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Losgemaakt uit de verdrukking
Opiniejournalistiek rond de scheiding van Noord en 
Zuid 1828-1832

Het onderwerp van deze publicatie is de opiniejournalistiek in 

de historische context van een kritische periode in de politieke 

geschiedenis van het huidige Nederland en het buurland België: 

de jaren 1828 tot en met 1832.

De scheiding van Noord en Zuid was de uitkomst van een 

chaotisch verlopen proces met een dramatische afloop voor de 

hoofdrolspeler koning Willem I.

Daarom dringt de vraag zich op, of de crisis in de verhouding 

van Noord en Zuid een impuls heeft gegeven aan de nog maar 

zwak ontwikkelde opiniërende journalistiek. Dat dit het geval 

geweest kan zijn is niet zo vanzelfsprekend, want vooral de 

uitgevers en redacteuren van persorganen met een opiniërende 

functie werden geconfronteerd met een ingrijpende restrictieve 

en repressieve opstelling van de overheid. 

Om de toestand beknopt samen te vatten: oppositionele bladen 

werden pijnlijk nauwkeurig gecontroleerd en regeringsgezinde 

titels royaal gesubsidieerd.

C.J.M. Breunesse studeerde geschiedenis aan de Universiteit van 

Utrecht en was docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs.
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‘Losgemaakt uit de verdrukking’



‘ Uitgelaten van verrukking 
vliegen wij u te gemoet, 
losgemaakt uit de verdrukking 
van Oranje’s donkre woed…’*

* Uit: Belgische uitboezemingen van verrukking, geciteerd uit het Antwerpsch Nieuwsblad, gepubli-
ceerd op 26 juli 1831
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Woord vooraf

Na het voltooien van mijn doctoraalstudie geschiedenis in 1988 aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht (thans Universiteit Utrecht) heeft drs. G.J. 
Hooykaas mij gewezen op een nog braakliggend terrein in de historio-
grafie, namelijk het vroeg-liberalisme. Een relevante periode is 1828-1832, 
toen de opiniërende pers zich sterk ontwikkelde. Uitgangspunt voor mijn 
onderzoek vormden twee liberale kranten: De Noordstar en De Standaard. 
Bij deze bladen is het echter niet gebleven, want eenmaal bezig stuitte ik 
meer en meer op de ook in het Zuiden oplevende opiniepers. Journalisten 
van zuidelijke bladen waren regelmatig in debat met hun vakgenoten in 
het Noorden. Zo is ten slotte de basis voor dit onderzoek gelegd.

Een onderzoek doe je weliswaar alleen, maar niet zonder hulp en 
aanmoediging van anderen. Aan de totstandkoming van dit werk heb-
ben velen hun bijdrage geleverd, in directe en indirecte zin. Daarom wil 
ik enige mensen bedanken. Mijn promotor, prof. dr. J.M.H.J. Hemels, 
wil ik hartelijk danken voor zijn begeleiding. Hij gidste mij tijdens mijn 
reis door de opiniepers. Zijn visie en commentaar zijn van groot belang 
geweest voor de voortgang van het onderzoek. Steeds waren zijn bijdragen 
voor mij een stimulans om verder te gaan. Veel dank ben ik verschuldigd 
aan prof. dr. H. de Schepper en dr. G.A.M. Beekelaar. Zij hebben mij van 
veel goede adviezen voorzien. Ook drs. G.J. Hooykaas heeft veel werk ver-
zet bij de opzet en verdere uitwerking van deze studie. Zijn kennis van de 
negentiende eeuw dwingt respect af.

Nog veel meer personen zou ik moeten danken. Ik denk daarbij aan de 
medewerkers van de archieven en bibliotheken. Zij zorgden ervoor dat de 
benodigde bronnen beschikbaar waren, zodat mijn werk steeds weer kon 
doorgaan. Hulde aan hen. De heer A.C. den Edel, heeft veel werk verzet 
in verband met het nalezen en het corrigeren van de tekst. Voor de lay-out 
heeft mw. J.T. de Boo-Vos op voortreffelijke wijze zorggedragen, terwijl 
de Summary door mevrouw E. de Boo-de Wilde is verzorgd. Ten slotte 
gaat mijn dank uit naar Wil. Gedurende het onderzoek ben ik vrijgesteld 
geweest van huishoudelijke verplichtingen. Bovendien heeft zij vele uren 
alleen moeten doorbrengen.

Het boek wil ik opdragen ter herinnering aan mijn ouders. Zij hebben 
het voltooien van dit werk niet mogen meemaken. 





Inleiding

Het belang van de opiniepers in de periode van onderzoek

Het uitwisselen van boodschappen via social media is tegenwoordig zeer 
populair. Mobiele telefoons, iPods, iPads en iPhones zijn uit ons straatbeeld 
niet meer weg te denken. In alle culturen hielden en houden mensen zich 
dagelijks bezig met persoonlijke intercommunicatie. Daarnaast was en is 
ook sprake van openbare communicatie ofwel massacommunicatie, waar-
bij massamedia een rol kunnen spelen. Een van de belangrijke communi-
catiemedia met het karakter van massamedium is nog steeds de krant in 
de verschijningsvorm van een dag- of nieuwsblad. De krant is sinds haar 
doorbraak in de negentiende eeuw niet meer uit het leven van alledag weg 
te denken. De Haagse jurist Dirk Donker Curtius (1792-1864) wees al 
op het belang ervan, toen hij op 12 juli 1839 schreef: ’De drukpers is de 
Koningin der Aarde; wie haren scepter verbreken wil, zal door haar ver-
broken worden; alleen zij heeft het licht in de duisternis voor allen ont-
stoken, en zal ook de nevelen, welke het aardrijk nog dekken, verdrijven.’ 
(Stuurman 1992, p. 95) De woorden van Donker Curtius of mr. Dirk, zoals 
hij ook werd genoemd, zijn enigermate door de tijd achterhaald, de kern-
gedachte is niettemin nog steeds actueel. Donker Curtius had recht van 
spreken, want als redacteur van De Bijenkorf en later De Standaard heeft hij 
daadwerkelijk bijgedragen aan de ontwikkeling van de politiserende pers.

De opiniepers werd in de loop van de jaren twintig van de negentiende 
eeuw een steeds belangrijker fenomeen in het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden. Dit vond zijn oorzaak in de toenemende politieke span-
ning. In het Zuid-Nederlandse deel van het rijk was een groeiende oppo-
sitie tegen het regeringsbeleid van koning Willem I (1772-1843) ontstaan. 
Vooral zijn taal- en godsdienstpolitiek, maar ook de persbeteugelende 
maatregelen leidden tot een stroom van protesten. Daarmee joeg hij zowel 
liberalen als katholieken tegen zich in het harnas. De opposanten gebruik-
ten gelijkgezinde persorganen om hun ideeën naar buiten te brengen. Het 
groeiende verzet in het Zuiden heeft grote invloed gehad op de publieke 
opinie in Noord-Nederland. Vanaf 1828 leidde dit tot een toename van 
de politieke belangstelling, getuige het groeiende aantal opiniebladen. De 
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liberale politieke pers in het noordelijk deel van het Koninkrijk drong 
vooral aan op vernieuwing, zoals openheid in de financiën, ministeriële 
verantwoordelijkheid, vrijheid van drukpers, vrijheid van onderwijs, vrij-
heid van godsdienst, vrijheid van vergadering en uitbreiding van het kies-
recht. Verder gebruikten liberalen hun bladen als podium van meningen, 
als een forum voor discussie en als propagandamiddel. De opkomst van de 
eerste opiniebladen aan de vooravond van de scheiding van het Zuiden en 
het Noorden in relatie tot de heersende politieke stromingen rechtvaardigt 
daarom een grondig empirisch onderzoek naar de betekenis van de opi-
niepers in de jaren 1828-1832. 

Hoewel aan het begin van de negentiende eeuw het conservatisme 
nog de boventoon voerde, was toen al sprake van een toenemend liberaal 
geluid dat voortdurend aandrong op politieke vernieuwingen. Bestude-
ring van de politisering van de pers in de eerste decennia van de negen-
tiende eeuw heeft lang op zich laten wachten, ondanks het vele werk dat 
bijvoorbeeld M. Schneider en J.M.H.J. Hemels hebben verzet. (Schneider 
& Hemels, 1979) In hun inleiding in de Nederlandse persgeschiedenis 
moesten zij zich, vanwege de uitgebreidheid van het onderwerp, nood-
gedwongen beperken tot algemeenheden. Een bundel als die van G.A.M. 
Beekelaar over de Arnhemsche Courant vormt hierop een uitzondering. 
(Beekelaar, 1981). Deze studie richt zich op één onderwerp, hetgeen de 
diepgang bevordert. 

Gelukkig nam de belangstelling voor de negentiende eeuw in de laatste 
decennia toe. Onder auspiciën van de Maatschappij der Nederlandse Let-
terkunde te Leiden geeft de Werkgroep Negentiende Eeuw sinds 1977 het 
tijdschrift De Negentiende Eeuw uit. In 1990 is een symposium aan de jour-
nalistiek in deze eeuw gewijd. (Van den Berg & Hooykaas [eds.], (1991) 
J. Schouwenaar (1999) heeft met zijn studie over het Algemeen Handels-
blad en J.W. van den Biesen (1797-1845) een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de verdere bestudering van de pers in de periode van het Verenigd 
Koninkrijk. Hetzelfde geldt voor K. Korevaart (2001) met haar disserta-
tie over de literaire kritiek in de Nederlandse dag-, nieuws- en weekbla-
den in de periode 1814 tot 1848. Van recenter datum zijn de publicaties 
van M. Broersma (2002) Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder 
Courant 1752-2002, J.C. van Zanten (2004) Schielijk, winzucht, zwaarhoofd 
en bedaard. Politieke discussie en oppositievorming 1816-1840, R.H. de Graaf 
(2009) Journalistiek in beweging. Veranderde berichtgeving in kranten en pamflet-
ten en B. de Vries (2011) Een stad vol lezers, een onderzoek naar het leesge-
drag in Haarlem in de negentiende eeuw.
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Het object van onderzoek

Met dit onderzoek wordt beoogd meer inzicht te geven in de staatkun-
dige denkbeelden van het vroeg-Nederlandse liberalisme. Daarom komen 
de schrijvers van de in Amsterdam uitgegeven De Noordstar en het Haagse 
blad De Standaard als twee verschillende verschijningsvormen van dat 
vroege Nederlandse liberalisme uitvoerig aan het woord. Beide bladen 
waren vertegenwoordigers van de liberale pers in de jaren twintig en der-
tig van de negentiende eeuw. Een enkele keer deelden de redacties hun 
politieke standpunten, maar meestal kruisten ze de degens met elkaar. 
Centraal stond de liberalisering van het landsbestuur. Het bestaande sys-
teem diende te worden vervangen. Het Ancien Régime met het autocra-
tische optreden van de Europese vorsten, had volgens de oppositie geen 
bestaansrecht meer. Zowel De Noordstar als De Standaard pleitten voor 
politieke hervormingen en hebben dit regelmatig in hun commentaar 
benadrukt. 

De ontwikkeling van de opiniërende pers in het Noord-Nederlandse 
deel van het Koninkrijk was vooral een gevolg van de in het Zuid-Neder-
landse deel ontstane oppositiepers. Deze was in de loop van de jaren twin-
tig van de negentiende eeuw op gang gekomen als reactie op de in haar 
ogen falende politiek van de overheid. Representatief waren onder meer 
de in Gent uitkomende Le Catholique des Pays-Bas, die de stem van het 
intellectuele katholieke volksdeel vertolkte, en de in Brussel uitgegeven 
liberale Courrier des Pays-Bas. In Antwerpen, dat in het geheel van dit 
onderzoek een aparte plaats inneemt, verscheen sinds juli 1828 het katho-
lieke, anti-Hollandse blad Den Antwerpenaer. Regelmatig wezen genoemde 
bladen op de tekortkomingen van het landsbestuur en drongen ze aan op 
hervormingen. De kritiek van deze Zuid-Nederlandse auteurs vond in 
het Noord-Nederlandse deel van het Koninkrijk nauwelijks weerklank. 
Integendeel, over het algemeen stuitten de opmerkingen op hevige tegen-
stand. Dit blijkt onder meer uit commentaren in De Noordstar en de Neder-
landsche Gedachten. Een opmerkelijke uitzondering vormde het Haagse 
blad De Bijenkorf. Dit door N.C.F. van Sas (1992) herontdekte blad onder-
schreef de grieven van de Zuid-Nederlandse oppositiepers en hoopte dat 
die ook in het Noorden werden gedeeld. De in het Zuiden verschijnende 
bladen zijn in het onderzoek betrokken, vanwege hun invloedrijke stem in 
dat deel van het Koninkrijk.

Het doel van het onderzoek

Deze studie is niet alleen bedoeld om een bijdrage te leveren aan de dis-
cussie over de aard van het liberalisme rond 1830 in het Noord- en Zuid-
Nederlandse deel van het Koninkrijk dat in die tijd onder grote politieke 
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druk stond. Ze geeft ook een antwoord op de teloorgang van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden. Daarom heb ik in eerste instantie gekozen 
voor De Noordstar en De Standaard, twee betrekkelijk kleine, maar rele-
vante en veel gelezen liberale opiniebladen. Dat blijkt onder meer uit de 
briefwisseling van G. Groen van Prinsterer (1801-1876) (Gerretson, 1925), 
W. de Clercq en de geschiedenis opgetekend door J. de Bosch Kemper 
(1873). 

Uit de inhoudanalyses van de Courrier des Pays-Bas, Le Catholique des 
Pays-Bas en Den Antwerpenaer zal blijken dat de invloed van de oppositie-
pers op het uiteenvallen van het Koninkrijk groot is geweest. Genoemde 
bladen hebben alle een belangrijke bijdrage geleverd aan het openbare 
debat. Daarbij komt dat de opiniepers in het Zuiden door haar voortdu-
rende artikelenstroom de druk op de koning steeds meer heeft vergroot. 
Dit leidde uiteindelijk tot de deling van het rijk. Omdat dit pershistorische 
aspect nog nauwelijks op deze wijze is belicht, vormt dit onderzoek een 
waardevolle aanvulling op de historiografie.

Stand van zaken met betrekking tot onderzoek naar de afscheiding

Van Sas heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van de politise-
rende pers in de eerste decennia van de negentiende eeuw. Hij beoogt 
‘inzicht te verschaffen in het verwarde complex van verschijnselen waaruit 
de Belgische Revolutie zal voortkomen’ en hij wil aantonen dat de peri-
ode van 1828 tot 1831 een ‘belangrijke, zij het als zodanig sterk onder-
schatte, fase is geweest in het proces van politieke modernisering dat 
(Noord-) Nederland sedert de late achttiende eeuw aan het doormaken 
was’. (Van Sas, 1992, p. 103) De crisis waarin het Koninkrijk belandde, was 
zijns inziens een gevolg van een machtsconflict tussen de gevestigde orde 
en de nieuw gevormde coalitie van katholieken en liberalen. Zij hadden 
elkaar in het monsterverbond gevonden, waarbij de pers de situatie vaar-
dig wist te versimpelen. Dit duidt erop dat, volgens de Zuid-Nederlandse 
oppositiepers, de conflicten gemakkelijk op te lossen zouden zijn geweest, 
als de regering er oog voor had gehad. Toen dat niet het geval bleek te 
zijn, ontstond een vijandbeeld tegen Noord-Nederland met zijn regime. 
(Van Sas, 1992, p. 104) Met het ‘regime’ doelt Van Sas op de koning en zijn 
ambtenaren. Zij konden in de ogen van de oppositiepers geen goed meer 
doen en alles werd in het werk gesteld om de breuk met het Noorden zo 
spoedig mogelijk te forceren. Trouwens, ook in het Noorden waren velen 
voor een scheiding.

De stellingname in het Zuid-Nederlandse deel van het Koninkrijk 
wekte de politieke belangstelling in Noord-Nederland. Dit bleek uit de 
vele nieuwe opiniebladen die in die tijd op de markt kwamen. Zij hiel-
den zich bezig met ‘het definiëren van de heersende politieke problemen 
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en dilemma’s. Elk droeg op zijn wijze ook oplossingen aan en kwam tot 
een min of meer samenhangend politiek programma’. (Van Sas, 1992, p. 
104) De door Van Sas geanalyseerde bladen zijn: De Bijenkorf, De Noordstar 
en de Nederlandsche Gedachten. Deze bladen waren gericht op de lande-
lijke politiek. De verschijningsfrequentie hield gelijke tred met de verga-
derdata van de Tweede Kamer. Samen geven de drie genoemde bladen 
een helder beeld van het politieke klimaat in Noord-Nederland. Van Sas 
gaat niet verder dan het begin van de Belgische revolutie in augustus 1830. 
Hij concludeert dat de in het Zuid-Nederlandse deel ontstane politieke 
ontwikkelingen in Noord-Nederland eerder remmend dan bevorderend 
op het liberaliseringsproces hebben gewerkt. (Van Sas, 1992, p. 127) Het is 
duidelijk dat de volhardingspolitiek van koning Willem I niet bevordelijk 
was voor een evenwichtige en vreedzame politieke evolutie.

In Noord-Nederland werden de door het Zuiden voorgestelde ver-
nieuwingen geassocieerd met de eisen van de ‘muitzieke’ Belgen. Dit 
kwam de objectiviteit niet ten goede en dat was jammer, omdat daardoor 
veel relevante voorstellen voor wijzigingen van de staatsregeling door de 
overheid niet werden gehonoreerd. Wellicht had men door eendrach-
tige samenwerking tussen het Noord- en Zuid-Nederlandse deel van het 
Koninkrijk meer invloed kunnen uitoefenen, zodat de liberale ideeën eer-
der gerealiseerd hadden kunnen worden.

Opinie en oppositie zijn geen nieuwe fenomenen. Elke periode in de 
geschiedenis heeft zijn voor- en tegenstanders van opinies gekend. Sinds 
de uitvinding van de boekdrukkunst maakte men in Noord-Nederland 
graag en vaak gebruik van het pamflet of vlugschrift. Wel is het opmer-
kelijk dat in het bijzonder in de periode 1828 tot 1832 verscheidene 
nieuwe bladen het licht zagen. Uit de geraadpleegde bronnen en bestu-
deerde literatuur is gebleken dat bladen als De Noordstar en De Standaard 
in de genoemde periode toonaangevend zijn geweest. Zij behoorden 
tot de opvallende persorganen. In zijn dissertatie uit 1910 citeert G. van 
Baren regelmatig beide bladen. Hij betoogt dat De Standaard, geredigeerd 
door Dirk Donker Curtius, ‘telkens blijk geeft van de radicale beginsels, 
die door den schrijver werden gehuldigd’. (Van Baren, 1910, p. 16, noot 
1) De Noordstar is zijns inziens ‘in hoofdzaak van dezelfde beginselen uit-
gaande als De Standaard’. (Van Baren, 1910, p. 17, nt. 2) Hij stelt vast dat 
aanvankelijk tussen beide bladen verschil van mening bestond over de al 
of niet noodzakelijke hereniging van Noord- en Zuid-Nederland. De 
Standaard bepleitte vanaf het begin een administratieve scheiding, die via 
rechtstreekse onderhandelingen gerealiseerd moest worden. De Noord-
star aarzelde aanvankelijk en was van mening dat een gewapend optreden 
gerechtvaardigd was. (Van Baren, 1910, p. 19, noot 2) 

Dat de opvatting van De Standaard niet op zichzelf stond, blijkt eveneens 
uit het onderzoek van Van Baren. Niemand minder dan J.R. Thorbecke 
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(1797-1872) deelde aanvankelijk de mening van het blad. Thorbecke 
schreef namelijk Een woord in het belang van Europa bij het voorstel der schei-
ding tusschen België en Holland, toen De Standaard het geliefkoosde denk-
beeld al had prijsgegeven. (Van Baren, 1910, p. 23) Volgens Van Baren heeft 
de revolutie ‘de band, die Nederland en Oranje samenbond’ verstevigd. 
(Van Baren, 1910, p. 24) Dat De Noordstar en De Standaard konden ver-
schijnen was volgens de schrijver gelegen in ‘den toestand des lands’. (Van 
Baren, 1910, p. 26) Hij concludeert dat de scheiding het beste moment 
zou zijn geweest voor het wijzigen van de staatsregeling in het belang van 
het Nederlandse volk. (Van Baren, 1910, p. 27) De koning dacht daar ech-
ter anders over en wilde op dit punt van geen wijzigingen weten. Ook 
Hooykaas onderstreept het belang van De Noordstar en De Standaard. Hij 
zegt dat beide bladen gerekend mogen worden tot de vroegste opiniebla-
den. (Hooykaas, 1991, p. 125)

De ontwikkeling van het liberalisme in de negentiende eeuw is door 
S. Stuurman uitvoerig besproken. (Stuurman, 1992) In zijn publicatie is 
een hoofdstuk gewijd aan mr. Dirk Donker Curtius, een van de redacteu-
ren van De Standaard, een volgens Stuurman in onze tijd vergeten naam. 
Dat lag in het begin van de negentiende eeuw anders. Stuurman schrijft: 
‘Toen werd hij door velen in één adem genoemd met Thorbecke. Beide 
mannen waren in de ogen van de tijdgenoten de representanten bij uit-
stek van het vooruitstrevende liberalisme waaraan Nederland de grondwet 
van 1848 te danken had. Na 1848 raakte Donker Curtius in de schaduw, 
eerst van Thorbecke zelf en vervolgens van de Thorbecke-legende’. Kijkt 
men echter verder terug, tot in de jaren dertig van de negentiende eeuw, 
dan zal men volgens Stuurman ontdekken dat ‘Donker en niet Thorbecke 
optrad als de meest prominente vertegenwoordiger van het radicale libe-
ralisme.’ (Stuurman, 1992, p. 97) Dit werpt een nieuw licht op de persoon 
van Donker Curtius. Stuurman verbaast zich erover dat na het boek van O. 
Périer (1876) er nooit meer iets over Donker Curtius gepubliceerd is.

Th. Luykx heeft in zijn overzichtswerk ook aandacht besteed aan de 
perstoestanden in het Koninkrijk der Nederlanden in de periode van 1814 
tot 1830. Hij betoogt onder meer: ‘Door de toenemende spanningen tus-
sen het Noorden en het Zuiden is met name na 1825 in het Zuiden de 
opiniepers opgekomen.’ (Luykx, 1987, p. 201) In dat jaar besloot de koning 
het door de katholieken zeer gehate Collegium Philosophicum te Leu-
ven verplicht te stellen voor de opleiding tot geestelijke. Dit besluit stuitte 
op zoveel verzet dat Willem I die maatregel in 1827 weer introk en de 
opleiding facultatief maakte. Dit ad hoc-beleid heeft echter niet tot het 
gewenste resultaat geleid. Integendeel, de koning moest het ene probleem 
met het andere oplossen. 

E. de Bens stelt vast dat de koning door zijn anti-katholieke houding 
het merendeel van de Vlamingen tegen zich kreeg. Dit ondanks zijn taal-
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politiek. Daarmee joeg hij juist de Franstaligen tegen zich in het harnas. 
Beide factoren zouden katholieken en liberalen, Vlamingen en Walen, ver-
enigen in het monsterverbond tegen Willem I. (De Bens, 1997, p. 24)

Hooykaas schrijft over de betekenis van de oppositiepers in het Zuid-
Nederlandse deel voor Noord-Nederland het volgende: ‘De groeiende 
oppositie van een jonge generatie katholieken en liberalen in het Zuiden, 
die aansluiting bij elkaar zochten en vonden via persorganen, en de daar-
uit voortvloeiende crisis in de Grootnederlandse staat hadden een grote 
invloed op de publieke opinie in het Noorden.’ (Hooykaas, 1991) Daar-
door ontwaakte Noord-Nederland uit een soort toestand van zorgeloos-
heid.

De oppositiepers in het Zuiden was het gevolg van de hardnekkige 
weigering van de koning tegemoet te komen aan de bezwaren van de 
opposanten. Op het moment dat Willem I enige concessies deed, was het 
al te laat. Het in gang gezette proces bleek onomkeerbaar.

De door de Zuid-Nederlandse bladen geuite grieven vertoonden veel 
overeenkomsten met die van de Noord-Nederlandse oppositiepers. Niet-
temin hebben de meeste bladen die in Noord-Nederland verschenen 
een heftige polemiek gevoerd met de opiniebladen uit het Zuid-Neder-
landse deel. Schrijvers in het Noorden verweten de Zuid-Nederlandse 
pers opruiing tegen het beleid van de koning. Het is vooral De Noordstar 
geweest, die in felle bewoordingen de aanmatigende toon en de werkwijze 
van de Zuid-Nederlandse oppositiebladen aan de kaak heeft gesteld.

J. Weijermans schrijft in haar studie Stiefbroeders. Zuid-Nederlandse letteren 
en natie-vorming onder Willem I, 1814-1834 dat er iets tragisch kleeft aan 
de handelwijze van Willem I, die dichtgenootschappen inzette als natie-
vormende factor, zoals hij ook door hervorming van priesteropleidingen 
het katholicisme poogde te beperken. Het Verenigd Koninkrijk leidde 
tot een schifting tussen de auteurs die de Hollandse literatuur als norm 
namen en zij die juist de eigenheid van de Zuidelijke Nederlanden bena-
drukten. Ondanks het feit dat de koning met erebaantjes, onderscheidin-
gen en beloningen strooide, stevende Zuid-Nederland op zelfstandigheid 
af. Katholieken en liberalen verenigden zich. Het amalgaam mislukte door 
ruzies en wederzijds onbegrip. (Weijermans, 2012, pp. 126-127)

Blad, dagblad of opinieblad?

Tijdens het onderzoek stuitte ik regelmatig op de termen dagblad, blad en 
tijdschrift. Hemels (1991) en Hooykaas (1991) hebben aandacht besteed 
aan de vraag hoe men de persorganen in de periode omstreeks 1830 dient 
aan te duiden. Hemels stelt dat de aanduiding ‘dagblad’ geenszins een peri-
odiciteit met vijf, zes of zeven uitgaven per week betekende. Bovendien 
laat hij een tijdgenoot aan het woord, die in nummer 32 van De Onpartij-
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dige uit 1834 27 ‘dagbladen’ in Nederland opsomt en zonder omhaal van 
woorden vaststelt, dat twintig van die ‘Journalen’ die naam niet verdienen. 
Het criterium van deze schrijver was de mate van onafhankelijkheid van 
de journalisten. Veel bladen stonden onder invloed van gemeentebesturen, 
hadden bepaalde eigenbelangen en alle hadden te maken met het druk-
kende zegelrecht. (Hemels, 1991, p. 54) Het tarief van het buitengewoon 
zegelen bedroeg bijvoorbeeld voor De Noordstar en De Standaard 1½ cent 
en voor de Courrier des Pays Bas 2 cent. Dit was een voor die tijd aanzien-
lijk bedrag – aan de belasting op kranten, tijdschriften en ander drukwerk, 
alsmede op advertenties tot 1 juli 1869 wijdde Hemels zijn proefschrift. 
(Hemels, 1969) 

Hooykaas diept het probleem van de verschijningsfrequentie en de aan-
duiding van persorganen verder uit. Hij geeft twee criteria waaraan een 
krant ten minste moet voldoen: nieuwsberichtgeving en periodieke ver-
schijning. Van de door hem genoemde persorganen voldoen De Bijenkorf, 
de Nederlandsche Gedachten, De Noordstar en De Standaard aan geen van 
beide criteria. De genoemde bladen, die in ongeveer dezelfde periode ver-
schenen, gaven slechts commentaar op het nieuws en verschenen onregel-
matig. Toch noemden ze zich [dag]blad. Volgens Hooykaas staan ze echter 
dichterbij het pamflet of de brochure. Het wordt nog ingewikkelder als 
het Algemeen Handelsblad, dat vanaf 1 oktober 1830 zes maal per week ver-
schijnt, zich een tijdschrift noemt. (Hooykaas, 1991, p. 126) G.J. Johannes 
merkt over het tijdschrift op: ‘Zo stelt men soms, ter onderscheiding van 
de krant, dat het tijdschrift een medium is dat niet frequenter dan eenmaal 
per week verschijnt.’ (Johannes, 1995, p. 61) Uit alle relevante literatuur 
blijkt dat ook destijds al grote onduidelijkheid bestond over de typologie 
van [dag]blad en tijdschrift. 

Voor de duidelijkheid en ter bevordering van de uniformiteit heb ik 
steeds het woord ‘blad’ gehanteerd. Ik bedoel dan het opinieblad, omdat 
niet de nieuwsberichtgeving, maar de opinievorming, de zienswijze van de 
redactie, centraal staat in de als bronnen gebruikte titels. De bladen waren 
verkrijgbaar bij de uitgever, bij boekhandelaren en postdirecteuren. Door 
middel van intekenlijsten kon men zich opgeven. Losse nummers waren 
eveneens te koop. 

De probleemstelling van het onderzoek

De probleemstelling van mijn onderzoek is samen te vatten in de vraag 
waarom en onder welke omstandigheden de oppositiepers in het Zui-
den succesvol was in haar strijd tegen het bewind van koning Willem I. 
Uit deze probleemstelling vloeit een aantal (deel)vragen voort. Centraal 
staat de vraag hoe De Noordstar en De Standaard het liberalisme hebben 
geïnterpreteerd. Daarbij komt de vraag aan de orde welke positie de beide 
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genoemde bladen innamen binnen het politieke spectrum van die tijd, 
wie de redacteuren of gastschrijvers waren en hoe objectief of partijdig zij 
schreven. Bovendien zoek ik naar aanzetten voor een antwoord op de in 
het geval van historisch onderzoek zo lastige vraag welke effecten de opi-
nies van de onderzochte bladen hadden en met wie gepolemiseerd werd. 
Het vroeg-Nederlandse liberalisme stond in de periode van onderzoek 
nog in de kinderschoenen. De oppositionele bladen drongen aan op de 
invoering van meer democratische denkbeelden, zoals ministeriële verant-
woordelijkheid. Willem I regeerde per slot van rekening als een verlicht 
despoot en juist daartegen hebben De Noordstar en De Standaard geoppo-
neerd. Door regelmatig aandacht te schenken aan het ontbreken van libe-
rale uitgangspunten in het regeringsbeleid hebben de redacties van deze 
bladen een basis gelegd voor de ontwikkeling van het liberalisme. Staat-
kundig liberalisme zou pas bij de grondwetsherziening van 1848 in het 
Koninkrijk der Nederlanden geëffectueerd worden. 

In dit onderzoek betrek ik ook de Vlaams-Waalse opiniepers. De Brus-
selse Courrier des Pays-Bas was de grootste liberale oppositiekrant, terwijl 
de Gentse Le Catholique des Pays-Bas tot een van de belangrijkste expo-
nenten van het katholicisme behoorde. In Antwerpen heeft de invloed-
rijke katholieke Den Antwerpenaer voor veel onrust gezorgd. Genoemde 
bladen hebben fel gereageerd op de maatregelen van de regering, lees 
koning Willem I. Daarom zijn ze ter versterking van het comparatieve 
karakter van dit proefschrift in mijn bronnenonderzoek betrokken.

Belangwekkend is verder de vraag waarom in het Zuiden oppositie 
tegen de regeringsbesluiten opkwam, aanvankelijk alleen van katholieke 
zijde, later ook van de kant van de liberalen. Interessant is ook na te gaan 
hoe die oppositie gebruik maakte van persorganen voor het realiseren van 
haar doelstellingen. Hoewel de zienswijzen van liberalen en katholieken in 
het Zuiden ver uit elkaar lagen, kwam het toch tot een Unie tussen beide 
groeperingen. Saillant is de vraag welke redenen daaraan ten grondslag 
lagen. Ook werd mijn nieuwsgierigheid geprikkeld door de wijze waarop 
de autoriteiten reageerden op de artikelen in de bladen die ik als bron heb 
gebruikt. Persbreideling was aan de orde van de dag. Opmerkelijk is dat de 
redacties van de Courrier des Pays-Bas en Le Catholique des Pays-Bas regel-
matig de woede van De Noordstar en andere in het Noorden verschijnende 
bladen opwekten. 

Wat was uiteindelijk het gevolg van het feit dat de in het Zuiden 
verschijnende oppositionele bladen maar bleven hameren op grie-
ven met betrekking tot het regime van het Noorden? Hoe verging het 
de genoemde bladen na de afscheiding van het zuidelijk deel van het 
Koninkrijk? Zoals uit de probleemstelling blijkt, gaat het in dit onderzoek 
uiteindelijk om de vraag waarom de oppositiepers in het Zuiden succesvol 
was in haar strijd tegen het bewind van koning Willem I. Men kan daarbij 
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bedenken dat de politiek-kritische pers in het Noorden na het uitroepen 
van de onafhankelijke Belgische staat al spoedig van het toneel verdween.

De van de probleemstelling afgeleide vragen zijn een leidraad voor het 
empirische gedeelte van dit onderzoek. In de conclusie zal blijken, in hoe-
verre ze geheel, slechts bij benadering of met een vraagteken beantwoord 
zijn. Hoewel de onderzochte bladen slechts een selectie zijn uit een groter 
aanbod, geven de bestudeerde titels een betrouwbaar beeld van de stand-
punten in de opiniërende pers en van haar bijdrage aan de opinievorming 
in de door een politieke crisis geteisterde jaren 1828 tot 1832. 

De methode van onderzoek

M. Broersma heeft in zijn proefschrift Beschaafde vooruitgang. De wereld van 
de Leeuwarder Courant 1752-2002, gekozen voor een kwantitatief onder-
zoek als wezenlijk bestanddeel van inhoudsanalyse. Hij is vernietigend in 
zijn oordeel over het gebruik van de kwalitatieve onderzoeksmethode. 
Het proefschrift van M. Wolf (2009) over het dagblad De Telegraaf daarente-
gen volgt de hermeneutische methode. 

Dit onderzoek is eveneens gebaseerd op een kwalitatieve inhoudsana-
lyse, een geaccepteerde vorm van onderzoek, met kranten als historische 
bron. In 1989 verscheen daarover van de hand van J.D. Startt en W.D. Sloan 
Historical methods in mass communication. Zij maken duidelijk dat het moge-
lijk is tot een verantwoorde kwalitatieve analyse te komen op grond van 
pershistorisch bronnenmateriaal. (Startt & Sloan, 1989)

Onder redactie van J. Servaes en V.A.J. Frissen (1997) werd een hand-
boek uitgebracht met als titel De interpretatieve benadering in de communi-
catiewetenschap. Theorie, methodologie en case-studies. Frissen en Wester (1997) 
stellen daarin vast ‘dat de kwalitatieve inhoudsanalyse een steeds grotere 
rol is gaan spelen in de onderzoekspraktijk, maar methodologisch de kin-
derschoenen nog niet is ontgroeid’. (Frissen & Wester, pp. 13-37) 

Het proefschrift van A.R.J. Pleijter, getiteld Typen en logica van kwalita-
tieve inhoudsanalyse in de communicatiewetenschap. Een wetenschappelijke proeve 
op het gebied van de sociale wetenschap uit 2006 levert een belangrijke bij-
drage aan de verdere ontwikkeling van deze methode van onderzoek. 
(Pleijter, 2006) Pleijter constateert dat in de laatste decennia sprake is van 
een opvallende toename van kwalitatief of interpretatief onderzoek van 
communicatiewetenschappers, onder wie ook pershistorici, alsmede van 
historici. Wel houdt hij een pleidooi voor afbakening van de kwalitatieve 
inhoudsanalyse.

De leggers van de als bronnen geselecteerde bladen vormen het uit-
gangspunt van mijn onderzoek. Alle nummers van De Noordstar en De 
Standaard heb ik geraadpleegd in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. 
De weergave van de opstelling van De Bijenkorf is een resumé van wat der-
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den (Schutte & Wolf, 1987; Van Sas 1992) daarover hebben geschreven. Ze 
vormt een welkome aanvulling op de door mij onderzochte commenta-
ren. Het standpunt dat De Bijenkorf innam, was volstrekt anders dan dat van 
de overige opiniebladen in het Noorden. Die waren over het algemeen 
gematigd van toon. Daarom past De Bijenkorf uitstekend in de context van 
het onderzoek, omdat blijkt dat ook andere anti-gouvernementele stem-
men in het Noorden te horen waren. Le Catholique des Pays-Bas en Den 
Vaderlander heb ik bestudeerd in de bibliotheek van Gent en de Courrier 
des Pays-Bas in de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. De opi-
nies van Den Antwerpenaer zijn grotendeels ontleend aan een publicatie van 
de Antwerpse stadsarchivaris F. Prims (1930). Verder worden opinies van 
tal van andere bladen gegeven die ik deels uit literatuur citeer en deels 
ontleen aan losse nummers die ik in Het Persmuseum in Amsterdam heb 
geraadpleegd. Daarbij heb ik gelet op de commentaren die volgden op 
genomen regeringsbesluiten.

Het was onmogelijk om alle destijds verschenen bladen te onderzoeken. 
Er moest een keuze worden gemaakt, zodat ik vooral aan vooral de door 
de politieke omstandigheden ontstane opiniepers voorrang heb gegeven. 
Wellicht is daardoor veel bruikbaar materiaal blijven liggen. Van belang 
voor mijn onderzoek zijn vooral commentaren die verband houden met 
het gevoerde regeringsbeleid. De artikelen in de door mij onderzochte 
bladen heb ik geselecteerd op basis van de politieke opstelling van de scri-
benten. De gekozen persorganen zijn een afspiegeling van de politieke 
stromingen in de voorhoede van de toenmalige samenleving. Ze hebben 
bruikbare resultaten voor het onderzoek opgeleverd. In dit onderzoek zijn 
de regeringsgezinde bladen buiten beschouwing gelaten, omdat bij die 
bladen nauwelijks sprake is geweest van oppositie voeren. 

Door de inhoud van de bladen op een hermeneutische (‘verstehende’) 
wijze te bestuderen en te interpreteren probeer ik de intenties van de 
toenmalige auteurs zo’n 185 jaar later zo goed mogelijk tot hun recht te 
laten komen, daarbij rekening houdend met de context waarin zij hun 
opinies publiceerden. Zo ontstaat een historisch verantwoord beeld van de 
opiniejournalistiek omstreeks 1830. De inhoud van de bestudeerde leggers 
geeft in ieder geval een goede indruk van de opvattingen van de redac-
ties in de onderzochte periode. Uit de reacties in de beschikbare bronnen, 
zoals briefwisselingen, blijkt dat de commentaren op het nieuws van de 
opiniepers intensief werden gelezen. Zij lokten op hun beurt weer respons 
uit. Dit resulteerde in een levendige discussie over politiek gevoelige kwes-
ties. Het accent ligt dus op de inhoud van de toen uitgedragen boodschap, 
zoals een onderzoeker die zoveel jaren later op goede gronden percipieert 
en interpreteert. 
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De toegepaste methode heeft veel gegevens opgeleverd. Van de door mij 
aan de orde gestelde onderwerpen is een betrouwbaar beeld te vormen. 
Het effect van de opinievorming is moeilijker te meten. Maar het com-
mentaar van tijdgenoten biedt een welkome aanvulling om toch iets over 
de effecten van de gepubliceerde opinies te weten te komen. Het onder-
havige onderzoek reikt een ontbrekend puzzelstuk aan in de geschied-
schrijving met betrekking tot de afscheiding van het Zuidelijk deel van 
het Koninkrijk. De invloed van de opiniepers in de bestudeerde periode is 
tot nu toe nauwelijks onderzocht. 

Als in de nu volgende tekst sprake is van het Noorden en het Zui-
den bedoel ik de in artikel 1 van de Grondwet van 29 augustus 1815 
genoemde delen van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Deze 
zijn: Antwerpen, Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen, Henegou-
wen, Holland, Limburg, Luik, Namen, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen, 
Overijssel, Utrecht, West-Vlaanderen, Zeeland en Zuid-Brabant.



Hoofdstuk 1

Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder 
koning Willem I

Calendarium
30 maart 1814 Inhuldiging van Willem I als Soeverein Vorst der 

Nederlanden
21 juni 1814 De grote Europese mogendheden ondertekenen de 

door Willem I ontworpen Acht Artikelen
16 maart 1815 De aanvaarding van de koningstitel door Willem 

I. Daarmee wordt hij de eerste koning uit het huis 
Oranje-Nassau. Zijn Koninkrijk omvat het hui-
dige Nederland, België en Luxemburg, alsmede een 
omvangrijk koloniaal rijk: Nederlands-Indië, Suri-
name en de Antillen

23 maart 1815 De wet op de grondwetswijziging en de instelling van 
de commissie voor herziening van de grondwet onder 
leiding van G.K. van Hogendorp (1762-1834)

31 mei 1815 De formele bevestiging door de mogendheden van 
een vereniging van België en Nederland

9 juni 1815 De slotacte van het Congres van Wenen, waarin alle 
bepalingen van de vereniging zijn opgenomen

13 juli 1815 De rapportage van de schets voor een grondwet
18 augustus 1815 Het ontwerp voor de grondwet met algemene stem-

men in het Noorden en in het Zuiden aangenomen, 
zij het door middel van een omstreden rekenmethode

21 september 1815 De inhuldiging van koning Willem I in Brussel

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de complexe toestand waarin het land na de 
Franse overheersing verkeerde. Duidelijk wordt waarom de grote Euro-
pese mogendheden besloten de Oostenrijkse Nederlanden en het Groot-
hertogdom Luxemburg bij het Koninkrijk der Nederlanden onder koning 
Willem I te voegen. Recent is hierover een publicatie verschenen van de 
hand van W. Uitterhoeve (2013) met als titel 1813 – Haagse bluf. Uitter-
hoeve komt tot de conclusie dat Oranje zich bijna automatisch aandiende. 
Hij was ‘iets van het volk, met name van het ‘gepeupel’ ‘. Maar al spoedig 
ontstonden barstjes in het Koninkrijk en was een beginnend protest van 
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een opkomende oppositiepers waar te nemen. De koning staat vanwege 
zijn maatregelen daarin centraal. 

Een schets van de politieke en maatschappelijke context

‘Hoewel pers en publieke opinie in het Koninkrijk de internationale poli-
tiek doorgaans aandachtig volgden, richtte deze aandacht zich maar zelden 
op de Nederlandse politiek in het bijzonder. In het weinig controversiële 
karakter daarvan schuilt zonder twijfel de verklaring voor dit gebrek aan 
interesse’, aldus Van Sas. (1983, p. 290) Met deze uitspraak oppert hij dat 
de binnenlandse politiek in het Koninkrijk weinig aanleiding gaf tot het 
leveren van commentaar. Dat zou de afwezigheid van een min of meer 
georganiseerde oppositiepers kunnen verklaren. 

Over het algemeen wordt de beginperiode van de regering van Willem 
I als een gezapige tijd ervaren, gekenmerkt door zelfingenomenheid. De 
Jan Compagniegeest zou zijn vervangen door Jan Salie die de personifi-
catie was van de trage negentiende eeuwse Nederlandse geest. De eerste 
koning heeft er alles aan gedaan de bakens te verzetten. Hij stimuleerde de 
industrie. Vooral in Wallonië, met Luik als centrum, is dat uitstekend gelukt, 
maar in het Noorden brak de industriële revolutie pas decennia later door.

Politiek gezien had de koning zelf alle touwtjes stevig in handen. Hij 
regeerde als een verlicht despoot en liet zich bijstaan door zijn dienaren, de 
ministers. De leden van de Eerste Kamer werden door hem voor het leven 
benoemd. Het gehanteerde kiesstelsel stimuleerde de politieke belangstel-
ling niet. Slechts een zeer kleine groep van de bevolking was gerechtigd 
de stem uit te brengen. L. Blok formuleerde het kiesstelsel als volgt: ‘Het 
indirekte karakter wordt al meteen duidelijk uit het feit dat de provinciale 
staten fungeren als kieskolleges voor de tweede kamer der staten-gene-
raal. Daarmee is tegelijkertijd het geografische element in dit kiesstelsel 
aangegeven. De provinciale staten bestaan uit de vertegenwoordigers van 
de drie politieke standen: ridderschap, steden en platteland. De vertegen-
woordigers van de beide laatste kategorieën worden niet direkt gekozen, 
maar via kieskolleges die op hun beurt door de stemgerechtigden zijn 
aangewezen. Tenslotte gaat het om een type van censuskiesrecht, omdat 
behalve geslacht en leeftijd het recht tot deelneming aan de verkiezingen 
ook afhankelijk is van de hoogte van de aanslag in de belangrijke direkte 
rijksbelastingen.’ (Blok, 1987, p. 2) Wie buiten de genoemde criteria viel 
had geen stemrecht. 

Een enkeling las het nieuws uit politiek Den Haag in de cafés, herber-
gen of bij de barbier. Dat de meeste burgers zich niet voor politiek inte-
resseerden lag dus voor de hand. Sterker nog, het Haagse blad De Bijenkorf 
schreef op 16 oktober 1828 dat ‘de constitutionele geest zo levendig is, 
dat velen niet eens weten, dat er eene verkiezing is geweest’. Bovendien 
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waren er geen politieke partijen met leiders die het land introkken om 
hun verkiezingsprogramma’s uit te dragen. Het liberalisme was weliswaar 
groeiende, maar door het gebrek aan samenwerking bleef het effect ervan 
aanvankelijk marginaal. Het door de koning gevoerde beleid leek onaan-
tastbaar. Maar al in het begin van de jaren twintig van de negentiende 
eeuw werden de eerste scheuren in het Koninkrijk zichtbaar. In die peri-
ode waren al oppositionele geluiden te lezen en te horen. 

Zo schrijven Schutte en Wolf: ‘Dankzij de groeiende weerstand tegen 
de politiek van Willem I komt de Zuidnederlandse pers tot bloei. Zo zien 
vanaf 1820 tal van oppositiebladen het licht.’ (Schutte & Wolf, 1987, p. 9) 
De bevolking in het zuidelijke deel van het Koninkrijk voelde zich ach-
tergesteld ten opzichte van Noord-Nederland. De meestal op persoon-
lijke titel geuite grieven vonden echter geen gehoor bij Willem I. Daarom 
zocht men steun bij elkaar, wat leidde tot een bundeling van krachten. 
Onder de bezielende leiding van de Bruggeling L.J.A. de Potter (1786-
1859)1 groeide een beweging die een grotere mate van vrijheid voorstond. 
De Potter werd de drijvende kracht van de nieuwe, jong-liberale redactie 
van de Courrier des Pays-Bas, waardoor een breder publiek werd bereikt. 
Hoewel liberalen en katholieken in het Zuiden aanvankelijk lijnrecht 
tegenover elkaar stonden, groeiden ze door de maatregelen van de rege-
ring langzamerhand naar elkaar toe. De katholieken waren aanvankelijk 
sterk gekant tegen de vrijheid van drukpers en de liberalen hadden moeite 
met het ondertekenen van petities ten gunste van de vrijheid van gods-
dienst, maar uiteindelijk verenigden ze zich in de Unie. Naarmate de her-
vormingen uitbleven, nam de druk op de regering toe. Dit leidde in 1828 
en 1829 tot een petitiebeweging, die een opgeklopte stroom van protesten 
tot gevolg had. Vooral onder het gewone volk werden veel verzoekschrif-
ten opgehaald, die ondertekend waren met een kruisje, omdat de onderte-
kenaars niet konden schrijven.

Een bijkomende factor voor het groeiende verzet in het Zuiden tegen 
de autocratisch optredende koning vormden diens maatregelen tegen 
elke vorm van oppositie. Zijn minister van Justitie, de onder de persmen-
sen steeds meer gehate C.F. van Maanen (1769-1846), paste de door de 
koning ontwikkelde perspolitiek toe en trad streng op tegen de opposan-

1 L.J.A. de Potter was redacteur van de Courrier des Pays-Bas. In 1828 werd hij één van de leiders 
van de Unie en voorstander van een republiek. Na weer een veroordeeling werd hij in 1830 
verbannen, maar keerde spoedig terug om zitting te nemen in het Voorlopig Bewind. Toen 
bleek dat België een monarchie zou worden verdween hij uit de politiek. 



16 ‘Losgemaakt uit de verdrukking’

ten. Ondanks het feit dat in artikel 227 van de Grondwet van 18152 sprake 
was van vrijheid van drukpers, bleek dit niet in alle gevallen. Dit kwam 
vanwege het tweede deel van het artikel waarin was verordend dat de tekst 
voor maatschappij of persoon niet beledigend mocht zijn. Dit artikel gaf 
aan de ene kant veel ruimte aan de pers, maar aan de andere kant werd 
duidelijk gewezen op de verantwoordelijkheid van de auteur. De straf-
fen, vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht, logen er niet om: ‘geseling, 
brandmerk, gevangenis en zelfs de dood’. (Hemels, 1989/4, p. 291) Van 
Belgische zijde, maar ook in Noord-Nederland, protesteerde men tegen de 
uitzonderingswetten als zijnde in strijd met de vrijheid van drukpers. Niet-
temin was de harde hand van minister Van Maanen regelmatig voelbaar. 
Met zijn optreden probeerde hij de tegenstanders de mond te snoeren.

Als reactie op de gebeurtenissen in het Zuiden ontstond in Noord-
Nederland een politiserende pers, zoals De Bijenkorf en De Noordstar. Het 
is opmerkelijk dat De Bijenkorf als Noord-Nederlands oppositiepersor-
gaan veel begrip toonde voor de bezwaren uit het Zuiden en regelmatig 
de daar geuite eisen verdedigde. Het vrijzinnige blad was voor religieuze 
tolerantie. De staat diende zich te distantiëren van kerkelijke zaken, en de 
kerk moest zich niet inlaten met politieke aangelegenheden. De Bijen-
korf kon zich dan ook vinden in de leer van de Franse priester H.F.R. de 
Lamennais (1782-1854) die bekend is geworden onder zijn latere naam 
Lamennais. Hij zocht een consensus tussen liberalisme en katholicisme. 
Daartoe richtte hij in 1830 het blad L’Avenir op.

De gevolgen van de herindeling van Europa op het Congres in Wenen

Europa werd in 1815 tijdens het Wener Congres door de grote mogend-
heden opnieuw ingedeeld. Onder leiding van K.W.L vorst von Met-
ternich Winneburg (1773-1859) werd het doel van de mogendheden, 
het herstel van de rust en de orde in Europa en het handhaven van het 
politieke evenwicht, bereikt. De Restauratie had tot gevolg dat overal in 
Europa de oude vorstenhuizen weer op de troon kwamen. De ontwerpers 
van de nieuwe politieke verhoudingen hadden geen plaats ingeruimd voor 
meer politieke invloed vanuit de burgerij. De mogendheden gingen er 
vanuit dat de macht van de vorsten weer net zo groot zou zijn als voor de 
Franse Revolutie. Daarmee negeerden ze het opkomend liberaliserings-
proces.

2 Artikel 227 van de Grondwet van 1815 luidt: ‘Het is aan elk geoorloofd om zijne gedachten 
en gevoelens door de drukpers, als een doelmatig middel tot uitbreiding van kennis en voort-
gang van verlichting, te openbaren, zonder eenig voorafgaand verlof daartoe noodig te hebben, 
blijvende nogtans elk voor het geen hij schrijft, drukt, uitgeeft of verspreidt verantwoorde-
lijk aan de maatschappij of bijzondere personen, voor zoo verre dezer regten mogten zijn be-
leedigd.’ (Staatsblad, 1815, nr. 45)
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Na de val van Napoleon (1769-1821) in 1813 achtten de grote mogend-
heden het gewenst dat de vroegere Republiek der Verenigde Nederlanden, 
de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsdom Luik werden samenge-
voegd als een bufferstaat tegen Frankrijk. Daarom werd op 30 mei 1814 
bij het vredesverdrag van Parijs bepaald dat Nederland een gebiedsuitbrei-
ding zou ondergaan. Daarmee werd bedoeld de toevoeging van de Oos-
tenrijkse Nederlanden aan ons land. Dit was een sedert lang gekoesterde 
wens van de Soevereine Vorst. Noord- en Zuid-Nederland zouden moe-
ten versmelten in een ‘réunion intime et complète’. (Bornewasser, 1983, p. 
225)

Op 21 juni 1814 werden de door koning Willem I en A.R. Falck 
(1777-1843) ontworpen Acht Artikelen door de grote mogendheden 
ondertekend en door Willem I aanvaard. Daartoe werd een geheime 
overeenkomst gesloten tussen Willem I enerzijds en Groot-Brittannië, 
Oostenrijk, Pruisen en Rusland anderzijds, met als strekking het huidige 
grondgebied van België en Nederland toe te kennen aan Willem I der 
Nederlanden, Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden, waar-
door Noord- en Zuid-Nederland verenigd werden. (Bornewasser, 1983, p. 
225) 

De vereniging was een voorlopige: de Souverein Vorst zou volgens het 
protocol in naam van de mogendheden besturen, totdat op het te Wenen 
te houden congres de vereniging van de beide landen tot één rijk defi-
nitief en formeel tot stand zou komen. Dit geschiedde door middel van 
vier op 31 mei 1815 door Nederland met de afzonderlijke mogendhe-
den gesloten tractaten, die de grenzen van het nieuwe Rijk vaststelden en 
opnieuw naar de Acht Artikelen verwezen. Alle relevante bepalingen wer-
den tenslotte nog eens opgenomen in de Wener slotacte van 9 juni 1815, 
waarbij Willem I geen partij was, maar waartoe hij op 20 oktober 1814 
was toegetreden.

Willem I had niet, zoals aanvankelijk het voornemen was, tot na het 
Wener Congres gewacht met de aanvaarding van de koningstitel. In ver-
band met Napoleons terugkeer van Elba had hij het raadzaam gevonden 
deze stap te bespoedigen en al op 16 maart 1815 was hij, met toestemming 
van de mogendheden, ertoe overgegaan zich met de titel van koning te 
sieren. (Bornewasser, 1983, p. 226)

Op 23 maart 1815 kwam een wet tot stand, waarin de noodzakelijkheid 
van een grondwetsherziening werd geformuleerd. In strijd met artikel 142 
van de Grondwet van 1814 werden de veranderingen niet uitdrukkelijk 
genoemd. Dit was immers niet mogelijk, daar ook de inwoners van de zui-
delijke gebieden een stem in het kapittel moesten hebben. Bij besluit van 
22 april 1815 benoemde de koning een commissie die, met inachtneming 
van de Acht Artikelen, het protocol van het Wener Congres en de wet van 
23 maart 1815, een herziening van de grondwet moest ontwerpen. Deze 
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commissie, onder voorzitterschap van G.K. graaf van Hogendorp telde 24 
leden. Op 13 juli 1815 bracht de commissie een rapport aan de koning 
uit, vergezeld van een nieuw ontwerp. Volgens artikel 144 van de Grond-
wet van 1814 moesten de leden van de Tweede Kamer bij grondwetswij-
zigingen in dubbelen getale worden opgeroepen en met een meerderheid 
van tweederde van de stemmen hun goedkeuring aan de veranderingen 
hechten. Het aantal Tweede Kamerleden was aanvankelijk vastgesteld op 
55, maar vanwege de uitbreiding van het Koninkrijk werd dat aantal 110. 
Op 8 augustus 1815 werd de dubbele vergadering in het noordelijke deel 
van het Koninkrijk geopend en op 18  augustus werden de wijzigingen 
met algemene stemmen aangenomen.

Een probleem was dat het zuidelijke deel geen representatief lichaam 
kende. Om een stemming over de grondwet in het Zuiden mogelijk te 
maken had men 1604 notabelen uit de arrondissementen benoemd. Op 
18 augustus 1815 werd de uitslag van de stemming over de grondwet vast-
gesteld in een algemene vergadering van de notabelen te Brussel. Van de 
in totaal 1323 uitgebrachte stemmen waren er 796 tegen de opgestelde 
grondwet. Er was dus geen sprake van dat van de in beide delen van het 
Rijk uitgebrachte stemmen tweederde vóór was. Dit behoefde echter 
geen verwondering te wekken. De aantallen stemmers waren te ongelijk: 
in Noord-Nederland stemden 101 leden van de dubbele Kamer, terwijl 
in België 1323 notabelen hun stem hadden uitgebracht. In plaats van te 
erkennen dat de vereiste meerderheid niet verkregen was, verklaarde de 
koning het ontwerp voor aangenomen en wel met de overweging, dat 
geen twijfel kon bestaan over de gevoelens en wensen van de grote meer-
derheid. Op 21  september  1815 had de inhuldiging van Willem I tot 
koning der Nederlanden plaats in een speciaal daartoe bijeengeroepen 
vergadering van de Staten-Generaal te Brussel.

Er waren echter nogal wat verschillen tussen het Noorden en het Zui-
den. Zoals opgemerkt is de situatie in het Noorden in de literatuur vaak 
afgeschilderd als de tijd van renteniers, zonder dat voor die positie grootse 
prestaties waren geleverd. De bekende historicus J. Huizinga (1872-1945) 
onderstreept deze opvatting door op te merken dat de Noord-Neder-
landers, vermoeid door de roerige periode van de Bataafse Republiek 
en de Franse Tijd, zich onder de Oranjeboom te slapen hadden gelegd. 
(Hooykaas, 1991, p. 125) Hooykaas nuanceert deze typering enigszins. 
Hij schrijft: ‘Zo slaperig was de publieke geest in het Noorden nu ook 
weer niet.’ (1991, p. 125) Uit de onderzochte bladen is gebleken dat de 
publieke belangstelling voor de politiek vrijwel nihil was. Regelmatig zijn 
daar door de schrijvers in deze persorganen opmerkingen over gemaakt. 
Zij hebben geprobeerd dat tij te keren.

Op de ontwikkeling op industrieel gebied heeft de koning persoonlijk 
zijn stempel gedrukt. Vooral het zuidelijk deel van het rijk heeft hiervan 
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geprofiteerd. Dit kwam mede omdat men in het Noorden krampach-
tig vasthield aan de oude Hollandse handelsgeest. Deze situatie leidde tot 
tegenstrijdige belangen. In het Noorden was behoefte aan vrijheid van han-
del, terwijl voor de industrie in het zuiden protectie van groot belang was.

Bovendien vormde de godsdienst een voortdurende bedreiging voor de 
eenheid. De katholieken in het Zuiden voelden zich door het protestantse, 
Noord-Nederlandse deel bevoogd en in de uitoefening van hun eredienst 
aan banden gelegd. Willem I koesterde het ideaal van één kerk, waarin hij 
veel zeggenschap zou hebben. Deze overheidsbemoeienis bracht echter 
ook onder de protestanten in het Noorden onrust die uiteindelijk zou uit-
lopen op de Afscheiding in 1834. Katholieken hadden officieel dezelfde 
rechten als protestanten, maar werden toch met enige ambivalentie behan-
deld. In het verlichte denken werd het katholicisme als een onderontwik-
kelde, domme godsdienst beschouwd. Pas in 1853 kondigde paus Pius IX 
(1792-1878) de stichting van de Utrechtse Kerkprovincie af met bisdom-
men in Utrecht, Haarlem, ’s-Hertogenbosch, Breda en Roermond. Dit 
zou tot een protestantse protestmanifestatie leiden: de Aprilbeweging.

Op het gebied van de pers zijn eveneens tegenstellingen te signaleren 
tussen het Noorden en het Zuiden. In het Zuid-Nederlandse deel lag het 
zwaartepunt van de pers op het zoeken naar een ‘nationaal identiteitsbe-
sef ’ dat eeuwenlang had ontbroken, terwijl in het noordelijk deel de pers 
overwegend inspeelde op het ‘nationaal gevoel en de zelfgenoegzaam-
heid’. (Schutte en Wolf, 1987, p. 9) Dit zoeken naar een eigen identiteit 
botste vanaf het begin van de samenvoeging met de opvattingen die in het 
Noorden werden gehuldigd.

Onrust in het zuidelijk deel van het Koninkrijk

De bekrachtiging van de grondwet leverde al direct de nodige problemen 
op. De notabelen uit het Zuiden weigerden op aandrang van de bisschop-
pen de grondwet te ondertekenen. Men twijfelde aan de goede bedoe-
lingen van koning Willem I. Hoewel de katholieken in het Koninkrijk 
een numerieke meerderheid vormden, voelden zij zich achtergesteld bij 
de protestanten. Ook protesteerde men in het Zuiden van het Rijk tegen 
de overname van de Nederlandse staatsschuld. Deze was in het noorde-
lijke deel veel groter, terwijl het inwonertal van Noord-Nederland toch 
aanzienlijk kleiner was dan dat van het Zuiden. Al met al waren er dus 
redenen genoeg om de toekomst van de jonge staat met een zekere zorg 
tegemoet te zien.

In het zuidelijke deel van het Koninkrijk begon het rond 1820 te gis-
ten. De tegenstellingen tussen het Noorden en het Zuiden waren door de 
maatregelen van de koning niet weggenomen. Integendeel, de godsdien-
stige, politieke, economische en historisch gegroeide verschillen waren 
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verscherpt. Het door koning Willem I zo begeerde amalgaam, de integra-
tie van het Noorden en het Zuiden, mislukte. De koning had verwacht 
dat de genoemde tegenstellingen tussen beide delen van het Koninkrijk 
langzamerhand zouden verdwijnen en dat een nationaal eenheidsbesef zou 
ontstaan. Zijn autoritaire gedrag leidde echter tot toenemende irritaties. 

Onder invloed van de al genoemde Franse denker, journalist en aan-
vankelijk priester Lamennais waren de liberaal-katholieken voorstander 
van de erkenning van de liberale vrijheden, zoals de scheiding van kerk en 
staat. De kerk kon van deze grondwettelijke vrijheid gebruik maken om 
haar eigen structuren, haar onderwijs en dergelijke te reorganiseren en te 
versterken. De liberaal-katholieken wendden zich af van het traditionele 
conservatisme en waren voorstander van een grotere democratisering en 
een meer op het volk gericht kerkelijk beleid. Hun tegenstanders, de ultra-
montanen, stonden afwijzend tegenover de liberale vrijheden. Hoewel zij 
een zekere samenwerking tussen de kerk en de staat niet afwezen, wilden 
zij de autonomie van de kerk tegenover de staat behouden en legden zij 
sterk de nadruk op het kerkelijk gezag. Het waren vooral de meest talent-
volle jongeren, vaak leraren, die open stonden voor de ideeën van Lamen-
nais. 

Onder meer K. Jürgensen heeft het ontstaan van de unionistische bewe-
ging uiteengezet. (Jürgensen, 1963) Uit zijn onderzoek blijkt dat Lamen-
nais grote invloed heeft gehad op de liberaal-katholieke beweging in het 
Zuiden. De vorming van de Belgische staat is mede door zijn denkbeelden 
tot stand gekomen.

Aanvankelijk nam de kerkelijke leiding ten opzichte van de ideeën van 
Lamennais een afwachtende houding aan. Met de komst van paus Gre-
gorius XVI (1765-1846) was het echter snel gedaan met de invloed van 
Lamennais in het zuidelijke deel van het Koninkrijk. Zijn encyclieken 
Mirari vos en Singulari nos veroordeelden de uiteenlopende moderne ont-
wikkelingen en waren gericht tegen de inperking van de kerkelijke macht. 
Beide encyclieken waren een rechtstreeks antwoord op de ideeën van 
Lamennais, zoals die tussen 1830 en 1832 in het tijdschrift L’Avenir gepu-
bliceerd waren.

Jürgensen poneert de stelling dat de toenadering tussen katholieken 
en liberalen in het Zuiden niet direct aan de invloed van Lamennais te 
danken is. Hij schrijft: ‘Die Annäherung und das erste Zusammengehen 
der Liberalen und Katholiken sind nicht dessen [Lamennais] Einfluss 
zuzuschreiben. Seine liberalen Schriften waren zur Zeit der Entstehung 
der Union in den Jahren 1827/28 noch gar nicht erschienen. (…). Die 
Gründe für deren Entstehung sind ausschliesslich in Belgien selbst, eben 
in der besonderen Lage dieses Landes zu suchen.’ De toenadering van libe-
ralen en katholieken schrijft Jürgensen toe aan het feit dat de katholieken 
in het Zuiden van karakter veranderden. Hij betoogt: ‘Sie nahmen nun-
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mehr die vordem scharf bekämpften liberalen Grundsätze der niederländi-
schen Verfassung an, um auf dieser Grundlage die staatliche Einflussnahme 
im kirchlichen Bereich zurückweisen zu können.’ (Jürgensen, 1963, p. 80) 
Deze ommekeer zou vooral aangewakkerd zijn door het bemoeizuch-
tige beleid van de koning in godsdienstzaken. ‘Je mehr König Wilhelm in 
kirchlichen Dingen eingriff und diese in seinem Sinne zu beeinflussen 
suchte, desto stärker erkannten die Katholiken, dass die Freiheit für den 
Katholizismus einen Wert darstellte’, aldus Jürgensen. (1963, p. 81)

Toch zouden de opvattingen van Lamennais hun uitwerking op het 
ontstaan van de Belgische staat niet hebben gemist. Jürgensen komt name-
lijk tot de volgende slotsom: ‘Die Geschichte des jungen belgischen Staates 
ist eng mit Lamennais verflochten. Der von ihm ausgehende Einfluss hat 
sich in hohem Masse auf die innere Ordnung des Landes ausgewirkt. Das 
Entstehen des unabhängigen belgischen Staates bedeutete einen schweren 
Einbruch in das Europasystem Metternichs.’ (Jürgensen, 1963, p. 287)

De religiekwestie was echter niet de enige oorzaak van de uiteindelijke 
scheiding. De invloed van Franse refugiés, die een nieuwe republiek in het 
Zuiden wensten, heeft er mede toe bijgedragen. Zij vormden een harde 
kern en lieten via pamfletten en persorganen hun invloed gelden. 

Ook E.H. Kossmann heeft zich over het fenomeen van de Unie tus-
sen liberalen en katholieken gebogen. Hij betoogt dat ‘de strijd tussen 
kerk en staat geen conflict tussen het protestantse Noorden en het katho-
lieke Zuiden [was], maar is ontstaan door de tegenstellingen tussen anti-
klerikalisme, liberalisme en ultra-montanisme’. Dit vond zijn oorzaak in 
het feit dat de koning zich in godsdienstzaken liet voorlichten door advi-
seurs die anti-klerikaal waren en de liberale denkbeelden in de katholieke 
kerk gerealiseerd wilden zien. Volgens Kossmann werd de koning partij in 
levensbeschouwelijke tegenstellingen. (Kossmann, 1979, p. 83) Deze visie 
komt in grote lijnen overeen met de opvatting van Jürgensen. 

J. en A. Romein komen eveneens tot de conclusie dat de oorzaak van 
de scheiding bij de koning gezocht moet worden. Diens optreden moest 
wel wrevel bij het zuidelijke deel van de bevolking opwekken, aldus de 
genoemde auteurs. Zij vervolgen: ‘De koning joeg stelselmatig de ver-
schillende partijen in het Zuiden tegen zich in het harnas: de katholieken 
onder andere door het in 1825 opgerichte en verplicht gestelde Colle-
gium Philosophicum in Leuven, een instituut voor het onderwijs in de 
filosofie voor toekomstige geestelijken. Voor de liberalen gold dat zij bij 
de koning aandrongen op grondwetsherziening en geen gehoor kregen. 
Vreemd genoeg vonden de liberalen weinig steun bij hun geestverwan-
ten in het Noorden. Daardoor moesten ze voor een alliantie naar andere 
partners omzien. Onderhandelingen tussen de koning en de katholieken 
liepen op een fiasco uit, waardoor de koning de geestelijkheid nog meer 
van zich vervreemdde. Bovendien wantrouwden de liberalen vanaf dat 
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moment Willem I, die zij tot dusver met zijn anti-clericale politiek had-
den gesteund’. (J. en A. Romein, 1934, pp. 66-67) Hieruit blijkt dat de 
koning de reikwijdte van de in het Zuiden ontstane irritatie heeft onder-
schat. Indien hij een luisterend oor had getoond, hadden wellicht veel van 
de daar gesignaleerde grieven weggenomen kunnen worden. Dit gebeurde 
echter niet, zodat de standpunten zich verhardden.

J.A. Bornewasser concludeert dat de scheuring een gevolg is geweest 
van het feit dat koning Willem I er nooit in geslaagd is de oude tegenstel-
lingen tussen het Noorden en het Zuiden op te heffen. Men kan hierbij 
denken aan de tariefwetgeving en de zogenaamde Amsterdamsche Geest. 
De in 1821 ingevoerde accijns op het geslacht en gemaal drukte zwaar op 
de kosten voor levensonderhoud in het Zuiden. De Amsterdamsche Geest 
is door de omstandigheden ontstaan, omdat de hoofdstad zich achterge-
steld en miskend voelde. Geen enkele belangrijke instelling was er geves-
tigd. Bovendien voelde de stad zich door de centrale overheid bevoogd. 
Deze manier van doen ontlokte Van Hogendorp de volgende verzuchting: 
‘We hebben een enkel man tot eenig koopman in het land gemaakt.’ (Bor-
newasser, 1983, p. 259) Amsterdam en Antwerpen zijn historisch gezien 
altijd elkaars antipoden geweest.

A.J. Veenendaal geeft een nadere omschrijving van het begrip Amster-
damsche Geest. Hij merkt daarover onder meer het volgende op: ‘Wat te 
verstaan onder de Amsterdamse Geest in 1830? Het is de geest die al bij 
de eerste relletjes in Brussel onmiddellijk om scheiding, radicale schei-
ding riep, die dagelijks op de Belgen schold, die Antwerpen zo graag 
zag gebombardeerd en die het verenigd koninkrijk van Willem I onder 
hoera-geroep prijsgaf. Vanuit Amsterdam waaide de geest over heel Hol-
land, heel Noord-Nederland.’ Hoewel de term later door veel historici 
gebruikt is, gebruikten de Amsterdammers deze zelf al in 1830 en 1831, 
aldus Veenendaal. De Amsterdamsche Geest werd in het land over het alge-
meen negatief geïnterpreteerd. Men zag deze mentaliteit als een intellec-
tueel collectief, dat zich geheel richtte op de belangen van Amsterdam. 
Het bracht het Amsterdamse stadsbestuur soms tot wanhoop. In het bij-
zonder De Noordstar vertolkte regelmatig de gevoelens van deze coterie. 
(Veenendaal, 1969, pp. 135-136)

Bornewasser beschouwt de taal- en cultuurpolitiek als belemmering 
voor de groei van een natuurlijke eenheidsstaat. De bovenlaag van de 
industriëlen in het Zuiden sprak Frans. Zij weigerde zich in het Neder-
lands uit te drukken. Voorts kwam de gegoede burgerklasse niet in aan-
merking voor het kiesrecht en de middenklasse toonde zich ontevreden, 
omdat zij buiten het industriebeleid van koning Willem I viel, maar wel 
belasting moest betalen. Ook bij de adel ontstond een gevoel van onvrede, 
omdat zij van oordeel was door het gevoerde beleid economisch achter-
gesteld te worden. Het grondgebied van de adel werd minder waard en de 
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landbouw en veeteelt stonden er in 1830 slecht voor. Bovendien verlo-
ren veel edelen hun privileges. Tenslotte ontstond een groeiend gevoel van 
onbehagen bij de arbeiders. Zij dreigden door de toenemende mechani-
satie werkloos te worden. Kortom, in brede lagen van de bevolking in het 
Zuiden daalde, weliswaar om verschillende redenenen, het vertrouwen in 
de regering. (Bornewasser, 1983, p. 260) 

Interessant is het na te gaan hoe vanuit België tegen de Unie werd aan-
gekeken. E. Witte en J. Craeybeckx poneren de volgende stelling: ‘Het staat 
natuurlijk buiten kijf dat de gebeurtenissen van september-oktober 1830 
een onomkeerbare fase vormden in de politiek van Noord en Zuid, die 
sinds 1814 onder leiding van Willem I werd gevoerd; ze toonden duidelijk 
het failliet aan van de door het Noorden gedirigeerde assimilatiepolitiek.’ 
Het was de koning niet gelukt de zo zeer door hem gehanteerde amal-
gaampolitiek te realiseren. Allerlei signalen, vooral vanuit de geestelijkheid 
en de burgerij, werden door hem genegeerd. Velen hebben een voor de 
hand liggende uitbarsting zien aankomen, maar de koning niet. Witte en 
Craeybeckx omschrijven de mislukking als volgt: ‘Het verlicht despotisme, 
zoals dat door Willem I werd opgevat, bevoordeelde ontegensprekelijk de 
moderne industriële en financiële kapitaal-bezitters, maar stootte ander-
zijds die groep van (voornamelijk intellectuele) burgers voor de borst die 
zich geroepen voelden om zelf de belangen van de burgerij op politiek 
vlak te verdedigen.’ De door de koning bevoordeelde groep van fabrikan-
ten vormde, volgens de genoemde auteurs, de kern van de orangistische 
beweging. Een groeiende groep jonge intellectuelen zou zich echter niet 
door de koning begrepen voelen. Mensen uit de middenklasse vormden, 
eveneens volgens Witte en Craeybeckx, het centrum van de revolutie. 
Witte en Craeybeckx stellen verder vast: ‘De strategische en tactische mis-
rekening van Willem I heeft ongetwijfeld een rol gespeeld in het verloop 
van de gebeurtenissen.’

Het lijkt voor de hand te liggen dat ook Witte en Craeybeckx de 
koning als zondebok aanwijzen. Toch komen zij tot een andere slotsom 
dan de eerder genoemde Nederlandse onderzoekers. De beide Belgische 
historici stellen vast dat niet het falende beleid van koning Willem I de 
doorslaggevende oorzaak van de latere scheiding is geweest. Zij wijten de 
scheiding aan politieke en economische motieven op het internationale 
vlak. Het streven van Engeland was er volgens hen op gericht de econo-
mische macht van het Koninkrijk te breken, terwijl Frankrijk erop uit was 
België weer binnen zijn invloedssfeer te krijgen. Deze oorzaken zouden 
ten grondslag liggen aan het feit dat de Londense Conferentie de onafhan-
kelijkheid al begin 1831 officieel had erkend. (Witte & Craeybecks, 1983, 
pp. 3-9)

Groot-Brittannië en Frankrijk hebben grote invloed gehad op de schei-
ding. Het blijft echter moeilijk precies aan te duiden welke rol beide lan-
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den hierin hebben gespeeld. De geheime diplomatie draaide op volle 
toeren. Voor Groot-Brittannië bleef het politieke evenwicht in Europa 
essentieel, terwijl Frankrijk streefde naar annexatie van het zuidelijke deel 
van het Koninkrijk. Bovendien speelde nog steeds de handelsoorlog tussen 
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en Groot-Brittannië. Antwer-
pen, de grote concurrent van Amsterdam, was voor de Britse handel een 
belangrijke havenstad op het vasteland. 

Reactie in het Noorden op de Unie van liberalen en katholieken in het Zuiden

Terwijl in het Zuiden de jong-liberalen en liberaal-katholieken elkaar 
hadden gevonden, was een dergelijke vereniging in het Noorden ondenk-
baar. Slechts in Noord-Brabant was er enige respons op de beweging in 
het Zuiden. Dit kwam vanwege contacten uit het Zuiden die via uitgever 
Langenhuysen liepen. De uitgever van onder andere De Noord-Brabander 
adverteerde verschillende malen met werken van Lamennais. (Hoffman, 
1974, p. 16) Daarom werd de op 1 april 1829 door H. de Wijs (1775-1854) 
opgerichte en gefinancierde De Noord-Brabander, Staat- en Letterkundig 
Dagblad door de gouverneur van Noord-Brabant, A.F.G. burggraaf van der 
Fosse (1769-1840) nauwlettend in de gaten gehouden. Hoewel het blad 
als adagium draagt: ‘Dicere verum, quid vetat’ (Niets belet ons de waar-
heid te spreken) moet worden aangetekend ‘dat De Noord-Brabander zeer 
geraffineerd met de ‘waarheid’ omsprong. Het blad publiceerde met grote 
regelmaat collages van citaten uit de Belgische oppositiepers om zelf bui-
ten schot van de regering te blijven’. (Schutte en Wolf, 1987, p. 23) Het 
blad maakte gebruik van de leuzen van de petitiestrijd: ‘vrijheid van gods-
dienst, vrijheid van geweten en vrijheid van drukpers’. (Hoffman, 1974, p. 
9) De gouverneur van Noord-Brabant vond de aard van de berichtgeving 
van De Noord-Brabander ophitsend. Dit blijkt uit zijn verslag aan de minis-
ter van Justitie, waarin hij schrijft: ‘Zoo verneem ik echter niet te mogen 
nalaten bij dezen te doen opmerken, dat het binnen deze Staat sedert 
eenigen tijd uitkomend Dagblad getiteld Noord-Brabander, hetwelk voor 
zooveel het grootste gedeelte van deszelfs inhoud betreft, als de echo van 
het Dagblad Le Courrier de la Meuse kan worden gehouden, zich meer en 
meer ook door het mededeelen van andere vuilaardige artikels van eigen 
opstel, welke strekken om haat, afgunst en misnoegen onder de Ingezete-
nen te verwekken en het Gouvernement in een hatelijk daglicht te stellen, 
van eene ongunstige zijde doet kennen; en ik heb derhalve van mijnen 
plicht geacht, de aandacht van uwe excellentie op dit Blad, hetwelk eene 
eerste plaats onder de rustverstorende Geschriften bekleedt te bevestigen.’ 
(Schutte en Wolf, 1987, p. 23) 

Ook Hoffman concludeert dat De Noord-Brabander veel artikelen uit de 
in Luik verschijnende Le Courrier de la Meuse, journal politique, littérair et 
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commercial overneemt, alsmede uit de Brusselse Courrier des Pays-Bas en de 
in Gent door jonge geestelijken geredigeerde Le Catholique des Pays-Bas. 
(Hoffman, 1974, pp. 18-19) Artikel 227 van de grondwet met betrekking 
tot de vrijheid van meningsuiting kwam door zulke maatregelen onder 
druk te staan. Uit het verdere betoog zal blijken dat de door de minister 
van Justitie uitgevaardigde gelegenheidswetten de persvrijheid nog ver-
der aan banden legden. Smits bevestigt het contact van de redactie van De 
Noord-Brabander met genoemde bladen. (Smits, 1983, p. 55) De Noord-Bra-
bander was opgericht door een groep vooraanstaande katholieken die aan-
sluiting zochten bij de Belgische oppositiepers. Het blad werd uitgegeven 
door de gebroeders Langenhuysen in ‘s-Hertogenbosch en verscheen drie 
maal per week. Enige tijd was kapelaan Judocus Smits redacteur van het 
blad. In 1845 werd hij de oprichter en redacteur van De Tijd. (Peijnenburg, 
1976)

De verhouding van kerk en staat was in het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden, volgens Rogier, een achilleshiel. Na aanvankelijk de steun 
van de liberalen te hebben gezocht en gevonden, poogde de koning de 
katholieken het hof te maken. Deze houding heeft uiteindelijk geen 
vruchten afgeworpen, want ‘de liberalen verweten hem het prijsgeven van 
hun beginselen, speciaal dat van de drukpersvrijheid, en de katholieken 
vertrouwden een vriendelijkheid niet, die zoveel halfslachtigs behield. Het 
is Willem I nooit gelukt uit de onderlinge tegenstrijdige adviezen van zijn 
raadslieden een vaste gedragslijn tegenover de katholieke kerk af te leiden’, 
aldus Rogier (1964, dl. 1, p. 294) 

De sinds 1814 verschijnende liberaal-kritische Arnhemsche Courant zag 
in het Unionisme de ‘onnatuurlijke coalitie tusschen die twee geesels des 
menschdoms, de Jacobijnen en Jezuï ten’. (Bornewasser, 1983, p. 265) De 
vraag is al gesteld, hoe een dergelijk bondgenootschap ooit tot stand heeft 
kunnen komen. De leer van de katholieke kerk strookte niet met de doel-
stellingen van de liberalen. Slechts op één punt waren zowel katholieken 
als liberalen het eens: ze hadden een afkeer van de politieke handelwijze 
van koning Willem I. Die vormde de basis van de totstandkoming van het 
Unionisme.

H.T. Colenbrander concludeert dat het verzet in 1815 van de gees-
telijkheid, maar in 1830 van de liberalen uitging. Dat was volgens hem 
het gevolg van het feit dat de katholieken gingen inzien, dat hun invloed 
in de staat nooit doorslaggevend zou worden. Colenbrander constateert: 
‘Vandaar dat de geestelijkheid, na de grondwet van 1815 met fellen haat te 
hebben bestreden, de Belgische grondwet van 1830, die dezelfde begin-
selen met wat meer beslistheid huldigde, met geestdrift hielp tot stand 
brengen.’ Sinds 1815 heeft, aldus Colenbrander, in het Zuiden een voort-
durende ontwikkeling plaatsgevonden tussen katholieken en liberalen. 
(Colenbrander, 1905, pp. 130-131) Hij geeft aan dat opvattingen van de 
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Unie het eerst in Noord-Brabant met sympathie werden ontvangen. De 
Brabantse afgevaardigden in de Tweede Kamer, jhr. L.F.J.J. Sasse van Ysselt 
(1778-1844) en J.A. Luyben (1787-1859) waren de eersten die kritiek op 
kerkpolitieke zaken in het parlement uitten. Zij hadden oog voor het zui-
delijke Unionisme, dat in het Noorden slechts een abstract begrip was, 
omdat dit deel van het Rijk overwegend protestants was. 

De reacties in de Noord-Nederlandse pers op het Unionisme waren 
dan ook vrijwel uitsluitend negatief. Een uitzondering vormde de al eer-
der genoemde De Bijenkorf. Dit blad wilde grotere zeggingskracht van het 
parlement, een minder centralistisch bestuursregime, grotere openheid in 
het financiële beleid en een werkelijke vertegenwoordiging van het volk. 
Vertolkers van deze gevoelens in de Tweede Kamer waren L.C. Luzac 
(1786-1861) en E.W. van Dam van Isselt (1796-1860).

Ook een oppositieblad als De Noordstar sloot zich bij hun streven aan. 
Na bijna vijftien jaar was niet alleen het staatsnationale streven van het 
verlicht-absolutistische bewind mislukt, maar kon ook het zuidelijke 
Unionisme dienen als kristallisatiekern voor een toenemend saamhorig-
heidsbesef van anti-Hollandse aard, aldus Bornewasser. (1983, p. 265) ‘La 
domination hollandaise’ was een farce geworden, toen de liberaal-katho-
lieken en jong-liberalen elkaar hadden gevonden. Toch wees dit feit nog 
niet onmiddellijk in de richting van een scheiding. Op een enkeling 
na, zoals De Potter, die meer neigde naar een republiek, verwachtten de 
meeste katholieken en liberalen dat het Zuiden een vrijere, meer gelijk-
waardige partner van het Noorden zou worden om het amalgaam alsnog 
te realiseren. Velen rekenden erop dat de koning de protesten zou honore-
ren, zodat de onrust zou worden weggenomen.

Willem I heeft inderdaad pogingen in het werk gesteld om de ontstane 
commotie weg te nemen bij zowel katholieken, liberalen als industriëlen. 
Op 28 mei 1829 begon hij een reis door het Zuiden. De bereikte resulta-
ten op industrieel gebied konden hem terecht met trots vervullen. Ook 
was hij de katholieken tegemoet gekomen. Het Concordaat met paus Leo 
XII (1760-1829) was daar een gevolg van. De bisschopszetels werden weer 
bezet en het Collegium Philosophicum werd in 1829 facultatief gesteld, 
zodat de bisschoppen weer hun eigen seminaries mochten openen. De 
paus had zich, ondanks het feit dat niet alle toezeggingen van het concor-
daat waren verwezenlijkt, positief over de koning uitgelaten. (Smits, 1983, 
pp. 58-59) 

Drieënnegentig liberalen uit Brussel richtten zich begin juli 1829 met 
een verzoekschrift tot de koning waarin zij taalvrijheid verlangden. Enkele 
advocaten uit Gent en Limburg sloten zich bij hen aan. Het werd pas echt 
zorgelijk toen de Provinciale Staten in het Zuiden, als politiek collectief 
van volksvertegenwoordigers binnen de provincie, zich met de taalpoli-
tiek gingen bemoeien. De Provinciale Staten van Limburg, Namen, West-
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Vlaanderen en Zuid-Brabant zonden adressen naar de koning en drongen 
daarin aan op taalvrijheid. Minister Van Maanen adviseerde de koning deze 
rekesten te weigeren, maar P.L.J.S. van Gobbelschroy (1784-1850), in 1829 
nog minister van Binnenlandse Zaken, steunde de actie van de adressanten. 
Het was, volgens Smits, een eerste aanslag op de vernederlandsing, ja op 
het Koninkrijk der Nederlanden zelf, omdat de taalpolitiek een van de 
hoofdpijlers was waarop de koning de eenwording van het Rijk had geba-
seerd. (Smits, 1950, p. 59)

In de vergadering van de Staten-Generaal in 1830 wist Willem I 
de gematigden gerust te stellen door hun concessies te doen, zoals het 
afschaffen van de belasting op het gemaal, het opheffen van de taaldwang 
en het wijzigen van de onderwijspolitiek. Het wetsvoorstel aangaande de 
pers werd pas na afzwakking aangenomen. (Smits, 1983, pp. 58-59) In het 
voorstel werd de vrijheid van drukpers slechts beperkt voor bladen die het 
gezag van de koning poogden te ondermijnen. Gevangenisstraf wegens 
smaad, hoon of laster van openbare autoriteiten stond redacteuren en uit-
gevers in geval van overtreding te wachten. De Noordstar, die regelmatig 
met de pers uit het Zuiden polemiseerde, stemde op 8 januari 1830 van 
harte met deze maatregel in. Eindelijk zou de oppositiepers in het Zuiden 
door deze perswet het zwijgen worden opgelegd.

Door de toezeggingen van de koning leek een constitutionele crisis 
afgewend. De werkelijkheid was echter anders. Ondergronds bleven de 
bedenkingen tegen het beleid van de koning bestaan en was er maar wei-
nig voor nodig om een nieuwe brandhaard te doen oplaaien. 

De motieven voor het streven naar een scheiding

Toen de koning besloot de Hoge Raad van Brussel naar Den Haag te ver-
plaatsen, nam het verzet vrijwel onmiddellijk weer in alle hevigheid toe. 
Vooral Van Maanen had een groot aandeel in de verhuizing, omdat hij op 
deze manier een grotere invloed wilde uitoefenen op pers en oppositie. 
Dat had weer tot gevolg dat nieuwe perscampagnes tegen het overheids-
beleid op gang kwamen. De propaganda, door de bladen gevoerd, zou heel 
het land beroeren.

Als gevolg van het feit dat de Juli-revolutie in Parijs in de unionistische 
pers breeduit werd verslagen, braken in het Zuiden opnieuw onrustige 
tijden aan. De regering trof onmiddellijk maatregelen. Door de minister 
van Binnenlandse Zaken werden de gouverneurs van West-Vlaanderen, 
Namen, Henegouwen en Luxemburg op 5 augustus 1830 aangeschreven 
met de boodschap dat ze ‘nauwkeurig toezicht dienden te houden op de 
grenzen en de minister van eventuele voorvallen op de hoogte moesten 
stellen.’ (Smits, 1983, p. 66) 
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Van onrust was in Brussel weinig te merken, toen de koning daar begin 
augustus 1830 een tentoonstelling opende. Niets wees erop dat een 
revolutie aanstaande was. Willem I werd overal door de samenge-
stroomde menigte toegejuicht. De beroering begon op 25 augustus 1830 
na de opvoering van La muette de Portici, een nationalistische opera van 
D.F.B. Auber (1782-1871), waarin de vrijheid werd geromantiseerd. De 
buiten het operagebouw verzamelde volksmassa werd door operabe-
zoekers opgehitst. De haat tegen de koning en zijn ambtenaren groeide 
explosief. Al gauw moesten enkele huizen van bekende en gehate perso-
nen het ontgelden, zoals de woning van de in de perswereld niet geliefde 
journalist G.  Libry-Bagnano (1780-1836)3 en verscheidene anderen. 
(Smits, 1983, p. 76)

Het was de Courrier des Pays-Bas die als eerste meldde, dat niet de Franse 
tricolore, maar de vlag met de Brabantse rood-geel-zwarte kleuren het 
symbool moest worden van de Belgische vrijheid. Het waren de kleuren 
van de Brabantse revolutie van 1789/90. Op 26 augustus 1830 werd de 
vlag met deze kleuren voor het eerst aan de gevel van het stadhuis in Brus-
sel gehesen. Naar de koning werd een afvaardiging gezonden die inwil-
liging van een aantal eisen bepleitte. Als nieuwe voorwaarde werd eraan 
toegevoegd, dat minister Van Maanen uit zijn functie ontheven zou wor-
den. Deze laatste eis werd, zij het node, door de koning, mede op advies 
van de prins van Oranje, kroonprins Willem (1792-1949) ingewilligd. 
Intussen werd in Brussel met de prins onderhandeld over een bestuurlijke 
scheiding tussen Noord en Zuid. Hij was voor de liberalen een aanvaard-
bare onderhandelingspartner. Met steun van oppositiekranten wisten de 
gangmakers van de scheiding ook buiten Brussel de mensen warm te krij-
gen voor het idee van een administratieve scheiding van Noord en Zuid. 

De houding van de regering ten aanzien van de gebeurtenissen in Brussel

De centrale regering in Den Haag bleef een aarzelende en onduidelijke 
houding aannemen. Ze hield zich aan de grondwet en aan de internatio-
nale conventies. Van een daadkrachtig beleid was in deze fase echter niet 
veel te merken. In Brussel hadden politie, marechaussee en leger niet inge-
grepen en nog steeds aarzelde de regering. Ze wilde in ieder geval een 
bloedbad voorkomen. Nu waren de omstandigheden ook allesbehalve 
duidelijk en de koning wilde in deze fase niemand grieven. In de troon-

3 Zie ook: Gerretson (1925), ’Schriftelijke Nalatenschap, Briefwisseling’, p. 371.
  De uit Florence afkomstige en zich G. graaf de Libry Bagnano noemende G. Libri werd in 

1825 in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden toegelaten. Minister van Binnenlandse Za-
ken, P.L.J.S. van Gobbelschroy belastte hem met de redactie van het Brusselse regeringsblad Le 
National. In 1830 week hij naar het Noorden uit waar hij in de redactie van het Journal de la 
Haye kwam.
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rede, uitgesproken voor de Verenigde Kamers der Staten-Generaal op 13 
september 1830, stelde Willem I de vraag of er inderdaad een administra-
tieve scheiding moest komen. De uitkomst van de daarna gehouden stem-
ming, waarover later meer, gaf geen duidelijk beeld, zodat uiteindelijk niets 
gebeurde. De scepsis om tot besluitvorming te komen bleef bestaan. De 
Belgen, die een verder debat niet afwachtten, riepen een voorlopige rege-
ring uit.

De daadkracht van het Voorlopig Bewind in het Zuiden

Ondersteund door het invloedrijke persorgaan Le Belge vormde de Luike-
naar Ch. Rogier (1800-1885) een revolutionaire beweging om het bestuur 
in Luik over te nemen. Met medewerking van het volk werd een Voorlo-
pig Bewind gevormd. Sinds de opstand in Brussel waren de gebeurtenissen 
elkaar in snel tempo opgevolgd. De revolutie sloeg van stad op stad over. 
Welke oorzaken lagen hieraan ten grondslag? L.G.J. Verberne betoogt dat 
de revolutie niet door de burgers, maar door het gepeupel is veroorzaakt. 
Echter wel met medewerking van Franse stokebranden. 

Nadat het volk op 26 augustus 1830 door de burgerwacht ontwapend 
was, eiste datzelfde volk de volgende dag de wapens terug. De gezagheb-
bers namen geen enkel initiatief. Het grauw leek het voor het zeggen te 
hebben. Volgens Verberne gebeurde dit opnieuw onder invloed van de 
Franse agitatoren. Verder betoogt hij: ‘Ze wilden de burgerij in een botsing 
tussen garnizoen en volk zó betrekken, dat het straatoproer een algemene 
revolutie tegen het wettige gezag werd. Deze berekening kwam niet uit. 
Want wel ontstond er een bloedige botsing, doch tussen volk en burge-
rij, waarin de burgerwacht de overwinning behaalde. Ook deze episode 
belicht het proletarisch karakter der volksbeweging.’ (Verberne, 1958, dl. 
2, pp. 71-72) Het was, volgens Verberne, geen economische, maar een soci-
ale crisis. Er was geen sprake van een opstand van het industrieproletari-
aat, maar van plattelanders die door armoede en honger gedreven de straat 
opgingen. De tegenstand van de regeringstroepen bleek nihil te zijn, zodat 
de Belgen moed vatten en de opstand zich verder uitbreidde. Mede onder 
invloed van het zingen van de Brabançonne werd de haat tegen de Hol-
landers opgezweept en nam het Belgische nationaliteitsbesef toe.

Niet alleen politieke, maar vooral sociaal-economische oorzaken 
lagen ten grondslag aan de revolutie. In steden als Luik en Antwerpen 
was de werkloosheid groot en de daarmee gepaard gaande armoede en 
honger deden de rest. De arme en werkloze mensen waren sterk beïn-
vloedbaar. Dat kwam bijvoorbeeld tot uiting tijdens het incident met 
J.C.J.  van Speyk (1802-1831), de commandant van een kanonneerboot. 
Zijn schip dreigde in februari 1831 in Antwerpen door de harde noord-
westenwind naar de kant te worden gedreven, waar een woedende en 
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dreigende menigte, vooral bestaande uit arbeiders, te hoop was gelopen. 
(Verberne, 1958, dl. 2, p. 91)

De Courrier des Pays-Bas suggereerde de mogelijkheid van een ‘Nation 
Belge’. Begin oktober 1830 had het Zuiden zich al grotendeels van het 
Noorden afgescheiden. Enkele gebieden in Vlaanderen stonden nog onder 
het gezag van het Koninkrijk, omdat daar een zekere huiver bleef bestaan, 
zich zonder meer aan te sluiten bij de Frans georiënteerde revolutionairen. 
Bovendien legde de gegoede burgerij nog een pro-Nederlandse houding 
aan de dag en speelde de aanwezigheid van een troepenmacht een rol. In 
de verwarring die alom ontstond, werd de soevereiniteit nog aan de prins 
van Oranje aangeboden. De grote mogendheden besloten echter, zonder 
inmenging van koning Willem I, op 20 november 1830 de onafhankelijk-
heid van België te erkennen. Zo maakten zij een einde aan het Verenigde 
Koninkrijk der Nederlanden. Later zou blijken dat de mogendheden over 
de kwestie van de scheiding geen unaniem standpunt hebben ingeno-
men. Wel werd duidelijk dat de Nederlandse geheime diplomatie tekort 
was geschoten. De strategie bleef gebaseerd op het realiseren van politieke 
stabiliteit in Europa. Een bijkomende factor is, dat enkele grootmach-
ten op het moment van de opstand in het Zuiden eigen zorgen aan het 
hoofd hadden. Rusland had te maken met een onrustig Polen en de Brit-
ten wisselden van regering. Het conservatieve ministerie-Wellington trad 
in Groot-Brittannië af en maakte plaats voor de liberale regering-Grey. In 
Frankrijk was koning Karel X (1757-1836) verdreven en Lodewijk Filips 
(1773-1850) in zijn plaats gekomen.

De reactie in het Noorden op het uitroepen van de onafhankelijkheid in het Zuiden

Ook in het Noorden gingen stemmen op, die aandrongen op meer parle-
mentaire bevoegdheden, reductie van het centralistische bestuurssysteem, 
meer openheid van het bestuur en een betere afspiegeling in de volks-
vertegenwoordiging. Dit geluid beperkte zich niet meer tot een enke-
ling. De opiniërende pers liet zich duchtig horen en vormde de spreekbuis 
van haar achterban. Deze pers leverde vrijwel uitsluitend commentaar op 
het politieke nieuws. Meestal hield dit gelijke tred met de agenda van de 
Kamervergaderingen en regeringsbesluiten. Daarbij komt dat de verschil-
lende persorganen elkaars artikelen nauwlettend in de gaten hielden. De 
Bijenkorf en De Noordstar bijvoorbeeld spraken zich uit voor ministeriële 
verantwoordelijkheid. D. Donker Curtius en F.A. van Hall (1791-1866), 
redacteuren van respectievelijk De Bijenkorf en De Noordstar, probeerden 
door hun optreden en publicaties een brug te slaan naar het parlementaire 
constitutionalisme. Dat kwam echter maar moeilijk tot ontwikkeling. L. 
Blok schrijft daarover: ‘De intensieve belangstelling van de koning voor de 
verkiezingen in de jaren 1827 tot 1830 is natuurlijk geen toevalligheid. 
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Het is in deze tijd dat de relatie tussen de regering en de tweede kamer 
steeds moeilijker wordt. In mei 1829 wordt de tienjaarlijkse begroting 
met grote meerderheid door de tweede kamer verworpen.’ (Blok, 1987, p. 
26) Blok komt tot de volgende slotsom: ‘De belgische revolutie van 1830 
intensiveerde ook in Noord-Nederland tijdelijk de belangstelling voor 
politieke problemen en deed velen naar de pen grijpen.’ (Blok, 1987, p. 
271) Deze constatering correspondeert overigens met die van Van Sas. Het 
gevolg van de toename van het politieke debat was dat in de periode van 
1828 tot 1832 verschillende opiniebladen op de markt kwamen.

P.J. Blok stelt eveneens vast dat de vertroebelde verhoudingen tus-
sen regering en parlement geleid hebben tot een heftige oppositie. Zijns 
inziens steunde de koning teveel op het warme onthaal dat hem was 
bereid op zijn rondreis door het Zuiden in 1829. Hij schrijft: ‘Hij [de 
koning] bedacht niet, dat de algemeene welvaart, waarvan hij getuige 
was geweest en die de belgische bevolking overal had doen juichen bij 
zijn komst, met de kerkelijke en grondwettige bezwaren niet in verband 
stond, en had de toejuichingen ten onrechte opgevat als goedkeuring van 
zijne algemeene staatkunde.’ Regelmatig kwamen de tegenstellingen tus-
sen het Noorden en het Zuiden aan het licht. P.J. Blok zegt daarover het 
volgende: ‘De klachten over ‘la domination hollandaise’, waaraan veel van 
de bezwaren geweten werd, waren thans schering en inslag in de artike-
len der belgische dagbladen, terwijl die van het Noorden de klimmende 
ongerustheid der Protestanten over het Concordaat van 1828 en over de 
toenemende invloed der Katholieken weergaven en de ook daar thans 
opkomende dagbladpers met de gematigde liberale organen, de Arnhem-
sche Courant en de Noordstar onder leiding van Donker Curtius, Van 
Hall (1791-1866), Den Tex (1795-1854) en andere jonge liberalen, de 
nog gematigder bladen De Standaard en het Algemeen Handelsblad, met 
Groen van Prinsterer’s tegen de liberale denkbeelden van revolutionairen 
oorsprong ingaande Nederlandsche Gedachten opkomend voor ‘nationale 
beginselen, de regeering en den Koning’ begonnen te verdedigen tegen de 
felle aanvallen uit het Zuiden.’ Eenzelfde houding is in de Tweede Kamer 
waar te nemen. P.J. Blok zegt daarover: ‘Ook in de Tweede Kamer begon-
nen de noordelijken in weerwil van bezwaren ook van hunnen kant, zich 
steeds eendrachtiger om de regeering te scharen en lieten sommigen hun-
ner zich met verontwaardiging hooren over de heftige aanvallen der zui-
delijken.’ (P.J. Blok, 1926, pp. 280-281) 

De Arnhemsche Courant was bang voor een Amsterdams-Hollandse 
hegemonie, zoals ze ook bang was voor tegengestelde belangen tussen 
Noord en Zuid – tussen Amsterdam en Antwerpen. (Beekelaar, 1981, pp. 
38-41) De al ter sprake gebrachte Amsterdamsche Geest was daar debet 
aan. Vooral de Haagse bestuurders en politici waren beducht voor een 
Amsterdamse overheersing. De Noordstar echter heeft regelmatig aange-
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drongen op de vestiging van instellingen die een hoofdstad waardig zou-
den zijn. Het ontbreken daarvan deed, volgens de redactie van het blad, 
afbreuk aan de Amsterdamse status als hoofdstad.

Een belangrijker rol voor de pers

Sinds 1815 was de vrijheid van drukpers grondwettelijk geregeld. Daar-
door voelde de pers zich minder belemmerd in de informatievoorziening 
naar de burger en nam deze in belangrijkheid toe. Een bewijs daarvan ligt 
in het feit dat steeds meer opiniebladen werden uitgegeven, in het bijzon-
der in het Zuiden, die een nogal oppositioneel karakter hadden. Dit had te 
maken met de besluiten van de koning, die regelmatig aanleiding gaven tot 
kritiek. De oppositiebladen verschenen in het Zuiden vaak dagelijks, maar 
in het Noorden onregelmatig, omdat de noordelijke pers vooral de discus-
sies in de Tweede Kamer volgde en becommentarieerde. Na 1825 inten-
siveerde de liberale pers in het Zuiden haar politieke berichtgeving. Een 
voorbeeld daarvan is de Courrier des Pays-Bas. Bij dit blad vond in 1825 een 
redactiewisseling plaats die ook invloed had op de opinievorming. Het tot 
dan toe gesteunde regeringsbeleid sloeg om in een zeer kritische aanpak. 
Het aantal abonnementen nam steeds meer toe en daarmee ook de poli-
tieke beïnvloeding. Des te meer werden de oppositionele schrijvers in de 
uitvoering van hun werk belemmerd door persbeteugelende maatregelen 
van de regering. 

N. Cramer beklemtoont in zijn dissertatie Parlement en pers in verhouding 
tot de overheid dat de journalistiek een riskante bezigheid bleef. (Cramer, 
1958, p. 1) J.M.H.J. Hemels reageert in zijn proefschrift De Nederlandse 
pers voor en na de afschaffing van het dagbladzegel in 1869 in dezelfde zin. Hij 
onderschrijft de opvatting van L. Blok door te stellen: ‘Na de bevrijding 
van de Franse overheersing, kreeg de Nederlandse pers niet de geestelijke 
en economische vrijheden die een voorspoedige kwalitatieve en kwanti-
tatieve ontwikkeling mogelijk konden maken.’ Volgens hem waren er op 
het gebied van de journalistiek te veel beperkingen. Hemels veronderstelt 
tevens een beperkt aanbod van nieuws. Kennelijk gebeurde er te weinig 
opzienbarends om zich druk over te maken. Dat blijkt uit zijn opmerking 
over de situatie van de Nederlandse pers rond het jaar 1830. Hij betoogt 
dat ‘binnenlandse moeilijkheden in verband met de Belgische kwestie de 
pers [zou] doen ontwaken uit de slaap van Jan Salie’. (Hemels, 1969, pp. 
16-17) 

De gebeurtenissen in het Zuiden zorgden inderdaad voor verandering. 
Er ontstonden twee stromingen in de Noord-Nederlandse pers. Hemels 
merkt in dit verband op: ‘Er was een conservatieve regeringspers en een 
oppositiepers met liberale, confessionele en democratische trekken. (…) 
De oppositiepers onder koning Willem I werd vooral gevoed door het 
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verzet tegen de politiek van de koning, toen de zuidelijke gewesten zich 
hadden losgemaakt uit het rijksgeheel.’ (Hemels, 1969, p. 17) De admi-
nistratieve scheiding waarnaar de bewoners in het Zuiden al in 1830 
streefden en waartegen de koning zich met hand en tand verzette, kreeg 
voor- en tegenstanders. De tegenstanders van de scheiding steunden de 
koning en dus ook zijn beleid met betrekking tot bepaalde gebieden van 
het Zuiden. De voorstanders wezen van meet af aan deze politiek af en 
hadden geen bezwaar tegen een scheiding. P. Geyl komt tot de stellige 
overtuiging dat de scheiding tussen het Nolorden en het Zuiden voor-
komen had kunnen worden. Beide landen zouden na 1830 steeds nauwer 
zijn gaan samenwerken. (Geyl, 1920, p. 48)

Uit het bovenstaande blijkt dat de oorzaken van de Belgische revo-
lutie, uitgebroken op 25 augustus 1830, niet eenvoudig op te sporen, te 
omschrijven en te interpreteren zijn. Verschillende factoren hebben een 
rol gespeeld. Het beleid van de koning is aanleiding geweest tot verwijde-
ring tussen het Noorden en het Zuiden. Zijn economische politiek drukte 
zwaar op de bevolking. De belastingen op het gemaal en geslacht waren 
door het volk bijna niet op te brengen. Vooral voor de sociaal zwakke 
groepen in de samenleving was dit een probleem. Door het hoge percen-
tage werklozen ontstonden armoede en honger, waardoor er maar weinig 
nodig was om de gemoederen van dit in aantal niet onaanzienlijke deel 
van de bevolking in beroering te brengen. Eén vonk kon een ontploffing 
veroorzaken. Daarbij kwam dat de inmenging van Willem I in kerkelijke 
aangelegenheden hem door de clerus niet in dank werd afgenomen. Het 
Collegium Philosophicum was een doorn in het oog van elke welden-
kende katholiek. De oprichting ervan was een ernstige inbreuk op de 
bevoegdheden van de kerkelijke hiërarchie, omdat de katholieke kerk in 
het Zuiden altijd vanuit Rome was bestuurd en geleid.

Door de sociaal-economische malaise waren grote delen van de bevol-
king object voor revolutionaire opvattingen. In hun ellendige toestand 
stonden zij open voor de boodschap van revolutionairen. Bovendien 
waren zij niet afkerig van een rel. Al met al was dit een vruchtbare voe-
dingsbodem voor excessief geweld.

Het politieke ontwikkelingsproces in de periode 1830-1840

De politieke debatten in de periode 1830-1840 vertonen een zekere con-
tinuïteit. J. de Bosch Kemper merkt daarover op: ‘Men verwijt aan Wil-
lem I zijn stelsel van volharding; maar in 1835 had men in Nederland nog 
zooveel verwachting, dat onder den invloed van het Tory-ministerie een 
gunstiger verandering in de 24 artikelen zou kunnen verkregen worden, 
dat de begrooting met algemeene stemmen werd aangenomen. (…) Eerst 
in April 1837 heeft de Tweede Kamer der Staten-generaal krachtig aan-
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gedrongen op het verlaten van het stelsel van volharding en na dien tijd 
is de regeering overgegaan om toe te treden, om Limburg, hetgeen zij 
onbezwaard voor Nederland had willen bewaren, onder den Duitschen 
Bond te brengen.’ (De Bosch Kemper, 1874, p. 494) Tot 1837 hebben de 
vertegenwoordigers in het parlement in meerderheid het regeringsbeleid 
gesteund, aldus De Bosch Kemper. 

De conclusie van H. van der Hoeven correspondeert met die van De 
Bosch Kemper, als hij schrijft: ‘Het constitutionele denken in Nederland 
in 1830 staat in veel opzichten dichter bij het ancien regime dan bij het 
nieuwe bestel, dat 1848 zou brengen.’ (Van der Hoeven, 1973, p. 156) Deze 
uitspraak past evenzeer bij de opvattingen van Van Hogendorp, die bekend 
stond als een overgangsfiguur tussen aristocratisch conservatisme en libe-
ralisme. 

Historici verschillen van mening over de oorzaak of oorzaken van de 
problemen die zijn ontstaan tussen het Noorden en het Zuiden. In het 
bijzonder het beleid ten aanzien van de godsdienst, de taalkwestie en de 
wijze waarop de koning de vrijheid van meningsuiting frustreerde worden 
gehekeld. Maar economische en sociale factoren hebben eveneens een rol 
gespeeld. De grieven van de bevolking in het Zuiden werden breed uit-
gemeten en besproken in de oppositionele persorganen. De bladen in het 
Noorden reageerden daar over het algemeen zeer fel op. In het volgende 
hoofdstuk komen de persorganen aan het woord, die gedurende de onder-
zochte periode een rol van betekenis hebben gespeeld. 



Hoofdstuk 2

De Bijenkorf, De Noordstar en De Standaard in  
het Noorden

Vooral vanaf 1828 begon de opiniepers het regeringsbeleid kritisch te vol-
gen. De liberale bladen drongen aan op ministeriële verantwoordelijkheid, 
transparantie in de financiële zaken en uitbreiding van het kiesrecht. 

Gesteld kan worden dat de bladen in het Noorden de maatregelen van 
de regering ten aanzien van de verwikkelingen in het Zuiden meestal 
steunden. De redacties waren kritisch met betrekking tot de zuidelijke 
oppositiepers en bestempelden haar vaak als gezagsondermijnend. Een uit-
zondering vormde De Bijenkorf. Dit blad steunde openlijk de in het Zui-
den geuite klachten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de in het 
Noorden uitgegeven bladen De Bijenkorf, De Noordstar en De Standaard ter 
sprake. Zij hebben alle op hun eigen wijze een stempel gedrukt op het 
politieke klimaat in de periode van 1828 tot 1832.

1.2 De Bijenkorf, Letter- en Staatkundig Mengelwerk
Een uitzondering op de gedragslijn van de bladen in het Noorden 
vormde, zoals is opgemerkt, De Bijenkorf. Dit blad conformeerde zich aan 
de klachten die door de zuidelijke pers werden geuit. De redactie pleitte 
onder andere voor een scheiding van kerk en staat en schreef in dit ver-
band: ‘Godsdienst en godsdienstige opleiding behoorden vrij te zijn, dat is, 
de betrekking van den mensch tot het Opperwezen ligt buiten de grenzen 
der maatschappij; alle tusschenkomst van het gezag is hier ongeoorloofd, 
maar de uiterlijke vereering van het Opperwezen moet daarom ook beslo-
ten blijven, binnen de kerken en woningen of er wordt aan andersdenken-
den eene ergernis gegeven, welke de maatschappelijke orde zoude kunnen 
storen.’ (Schutte en Wolf, 1987, p. 23)

Van Sas heeft De Bijenkorf aan de vergetelheid ontrukt. Hij kwalifi-
ceert De Bijenkorf ‘als een belangrijke kenbron voor het liberale denken in 
Nederland’. (Van Sas, 1992, p. 105) De Bijenkorf werd sinds oktober 1828 
in Den Haag door boekdrukker Lyon uitgegeven en behoorde tot een van 
de eerste opiniebladen van het Noorden. Het blad verscheen tweemaal 
per week. Wie in de redactie zaten is onduidelijk. Het was destijds onge-
bruikelijk om met naam en toenaam te publiceren. De schrijvers van poli-
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tieke commentaren bleven over het algemeen anoniem. Het kwam nogal 
eens voor dat vermeende schrijvers in velerlei toonaarden aangaven niet 
in de betreffende bladen te hebben geschreven. (Hooykaas, 1975, p. 272)1 
De journalisten waren bang afgerekend te worden op hun denkbeelden, 
met alle gevolgen van dien. De perswetten waren immers streng. Toch is de 
samenstelling van de redactie van De Bijenkorf niet geheel onbekend. Van 
Sas merkt daarover op: ‘De schrijvers daarvan moeten vooral onder de pro-
gressieve Haagse advocaten worden gezocht. Van hen werd in ‘t bijzonder 
Dirk Donker Curtius met De Bijenkorf in verband gebracht, naast onder 
meer P.C. Schooneveld (1788-1853)’. (Van Sas, 1992, p. 110) S. Stuurman 
rekent Dirk Donker Curtius eveneens tot de vermoedelijke redacteuren 
van De Bijenkorf. (Stuurman, 1992, p. 112) Meester Dirk, zoals hij destijds 
bekend stond, zou nog regelmatig van zich laten horen.

De Bijenkorf had, evenals andere opiniebladen, een landelijk publiek als 
doelgroep. Doordat veel bladen in koffiehuizen lagen, kon de bevolking 
kennis nemen van de politieke ontwikkelingen. Een abonnement was ver-
houdingsgewijs erg duur. Slechts een enkeling kon zich die luxe permit-
teren. Dat kwam onder meer doordat bladen en tijdschriften fiscaal belast 
werden. Hemels schrijft daarover: ‘Het buitengewoon zegel gold voor 
het ter stempeling aangeboden papier voor het drukken van dagbladen, 
couranten, nieuwspapieren, aanplakbiljetten en bekendmakingen, nieuw-
stijdingen, periodieken, gedrukte prijscouranten, aankondigingen en 
berichten.’ (Hemels, 1969, p. 32) Voor bladen als De Bijenkorf, De Noordstar 
en De Standaard betekende dat voor vier pagina’s een toeslag van 1½ cent. 
Bestond een nummer uit meer dan vier bladzijden, bijvoorbeeld het num-
mer van De Noordstar van 23 oktober 1829, dat uit acht pagina’s bestond, 
dan bedroeg het buitengewoon zegel 2½ cent.

De belangrijkste de reden om De Bijenkorf op de markt te brengen was 
het kritisch toetsen van het regeringsbeleid. De redactie ergerde zich, 
evenals de zuidelijke oppositiebladen, aan het dirigistische optreden van 
de koning. Het uitgangspunt van De Bijenkorf was het handhaven van de 
grondwet. Openheid van het bestuur stond bij het blad hoog in het vaan-
del. De redactie wees het schimmenspel rond de tienjarige begroting en 
het Amortisatiesyndicaat krachtig van de hand. (Van Sas, 1992, p. 105) 
Deze tienjarige begroting en het Amortisatie-syndicaat vielen buiten de 
controle van het parlement. Het Amortisatiesyndicaat, in werking getre-
den bij wet van 27 december 1822, moest voorzien in financiële tekorten 
van de Staat. Zowel de tienjarige begroting als het Amortisatiesyndicaat 
stond geheel ten dienste van de koning. Hij kon er naar eigen willekeur 
mee omgaan en was geen verantwoording verschuldigd aan het parlement. 

1 Thorbecke deelt J. de Vos (1803-1878) mee geen binding te hebben met De Standaard. Hij 
weet zelfs niet wie in de redactie zitten. Zie ook Hooykaas, G.J. (1990): ‘Thorbecke en de pers’, 
Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 1997. 
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Zonder toelichting werden de daarop betrekking hebbende stukken ter 
goedkeuring aan de Kamer voorgelegd. In 1829 werden zowel de tien-
jarige begroting als het Amortisatiesyndicaat door het parlement afgewe-
zen. Verder was De Bijenkorf een sterke voorstander van een onafhankelijke 
rechtspraak en van ministeriële verantwoordelijkheid. Het middelpunt van 
de oppositie vormde de minister van Justitie: Van Maanen. Hij werd gezien 
als de boosaardige adviseur van de koning en de architect van het repres-
sieve drukpersbeleid. De Bijenkorf heeft voortdurend aangedrongen op het 
ontslag van deze minister. Regelmatig bekritiseerde het blad het benoe-
mingsbeleid van de regering. Dat zou teveel op nepotisme gericht zijn. 
In het nummer van 5 november 1829 werd daarom aangedrongen op een 
bundeling van onafhankelijke krachten op grond van een ‘krachtige poli-
tieke geloofsbelijdenis’. Dan pas zou een effectievere oppositie mogelijk 
worden.

Het zoeken naar een dialoog met de pers in het Zuiden

De Bijenkorf keerde zich tegen de ontstane antithese tussen het Noorden 
en het Zuiden. De schrijvers van het blad zochten de oplossing voor de 
verschillen die tussen de beide rijksdelen waren ontstaan in de dialoog 
en niet in van boven opgelegde maatregelen. Deze opvatting werd door 
de overgrote meerderheid van de Noord-Nederlandse pers niet gedeeld. 
Niet alleen de conservatieve, maar vreemd genoeg ook de gematigde libe-
rale pers, haalde regelmatig uit naar De Bijenkorf. Justitie en politie hielden 
de publicaties nauwlettend in de gaten. De Haagse directeur van politie, 
A. Ampt (1780-1857), heeft zijn handen vol gehad aan het schaduwen van 
De Bijenkorf. Veel rapportage van en naar het ministerie was er het gevolg 
van.2

Al op 16 oktober 1828 pleitte De Bijenkorf voor integratie van de belan-
gen van Noord en Zuid. Alleen wederzijds begrip zou een dreigende cri-
sis kunnen afwenden. Daarom drong de schrijver van het artikel er in de 
volgende oproep op aan, één lijn te trekken: ‘Sluiten wij ons dan nader en 
nader aan elkander, mannen van het Zuiden en mannen van het Noorden! 
Die de Grondwet wilt en niets dan de Grondwet, naar de letter en nog 
meer naar de geest – Vereenigen wij ons tegen alle pogingen om de milde 

2 Nationaal Archief. ’s-Gravenhage, archief minister van Justitie, onder andere inventarisnummers 
4587 nr. 4, (21-02-1829), 4590 La J3 (30-01-1830), bevattende opmerkingen over De Bijen-
korf. Inventarisnummer 4594 Ca (03-07-1830) zijnde een schrijven van de Procureur-generaal 
van Holland aan de minister van Justitie over een artikel in De Bijenkorf. Inventarisnummer 
4601(23-08-1830) van de Haagse directeur van politie Ampt die meldt dat ‘de drukpers zich 
in Den Haag rustig houdt, behalve De Bijenkorf, die veel aan Fransche artikelen ontleent’. In-
ventarisnummer 4601 nr. 8 (29-12-1830) inhoudende een brief van Ampt aan Van Maanen 
over vermoedelijke schrijvers, zonder echter namen te noemen.
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beginselen dier Grondwet te ondermijnen en de wezenlijke vereeniging 
van Belgen en Bataven te verhinderen.’ 

Vooral op het gebied van de godsdienst streefde De Bijenkorf naar ver-
draagzaamheid. Dit bevestigen de auteurs van Opruiend of Oprecht met de 
volgende opmerking: ‘Ook de vrijzinnige krant De Bijenkorf maakt zich 
sterk voor een tolerantere houding ten opzichte van religieuze overtui-
gingen.’ (Schutte en Wolf, 1987, p. 23) In het Zuiden was immers vanuit 
katholieke kring veel verzet gerezen tegen de maatregelen van koning 
Willem I. Met goed overleg tussen de partijen kon volgens het blad een 
escalatie tussen katholieken en liberalen enerzijds en de koning ander-
zijds worden voorkomen. Voorts vestigde De Bijenkorf de aandacht van de 
autoriteiten op zich door te berichten dat de in het Zuiden gevormde 
Unie een natuurlijk gevolg was van inperking van de verworven vrijheid. 
De scribent verwoordde die kritiek in het nummer van 15 oktober 1829 
als volgt: ‘Tegen deze vereeniging trekken onze fijne Protestanten geza-
menlijk te velde, zij noemen dezelve monsterachtig en intusschen is niets 
natuurlijker (…), intusschen is het waarheid, dat de rede der vereeniging 
van Katholijken en liberalen alleen daarin ligt, dat de Katholijken vragen, 
om iets hetgene den liberalen bijna altijd is ontzegd, vrijheid.’ Door de vrij-
heidsbeperkende maatregelen van de overheid waren liberalen en katho-
lieken bijna natuurlijk in elkaars armen gedreven. 

De invloed van de bladen op de publieke opinie

Van Maanen sprak zijn bezorgdheid uit over de invloed van de opposi-
tiepers, die volgens hem een slechte uitwerking had op de bevolking. Die 
kans was echter niet zo groot, want het merendeel van de inwoners las 
geen bladen, voornamelijk vanwege de hoge abonnementsprijs, maar ook 
door het analfabetisme. Bovendien was men niet bepaald politiek bewust. 
Dat was te wijten aan het gehanteerde kiesstelsel, aldus De Bijenkorf van 28 
juni 1829. Het blad merkte in dit verband op: ‘Het heet een “domperstel-
sel” dat moedeloosheid in de hand werkt.’ De redactie van De Bijenkorf was 
een hartstochtelijk voorstander van uitbreiding van het kiesrecht.

Was de opiniepers van de jaren twintig van de negentiende eeuw een 
voortzetting van het pamflet of de brochure uit de achttiende eeuw? In 
zekere zin wel. In beide gevallen ging het erom het regeringsbeleid kri-
tisch te toetsen. Het verschil was terug te voeren op de uitvoering. Een 
pamflet of manifest was een geschrift met een actuele inhoud dat meestal 
in gedrukte vorm werd verspreid. Vaak betrof het een velletje, enkel- of 
dubbelzijdig bedrukt, dat vanwege de beperkte omvang snel, voordelig 
en op grote schaal kon worden gedistribueerd. Onderzoek uit 2010 aan 
de Universiteit Utrecht wijst uit dat de Nederlandse pamflettraditie de 
nieuwe journalistiek van de late negentiende eeuw sterk heeft beïnvloed. 
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Het platform voor innovatieve journalistiek was niet de krant, maar het 
pamflet, een medium dat in de journalistieke geschiedschrijving tot nu toe 
onderbelicht is gebleven. In Nederland werden ieder jaar naar schatting 
enkele duizenden pamfletten gepubliceerd om te informeren, te overtui-
gen en te amuseren. (De Graaf, 2010) 

Hoewel het Congres van Wenen in het teken stond van de Restauratie 
werd duidelijk dat de oude, politieke stellingen niet zonder meer opnieuw 
betrokken konden worden. Een blad als De Bijenkorf heeft dat standpunt 
altijd verdedigd: continuïteit was uitgesloten. De Franse Revolutie vormde 
een scherpe cesuur, die de samenleving radicaal had veranderd. De in de 
revolutie verankerde liberale ideeën waren, volgens De Bijenkorf, fun-
damenteel anders dan daarvoor. Toen waren de liberale opvattingen nog 
slechts theorie bij filosofen als Voltaire, pseudoniem van François Arouet 
(1694-1778) en J.J. Rousseau (1712-1778).

Ten aanzien van de Belgische revolutie vertegenwoordigde De Bijenkorf 
eveneens een bijzondere opvatting. In Opruiend of Oprecht is daar onder 
meer het volgende over te lezen: ‘De Noordnederlandse kranten keuren 
de opstand vrijwel unaniem af. Zelfs de oppositiebladen keren zich tegen 
het revolutionaire geweld, alhoewel zij de Zuidelijke klachten gegrond 
vinden. Alleen De Bijenkorf verschijnt ter ere van de muiterij in een prach-
tig versierde extra editie. De Belgen worden hierin niet als “ondankbare 
muitelingen” afgeschilderd, maar juist als een volk dat Holland tot voor-
beeld kan dienen.’ De redactie van De Bijenkorf opperde zelfs de gedachte 
La muette de Portici in Nederland te laten opvoeren: misschien zou de opera 
daar dezelfde heilzame werking kunnen hebben. (Schutte en Wolf, 1987, p. 
48) Het in ’s-Hertogenbosch uitkomende blad De Noord-Brabander deelde 
aanvankelijk in grote lijnen de opvattingen van De Bijenkorf, maar ‘daalde 
aanmerkelijk in toon na den intogt der Hollandsche schutters’. (Van Kam-
pen, 1834, p. 202) 

Hoffman beschrijft de veranderde positie van De Noord-Brabander 
als volgt: ‘Naarmate de tegenstellingen binnen het verscheurde rijk zich 
onderwijl toespitsten, moest de krant eigenlijk wel, konform de kroon-
prins, tussen de wal en het schip geraken: afwijkende geluiden gingen 
steeds sterieler klinken en konden in krijgstijd ook moeilijker getolereerd 
worden. Zo valt inderdaad de beslissing. Terwijl de Belgen het terugtrek-
kende koninklijke leger achtervolgen, en de schutterijen uit het Noorden 
de Brabantse vestingen binnenrukken, nemen de militaire autoriteiten het 
burgerlijk bestuur van de frontsteden over. De kabinetsraad van 1 novem-
ber [1830] konkludeert, (…) dat deze “staat van beleg” dé gelegenheid 
biedt om met de krant af te rekenen, en de vorst verstrekt vervolgens de 
daartoe benodigde bevelen.’ (Hoffman, 1976, pp. 164-165)

De relatie tussen De Noordstar en De Bijenkorf was niet echt goed en dat 
blijkt uit een bericht van 25 september 1829. Na met quasi-instemming te 
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hebben gelezen dat De Bijenkorf iets van de honing van De Noordstar had 
opgenomen, voegde het blad er tegelijkertijd de volgende raad aan toe: 
‘Een oud spreekwoord zegt, dat waar de Bij honing uit zuigt, de Wesp vergif 
uit haalt; laat de Redactie van den Bijenkorf dit spreekwoord indachtig zijn, 
en nijvere Bijen blijven.’ Dergelijke opmerkingen verbeterden de onder-
linge verstandhouding niet. Qua standpuntbepaling stond het blad nog 
het dichtst bij de Arnhemsche Courant. (Schouwenaar, 1999, p. 117) Het 
Algemeen Handelsblad is niet vaak, eerder zelden, het debat met De Bijenkorf 
aangegaan. (Schouwenaar, 1999, p. 102) 

Het einde van het vooruitstrevende, liberale opinieblad De Bijenkorf

In het laatste nummer van De Bijenkorf, dat op 27 januari 1831 verscheen, 
werd de lezers aangeraden over te stappen op de korte tijd tevoren voor 
het eerst uitgekomen De Standaard. Dit blad stond evenals De Bijenkorf, 
onder redactie van D. Donker Curtius, die op deze manier zijn ideeën 
kon blijven uitdragen. De Bijenkorf is er in haar korte bestaan in geslaagd, 
de aandacht op zich te vestigen. Het blad behoorde tot de meest progres-
sieve oppositiepers. Het devies luidde: ‘Wij zijn hier niet verzameld, om 
ons door den wil der menigte te laten leiden, al maakte deze menigte ook 
de groote meerderheid des volks uit.’ (Schutte en Wolf, 1987, p. 35) Dui-
delijk is dat dit betrekkelijk kleine opinieblad de oppositie niet schuwde 
en de nodige commotie heeft veroorzaakt. Dit blijkt onder meer uit de 
briefwisseling tussen Groen van Prinsterer en de Leidse hoogleraar C.J. 
van Assen (1788-1859). Deze laatste vraagt zich in een van zijn brieven af: 
‘Wie schrijven die schandelijke Bijenkorf?’ (Gerretson, 1925, p. 256) In een 
later stadium schreef de toch niet als progressief bekendstaande Van Assen 
aan Groen: ‘Ik heb het blad: de Bijenkorf – den geheelen vorigen jaargang – 
toevallig ter leen ontvangen en doorgebladerd. Dat zijn geene dwazen, zij 
hebben gewis ook in België correspondenten.’ (Gerretson, 1925, pp. 273-
274) Toch is tussen Van Assen cum suis en De Bijenkorf altijd gepolemiseerd. 
Dit blijkt onder meer uit het kritische artikel in De Bijenkorf van 6 mei 
1830 naar aanleiding van zijn brochure Vrijheid van Drukpers dat tegen Van 
Assens vlugschrift Over de vrijheid van spreken en schrijven was gericht. (Ger-
retson, 1925, p. 288) Vastgesteld kan worden dat De Bijenkorf in haar korte 
bestaan veel stof heeft doen opwaaien. Daarmee trok het blad voortdurend 
de aandacht van de overheid. Desondanks is De Bijenkorf nooit verboden 
geweest. Minister Van Maanen plaatste het blad op één lijn met de Cour-
rier des Pays-Bas, maar De Bijenkorf heeft altijd de mazen van de perswet 
weten te vinden. Op de vraag van Van Maanen aan procureur-generaal 
A.W. Philipse (1766-1845) om ‘eenige regterlijke vervolgingen te bevelen’, 
antwoordde hij [Philipse], ‘dat een dergelijke vervolging onder de huidige 
drukperswet niet veel kans zou maken’. (Van Sas, 1982, p. 112)
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De Bijenkorf is van belang geweest als baken van het liberale denken in het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het blad vermeed de Noord-Zuid 
tegenstelling, maar schreef de spanningen toe aan het dirigistische beleid 
van koning Willem I. Het blad heeft, evenals De Standaard, met betrekking 
tot het Zuiden steeds het harmoniemodel in plaats van het conflictmodel 
op de voorgrond geplaatst. 

2.2 De Noordstar of De Noord-Star3

Een groep gedreven journalisten besloot in 1829 in Amsterdam een opinië-
rend nieuwsblad uit te geven. Het doel was het regeringsbeleid kritisch te vol-
gen en de belangen van de stad te bevorderen. Het werd De Noordstar. In het 
eerste nummer van 4 september 1829 schreef de redactie dat de meeste pers-
organen onder de maat waren, als het om de interpretatie van het nieuws ging. 
Na afloop van de zitting van de Staten-Generaal in 1829 was door de diverse 
bladen weliswaar veel geschreven, maar de objectiviteit van het gepubliceerde 
was ver te zoeken. Het eerste commentaar van De Noordstar daarop luidde: 
‘Hun spraak was te luid en hun toon te hoog.’ Vandaar de introductie van het 
nieuwe blad. De redactie was ervan overtuigd dat het de hoogste tijd was, het 
commentaar op het nieuws eerlijk en onpartijdig te brengen. De bevolking 
had, volgens De Noordstar, recht op duidelijkheid over het politieke wel en wee.

De Noordstar zag voor zichzelf een hoge taak weggelegd en verwoordde 
deze als volgt: ‘Nog eenmaal: eendragt tusschen alle Nederlanders, aan welke 
wij als broeders de hand reiken, kennis van zaken bij Regering en onderda-
nen, warme belangstelling in de algemeene belangen, vrijheid van denken 
en spreken, godsdienstige, staatkundige en industriëele verlichting, dit alles te 
bevorderen: ziedaar het doel, dat wij ons steeds zullen voorstellen.’ Aldus De 
Noordstar op 4 september 1829. 

Op het moment dat De Noordstar het licht zag, waren onder andere de 
volgende nieuws- en opiniebladen op de markt: de Arnhemsche Courant4 
(Arnhem, 1814-2001), De Bijenkorf (’s-Gravenhage, 1828-1831), de Breda-
sche Courant (Breda, 1814-1881) – in 1966 als kopblad van het Rotterdamsch 
Nieuwsblad opgeheven – L’Eclaireur politique, commercial et littéraire de Maes-
tricht (Maastricht, 1827-1829), L’Eclaireur politique, Journal de la province de 
Limbourg (Maastricht, 1829-1830), de Nederlandsche Staats-Courant (’s-Gra-
venhage, 1814-heden), het Algemeen Handelsblad (Amsterdam, 1828-1970). 
Het waren bladen die regelmatig uitkwamen en vooral commentaar op 
het nieuws leverden. Een deel van de bladen werd ingeruimd om kritiek 
te leveren op berichten in andere bladen.

3 De eerste zeven afleveringen dragen de titel De Noordstar, daarna wordt de naam van het blad 
als De Noord-Star gespeld. Ik houd me aan de eerstgenoemde titel.

4 J. Hemels, ‘De krant van Gelderland. Journalistiek in de regio tussen cultuur en commercie’. In: 
D. Verhoeven et al (ed.). Gelderland 1900-2000, pp. 504-508.
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De Noordstar bestond uit vier pagina’s van ongeveer A4-formaat (een 
enkele keer aangevuld met een bijlage). Het blad bevatte vooral commen-
taar op het nieuws, maar ook artikelen over onderwerpen van uiteenlo-
pende aard die de redactie relevant achtte. Het kleine formaat had onder 
meer te maken met het dagbladzegel. Dit zegel drukte, zoals al is opge-
merkt, zwaar op de exploitatie van de bladen en maakte ze prijzig. Het 
redactionele beleid van De Noordstar was erop gericht kanttekeningen te 
plaatsen bij het politieke nieuws. Evenals De Bijenkorf was De Noordstar een 
van de eerste persorganen die met een zekere regelmaat verschenen. Het 
blad verscheen een- à tweemaal per week. De opiniebladen konden slechts 
bestaan, omdat enthousiaste mensen hun visie wilden doorgeven aan een 
geïnteresseerd publiek. ’Zij gaven vorm en inhoud en contextualiseerden 
het concept binnen een gekend referentiekader dat ze naar voren schoven, 
aldus Witte. (2006, p. 223) Zij konden de kosten van de uitgave van een 
blad financieren. Het is de vraag of de abonnementen van De Noordstar de 
kosten konden dekken. Gegevens over inkomsten ontbreken echter.

De oprichting van De Noordstar is terug te voeren op de dreigende situ-
atie in het Koninkrijk. De spanningen waren in 1829 zo hoog opgelo-
pen dat een escalatie dreigde. De oppositiepers in het Zuiden drong steeds 
luider aan op het inwilligen van de grieven die inmiddels genoegzaam 
bekend waren.

De Noordstar werd bij de Erven H. Gartman te Amsterdam uitgegeven 
en verscheen tot 4 december 1829 alleen op vrijdag. Vanwege de hoeveel-
heid kopij, waarvan een deel door plaatsgebrek soms veel later of helemaal 
niet geplaatst kon worden, besloot de redactie ook op de dinsdagen een 
nummer uit te geven. Sinds 9 oktober 1830 verscheen het blad wekelijks 
op willekeurige dagen. De abonnementsprijs bedroeg per drie maanden 
ƒ 1,75 en ƒ 2,00 franco per post voor de buitensteden. Advertenties wer-
den geplaatst tegen ƒ 0,30 per regel. De vermelding hiervan is merkwaar-
dig, omdat in geen enkel nummer ooit een advententie is opgenomen. 
Bovendien zou de fiscus zich dat bedrag grotendeels toe-eigenen. Het blad 
was te koop bij de ‘voornaamste Boekhandelaren en alle Postkantoren des 
Rijks’.

Het accent van De Noordstar lag op het consolideren van het volkska-
rakter. De inhoud van het eerste hoofdartikel was gematigd conservatief: 
de burgers zouden behoudend en niet innovatief zijn, nuchterheid zou 
een belangrijke component van hun geestesgesteldheid zijn. De denkbeel-
den van De Noordstar waren gebaseerd op de grondlegger van het moderne 
conservatisme, de Ierse filisoof en politicus E. Burke (1729-1799). Daar-
door lag het voor de hand dat het blad fel gekant was tegen principes van 
de Franse Revolutie. In dit opzicht stond het blad dicht bij de opvattingen 
van de door G. Groen van Prinsterer (1801-1876) geredigeerde Nederland-
sche Gedachten. Dit blad was principieel tegenstander van de ideeën van 
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de Verlichting en Franse Revolutie. Het verscheen onregelmatig en werd 
geheel door Groen zelf geredigeerd en gefinancierd. De Noordstar vertolkte 
de gevoelens van de gematigde liberalen door te wijzen op de te grote 
inschikkelijkheid van de regering in reactie op de zuidelijke grieven, ter-
wijl zij na de omwenteling meer en meer het regeringsbeleid steunde en 
aandrong op een algehele afscheiding van België.

Een reactie van Groen van Prinsterer op het verschijnen van De Noordstar

Toen het gerucht de ronde deed dat De Noordstar zou gaan verschijnen, 
was het niemand minder dan Groen van Prinsterer die grote verwachtin-
gen van het blad had. Hij schreef aan J. Hora Siccama (1778-1829): ‘Te 
Amsterdam – onder ons – zal binnenkort een politiek blad uitkomen, 
waarvan ik mij veel goeds beloof; zeer bekwame menschen zullen daartoe 
medewerken en het doel is: handhaven en behouden’. (Gerretson, 1925, p. 
181) Dit lijkt een vreemde opmerking van de anti-revolutionair Groen, 
omdat zijn denkbeelden over het koningschap en de staatsinrichting niet 
overeenkwamen met die van de liberalen. In zijn visie was de koning 
‘koning bij de gratie Gods’, met de daarbij behorende macht. Het was 
echter toch ook niet zo merkwaardig, gezien het conservatief klinkende 
doel van De Noordstar: handhaven en behouden. Later keerde Groen zich 
meer en meer af van de opvattingen van De Noordstar. 

De vermoedelijke schrijvers van De Noordstar waren: F.A. van Hall5, C.A. 
den Tex (1795-1854), J. van Hall (1799-1859), J.J. Uytwerf Sterling (1790-
1855), J. Op den Hooff (1795-1855) en A.W. Huidekoper (1796-1841). 
(Colenbrander, 1917, p. 824) Het is opmerkelijk dat de medewerkers van 
De Noordstar allen rechtsgeleerden waren en dat ze Amsterdam een goed 
hart toedroegen. Volgens D. van Hogendorp (1797-1845) was het eer-
ste nummer geschreven door C.A. den Tex (1795-1854). (Colenbrander, 
1917, p. 891)

De kenmerken van De Noordstar 

Om haar grondslag nog meer te accentueren koos de redactie van De 
Noordstar de door Willem van Oranje sinds 1568 gevoerde lijfspreuk 
Pro lege, rege et grege (voor de wet, de koning en het volk) als motto. 
In de eerste nummers werd dit adagium nog vrij onopvallend afgedrukt. 
Later werd het op symbolische wijze weergegeven door middel van de 

5 Interessant is ook wat Suttorp, L.C. (1932) schrijft aangaande de artikelen van de hand van F.A. 
van Hall. In: F.A. van Hall en zijne constitutioneele beginselen. (1932), pp. 42-43 merkt hij op: ‘De 
herinnering aan zijn [Van Hall] liberale antecedenten zal later door vriend en vijand samenge-
vat worden in de kwalificatie ‘Noordstarschrijver’. Hij heeft in ieder geval een artikel geschre-
ven over strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid.



44 ‘Losgemaakt uit de verdrukking’

kroon, de scepter en de rijksappel, evenals een afbeelding van de grond-
wet. (Suttorp, 1932, p. 39) Het blad suggereerde hiermee dat zijn denk-
beelden altijd gebaseerd waren op de spreuk in het vignet in de kop van 
elk nummer. Deze kwamen neer op het bevorderen van eerbied voor de 
koning, handhaving van de vrijheden en het versterken van de volksgeest 
in het Noorden. Het blad streefde naar eenheid tussen alle inwoners van 
het Koninkrijk. De koning stond in hoog aanzien bij de redactie van De 
Noordstar. Zijn rechten waren immers in de grondwet vastgelegd. Door 
deze stellige keuze voor de koning kwam het blad nogal eens in aanvaring 
met andere opiniebladen, zoals De Bijenkorf in het Noorden en vrijwel 
alle oppositiebladen in het Zuiden. Deze bladen gaven te kennen dat hun 
klachten een gevolg waren van het door de koning gevoerde beleid.

Al op 8 oktober 1830 deelde de redactie van De Noordstar mee dat zij 
niet meer op vaste dagen zou verschijnen. Deze maatregel werd genomen 
na de gebeurtenissen in Brussel en in andere delen van het Zuiden. De 
polemiek met de zuidelijke bladen verdween, omdat die niet meer in het 
Noorden werden verspreid. De politieke situatie was fundamenteel ver-
anderd. In het Zuiden was, volgens De Noordstar, een ongrondwettelijk 
Voorlopig Bewind gevormd, waardoor de bestaande grondwet zou moe-
ten worden aangepast. Als gevolg daarvan drong de redactie bij de politiek 
aan op een snelle herziening van de staatsregeling. Alles wat in het Zuiden 
plaatsvond was niet meer relevant. Daarom richtte De Noordstar zich alleen 
nog maar op de Noord-Nederlandse politiek. 

Een tijd van apathie?

De eerste decennia van het Verenigd Koninkrijk van de negentiende eeuw 
zijn, dankzij de dichter E.J. Potgieter (1808-1875), getypeerd als een peri-
ode van recessie. Op zowel politiek als economisch terrein was sprake van 
stagnatie. Zeevaart en handel kwijnden. De koloniale handel was bijna 
geheel in handen van de Engelsen. De Nederlandsche Handel-Maatschap-
pij, bij Koninklijk Besluit op 29 maart 1824 opgericht met als doelstel-
ling de bevordering van de handel, de scheepvaart, de scheepsbouw, de 
visserij, de landbouw en het fabriekswezen, boekte in de eerste jaren van 
haar bestaan slechts verlies. Dit was voor een deel te wijten aan het pro-
tectionisme van de Belgische industrie. Initiatieven werden nauwelijks 
genomen, zo is de huidige opvatting. J.P.B. Jonker komt in zijn onderzoek 
naar de effecten van de Amsterdamse geldmarkt in de periode 1814-1863 
tot een andere conclusie. Hij betoogt dat Amsterdam nooit zijn leidende 
positie heeft verloren. (Jonker, 1996, pp. 357-358) Bovendien stimuleerde 
koning Willem I de industrie in het zuidelijk deel van het Rijk evenals de 
handel in het Noorden en in Antwerpen. 
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De bevolking leek echter na de Franse tijd wel ingedut. Lang heeft deze 
periode echter niet geduurd, want vanaf de jaren twintig van de negen-
tiende eeuw begon zich een andere geest te manifesteren. Miljoenen 
werden gereserveerd voor het verbeteren van de infrastructuur door het 
uitvoeren van openbare werken, zoals het graven van het Zederikkanaal 
dat de Lek bij Vianen met de Boven-Merwede bij Gorinchem verbindt, 
de Zuid-Willemsvaart tussen de steden Maastricht en ’s-Hertogenbosch 
en het Noord-Hollandskanaal dat loopt van Amsterdam naar Den Hel-
der, evenals door het aanleggen van straatwegen. Wijzend op die ontwik-
kelingen gebruikte de redactie van De Noordstar het nieuwjaarsnummer 
van 1830 om de burgers op te roepen, de handen opnieuw uit de mou-
wen te steken. Het blad probeerde tegelijkertijd de politieke belangstelling 
onder de bevolking te stimuleren. De welvaart was niet alleen te danken 
aan vorige geslachten, maar ook aan de wijze waarop de koning de zaken 
aanpakte, zo stelde de redactie. Om het welvaartspeil te verhogen zou inzet 
van allen noodzakelijk zijn. De Noordstar was ervan overtuigd dat dit doel 
haalbaar was. Bij het schrijven van dit artikel bij gelegenheid van Nieuw-
jaar 1830 heeft zonder enige twijfel de aansporing Ora et labora de redactie 
door het hoofd gespeeld. Dit blijkt uit de enigszins cynische opmerking: 
‘Zou God ons Nederland verhooren? Wij bidden – doch wij werken niet.’

Herinnering uit het verleden geactualiseerd

De scribenten van De Noordstar refereerden regelmatig aan de luisterrijke 
gebeurtenissen uit vroeger tijd. Het nummer van 17 juni 1830 besteedde 
veel aandacht aan de slag bij Waterloo op 18 juni 1815 en vooral aan de 
glorieuze afloop ervan. Die overwinning zou niet vanzelf tot stand zijn 
gekomen, maar alleen door eendrachtige samenwerking. De situatie 
waarin het land thans verkeerde met de toenemende dreiging vanuit het 
Zuiden, zou visie van de regering vereisen om een afscheiding te voor-
komen. Daarvoor dienden de krachten gebundeld te worden om de een-
heid, de welvaart en de ontwikkeling van het land te bevorderen. Aldus 
De Noordstar. Ook aan de heldendood van J.C.J. van Speyk werd op 25 
februari 1831 in De Noordstar veel aandacht besteed. Aan de als heldendaad 
bezongen actie van Van Speyk wordt later uitvoerig aandacht besteed

Het afscheid van De Noordstar

Het is opvallend dat het laatste nummer van De Noordstar van 29 decem-
ber 1831 zonder een woord van afscheid aan de lezers verscheen. Men is 
geneigd te veronderstellen, dat dit niet het laatste nummer geweest kan 
zijn, ware het niet dat J. de Bosch Kemper (1808-1876) heeft bevestigd dat 
dit wel het geval was. Hij vermeldt: ‘De brochure [Bedenkingen over Vrede en 
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Oorlog in verband met de heffing van f 138,000,000] werd in het Handelsblad 
in onderscheidene artikelen in December, en in de Noordstar in haar laatste 
nummer van 29 Dec. 1831 krachtig bestreden.’ (De Bosch Kemper, 1873, 
letterkundige aanteekeningen, p. 272) 

Samenvattend kan worden vastgesteld dat de redactie van De Noord-
star heeft geprobeerd de politieke besluitvorming in Den Haag en Brussel 
door haar kritische kanttekeningen dichter bij de bevolking te brengen. 
Dat dit voor de nodige commotie bij andere redacties zorgde, wordt 
verderop in dit onderzoek nader belicht. Uit het commentaar in brief-
wisselingen van onder anderen Groen van Prinsterer en W. de Clercq 
(1795-1844) en uit de reacties van verscheidene oppositiebladen kan dat 
worden afgeleid. Bij de Arnhemsche Courant was zelfs een gevoel van afkeer 
ten opzichte van De Noordstar merkbaar vanwege de angst dat via dit blad 
en het Algemeen Handelsblad de Amsterdamse hegemonie zou terugkeren. 
De krant in Arnhem was daarom fel gekant tegen een algehele scheiding 
van Noord en Zuid. Het einde van De Noordstar kwam overigens niet 
helemaal als een verrassing, want de redactie had al meermalen aangegeven 
zich te ergeren aan de volhardingspolitiek van de koning met alle financi-
ele gevolgen van dien. 

2.3 De Standaard, staatkundig blad
De Standaard verscheen voor het eerst op 18 september 1830 als reactie op 
de gebeurtenissen op 25 augustus 1830 in Brussel. De redactie reageerde 
op de daar ontstane onrust en presenteerde een driestappenplan van aan-
pak, te weten: het neerslaan van het oproer, de splitsing van het Koninkrijk 
en het tegemoetkomen aan de eis de grondwet in liberale zin te wijzigen. 
De auteurs van De Standaard meenden ook een gevoel van tevredenheid 
en dankbaarheid onder de bevolking te bespeuren, evenals een desinteresse 
in politieke kwesties. 

Het staatkundig blad De Standaard werd in Den Haag uitgegeven door 
A.P. van Langenhuysen en was verkrijgbaar bij alle postkantoren. Deze 
kantoren speelden sinds 1 januari 1825 een belangrijke rol voor het leve-
ren en distribueren van kranten en tijdschriften waarop men zich bij de 
postdirecteuren kon abonneren. Per die datum werd ook de post onder 
het fiscale juk gedwongen. Vanaf dat moment ontstond er een verstren-
geling van postale en fiscale regelingen. In 1807 werd een speciaal 
nieuwsbladtarief ingevoerd, ‘omdat het meer en meer eene wezenlijke 
en onontbeerlijke behoefte voor het publiek was geworden de openbare 
Nieuwspapieren dagelijks te lezen’. Na de Franse Tijd bleef het ‘buiten-
gewoon zegel’ voor belastingheffing op papier dat bestemd was voor het 
drukken van kranten, tijdschriften en andere gedrukte stukken gehand-
haafd. Op 24  januari  1814 wordt bij Koninklijk Besluit het volgende 
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bepaald: ‘De Fransche wetten en reglementen, betrekkelijk de boekdruk-
kerij en den boekhandel, daaronder begrepen die, welke de Nieuwspapie-
ren betreffen, zijn, van dato dezes, geheel en al afgeschaft.’ (Hemels, 1992, 
pp. 19, 59,40) Een abonnement op De Standaard (voor 20 nummers) kostte 
2½ gulden, franco per post. Losse nummers waren voor 15 cent in de 
boekhandel verkrijgbaar. De boekhandel was gepolitiseerd en verkocht bij 
voorkeur die bladen die aan de politieke ideeën van de betreffende boek-
handelaar voldeden. Meestal kon deze niet uitsluitend van de verkoop van 
boeken leven en zocht hij naar een vorm van bijverdienste, zoals de leve-
ring van kranten en tijdschriften en de verkoop van geografische kaarten. 

De denkbeelden van De Standaard

Het uitgangspunt van De Standaard was opinievorming door commen-
taar op het nieuws te geven. Het blad stond onder redactie van D. Donker 
Curtius, een broer van het kamerlid W.B. Donker Curtius van Tienhoven 
(1778-1858). Hij werd daarbij terzijde gestaan door zijn neven Boude-
wijn, Frans en Willem6, allen zonen van Donker Curtius van Tienhoven. 
(Stuurman, 1992, p. 113) Het familienetwerk zal ongetwijfeld tot delicate 
situaties hebben geleid, omdat de belangen van de betrokkenen nogal uit-
eenliepen. Terwijl vader het regeringsbeleid in de Tweede Kamer verde-
digde, leverden de zoons kritiek op datzelfde beleid. G.W. Vreede heeft het 
ingewikkelde van de situatie als volgt uiteengezet: ‘Het gebrek aan publici-
teit in het verbergen der namen werd door een groot verschil van gevoe-
len tusschen de Zonen van het lid der Staten-Generaal Donker Curtius 
van Tienhoven, (…) en dezen hunnen dikwijls opbruisenden Vader, die 
ook met zijn Broeder Dirk over de gebeurtenissen van den dag gewoon-
lijk met warmte streed, onvermijdelijk geoordeeld, – en toch kon het niet 
missen, of de toon en inhoud van deze en gene artikelen van De Standaard 
gaf tot uitbarsting van drift aan de ouderlijke tafel aanleiding.’ (Vreede, 
1883, pp. 176-177) Uit het voorbeeld van de familie Donker Curtius blijkt 
dat de anonimiteit van de redacteuren niet in alle gevallen was gewaar-
borgd. 

Tegenstellingen tussen De Standaard en De Noordstar

Hoewel de redactie De Standaard een dagblad noemde, gaf zij zelf aan dat 
het blad alleen zou verschijnen, indien daar aanleiding voor was. Zowel De 
Standaard als De Noordstar verdedigde de liberale grondslagen. Toch strook-

6 In tegenstelling tot Stuurman, die slechts twee broers noemt, spreken Vreede en Van der Man-
dele over drie broers: Boudewijn, Frans en Willem Donker Curtius. Stuurman, S. Wacht op 
onze daden, p. 113. Vreede, G.W. Levensschets, p. 176. Van der Mandele, K.E. Het liberalisme in Ne-
derland, p. 39.
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ten de opvattingen van de redacties vaak niet met elkaar, wat tot heftige 
polemiek leidde. Een van de grootste twistpunten vormde de Grondwet 
van 1815. De redactie van De Standaard verdedigde de opvatting dat de 
constitutie door de afsplitsing van het zuidelijke deel van het Konink-
rijk was vervallen. Het noordelijke deel zou een nieuwe grondwet die-
nen op te stellen. De Noordstar, maar ook de Nederlandsche Gedachten, ging 
uit van de opvatting, dat het Koninkrijk slechts was verkleind, maar niet 
was ontbonden. Verder dachten De Standaard en De Noordstar heel verschil-
lend over een zelfstandig en onafhankelijk België onder de regering van 
de prins van Oranje. Van Hogendorp had deze mogelijkheid geopperd 
en verdedigd en daarbij de steun van De Standaard gekregen. De Noordstar 
achtte dit perspectief uitgesloten. Bij monde van de Amsterdamse advo-
caat mr. S.P. Lipman (1802-1877), die werd beschouwd als de exponent 
van de Amsterdamse geest, werd de gedachte van Van Hogendorp en De 
Standaard door de redactie van De Noordstar verworpen. De koning zou de 
enige Nederlander in België zijn en de enige Belg in Nederland. Ook de 
rechtstreekse verkiezingen vormden een punt van discussie. De Standaard 
verstond daaronder rechtstreeks door de kiezers, zonder tussenkomst van 
de Provinciale Staten, door de stemgerechtigden gekozen kiescolleges. De 
Noordstar en de Nederlandsche Gedachten beschouwden dit als een eerbe-
toon aan de volkssoevereiniteit. 

Anders dan De Noordstar toonde de redactie van De Standaard in veel 
gevallen begrip voor de bezwaren van de oppositie in het Zuiden. Dit is 
mede te verklaren door de overstap van Donker Curtius van De Bijenkorf 
naar De Standaard. De door de oppositiepers in het Zuiden geuite grieven 
waren naar het oordeel van De Standaard gegrond. Toch stuitte de zuide-
lijke oppositie op veel weerstand in het Noorden. Zo publiceerde I. da 
Costa (1798-1860) zijn Bezwaren tegen den geest der eeuw en ook W. Bilder-
dijk (1756-1831) beïnvloedde in zijn Leidse privatissima de studenten met 
zijn contra-revolutionaire ideeën.

De redactie van De Standaard was niet van plan zich met de opvattin-
gen van Da Costa en Bilderdijk te vermoeien. Haar intentie was het leve-
ren van een bijdrage aan het herstel van de orde en rust. Dat zou alleen 
bereikt kunnen worden door het gezonde verstand te gebruiken. Zij vond 
de afkeuring, berisping en geestdrift, door sommige bladen geuit, wel 
begrijpelijk, maar deze zouden het probleem niet oplossen. Het algemeen 
belang en welzijn zouden slechts gediend zijn met redelijkheid. Beschei-
denheid sierde de redactie, want zij had niet de pretentie de sleutel voor 
alle oplossingen te hebben. Om het vertrouwen van de bevolking terug te 
winnen en de rust te herstellen zou de regering dienen uit te gaan van de 
haar ten dienste staande middelen. 

In De Standaard hebben twee personen een vooraanstaande rol gespeeld, 
te weten D. Donker Curtius en G.K. van Hogendorp. Donker Curtius trad 
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als redacteur en Van Hogendorp als politiek criticus op. Aan beide perso-
nen wordt hierna meer aandacht besteed.

D. Donker Curtius en De Standaard

In de vroeg-liberale periode speelde Dirk Donker Curtius een centrale 
rol. Volgens Stuurman is hij zelfs lange tijd de verpersoonlijking van het 
vroeg-liberalisme geweest. Hij zou in die tijd belangrijker zijn geweest dan 
Thorbecke. (Stuurman, 1992, p. 97) Van Sas typeert Donker Curtius als 
‘een van de meest progressieve – en zeker meest opgewonden – liberalen 
die destijds in Nederland rondliepen’. (Van Sas, 1994, pp. 58-59) Hooy-
kaas beschrijft mr. Dirk als volgt: ‘De impulsieve Donker die zich al eer-
der in brochures en krantenartikelen over wijziging van de constitutie had 
uitgelaten, was niet zoals Thorbecke een man van stelselmatige studie. De 
invloed die hij had ondergaan was niet Duits, maar Frans. Zijn uitgangs-
punt was niet de gemeenschap, de staat, maar het individu en zijn vrij-
heid. Zelf achtte Donker zijn opvattingen ‘meer monarchaal’ dan die van 
Thorbecke, maar hier bedroog de schijn. Alle handelingen die de koning 
kon verrichten, vielen bij Donker volledig onder de ministeriële verant-
woordelijkheid. Bij Thorbecke was de positie van het staatshoofd bepaald 
sterker. Op enige punten was Donker echter radicaler. Hij was voorstander 
van rechtstreekse verkiezingen voor de tweede kamer en de plaatselijke 
besturen (niet voor de Provinciale Staten) en van opheffing van de Raad 
van State.’ (Hooykaas, 1983, p. 312)

Van Sas bestrijdt de opvatting van Stuurman met betrekking tot de rol 
die Donker Curtius innam in het liberalisme. Hij is van mening dat Stuur-
man ‘zijn lofwaardig doel voorbij schiet als hij mr. Dirk presenteert als een 
soort alternatief voor Thorbecke’. Van Sas betoogt verder dat ‘naast hem 
[Donker Curtius] diverse anderen kunnen staan’. Wel onderkent hij het 
belang van de beginjaren van het derde decennium van de negentiende 
eeuw, toen er ‘een waaier van liberale opvattingen [was] waarbij de wat 
minder leerstellige Amsterdamse groep van Van Hall en Den Tex als het 
ging om aanhang en draagvlak zeker niet het minst belangrijk was’. (Van 
Sas, 1994, p. 59)

Verberne constateert dat Dirk Donker Curtius ‘een der weinige Noord-
Nederlanders [was], die met de Belgische liberalen in contact stond en hen 
typeerde als te getrouwe volgelingen van Voltaire en Rousseau’. (Verberne, 
1958, dl. 2, p. 45) Het is een bevestiging van wat O. Périer in zijn bio-
grafie over Dirk Donker Curtius heeft geschreven. Hij merkt daarin op 
dat Donker Curtius zijn sympathie voor het jonge Belgische liberalisme 
in verscheidene artikelen in De Standaard heeft laten blijken. (Périer, 1876, 
p. 55)
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Tegen de kritische opmerkingen van Van Sas kan men inbrengen, dat 
Donker Curtius in die vroege periode baanbrekend werk heeft verricht. 
Hij heeft gebruik gemaakt van hem ten dienste staande persorganen om 
zijn denkbeelden uiteen te zetten. Men kan hierbij denken aan de Arnhem-
sche Courant en De Bijenkorf. Toen De Bijenkorf op 27 januari 1831 ophield 
te bestaan, kon hij als redacteur beginnen bij De Standaard. Steeds weer 
stelde hij via dit medium het in zijn ogen ondeugdelijke regeringsbeleid 
aan de kaak. In 1830 pleitte hij er persoonlijk bij de koning voor toe te 
geven aan de verlangens van de Belgen. 

Hoewel de meningen daarover uiteenlopen, mag worden veronder-
steld dat de Gemeenzame brieven over de gebeurtenissen van den dag door 
Donker Curtius zijn geschreven. (Stuurman, 1992, p. 114) Deze in brief-
vorm geschreven pamfletten zijn in 1830, 1831 en 1833 verschenen. 
Daarin wordt de opstand in het Zuiden geweten aan de falende politiek 
van koning Willem I. De auteur was voorstander van het accepteren van 
de mede door de mogendheden opgestelde voorwaarden en heeft steeds 
aangedrongen op rechtstreekse onderhandelingen met de Belgen. Jaren-
lang heeft Donker Curtius in de zo hectische periode rond de Belgische 
afscheiding zijn stempel gedrukt op het politieke leven in Noord-Neder-
land.

De in journalistieke kring omstreden radicale journalist E. Meeter 
(1818-1862)7 typeerde Donker Curtius ‘als een man van zeer beschei-
den gestalte, vijf voet lang, met een borst zo smal dat je nauwelijks kon 
geloven dat zij meer dan één long bevatte en een mond zo klein dat een 
aardappel in tweeëndertig stukjes moest worden gesneden om er door te 
kunnen. Maar dezelfde man stond steviger op zijn benen dan menige Her-
cules’. (Meeter, 1966, p. 113) Dit is een markante omschrijving van deze 
kleine grote man. Zijn gevoel voor rechtvaardigheid was groot, wat onder 
meer blijkt uit het feit dat hij na 1834 de verdediging van de Afgescheide-
nen op zich nam, hoewel hij geen enkele verwantschap met hen had. De 
Afscheiding is aanduiding van een kerkelijke beweging in de Nederlandse 
Hervormde Kerk die protesteerde tegen de invoering van steeds meer ver-
lichte denkbeelden. Na een incident in Ulrum met ds. H. de Cock (1801-
1841) in 1834 leidde dit in bevindelijk-orthodoxe kring tot een breuk met 
de Nederlandse Hervormde Kerk. (De Jong, 1978, pp. 314-318)

7 E. Meeter (1818-1862) was sergeant bij de infanterie van 1836-1839, radicaal journalist, redac-
teur van De Tolk der Vrijheid, 1840-1841. Thorbecke schreef op 20 april 1840 aan het liberale 
Kamerlid L.C. Luzac: ’Hiernevens eenige nommers van den Tolk der Vrijheid die gij welligt 
gaarne eens inziet. Ze zijn, dunkt mij, met luttel talent en kennis geschreven. Het is zeer jam-
mer.’ (Hooykaas, 1988, p. 405)
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G.K. van Hogendorp en De Standaard

Behalve Dirk Donker Curtius speelde ook G.K. van Hogendorp een 
belangrijke rol bij De Standaard. Het blad ademde de geest van Van Hogen-
dorp, zijn ideeën vonden ingang bij De Standaard. Rond 1830 was Van 
Hogendorp in de luwte van de politiek terechtgekomen. Dat weerhield 
hem er echter niet van de politieke gebeurtenissen op de voet te volgen. 
In de jaren 1830 en 1831 heeft hij een aantal brochures geschreven, die 
door De Standaard enthousiast werden aangeprezen. In het nummer van 
14 november 1830 staat een recensie van zijn vlugschrift De Scheiding van 
Holland en België, waarin hij ervoor pleit federatief onder één koningshuis 
verder te gaan. Daarvoor was wel een nieuwe grondwet nodig, waarin de 
liberale standpunten waren opgenomen. De Amsterdamse jurist S.P. Lip-
man was regelmatig opponent van Van Hogendorp. Hoewel Lipman over 
een scherpe pen beschikte, heeft De Standaard, in tegenstelling tot het Alge-
meen Handelsblad en De Noordstar, nooit commentaar geleverd op de door 
Lipman uitgegeven brochures. (De Bosch Kemper, 1873, letterkundige 
aanteekeningen, p. 100) 

In overeenstemming met zijn ideeën over een federatie tussen het 
Noorden en het Zuiden steunde Van Hogendorp de prins van Oranje 
als de nieuwe vorst van België. H. van der Hoeven concludeert dat deze 
houding hem isoleerde. Hij schrijft: ‘Juist om die trouw aan de prins ver-
vreemdde Hogendorp velen van zich, want zelfs in orthodoxe kring 
wendden veel Oranjeklanten zich van de prins af.’ (Van der Hoeven, 1973, 
p. 2)

J. de Bosch Kemper, een tijdgenoot van Van Hogendorp, merkte op dat 
diens brochures veel gelezen werden. Zij werden ook regelmatig herdrukt. 
Sommige brochures hadden zelfs een vierde druk. (De Bosch Kemper, 
1873, letterkundige aanteekeningen, p. 88) Verder schrijft de Bosch Kem-
per: ‘De zeer conservatieve partij noemde de stukjes: mijmeringen van een 
oud man’. De Bosch Kemper citeert F.A. van Hall die Van Hogendorps 
brochures omschrijft als ‘kleinere, door de omstandigheden van het oog-
enblik uitgelokte geschriften, – palliatieven door den kundigen genees-
heer, wiens naam en invloed worden ingeroepen, voorgeschreven in eene 
doodelijke ziekte. Zoo wij ook moeten toegeven, dat de eerste geschriften, 
voor 3 November [1830] uitgegeven, slechts palliatieven zijn geweest, zoo 
blijft toch de vraag nog open, of de raadgevingen na het vlugschrift: de 
Vrede niet getuigden èn van een onbekrompen karakter om de gevoelens 
naar de tijdsomstandigheden te wijzigen, èn van een diep inzicht in de 
gebeurtenissen van de toekomst. Bijna alles wat Van Hogendorp wenste 
was, op weinigen uitzonderingen na, waarin hij naar mijn bescheiden 
meening het vormelijke van het wezenlijke, onder den indruk der tijds-
omstandigheden, misschien niet nauwkeurig genoeg onderscheidde, 
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wenschelijk, en is thans grootendeels verwezenlijkt.’ (De Bosch Kemper, 
1873, pp. 98-99) Het is niet helemaal duidelijk of Van Hall zijn karakteri-
sering beledigend heeft bedoeld. Hij heeft het over lapmiddelen, maar Van 
Hogendorp verdiende het niet dat zijn geschriften op die manier gety-
peerd werden.

Groen van Prinsterer schrijft over Van Hogendorp ietwat meewarig: 
‘Van Hogendorp wordt oud.’ (Gerretson, 1925, p. 367) Van der Hoeven 
merkt in dit verband over dezelfde persoon op: ‘Het [zijn bemoeienis met 
de politiek] bracht hem slechts in conflict met het overgrote deel der natie, 
dat vooralsnog zonder veel kritische zin te tonen de politiek van koning 
Willem I volgde.’(Van der Hoeven, 1976, p. 2) Verderop schrijft Van der 
Hoeven: ‘Een anoniem pamflettist sprak in 1830 vol afgrijzen over van 
Hogendorps “democratische denkbeelden” en vroeg zich vol verwon-
dering af, hoe de beproefde staatsman zijn eigen uitspraken uit 1813 – 
niets is gevaarlijker dan alles nieuw te willen maken, en wij hebben er de 
overvloedige ondervinding van – zo had kunnen vergeten.’ Een andere, 
anonieme schrijver sprak er zijn afkeuring over uit dat een Nederlands 
staatsman zich met hervormingsvoorstellen bezig hield, terwijl België ‘in 
dolle drift’ was geraakt. (Van der Hoeven, 1976, p. 137)

Terwijl de waardering voor ‘vader Willem’ in de loop van de jaren dertig 
van de negentiende eeuw daalde, stegen de papieren van Van Hogendorp 
weer. (Van der Hoeven, 1976, p. 2) De Leidse hoogleraar en opvolger van 
Thorbecke, S. Vissering (1818-1888), schreef in De Gids: ‘Hoe veel rijker 
en gelukkiger ware Nederland geweest indien Van Hogendorp’s tijdgeno-
ten naar zijne wijsheid hadden willen luisteren, en, zijnen raad opvolgende, 
toen gedaan hadden waartoe wij, door schade en schande geleerd, veel 
later eerst zijn gekomen.’ (Van der Hoeven, 1976, p. 2)

Hooykaas merkt over de door Van Hogendorp uitgebrachte brochu-
res het volgende op: ‘In deze publikaties, die in het najaar van 1830 en 
het begin van 1831 het licht zagen, bepleitte de oude staatsman de invoe-
ring van de strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid en enige 
wijzigingen in het ingewikkeld kiesstelsel met zijn vele trappen. Volgens 
zijn opvattingen zouden de Provinciale Staten de Tweede Kamer blijven 
kiezen. De Eerste Kamer zou echter moeten worden gekozen door de 
Provinciale Ridderschappen. Dit laatste denkbeeld getuigt van een merk-
waardig “liberalisme van aristocratisch signatuur”, dat eerder het einde van 
een vruchtbaar leven markeert dan een nieuw tijdperk inluidt.’ (Hooykaas, 
1983, pp. 307-308)

Mr. Gijsbert Karel graaf van Hogendorp is vooral bekend geworden als 
lid van het Driemanschap, samen met L. van Limburg Stirum (1758-1840) 
en F.A. van der Duyn van Maasdam (1771-1848), dat in 1813 de komst 
van de Soeverein Vorst, de latere koning Willem I, voorbereidde. Hij wordt 
beschouwd als de grondlegger van het Nederlandse staatsbestel. In 1815 
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werd hij minister van Staat, maar vanwege zijn kritiek op het beleid van de 
koning is hem die eretitel in 1819 afgenomen Hij bleef tot 1825 actief in 
de politiek en trok zich op 63-jarige leeftijd daaruit terug. In 1830 toonde 
Van Hogendorp een zekere mate van begrip voor het standpunt van het 
Zuiden. De destijds geprezen man was inmiddels echter op een zijspoor 
geraakt. Het overgrote deel van zijn tijdgenoten nam zijn uitspraken niet 
meer serieus. Vastgesteld kan worden dat hij als jurist en politicus van grote 
waarde is geweest voor de ontwikkeling van het land. Een bij hem begin-
nend politiek ontwikkelingsproces verwijderde hem van de koning. Het is 
tussen hen nooit meer goed gekomen. Niettemin mag Van Hogendorp, op 
grond van zijn verdienste voor het land, tot de grote staatslieden gerekend 
worden.





Hoofdstuk 3

De Courrier des Pays-Bas, Le Catholique des Pays-Bas 
en Den Antwerpenaer in het Zuiden

In dit hoofdstuk komt de pers in het Zuiden aan het woord. De Cour-
rier des Pays-Bas en Le Catholique des Pays-Bas waren voor het hele Zuiden 
belangrijke en invloedrijke media. De liberale Courrier was de krant met 
de grootste oplage en ze werd veel gelezen door de Franstalige intelligent-
sia. Le Catholique vond vooral in de kringen van de hogere geestelijkheid 
haar lezers. Beide bladen werden geredigeerd door jonge, bevlogen jour-
nalisten en geestelijken. Zij hebben dankbaar van de gelegenheid gebruik 
gemaakt, hun standpunten naar buiten te kunnen brengen. 

De katholieke Den Antwerpenaer is van belang geweest om de gevoelens 
van de katholieke bevolking in die stad te verwoorden en haar verlangens 
vorm te geven. 

De verscheidenheid van de pers

Na de opstand in Brussel op 25 augustus 1830 en de mislukte pogingen 
van koning Willem I het Zuiden weer onder controle te krijgen werd al 
op 26 september 1830 het Voorlopig Bewind geïnstalleerd. Verschillende 
journalisten, onder wie De Potter, maakten daar deel van uit. Daarom 
was het niet verwonderlijk dat al op 16 oktober 1830 door het Voorlo-
pig Bewind bij decreet stelling werd genomen op het gebied van de pers-
vrijheid. Vastgesteld werd dat ‘elke wet of bepaling die de vrije uiting van 
de denkwijze en de verspreiding van de leerstelsels door middel van het 
woord, de drukpers of het onderwijs hindert is opgeheven’. 

Het op 3 november 1830 gekozen Nationaal Congres kondigde op 
7 februari 1831 de grondwet af. Artikel 18 daarvan herriep alle overheids-
bepalingen die uit het Ancien Regime stamden. De formulering luidde: 
‘De drukpers is vrij; de censuur kan nooit ingesteld worden; geen borg-
stelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers.’ (De 
Bens, 1997, pp. 25-26) België kreeg een opmerkelijk vrij persregime. Het 
dagbladzegel bleef echter bewust gehandhaafd. Alleen de ongeveer 50.000 
rijke censuskiezers namen deel aan het politieke leven. Zij beschouwden 
zowel de pers als het parlement als een privilege voor henzelf. Door de 
pers duur te houden, sloot men de toegang tot de politieke meningsvor-
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ming af voor de lagere sociale klasse en remde men een radicale, progres-
sieve pers af. (De Bens, 1997, p. 26)

De pers in het Zuiden was rond 1830 grofweg in twee groepen onder 
te verdelen: een katholieke en een liberale. Bovendien was er nog de radi-
cale en de orangistische pers bedoeld voor minderheidsgroepen. Afgezien 
van de genoemde typen bladen zijn nog diverse varianten te bedenken. 
Het katholieke volksdeel was op te splitsen in een conservatief, ultra-
montaans en liberaal-katholiek deel. Elke stroming beschikte over eigen 
persorganen, maar die konden elkaar wat betreft bepaalde onderwerpen 
overlappen. (De Bens, 1997, pp. 27-28)

De journalisten hebben een belangrijk aandeel gehad in de revolutie 
van 1830. Veel Franse dagbladschrijvers, die waren gevlucht voor de Bour-
bons, hebben aan de pers in het Zuiden hun medewerking verleend. Het 
waren vaak personen met een rijke ervaring op het gebied van het publi-
ceren. De bladen hebben daar hun voordeel mee gedaan.1 Het is echter 
een misverstand te veronderstellen dat deze journalisten de hoofdmoot 
hebben gevormd in de Belgische pers. (Vermeersch, 1958, p. 14) De pers 
was vooral in de grote steden geconcentreerd. Brussel, Antwerpen, Gent 
en Luik vormden het middelpunt van de unionistische, katholieke, liberale, 
orangistische en radicale pers. Daar werd de te volgen strategie bepaald.

Uit de veelheid aan mogelijkheden komen in dit onderzoek drie bla-
den aan de orde, die voor en na de omwenteling een belangrijke rol heb-
ben gespeeld: de Courrier des Pays-Bas, Le Catholique des Pays-Bas en Den 
Antwerpenaer. De Courrier des Pays-Bas was aanvankelijk gematigd liberaal, 
maar werd na 1825 steeds radicaler, terwijl Le Catholique des Pays-Bas als 
liberaal-katholiek kan worden getypeerd. Bovendien hebben beide bladen 
regelmatig gepolemiseerd met bladen als De Noordstar en de Arnhemsche 
Courant. Den Antwerpenaer, een voortzetting van De Antwerpenaar, vertolkte 
vooral de stem van het katholieke volk.

3.1 De Courrier des Pays-Bas/Courrier Belge
Het toonaangevende Brusselse oppositieblad Courrier des Pays-Bas was 
vanaf 1821 een voortzetting van de Vrai Libéral: journal philosophique, poli-
tique et littéraire. Het blad werd door J.J. Coché Mommens (1800-1854) 
in Brussel uitgegeven en was oorspronkelijk regeringsgezind. De Cour-
rier voerde aanvankelijk oppositie tegen de katholieke clerus en tegen 
de aristocratie, maar gaandeweg veranderde het blad van koers, werd het 
anti-regeringsgezind en keerde het zich tegen koning Willem I en zijn 
absolutistische neigingen. Vanaf 8 november 1828 sloot het blad zich aan 
bij de unionistische beweging. De Courrier des Pays-Bas heeft grote invloed 

1 W. Lemmens (2012). ’Une terre hospitalière et libre’? Franse migranten tussen restauratie en 
revolutie in het Brussel van Willem I (1815-1830)’. In: De Negentiende Eeuw/4, pp. 263-284. 
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gehad op de publieke opinie in het Zuiden. In 1830 was het blad met 
1500 abonnementen de grootste krant in het Koninkrijk. Sinds 1831 was 
de naam: Courrier Belge: ancien Courrier des Pays-Bas en vanaf 1832 werd de 
titel Courrier Belge.

De Courrier verscheen dagelijks en had een uitgesproken politiek, opi-
niërend karakter. Door vakbekwame journalisten werd het regerings-
beleid kritisch gevolgd en van commentaar voorzien. De Courrier des 
Pays-Bas werd uitsluitend in het Frans geschreven. Het blad nam opvallend 
veel ingezonden brieven op. Op de laatste pagina van elk nummer waren 
advertenties te vinden. Onder de medewerkers van de Courrier des Pays-
Bas waren ongetwijfeld Fransen en Fransgezinden. (Smits, 1983, 1e deel, p. 
124) 

Na het tot stand komen van het Koninkrijk der Nederlanden was in het 
Zuiden al spoedig een oppositiepers ontstaan. Vanaf het begin zijn er sig-
nalen afgegeven, die wezen op de ongelijke behandeling binnen het Rijk. 
De benoeming van vooral Noord-Nederlandse ambtenaren had in het 
Zuiden een storm van kritiek veroorzaakt. Daar was men ervan overtuigd 
dat de Noord-Nederlanders, hoewel aanzienlijk minder qua inwonertal, 
bevoordeeld werden in het beleid van de koning. Deze situatie liep uit 
op protest. De Courrier des Pays-Bas was een van de eerste liberale opposi-
tiebladen in het Zuiden, later gevolgd door de Mathieu Laensbergh, die de 
gevoelens van de Luikse oppositie vertolkte. Daarna verschenen nog meer 
bladen, die hun verontrusting over het regeringsbeleid uitspraken. 

Vooral na 1825 werden de oppositiebladen in het Zuiden nauwlettend 
door de regering in de gaten gehouden. Hun toon werd grimmiger. Door 
een redactionele koerswijziging veranderde de Courrier des Pays-Bas van 
strategie. Tot dan toe hadden de oud-liberale redactieleden het regerings-
beleid ten aanzien van de katholieken gesteund. Jong-liberalen namen het 
roer over. Sindsdien werd elke door de regering genomen maatregel door 
mannen als L. de Potter, E. Ducpétiaux (1804-1868), J.S. van de Weijer 
(1802-1874) en J.J. Coché-Mommens kritisch bekeken en van commen-
taar voorzien. De door hen gemaakte opmerkingen strookten niet met de 
opvattingen van de regering. Het gevolg daarvan was een toename van het 
aantal persprocessen. 

Op 4 november 1828 berichtte de Courrier dat een persproces op han-
den was. Het blad werd beschuldigd van opruiende taal aan het adres van 
minister Van Maanen. P.F. Claes (1805-1832) en L. Jottrand (1804-1877), 
twee aan het blad verbonden journalisten, waren verantwoordelijk voor 
de inhoud van de artikelen. Juist in het Zuiden had de oppositiepers de 
vrijheid van drukpers hoog in het vaandel staan. Zij kon via de haar ter 
beschikking staande persorganen uiting geven aan haar gedachten en grie-
ven. De Courrier des Pays-Bas werd door de regering beschuldigd van het 
misbruiken van die persvrijheid. Behalve de eerder genoemde journalis-
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ten werd ook Coché-Mommens, vanwege een aantal publicaties, aange-
klaagd. Hij was hoofdredacteur en eigenaar van de Courrier des Pays-Bas. 
De rechtbank vond de aanklacht gegrond en veroordeelde Claes tot een 
jaar, Jottrand tot acht maanden en Coché-Mommens tot zes maanden 
gevangenisstraf. Bovendien werden zij veroordeeld tot het betalen van de 
kosten van het proces. De Courrier des Pays-Bas tekende tegen deze uit-
spraak hoger beroep aan. In hoger beroep kregen de drie veroordeelden 
respectievelijk zes maanden, vier maanden en zes maanden gevangenisstraf. 
De drie heren werden vervolgens in voorlopige vrijheid gesteld, aldus de 
Courrier van 14 december 1828. Het proces tegen de drie personen was de 
opmaat voor een nog krachtiger oppositie. Het blad was van mening dat 
het naar willekeur oppakken van mensen ongepast was. De Courrier gaf 
op 10 november 1828 aan dat de tijd van het voortdurende knevelen van 
mensen die het goede met hun land voor hadden voorbij moest zijn. Het 
blad wees met een beschuldigende vinger naar de overheid die de critici 
door middel van de perswetten de mond wilde snoeren. 

De Courrier des Pays-Bas werd in haar opvattingen regelmatig gesteund 
door de Arnhemsche Courant en De Bijenkorf. Het was vooral de redactie 
van De Bijenkorf die de opvattingen van de Courrier des Pays-Bas deelde. Dit 
bleek uit een door de Courrier op 24 november 1828 overgenomen artikel 
uit De Bijenkorf, waarin de redactie zich afvroeg hoe lang de overheid pro-
testerende journalisten bleef vervolgen. Het zou hoog tijd worden dat het 
Noorden en het Zuiden, de Hollanders en de Brabanders, de katholieken 
en de protestanten zich tegen deze pers beteugelende maatregelen gingen 
verzetten. De Courrier des Pays-Bas van 9 december 1828 onderstreepte de 
eensgezindheid van De Bijenkorf, Le Catholique en de Courrier met betrek-
king tot het beleid van minister Van Maanen. Het blad schreef dat de 
perspolitiek van minister Van Maanen met grote eensgezindheid door de 
redacties van de genoemde bladen werd afgewezen.

Naar aanleiding van een in de Courrier des Pays-Bas gepubliceerde brief 
kreeg dit blad op 15 november 1828 visitatie van de commissaris van poli-
tie, Th.E. Barbier. Hij moest op last van de rechter van Instructie nadere 
informatie inwinnen over de identiteit van de schrijver van de brief. Het 
vermoeden bestond dat De Potter dit epistel had geschreven. De brief 
had in Brussel veel opschudding veroorzaakt. Er stond zoveel belastend 
materiaal in dat De Potter op 15 november 1828 werd gearresteerd en 
al de volgende dag werd gedagvaard. Tijdens dit proces bevestigde hij de 
schrijver te zijn. Op de vraag in welke relatie hij met de Courrier stond, 
antwoordde De Potter: ‘als abonnee’. Verder zei hij de redacteuren niet 
te kennen. Vragend naar het doel van het schrijven, antwoordde De Pot-
ter, dat hij slechts de vrijheden van zijn stadgenoten wilde verdedigen. 
De rechter verklaarde dat het verboden was ophitsende taal te gebruiken, 
waarop De Potter antwoordde dat hij gekomen was om de bedenkingen 
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tegen hem te weerleggen. Niettemin werd De Potter op 20 december 
1828 veroordeeld tot achttien maanden gevangenis en duizend gulden 
boete. Hij werd diezelfde avond nog overgebracht naar de Petits-Carmes 
gevangenis. Zijn cel werd een middelpunt van oppositie tegen de koning 
en zijn regering. De redactie van de Courrier des Pays-Bas schreef in het 
nummer van 23 november 1828 onaangenaam verrast te zijn, omdat in 
het officiële staatsorgaan in het zuidelijke deel van het Rijk, de Gazette 
des Pays-Bas, met geen woord over deze arrestatie was gerept. Naar aanlei-
ding van het proces tegen De Potter schreef de redactie van de Courrier des 
Pays-Bas op 17 november 1828 een artikel over de vrijheid van drukpers 
die door deze rechtszaak geweld zou zijn aangedaan. De publieke opinie 
werd de mond gesnoerd vanwege de persbeteugelende maatregelen van de 
regering, zo luidde de strekking van het verweer. Uiteindelijk is de Cour-
rier des Pays-Bas niet minder dan twaalf keer vervolgd. Het blad maakte 
op 14 september 1830 melding van de opgelegde strafmaatregelen. Die 
gingen zover dat de Hollandse generale staf bij het uitbreken van de revo-
lutionaire ongeregeldheden verbood dat er in de koffiehuizen hardop uit 
werd voorgelezen.

Het Voorlopig Bewind wees de Courrier des Pays-Bas aan als medium 
voor de officiële bekendmakingen. Dat de redactie daar niet onverdeeld 
gelukkig mee was, gaf ze op 28 september 1830 aan, door te schrijven dat 
de eigen onafhankelijkheid boven alles ging. Daarom keek de regering uit 
naar een ander officieel blad en vond dit in de door De Potter begonnen 
Union Belge. Toen De Potter zich in november 1830 uit de regering had 
teruggetrokken en in vrijwillige ballingschap naar Parijs was gegaan, werd 
zijn blad het officiële staatsblad. In 1832 fuseerde de Union Belge met de in 
1831 opgerichte Indépendant.

Een handreiking van liberalen en katholieken

De redactionele verandering bij de Courrier des Pays-Bas had ook bijgedra-
gen aan een toenadering tussen liberalen en katholieken. De oude garde 
was fel anti-clericaal geweest en had een natuurlijke afkeer van het ultra-
montanisme aan de dag gelegd. Nu stond het blad open voor de ideeën 
van de gematigde katholieken, die in grote lijnen de leer van Lamennais 
volgden. Op 20  september  1828 publiceerde het blad een ingezonden 
brief, waarin de veranderde opvattingen bij een deel van de katholieken 
nadrukkelijk naar voren kwamen. De briefschrijver deelde in alle opzich-
ten de opvattingen van de liberalen. De Courrier des Pays-Bas plaatste op 
16 november  1828 een artikel, waarin zowel de grieven van de katho-
lieke als die van de liberale oppositie onder de loep werden genomen. 
De schrijver kwam tot de slotsom dat er weinig fundamentele verschil-
len waren. De tijd zou rijp zijn om de handen ineen te slaan en samen de 
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strijd met de regering aan te gaan. In die samenwerking had De Potter een 
groot aandeel. Hij schreef in juli 1829 een pamflet met als titel L’Union des 
catholiques et des libéraux dans les Pays-Bas. Daarin gaf De Potter aan dat er 
geen sprake was van een monsterverbond, maar dat het om een natuur-
lijke, noodzakelijke en onvermijdelijke samenwerking ging, die door de 
omstandigheden was ontstaan. Deze brochure wordt gezien als het ideolo-
gisch referentiewerk van het Unionisme.

Na weer een persproces werd De Potter in 1830 tot acht jaar balling-
schap veroordeeld. Hij kwam aanvankelijk in Zwitserland terecht. Later 
kon hij naar Parijs en Rijsel uitwijken. Van daaruit bleef hij provocerende 
artikelen aan het adres van de regering schrijven. De Potter streefde overi-
gens niet naar een scheuring van het rijk, maar naar een bestuurlijke schei-
ding tussen het Noorden en het Zuiden. Na de revolutie, toen de laatste 
Hollanders uit Brussel waren verdreven, werd hij daar geestdriftig verwel-
komd. Hij werd onmiddellijk opgenomen in het Voorlopig Bewind, maar 
na de vorming van het Nationaal Congres bleek hij andere denkbeelden 
te hebben dan de overige leden. Hij was voorstander van een confederatie 
naar Zwitsers model en was voor een republikeinse staatsvorm geporteerd. 
De meerderheid van het Congres koos op 13 november 1830 echter voor 
een constitutionele monarchie, waarna De Potter zich na amper zes weken 
uit het bestuur terugtrok. In 1831 moest hij zelfs vluchten vanwege repres-
sieve maatregelen tegen de bestrijders van de monarchie. Deze waren ook 
tegen hem gericht.

3.2 Le Catholique des Pays-Bas/Den Vaderlander/Journal 
des Flandres

Het in Gent uitgegeven blad Le Catholique des Pays-Bas verscheen voor 
het eerst in 1826. Het werd uitgegeven door J.B. de Nève (1778-1852) 
en was een voortzetting van de sinds 1823 verschenen Le Courrier de la 
Flandre, journal religieux, politique, littéraire et commercial. Aanleiding voor de 
oprichting van dit katholieke blad was het beleid van de koning ten aan-
zien van de katholieken. De redactie, die onder leiding stond van A. Bartels 
(1802-1862), voelde zich door de maatregelen van Willem I in de opposi-
tie gedrukt. 

Koninklijke Besluiten om de beslissing van de koning te effectueren

Al spoedig na de totstandkoming van het Verenigd Koninkrijk in 1815 
was de koning begonnen met de oprichting van athenea of rijkscolleges. 
Om de monopoliepositie van deze opleidingen te verzekeren werden de 
katholieke colleges gesloten. Dat deze maatregel de nodige opschudding 
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veroorzaakte, is begrijpelijk. Dit was ook het geval in Gent. Daar leidde de 
oprichting van een atheneum op 18 september 1818 tot het sluiten van 
het kleinseminarie Sint-Barbara. (Faelens, 1908, pp. 115-116) Van 1822 tot 
1825 deed het nog dienst als dependance van het grootseminarie voor de 
filosofiestudenten. (Lamberts, 1972, p. 52) Toen ook de dependance werd 
gesloten, kreeg B. de Smet (1774-1842) in 1818 een aanstelling als profes-
sor in de Heilige Schrift aan het grootseminarie in Gent, waar hij gedu-
rende drie jaar colleges gaf. (Schokkaert, 1997, p. 186)2

Het Koninklijk Besluit van 14 juni 1825 bepaalde, dat alle Latijnse 
scholen, colleges of athenea de uitdrukkelijke toestemming van de rege-
ring nodig hadden, dat de scholen onder het toezicht van de regering 
stonden, dat alle nog niet-geautoriseerde scholen eind september 1825 
zouden worden gesloten indien ze dan nog niet waren erkend, dat de 
erkenning alleen kon worden verleend aan burgerlijke instellingen en dat 
onder bisschoppelijke leiding seminaries mochten bestaan, maar dat een 
profaan onderwijs zoals in de athenea en de erkende colleges aldaar niet 
mocht worden gegeven. (De Vroede, 1983, p. 132) Bovendien richtte de 
overheid ter vervanging van de kleinseminaries een filosofisch college op. 
Dit was een instelling onder staatscontrole, die het wijsgerige gedeelte van 
de priesteropleiding zou verzorgen: het zogenaamde Collegium Philosophi-
cum. Daarmee was de breuk tussen de koning en de kerk totaal. Het con-
flict ontwikkelde zich tot een echte schoolstrijd. 

Waarschijnlijk verleende De Smet incidenteel zijn medewerking aan 
het blad Le Courrier de la Flandre, het eerste katholieke opinieblad, dat 
verscheen vanaf oktober 1823 en zich onmiddellijk aandiende als oppo-
sitieblad tegen het regeringsbeleid. (Lamberts, 1972, p. 132) Met enkele 
oud-leerlingen en collegae behoorde De Smet tot de eerste medewerkers 
van Le Catholique des Pays-Bas, die het katholieke onderwijs verdedigde 
op basis van de grondwettelijke vrijheid van godsdienst. Dit blad werd in 
1828 één van de steunpilaren van de Union des opposition, het monsterver-
bond tussen de liberalen en katholieken tegen het regime van koning Wil-
lem I, dat uiteindelijk zou leiden tot de Belgische revolutie van september 
1830. (Lamberts, 1972, pp. 28-30)

De rechtmatigheid van de aanspraken van de katholieken

Samen met de Luikse Le Courrier de la Meuse heeft Le Catholique des Pays-
Bas de katholieke zaak verdedigd. In soms felle bewoordingen ventileer-
den beide bladen hun ongenoegen onder de Belgische geestelijkheid. In 

2 Volgens Schokkaert, p. 186, nr. 1935 zou De Smet in 1819 benoemd zijn als hoogleraar aan het 
kleinseminarie van Sint-Niklaas. Dit is niet erg waarschijnlijk omdat hij niet op de lijst van 
onderwijzend personeel in de periode 1814-1825 voorkomt. Zie G. Faelens. Histoire du Petit 
Séminaire de Saint-Nicolas, pp. 113-146).
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het Noorden kregen zij steun van De Noord-Brabander, De Ultramontaan 
en De Godsdienstvriend. De laatste twee bladen waren de geesteskinderen 
van J.L. le Sage ten Broek (1775-1847)3, die wel de vader van de katho-
lieke pers wordt genoemd. Le Sage ten Broek werd protestants opge-
voed, maar ging in 1806 over tot het katholicisme. In 1827 zat hij drie 
maanden in voorarrest vanwege enkele ‘staatsondermijnende’ artikelen in 
De Godsdienstvriend. De in ’s-Gravenhage uitgegeven De Godsdienstvriend 
verscheen van 1818 tot 1869. In De Godsdienstvriend schonk Le Sage ten 
Broek vooral aandacht aan het protestantisme en het rationalisme. Tegelij-
kertijd probeerde hij het gemeenschapsgevoel van de Noord-Nederlandse 
katholieken te versterken.

De Ultramontaan werd tussen 1826 en 1830 uitgegeven. Le Sage ten 
Broek daagde in De Ultramontaan iedereen uit, die het katholicisme en de 
paus aanviel. Ultramontaan en Dompers waren scheldnamen voor katho-
lieken, die veel gebruikt werden in de protestantse en liberale pers. Eeu-
wenlang hadden de katholieken in het Noorden een ondergeschikte rol 
gespeeld, maar nu zagen zij hun kans schoon samen met de katholieken 
uit het Zuiden hun stem te verheffen. Dit blijkt uit het januarinummer 
van 1828 van De Ultramontaan, waarin naar aanleiding van het gesloten 
Concordaat was te lezen: ‘Heil U, Catholijke Nederlanders! [van Noord en 
Zuid] De donkere wolken, die ons des vorigen jaars met nieuwe onweders 
schenen te bedreigen, zijn grotendeels verdwenen. (…) Wij mogen ons 
vleijen dat de overeenkomst tusschen Leo XII en Willem I gesloten nog 
in dit jaar het heil van Kerk en Vaderland bevestigen zal. Wij zeggen met 
een onzer Belgische schrijvers: onze spreuk zal voortaan deze zijn: God, de 
Koning en de Grondwet. (Gorris, 1949, p. 21) In aantal namen de katho-
lieken in het Koninkrijk een meerderheidspositie in.

De goodwillreis van koning Willem I

Om de oppositie de wind uit de zeilen te nemen besloot de koning in 
mei 1829 een rondreis door het Zuiden te maken. De economische toe-
stand was ronduit goed te noemen en vol trots overzag hij de resultaten 
van zijn investering in de industriële sector. De goede ontvangst die hem 
overal ten deel viel, maakte hem wellicht wat overmoedig. In een toe-
spraak in Luik berispte hij de oppositie vanwege haar ‘conduite infâme’ 
(eerloze houding). Deze woorden hadden een niet voorziene uitwerking. 

3 J.G. Le Sage ten Broek was een pionier in de wereld van de katholieke pers. Hij richtte in 1822 
de eerste Nederlandse katholieke krant op: de Roomsch catholijke courant, later de Nederlandsche 
courant en nog weer later de Noord-Nederlandsche courant. Gorris, G.J. (1947). J.G. Le Sage ten 
Broek en de eerste faze van de emancipatie der katholieken, dl. I, pp. 306-310. Zie ook De Coo-Wij-
gerinck, M., Lankhout O.S. & Roes, J. (red.). (1989) De gezegende pers: aspecten van de katholieke 
persgeschiedenis in Nederland in de 19de en 20ste eeuw. Zeist: Kerckebosch.
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De samenwerking van de oppositie werd er alleen maar inniger door. Het 
gevolg was dat een journalist van Le Catholique des Pays-Bas, C. Roden-
bach (1791-1846) een ‘ordre de l’infâmie’ oprichtte. De leden ervan droe-
gen, naar analogie van de geuzenpenning, een medaille die aan de ene 
kant een boek vertoonde en aan de andere zijde het opschrift Rex – Infa-
mia nobilitat – Lex. Fidèle jusqu’à l’ínfâmie (trouw aan de schande). In 
het randschrift stonden artikel 151 en 161 van de grondwet. Deze hebben 
betrekking op het recht van petitie en het recht van de Provinciale Staten 
om grieven aan de koning kenbaar te maken. 

In het hele land werden associations constitutionelles opgericht. Op het 
platteland trad de adel tot deze groepering toe, terwijl in de steden advo-
caten en artsen er lid van werden. Bovendien kreeg de oppositie steun van 
de geestelijkheid. (Luykx, 1977, p. 45) Dat de publicaties van de opposi-
tiepers in het Zuiden in Den Haag en Brussel niet onopgemerkt bleven, 
bleek uit de reactie van de minister van Justitie. Er werd druk gecorres-
pondeerd over mogelijk opruiende taal in de katholieke en liberale oppo-
sitiepers. De noodzaak van eventueel te nemen maatregelen kwam in de 
correspondentie eveneens ter sprake. Van Maanen meende de oprichting 
van de associations te moeten verbieden en gaf opdracht de gangmakers van 
het netwerk op te sporen. Hij zag de dagbladschrijvers als de voornaamste 
agitatoren. De Brusselse procureur des konings, H.J. Schuermans (1788-
1852), werd aan het werk gezet om de geheime samenkomsten te lokalise-
ren, maar hij kon er niet veel vinden. Uit de publicatie van de al genoemde 
journalist A. Bartels bleek echter dat in heel West-Vlaanderen, Luik, Brus-
sel en Antwerpen ‘associations’ waren gesticht. Deze clubs waren onderling 
met elkaar verbonden en de mensen die hierin een leidende rol vervulden, 
vormden de basis voor allen die later, in 1830, de leiding zouden krijgen 
bij de politieke revolutie. (Smits, 1950, pp. 34-35)

Een Nederlandstalig equivalent van Le Catholique des Pays-Bas

Om een breder publiek te bereiken richtte Le Catholique des Pays-Bas in 
1829 een nieuw Nederlandstalig blad op: Den Vaderlander. Het Gentse blad 
werd, evenals Le Catholique des Pays-Bas, geredigeerd door J.B. de Nève. 
Het verscheen van 1829 tot 1854. In de kop stond te lezen: ‘Voor al dege-
nen die ook nu nog niet over de goede zaak kunnen lezen, en dat zijn er 
heel wat, bestaat de gelegenheid om na afloop van de mis deel te nemen 
aan het voorleesuurtje van een welwillende geestelijke.’ (Schutte en Wolf, 
1987, p. 24) De redactie wilde de katholieken op het Vlaamse platteland 
bereiken. Erg realistisch was deze doelstelling echter niet: de doelgroep 
was het Nederlands nauwelijks machtig, laat staan het Frans. Vandaar dat 
men voor het voorlezen koos. 
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Een van de belangrijkste onderwerpen in Den Vaderlander was uiteraard 
het verdedigen van de katholieke godsdienst en alles wat daaraan gerela-
teerd was. Op 17 december 1830 uitte de redactie haar twijfel over de for-
mulering van het onderwijs in de nieuwe grondwet. In het nummer van 
24 december 1830 werd die kwestie nader onder de loep genomen. Het 
betrof in het bijzonder artikel 226, waarin stond: ‘Het openbaar onderwijs 
is een aanhoudend voorwerp van de zorg der Regering. De Koning doet 
van den staat der hooge, middelbare en lagere scholen, jaarlijks, aan de Sta-
ten-Generaal een uitvoerig verslag geven.’ Den Vaderlander plaatste daar de 
volgende, uitdagende, kanttekening bij: ‘(…) wat ons aengaat, wy zullen 
nooyt gedoogen, toestaen, of verdragen dat men in het vry Belgenland de 
vryheid van het onderwijs wegneme of zelfs in het minste krenke, omdat 
wy overtuygd zyn dat alles daer van af hangt, en dat alle vryheden kragte-
loos zyn indien zy op de vryheid van onderwys niet gegrond worden’. 

Het overleg met Rome en de gevolgen ervan

Al had de reis van de koning bij de oppositie voor een negatief effect 
gezorgd, zijn rondreis kon toch succesvol worden genoemd. In de kringen 
van de industrie en de handel had de koning veel sympathie ondervon-
den. Daarvoor had hij al een plan uitgewerkt om de katholieken weer aan 
zich te binden. Het in 1827 met de paus gesloten Concordaat moest ver-
der worden uitgewerkt. De besprekingen met de pauselijke nuntius, mgr. 
F. graaf Capaccini (1784-1845), hadden eindelijk geleid tot bisschopsbe-
noemingen in Luik, Gent en Doornik. De politieke spanning bleef echter 
aanhouden, getuige het volgende incident.

T. Hemelaar, de deken van Sint-Niklaas, had De Smet uitgenodigd, op 
24 september 1827 een preek te houden ter gelegenheid van de stichting 
van het jongensweeshuis. (Faelens, 1908. pp. 148-150) In zijn preek had 
De Smet het onder andere over de door de overheid verboden handboe-
ken die door sommige leraren nog steeds werden gebruikt.4 De reactie van 
de overheid liet niet lang op zich wachten. In december 1827 liet gouver-
neur H.J. baron van Doorn van Westcapelle (1786-1853) een onderzoek 
instellen tegen De Smet die de schoolpolitiek van de regering zou heb-
ben bekritiseerd. In feite had hij niets anders dan het onderwijsmonopo-
lie van de staat afgewezen en daarmee het standpunt van de katholieken 
herhaald. Al op 16 november 1827 had De Smet een open brief gepubli-
ceerd, waarin hij zich verweerde tegen de beschuldigingen van de over-
heid.5 Op 28 februari 1828 werd hij door de rechtbank veroordeeld tot 

4 De preek werd later uitgegeven. Bernard de Smet, Sermoen over de godsdienstige opvoeding der 
katholyke kinderen, gepredikt in de parochiale kerk van St.-Nicolas. P.J. van Rijckegem. Gent, (1827). 

5 Zie: Bernard De Smet, Brief aen den opsteller van het Dagblad Le Catholique des Pays-Bas 16 no-
vember 1827. P.J. van Rijckegem. Gent, (1827). 
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drie maanden hechtenis. De rechterlijke uitspraak veroorzaakte een storm 
van protest, vanwege het grote prestige van De Smet en vanwege het feit 
dat de rechtbank door het vonnis het onderwijsmonopolie van de staat 
had bekrachtigd. De zaak gaf zelfs aanleiding tot de publicatie van een ver-
weerschrift ten voordele van De Smet.6 Op 17 april 1828 werd hij vrijge-
sproken door het hof van beroep. (Lamberts, 1972, p. 38) Het nieuws van 
de vrijspraak, dat per duif naar Sint-Niklaas werd overgebracht, gaf aanlei-
ding tot een feestelijk klokgelui. (Verwilghen, 1973, p. 206)

Le Catholique des Pays-Bas berichtte in het nummer van 16 januari 1829 
dat het besluit het Collegium facultatief te stellen tot grote vreugde had 
geleid onder alle katholieken in het Koninkrijk. Het resultaat was volgens 
de schrijver te danken aan de loyaliteit van de prins van Oranje, die mede 
verantwoordelijk was voor het sluiten van het Concordaat. De gunstige 
afloop was hard nodig om het wantrouwen onder de katholieken weg 
te nemen. De Courrier des Pays-Bas en de Le Courrier de la Meuse beves-
tigden dit in hun commentaren. De groeiende politieke oppositie leidde 
vanaf eind 1829 tot een versoepeling van het regime. Een aantal Konink-
lijke Besluiten uit de periode tussen oktober 1829 en mei 1830 tolereerde 
opnieuw privé-instellingen voor onderwijs. In de loop van januari 1830 
heropenden de kleinseminaries van Gent, Roeselare en Sint-Niklaas hun 
deuren. (Faelens, 1908, p. 169) De redactie van De Noordstar reageerde op 
30 juli 1830 gereserveerd op het besluit van de koning om het Collegium 
Philisophicum op te heffen. De redactie vreesde dat de overheid de grip 
op het onderwijs opnieuw zou verliezen ten faveure van de geestelijkheid. 

Na de heropening van de kleinseminaries bleef De Smet directeur van 
het kleinseminarie Sint-Barbara, dat in 1832 een humanioraopleiding, 
een studie in de klassieke talen, zou openstellen. Intussen was hij in 1830 
tot erekanunnik van het Sint-Baafskapittel van Gent benoemd. (Schok-
kaert, 1997, p. 186) Ook tijdens en na de Belgische revolutie bleef hij een 
belangrijke rol spelen in de vorming van de katholieke opinie. Het Sint-
Barbara-kleinseminarie werd dé ontmoetingsplaats van al wie in de clerus 
progressief dacht. De professoren van het klein-seminarie oefenden grote 
invloed uit op het katholieke opinieblad Journal des Flandres, sinds 4 okto-
ber 1830 de voortzetting van Le Catholique des Pays-Bas. (Lamberts, 1972, 
pp. 84-85) 

Het Concordaat was ook bedoeld om de weerstand van de ultramon-
taanse katholieken te breken. Aanvankelijk lukte dit redelijk. Dit hing 
samen met de leerstellingen van Lamennais, die langzamerhand meer aan-
hang kreeg in het Zuiden. Deze leer had katholieken en liberalen nader 
tot elkaar gebracht. Voorheen was er sprake geweest van grote tegenstel-
lingen, maar die waren door het evolutieproces in de jaren twintig van 

6 Observations en cause de M. Bernard De Smet, supérieur du séminaire succursel de St.-Barbe à Gand, 
prévenu de contravention de l’article 201 du Code pénal. P.J. van Rijckegem. Gent, (1827).
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de negentiende eeuw steeds verder vervaagd en dat had in de Unie gere-
sulteerd. Bij de liberaal-katholieken was zelfs maar een gedeeltelijke 
terugkeer naar de structuren van het ancien régime uitgesloten. Iedere gal-
licaanse, jozefistische of ‘staats-kirchentümliche’ bemoeienis wezen zij af. 
(Bornewasser, 1983, p. 263) 

De Noordstar verbaasde zich over de geschetste ontwikkeling. Vele malen 
heeft de redactie uiteengezet, dat een katholieke staatspartij niet in over-
eenstemming was met het Nederlandse staatsrecht. Toen Le Politique, de 
voortzetting van de vroegere Mathieu Laensbergh, op 29 juli 1830 schreef 
dat de Unie geen godsdienstige, maar een politieke inhoud had, reageerde 
De Noordstar geprikkeld. Bij de katholieken was alles aan de invloed van 
de kerk onderworpen, aldus het blad op 13 augustus 1830. Had Le Cour-
rier de la Meuse het niet over ‘la foi et le bon sens Belge’ gehad, toen het 
over die beginselen ging? En schreef Le Catholique des Pays-Bas niet open-
lijk dat het Gallicanisme ‘dom en slaafsch’ was, omdat het kerk en staat 
scheidde? Spoedig zou de ware aap uit de mouw komen en zou het mas-
ker, dat tijdelijk opgezet was, worden afgeworpen. Dat zou het einde van 
de Unie betekenen, aldus de hoop en de verwachting van de redactie van 
De Noordstar.

De maatregelen en concessies van koning Willem I

De koninklijke boodschap van 11 december 1829 bevatte onder andere 
de handhaving van de vrijheid van godsdienst en een voorstel tot verrui-
ming van de vrijheid van meningsuiting. In het Zuiden leidde deze aan-
kondiging bij de oppositie tot grote verontwaardiging vanwege het feit 
dat alle ambtenaren en magistraten hun instemming moesten betuigen op 
straffe van onmiddellijk ontslag. Gezamenlijk gingen katholieken en libe-
ralen door met hun strijd voor het inwilligen van hun grieven. Dat dit niet 
altijd door de autoriteiten werd gewaardeerd, bleek uit de al eerder geme-
moreerde persprocessen met gevangenisstraffen en geldboetes als gevolg. 
Zo publiceerde Le Catholique des Pays-Bas op 2 mei 1830 het bericht van 
de veroordeling van de zes redacteuren van de Courrier des Pays-Bas, Le 
Belge, Le Catholique des Pays-Bas en Den Vaderlander. De redactie had het 
artikel van een rouwrand voorzien. Hiermee werd uiting gegeven aan de 
gevoelens van de betreffende bladen en de oppositie die zij steunden. In 
feite was de veroordeling een stimulans voor de oppositie om door te gaan, 
maar de overheid merkte die signalen niet op. Als reactie volgden vele ver-
zoekschriften om gratieverlening en nam de kritiek op het persbeleid van 
de regering verder toe.

Toen op 4 juni 1830 bij Koninklijk Besluit werd bepaald, dat de vol-
ledige taalvrijheid zou worden ingevoerd, betekende dat een fundamen-
tele verandering van het zo recent door de koning afgekondigde nieuwe 
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beleid. Zijn taalbeleid was een van de belangrijkste pijlers geweest voor de 
eenwording van het Koninkrijk. De oppositie beschouwde het verlenen 
van de taalvrijheid als een bekroning op haar werk.

Juist op het moment dat de rust enigszins leek teruggekeerd, kwam het 
bericht dat de Hoge Raad van Brussel naar Den Haag zou worden over-
geplaatst. In het Zuiden leidde dit opnieuw tot grote onrust. Ondanks het 
feit dat overtreding van de perswet grote gevolgen kon hebben ageerde de 
oppositiepers fel tegen het voornemen. Van Maanen was van mening dat 
de invloed van de oppositie en vooral die van de kranten verminderd zou 
worden als de Hoge Raad naar Den Haag werd verplaatst. (Bornewasser, 
1983, p. 266)

Uit een brief van mgr. C.K.A. van Bommel (1790-1852), bisschop van 
Luik, is gebleken dat de onvrede bij de oppositiepers wellicht nog weg-
genomen had kunnen worden, als zij verder niet was vervolgd. Haar toon 
was al gematigder geworden. Maar de Luikse procureur-generaal, H.T.R. 
chevalier de Lantremange (1775-1864), had in zijn overdreven ijver de 
pers aangepakt en was met een dolle driestheid processen tegen journa-
listen en uitgevers begonnen. De schuld werd opnieuw bij minister Van 
Maanen gelegd. Hij was in de ogen van de oppositie de bron van alle 
kwaad. Deze opvatting werd overigens gedeeld door de hele oppositie-
pers in het Noorden. Ook daar was men van mening, dat het optreden 
van Van Maanen kwaad bloed had gezet. Verder adviseerde Van Bommel 
Van Maanen te vervangen door een Belgische minister van Justitie en 
het Concordaat spoedig en onverkort uit te voeren. (Bornewasser, 1983, 
p. 266) Ondanks het aandringen bij Van Maanen om gematigd op te tre-
den tegen de oppositiepers, in het bijzonder door de persprocessen op te 
geven, gaf deze geen krimp. Het recht moest zijn loop hebben, aldus de 
minister. De standpunten tussen de partijen verhardden zich.

In de pers in het Noorden heerste verdeeldheid over de perswetten van 
Van Maanen. De Gorinchemsche Courant rechtvaardigde in het nummer van 
28 juli 1830 het beleid van de minister ten aanzien van de pers in het 
Zuiden. De schrijver onthulde, dat er geen dag voorbij ging zonder dat 
de zuidelijke oppositiebladen zich schuldig maakten aan ‘lasteringen of 
andere misleidingen, zoodanig als in een Land van goede Policie en Jus-
titie niet behoorden te moeten worden geleden’. De Arnhemsche Courant 
van 29 april 1830 deed uitgebreid verslag van het proces tegen De Pot-
ter die terechtstond vanwege ‘opruiende praktijken’ tegen de regering. Hij 
had op 3 februari 1830 in Le Belge en Le Catholique des Pays-Bas een artikel 
geschreven over een confederatie, nog geen scheiding, van Noord en Zuid. 
Het hele proces werd van dag tot dag in de Arnhemsche Courant verslagen. 
In het nummer van 29 april 1830 werd het idee van een confederatie van 
de hand gewezen. Het Arnhemse blad verdacht De Potter van rancuneuze 
gedachten ten opzichte van de koning.
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De draagwijdte in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van de Juli-revolutie 
in Frankrijk

De Juli-revolutie in Frankrijk was ook van invloed in het Koninkrijk 
der Nederlanden. Veel vluchtelingen waren in Brussel terecht gekomen 
en probeerden hun republikeinse denkbeelden te verspreiden. De schrij-
vers van Le Belge en de Courrier des Pays-Bas deden er alles aan pro-Franse 
invloed te voorkomen. Zo schreef de Courrier des Pays-Bas op 10 augus-
tus 1830 dat België geen provincie van Frankrijk moest worden.

De Journal des Flandres bleef de leidende rol behouden die de liberaal-
katholieke Le Catholique des Pays-Bas in Vlaanderen had weten op te bou-
wen. Het merendeel van de daar wonende katholieken kon zich vinden 
in de koers van de Journal des Flandres. De redactie steunde het jonge vrij-
heidsregime. (Vermeersch en Wouters, 1958, p. 19) De ontstane euforie 
werd in 1832 echter ernstig verstoord door de pauselijke encycliek Mirari 
vos. Dit pauselijke document, waarin uiteenlopende moderne ontwikke-
lingen werden veroordeeld, veroorzaakte deining in de gelederen van de 
Belgische katholieken. (Vermeersch en Wouters, 1958, p. 20) De onder-
titel van de encycliek luidde: ‘Over het liberalisme en religieuze onver-
schilligheid’. Mirari vos was een rechtstreeks antwoord op de ideeën van 
Lamennais, zoals die tussen 1830 en 1832 in het tijdschrift L’Avenir waren 
gepubliceerd.

Le Courrier de la Meuse publiceerde de encycliek onmiddellijk en wel als 
een bevestiging van haar campagne tegen de liberale geest van de grond-
wet. De Journal des Flandres had als vertegenwoordiger van de constituti-
oneel gezinden geen haast: ze toonde geen enthousiasme om de inhoud 
van de pauselijke encycliek aan haar lezers bekend te maken. Het blad kon 
rekenen op de steun van mgr. J.F. van de Velde (1779-1838), de bisschop 
van Gent. (Vermeersch en Wouters, 1958, p. 25) Na diens dood in 1838 
kreeg de Journal des Flandres het steeds moeilijker. 

De nieuw benoemde bisschop was aanzienlijk conservatiever en 
dreigde zelfs met een verbod van het blad, als het zich niet hield aan de 
door hem gestelde voorwaarden. De redactie kon niet instemmen met 
enkele voorwaarden en na langdurige en intensieve gesprekken werd de 
Journal des Flandres evenals zijn zusterblad, Den Vaderlander, verboden lec-
tuur voor de geestelijkheid van het Gentse diocees. De uitgevers-eigenaars 
van beide bladen hadden de krachtmeting met de Gentse bisschop over-
leefd en vanaf dat moment konden zij, zonder inmenging van de clerus, 
hun werk voortzetten. De redacties van de Journal des Flandres en van Den 
Vaderlander hebben zelfs nog contact gezocht met de Orangisten. Hiermee 
was de Journal des Flandres ver verwijderd geraakt van ziin oorspronkelijke 
bedoeling en heeft het veel lezers van zich vervreemd. (Vermeersch en 
Wouters, 1958, p. 29)
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3.3 Den Antwerpenaer, staatkundig, godsdienstig en letter-
kundig weekblad

Den Antwerpenaer was een voortzetting van het al snel ter ziele gegane blad 
De Antwerpenaar. Op 7 juli 1827 was Den Antwerpenaar, ‘Staat- en letter-
kundig Nederlandsch Dagblad’, voor het eerst verschenen bij boekhan-
delaar Duverger in Antwerpen. Het blad zou de Nederlandse spelling en 
zinsbouw gebruiken in plaats van het inferieure Vlaams en zich niet met 
politiek inlaten, maar wel melding maken van officiële mededelingen. Van-
wege gebrek aan middelen en door het ontbreken van overheidssteun ver-
scheen het laatste nummer al op 3 oktober 1827. (Prims, 1930. dl. 1, p. 70)

Den Antwerpenaer, gedrukt bij Slaets in Antwerpen, werd op 7 januari 
1829 geïntroduceerd. Het zou een stevig pro-katholiek en anti-Hol-
lands, politiek getint blad worden. Hoewel ook in dit blad geen namen 
van redacteuren worden genoemd, is bekend dat de priester J.P. Buelens 
(1788-1868) er redacteur van was. Hij was hoogleraar aan het kleinsemi-
narie te Mechelen en verzette zich tegen alles wat het katholieke geloof 
schade kon toebrengen. Aanvankelijk wierp hij zich op als verdediger van 
het ultramontanisme en bestreed hij het liberalisme met hand en tand. 
Gaandeweg kwam hij onder invloed van Lamennais en neigde evenals vele 
katholieken naar een meer liberaal-katholieke stroming. Hij begon zich in 
te zetten voor de vrijheid van godsdienst, vrijheid van drukpers en vrij-
heid van onderwijs. Buelens was een groot voorstander van het petition-
nement en vormde de ziel van Den Antwerpenaer. Door middel van dit 
blad kon hij zijn bijdrage leveren aan hetgeen de Antwerpse gemoederen 
bezig hield. Het blad verscheen aanvankelijk wekelijks, maar vanaf 3 janu-
ari 1829 kwam het tweemaal per week uit.

De onvrede in Antwerpen ontstond vooral na de oprichting van het 
Collegium Philosophicum in 1825. Verschillende vlugschriften vonden 
hun weg in de stad en riepen op tot een boycot van het instituut. In De 
Postrijder van 28 januari 1826 werd aandacht besteed aan een pamflet van 
J.L. Le Sage ten Broek, getiteld Vrijmoedige en bescheiden verdediging van den 
staat en de vrijheden der katholieke Kerk, van de eer harer geestelijkheid en van de 
grondstellingen aller katholieken in Nederland. Omdat in deze brochure laat-
dunkend geschreven werd over de directeur-generaal van de R.K. Eere-
dienst, M.J.F. Goubau d’Hovorst (1757-1836), achtte de redactie van De 
Postrijder het noodzakelijk Le Sage ten Broeks geschrift onder de aandacht 
van de stedelijke overheid te brengen. Zij was beducht voor de invloed 
van de geestelijkheid op het gewone volk. Deze achterdocht bleef bestaan. 

Toen het gerucht ging dat er een Concordaat tussen de paus en de 
koning op handen was, verdween de druk enigszins van de ketel. Het 
regeringsstandpunt ten aanzien van de katholieken bleef voorlopig echter 
onveranderlijk. Bij monde van de orangistische burgemeester van de stad, 
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G. de Caters, (1773-1857) werd nog eens beklemtoond dat het Collegium 
Philosophicum op het volste vertrouwen van het stadsbestuur kon reke-
nen en dat alles in het werk gesteld zou worden erop toe te zien dat de 
aanstaande priesters de opleiding aan het Collegium zouden volgen. Door 
deze houding werd de vrijheidsdrang bij de katholieken versterkt en zoch-
ten zij naar mogelijkheden hun speelruimte op enigerlei wijze te vergroten.

De Rijksoverheid had tegelijkertijd de strijd aangebonden tegen de in 
haar ogen aanstootgevende, middeleeuwse pauselijke kloosterbeloften. 
Een netwerk van spionage werd daarvoor in het leven geroepen. Alleen 
ziekenverzorgsters en onderwijzeressen mochten nog in kloosters wor-
den toegelaten. Alle overige novicen moesten worden geweerd. De eeu-
wige geloften werden streng verboden. Deze maatregel veroorzaakte veel 
onvrede en bitterheid bij het katholieke volksdeel en zouden een voe-
dingsbodem vormen voor revolutionaire acties. Uit dit alles bleek dat de 
koning, waar het de godsdienst betrof, tot weinig concessies bereid was. 
De kerk moest in dienst staan van de vorst. De angst bestond dat hij het 
katholieke Zuiden wilde laten versmelten met het protestantse Noorden.

De directeur van politie in Antwerpen, I.B. Klinkhamer, moest erop 
toezien dat alle door de regering genomen maatregelen strikt werden uit-
gevoerd. Hij had er zijn handen vol aan om een en ander in goede banen 
te leiden. De wijze waarop Klinkhamer optrad, wekte bij de stadsbevol-
king veel antipathie en het drong het katholieke volksdeel nog meer in het 
defensief. 

In Antwerpen speelden echter nog andere belangen een rol en die ston-
den tegenover het katholieke, anti-Hollandse gevoelen. Men dient daarbij 
te denken aan de belangen van de haven- en handelswereld. Deze hadden 
belang bij rust om de economie draaiende te houden. Bovendien waren 
ze gedwongen zich aan de door de overheid gestelde regels te houden. 
Slechts dan konden zij rekenen op de steun van de regering. Deze beide 
belangengroepen, die van de handelaren en die van de katholieken, ver-
deelden Antwerpen in twee kampen. Zo veroorzaakte de arrestatie van 
Buelens in 1827 een schok in katholiek Antwerpen. Vooral onder het 
gewone volk, waartussen hij woonde. De aanklacht luidde dat hij oprui-
ende pamfletten had uitgegeven, die een gevaar voor de samenleving 
konden zijn. De regeringsgetrouwe De Postrijder van 17 juli 1827 plaatste 
een artikel waarin zij de aanhouding rechtvaardigde. De Raadkamer van 
Mechelen vond echter onvoldoende bewijslast en sprak Buelens vrij. Het 
leek een overwinning, maar de procureur ging in beroep bij het Hof te 
Brussel dat het vonnis vervolgens nietig verklaarde. Nadat de zaak was her-
opend, werd Buelens voor het Hof van Assisen te Antwerpen gedaagd en 
werd tot één jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Hoe Buelens precies in contact is gekomen met Den Antwerpenaer is 
moeilijk te achterhalen. Iedereen die een blad wilde uitgeven, moest daar-
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voor om toestemming vragen bij de Rijksoverheid. Over het algemeen 
had dat veel voeten in de aarde, maar omdat Den Antwerpenaer een voort-
zetting leek te zijn van het regeringsgetrouwe De Antwerpenaar kwam 
de toestemming spoedig af. Buelens kon daarop zijn gram halen. Vanaf 
het begin van zijn verschijning hekelde het blad het regeringsbeleid. Zo 
voerde de redactie van juli 1828 tot oktober 1830 een scherpe campagne. 
Het petitionnement van 1829 – waarover hierna meer – werd vanuit de 
burelen van Den Antwerpenaer geleid. Dat was op zijn minst opvallend, 
omdat de Antwerpse pers zich ten aanzien van de lopende conflicten tot 
dan toe op de achtergrond had gehouden. De strijd werd vooral gevoerd 
in Brussel, Gent, Luik en Brugge. Slechts De Postrijder en Le Pilote publi-
ceerden naast het gewone, dagelijkse nieuws ook opiniërende artikelen. 
De in Antwerpen verschijnende handelsbladen waren in politieke kwesties 
veel gematigder. Zij waren regeringsgezind vanwege de handels- en geld-
belangen.

Zodra de vereniging van liberalen en katholieken in de Unie een feit 
was, zocht deze alliantie naar grondwettige mogelijkheden om de druk op 
de regering op te voeren. Het gevolg ervan was dat in 1829 een stroom 
van verzoekschriften op gang kwam, waarin werd aangedrongen op tal van 
wijzigingen van het regeringssysteem, zoals de afschaffing van de accijns 
op het gemaal, de vrijheid van onderwijs, de vrijheid van godsdienst, de 
vrijheid van drukpers en de afschaffing van de monopoliepositie van het 
Collegium Philosophicum. Deze verzoekschriften werden naar de Staten-
Generaal gestuurd.

Het petitionnement kwam pas goed op gang nadat de koning een 
bezoek had gebracht aan de zuidelijke provincies. Hoewel Willem I met 
gejuich te Antwerpen werd ontvangen, waren latent andere geluiden te 
horen. Den Antwerpenaer schreef op 29 mei 1829 een artikel met de vol-
gende titel: ‘Over het voordeel welk het ministerie zoekt te trekken uit de 
speelreisjes, welke Z.M. in het Zuiden doet’. Nadat het Collegium Phi-
losophicum facultatief was gesteld, gevolgd door een ministerieel besluit 
dat deze maatregel weer op losse schroeven zette, was het geduld op. Op 3 
oktober 1829 kwam Den Antwerpenaer met een hoofdartikel, getiteld: ‘Wij 
moeten petitioneren’. 

De regering ondernam onmiddellijk pogingen om de petitionne-
mentsactie te ontwrichten. Op 17 oktober 1829 schreef de Staatsraad, 
gouverneur jhr. E.Ch.G.Gh. de la Coste (1788-1870), aan de Antwerpse 
burgemeester, De Caters: ‘Nieuwe pogingen worden in het werk gesteld 
om de vreedzame ingezetenen aan te sporen zich aan de Staten-Gene-
raal bij gezamenlijke smeekschriften te wenden, ten einde klachten in te 
brengen over onderscheidene gouvernementsmaatregelen’. De burge-
meester probeerde door een vertrouwelijk schrijven aan de directeur van 
politie de petitiegolf te verhinderen. Het was vooral de lage geestelijk-
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heid die verantwoordelijk was voor de ontstane onrust, want De Caters 
droeg Klinkhamer op er voor te zorgen, dat ‘zooveel mogelijk, doch op 
een omzichtige wijze, aan de geestelijken moeten worden onder het oog 
gebracht hoeveel voor hen aan een vreedzaam en voorzichtig gedrag gele-
gen is’. (Prims, 1930, dl. 1, pp. 175-176) De directeur van politie moest 
erop toezien, dat de belhamels zo snel mogelijk zouden worden opge-
spoord. Feitelijk was dit een oneigenlijk gebruik van de grondwet, want 
daarin was het recht van petitie geregeld. Uiteindelijk werden de voor het 
petitionnement verantwoordelijken opgespoord. Het bleken de priester 
Buelens, redacteur van Den Antwerpenaer, boekdrukker Slaets, de drukker 
van het blad, evenals de artsenijbereider Van Goord te zijn. (Prims, 1930, dl. 
1, p. 178)

Het is duidelijk dat vooral het katholieke volksdeel op het gebied van 
de petitites actief is geweest. Dit is niet verwonderlijk als men bedenkt dat 
Antwerpen een asielplaats is geweest voor alle vervolgde katholieken uit 
de Generaliteitslanden. 

De rechterlijke macht trad hard op tegen gezagsondermijnende ele-
menten. Buelens had dit aan den lijve ondervonden. Toen bleek dat deze 
opstelling niet voldoende effect sorteerde, werden de regels door de over-
heid nog verder aangescherpt. De stedelijke overheid in Antwerpen koos 
er echter voor, behoedzaam om te gaan met de uitvoering van de rege-
ringsmaatregelen om de publieke opinie niet te veel tegen zich in het har-
nas te jagen. Ondanks de voorzichtige wijze van handelen was de opmaat 
tot de revolutie een feit. (Prims, 1930, dl. 1, pp. 179-180)

Het handhaven van de rust

Op 27 augustus 1830 besloot het stadsbestuur van Antwerpen vier com-
pagnieën van de schutterij in te zetten om de orde en rust in de stad te 
handhaven. Deze maatregel werd naar aanleiding van de gebeurtenissen 
van 25 augustus 1830 te Brussel genomen. De daar uitgebroken volksbe-
weging had onder de stedelingen tot onrust geleid. Het over het algemeen 
regeringsgetrouwe stadsbestuur van Antwerpen kreeg steun van personen 
uit de handelswereld en de adel. Zij voelden weinig voor de revolutionaire 
woelingen. De compagnieën werden overgebracht naar het arsenaal op de 
Graanmarkt en vier secties van de zojuist opgerichte burgerwacht wer-
den over de stad verdeeld. Er werd een samenscholingsverbod voor meer 
dan zes personen afgekondigd en alle herbergen moesten hun deuren om 
19.00 uur sluiten.

Diezelfde avond werd het enigszins onrustig in de stad. Temidden van 
de menigte hadden waarnemers onder anderen Buelens ontdekt, maar 
verder bleef het rustig. Toch bleef de stadsregering alert op eventuele plun-
deraars en wees zij in een communiqué op het belang de voortgang van 
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de economie te waarborgen. De inkt was echter nog niet droog, toen de 
eerste schermutselingen plaatsvonden. Op de Meir en in het stadscentrum 
was een menigte samengekomen en het gerucht ging dat een aantal hui-
zen van aanzienlijke ingezetenen geplunderd zou worden. Het kwam tot 
een botsing tussen oproerkraaiers en schutterij waarop enkele tientallen 
arrestaties volgden. Daarna keerde de rust in de stad terug. Op 30 augustus 
1830 bedankten de in Antwerpen gearriveerde prinsen Willem en Frede-
rik (1797-1881) namens de koning de schutterij voor de bewezen trouw 
en moed en voor het handhaven van de rust en orde.

Om de spanning onder de bevolking te verminderen besloot de burge-
meester een vrijwilligerscorps te formeren, dat voornamelijk bestond uit 
werkloze havenarbeiders. Hij wilde hiermee de sociale onrust wegnemen. 
Daarin slaagde hij, want het bleef, voorlopig althans, rustig in de stad. Maar 
het bleef oppassen, want de stemming kon zo maar omslaan. Op 8 okto-
ber 1830 schreef Klinkhamer aan Van Maanen: ‘Ondertusschen hebben wij 
alles alhier in uiterste kalmte kunnen houden, waartoe veel heeft bijgedra-
gen de tegenwoordigheid van den Generaal Chassé (1765-1849), de trouw 
en goede wil van den heer de Caters, en dat wij gelukkig genoeg geweest 
zijn, van bijna altoos vooraf te weten de plannen of de vermoedelijke plan-
nen die de kwaadwilligen hadden, welke dan ook steeds verijdeld werden.’ 
(Prims, 1930, dl. 1, pp. 206-216)

Hoewel alles in Antwerpen onder controle leek, sloeg het noodlot op 
24 oktober 1830 toch toe. Een Antwerpse groepering, onder aanvoering 
van F.L. van den Herreweghe (*1793), bereidde een aanval voor op het 
stadhuis, het paleis en de stadspoorten en voerde deze actie met succes 
uit. Het blijft ongewis hoe een en ander heeft kunnen plaatsvinden, maar 
het is vrijwel zeker, dat de schutterij zich bij de aanvallers heeft aangeslo-
ten. In Antwerpen betekende deze actie het einde van het tijdperk van de 
orangistische burgemeester De Caters. Nadat het plan van de prins van 
Oranje, het zich verzekeren van de Belgische troon, was mislukt en hij 
was uitgeweken naar Willemstad, moest ook De Caters het veld ruimen. 
Hem wachtte hetzelfde lot als de prins. Op 28 oktober 1830 ontvluchtte 
hij de stad en trok hij zich terug in Gelderland. De man die op 29 augustus 
1830 nog op handen gedragen was, werd nu gezien als vijand van het land. 
(Prims, 1930, dl. 2, p. 18)

De Orangisten in Antwerpen

Vanaf oktober 1830 groeide het aantal Orangisten in Antwerpen. De 
geestverwanten van deze beweging streefden naar een hereniging met 
Nederland met een Oranjetelg op de troon. De benaming Orangist dook 
voor het eerst op in oktober 1830. (Prims, 1930, dl. 2, p. 20) Orangisten 
moeten vooral gezocht worden in kringen van de haute commerce. Uitein-
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delijk was hun politiek gericht op de bescherming van hun economische 
belangen. Zij werden daarbij ondersteund door een aantal handelsbladen, 
zoals de Journal du Commerce, geleid door de in Bergen geboren A.F.J. Del-
rue (*1775) en de Journal d’Anvers, gedrukt en uitgegeven door de Frans-
man J. Jouan (*1777).

Het economisch leven in Antwerpen was alles overheersend. Grote sti-
mulator ervan was de koning zelf en dat heeft hem de bijnaam koopman-
koning bezorgd. De haute commerce beschouwde zich als de kurk waarop 
de Antwerpse samenleving dreef. Dat was in zekere zin waar, want via de 
haven werden veel producten uit de koloniën ingevoerd en dat bracht veel 
werkgelegenheid en welvaart. Daarom kwam het belangenconsortium 
bij het eerste gerucht van een scheiding van het Noorden en het Zuiden 
in beweging. Dat zou immers een tolgrens en een ander belastingklimaat 
betekenen. Als Orangisten reageerden de tot de haute commerce te rekenen 
personen onmiddellijk met een aanhankelijkheidsverklaring aan koning 
Willem I. Er gingen vele stemmen op de handelsbelangen niet op te offe-
ren aan de opstandige beweging. De kandidatuur van de prins van Oranje 
voor de troon van België zou de redding van de Antwerpse handel zijn. 
Het grote euvel was echter, dat de haute commerce geen eenheid vormde 
als het om de volksaard en de taal ging. Slechts economische motieven 
bepaalden het gemeenschappelijk belang.

Op 10 oktober 1830 had het Comité Central in Brussel verkiezingen uit-
geschreven voor het Nationaal Congres, die op 27 oktober van genoemd 
jaar moesten plaatsvinden. In Antwerpen toog men aan het werk voor het 
samenstellen van de kiezerslijsten. In verband hiermee vaardigde de kroon-
prins op 16 oktober 1830 een proclamatie uit met onder andere de vol-
gende woorden: ‘Ik erken u als een onafhankelijk volk; ik zal mij in niets 
verzetten tegen uw burgerrechten; kies vrijelijk en op dezelve wijze als uwe 
medevaderlanders der andere provinciën, gedeputeerden voor het natio-
naal congres dat op handen is.’ (Prims, 1930, 1e dl, pp. 219-220) Hij hoopte 
hiermee de kandidaat-Congresleden op zijn hand te krijgen, wat slechts ten 
dele gebeurde. De acht gekozen leden streden inderdaad met hand en tand 
tegen de uitsluiting van de Oranjedynastie, maar uiteindelijk moesten ze 
zich bij de uitslag van de stemming neerleggen. (Prims, 1930, dl. 2, p. 45)

Na de Tiendaagse Veldtocht hadden veel Orangisten Antwerpen uit 
angst voor de volkswoede verlaten. De achterblijvers bleven echter door-
gaan met hun anti-Belgische propaganda. Men was bang dat de bevolking 
in de stad voor eigen rechter zou spelen. Op 13 augustus 1831 schreef Den 
Antwerpenaer: ‘Het Antwerpsch volk weet reeds aan de taal alleen welke 
er gevoerd wordt, de vrienden van het vaderland van deszelfs vijanden te 
onderscheiden, en zal wellicht, indien de strafschuldige rustverstoorders 
niet door het gerecht worden beteugeld, tot het plegen van eigen justitie 
overgaan.’
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Toen het bericht bekend werd dat de Franse generaal A.D. Belliard (1769-
1832) en de prins van Oranje een overeenkomst hadden getekend die een 
einde maakte aan de veldtocht, haalde men in Antwerpen opgelucht adem. 
Het directe gevaar van een bombardement was geweken. België was klaar 
om voor het eerst een eigen Senaat en Kamer te kiezen. Voor Antwerpen 
betekende dit dat twee senatoren en vier volksvertegenwoordigers kon-
den worden gekozen. De eerste jaren van de onafhankelijkheid stonden 
in het teken van het Unionisme. Dit zou de indruk kunnen wekken dat er 
tijdens de eerste verkiezingen geen sprake was van politieke strijd. Niets 
is echter minder waar. De Journal d’Anvers sprak van le parti-prêtre (pries-
terpartij), Buelens noemde in Den Antwerpenaer zijn kandidaten unionist-
liberaal en het liberale blad L’ Escaut betitelde de door de Journal d’Anvers 
voorgedragen personen als les soi-disant libéraux (de zogenaamde liberalen). 
Na een turbulent verlopen verkiezingsstrijd moesten de Unionisten het 
afleggen tegen de Orangisten. De Journal du Commerce reageerde jubelend. 
(Prims, 1930, dl. 2, pp. 200-201) Het verschil tussen de aanhangers van de 
revolutie, die vooral tot het gewone volk gerekend moesten worden, en 
de kiesgerechtigden, die door de haute commerce werden gedomineerd, was 
opvallend. De laatste groep bleek in 1831 politiek nog steeds invloedrijk.

Na de introductie van de hoofdrolspelers van dit onderzoek wordt 
nader ingegaan op de diepere oorzaken van de Belgische revolutie en de 
daarop volgende scheiding.





Hoofdstuk 4

Godsdienstige en politieke ontwikkelingen in  
het Zuiden

Calendarium
17 oktober 1825 Opening van het Collegium Philosophicum in Leu-

ven
18 juni 1827 Het Concordaat tussen Willem I en de paus gesloten
23 november 1828 Een open brief van L. de Potter in de Courrier des 

Pays-Bas
2 oktober 1829 De heropening van de seminaries in het Zuiden
8 januari 1830  G.J.A. baron de Stassart (1780-1854) wordt vanwege 

zijn oppositionele rol in de Tweede Kamer door de 
koning zijn pensioenrechten ontnomen

De onrust onder katholieken en liberalen in het Zuiden was vooral het 
gevolg van het door koning Willem I gevoerde beleid. Het katholiek 
onderwijs kwam volledig onder controle van de overheid te staan. Met 
de oprichting van het Collegium Philosophicum in Leuven in 1825, een 
instituut voor onderwijs in de wijsbegeerte voor toekomstige rooms-
katholieke geestelijken, begon een heftige strijd tussen de katholieke gees-
telijkheid en de regering. De taalstrijd spitste zich toe, toen Franstalige 
journalisten en juristen gedwongen werden voortaan uitsluitend in het 
Nederlands te schrijven en te spreken.

Een taal- en godsdienststrijd

De spanningen binnen het Koninkrijk waren vooral toe te schrijven aan 
de taal- en godsdienstpolitiek van de koning. De felste oppositie kwam 
van de kant van de Franse refugés, vooral van de juristen, omdat zij de 
Nederlandse taal niet machtig waren. Daarom kwamen zij niet in aanmer-
king voor een functie bij de rechterlijke macht. Zij uitten hun bezwaren in 
de hun ten dienste staande liberale kranten.

De katholieken voelden zich eveneens door de handelwijze van de 
koning in hun mogelijkheden beknot. Voor 1815 had de geestelijkheid in 
het Zuiden een bevoorrechte positie gehad en zij wenste die te behouden. 
De vrijheid van godsdienst was in artikel 190 van de Grondwet van 1815 
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verankerd. Daarin staat: ‘De volkomen vrijheid van godsdienstige begrip-
pen wordt aan elk gewaarborgd.’ En artikel 191 luidt: ‘Aan elke godsdien-
stige gezindheden in het Koningrijk bestaande, wordt gelijke bescherming 
verleend.’ Ook werden onder Willem I met subsidie van de overheid zoge-
naamde Waterstaatskerken gebouwd. Er kwam een directeur-generaal van 
de Rooms-Katholieke Eredienst om de belangen van de katholieken te 
behartigen. In 1818 werd de Napoleontische wetgeving1 met betrekking 
tot de ordegeestelijken2 vrijwel geheel overgenomen, maar soepel toege-
past. Om de opleving van de congregaties3 te verhinderen werd het toe-
zicht van de overheid erop verscherpt. De koning besloot vanaf 1824 de 
katholieke scholen onder rijkstoezicht te plaatsen. In 1825 maakten twee 
Koninklijke Besluiten een einde aan alle vrije colleges, met inbegrip van 
de kleinseminaries of gymnasia. Daarvoor in de plaats werd in Leuven in 
1825 het Collegium Philosophicum, een verplichte opleiding voor de 
geestelijkheid, opgericht. De docenten van dit Collegium werden allen 
door de koning benoemd. Willem I stuurde aan op een nationale kerk die 
strak door de staat werd geleid. (Aubert, 1983, pp. 118-120)

Aan de bovengenoemde maatregelen was een heel proces vooraf 
gegaan. De katholieken in het Zuiden hebben zich vanaf het begin krach-
tig verzet tegen de uitvoering van artikel 190 en 191 van de grondwet. 
Zij protesteerden bij de koning met een ‘Eerbiedig Vertoog’, waaraan geen 
gehoor werd gegeven. De woordvoerder van de katholieke groepering was 
de Gentse bisschop M.J.M. prins de Broglie (1766-1821). Hij verbood de 
zuidelijke notabelen, die de concept-grondwet moesten goedkeuren, in 
een herderlijk schrijven ermee akkoord te gaan. De oproep van De Bro-
glie was succesvol, want van de 1323 uitgebrachte stemmen werden er 796 
tegen de nieuwe grondwet van 1815 uitgebracht. Door manipulatie wist 
de koning toch aan een meerderheid te komen. Hij liet 126 stemmen, die 
religieuze bezwaren hadden, als ongeldig vervallen en verder beschouwde 
hij de 281 thuisblijvers als stilzwijgende voorstemmers. Deze ingreep is 

1 De Code Napoleon of Code civil is een door Napoleon ontworpen burgerlijk wetboek. Deze 
Code Napoleon is van grote invloed geweest, omdat die als voorbeeld heeft gediend voor de 
meeste later tot stand gekomen nationale wetgevingen. In Nederland gold de Code Napoleon 
van 1811 tot 1838. 

2 Een orde in strikte zin is een vereniging van kloosterlingen, mannen of vrouwen, waarin de 
eeuwige geloften een plechtig door de kerk erkend karakter hebben, dat de ongeldigheid 
van daarmee tegenstrijdige handelingen – bijvoorbeeld het aangaan van een huwelijk – uit-
sluit. Lemma ‘Orde’. In: Encyclopaedie van het katholicisme, onder redactie van E. Hendrikx, J.C. 
Doensen [en] W. Bocxe, 1955-1956, dl. 3. 1956, p. 259. Bussum: Brand 

3 In de religieuze congregatie als godsdienstige groepering leggen de kloosterlingen, mannen of 
vrouwen, slechts eenvoudige geloften – eeuwige of tijdelijke – af, waardoor de ermee in strijd 
zijnde handelingen enkel ongeoorloofd worden. Lemma ‘Congregatie’. In: Encyclopaedie van 
het katholicisme, onder redactie van E. Hendrikx, J.C. Doensen [en] W. Bocxe, 1955-1956, dl. 1, 
1955, p. 499. Bussum: Brand
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men in het katholieke Zuiden met een mengsel van spot en verontwaar-
diging l’arithmétique hollandaise (Hollandse rekenkunde) blijven noemen. 
(Vermeersch, 1970, p. 13)

De Broglie werd in op 8 november 1817 door het Assisenhof te Brussel 
veroordeeld tot verbanning, waarna de meer gematigde katholieken het 
overwicht in de katholieke kerk kregen. De rust keerde hierdoor min of 
meer terug. (Vermeersch, 1970, p. 25) Niettemin was die adempauze van 
korte duur. Waarnemingen en adviezen van in België werkende buitenlan-
ders overtuigden de koning ervan dat het onderwijs met het oog op het 
bereiken van een hoger niveau verbeterd diende te worden. Velen waren 
pijnlijk getroffen door de rauwheid en het analfabetisme van het diepgelo-
vige volk en door de culturele onverschilligheid en het gebrek aan niveau 
van de lagere geestelijkheid. De koning besloot het onderwijs tot aan de 
wortel te vernieuwen. Toen hij in 1825 in Leuven het Collegium Philo-
sophicum verplicht stelde voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar, laaide 
het verzet bij de katholieken weer op. Deze opleiding voor toekomstige 
priesters werd in de geest van de Verlichting onder Rijkstoezicht geplaatst. 
De katholieken in het Zuiden en het Noorden bonden gezamenlijk de 
strijd aan voor vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs. Zij 
voelden zich in hun dierbaarste beginselen en belangen getroffen en het 
heeft hun politieke houding bepaald. (Vermeersch, 1970, pp. 41-42) Het 
Kamerlid E.C. baron de Gerlache (1785-1871) eiste in december 1825 de 
erkenning van alle vrijheden. Hij kreeg in het bijzonder de jonge katho-
lieken achter zich. Zij kunnen gerekend worden tot het liberaal-katho-
licisme en steunden de denkbeelden van Lamennais. De spreekbuis van 
de jonge liberaal-katholieken was de in Luik uitgegeven Le Courrier de la 
Meuse, Le Catholique des Pays-Bas die in Gent verscheen, evenals De Noord-
Brabander, De Ultramontaan en De Godsdienstvriend in het Noorden. Deze 
bladen gaven in vaak felle bewoordingen uiting aan de katholieke bezwa-
ren. Dit leidde regelmatig tot handelend optreden van de overheid. Door 
persprocessen probeerde zij het publiceren van in haar ogen opruiende 
artikelen de kop in te drukken. 

Het ultramontanisme

Na de Restauratie van Europa sloot het Vaticaan met verschillende landen 
een concordaat. Daarin werd bepaald dat de katholieke leer zou worden 
gehandhaafd en de kerk de zeggenschap over de theologische faculteiten 
zou behouden. De protestanten zagen hierin een bevestiging van hun ver-
onderstelling dat het geestelijk gezag van de katholieken ultra montes (over 
de bergen heen), in Rome, gevestigd was.

De Franse priester Lamennais pleitte voor een samengaan van liberalen 
en katholieken, want gezamenlijk zouden ze mogelijkheden kunnen ont-
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wikkelen om van de bevoogding door de overheid af te komen. Hij was 
voorstander van het zich ongehinderd ontwikkelen van de kerk en daarom 
tegen het sluiten van concordaten. Aanvankelijk had Lamennais veel aan-
hangers en genoot hij erkenning. Dit leidde tot een vereniging van libera-
lisme en katholicisme: het Unionisme. Lamennais ging in 1831 met enige 
geestverwanten naar Rome om bij paus Gregorius XVI zijn denkbeelden 
uiteen te zetten. Met tegenzin werden ze door de paus in audiëntie ont-
vangen. Er was echter één voorwaarde: ze mochten achteraf niet over het 
doel van hun bezoek spreken. Ook werd hen verzocht Rome zo spoedig 
mogelijk te verlaten. Hun missie was tevergeefs geweest. In 1832 werd de 
leer van Lamennais door de paus veroordeeld. Lamennais brak met de kerk 
en uiteindelijk ook met het christelijk geloof.

Het ultramontanisme heeft aanleiding gegeven tot felle confrontaties 
tussen De Noordstar als verdediger van het Noord-Nederlandse protes-
tantisme en enkele bladen in het Zuiden, in het bijzonder Le Catholique 
des Pays-Bas. Op 2 november 1829 had de Catholique geschreven ‘dat de 
Ultramontaansche Geest de overhand zal kunnen bekomen’. Dit stuitte de 
redactie van De Noordstar tegen de borst. Zij waarschuwde in het nummer 
van 13 november 1829 ieder weldenkend mens voor de gevaren van de 
ultramontaanse beweging. De angst van De Noordstar voor een katholieke 
overheersing was begrijpelijk, omdat de katholieken in het Noorden en 
Zuiden getalsmatig de protestanten ver overtroffen.

Het ultramontanisme is een leer die het gezag van de paus op het 
gebied van geloof en zedenleer benadrukt. De bisschop van Rome heeft 
in deze opvatting de absolute macht en is onfeilbaar, als het om het geloof 
en de zeden gaat. In Nederland heeft de al eerder genoemde Le Sage ten 
Broek zich sterk gemaakt voor het ultramontanisme. Hij was onder andere 
de oprichter van De Ultramontaan. 

Omdat er nogal wat misverstand bestond over de interpretatie van het 
ultramontanisme, zette de Courrier des Pays-Bas op 18 november 1829 dat 
begrip nog eens uiteen. Het berustte ook volgens dit blad in grote lijnen 
op de leer van Lamennais. Op een dag zou door het samengaan van katho-
lieken en liberalen de overwinning op het Noorden behaald kunnen wor-
den. De Courrier des Pays-Bas besloot het artikel met die strekking door te 
schrijven dat het beoogde doel van de Unionisten, namelijk vrijheid van 
godsdienst en meningsuiting spoedig zou worden bereikt.

Dat er nogal wat verschil bestond op het gebied van de religiekwestie 
tussen de opiniepers in het Noorden en het Zuiden, bewijst het volgende 
voorval. De redactie van De Noordstar reageerde op 2 april 1830 geprikkeld 
op een opmerking in de Courrier des Pays-Bas van 20 maart van hetzelfde 
jaar. In het bewuste artikel besteedde dit blad aandacht aan een door het 
Tweede Kamerlid L.C. Luzac (1786-1861) gehouden rede over de door 
het Zuiden ingediende petities. Vooral de vrijheid van onderwijs, een van 
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de eisen vanuit het Zuiden, stuitte bij Luzac op fundamentele bezwaren. 
Als dat bezwaar zou worden ingewilligd, bestond het gevaar dat de kerk 
meer vat zou krijgen op het onderwijs, aldus Luzac. De Noordstar verweet 
de Courrier des Pays-Bas dat het de feiten had gemanipuleerd, omdat niet 
het hele betoog van Luzac was weergegeven. De Courrier had onder meer 
opgemerkt dat de godsdienstvrijheid onder liberalen in het Noorden en 
Zuiden nooit onderwerp van discussie was geweest. De Noordstar merkte 
daarover fijntjes op dat bij de liberalen in het Zuiden kennelijk een andere 
mening bestond over de interpretatie van religieuze tolerantie, want er zou 
wel degelijk sprake zijn van een verschil tussen protestanten en katholie-
ken. De schrijver van De Noordstar beschouwde het katholicisme als een 
religie die haar aanhangers bevoogde en het protestantisme bedreigde. In 
feite hadden de gelovigen niets in te brengen. Bij de protestanten konden 
de leden op hun eigen wijze gestalte geven aan hun opvattingen. Daarom 
werden zelfs de opvattingen van Lamennais door De Noordstar gewan-
trouwd. De redacties van beide bladen ruzieden overigens regelmatig over 
de duiding van het liberale denken in het Noorden en het Zuiden. 

De Courrier des Pays-Bas had in hetzelfde nummer van 20 maart 1830 
nog een hatelijke opmerking aan het adres van De Noordstar: het com-
mentaar op de uitspraken van Luzac zou duidelijk hebben gemaakt dat in 
het Noorden de vooroordelen op het gebied van de godsdienst nog groot 
waren. De redactie van De Noordstar vroeg zich af waarom de liberale 
Courrier des Pays-Bas de beweringen van Luzac wel bekritiseerde, maar in 
een ander artikel in hetzelfde nummer de leer van Lamennais verdedigde. 
De Noordstar maakte daaruit op dat de Unie geen ‘oppositie van beginselen 
[was], maar eene oppositie van personen’. Het blad was ervan overtuigd 
dat de vereniging van liberalen en katholieken spoedig uit elkaar zou val-
len. Lamennais heeft de katholieken echter met zijn denkbeelden dichter 
bij de liberalen gebracht en de Unie bleek zo hecht dat ze honderd jaar 
lang haar stempel zou drukken op de politieke en culturele ontwikkeling 
van het Zuiden. 

Het Unionisme

Het moge duidelijk zijn dat De Noordstar een fel tegenstander van de Unie 
was. De redactie kwam woorden te kort om hieraan uitdrukking te geven. 
Alvorens hierop dieper in te gaan moet eerst de draad weer worden opge-
pakt bij de oprichting van het Collegium Philosophicum. 

Nadat het Collegium op 17 oktober 1825 de deuren had geopend, heb-
ben in totaal 551 leerlingen, van 12 tot 18 jaar, van de mogelijkheid daar 
te studeren gebruik gemaakt. (Verberne, 1958, dl. II, p. 50) Het instituut 
was berekend op 1200 leerlingen, dus de conclusie kan zijn dat de door de 
katholieken beoogde boycot geslaagd kan worden genoemd. Aan de ope-
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ning van het Collegium was een aantal decreten vooraf gegaan. G. Knuvel-
der merkt hierover op: ‘Deze decretenreeks is een staatkundige vergissing 
van de eerste rang geweest van de koning, die – “voorgelicht” en misleid 
door zijn raadslieden – gevaren zag waar zij niet en nimmer te vinden zijn, 
bij die “Jezuietiese” katholieken. Deze ongehoorde inmenging der rege-
ring in zuiver kerkelijke aangelegenheden – nog wel terwijl onderhande-
lingen met Rome gaande waren – inmenging die onmiddellijk een protest 
des Pausen uitlokte, moest wel alle katholieken op één front samendrijven 
tegen allen, die steun verleenden aan deze regeringsbesluiten.’ (Knuvelder, 
1930, p. 47) 

Inderdaad kan worden vastgesteld, dat de maatregelen van de koning de 
katholieken zo hebben geprikkeld, dat zij hun acties verder intensiveerden. 
Ook tussen de bladen ging de strijd over het bestaansrecht van het Col-
legium onverminderd door. De leerlingen die van het Collegium afkwa-
men, werden min of meer als besmet beschouwd. Dit blijkt uit een bericht 
in Le Courrier de la Meuse van 5 februari 1830. Hierin stond dat dertien 
pupillen, afkomstig van het Collegium voor het examen voor het grootse-
minarium te Henegouwen waren geweigerd. De redactie van de Le Cour-
rier de la Meuse kon zich in deze afwijzing vinden. Zij beschouwde het 
Collegium als ongrondwettig. Het bericht in de Courrier des Pays-Bas dat 
leerlingen van het Collegium waren afgewezen voor een vervolgopleiding 
irriteerde de redactie van De Noordstar in hoge mate. Zij reageerde op 12 
februari 1830 woedend met deze woorden: ‘Zóó verstaan die Geestelijken 
de vrijheid van het Onderwijs! Dit is de vrijheid van hunne Godsdienst.’

De regeling van de rooms-katholieke kerk

In het najaar van 1825 werd A.Ph.F.G. de Vischer graaf de Celles (1779-
1841) als geheim gezant naar Rome gestuurd. In januari 1826 werd hij bij 
paus Leo XII geïntroduceerd. Op 25 mei van datzelfde jaar werd De Cel-
les in particuliere audiëntie door de paus ontvangen. Een tweede audiëntie 
volgde op 2 juni 1826 en wel in een sfeer van wederzijds begrip. (Ver-
meersch, 1970, p. 46)

Minister Van Maanen was intussen in mei 1826 met een ontwerp geko-
men, dat de organisatie van de rooms-katholieke kerk in het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden regelde. Dit concept hield in dat zij onder 
staatstoezicht zou worden geplaatst. De koning legde dit ontwerp, in 
afwachting van de besprekingen in Rome, voorlopig terzijde. Toen hem 
uit Rome bemoedigend nieuws bereikte, besloot de koning op de inge-
slagen weg verder te gaan. De Celles werd tot buitengewoon gevolgmach-
tigd ambassadeur benoemd en kreeg de opdracht de onderhandelingen 
voort te zetten. De gesprekken verliepen niet altijd even vlot, maar toch 
werd over enkele punten een akkoord bereikt. Om het unitaire karak-
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ter van het Koninkrijk te waarborgen zou het in 1801 bereikte Concor-
daat, dat destijds alleen het Zuiden betrof, voortaan ook in het Noorden 
van toepassing zijn. Over de benoeming van bisschoppen werd eveneens 
overeenstemming bereikt. Mechelen werd een aartsbisdom, waaraan de 
bisdommen Gent, Brugge, Namen Doornik, Luik, ’s-Hertogenbosch en 
Amsterdam ondergeschikt zouden zijn. Ten slotte was de koning bereid 
het Collegium Philosophicum facultatief te stellen. Op 18 juni 1827 werd 
het concordaat, tegen het advies van minister Van Maanen in, door de 
koning getekend. (Verberne, 1958, dl. 2, p. 51) De katholieken juichten 
dit toe, maar de liberalen waren er niet gerust op. Zij waren bang voor een 
toenemende invloed van de katholieken. De koning en de regering raak-
ten in een soort isolement. De liberale steun dreigde door de te nemen 
maatregelen te verminderen, terwijl de steun van de katholieken nog 
moest blijken. Om die angst weg te nemen besloot de minister van Bin-
nenlandse Zaken, P.J.S.L. van Gobbelschroy, het verdrag tussen de paus en 
de koning bij de burgerlijke autoriteiten af te zwakken. Het zou allemaal 
zo’n vaart niet lopen. Deze actie bleek een misstap te zijn, die nog werd 
verergerd doordat de tekst van Van Gobbelschroys circulaire door hem zelf 
in handen van De Potter werd gespeeld. Deze zorgde ervoor dat die op 14 
oktober 1827 integraal in de Courrier des Pays-Bas verscheen. (Vermeersch, 
1970, p. 50)

De koning besloot de uitvoering van de bepalingen van het Concordaat 
pas uit te voeren, nadat de benoemingen voor de nieuw ingestelde bis-
schoppelijke zetels, in overleg tussen paus en koning, gedaan zouden zijn. 
Die benoemingen kwamen echter pas in 1829 en dan nog uitsluitend in 
het Zuiden tot stand. Toen waren de katholieken en de liberalen al in het 
monsterverbond opgegaan.

De opkomst van de jong-liberalen in het Zuiden

Vanaf 1827 werd het geluid van de jong-liberalen sterker. Al vanaf 1825 
hadden zij opengestaan voor de denkbeelden van de katholieken. Zij 
waren niet bang voor een staat waarin de liberaal-katholieken zich vrij-
elijk zouden kunnen ontplooien. Bovendien hadden zij een onwrikbaar 
geloof in een onvermijdelijke historische evolutie. Zij waren van mening 
dat de katholieken zich verder zouden ontwikkelen en op het ritme van 
de voortschrijdende beschaving hun geloof kritisch zouden gaan benade-
ren en ontleden. (Vermeersch, 1970, p. 51)

Het initiatief tot een oppositionele samenwerking tussen katholieken 
en liberalen werd genomen door de medewerkers van het Luikse blad 
Mathieu Laensbergh. C. en F. Rogier, J.L.J. Lebeau (1794-1865) en de uit 
Brugge afkomstige P. Devaux (1801-1880) drukten hun stempel op dit 
blad. Zij baseerden hun visie op het Franse politieke denken. In Frankrijk 
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had in 1828 een regeringswisseling plaatsgevonden. Het ministerie-Vil-
lèle was toen vervangen door het kabinet-De Martignac dat een liberaler 
inslag had. De katholieke invloed verminderde en het electorale systeem 
werd versoepeld. Dit sprak de jong-liberalen in het Zuiden aan: zij werden 
gedreven door hun politieke programma en wilden daar hartstochtelijk 
voor strijden. (Vermeersch, 1970, p. 54)

De gedachtewisseling tussen liberalen en katholieken werd vooral in 
de pers gevoerd. De Brusselse Courrier des Pays-Bas, onder redactie van 
de oude liberale garde, was tot 1825 nog tamelijk regeringsgezind. Daar 
kwam echter verandering in, toen de redactie werd aangevuld met enkele 
jonge redacteuren die de Unie een warm hart toedroegen. Louis de Potter, 
een aanhanger van Voltaire en volgens E.H. Kossmann (1979, p. 99) ‘een 
briljant, maar oppervlakkig publicist’, vervulde binnen de redactie een 
centrale rol. Aanvankelijk waren zijn scherpe artikelen niet alleen tegen de 
regering, maar ook nog tegen het ultramontanisme gericht. Later in het 
jaar verbond de Courrier des Pays-Bas zich echter aan het unionistische stre-
ven.

Het opportunistisch optreden van koning Willem I

De twijfel bij de koning over de doelmatigheid van zijn optreden nam 
in de jaren na 1827 toe. Terwijl hij enerzijds was begonnen met een poli-
tiek van concessies, bleef hij anderzijds vasthouden aan het bestrijden van 
de vermeende agitatoren. In de Troonrede van oktober 1828 kondigde de 
koning aan de strenge repressieve strafmaatregelen ten aanzien van de pers 
en het daarop afgestemde vervolgingsbeleid door de justitie te vervan-
gen door een milder regiem. Het parlementslid Ch.M.J.G. de Brouckère 
(1796-1860) diende in december 1828 een wetsvoorstel in om alle belem-
meringen van de persvrijheid af te schaffen. Dit voorstel werd met 63 
tegen 44 stemmen verworpen. Deze uitslag was een steun in de rug voor 
minister Van Maanen, die kon doorgaan met het voeren van persprocessen. 
Het laatste greintje liberaal vertrouwen in de regering werd hierdoor weg-
geslagen. (Vermeersch, 1970, p. 56)

Toen een tweetal Franse journalisten tot twee jaar gevangenisstraf was 
veroordeeld en dat via een beroep op de koning werd omgezet in uitwij-
zing, noemde een van de redacteuren van de Courrier des Pays-Bas, E. Duc-
pétiaux, deze aanpassing een ‘ironie barbare’. (Verberne, 1958, dl. II, p. 57) 
Het kwam hem op één jaar gevangenisstraf en een geldboete van vijfhon-
derd gulden te staan. Daarna volgde nog een aantal persprocessen, maar 
het meest geruchtmakende proces was dat tegen De Potter. Hem werden 
naar aanleiding van een artikel in de Courrier des Pays-Bas achttien maan-
den gevangenisstraf en een boete van duizend gulden opgelegd. In een 
spraakmakend artikel had hij in een soort alternatieve troonrede gepleit 
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voor de invoering van ministeriële verantwoordelijkheid en de verkoop 
van Nederlands-Indië. (Rovers, 2000, p. 35) Op grond van deze publicatie 
was De Potter vervolgd.

Het proces leidde tot groot rumoer in de rechtszaal. Het ging op straat 
over in werkelijk oproerig gedrag. De ramen van het huis van Van Maanen 
in Brussel moesten het ontgelden. De Potter werd na de uitspraak, op weg 
naar de gevangenis, door een talrijk publiek aangemoedigd en toegejuicht. 
Het gonsde in Brussel van verontwaardiging en woede. De Potter werd 
gevangen gezet in de gevangenis der Kleine Karmelieten. Hij nam daarin 
een bevoorrechte positie in: hij kon ongehinderd studeren en bezoek 
ontvangen. Bovendien zette hij in zijn cel zijn journalistieke en politieke 
actie ongestoord voort. Velen hebben hem in de gevangenis bezocht. De 
Courrier des Pays-Bas berichtte op 26 november 1828 dat de gevangenis 
regelmatig door fatsoenlijke burgers werd bezocht. Dit ondanks het feit 
dat de minister van Justitie had gezorgd dat hij voor iedereen van buitenaf 
zichtbaar was. De bezoekers trokken er zich weinig van aan. Tijdens de 
gesprekken werden de regeringsmaatregelen geanalyseerd en tegenzetten 
beraamd. Ook werd de tactiek van de oppositie besproken. Uiteindelijk 
heeft dit gevangenisberaad tot een beter georganiseerde oppositie geleid. 
(Vermeersch, 1970, pp. 56-57)

Op 23 november 1828 publiceerde de Courrier des Pays-Bas een open 
brief van De Potter. Daarin stelde hij drie punten aan de orde: de persvrij-
heid, de ministeriële verantwoordelijkheid en de reorganisatie van de rech-
terlijke macht. Hij riep alle partijen binnen het Koninkrijk op de krachten 
te bundelen en door middel van petities de eisen met betrekking tot de 
drie genoemde punten kenbaar te maken bij de verantwoordelijke instan-
ties. De Potter verzocht aan het eind van de brief deze punten in de ter 
beschikking staande bladen te af te drukken om zoveel mogelijk adhesie-
betuigingen van de medeburgers te ontvangen. Hoe breder zijn visie werd 
uitgedragen, des te sneller zou het doel worden bereikt, aldus De Potter.

De persvrijheid was voor de oppositiebladen in het Zuiden het voor-
naamste strijdpunt. De Courrier des Pays-Bas van 26 november 1828 nam 
de vrijheid van drukpers in Groot-Brittannië en Frankrijk als voorbeeld 
en constateerde dat in die landen de persvrijheid niet aan banden werd 
gelegd. Integendeel, daar genoot de pers bescherming van de overheid. In 
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was de persvrijheid verankerd 
in de Grondwet van 1815. Vorst en volksvertegenwoordigers hadden op 
die vrijheid de eed afgelegd. Daarom zou het vreemd zijn dat bepaalde 
opiniërende bladen toch werden vervolgd. De schrijver van het artikel 
merkte verder op dat veel jonge, talentvolle journalisten door de persbe-
teugelende maatregelen van de regering in hun werk belemmerd werden. 
In cynische bewoordingen besloot de schrijver zijn artikel door op te mer-
ken ‘dat de koning u [Belgen] altijd zal horen, dat hij u ook vaderlanders 
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noemt, dat hij u alle vrijheden garandeert en dat hij ons land altijd zal 
ondersteunen’.

Het gevolg van zulke publicaties was een steeds grotere verwijdering 
tussen oppositiepers en de regering. Op 7 december 1828 adviseerde de 
Courrier des Pays-Bas minister Van Maanen zo spoedig mogelijk te vertrek-
ken. Zijn positie zou niet meer te houden zijn. Behalve de vrijheid van 
drukpers was invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid volgens 
de Courrier des Pays-Bas van 9 december 1828 dringend nodig. Zonder 
politieke verantwoordelijkheid van de ministers zouden de gerezen moei-
lijkheden alleen maar groter worden.

Begin 1829 begon de oppositiepers op volle toeren te draaien. Zij 
werd in haar oppositionele rol ondersteund door indieners van petities en 
volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Het katholieke Kamer-
lid en leider van de katholieke oppositie, E.C. de Gerlache, werd vanaf nu 
gesteund door een krachtige oppositie van katholieken en liberalen. Hij 
verzocht met regelmaat om inwilliging van de door liberalen en katho-
lieken geformuleerde eisen. Bovendien werd op de bevolking een krach-
tig beroep gedaan verzoekschriften in te dienen met als strekking de wens 
tegemoet te komen aan de geuite bezwaren. Deze oproep had succes, want 
in februari 1829 werd de Tweede Kamer overstelpt met petities. Ze had-
den betrekking op de vrijheid van onderwijs, de vrijheid van drukpers, de 
uitvoering van het Concordaat, de instelling van de jury in de rechtspraak, 
de ministeriële verantwoordelijkheid en de onafzetbaarheid van rechters. 
(Vermeersch, 1970, pp. 58-59)

De koning werd opnieuw door ambivalente gevoelens overvallen. Aan 
de ene kant wilde hij de grondwet handhaven, maar aan de andere kant 
was hij bereid tot concessies. Door tussenkomst van de pauselijke inter-
nuntius, mgr. F. Capaccini, bereikte hij met de katholieken een akkoord 
over de benoeming van bisschoppen voor de bisdommen Luik, Gent 
en Doornik. In Luik werd de zetel bezet door de Noord-Nederlander 
C.R.A. van Bommel, die op zeer vertrouwelijke voet met de koning 
stond4. Aan de bemiddeling van de invloedrijke Capaccini was het te dan-
ken, dat de katholieke geestelijkheid aan de eerste petitiebeweging niet 
deelnam. (Verberne, 1958, dl. II, p. 59)

Tussen de ultramontanen en de liberaal-katholieken was omstreeks 
1829 een middengroep gevormd. Deze groep was van beperkte omvang, 
maar dankzij de overheersende rol van de aartsbisschop in de katholieke 
kerk in het Zuiden, zeer invloedrijk. Deze als ‘Mechelse school’ aange-
duide groepering stond onder leiding van het driemanschap bestaande uit 
de aartsbisschop van Mechelen, mgr. F.A.M.C. graaf de Mean de Beau-
rieux (1756-1831), de vicaris-generaal van Mechelen, mgr. E. Sterckx 

4 Gorris, G. (1949), dl. II, pp. 140-141. Zie ook: ‘Het tijdschrift ‘Katholikon’ 1827-1830. In: L.J. 
Rogier (1964) Terugblik en Uitzicht I, p. 310 en Vermeersch, A.J. (1970), p. 61.
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(1792-1867) en de bisschop van Luik, mgr. C.K.A. van Bommel. Zij ont-
wikkelden een realistische visie op de ontstane situatie en concludeerden 
dat een terugkeer naar het ancien régime onmogelijk was geworden. Schei-
ding van kerk en staat stond hun voor ogen, omdat zij bang waren dat 
anders de staatsbemoeienis verder zou toenemen. (Aubert, 1983, p. 121)

Het beleid van de koning, dat er op gericht was concessies te doen, had 
echter niet tot het gewenste resultaat geleid. Nog op 2 oktober 1829 had 
de koning aan Van Bommel gevraagd een uiteenzetting te geven van zijn 
ideeën over de vrijheid die de vorst grondwettelijk aan zijn onderdanen 
moest geven. Hij [Van Bommel] noemde twee hoofdpunten: vrijheid en 
bescherming van de godsdienst. Hoewel Willem I Van Bommels visie van 
groot belang achtte, kwam het toch niet tot een drastische koerswijzi-
ging. Dit was mede een gevolg van de geprikkelde debatten in de Tweede 
Kamer, waarbij de protestantse oppositie de koning van de door Van Bom-
mel genoemde punten zou hebben afgehouden. (Manning, 1956, pp. 110-
112) Het gevolg was een nog hoger oplaaiende oppositie. De koning was 
verbijsterd en verbitterd. Op werkbezoek in het najaar van 1829 in Luik 
bracht hij, door een ongelukkige woordkeus, de oppositie tot het kook-
punt. Sprekend voor het stedelijke bestuur en de notabelen van Luik, die 
geestdriftig hun loyaliteit betuigden, zei Willem I: ‘Nu zie ik wat ik moet 
geloven van al die zogezegde grieven waarvan men zoveel gerucht heeft 
gemaakt. Men moet ze toeschrijven aan de opvattingen van enkele indi-
viduen die hun eigen belangen hebben. Het is conduite infâme (eerloos 
gedrag). Het antwoord op deze uitspraak van de koning volgde spoedig. 
Vooral de woorden eerloos gedrag waren slecht gevallen. Ze werden aan-
gegrepen en uitgebuit als een middel om het verzet te versterken en de 
krachten te bundelen. De al eerder genoemde, uit Roeselare afkomstige, C. 
Rodenbach richtte een Orde der Eerlozen op. De ordeleden noemden zich 
amateurs de révolution. (Vermeersch, 1970, pp. 59- 60)

De onderlinge betrekkingen tussen de koning en de katholieken

De verhouding van de koning met de katholieken was in 1829 redelijk 
te noemen. Willem I had met zijn verzoeningsgezindheid krediet bij de 
katholieken verworven. Het Belgische katholicisme was liberaler gewor-
den. Zijn goede relatie met Van Bommel maakte het de koning gemakke-
lijker voor een politiek van concessies te kiezen en wederzijds vertrouwen 
na te streven dan destijds met de onverzettelijke De Broglie. Dit leidde op 
2 oktober 1829 tot heropening van de bisschoppelijke seminaries en op 
1 december van datzelfde jaar tot het herstel van het Departement van de 
Rooms-Katholieke Eredienst.

Met de concessies die koning Willem I had gedaan was echter niet alle 
onrust weggenomen. De lagere clerus had nog steeds grote invloed op het 
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platteland, waar men niet blij was met de gemaakte afspraken tussen de 
koning en de bisschoppen. Als gevolg daarvan nam de vijandschap tegen 
de hoge geestelijkheid alleen maar toe. Daarom bleef de vraag gewettigd, 
hoe duurzaam de toegezegde concessies van de koning aan Van Bommel 
zouden zijn. Feitelijk wilden de Unionisten geen verzoening met Willem 
I. Dit bleek eens te meer toen het katholieke oppositieblad de Le Courrier 
de la Meuse weigerde een herderlijk schrijven van bisschop Van Bommel 
af te drukken. Daarin veroordeelde hij de oppositie en riep de gelovigen 
op zich te verzoenen met het wettelijke gezag. Bovendien was het in deze 
periode dat de opvattingen van Lamennais opgang hadden gemaakt. Daar-
door was de vrijheidszin van de lagere clerus verder verstevigd en dat had 
ertoe geleid dat de hele oppositie in het Zuiden in een stroomversnelling 
was gekomen. De concessies van de koning hadden niet kunnen verhinde-
ren dat de opposanten nu ook de laatste eis ingewilligd wilden zien, name-
lijk de invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid. De koning liet 
aan de Staten-Generaal weten dat daarvan in geen geval sprake kon zijn: 
het zou een stap te ver zijn. Vanaf dat moment werd de oppositie een ‘sys-
tematische tegenwerking van het regeringssysteem’. (Vermeersch, 1970, 
pp. 62-63) Veel inwoners in het Zuiden braken nu met het idee van een 
Verenigd Koninkrijk. 

Nog meer dreiging vanuit het Zuiden

Op 20 december 1829 publiceerde De Potter een ‘Lettre de Démop-
hile au Roi’. De kern van de brief hield in dat van de vaderlijke regering 
van de koning weinig terecht was gekomen. Indien er geen ministeriële 
verantwoordelijkheid zou komen, zouden de mensen in het Zuiden de 
administratieve scheiding tussen het Noorden en het Zuiden onder een 
gemeenschappelijke dynastie eisen. Een maand daarvoor had De Pot-
ter al in een brief aan minister Van Gobbelschroy geschreven hoe onge-
lukkig de Belgen zich voelden en dat zij op verbetering van hun positie 
aandrongen. Toen op 26 november 1829 de Courrier des Pays-Bas de inlei-
ding van de brief Volksvriend van de koning, geschreven door De Potter, had 
gepubliceerd, reageerde op 1 januari 1830 De Noordstar daar schamper op. 
De schrijver merkte op dat men een partij het beste leerde kennen door 
op haar publicaties te letten. Als dit ook nog anoniem gebeurde, zou dat 
genoeg over de denkwijze van de persoon zeggen. Alleen oproerkraaiers 
zouden op die manier werken. De conclusie van de auteur in De Noordstar 
loog er niet om. Hij schreef: ‘De man gevoelt even fijn als hij scherp rede-
neert. Waarlijk, het voorbeeld van dezen Jezuïten-eter en Jezuïten-vriend 
bewijst het.’ Tussen de twee strijdende bladen, de Courrier des Pays-Bas en 
De Noordstar, zou het nooit meer goed komen.
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Toen de koning ook nog G.J.A. baron de Stassart uit zijn pensioenrech-
ten ontsloeg, beschouwde de oppositie dit als een misstap van de vorst en 
als een zoveelste bewijs, dat het staatsbestel aan hervorming toe was. De 
opposanten waren het solistische optreden van Willem I meer dan zat. De 
Courrier des Pays-Bas schreef op 26 november 1829 dat de regering wei-
nig verzoenend tegenover het Zuiden stond. Vooral Van Maanen moest 
het ontgelden. Diens politiek leidde naar de afgrond, aldus het blad. Een 
tweede petitiegolf was het gevolg van de onvrede. De oproep tot petitio-
neren in Le Belge deed de regeringsgezinde Gazette des Pays-Bas sidderen. 
De publieke opinie manifesteerde zich opnieuw. De regering had van alles 
toegezegd, maar daar was weinig van terecht gekomen, zo schreef de Cour-
rier des Pays-Bas op 9 november 1829. De natie was gewaarschuwd.

Intussen had De Potter op 16 oktober 1829 een petitie aan de Tweede 
Kamer van de Staten-Generaal verzonden, waarin hij pleitte voor zijn 
vrijlating. Op 18 november 1829 publiceerde de Courrier des Pays-Bas dit 
verzoek. 

Gaandeweg werd de toon van de bladen in het Zuiden ongeduldi-
ger. Ze vonden dat de koning zich teveel liet inpalmen door minister Van 
Maanen. De Courrier des Pays-Bas noemde de handelwijze van Van Maanen 
op 2 december 1829 ‘Eblouir et aveugler’ (Overbluffen en verblinden). 
Bovendien bleek de schrijver van het artikel nog maar weinig vertrou-
wen in het parlement te stellen, de Zuidelijke inbreng werd immers steeds 
geringer. In een uit De Noordstar overgenomen fragment van een artikel 
werd gesproken van ‘un ministère de coalition’, maar dan wel zonder net 
Zuiden. Daarom schreef de Courrier des Pays-Bas op 6 december 1829 dat, 
in weerwil van de goede bedoelingen van minister Van Gobbelschroy, de 
dwingelandij was toegenomen. Het blad was van mening dat dit alles terug 
te voeren was op het strenge regiem van minister Van Maanen. De redac-
tie beschouwde de gang van zaken als beledigend voor de Zuiderlingen. 
Om die reden zouden de ingediende petities gewettigd zijn, want het doel 
ervan was de volledige vrijheid van de in de grondwet genoemde rechten 
te realiseren, alsmede de invoering van ministeriële verantwoordelijkheid 
te bereiken.

De pers in het Noorden schaarde zich achter de maatregelen van de 
koning en beschuldigde de inwoners in het Zuiden van schaamteloze 
ondankbaarheid ten opzichte van een weldoende vorst. Zijn financiële 
inspanningen dwarsboomden zij weliswaar, maar ze zouden niet aarzelen 
er langs ambtelijke wegen de vruchten van te plukken. Dergelijke argu-
menten zouden beide kampen nog lang na 1830 aanvoeren om de klein-
zieligheid en wraakgierigheid van koning Willem I aan te tonen en om de 
ondankbaarheid en politieke brutaliteit van het Zuiden uit de doeken te 
doen. (Vermeersch, 1970, p. 65)
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De geschetste teneur van de verwijten over en weer kwam regelma-
tig terug in de oppositiepers. De daarmee samenhangende gemoedstoe-
stand wordt bevestigd door de Courrier des Pays-Bas. Dit blad schreef op 
10 december 1829 over de tijdgeest en merkte op dat het nieuws van-
uit Den Haag niet in het voordeel van het Zuiden was. Vervolgens somde 
het alle misstanden op, die in het Zuiden zouden hebben plaatsgevonden. 
Er zouden revolutionaire dansen zijn gehouden (carmagnoles), het Zui-
den zou ondankbaar zijn (ingrats) en volgens minister Van Maanen zou de 
bevolking slechts uit jacobijnen en jezuïeten bestaan. Deze oproerkraaiers 
zouden met harde hand (bras de fer) moeten worden aangepakt. In die 
geest van verdachtmakingen en scheldwoorden gingen de opiniemakers 
destijds met elkaar om. Van enige tolerantie was geen sprake meer: de teer-
ling was geworpen. Het werd de taal waarin de bladen in het Zuiden en in 
het Noorden elkaar gingen bestoken. Zo schreef de Courrier des Pays-Bas 
op 16 december 1829 naar aanleiding van het voorstel van de regering de 
perswet aan te willen scherpen dat dit wetsvoorstel een goed voorbeeld 
was van legale tirannie. Daarom riep de redactie alle inwoners in het Zui-
den op onmiddellijk via petities kort en krachtig aan te dringen op het 
respecteren van de vrijheid van drukpers. Want als we die vrijheid verlie-
zen, is alles verloren ; dan kunnen we de hoop op welke bevrijding ook 
opgeven, aldus de opvatting van de Courrier des Pays-Bas.

De Potter had intussen niet stilgezeten in zijn cel. Hij kwam met het 
denkbeeld van een ‘Patriottische Confederatie’. Deze confederatie was 
bedoeld om de verliezen te vergoeden, die politieke vertegenwoor-
digers konden oplopen ten gevolge van hun politieke houding.5 In een 
door zijn vriend J.F. Tielemans (1799-1887), referendaris bij het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken, opgestelde brochure maakte De Potter zijn 
voorstel openbaar. Nadat de overheid er lucht van had gekregen, stelde Van 
Maanen een nieuwe strafvervolging tegen De Potter in. De op de bro-
chure betrekking hebbende correspondentie werd in beslag genomen. Alle 
bladen en journalisten die de oproep van De Potter hadden gepubliceerd, 
werden vervolgd. De uitgevers van de Courrier de Pays-Bas, Le Belge, Le 
Catholique des Pays-Bas en Den Vaderlander werden als opstandige elemen-
ten beschouwd en in hechtenis genomen. Op 13 maart 1829 werden de 
zes hoofdschuldigen naar het Hof van Assisen overgebracht. Het hof ver-
oordeelde De Potter tot acht jaar gevangenis, terwijl Tielemans en J.B. de 
Neve, uitgever van Le Catholique des Pays-Bas, zeven jaar verbanning kre-
gen opgelegd. De overigen werden vrijgesproken. De koning was ervan 
overtuigd, een wig te hebben gedreven in het monsterverbond. Daar leek 
het inderdaad op, want toen De Potter op 7 juni 1830 door de politie uit 
Brussel werd weggevoerd, op weg naar zijn ballingschap, stond niemand 

5 Deze Nationale Intekening wordt ook behandeld in: Hoffmann, E.R.M. (1974), p. 32. 
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meer klaar om deze radicale intellectueel uitgeleide te doen. (Vermeersch, 
1970, pp. 67-68)

Niettemin hebben alle concessies en maatregelen van de koning een 
breuk tussen het Noorden en het Zuiden niet kunnen voorkomen. Zij 
schonken de oppositie wel voldoening, maar verzoening werd niet bereikt. 
Het besluit om de Hoge Raad te verplaatsen van Brussel naar Den Haag 
werd door de Unionisten gezien als een hernieuwd bewijs van ‘la domi-
nation hollandaise’. Dit was voor de pers in het Zuiden een goed moment 
om aan de hand van tabellen te bewijzen dat een evenwichtige verde-
ling van ambtenaren en militairen tussen het Noorden en het Zuiden ver 
te zoeken was. Op het ministerie van Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld 
waren van de 117 ambtenaren in 1828 er slechts elf uit het Zuiden. (Ver-
meersch, 1970, p. 55)

De in 1829 door de koning benoemde minister van Binnenlandse 
Zaken, E.C.G.G. de la Coste, heeft een bijgedrage geleverd aan de door 
Willem I gedane concessies. Dit leidde aanvankelijk tot een meer verzoe-
nende houding in het Zuiden. Toen echter krachtens de wet van 1 juni 
1830 de procureur-generaal van Luik, H.T.R. de Lantremange en die van 
Brussel, J.A.M. Stoop (1771-1849), persprocessen aanspanden, laaiden de 
opwinding en het verzet weer op. Beide procureurs-generaal brachten met 
hun acties de journalisten en de advocaten in één kamp. (Smits, 1950, pp. 
47-48) De liberalen organiseerden zich in de ‘associations constitutionel-
les’, kleine politieke cellen die uitgroeiden tot een netwerk en de oppos-
tie in de steden Luik, Brussel en Antwerpen coördineerden. Deze groepjes 
vormden de bakermat van degenen die bij de revolutie in 1830 de leiding 
zouden nemen. (Schutte en Wolf, 1987, p. 27) De bom zou uiteindelijk op 
25 augustus 1830 na de opvoering van de opera La muette de Portici barsten.

De reacties op het regeringsbeleid

De houding in het noordelijke deel van het Koninkrijk was over het alge-
meen koningsgezind. In de Tweede Kamer, maar ook daarbuiten, gingen 
wel stemmen op om tot hervorming van de staatsinrichting te komen, 
maar deze geluiden werden nog overstemd door de sordino van oud-libe-
rale aard en het geringe volume van de pas geëmancipeerde katholieke 
minderheid. Daarom kreeg de succesvolle petitiebeweging in het Zuiden 
slechts in Noord-Brabant enige bijval. Het daar verschijnende blad De 
Noord-Brabander onderhield contacten met de liberaal-katholieken in het 
Zuiden. (Bornewasser, 1983, p. 264-265)

De Noord-Brabander publiceerde met grote regelmaat collages van cita-
ten uit de oppositiepers in het Zuiden. Daarom werd zij kritisch gevolgd 
en gecensureerd door de gouverneur van Noord-Brabant, A.F.G. burggraaf 
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van der Fosse6. In een van zijn rapporten schreef hij: ‘Zoo vermeen ik ech-
ter niet te mogen nalaten bij deze te doen opmerken, dat het binnen deze 
Staat sedert eenigen tijd uitkomend Dagblad getiteld Noord-Brabander, het-
welk voor zooveel het grootste gedeelte van deszelfs inhoud betreft, als de 
echo van het Dagblad Le Courrier de la Meuse kan worden gehouden, zich 
meer en meer ook door het mededeelen van andere vuilaardige artikels 
van eigen opstel, welke strekken om haat, afgunst en misnoegen onder de 
Ingezetenen te verwekken en het Gouvernement in een hatelijk daglicht 
te stellen, van eene ongunstige zijde doet kennen; en ik heb derhalve van 
mijnen pligt geacht, de aandacht van uwe excellentie op dit Blad, hetwelk 
eene eerste plaats onder de rustverstorende Geschriften bekleedt te beves-
tigen.’ (Schutte en Wolf, 1987, p. 23) Het laatste ongecensureerde nummer 
verscheen op 2 november 1830 met onder andere het volledige ontwerp 
van de Belgische grondwet. Het volgende exemplaar met de data 4, 6, 9 
en 11 november 1830 bevatte noch een verklaring noch excuses. Vanaf dat 
moment ontbraken commentaren van de redactie. (Hoffman, 1974, pp. 
166-167) De door Le Sage ten Broek uitgegeven bladen De Ultramontaan 
en De Godsdienstvriend voerden, zoals al in een eerder stadium was geble-
ken, eveneens oppositie en werden op dezelfde manier argwanend door de 
overheid in de gaten gehouden.

Het kritische overheidsbeleid ten aanzien van de pers baarde in het 
Noorden niet veel opzien. Over het algemeen kon men zich hierin vin-
den. Dit blijkt onder meer uit een in De Noordstar op 16 oktober 1829 
gepubliceerd artikel. Daarin bond het blad de strijd aan met de Courrier 
des Pays-Bas. Het ging De Noordstar vooral om de teksten van redacteuren 
als E. Ducpétiaux en De Potter in de Courrier. Hoewel de koning verschil-
lende eisen van de oppositie had ingewilligd, bleven deze schrijvers door-
gaan met het spuien van hun kritiek. De Noordstar vond het geschrijf steeds 
‘lammer’. Aan de hand van het volgende voorbeeld maakte het blad zijn 
intentie duidelijk: ‘Gelijk men niet langer gal kan ontlasten dan de galblaas 
wat oplevert, zoo kan men ook niet langer schelden dan men scheldensstof 
heeft; en die raakt eens uitgeput.’ Werden de oppositiebladen vroeger gre-
tig gelezen, nu bleven ze ongelezen, vanwege het schelden en tieren, aldus 
de redactie van De Noordstar. Daarmee zou de Courrier zich tekort doen. 
De Noordstar achtte de mogelijkheid van een opstand zoals de Courrier die 
voorspeld had, zeer klein. Het was, volgens De Noordstar, van belang de 
kalmte te bewaren en te blijven vertrouwen op de oprechte bedoelingen 
van de overheid. 

6 Hoffman, E.R.M. (1974), pp. 166-178.
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Een tussentijdse gevolgtrekking

Een voorlopige conclusie mag zijn dat de redactie van De Noordstar in 
oktober 1829 nog in de veronderstelling leefde, dat de door de koning 
genomen maatregelen voldoende zouden zijn om het tij in het Zuiden 
te doen keren. Een feit is echter dat de oppositiebladen in het Zuiden 
daar totaal anders over dachten. Voor de redacties van die bladen waren de 
maatregelen van koning Willem I ontoereikend om hun grieven weg te 
nemen. Zijn handelwijze zou de oppositiepers dwingen door te gaan met 
het vertolken van haar eisen.

J.A. Bornewasser is van mening dat in het gebied boven de rivieren de 
gemiddelde katholiek maar weinig ontvankelijk was voor de wensen van 
zijn geloofsgenoten in het Zuiden. De katholieken konden zich volgens 
de genoemde historicus, dankzij het gevoerde overheidsbeleid, juist goed 
ontplooien. (Bornewasser, 1983, p. 265) Dit is echter in strijd met de fei-
ten, want toen de Unie in het Zuiden tot stand was gekomen, kropen ook 
de katholieken in het Noorden uit hun schulp. Le Sage ten Broek logen-
strafte met zijn persorganen de bewering dat de katholieken in het Noor-
den zich niet zouden interesseren voor de ontwikkelingen in het Zuiden. 
Ook maakt Bornewasser verschil tussen de liberalen in het Zuiden en die 
in het Noorden. Hij schrijft namelijk: ‘Waren de liberalen in het Zuiden 
aanvankelijk antiklerikaal, in het Noorden was men dit niet. Wel heerste er 
onder de oud-liberalen een traditioneel antipapistische houding.’ (Borne-
wasser, 1983, p. 265) Deze uitspraak geeft een vertekend beeld, omdat de 
katholieken in het Zuiden zich, ondanks de paternalistische politiek van 
Willem I, konden verweren, terwijl dit in het Noorden tot 1853 feitelijk 
niet mogelijk was.

G.P.M. Knuvelder komt tot een andere conclusie dan Bornewasser. Tot 
1825 zagen volgens hem de katholieken in het Noorden geen aanleiding 
zich bij de geloofsgenoten in het Zuiden aan te sluiten. Bij de katholie-
ken in het Zuiden zou het meer om financiële en economische belangen 
gaan, terwijl de bezwaren van de katholieken in het Noorden meer van 
geestelijke aard waren. Maar toen na 1825 ook het Zuiden zijn religieuze 
grieven ging poneren, zou men elkaar als katholieken hebben gevonden. 
Men zou waarlijk kunnen gaan spreken van een inniger samenwerken tus-
sen Noord en Zuid. Verder heeft Knuvelder het, ondanks de grieven, over 
een uitmuntende bilaterale verhouding tussen het Noorden en het Zui-
den. Hij baseert dit op een uitspraak van de uit het Zuiden afkomstige 
G.J.A. de Stassart, die over de koning onder meer zei: ‘(…) de vader van 
alle zijne onderdanen, zonder onderscheid, welke ook hun godsdienstige 
beginselen mogen zijn, heeft aller gewetenszorgen voldaan en heeft open-
lijk zijnen eerbied voor het behoud der onschatbare waarborgen, bij de 
grondwet geheiligd, aan den dag gelegd. (…). Stellen wij het geluk, dat ons 
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schoone vaderland geniet, op waarde: wenschen wij ons heil en laten wij 
er trotsch op wezen, Nederlanders te zijn. Deze naam van Nederlander is, 
gelijk gij weet, gemeen aan de bewoners van onze twee groote landsin-
deelingen: eene afscheiding, welke meer en meer verdwijnt, en die, naar ik 
hoop, ten langen laatste geheel zal ophouden te bestaan.’ (Knuvelder, 1930, 
pp. 50-52)

Na het sluiten van het Concordaat en het doen van de nodige conces-
sies heeft het er in 1828 even naar uitgezien dat het Noorden en het Zui-
den nader tot elkaar waren gekomen. Toen zichtbare resultaten uitbleven, 
verdween het gevoel van verbroedering echter weer heel snel en werden 
de tegenstellingen in de pers steeds opvallender uitgemeten. Dit keerpunt 
kan als ‘point of no return’ worden gezien. Vanaf dat moment was er geen 
terugweg meer mogelijk. De omstandigheden veranderden zeer snel.

In verschillende toonaarden en via verschillende persorganen is in brede 
kring uiting gegeven aan een anti-roomse houding. De liberaal-kritische 
Arnhemsche Courant zag in het Unionisme de ‘onnatuurlijke coalitie tus-
schen die twee geesels des menschdoms, de Jacobijnen en Jezuïten’. (Bor-
newasser, 1983, p. 265)

Met het jacobinisme had men in het Noorden niet veel op, getuige 
het artikel in De Noordstar in het nummer van 23 oktober 1829. Het blad 
schreef dat ‘tusschen de regering en dezen aanhang geenerlei verdrag, 
geenerlei toenadering zijn kan. Het is meer dan tijd, kloeken weder-
stand te bieden.’ De reden hiervan zou zijn dat ‘wij zeer hooge gedachten 
van den verlichten geest onzes Konings hebben; omdat wij de vaderlijke 
liefde, waarmede Hij Zijne onderdanen bemint, kennen’. Op 18 decem-
ber 1829 kwam De Noordstar nog eens op dit onderwerp terug. De redac-
tie reageerde hiermee op het artikel Principe du gouvernement représentatif, 
in Le Courrier de la Meuse van 13 december van hetzelfde jaar, waarin de 
redactie van Le Courrier zich als verdediger van de volkssoevereiniteit had 
opgeworpen. Dit standpunt zou geen lang leven beschoren zijn, aldus De 
Noordstar, omdat alle liberalen de volkssoevereiniteit als een ‘onding’ ver-
wierpen. Op dit punt onderschatte het blad echter de kracht van het Uni-
onisme, waarin katholieken en liberalen zij aan zij streden om de door hen 
ingebrachte bezwaren met betrekking tot het overheidsbeleid geaccep-
teerd te krijgen. Tegelijkertijd werd duidelijk dat de liberalen in het Zui-
den andere prioriteiten hadden dan hun gelijkgezinden in het Noorden. 
Daar beschouwde men het Unionisme over het algemeen als een zuide-
lijke oproerige factie en niet als een oppositievoerende coalitie.

G. van Baren heeft in zijn proefschrift De plannen tot grondwetsherziening 
in het jaar 1831 de begrippen factie en oppositie met elkaar vergeleken. 
Hij merkt op dat een oppositie via de grondwettelijke weg aandringt op 
verbeteringen en wel op constitutionele wijze gegrond, terwijl het ken-
merk van de factie zou zijn dat zij hervormingen eist, die desnoods via 
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revolutie worden verworven. (Van Baren, 1910, p. 99) Een factie zou, 
indien nodig, zelfs ongrondwettelijk handelen. 

Voor de redactie van De Noordstar was de vorming van facties belangrijk 
genoeg om er aandacht aan te besteden. Op 23 oktober 1829 schreef zij 
dat de bedoelingen van de katholieke factie in het Zuiden, vooral in Luik, 
hoe langer hoe meer aan het licht kwamen. De schrijver kwam tot deze 
uitspraak naar aanleiding van een op 18 oktober 1829 in Le Courrier de 
la Meuse gepubliceerd artikel, waarin de koning lichtvaardig gedrag werd 
verweten. Le Courrier had daarin het voorstel gedaan massaal het vertrou-
wen in de vorst op te zeggen, indien de door de katholieken ingebrachte 
bezwaren niet werden gehonoreerd. De Noordstar sprak in dit verband van 
oproertaal en snoeverij die ze ontoelaatbaar achtte. In datzelfde nummer 
bezigde De Noordstar ferme taal die gericht was tegen de redactie van Le 
Catholique des Pays-Bas. Het blad schreef: ‘Wij van onze zijde zullen de 
wapenen niet nederleggen, zoo lang eene oproerige factie, die niets anders 
dan omwenteling, verheffing van den Franschen geest of Priesteroverheer-
sing zoekt, het hoofd durft opsteken.’ 

Groen van Prinsterer heeft in zijn Nederlandse Gedachten regelmatig over 
factie en oppositie geschreven. Hij schreef op 9 juni 1830: ‘De factie, zeer 
ten onregte oppositie genaamd, wier aanhangers uit verschillende inzig-
ten streven naar hetzelfde doel, verkleining van ’s konings gezag, is reeds 
zeer ver door de dagbladen gevorderd.’ Verder riep hij ‘het Noorden op 
tot eendrachtigen tegenstand aan elke concessie ten opzichte der zuide-
lijke factie’. Al op 12 januari 1830 reageerde de Courrier des Pays-Bas op 
de interpretatie van het begrip factie in het merendeel van de Noordelijke 
bladen door op te merken dat met factie de oppositie werd bedoeld, die 
zich kantte tegen het autoritaire optreden van Van Maanen, die het Zuiden 
ten gunste van het Noorden zou uitbuiten.

Het Algemeen Handelsblad maakte vanaf het voorjaar van 1829 gebruik 
van de diensten van de regeringsgezinde journalist T.O. Schilperoort 
(1781-1851). De bedoeling ervan was de eerste stappen te zetten op weg 
naar deelname aan het openbare politieke debat. Schilperoorts artike-
len werden vooraf door Van Maanen gecontroleerd, omdat die dringend 
behoefte had aan politieke steun. Vooral de Courrier des Pays-Bas kreeg er 
van Schilperoort van langs, omdat zij de petitiebeweging zou gebruiken 
om de regering ten val te brengen. (Schouwenaar, 1999, pp. 118-119)

Het concessieve beleid van de koning had volgens De Noordstar gevaar-
lijke kanten. Op 30 oktober 1829 berichtte het blad dat de vorst zich 
daardoor van het hele Noorden, evenals van de koningsgezinden in het 
Zuiden, vervreemdde. Bovendien was De Noordstar van mening dat de toe-
zeggingen van Willem I onvoldoende waren, zodat de factie later onge-
twijfeld met nieuwe eisen zou komen. De koning zou er goed aan doen 
vast te houden aan wat billijk en rechtvaardig was. De factie zou op niets 
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anders uit zijn ‘dan ons Staatkundig, ons Godsdienstig, ons geheel Volks-
bestaan te onderst boven te keeren. De volkssouvereiniteit in de plaats 
der gevestigde Staatsmagten. Bij een verstandige Natie zal de taal der rede 
boven het woest geschreeuw der drift meer en meer ingang vinden’. Aldus 
De Noordstar.

Het onderwerp van de factie bracht De Noordstar op een ander punt, 
namelijk het verschil tussen rooms-katholieken en protestanten. Het blad 
besprak beide religieuze stromingen en concludeerde dat het protestan-
tisme leert te onderzoeken en te geloven, terwijl de katholieke kerk gebiedt 
te geloven. De redactie waarschuwde voor de invloed van de paus. Voor 
zijn banvloek moesten eenmaal keizers en koningen buigen. Er waren, 
aldus De Noordstar, gelukkig ook andere voorbeelden, zoals Oosten-
rijk, waar de priesterheerschappij geen voet aan de grond had gekregen 
en Saksen waar de katholieke koning geen concordaat nodig had om de 
zaken van de katholieke kerk te regelen.7

Het verlicht-absolutistisme mislukt

Na vijftien jaar bleek volgens J.A. Bornewasser het staatsnationale streven 
van het verlicht-absolutisme mislukt. Sterker nog, dit beleid had in het 
Zuiden als een kristallisatiekern gediend voor een toenemend saamho-
righeidsbesef van anti-Hollandse aard. Het welvaartsstreven had daar zijn 
voornaamste politieke en sociale gevolgen, want de bevolking was er in 
aantal gegroeid tot het dubbele van die in Noord-Nederland. In het Zui-
den was ook sprake van relatief gering gebleven resultaten van en een vij-
andige gezindheid tegenover de taal- en cultuurpolitiek. Daar werden de 
grootste successen geboekt op het terrein van het lager onderwijs en stuit-
ten de maatregelen op het gebied van het middelbaar onderwijs op niet 
te breken verzet. In het Zuiden tenslotte werd onder de regering van een 
protestantse vorst de typisch Zuid-Nederlandse strijd tussen kerk en staat 
op ongelukkige wijze voortgezet. (Bornewasser, 1983, p. 265)

Bornewasser stelt verder vast dat in menig opzicht de vruchten van 
‘la domination hollandaise’ bitter waren. Halverwege de jaren twin-
tig van de negentiende eeuw leek dit idee van de Hollandse overheer-
sing een zo goed als overwonnen begrip te zijn geworden. Toen had de 
nieuwe generatie katholieken nog niet van zich laten horen en was de 
bescheiden opkomst van de jonge liberalen nog zo goed als onopgemerkt 
gebleven. Indertijd wisten de buitenlandse gezanten nog te berichten dat 
mede dankzij de economische opbloei de nieuwe staat van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden het tot een zekere eenheid had gebracht. 
Hoe grondig waren de omstandigheden in een paar jaar tijds veranderd. 

7 De Noordstar, 6 november 1829. Het blad vertolkte de gevoelens van de liberalen in het Noor-
den, maar ook die van de oud-liberalen in het Zuiden.
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Toch zag het er niet naar uit dat die anti-Hollandse tegenstrevers, op een 
enkel dreigement na als dat van De Potter, het op een administratieve 
scheiding, laat staan op volledige afscheiding, wilden laten aankomen. 
Daarvoor waren de concessies van de koning te talrijk en te belangrijk 
geweest en leek de constitutionele kentering te rijk aan beloften. Vooral 
het politieke establisment zou niet aan een scheiding hebben willen mee-
werken. Eerder zag het ernaar uit dat het Zuiden bezig was zich van het 
Noord-Nederlandse integratiestreven te bevrijden om in parlemen-
tair-constitutionele geest een vrijer, meer pluriform amalgaam van twee 
bestanddelen, Noord en Zuid, te bewerkstelligen, aldus Bornewasser. 
(1983, pp. 265-266)

Nog op 11 december 1829 had de koning in zijn boodschap aan het 
parlement zijn regeringssysteem overeind kunnen houden. Hij deed dit 
door een uiteenzetting te geven van de staatkundige en staatsrechtelijke 
grondslagen van de regering. De drukperswet werd verscherpt vanwege 
‘in sommige gedeelten des rijks bestaande omstandigheden’. Ook wer-
den enige concessies aangekondigd, zoals de onafzetbaarheid van de rech-
ters en meer vrijheid in het gebruik van de talen. Daarmee had hij de 
gemoederen van de gematigd oppositionele en de voor maatschappelijke 
onrust beduchte burgerkringen tot bedaren weten te brengen. De ker-
kelijke leiders, met bisschop Van Bommel voorop, hadden hun gelovigen 
tegen opstandigheid gewaarschuwd. Veel grieven waren ingewilligd. De 
uitslag van de kort daarna gehouden verkiezingen voor een derde van de 
Tweede-Kamerleden had in ieder geval geen nieuw-liberale doorbraak te 
zien gegeven. Van de economische recessie mocht een groeiende behoefte 
aan beheersing van de sociale onrust worden verwacht. De rust leek weer-
gekeerd. (Verberne, 1958, dl. II, pp. 61-63) Deze teneur was ook te merken 
in De Noordstar. Het blad schreef waarderende woorden over de inhoud 
van de koninklijke boodschap en noemde die zelfs in het nummer van 15 
december 1829 een meesterstuk.

Niettemin kende het Zuiden tegenstrijdige gevoelens die ook geven-
tileerd werden. Dit was ook het geval toen minister Van Maanen direct 
na de koninklijke boodschap alle ambtenaren had aangeschreven bin-
nen tweemaal vierentwintig uur adhesie aan de koninklijke boodschap te 
betuigen. Dit bracht een storm van verontwaardiging teweeg bij de oppo-
sitie in het Zuiden. (Vermeersch, 1970, p. 63) 

Nogmaals de kwestie-De Stassart

Het intrekken van de pensioenrechten van De Stassart was voor de oppo-
sitie het bewijs dat vorst en regering er niet voor terugdeinsden door 
dwang en broodroof de persoonlijke vrijheid en de waardigheid van poli-
tieke vertegenwoordigers en ambtenaren aan te tasten. De oppositie begon 
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zich openlijk te verzetten. De Stassart was een van de invloedrijkste leiders 
van de oppositie. (Vermeersch, 1970, p. 64)

De Courrier des Pays-Bas kwam op 26 januari 1830 nog op de kwestie 
De Stassart terug. Het blad verweet De Noordstar en andere bladen in het 
Noorden dat zij het besluit om hem zijn pensioenrechten te ontnemen 
hadden toegejuicht. Deze instemming zou berusten op oude wrok tus-
sen de bladen in het Noorden en de prefects uit de tijd van Napoleon. 
De schrijver was van mening, dat het ministeriële besluit een belediging 
voor de kiesgerechtigden was, omdat zij personen als De Stassart hadden 
voorgedragen als lid van respectievelijk de Provinciale Staten Namen en 
de Staten-Generaal. Opnieuw toonde De Bijenkorf, als een van de weinige 
bladen in het Noorden, begrip voor het commentaar in de Courrier des 
Pays-Bas. 

Naar aanleiding van de kwestie in verband met De Stassart hadden op 
31 januari 1830 verschillende oppositiebladen in het Zuiden een oproep 
geplaatst om te komen tot het openen van een ’Nationale Inschrijving’. 
Uit de opbrengst daarvan zouden de verliezen kunnen worden vergoed, 
die politieke vertegenwoordigers konden oplopen als gevolg van hun poli-
tieke houding. De regering zag hierin een nieuwe poging tot provocatie 
en liet de aanstichters oppakken. Ze werden veroordeeld tot verbanning. 
(Verberne, 1958, dl. 2, pp. 64-65) Deze oproep had niet tot het gewenste 
resultaat geleid, want op 2 april 1830 schreef De Noordstar dat de ultra-
montaanse bladen, evenals de zich liberaal noemende bladen, als bij tover-
slag over bovengenoemde kwestie zwegen. Er viel niets meer te lezen over 
de nationale inschrijving, het ontslag van De Potter en de schadevergoe-
ding voor De Stassart. De redactie concludeerde, dat de oppositie van de 
Unie door het aanhangen van niet ter zake doende uitgangspunten tot 
stilzwijgen was gebracht. Deze slotsom bleek echter niet met de werkelijk-
heid overeen te komen, want de oppositie in het Zuiden ging onvermin-
derd door, zij het dat zij op dat moment andere zorgen aan het hoofd had.

Toch gingen ook in het Noorden stemmen op in verband met het 
disfunctioneren van de overheid. J.R. Thorbecke was van mening dat de 
regering niet adequaat had gereageerd op de signalen vanuit het Zuiden. 
Hij uitte op 11 juni 1829 zijn bezorgdheid in een brief aan Groen van 
Prinsterer. Daarin schreef hij onder meer over ‘het wankelbare en hag-
chelijke van onze toestand’ en dat zou niet ‘aan het gewigt der opposi-
tie, maar aan de zwakheid der regering [liggen]. Men beklaagt zich, dat de 
omwentelingsgeest bij de onderdanen altoos nog niet tot stilstand is geko-
men. Doch op welke grond verwacht men staatkundige bezadigdheid van 
het volk, wanneer de regering zelve steeds volgens diezelfde revolutionaire 
beginselen handelt?’ (Knuvelder, 1930, p. 58)

In de maanden april en mei werden de kolommen van de Courrier des 
Pays-Bas bijna geheel gevuld met de verslagen van de gevoerde perspro-
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cessen. De gedaagden waren Tielemans, De Potter en Bartels. Veel bla-
den in het Noorden beschouwden hen als gevaarlijke individuen voor de 
maatschappij. Zo ook het in Amsterdam uitgegeven Algemeen Nederlandsch 
Nieuws- en Advertentie-blad, want de Courrier des Pays-Bas meldde op 20 mei 
1830, dat dit blad maar doorging met het ten onrechte beschuldigen van 
gerespecteerde burgers. Het Advertentie-Blad had deze personen als voor-
malige burgers van het Koninkrijk bestempeld, die slechts op geweld uit 
waren. De redactie van de Courrier des Pays-Bas maakte zich grote zor-
gen vanwege de groeiende haat die in verscheidene Hollandse persorga-
nen merkbaar was. Het Algemeen Nederlandsch Nieuws- en Advertentie-blad 
noemde De Potter een ongelooflijke knoeier. Dit soort termen kwam 
volgens de Courrier regelmatig in de bladen in het Noorden terug. Zo 
werden de redacteuren van het Franse blad Constitutionnel ‘des ânes stu-
pides’ (stomme ezels) genoemd en de Arnhemsche Courant had het voort-
durend over ‘jesuitismus (grondslagen van het jezuïtisme), le liberalismus 
(de vrijheid), le jacobinismus (de leer van de jacobijnen) en les déclama-
teurs gomaristus (de hoogdravende redenaars)’. De Courrier des Pays-Bas 
noemde deze bewoordingen in de editie van 5 juni 1830 banaliteiten.

De Noordstar heeft weinig aandacht besteed aan de persprocessen. Dat is 
eigenlijk merkwaardig, omdat de ontwikkeling van de vrije pers ook dit 
blad aanging. Een enkele keer kon de redactie het echter niet laten sma-
lend te reageren op publicaties in andere bladen. De Courrier des Pays-Bas 
van 19 april 1830 deed verslag van het proces tegen Bartels, redacteur van 
Le Catholique des Pays-Bas, waarop De Noordstar op 23 april 1830 als volgt 
reageerde: ‘Hier is een stuk van uwe hand, in hetwelk gij van de zoog-
enaamde Grondwet spreekt, welke volgens u in haren aard nietig is; maar 
waarom roept gij dan altijd die Grondwet in?’ De Courrier repliceerde: ‘Dit 
raakt de beschuldiging niet.’ Op deze manier werd in de pers de polemiek 
gevoerd. Het verslag van het proces tegen Bartels stond bijna onverkort 
in de Courrier des Pays-Bas, maar de redactie van De Noordstar reageerde 
slechts op één aspect van de rechtszitting. Dit bevorderde de objectiviteit 
niet, want door de selectieve berichtgeving werd de zaak uit zijn verband 
getrokken. Opmerkelijk hierbij is het feit dat de redactie van De Noordstar 
in een vroeger stadium de schrijvers van de Courrier des Pays-Bas had ver-
weten geen recht te doen aan haar objectiviteit door slechts gedeelten uit 
de redevoering van Luzac nader te belichten.

De Courrier des Pays-Bas vroeg zich op 10 juni 1830 af, waarom het zo 
lang had geduurd, voordat de koning zijn taalpolitiek had herzien. Dat 
beleid zou velen hun vrijheid hebben gekost. Integraal werd de tekst van 
het besluit in het blad weergegeven. De redactie veroordeelde de verban-
ning van vier burgers, omdat ze niets anders gevraagd zouden hebben dan 
de inwilliging van de gedane verzoeken.
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De gevolgen van de Juli-revolutie voor het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

Bij de Juli-revolutie van 1830 in Parijs werd de regering van de reactio-
naire Karel X ten val gebracht en door een liberale, parlementair-consti-
tutionele monarchie vervangen. Deze gebeurtenis werkte prikkelend op 
de gemoederen in het Zuiden. De politieke koorts werd erdoor verhoogd. 
(Vermeersch, 1970, p. 73) Naar aanleiding hiervan publiceerde de Courrier 
des Pays-Bas op 2 augustus 1830 een selectie van commentaren uit andere 
opiniebladen.

De in Luik verschijnende Le Politique hoopte, dat de revolutie in Frank-
rijk de vrijheid en beschaving daar zou bevorderen. Het blad kwam woor-
den tekort om uiting te geven aan zijn gevoelens. De Brusselse Le Belge 
was van mening, dat in enkele dagen tijds de zaak beslist was en het Franse 
volk was bevrijd van het knellende regiem.

Het eveneens in Luik uitkomende opinieblad Le Courrier de la Meuse 
stelde vast dat een nieuwe revolutiegolf in heel Europa mogelijk was. De 
schrijver van dit artikel vroeg zich af hoe de huidige regering hierop zou 
reageren. De toestand in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was 
kritiek. Er was sprake van een vertrouwensbreuk in het Zuiden. Slechts 
het herstel daarvan kon een opstand voorkomen. De vraag was echter op 
welke wijze. Hoe zou de koning het aanpakken? Aldus de schrijver van Le 
Courrier de la Meuse, die vervolgens als zijn mening kenbaar maakte dat een 
klein beetje toeschietelijkheid van de zijde van de koning tot een betere 
verstandhouding zou leiden. De toon van het blad bleef, ondanks alles, nog 
steeds gematigd.

De Courrier des Pays-Bas van 21 augustus 1830 deelde mee dat de rege-
ringsgezinde Gazette des Pays-Bas iedere dag herhaalde dat er geen enkel 
verband bestond tussen de gebeurtenissen in Frankrijk en de ontwikkelin-
gen in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en dat er geen overeen-
stemming was tussen de Franse en de oppositie in het Zuiden. Iedereen 
die dacht dat dit wel het geval was, zou een denkfout maken. De Cour-
rier vroeg zich af op welke grond de redactie van de Gazette die conclusie 
baseerde, want het Koninkrijk bleek in de praktijk niets anders dan een 
door de grondwet getemperde natie te zijn, waarin de burgers monddood 
werden gemaakt. Daaroverheen kwam nog een brief van De Potter aan de 
koning, die in zijn geheel in de Courrier des Pays-Bas van 21 augustus 1830 
werd afgedrukt. Daarin deed hij een dringend beroep op Willem I, haast 
te maken met de Belgische kwestie, want de tijd zou beginnen te dringen.

Opmerkelijk was het oordeel in de Courrier des Pays-Bas van 24 augus-
tus 1830 over De Noordstar. Het blad was erg mild voor het Amsterdamse 
opinieblad, waarin weliswaar sprake zou zijn van kritiek en verschil van 
mening, maar waar de redacties elkaars standpunt respecteerden. Deze 
houding past op dat moment bij de opstelling van de Courrier. Dit blad 
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had op 16 augustus 1830, enkele dagen voor het uitbreken van de rellen 
in Brussel, nog geschreven dat de voormalige Franse regering veel minder 
voor het land had gedaan dan Willem I. Wel voegde de redactie daaraan 
toe dat de inspanningen van de regering niet voldoende waren.

Een onwezenlijke werkelijkheid

Het zag er in augustus 1830 niet naar uit dat in het Zuiden een revolutie 
aanstaande was. Knuvelder schrijft: ‘Het was woelig in de Nederlanden – 
ook in de Noordelijke – , er hing een onprettige sfeer, er was wrijving, 
er was onvrede met veel toestanden. Máár men was op de goede weg en 
van de overwinning was men van nu af zeker. Revolutie? (…) Scheiding? 
Geen verstandig Nederlander, in Noord of Zuid, die daar ernstig aan 
dacht!’ (Knuvelder, 1930, p. 71)

Ook in De Noordstar was over een op handen zijnde revolutie niets te 
lezen. Op 23 juli 1830 schreef het blad nog opvallend positief over de Lui-
kenaars. Zij zouden minder bevooroordeeld zijn dan inwoners in andere 
grote steden. Dat zou mede te danken zijn aan de nauwe betrekkingen die 
de industrie met de koning had. 

Zelfs Le Politique liet zich over het algemeen gematigd uit. C. Rogier 
schreef in het blad een artikel naar aanleiding van de Juli-revolutie in 
Frankrijk en wenste aan het slot ‘het Belgische volk geluk dat het niet, 
evenals het Fransche, gedwongen was zijn toevlucht te nemen tot die 
droeve noodzakelijkheid [van opstand]’. ‘Voor ons’, zo ging hij verder, 
‘staat de wettige wet open en de lichtpunten, die ten gevolge van de hui-
dige gebeurtenissen in de toekomst opdoemen, maken bij ons het welsla-
gen eener wettige, vreedzame en ernstige oppositie zekerder dan ooit’. In 
het bewuste artikel was niets van een te verwachten oproer te bespeuren. 
(Dinger Hattink, 1930, p. 5)

R.E. Dinger Hattink heeft in zijn proefschrift De Brusselsche Opstand uit 
1930 baanbrekend werk verricht door tal van persorganen en getuigenis-
sen van tijdgenoten van de afscheiding te bestuderen. Hij komt tot de vast-
stelling dat over het algemeen door de pers in het Zuiden een volksoproer 
werd veroordeeld. Hij vervolgt zijn conclusie met de volgende woorden: 
‘En zullen we na al wat hier is voorafgegaan niet mogen aannemen, dat 
de Belgische oppositiemannen, hetzij ze in de Katholieke of in de liberale 
bladen schreven, geen revolutie wenschten, ja er beslist tegen waren, en 
hierin (…) overeenstemden met de vertegen-woordigers hunner belangen 
in de Kamers?’ (Dinger Hattink, 1930, p. 20)

Op 6 augustus 1830 schreef een van de leidende liberale bladen, Le 
Belge, in dit verband: ‘(…) nog verheugt ons land zich in het genot van 
een volslagen rust, omdat alle burgers, ook diegenen welke zich het meest 
tegen de gang der regering gekant tonen, de noodzakelijkheid voelen van 
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het bewaren van de goede orde en de eenheid. Ongetwijfeld hebben ook 
wij onze grieven waarvan we het herstel wensen, maar wij beschikken 
over wettige middelen om daartoe te geraken’. Le Belge wilde nog steeds 
de staatsrechtelijke weg bewandelen.

Ondanks alle geuite bezwaren was een groot deel van de zuiderlingen 
tevreden. Al eerder is opgemerkt dat in de Courrier des Pays-Bas niets te 
lezen was van een naderende opstand. Het Luikse blad Le Courrier de la 
Meuse voorzag in augustus 1830 evenmin een revolutie. Op 13 augustus 
1830 redetwistte De Noordstar met Le Politique naar aanleiding van een 
op 29 juli 1830 geplaatst artikel over de Unie. Maar ook in dit nummer, 
dat twaalf dagen voor het uitbreken van de muiterij in Brussel verscheen, 
werd met geen woord gerept over het uitbreken van een mogelijk oproer. 
De Courrier des Pays-Bas van 26 augustus 1830 berichtte dat ter gelegen-
heid van de achtenvijftigste verjaardag van de koning in Brussel een parade 
was gehouden. Over de gebeurtenissen op 25 augustus 1830 werd niets 
gemeld. Wel besteedde het blad aandacht aan het feit dat de opera La 
muette de Portici in Parijs veel publiek had getrokken en dat bezoekers bij 
de vijfde acte de zaal hadden verlaten.

Het Haagse periodiek, Het Nederlandsch Verbond, was een van de wei-
nige bladen in het Noorden met een angstig voorgevoel van wat ging 
komen. Het schreef in een artikel over de Franse Juli-revolutie onder 
meer: ‘Frankrijks troon stort neder in puin en bloed en zijnen val doet alle 
tronen waggelen.’ Het Algemeen Nederlandsch Nieuws- en Advertentie-blad 
stak er de draak mee en sprak zijn afschuw uit over een dergelijke kort-
zichtige, verwijfde en vreesachtige reactie. (Schouwenaar, 1999, p. 121) De 
Arnhemsche Courant van 20 juli 1830 berichtte ‘dat Le Catholique, Le Belge, 
Le Politique, Le Courrier de la Meuse, en Le Courrier de la Sambre werden ver-
volgd wegens het plaatsen van als misdadig beschouwde artikelen over een 
eventuele confederatie Noord-Zuid. Dit is niet verwonderlijk gezien de 
uitbarsting van de Juli-revolutie in Parijs. Het bericht over de gebeurtenis-
sen in Frankrijk werd in de Belgische contreien met optimisme ontvan-
gen, nog gestimuleerd door de haat tegen het Hollandsche bewind. Toch 
bleven de zuidelijke liberalen hopen, dat in het Koninkrijk “herstel der 
grieven” kon worden bereikt langs wettige weg’. (Beekelaar, 1981, p. 31) 
Deze hoop zou echter spoedig in rook opgaan.



Hoofdstuk 5

De aanloop naar de scheuring van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden

Calendarium
25 augustus 1830 De voorstelling van de opera La muette de Portici in de 

Muntschouwburg in Brussel. Na afloop ontstaan op 
verschillende plaatsen rellen in de stad

28 augustus 1830 Delegaties vertrekken uit Brussel en Luik naar Den 
Haag voor overleg met koning Willem I

30 augustus 1830 De beide prinsen, Willem en Frederik, arriveren bij de 
troepen in Vilvoorde

De hoop op een democratische oplossing voor de ontstane problemen was 
tot 25 augustus 1830 door de pers in het Zuiden gekoesterd, maar ze ver-
vloog na de voorstelling van La muette de Portici op die dag in Brussel. De 
opgehitste bevolking trok de stad in en vernielde huizen van gehate perso-
nen, zoals van C.F. van Maanen, G. Libry-Bagnano en andere autoriteiten. 
Er was geen houden meer aan. Toch probeerden de verantwoordelijken 
nog te redden wat er te redden viel en stuurden delegaties uit Brussel en 
Luik naar de koning om met hem te onderhandelen. Dit was tevergeefs. 
Het gevolg daarvan was dat koning Willem I besloot het oproer gewa-
penderhand neer te slaan. Deze hardhandige ingreep zou echter op een 
deceptie uitlopen.

De oorzaak van de rellen in Brussel

De ontwikkelingen in de internationale politiek hebben mede bijge-
dragen aan de woelingen die zijn ontstaan in Brussel. Le Belge had op 
19 augustus 1830 geschreven dat ‘gedurende één en twintig jaren Bel-
gië Frankrijk’s lotgevallen en roem [heeft] gedeeld, en dat land heeft 
hier gevoelens van genegenheid en herinneringen achtergelaten. Frank-
rijk weet dit zelf ook wel en in het geheim koestert het ’t plan, om onze 
vruchtbare streken te heroveren en zijn grenzen uit te breiden tot aan de 
Rijn’, aldus Dinger Hattink (1930, pp. 14-15) Het blad vertolkte een totaal 
ander en niet bepaald gematigd geluid met een zekere dreiging aan het 
adres van de regering. Een van hen, A. Gendebien (1789-1869), bekende 
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later, op 3 november 1867, in het blad La Liberté: ‘Van den 2den of 3den 
Augustus af hoopte ik, wenschte ik de vereeniging van België met Frank-
rijk, als het eenige middel om ons te ontdoen van het juk van Koning 
Willem.’ (Dinger Hattink, 1930, p. 24) Ook G.J.A. baron de Stassart, Ch. 
de Brouckère en A.Ph.F.G. de Vischer, graaf De Celles waren die mening 
toegedaan. Voor hen was het doel: los van Den Haag en het middel: vereni-
ging met Frankrijk.

Het advies van de Franse regering aan de groep Gendebien cum suis 
was voorlopig een jaar rust te houden. Een aantal Waalse utopisten hield de 
blik echter op Frankrijk gericht en zocht contact met een groep jongeren, 
aangesloten bij de ‘Société des Amis du Peuple’ die de grenzen van Frank-
rijk wilde uitbreiden tot de Rijn. Deze jongeren hebben dankbaar gebruik 
gemaakt van de geprikkelde toestand, waarin de Juli-revolutie Frankrijk 
had gebracht en van de tijdelijke verzwakking van het gezag die er het 
gevolg van was. Later trokken zij naar Zuid-Nederland en hitsten ze daar 
de gemoederen op. Daarom weerklonk in de nacht van 25 op 26 augus-
tus 1830 door de straten van Brussel de kreet: ‘We moeten net doen als de 
Parijzenaars’. (Knuvelder, 1930, pp. 75-76) Het antwoord op de vraag wie 
de rellen in Brussel hebben veroorzaakt, is onder historici nog steeds een 
netelige kwestie. Waren het politieke oorzaken die de doorslag gaven of 
lagen daaraan nog andere factoren ten grondslag?

Verberne beredeneert het ontstaan van de revolutie op vrijwel iden-
tieke wijze als Knuvelder. De Franse regering vond, zo zet hij uiteen, de 
voorstellen uit Zuid-Nederland te opportunistisch, want een dergelijk 
avontuur zou een Europese oorlog hebben ontketend. Voor de Franse 
republikeinen was de Juli-revolutie op een teleurstelling uitgelopen. Zij 
zetten hun propaganda onverminderd voort en wilden door het opwek-
ken van revolutionaire woelingen in het buitenland de zaak van de repu-
bliek in eigen land bevorderen. Het zuidelijke deel van het Koninkrijk 
scheen daarvoor uitermate geschikt, zodat agenten naar Brussel werden 
gezonden om daar een republikeinse en Fransgezinde opstand te ontwik-
kelen. Zij vonden een gewillig oor bij de volksklasse, want binnen dat deel 
van de bevolking heerste veel ontevredenheid. De prijzen van de eerste 
levensbehoeften, zoals brood en vlees, waren hoog, evenals de stedelijke 
belastingen, en de lonen waren laag. Bovendien steeg de werkloosheid 
door de toenemende industrialisatie. Sociaal-economische factoren lagen 
volgens Verberne ten grondslag aan de revolutie. Politieke aspecten speel-
den hierin nauwelijks een rol. (Verberne, 1958, dl. 2, p. 69)

De Franse propagandisten hadden op 25 augustus 1830 in Brussel suc-
ces. Het was de hele dag al onrustig in de stad geweest. Het gepeupel was 
door hen opgehitst, waardoor relletjes waren uitgebroken en kreten als 
‘Vive la France’ en ‘Vive De Potter’ werden gehoord. Toen ’s avonds in de 
Muntschouwburg de voorstelling van La muette de Portici, een opera van 
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D.F.E. Auber, gecomponeerd in 1828, werd opgevoerd, sloeg de vlam in de 
pan. Tijdens deze voorstelling was een grote menigte bijeengekomen op 
het Muntplein. Het kwam tot straattumult, geschreeuw en vernielingen. 
De huizen van G. graaf Libry-Bagnano, redacteur van de door de regering 
uitgegeven en in Brussel gehate Le National, van minister van Justitie C.F. 
van Maanen, van het hoofd van de stedelijke politie, P.M.C. de Knijf de 
Gontreuil (1784-1847), van de directeur-generaal op het departement van 
de Rooms-Katholieke Eredienst M.J.F. Goubau d’Hovorst en van de pro-
cureur van de koning H.J. Schuermans moesten het ontgelden. Ze werden 
geplunderd en in brand gestoken. Doordat de burgerij zich afzijdig hield, 
werd het geen echte volksbeweging. Het aantal raddraaiers werd geraamd 
op ongeveer honderd (Verberne, 1958, dl. 2, p. 70)

Regelmatig werden in 1828 en 1829 in Brussel en in andere plaatsen in 
het Zuiden personen vervolgd en bestraft, omdat zij in het openbaar door 
woord en gebaar de koning hadden beledigd. Geweld met een politieke 
achtergrond werd vaker in de pers en in de confidentiële rapporten van 
centrale en lokale overheden gesignaleerd. Gevallen van handgemeen tus-
sen Hollandse militairen en Belgische burgers nam toe. Het aantal klach-
ten over fysieke bedreiging steeg. Bovendien werd de Brusselse bevolking 
door een politieke koorts bevangen. De opera La muette de Portici werd 
door velen bezocht. De Brusselse liberaal Ph. Lesbroussart (1781-1855), 
leraar aan het Brusselse atheneum, bezocht de voorstelling herhaaldelijk 
met zijn leerlingen. Die traden al herrie schoppend en storend op. Het 
aantal nieuwsgierigen werd steeds groter. (Vermeersch, 1970, p. 73)

Een bijkomende factor is het feit dat veel in Brussel wonende Franse 
liberalen gelukkig en uitbundig waren, vanwege het succes van de Parijse 
revolutie. Ze vierden hun bevrijding, werden gefeliciteerd en toonden 
trots hun nationale tricolore. Men heeft in hen de onruststokers wil-
len herkennen, die door Parijs op het Koninkrijk waren afgestuurd om te 
Brussel het vuur van de revolutie aan te steken. Het spontane en natuur-
lijke karakter van de omwenteling in het Zuiden zou door deze opvatting 
in twijfel kunnen worden getrokken. Vermeersch verwerpt deze ziens-
wijze. Hij is van mening dat een langere voorbereidingstijd aan de uit-
barsting van geweld vooraf is gegaan. Hij concludeert dat er door Franse 
radicalen inderdaad leiding is gegeven aan de politieke ontwikkeling in 
het Zuiden, maar dat hun opgewonden stemmingmakerij niet in enkele 
weken of maanden tot stand is gekomen. Sinds 1815 zou die groep onop-
houdelijk werkzaam zijn geweest. (Vermeersch, 1970, p. 74)
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De beweegredenen voor de opstand

In Frankrijk was een groepering opgericht genaamd ‘Genootschap der 
Volksvrienden’ met als doel het verspreiden van de republikeinse denk-
beelden. Omdat dat streven in Frankrijk niet was gelukt, probeerden de 
aanhangers van deze groep het opnieuw in Zuid-Nederland. Hun streven 
was het vestigen van een republiek met een Frans karakter. De afgevaar-
digden hadden tot op zekere hoogte succes, want in de nacht van 25 op 
26 augustus 1830 wisten zij het volk op te hitsen en brak in Brussel een 
golf van vandalisme uit. Dat dit kon gebeuren is te verklaren uit het feit dat 
de bevolking ontevreden was vanwege de hoge brood- en vleesprijzen, de 
lage lonen en de grote werkloosheid. Op 2 augustus 1830 had de directeur 
van politie, De Knijf de Gontreuil, aan Van Maanen al de volgende waar-
schuwing gericht: ‘Onder de hoogere standen en de goede burgerij is de 
stemming goed, maar anders staat het met de lagere klassen, die, daar zij 
niets te verliezen hebben, als zij daartoe werden opgestookt, makkelijk de 
eerste de beste gelegenheid zouden aangrijpen om wanordelijkheden te 
begaan, ook al uit zucht om na te doen wat er thans in Frankrijk gebeurt.’ 
(Dinger Hattink, 1930, pp. 32-33)

Bornewasser neemt aan dat een aantal volksmenners, waarschijnlijk 
jongelieden uit de intellectuele burgerij, munt hebben geslagen uit de 
opgevoerde opera. Zij lieten het door hun toedoen tot rumoerigheid uit-
gegroeide enthousiasme van de zaal overslaan op een volksmassa die bui-
ten op het Muntplein verzameld stond. Hoewel legereenheden en politie 
in voldoende mate aanwezig waren, hielden zij zich op afstand. Ze werden 
zelfs hier en daar door de oproerlingen van hun wapens beroofd. (Borne-
wasser, 1983, p. 267)

De garnizoenstroepen hadden van de regering de uitdrukkelijke 
opdracht gekregen, geen bloed te doen vloeien. Aan dit bevel lagen inter-
nationale ontwikkelingen ten grondslag. Koning Karel X was in Parijs als 
slachtoffer van de revolutie gevallen, omdat hij getracht had de opstand 
‘militairement’ te onderdrukken. Deze handelwijze was ook bij de Euro-
pese leiders slecht ontvangen. Het zwaarste argument tegen een vorst 
was het verspillen van het bloed van het volk. Vanwege die opvatting zag 
men in Brussel de troepen met de uiterste verdraagzaamheid tegen de 
opstandelingen optreden. Deze militaire eenheden beperkten zich tot het 
beschermen van de koninklijke paleizen. (Knuvelder, 1930, p. 80)

In Brussel waren nog slechts mannen uit de lagere burgerklasse en 
arbeiders in de stad, omdat de adel en de rijke burgerij zich op hun kaste-
len en buitenhuizen hadden teruggetrokken in afwachting van het begin 
van een nieuw parlementair jaar, wanneer het Hof en de Staten-Generaal 
zich opnieuw in Brussel zouden ophouden. Enkele onbekende grapjassen 
hadden strooibiljetten in de stad verspreid met een tekst waarover men in 
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Brussel de schouders ophaalde. Deze luidde: ‘Lundi, feu d’artifice; mardi, 
illumination; mercredi, révolution’, wat zoveel betekent als: maandag vuur-
werk, dinsdag feestelijke verlichting, woensdag revolutie. (Vermeersch, 
1970, p. 76)

Een dag later gingen arbeiders in Ukkel, Vorst en Anderlecht over tot 
het vernielen van machines in fabrieken. Deze actie breidde zich uit tot 
Verviers en Namen. Die vernielzucht en plundering had een proletarisch 
karakter en dat had met de politieke kwesties niets te maken. Dat bleek 
toen de onrust zelfs oversloeg naar steden als Keulen en Aken. Niemand 
zal veronderstellen dat de arbeiders in Aken en Keulen dit deden, omdat 
de Belgische arbeiders klachten tegen de koning hadden. Overal waren de 
bewegingen terug te voeren op de maatschappelijke zorgen van de arbei-
dende klasse. (Knuvelder, 1930, p. 79)

De schermutselingen vonden hun oorzaak in de Franse republikeinse 
revolutionairen die met hun stoken ten gunste van Frankrijk de afron-
ding van de Franse grenzen naar het Noorden wilden bereiken. Dit motief 
bleek ondubbelzinnig, toen men in de morgen van 26 augustus 1830 van 
het stadhuis op de Grote Markt in Brussel de Franse tricolore zag wap-
peren, waarbij opviel dat bij het publiek geen enkel enthousiasme was te 
bespeuren. De toeschouwers ging het vooral om meer brood en vlees. Het 
hele oproer was te herleiden tot een straatbeweging, waarbij de achter-
buurten leegliepen en het gepeupel de gelegenheid werd geboden zijn 
vernielzucht bot te vieren. Dinger Hattink formuleerde het als volgt: ‘Het 
was geen haat tegen de Hollanders, het was maatschappelijke ontevreden-
heid over de kwade gevolgen van de invoering van machines in de nij-
verheid, over duurte van de onontbeerlijke levensbenoodigdheden, over 
belastingen op de meest gebruikte levensmiddelen, welke het maar al te 
ontvankelijk maakte voor de opruiende propaganda van de Fransche sto-
kers.’ Aldus Dinger Hattink (1930, p. 40) Een krachtdadig optreden van de 
autoriteiten had de hele beweging in de kiem kunnen smoren. Het aan-
tal oproerkraaiers groeide echter in aantal en macht, evenals de brutaliteit, 
drankzucht en vernielwoede. De leiding had de macht over hen verloren. 
(Knuvelder, 1930, p. 80).

De uitdagers koelden hun woede op het particuliere eigendom. Het 
oproer dreigde niet zozeer noodlottig te worden voor de Nederlandse 
regering, als wel voor de veiligheid van personen en goederen. Dit gebeu-
ren was geen staatkundig, maar vooral een maatschappelijk gevaar. Omdat 
het garnizoensleger in gebreke was gebleven, schafte de bezittende klasse 
zelf wapens aan om zich tegen dat gevaar te beschermen. Dit gebeurde 
met toestemming van de gouverneur van Zuid-Brabant, H.C.G.Gh. jhr. 
Van der Fosse (1770-1834). Onder bevel van E.C.P.G. van der Linden, 
baron d’Hoogvorst (1781-1866) werd een burgerwacht gevormd. De 
eerste zorg was het ontwapenen van de arbeiders die vaak dronken door 
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de stad liepen. Hun wapens werden zoveel mogelijk opgekocht door de 
leden van de burgerwacht. Op 27 augustus 1830 ageerden de Franse pro-
vocateurs opnieuw en trachtten ze het volk te bewegen de wapens terug 
te eisen. De eerste botsing tussen de burgerwacht en de intriganten vond 
’s avonds bij de paleizen plaats. Daar joeg de burgerwacht het volk uiteen. 
Deze botsing bracht de burgers de overwinning en de Franse stokebran-
ders de nederlaag. De heftige stemming kwam langzaam tot bedaren en op 
28 augustus 1830 was de orde hersteld.

Dit herstel betekende een overdracht van het gezag. Het koninklijke 
gezag had praktisch afgedaan, doordat de troepen ieder ingrijpen was ver-
boden. Het had zich feitelijk afhankelijk gemaakt van de macht van de 
burgerwacht die niet had nagelaten haar positie uit te buiten (Knuvel-
der, 1930, p. 79-82). Uit de literatuur en de briefwisselingen is duidelijk 
geworden dat de ongeregeldheden aanvankelijk veroorzaakt zijn door 
opgeschoten jongeren en werkvolk.1 (Dinger Hattink, 1930, pp. 45-49)

De Courrier des Pays-Bas deed op 27 augustus 1830 verslag van de ern-
stige ongeregeldheden in Brussel. Daarin werd gesproken van een onstui-
mige stemming onder de Brusselaars die gevoed was door dronken 
individuen. Het blad had zich al dagen geërgerd aan de houding van deze 
inwoners. De toeloop naar de opera La muette de Portici was zo groot, dat 
velen buiten moesten blijven en zich verzamelden op het plein voor de 
schouwburg. Na afloop van de voorstelling vormde zich een grote groep 
mensen, die zich naar het bureau van Le National begaf. De ruiten van het 
gebouw moesten het ontgelden en de toegangsdeur werd opengebro-
ken. Vervolgens besloot men naar het huis van Libry te gaan. Ook daar 
werden vernielingen aangebracht. Onder de kreet: ‘A bas Van Maanen! 
Vive De Potter!’ (Weg met Van Maanen, leve De Potter) was vervolgens 
het Paleis van Justitie aan de beurt. Maar nog steeds was de volkswoede 
niet tot bedaren gekomen. De woning van de directeur van politie, De 
Knijf de Gontreuil, werd eveneens onder handen genomen. Ten slotte trok 
de groep naar het huis van Van Maanen. Daar vlogen de meubels door de 
ruiten en werd de boel in brand gestoken. Terwijl de menigte zich ver-
spreidde, bleef het leger in de kazerne. Slechts enige bataljons Grenadiers 
en Jagers gingen de straat op. Doden en gewonden werden afgevoerd. 
(Vermeersch, 1970, pp. 76-77) Later is duidelijk geworden dat de politie, 
het leger en de schutterij niet hebben ingegrepen. Door besluiteloosheid 
en gebrek aan communicatie en samenwerking is het oproer onbestraft is 
gebleven 

1 Zie ook: Smits, (1950), pp. 99-100.
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Het overleg in Brussel en Den Haag

Terwijl zich in Brussel wilde taferelen afspeelden hielden de intellectuele 
woordvoerders van de politieke oppositie de ontwikkelingen scherp in de 
gaten. E. Ducpétiaux, een door de politieke strijd beproefde medewerker 
van de Courrier des Pays-Bas, liet de oude Brabantse zwart-geel-rode vlag 
ter vervanging van de Franse tricolore opnieuw maken en hing deze aan 
de gevel van het Brusselse stadhuis. Deze vlag werd het herkenningsteken 
van de burgerwacht. (Smits, 1950, p. 122)

Met generaal F.S. graaf van Bylandt (1771-1855), de militaire gouver-
neur van Zuid-Brabant, werd overeengekomen dat geen troepenver-
sterkingen in de stad gebracht zouden worden, om nieuwe botsingen te 
vermijden. Het feit dat de burgerwacht de noodtoestand de baas kon blij-
ven en het volk in toom kon houden, was voor de voorlopige leiders in 
de stad een onverwacht en dankbaar ingezet middel om de koning en de 
regering politiek onder druk te zetten. Baron Van der Linden d’Hoogvorst, 
de commandant van de burgerwacht, ontbood de notabelen van Brussel 
op een vergadering van de raad van de burgerwacht. Besloten werd een 
adres aan te koning te sturen, waarin blijk werd gegeven van de trouw aan 
koning Willem I, maar waarin ook duidelijk zou worden gesteld dat alleen 
het onmiddellijk inlossen van de laatste Belgische grieven de stemming 
kon doen omslaan. Een delegatie, bestaande uit onder meer het Kamerlid 
F.M.J.H. de Sécus (1760-1836), de Franse contactman A. Gendebien en de 
liberaal-katholieke Ph.F.B.O.Gh. graaf de Mérode (1791-1857), werd naar 
Den Haag gestuurd. (Verberne, 1958, dl. 2, p. 73)

In Luik kwam het na de berichten over de gebeurtenissen in Brus-
sel tot een soortgelijk arbeidersoproer. De Luikse gouverneur, mr. S.J. 
baron Sandberg tot Essenburg (1778-1854), nam zelf het initiatief tot de 
oprichting van een ‘Commission de Sûreté Publique’ een commissie ter 
handhaving van de openbare veiligheid. Voornamelijk personen uit de 
oppositie, zoals het liberaal-katholieke Kamerlid E.C. baron de Gerlache 
en de redacteur van de Luikse Le Courrier de la Meuse, D.F.M. Stas (1791-
1868), maakten deel uit van dit quasi-wettige orgaan. Ook deze veilig-
heidscommissie stuurde een delegatie naar Den Haag.

De koning ontving de beide delegaties welwillend en verklaarde zich 
bereid de Staten-Generaal bijeen te roepen. Verder brachten de afgevaar-
digden ook de ministerskwestie ter sprake en drongen aan op verwijde-
ring van minister Van Maanen, evenals de vestiging van de Hoge Raad 
en de ministeriële verantwoordelijkheid. De vorst waarschuwde echter 
de gedelegeerden dat hij niet van plan was onder druk toe te geven. Hij 
wilde bloedvergieten zoveel mogelijk voorkomen, maar achtte het bene-
den zijn waardigheid om ook maar één toezegging te doen, waarvan hij 
de indruk had dat die hem werd afgedwongen. Na een onderhoud met 
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de minister van Binnenlandse Zaken, E.C.G. de la Coste, werden de Bel-
gische afgezanten door een samengeschoold Haags publiek uitgescholden 
en bedreigd. De onderhandelaars waren niet gerust op de goede afloop 
van hun missie, omdat de militaire opperbevelhebbers, de prinsen Wil-
lem en Frederik, door de koning naar het woelige Zuiden waren gestuurd. 
De naar de koning gezonden delegaties vormden volgens Vermeersch 
het bewijs dat men hem in het Zuiden nog niet had afgeschreven. (Ver-
meersch, 1970, p. 79. Smits, 1950, pp. 165-168)

De komst van de prinsen naar Brussel

De door de koning naar het Zuiden gestuurde prinsen kregen opdracht 
met drieduizend man naar Brussel op te rukken en de stad hetzij door 
overreding, hetzij met militaire macht, terug te brengen onder het wettige 
gezag. Op 30 augustus 1830 arriveerden Willem en Frederik in Vilvoorde, 
de laatste halte voor Brussel. Zij ontboden een deputatie van de Brusselse 
notabelen, onder leiding van Van der Linden d’Hoogvorst. De onderhan-
delingen verliepen moeizaam, omdat er sprake was van twee verschil-
lende standpunten. De Brusselaars vroegen om tegemoetkoming aan hun 
grieven, waarna de Nederlandse regering onmiddellijk in haar rechten 
hersteld zou worden, terwijl de prinsen niet over grieven wilden onder-
handelen, zolang Brussel het wettige gezag niet had aanvaard. De prins van 
Oranje kondigde aan, de volgende dag met zijn troepen Brussel binnen te 
zullen trekken. Voor de opmars moesten de Brabantse kleuren verdwenen 
zijn en de koninklijke wapenborden overal zijn hersteld. (Smits, 1950, pp. 
170-171)

De burgerij kwam dus voor de keuze te staan òf af te zien van het uit-
oefenen van druk op de regering om haar politieke eisen ingewilligd te 
krijgen, òf voet bij stuk te houden en openlijk tot opstand over te gaan. 
De liberalen kozen voor het laatste, waarna de gevolgen niet uitbleven. 
Toen de bevolking te horen kreeg, dat de prinsen tot geen enkele conces-
sie bereid waren en zij de stad met geweld wilden bezetten, veranderde 
de situatie onmiddellijk. De burgerwacht aarzelde nog, omdat zij verdeeld 
was, maar het ‘grauw’ (émeutiers) uit de sloppen en stegen herwon zijn 
heerschappij over de straat. De notabelen voorzagen een bloedbad en ver-
woesting, als de prinsen hun troepen in de stad zouden brengen. IJlings 
werd een tweede delegatie onder leiding van J.R.L. baron van der Smis-
sen (1788-1856) naar Vilvoorde gezonden. De houding van deze afgevaar-
digde was veel minder hoogmoedig dan die van zijn voorganger. Mede 
door de op hem uitgeoefende druk gaf de prins van Oranje toe. Hij 
besloot alleen naar Brussel te gaan, slechts vergezeld van zijn stafofficieren 
(Smits, 1950, pp. 171-174)
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Reacties in de pers op het oproer in Brussel

Het Algemeen Handelsblad had in het Noorden de primeur van de gebeur-
tenissen in Brussel. Op 27 augustus 1830 verscheen het blad met een 
extra editie. Dit kon, omdat men gebruik had gemaakt van de duiven-
post. (Schutte en Wolf, 1987, p. 45) Het extra nummer bevatte veel losse 
berichten in een min of meer chronologische volgorde. Door gebrek aan 
correspondenten ter plaatse was het Algemeen Handelsblad aangewezen 
op de berichtgeving uit de revolutionaire pers in het Zuiden. Het eerste 
commentaar in het Algemeen Handelsblad weerspiegelde de opinie in het 
hele gebied ten noorden van de grote rivieren. Het blad riep zijn lezers 
op, zich massaal achter de koning te scharen. (Schouwenaar, 1999, p. 122)

Een uitzondering op de stemming voor de koning vormde De Bijen-
korf. Dit blad verscheen bij gelegenheid van de opstand in het Zuiden 
in een prachtig versierde extra editie. De Belgen werden hierin niet als 
‘ondankbare muitelingen’ afgeschilderd, maar juist als een volk dat Hol-
land tot voorbeeld kon strekken. Na het Algemeen Handelsblad brachten in 
die periode ook andere bladen buitengewone edities uit. Zo liet de rege-
ringsgezinde Bredasche Courant weten, tijdelijk dagelijks een half blad als 
bulletin uit te zullen geven. Toen in het Noorden duidelijk werd wat zich 
in Brussel daadwerkelijk had afgespeeld, reageerden vrijwel alle opinie-
bladen furieus. (Schutte en Wolf, 1987, pp. 45-48)

Op 30 augustus 1830 meldde De Noordstar geschokt dat de Neder-
landse vlag niet meer in Brussel waaide en was vervangen door de oud-
Brabantse met de kleuren rood, geel en zwart. Een muitzieke hoop had, 
volgens het blad, het bestuur van de stad overgenomen en een eigen bur-
gerwacht ingesteld. De schrijver riep de lezers op de koning massaal te 
steunen Gelukkig, zo concludeerde De Noordstar, verlangt de meerder-
heid van de bevolking naar niets anders dan naar vrijheid en onafhanke-
lijkheid. De regering moest, volgens De Noordstar ervan doordrongen zijn 
dat zij kon rekenen op de trouw en de moed van de Noord-Nederlandse 
bevolking. Deze zou niet zomaar toegeven aan de driften van een aan-
tal zuidelijke oproerkraaiers. Het blad had al een jaar lang gewaarschuwd 
voor de gevaren van de in het Zuiden ontstane factie. Nu het oproer was 
uitgebroken diende de Noord-Nederlandse bevolking zich weerbaar te 
tonen. De schrijver riep de lezers als volgt op de strijd aan te binden: 
‘Te wapen dan! Te wapen! Voor ons waarachtig Vaderland! Voor onzen 
Koning! Voor onze vrijheid!’

Verontwaardigd was De Noordstar over het feit dat baron Van der Lin-
den d’Hoogvorst, als commandant van de burgerwacht, op de stoel van 
de koning was gaan zitten. Verder betichtte dit blad het leger ervan wer-
keloos te hebben toegekeken, toen de Nederlandse vlag was vervangen 
door de Brabantse. Waar was generaal W.F. graaf van Bylandt gebleven?, 
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zo vroeg De Noordstar zich af. Hij was de direct verantwoordelijke voor 
de troepen in Brussel. De Noordstar veronderstelde dat het oproer bij de 
vleeshouwers was begonnen. Zij hadden volgens het blad vernomen 
dat de belasting op het geslacht zou worden opgeheven. Op 26 augus-
tus 1830 waren veekopers bij de Laekense poort aangekomen. Ze hadden 
zich daar meester gemaakt van de poort, waarna het vee, zonder belasting 
te betalen, was binnengelaten. Vervolgens hadden groepen ongeregeld de 
stad doorkruist. Zij zouden het hebben voorzien op het stadhuis. Daarbij 
zou op grote schaal geplunderd zijn. Fabrieken zouden zijn vernield en 
huizen van aanzienlijken beroofd, terwijl de politie en het leger in Brussel 
hadden toegekeken. De schrijver van De Noordstar vroeg zich af, of men 
de oproerkraaiers wellicht had onderschat. Verontwaardigd was hij, omdat 
het gepeupel het huis van Libry-Bagnano had geplunderd, waardoor de 
vrijheid van drukpers zou zijn geschonden. Letterlijk stond het zo in De 
Noordstar: ‘Men schreeuwt voor de Vrijheid der Drukpers – en men plun-
dert het huis van een Dagbladschrijver, omdat hij niet in den geest van 
het gemeen geschreven heeft. Zulke zuivere denkbeelden heeft men te 
Brussel van vrijheid.’

De Arnhemsche Courant reageerde op 9 september 1830 instemmend 
op het artikel in De Noordstar en schreef met nog meer afkeer dan De 
Noordstar: ‘Te wapen! Weg met de muiters! Rebellenbloed is geen broe-
derbloed. (…) Moet, omdat eenige zedelooze wezens, God-verzakers, uit 
de clique van De Potter zulks verlangen, geheel België van Holland wor-
den afgescheurd? Dus ook het nijvere, het vreedzame, het met die ver-
eeniging zoo tevredene Gend, ja geheel Vlaanderen en Antwerpen (…) 
dit zijn geheel Nederlandsche provinciën, in taal en herinneringen, (…) 
om al deze redenen zou men Walschland in het administratieve kunnen 
afscheiden.’

Het commentaar van de Courrier des Pays-Bas stond in een ander per-
spectief dan dat van De Noordstar. Het blad vergeleek op 27 augustus 1830 
de opstand met de gebeurtenissen in Parijs. Edelmoedigheid zou gepaard 
zijn gegaan met dapperheid. De Courrier schreef dat allen voor de in de 
petities gevraagde voorwaarden hadden gestreden. De redactie legde uit 
dat de inwoners in het Zuiden geen moeilijkheden zochten en evenmin 
uit waren op revolutie, maar dat zij snakten naar orde en rust zonder een 
drukkend gezag. Zonder die waarborgen zouden zij geen rustige toe-
komst zien.

De redactie van De Noordstar antwoordde op 30 augustus 1830 met de 
opmerking dat de vergelijking met de opstand in Frankrijk een slechte 
was. De revolutie in Frankrijk was volgens haar ontstaan, omdat de rege-
ring haar beloften niet was nagekomen. Daar had men moedig gestre-
den voor een rechtvaardige zaak. In het Zuiden was het echter een groep 
stokers geweest, die plunderend en schreeuwend te hoop was gelopen 
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tegen een bewind dat te toegeefelijk was geweest. Er zou van niets min-
der dan een aanval op het wettige gezag sprake zijn. Men was in België 
niet langer tevreden met de grondwet en probeerde het gezag te fnuiken 
om het nieuwe eisen af te kunnen dwingen. Daarbij waren de werkelijke 
leiders, volgens De Noordstar, op de achtergrond gebleven. Hun bloed 
had niet gevloeid. Daar wachtten zij zich wel voor. De schrijver slaakte 
de volgende verzuchting: ‘Arm volk! Dat door Priesters en Oproerma-
kers ter slagtbank gevoerd wordt. Waarom is de verlichting nog zoo verre 
niet doorgedrongen, dat zij den blinddoek ziet, welken men u voor de 
oogen houdt?’ Ten slotte deed De Noordstar een beroep op de bereidwil-
ligheid van de bevolking, zich in het uiterste geval in te zetten voor de 
verdediging van het land. Herinnerend aan de Franse overheersing was de 
redactie ervan overtuigd dat het aan die bereidheid zich te weer te stellen 
niet zou ontbreken. Reeds hadden, volgens haar, zich hier en daar men-
sen bereid verklaard koning en vaderland te dienen, onder anderen de 
studenten van de Utrechtse Hogeschool. De koning zou voor een groep 
Brusselse oproerlingen niet mogen wijken. Ook de Arnhemsche Courant 
was van mening dat de Zuiderlingen geen redenen hadden om in opstand 
te komen. (Beekelaar, 1981, p. 35)

In verband met de gebeurtenissen in het Koninkrijk gaf de redactie 
van De Noordstar zich rekenschap van haar journalistieke werkwijze. Zij 
rechtvaardigde haar beleid in het nummer van 3 september 1830 door 
op te merken dat de handelingen van koning, ministers en parlement het 
afgelopen jaar kritisch waren gevolgd. De redactie was het niet altijd eens 
geweest met de genomen politieke besluiten, maar zou in het landsbelang 
hebben gereageerd. Verder zou het De Noordstar er altijd om te doen zijn 
geweest, de sluimerende publieke opinie wakker te schudden. Terugblik-
kend luidde de conclusie dat de redactie wat betreft het realiseren van 
beide doelen redelijk tevreden kon zijn. Bij haar was een zekere mate 
van voldoening te bespeuren, want, zo staat in de terugblik te lezen, ‘ons 
schrijven [is] dan ook niet geheel zonder vruchten gebleven’. De toestand 
in het noordelijke deel van het Koninkrijk leek volgens de redactie rustig 
te zijn, omdat het onweer slechts in de verte zichtbaar was. Bij het uitbre-
ken van de ongeregeldheden in Brussel had het blad zich echter geroepen 
gevoeld zich nog nadrukkelijker dan voorheen uit te spreken. Het ging 
immers om het voortbestaan van het Rijk. De redactie deed een beroep 
op de journalistiek zich in te zetten voor de eer en verdediging van het 
vaderland. Gelet op de vaak agressieve reacties van de pers in het Noor-
den op die van het Zuiden en omgekeerd besloot De Noordstar zich in het 
vervolg vooral te richten op de Noord-Nederlandse pers.

De Noordstar kon zich helemaal vinden in de uitspraak die de koning 
in de Staatsraad had gedaan. Daar had hij in verband met zijn positie ver-
klaard: ‘Mijn lot is daarboven beslist. Ik heb de grondwet bezworen, en 
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zal die handhaven’. Voor onruststokers zou Willem I volgens De Noordstar 
niet wijken. Dit bleek ook uit de gesprekken die de koning had gevoerd 
met de Brusselse en Luikse delegaties. De vorst wist zich gesteund door 
het hele Noorden en een groot deel van het Zuiden, aldus De Noord-
star. Het blad stond pal voor de enige wettige regering en wenste die met 
alle krachten te ondersteunen. Het oproer zou beteugeld worden. Na het 
herstel van het koninklijke gezag zou het wenselijk zijn na te denken over 
de toekomst van de beide delen. Het blad onderkende de grote verschil-
len tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van het Koninkrijk, die 
een oplossing bemoeilijkten.

Er zijn ook stemmen opgegaan, die beweerden dat de opstand in de 
kantoren van de Courrier des Pays-Bas was voorbereid. Zo schreef G.J. von 
Baumhauer (1785-1849), advocaat-generaal bij het Hof van Justitie in 
Brussel, op 13 oktober 1830 in zijn rapport: ‘De schrijvers van le Courrier 
des Pays-Bas zijn de eenige die de revolutie begonnen hebben, en die door 
middel van hunne drukkersknegts en van eenig geld onder het graauw 
verspreid, de omwenteling in Brussel, in den avond van den 25[sten] 
Augustus hebben begonnen.’ (Gerretson, 1936, dl. 2, p. 159)

De onlusten die in Antwerpen waren uitgebroken, werden door De 
Noordstar van 3  september 1830 toegedicht aan ‘zendelingen der factie’ 
die het proletariaat hadden omgekocht. De onrust zou echter door kor-
daat optreden van de schutterij in de kiem zijn gesmoord. Het viel het 
blad op dat zowel Hollanders als Vlamingen zich rustig hielden, waardoor 
de stokebranden weinig succes hadden geboekt.

Inmiddels was ook een wilde geruchtenstroom van dwaze verhalen op 
gang gekomen. Zo berichtte De Noordstar eveneens in het nummer van 
3 september 1830, dat de Courrier des Pays-Bas melding had gemaakt van 
een oproer in Gent. Ze had dit bericht ontleend aan het gerucht dat in 
de stad een menigte was uitgelopen. Dit berustte echter op een misver-
stand, want het ging om een groep mensen die naar de halteplaats van de 
diligence was gegaan, omdat zij nieuwsgierig was naar de ontwikkelingen 
in Brussel. Ook zouden Amsterdam, Rotterdam en Breda in oproer zijn 
gekomen, omdat Noord-Nederland weer naar het oude stadhouderschap 
wilde terugkeren. Het Noorden was uit op een tweespalt, aldus de Cour-
rier des Pays-Bas.

Ten slotte concludeerde De Noordstar dat de fabrieksarbeiders in het 
Zuiden die hun machines hadden vernield, hun eigen werkgelegenheid 
in gevaar hadden gebracht. Het nummer van 3 september 1830 van De 
Noordstar eindigde met de oproep rustig de verdere ontwikkelingen af 
te wachten en op informatie van de regering te wachten. Haatgevoelens 
ten opzichte van het zuidelijke deel van het Koninkrijk moesten worden 
vermeden. Het zou uiteindelijk slechts om een kleine groep onruststo-
kers gaan. En met een laatste bemoediging sloot de redactie dit artikel af, 
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namelijk met de geruststellende woorden in kapitale letters: ‘De prins is 
in Brussel: De oproervaan afgeworpen’. 





Hoofdstuk 6

Het verdere verloop van de gebeurtenissen na het oproer 
in Brussel

Calendarium
1 september 1830 De prins van Oranje trekt Brussel binnen
3 september 1830 Het ontslag van minister C.F. van Maanen
7 september 1830 Koning Willem I wendt zich tot de grote Europese 

mogendheden in Londen
13 september 1830 Vergadering van de Staten-Generaal in Den Haag
20 september 1830 Het uitroepen van een Voorlopig Bewind in Brussel
21 september 1830 Prins Frederik bezet met zijn legers Brussel
4 oktober 1830 Het Voorlopig Bewind verklaart België onafhankelijk
5 oktober 1830 De prins van Oranje arriveert in Antwerpen
5 oktober 1830 C.F. van Maanen wordt opnieuw als minister van Jus-

titie benoemd
20 oktober 1830 De prins van Oranje wordt van alle taken ontslagen
26 oktober 1830 De aanval op Antwerpen onder leiding van F.L. van 

den Herreweghe
10 november 1830 De installatie van het Nationaal Congres
16 november 1830 De val van het kabinet-Wellington dat wordt opge-

volgd door de regering Grey-Palmerston
24 november 1830 De Oranjes worden in het Zuiden voor eeuwig uitge-

sloten van de troon
20 december 1830 België wordt door de Europese grote mogendheden 

in Londen erkend
27 januari 1831 De Januari-protocollen worden door koning Willem I 

aanvaard, maar door België afgewezen
4 juni 1831 De keuze voor de koning van België valt op Leopold 

van Saksen-Coburg (1790-1865)

Na de schermutselingen in Brussel en andere steden was in het Zuiden 
sprake van een chaotische situatie. De politie, het leger en de schutterij 
waren niet opgetreden tegen de oproerige massa, waarna een burger-
wacht was gevormd. De koning ontsloeg op verzoek van de oppostitie 
minister C.F. van Maanen, maar deze werd enige weken later, op 5 okto-
ber 1830, weer in zijn functie hersteld. De Tweede Kamer kwam op 13 
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september 1830 bijeen om de ontstane situatie te bespreken.
Intussen had de oppositie in het Zuiden een Voorlopig Bewind uitge-

roepen. Daarna gingen de ontwikkelingen heel snel. Op 4 oktober 1830 
verklaarde het Voorlopig Bewind België onafhankelijk. De prins van 
Oranje deed nog een poging koning van België te worden, maar die opzet 
mislukte. Op 10 november 1830 werd het Nationaal Congres geïnstal-
leerd.

De Europese grote mogendheden bogen zich ook over de jongste ont-
wikkelingen in het Zuiden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 
Zij erkenden op 20 december 1830 de onafhankelijkheid van België en 
presenteerden op 27 januari 1831 de Januari-protocollen, waarin de ver-
deling van het Koninkrijk was opgenomen. Deze voorwaarden werden 
door koning Willem I aanvaard, maar door België afgewezen.

Zeer benauwde ogenblikken

Als het aan prins Willem van Oranje had gelegen, dan was hij op 31 augus-
tus 1830 goedschiks of kwaadschiks Brussel binnengevallen. Zijn jongere 
broer Frederik wist hem hiervan te weerhouden, omdat het leger nog niet 
op volle sterkte was. Vervolgens besloot prins Willem alleen naar Brussel te 
gaan. De opwinding in Brussel bedaarde enigszins, toen men van Willems 
besluit hoorde, maar de rust was nog niet teruggekeerd. De burgerwacht 
stond machteloos tegenover het grauw. Dit bleek al bij de aankomst van 
de prins bij de Laekense poort. Daar zou de burgerwacht klaarstaan om 
hem verder te begeleiden1. Zij was echter niet in staat deze taak te ver-
vullen. Dit leidde al meteen tot chaotische toestanden aan de poort. Het 
volk drong zo sterk op dat de prins niet direct naar het paleis kon rijden. 
Toch voelde deze prins zich niet helemaal alleen. De burgerwacht stond in 
de stad opgesteld. Haar aanvoerders omringden en beschermden de prins. 
Vanuit enkele herenhuizen werd hij zelfs toegejuicht. Maar de tegenstan-
ders wonnen het van de sympathisanten. De bewijzen van eerbetoon van 
de laatstgenoemden gingen in de menigte verloren. Het kwam al snel tot 
heftige uitbarstingen. Men dwong de prins over de Grote Markt te rijden, 
waar het opstandige volk een felle aanval ondernam om hem in het stad-
huis te krijgen. Slechts door een snelle vlucht kon de prins zich in veilig-
heid stellen en bereikte hij ontdaan zijn paleis.

Verberne ziet in deze vijandelijke houding de hand van de Franse 
oproerkraaiers. De proletariërs hebben zich door hen laten opstoken. De 
tegenstanders van Willem I hebben de dreiging van de naderende troe-
pen als voorwendsel gebruikt: de stad zou daardoor in gevaar komen en 

1 De burgerwacht was qua persoonlijke bezetting behoorlijk gewijzigd. Een groot aantal wel-
willenden weigerden nog dienst te doen en waren vervangen door lieden uit het proletariaat. 
C. Gerretson, Muiterij en Scheuring,1e dl., p. 160.
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de Noord-Zuid tegenstelling zou er nog groter door worden. Dit is een 
belangrijke constatering, omdat het door economische motieven begon-
nen verzet een politieke richting had gekregen. Het ging niet meer om 
eigendommen, maar om de Hollander. (Verberne, 1958, dl, 2, p. 75)

De gebeurtenissen in Brussel zorgden in het Noorden voor overvolle 
koffiehuizen en sociëteiten, omdat men benieuwd was wat de nieuwsbla-
den hierover zouden melden. Reikhalzend keek men uit naar de edities 
van de Gazette des Pays-Bas en de Courrier des Pays-Bas van 2 september 
1830. Toen de beide bladen beschikbaar waren, las men ‘dat de Kroonprins 
der Nederlanden zijn leven gewaagd had, te midden van een gewapen-
den hoop, die de leus van het oproer op de borst droeg, en zich onder 
vaandelen geschaard had, welke men meende dat een Prins niet kon aan-
schouwen, zonder dezelve aan de hand des oproermakers te ontwringen, 
die zich daarmede vertoonen durfde’. Verder wist de Courrier des Pays-Bas 
te melden dat minister De la Coste een Belgisch hart had en hij het goede 
met de Belgen voorhad. Op 5 september 1830 schreef het blad dat een 
algemene scheiding van België en Noord-Nederland, onder het bestuur 
van de koning, wenselijk was. Dit voorstel had de instemming van De 
Noordstar.

De Arnhemsche Courant van 4 september 1830 vroeg zich naar aanlei-
ding van het Brusselse oproer af: ‘Wat staat ons te doen? Stil zitten? Zwij-
gen? Toezien? Neen! Al wilden wij het, wij zouden het niet kunnen; en 
zoo wij het konden, wij zouden het niet mogen. Het Vaderland, ons Volks-
bestaan, onze Huisgezinnen, onze Eigendommen vorderen onze bescher-
ming, eischen verdediging.’

De Noordstar van 6 september 1830 bevatte veel korte berichten. Een 
ervan handelde over het binnentrekken van de prins in Brussel en luidde: 
‘Zoo heeft de Prins van Oranje het voornemen gehad, Brussel niet binnen 
te komen, voordat de kleuren waren afgelegd; maar de Heer Van Gobbel-
schroy heeft Hem tot andere gedachten gebragt!’ De redactie was ervan 
overtuigd dat de prins onder de gegeven omstandigheden nooit Brussel 
had mogen binnentrekken. Zij vroeg zich af, waarom muiters kreten als 
‘weg met Van Maanen’ konden roepen, terwijl zich onder de bevolking 
zoveel koningsgezinden bevonden. De koning mocht volgens De Noord-
star nimmer toegeven aan de eis van de rebellen, want het zou hen meer 
en meer sterken in het voornemen op de ingeslagen weg door te gaan. 
Bovendien zou een toegevende houding de goedwillende burgers alleen 
maar ontmoedigen. Verder merkte De Noordstar op dat ‘een goed deel van 
België, en daaronder geheel Vlaanderen met het handeldrijvende Antwer-
pen, het door hare fabrijken zoo bloeijende Gent, en geheel Luxemburg, 
met ons verlangt, dat krachtige en afdoende middelen het oproer bedwin-
gen, en de Nederlandsche Vlag, het koste dan wat het wille, weder op de 
Brusselsche torens gevestigd worde’. Het blad was van oordeel dat onder-
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handelingen pas konden plaatsvinden, nadat de orde en rust hersteld zou-
den zijn. De redactie publiceerde in hetzelfde nummer een ingezonden 
brief, waarin de briefschrijver zich zeer laatdunkend uitliet over geplaatste 
artikelen in de Courrier des Pays-Bas. Hij gebruikte termen als ‘schandelijke 
opruijingen, verachtelijke drogredenen’.

Op 7 september 1830 antwoordde de Courrier des Pays-Bas naar aanlei-
ding van de opmerkingen in De Noordstar dat in de Hollandse bladen een 
interessante polemiek werd gevoerd. Degenen die niet hard genoeg tegen 
de Belgen schreeuwden, werden in De Noordstar als lafaards afgeschilderd. 
Er zijn nuances in het schelden, maar De Noordstar verdient de hoofdprijs 
als het om beledigen gaat. Daarin was dit blad volgens de Courrier des Pays-
Bas onovertroffen: De Noordstar typeerde het Brusselse blad als ‘het ver-
vloekte, verwatene, heillooze schendblad’.

Verschillende voorvallen en druk overleg

Intussen vormde de populariteit van prins Willem een gevaar voor de 
Franse stokebranden. Zij zochten een reden om zijn verblijf in Brus-
sel onmogelijk te maken en vonden die in de terugkomst van de naar de 
koning gezonden deputatie. Deze was, met uitzondering van Gendebien, 
over het algemeen tevreden over de uitslag van haar missie. Willem I had 
de delegatie hartelijk ontvangen en de Staten-Generaal op 13 september 
1830 bijeengeroepen. Dit werd in de stad bekend gemaakt, wat tot ont-
spanning leidde. Maar weer werd de volksmassa opgehitst, ditmaal tegen 
haar eigen voormannen en opnieuw vlamde het tumult op. Het gepeu-
pel dreigde de troepen te ontwapenen en het paleis stormenderhand te 
nemen. De burgerwacht wist de prins te overtuigen dat zijn leven op het 
spel stond en haalde hem over de stad te verlaten. Ook de nog aanwezige 
garnizoenstroepen trokken zich terug. Dit was een succes voor degenen 
die op onrust uit waren, aldus Verberne. (1958, dl, 2, pp. 75-76)

Van de vele grieven werd er één op aandringen van de prins van Oranje 
ingewilligd op 3  september  1830: het ontslag van de verguisde minis-
ter Van Maanen. Op diezelfde dag kwam De Brouckère, samen met nog 
enkele Kamerleden, uit Parijs terug. Enige dagen voor het oproer waren 
zij daarheen gereisd om besprekingen te voeren over de mogelijkheid van 
een aansluiting van Zuid-Nederland bij de Juli-monarchie. Aanvankelijk 
zou dit dienen te gebeuren onder koningschap van de geziene prins van 
Oranje, als eerste stap naar een vereniging. De prins had er wel oren naar 
en besloot dit onderwerp onmiddellijk met zijn vader te bespreken. (Knu-
velder, 1930, pp. 87-88)
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Het bericht over een eventuele aansluiting bij Frankrijk werd ook door 
de raadgevende commissie met veel ophef verspreid. Minister P.L.J.S. 
van Gobbelschroy sloot zich aan bij de voorstanders van een bestuurlijke 
scheiding. Deze gematigden, aangevoerd door De Gerlache, beantwoord-
den de koninklijke convocatie voor de vergadering van de Staten-Gene-
raal. De meer radicale groep wilde, in afwachting van het koninklijke 
antwoord dat de prins van Oranje zou brengen, de opstand gaande hou-
den. (Vermeersch, 1970, p. 80)

Op 8 september 1830 was de ‘Commissie voor de Openbare Veiligheid’ 
(Commission de Sûreté Publique) ingesteld. De wettelijke vertegenwoor-
digers van koning Willem I hadden het veld geruimd voor woordvoerders 
van de oppositie. Zij kreeg tot taak aan het principe van de scheiding vast 
te houden en wel onder twee voorwaarden: het behoud van het vorsten-
huis en het nemen van de nodige maatregelen in het belang van handel, 
nijverheid en openbare orde. Echter, hoe verder de gesprekken vorderden, 
hoe meer men overtuigd raakte van de noodzaak van het handhaven van 
de eenheid van de Nederlanden. Die zou borg staan voor de bloei van 
handel en nijverheid en voor de handhaving van de orde. Ook steden als 
Antwerpen en Gent deelden die opvatting. (Knuvelder, 1930, pp. 88-89)

Het uit Den Haag teruggekeerde delegatielid Gendebien bracht een 
nieuw aspect naar voren. Hij introduceerde het beginsel van een bestuur-
lijke scheiding van Nederland en België. In een onderhoud met de minis-
ter van Binnenlandse Zaken had hij dit idee al besproken. Ook met de 
prins van Oranje was een gesprek hierover gevoerd. (Verberne, 1958, p. 
76) De bedoeling was te komen tot het uitroepen van een onmiddellijke 
scheiding met de prins van Oranje als onderkoning, om hem een dag later 
tot koning van de Belgen te kiezen. Het zag er naar uit dat een beslissend 
resultaat was bereikt, totdat de Parijse afvaardiging terugkeerde en van het 
plan niets overbleef. De afgevaardigden waren het met de Franse onrust-
stokers eens dat er een totale scheiding moest komen. Hiermee was de 
opstand een steekspel geworden tussen de franskiljons en een deel van de 
liberalen in het Zuiden. (Knuvelder, 1930, p. 88

Niettemin waren er ook andere geluiden te horen. De Courrier des 
Pays-Bas van 10 september 1830 verklaarde: ‘De Hollanders zullen onze 
vijanden zijn, zoolang ons beider scheiding niet is uitgesproken.’ De strek-
king van deze uitspraak werd op 18 september 1830 nader toegelicht. De 
schrijver van het artikel merkte op: ‘Scheiding in alles, uitgezonderd het 
vorstenhuis, de buitenlandse betrekkingen, de openbare schuld, de kolo-
niën en de douanen; of anders op zijn minst: vertegenwoordiging der 
gewesten in de Staten Generaal naar verhouding van hun bevolkingen.’ 
Twee dagen later schreef de Courrier echter onomwonden ‘dat België aan 
Holland gebonden [was] door belangen van handel, nijverheid en land-
bouw’.
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Ook de Arnhemsche Courant van 18 september 1830 wees op het econo-
mische belang van beide delen van het rijk. Waarschuwend wees ze de 
eigenwijze Belgen op de economische gevolgen van een scheiding. Het 
Noorden zou steenkool, ijzer en andere zuidelijke producten elders van-
daan kunnen halen. De scheiding zou alleen maar voordelig zijn voor de 
noordelijke provincies en voor de Brusselse oproerkraaiers. De schrijver 
merkte op dat ‘de scheiding voor het geheele rijk [nadeelig was], omdat 
zij de krachten van hetzelve verzwakt en ons blootstelt aan den inval van 
iedere vreemde mogendheid’.

De invloed van de Luikenaars in Brussel

Op 3 september 1830 vertrokken enkele honderden bewapende Luike-
naars onder aanvoering van de redacteur van het Luikse opinieblad Le 
Politique, Ch. Rogier, naar Brussel. Deze groep drong aan op volledige 
afsplitsing van het Zuiden en streefde naar aansluiting met Frankrijk. 
Onder het zingen van de Marseillaise trok ze de stad binnen. De ‘Com-
missie voor Openbare Veiligheid’ moest al snel wijken voor de door 
Rogier in het leven geroepen ‘Réunion Centrale’, die voor het groot-
ste deel uit Luikenaars bestond en een enkele Brusselaar: Luik regeerde 
in Brussel! (Knuvelder, 1930, 91-92) Deze ‘Réunion’ was van mening dat 
niet de prins, maar het volk aan het hoofd van haar beweging moest staan.

Het ontbrak de burgerij aan een goede leider om adequaat tegen de 
opvattingen van de ‘Réunion’ te kunnen optreden. Degenen die de 
opstandige krachten wellicht hadden kunnen opvangen en beheersen 
leverden Brussel nu juist op een gevaarlijke wijze uit aan opwinding en 
onrust. Er was een gezagsvacuüm ontstaan. Vage verwachtingen, onze-
kerheid, loyaliteit, voorzichtigheid, radicalisme en bereidheid tot geweld 
doorkruisten elkaar. De onzekerheid in Brussel werd steeds groter. De 
burgerwacht had de gedragingen van het proletariaat niet meer in de hand. 
De werkgelegenheid was teruggelopen en het aantal werklozen dat de 
straten bevolkte, was gestegen. Het voedsel was duur en de lonen waren 
ontoereikend. Al met al was dit een ideale voedingsbodem voor nog meer 
onrust. (Vermeersch, 1970, pp. 81-83)

Onzekere tijden in Den Haag

Hoe ging het intussen in Den Haag? De koning was, na het bekend wor-
den van de onlusten in Brussel, van Het Loo naar Den Haag gegaan. Ver-
berne is van mening dat de gebeurtenissen een andere wending hadden 
kunnen krijgen, indien Willem I direct naar het Zuiden zou zijn gegaan. 
De ministerraad drong aan op handhaving van het gezag, maar de prins 
van Oranje was voorstander van het doen van concessies. Hoewel de uit-
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eindelijke beslissing in handen van de Staten-Generaal lag, kreeg men in 
regeringskringen steeds meer de neiging krachtiger tegen de revolte op te 
treden. (Verberne, 1958, dl. 2, p. 78) De redactie van De Noordstar had hier-
over een andere opvatting. Op 3 september 1830 schreef het blad: ‘Twee 
zaken zijn boven alle twijfel verheven, vooreerst, dat de Koning de hulp 
der Staten-Generaal niet behoeft om Oproerlingen te bedwingen; en ten 
anderen dat een leger, als dat hetwelk Brussel omringt, daar onder aanvoe-
ring onzer Prinsen niet vereenigd is, om de organisatie van het Oproer 
koelbloedig te komen aanzien.’

De koning erkende, met een mengeling van boosheid en machteloos-
heid, het al enigszins gewettigd lijkende plan om tot bestuurlijke scheiding 
te komen. In een afkondiging, gedagtekend 5 september 1830, sprak hij 
de wens uit ‘dat alle goede burgers zich overal afscheiden van de onrust-
stokers, en dat hunne edele pogingen tot herstel der algemeene rust, dáár, 
waar zij nog ieder oogenblik bedreigd wordt, eindelijk paal en perk stel-
lende, aan zoo groote rampen, de sporen zelfs daarvan eenmaal geheel 
mogen uitwisschen’. Verder deelde hij mee dat hij door de Staten-Gene-
raal zou laten onderzoeken of de betrekkingen tussen Noord en Zuid 
verandering behoefden. Daarbij werd ook de minister van Buitenlandse 
Zaken, J.G. baron Verstolk van Soelen (1776-1845), betrokken. Deze trof 
voorbereidende maatregelen om zijn collega’s in het buitenland van de 
politieke ontwikkelingen op de hoogte te stellen. Toch overwoog de al 
langer weifelende koning enkele dagen later de zuidelijke provincies die 
misschien – anders dan Zuid-Brabant en Luik – in nauwere betrekkingen 
met het Noorden wilden blijven, daartoe de gelegenheid te bieden. (Bor-
newasser, 1983, p. 269)

De besluiteloosheid van Willem I was in overeenstemming met de 
houding in het overgrote deel van Noord-Nederland. Enerzijds waren 
de inwoners daar woedend op de ondankbare en muitzieke zuiderlin-
gen voor wie de koning toch zoveel had gedaan, dat op geen enkel punt 
mocht worden toegegeven. Integendeel, de inwoners in het Zuiden dien-
den behoorlijk gestraft te worden. Anderzijds versterkten de gebeurtenis-
sen het nooit geheel verdwenen gevoel van onverschilligheid ten aanzien 
van alles wat het Zuiden overkwam. De Noord-Nederlanders juichten de 
prins van Oranje, die met doodsverachting de muiters had getrotseerd, bij 
zijn thuiskomst van harte toe. Bij zoveel verschil in verlangens en na alles 
wat er was gebeurd, werd in het eigenlijke Holland een administratieve 
scheiding algemeen als de beste oplossing beschouwd. Talloze landgenoten 
waren het Zuiden liever kwijt dan rijk. Zij schoren alle Zuid-Nederlan-
ders over één kam. (Bornewasser, 1983, p. 269) Een vergelijkbare stem-
ming was ook al in De Noordstar van 3 september 1830 te lezen geweest.
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Het Noorden en het Zuiden reageren verdeeld op een scheiding

Toen het beginsel van de scheiding in Brussel gelanceerd werd, maar in 
Vlaams-Nederland nauwelijks weerklank vond, reageerde de publieke opi-
nie in het Noorden onmiddellijk. De Amsterdamse jurist Lipman drong 
aan op de meest radicale scheiding. Deze woordvoerder van de ‘Amster-
damse Geest’ kreeg hier en daar wel tegenspraak, zoals in de Arnhemsche 
Courant, maar dit tegengeluid werd uitsluitend door Noord-Nederlandse 
motieven ingegeven, en wel vooral door een vrees voor een terugkeer van 
de oude hegemonie van Holland en Amsterdam. (Verberne, 1958, dl. 2, pp. 
79-80) De Arnhemsche Courant schreef op 23 september 1830: ‘De Hollan-
ders moeten met hun verlangen naar scheiding niet zoo zoet fluiten’. En 
enkele dagen later, op 27 september: ‘Het is dwaas te menen, dat het noor-
den nog ooit eens de macht zal hebben om de Schelde te sluiten of land-
bouwprodukten uit België te weren.’ Daarom was het niet verwonderlijk 
dat uit Gelderland en het katholieke Noord-Brabant ambivalente geluiden 
klonken. In de provincie Noord-Brabant vreesde men door de scheiding 
een mogelijke terugkeer naar de vroegere toestanden. Beide gewesten 
waren tegen een scheiding. (Verberne, 1958, dl. 2, p. 79-80) Het Bossche 
blad De Noord-Brabander sprak zich in het nummer van 7 september 1830 
uiterst afwijzend uit over een scheiding. Maar mocht die toch doorgang 
vinden, aldus de redactie van het blad, dan diende Noord-Brabant bij het 
Zuiden gevoegd te worden. Het blad was in dit geval voorstander van een 
administratieve scheiding met behoud van de Oranje-dynastie. (Hoffman, 
1974, p. 85)

Thorbecke, die afkerig was van de scheiding, verweet Lipman bekrom-
pen Amsterdams eigenbelang. Van Hogendorp drong eerst op administra-
tieve scheiding aan en daarna op een totale deling. Hij zag in de opstand 
een strijd van twee nationaliteiten. Groen van Prinsterer aanvaardde, toen 
de beweging in het Zuiden zich uitbreidde, met tegenzin de scheiding. Hij 
herkende in de nationale leus in het Zuiden een revolutionaire krijgslist, 
die moest leiden naar de overwinning van de jacobijnen en naar de ver-
eniging met Frankrijk. Voor hem ging het niet om een geschil tussen het 
Noorden en het Zuiden, maar om een strijd tussen revolutie enerzijds en 
de zaak van de godsdienst, orde, vrijheid en recht anderzijds. (Verberne, 
1958, dl. 2, p. 79)

De volksklasse uitte haar opinie op een eigen wijze door sommige 
afgevaardigden van de zuidelijke provincies, die ter zitting van de Sta-
ten-Generaal waren gekomen, lastig te vallen. Zo werden De Stassart, de 
gehate oud-prefect uit de Napoleontische tijd, en De Gerlache in respec-
tievelijk Rotterdam en Den Haag ernstig mishandeld. (Verberne, 1958, dl. 
2, p. 80)
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Ook kwamen er petities tot behoud van het Koninkrijk van de zijde van 
de handeldrijvende en industriële steden Gent en Antwerpen. De regen-
tenraad in Antwerpen, die er niet aan moest denken wat Amsterdam als 
buitenland zou gaan betekenen, gaf met slechts één tegenstem zijn steun 
aan een aanhankelijkheidsbetuiging in de vorm van een petitie vóór de 
eenheid. Dit gegeven wordt bevestigd door Le Catholique des Pays-Bas, die 
op 12  september 1830 moest erkennen, dat Antwerpen tegen de schei-
ding was. Het commentaar van het blad luidde dat de heren zich vergisten, 
want het was allerminst zeker dat bij een scheiding de koloniën voor het 
Zuiden verloren zouden gaan en evenmin dat er een douane gevestigd zou 
worden tussen Noord en Zuid om de onderlinge handel te bemoeilijken. 
Het zou slechts om een administratieve scheiding gaan, waarbij het Noor-
den en het Zuiden dezelfde bepalingen als tijdens de vereniging zouden 
blijven bezitten. In hetzelfde nummer verscheen een intekenlijst, waarin 
de ondertekenaar te kennen gaf, dat hij zich schaarde achter de eis van 
scheiding, zoals die op 3 september 1830 door de zuidelijke gedeputeer-
den aan de prins van Oranje was meegedeeld.

De Courrier des Pays-Bas schonk eveneens aandacht aan de kwestie van 
de opstelling van Antwerpen. Op 15 september 1830 schreef het blad dat 
op het gebied van de scheiding van het Noorden en het Zuiden door 
enkele intriganten alarm was geslagen bij de handelaars in Gent en Ant-
werpen. Zij zouden handig gebruik hebben gemaakt van de algemene 
uitdrukking ‘séparation complète’ (volledige scheiding), die per ongeluk 
in de proclamatie van 3 september 1830 was terecht gekomen. Deze per-
sonen zouden willen doen geloven dat uit de scheiding de sluiting van 
de Schelde en het verlies van de koloniën zouden voortvloeien. De beide 
genoemde steden zouden gebukt gaan onder een ‘régime de terreur’ (een 
schrikbewind) en een ‘appareil militaire’ (militair apparaat). Als de dynas-
tie zou voortbestaan, hoefden de zakenlieden in Gent en Antwerpen zich 
volgens de Courrier des Pays-Bas geen zorgen te maken over een eventuele 
scheiding. Dan zou alles bij het oude blijven.

Den Vaderlander wijdde op 10 september 1830 een artikel aan de schei-
ding en schreef: ‘Daarom is het dat wij nu moeten vragen, dat men Belgiën 
van Holland scheijde dat elk deel van het rijk, onder den scepter van het 
doorluchtig Huijs van Oragnien, zijne afgezonderde volksvertegenwoor-
diging, zijne wetten, zijn financieel stelsel hebbe; ’t is den eenigsten middel 
om vrede en eendracht tusschen Belgiën en Holland te behouden en het 
volk te vergenoegen.’

Ook op veel andere plaatsen in het Zuiden werden particuliere ver-
zoekschriften ondertekend en stedelijke petities ingediend, waarin de 
initiatiefnemers zich voor een scheiding uitspraken. Over het algemeen 
waren de petities talrijker en verwierven ze meer adhesie, naarmate ze 
uit steden kwamen met officiële autoriteiten die zwakker waren of min-
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der loyaal stonden tegenover het centrale gezag. De meeste inwoners van 
het Zuiden hadden er geen duidelijke voorstelling van of de scheiding 
slechts administratief dan wel volledig moest zijn. Daarover bestond teveel 
onenigheid en onduidelijkheid. (Bornewasser, 1983, p. 270)

De troonrede van 13 september 1830 en de reacties daarop

Met een troonrede opende Willem I op 13 september 1830 de Verenigde 
Vergadering van de beide Kamers der Staten-Generaal. Vrijwel alle 
Kamerleden waren aanwezig. Zelfs enige Kamerleden die hadden deel-
genomen aan de Brusselse en Luikse beweging waren gekomen. Afwezig 
waren volgens De Noordstar van 24 september 1830 de volgende personen: 
A.Ph.F.G. de Visscher graaf de Celles (1779-1841), G.J.A. de Stassart, C.A.J. 
le Hon (1792-1868), Ch.M.J.G. de Brouckère en F.X.J. de Langhe (1775-
1853).2 De Belgen waren volgens het genoemde blad het voorwerp van 
afkeuring en misprijzen. Maar de ergste ontgoocheling zou voor hen de 
toespraak van de koning zijn geweest. Er zou voor het Zuiden geen dui-
delijk, zakelijk antwoord zijn gekomen op de volgende, enige relevante, 
vraag: zouden Willem I en zijn regering het principe van administratieve 
scheiding aanvaarden?

De koning had twee vragen in de Verenigde Vergadering ter discussie 
gesteld: ten eerste of de recent opgedane ervaring de noodzakelijkheid had 
aangetoond, de nationale instellingen te wijzigen en ten tweede of, bij een 
bevestigend antwoord op de eerste vraag, de betrekkingen tussen de twee 
grote afdelingen van het Koninkrijk aangepast dienden te worden. De eer-
ste vraag ging over het al of niet handhaven van de grondwet, terwijl vraag 
twee de staatsstructuur betrof. Het antwoord van beide Kamers liet lang 
op zich wachten. Pas op 19 september 1830 reageerden de Kamerleden en 
stelden een antwoord op. Het oproer werd scherp veroordeeld en mede-
werking om langs grondwettige weg de orde te herstellen toegezegd. Vier 
Kamerleden waren voor een scheiding langs de Noord-Nederlandse en 
Waalse grens. Op 25 september 1830 begon men met de behandeling van 
de vragen die de koning had gesteld en op 28 september 1830 volgden de 
geheime beraadslagingen. Uiteindelijk vond op 2 oktober 1830 de stem-
ming plaats, maar toen was het al te laat, omdat de beslissing in het Zuiden 
al was gevallen. (Bornewasser, 1983, pp. 271-272)

Naar aanleiding van de verhouding tussen Holland en België schreef de 
Courrier des Pays-Bas op 19 september 1830 dat het Zuiden gebukt gin-
gen onder het juk van het Noorden. Het Zuiden werd door het Noorden 
uitgebuit en daarom wilde het Zuiden het definitief van zich afschudden. 
Voor hen was het of de vrijheid en onafhankelijkheid of verdere onder-

2 Genoemde Kamerleden hadden verklaard dat zij de zitting niet zouden bijwonen vanwege be-
sprekingen met een aantal vooraanstaande Fransen. Onderwerp van het gesprek was de opstand.
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werping, aldus de schrijver in het genoemde blad. Hij was van mening 
dat een terugkeer naar de oude situatie niet meer tot de mogelijkheden 
behoorde. Dit was volgens hem het juiste moment om zich van het juk 
van de koning te ontdoen.

Intussen had het nieuws uit Den Haag Brussel bereikt. Daar werd de 
troonrede opgevat als een oorlogsverklaring. De ‘Commissie voor Open-
bare Veiligheid’ plaatste de bespreking van de troonrede op de dagorder 
van een grote vergadering, waartoe zij de vertegenwoordigers van de bur-
gerwacht had uitgenodigd. Een woelige en opgewonden menigte, waar-
onder de al eerder genoemde Luikse radicalen, drong de vergaderzaal 
binnen met de bedoeling revolutionaire beslissingen af te dwingen. Toen 
dit niet lukte en bleek dat zelfs de als liberaal-katholiek bekend staande 
Ph.F.B.O.Gh. de Merode de laatste brug naar Den Haag niet wilde opbla-
zen, nam de onstuimige Ch. Rogier het radicale gezelschap op sleeptouw 
naar een andere plaats in de stad om er een grote ‘Réunion Centrale’ te 
stichten. Het werd het trefpunt en hoofdkwartier van alle extremisten. De 
burgerwacht en de ‘Commissie voor Openbare Veiligheid’ werden voor 
‘lauwen en verraders’ uitgemaakt. (Vermeersch, 1970, pp. 82-83) Tijdens 
een diner las Rogier de kort tevoren in Brussel aangekomen tekst van de 
troonrede voor, waarna die onder luid geroep werd verbrand. In de stad 
werden strooibiljetten uitgedeeld met daarop een verminkte versie van de 
troonrede. (Smits, 1950, p. 293)

Op 19 september 1830 viel het opgezweepte publiek het stadhuis bin-
nen en greep het naar de wapens. De volgende dag was de burgerwacht 
haar autoriteit kwijt. Een omgekeerde handeling vond plaats: de burger-
wacht werd door het volk ontwapend. Terwijl in de straten van Brussel 
anarchie heerste, was de ‘Réunion’ begonnen een nieuwe regering samen 
te stellen. De burgerij schrok echter op 21 september 1830 terug voor 
de niet te overziene politieke en sociale gevolgen. Alleen in de ‘Réunion’ 
bleven enkele burgers trouw aan het oorspronkelijke plan van de ‘Com-
missie’: de volkswoede mobiliseren en hanteren om een nieuwe staatsor-
dening af te dwingen, die onverminderd burgerlijk zou zijn en door een 
dynastieke unie met het Noorden verbonden zou blijven.

Toch bleven de meeste oppositieleiders van mening dat alle politieke 
ondernemingen gedoemd waren vruchteloos ten onder te gaan in de 
onhandelbare en stuurloze massa die Brussel in één grote, doelloze chaos 
veranderde. Men had behoefte aan een geschikte leider en meende die 
gevonden te hebben in Louis de Potter. De nog steeds in Frankrijk verke-
rende balling werd door Gendebien naar Brussel gehaald. De oppositielei-
ders verloren de moed, omdat het volksoproer aan hun controle ontsnapte 
en een interventie van het leger dreigde. Het besluit om Brussel binnen 
te vallen werd op 17 september 1830 genomen, maar pas drie dagen later 
ontving prins Frederik het bevel op te rukken. De koning had een afkeer 
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van geweld en wilde niet door militair ingrijpen voedsel geven aan het 
oproer. (Vermeersch, 1970, p. 83)

Prins Frederik vaardigde op 21 september 1830 een proclamatie uit, 
waarin hij de bezetting van de stad aankondigde met als doel het wet-
tig gezag en de orde te herstellen. Bij het vernemen van deze afkondi-
ging verliet een aantal voormannen de stad. Tot degenen die vertrokken 
behoorden Ph.F.B.O.G de Mérode, A. Gendebien en J.S. van de Weijer. Zij 
zochten een veilig heenkomen aan de Franse grens. Slechts een handjevol 
arbeiders en messentrekkers uit de achterbuurten bleef op de barricaden 
om Brussel tot iedere prijs tegen het koninklijke leger te verdedigen. Deze 
achterblijvers versterkten de barricades en in de nauwe straten werden de 
huizen volgestouwd met primitief verdedigingstuig en hielden geïmpro-
viseerd bewapende arbeiders zich vol vechtlust gereed. (Verberne, 1958, dl. 
2, p. 82) Toen op 23 september prins Frederik zich opmaakte om met het 
leger het uitgeputte en radeloze Brussel binnen te trekken, vluchtte ook 
Ch. Rogier ontmoedigd en uitzichtloos de stad. Het militaire ingrijpen 
zou echter in een droevig fiasco eindigen. (Vermeersch, 1970, p. 83)

De regering veronderstelde dat de revolutionaire beweging zich vanuit 
Brussel zou verspreiden naar de provincies. Prins Frederik had verzuimd 
de steden en dorpen rond Brussel af te snijden van Brussel, zodat de aan-
voer van mankracht, wapens en levensmiddelen kon worden voorkomen. 
Men wilde via een bliksemoperatie naar het hart van de stad doorstoten. 
Prins Frederik had de Hallepoort niet bezet, omdat hij de revolutionairen 
de kans wilde geven door deze poort te ontsnappen. Deze beslissing had 
echter een averechts effect, omdat gewapende boeren uit de omgeving en 
vrijwilligers uit de provincie langs de ongemoeid gelaten poort de stad 
binnenkwamen. (Vermeersch, 1970, p. 84)

In de morgen van 23 september 1830 stond prins Frederik met zijn 
leger van tienduizend man voor de poorten van Brussel. Deze werden 
na enig verzet ingenomen. De opmars verliep aanvankelijk voorspoedig. 
Rond 10 uur was de benedenstad al bezet. Het doel, door te stoten naar de 
paleizen en de Grote Markt, leek binnen handbereik te liggen. Maar toen 
kreeg het leger met grotere tegenstand te maken. Uit de ramen versche-
nen geweerlopen en de Koningsstraat was op verscheidene plaatsen gebar-
ricadeerd. Na hevige gevechten wist het leger de rebellen te verslaan en de 
barricades op te rollen. De koninklijke paleizen werden bereikt. Ze wer-
den door het leger bezet. Daarmee was één doel bereikt. De legerleiding 
vergat echter het nabijgelegen Koningsplein te bezetten en deze tactische 
fout werd meteen door de opstandelingen uitgebuit. Zij veroverden het 
plein en richtten nieuwe barricades op die, ondanks verwoede pogingen 
van het leger, niet meer zouden worden genomen.

Tot aan de avond bleef de strijd onbeslist. Dit resultaat lokte Ch. Rogier, 
die zich in de buurt had opgehouden, terug naar Brussel. Hij werd de 
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organisator van de opstand. Hij zag in dat de coördinatie van de troepen 
niet goed was verlopen en benoemde een Spaans-Belgische avonturier, 
Don J. van Halen (1790-1864), tot aanvoerder van het opstandige gelegen-
heidsleger. De volgende dagen werd de strijd in en rond het Park voort-
gezet. Maar prins Frederik wilde het niet op een totale verwoesting laten 
aankomen, omdat hij daarmee de laatste kans op verzoening zou verspe-
len. Na een mislukte poging om te onderhandelen met de burgerlijke 
autoriteiten, besloot de prins in de late avond van 26 september 1830 de 
troepen het bevel tot de terugtocht te geven. Dit gebeurde overigens in 
het diepste geheim, zodat de opstandelingen tot hun grote verrassing de 
volgende morgen het gevechtsterrein verlaten aantroffen. (Vermeersch, 
1970, pp. 85-87) Kort daarna begon het leger uiteen te vallen. Zuid-
Nederlandse officieren en soldaten, aangetrokken door het nationale 
enthousiasme, verlieten hun regimenten. (Kossmann, 1979, p. 106)

De militaire tegenstand had op spectaculaire wijze het definitieve 
echec van het wettig gezag veroorzaakt. (Bornewasser, 1983, p. 272) Te 
laat ingrijpen en aarzeling lagen ten grondslag aan deze mislukking (Koss-
mann, 1979, p. 105). Met een debacle was in het Noorden echter geen 
rekening gehouden. Daar had men hoge verwachtingen van deze mili-
taire interventie gehad. De Noordstar was overtuigd van de goede afloop. 
Op 24 september 1830 had het blad geschreven: ‘De Proclamatie van den 
Prins der Nederlanden doet het einde van den opstand, althans te Brus-
sel, te gemoet zien. Tegen standvastigheid, met beleid gepaard, is het onregt 
niet bestand.’

De Standaard prees aanvankelijk het voorzichtige regeringsbeleid, maar 
op 29 september 1830 moest het blad teleurgesteld vaststellen: ‘Eene rege-
ring, die zich niet boven de driften en hartstogten weet te verheffen, ver-
valt altijd in misslagen.’ En op 3 oktober 1830 merkte de redactie somber 
op: ‘De terugtogt van het leger zal de moed der opstandelingen nog meer-
der aanwakkeren, zoo dat weldra niet meer eenige steden, maar geheel 
België in de wapenen zal staan.’ De Noordstar concludeerde op 1 okto-
ber 1830 dat het proletariaat door brandstichting en moord het leger had 
verdreven. Ondanks de nederlaag was het blad trots op de verrichtingen 
van prins Frederik, ‘die getoond heeft, den naam van Kolonel-Generaal 
der Nederlandsche Landmagt niet te vergeefs te voeren. Het wijken uit 
Brussel met een militaire positie in de nabijheid, schijnt men onder deze 
omstandigheden niet als eene nederlaag te moeten beschouwen’. Deze 
visie lag in de lijn van het blad, maar was niet in overeenstemming met de 
werkelijkheid.

De gevluchte oppositieleiders keerden terug naar de stad, waar op 26 
september 1830 een Voorlopig Bewind werd gevormd onder leiding 
van Ch. Rogier, Van de Weijer, Gendebien, Van der Linden d’Hoogvorst 
en graaf de Mérode. Zij wilden het ijzer smeden nu het nog heet was en 
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vormden een hoofdbewind, waaraan De Potter nog werd toegevoegd. 
Op 4 oktober 1830 riepen zij de onafhankelijkheid van België uit. Het 
Bewind stelde zich als taak een concept van de grondwet uit te werken en 
dat voor te leggen aan een verkozen en constituerende Nationale Volks-
raad. Hiermee was het revolutionaire proces voltooid. (Vermeersch, 1970, 
p. 87)

Een gedesillusioneerde koning Willem I in het Noorden 

De oude elite van het Verenigd Koninkrijk zat er in de Tweede Kamer ver-
slagen bij. Nog geschokt door de revolutionaire gebeurtenissen moesten 
de Kamerleden zich uitspreken over de twee door de koning gestelde vra-
gen. Op zijn eerste vraag of wijzigingen in de nationale instellingen nood-
zakelijk waren, reageerden de Noord-Nederlandse afgevaardigden negatief 
met 42 tegen 3 stemmen. De ontwikkeling die zich al voor de opstand 
bij hen had afgetekend, kwam nu plotseling in een versnelling. Zij schaar-
den zich eensgezind achter hun vorst. Voor de zuidelijke afgevaardigden 
was verandering van het autocratische bewind echter een voorwaarde. Zij 
stemden met 42 tegen 2 stemmen voor.

Ook de uitslag van de vraag over de scheiding leek op het eerste gezicht 
duidelijk. Van de noordelijke vertegenwoordigers waren 33 tegen en 15 
voor die scheiding, terwijl van de zuidelijke afgevaardigden 40 voor en 10 
tegen waren. Ondanks het feit dat een meerderheid voor scheiding was, 
bleek de verdere procedure nog niet helemaal duidelijk. Het merendeel 
van de Kamer had na aarzeling gekozen voor een oplossing die het niet 
kende en een minderheid stemde tegen een voorstel dat zij in beginsel 
onontkoombaar achtte. Die onduidelijkheid lag in het feit dat sommige 
Kamerleden een vernieuwde samenwerking wel zagen zitten, als de wet-
tige toestand was hersteld. Andere Kamerleden wilden de Vlamingen erbij 
halen en weer anderen wilden eerst het verdere verloop afwachten. Enkele 
Noord-Nederlanders hadden zich in felle bewoordingen voor een vol-
ledige scheiding uitgesproken. Zij kregen hun zin: twee dagen nadat de 
koning een staatscommissie had benoemd die zich over de gewenste wijzi-
gingsvoorstellen zou buigen, kondigde in Brussel een voorlopige regering 
de onafhankelijkheid van België af. (Bornewasser, 1983, p. 272)

De besluiteloosheid van de koning was voor De Noordstar aanleiding te 
reageren. Op 18 oktober 1830 schreef het blad: ‘De afscheiding alzoo, door 
de Belgen gevorderd, door de Hollanders verzocht, door de Staten-Gene-
raal wenschelijk verklaard, is grootendeels door den Koning, en inzon-
derheid door den Prins van Oranje, tot stand gebragt. Waarom wordt zij 
niet stellig door den Koning uitgesproken? Begrijpt men dan niet, dat alle 
onzekerheid, alle twijfel omtrent eene zo gewigtige aangelegenheid den 
moed verzwakt, de geestdrift uitdooft, en alle redenen van kleingeestig 



131Het verdere verloop van de gebeurtenissen na het oproer in Brussel

eigenbelang, dat zich aan de dienst van het Vaderland tracht te ontrekken, 
klem bijzet?’

De Noordstar had op 1 oktober 1830 opgeroepen de rust te bewaren 
en zich niet te laten leiden door de waan van de dag. Indien de grondwet 
gewijzigd diende te worden ‘late men zich niet verleiden door redenerin-
gen, als die, welke in den Standaard, een nieuw Blad, worden aangetroffen’. 
De redactie van De Standaard had namelijk op 26 september 1830 gewe-
zen op de moeilijkheden die een scheiding met zich mee zouden bren-
gen. Het blad meende dat een afsplitsing op dit moment niet wenselijk 
was. Bovendien vroeg het zich af of een scheiding niet in strijd was met 
het grondbeginsel van het Koninkrijk en met de staatkunde van Europa. 
Volgens het traktaat van Londen van 20 juni 1814, waarvan de bepalingen 
naderhand op het congres van Wenen zijn bekrachtigd, ‘moest de vereeniging 
van Holland en België, volkomen en innig zijn, zoodat de beide landen slechts 
eenen enkelen staat zouden uitmaken; moeten de volksplantingen aan beide de dee-
len des rijks gemeen, de schulden tot op de vereeniging gemaakt en de verdediging 
aan de Fransche grenzen en overal elders, ten laste der algemeene schatkist des rijks 
zijn, terwijl eindelijk de geheele Staat, naar een en dezelfde grondwet zou 
moeten geregeerd worden’. Daarom was volgens De Noordstar een grond-
wetsherziening ook nog niet aan de orde.

Uiteindelijk huldigde de redactie van De Noordstar eenzelfde opvat-
ting over het wel of niet aanpassen van de grondwet, want het blad schreef 
op 8 oktober 1830: ‘Intusschen die Scheiding, die noodzakelijk of althans 
hoogst waarschijnlijke Scheiding, is dan eindelijk tot stand gekomen; en 
men schijnt in het denkbeeld te staan, dat daartoe het veranderen onzer 
Grondwet noodzakelijk zoude zijn. Zonder te willen onderzoeken, of daar-
toe, bij het volslagen gebrek aan eensgezindheid, voor het tegenwoordige 
mogelijkheid is, wenschen wij thans alleen te betoogen, dat onze Grond-
wet voor ons geene wezenlijke verandering kan of moet ondergaan, dat 
zij voor de Noordelijke Provinciën, zoo veel immer mogelijk is, behoort 
gehandhaafd te worden.’ Daarmee wilde De Noordstar niet beweren dat de 
grondwet geen gebreken bevatte, maar die zouden in een later stadium 
aangepast kunnen worden. Dit onderwerp zou aanleiding zijn voor een 
voortdurende discussie tussen De Noordstar en De Standaard.

Verder hekelde de redactie van De Noordstar het Gentse blad Le Catho-
lique des Pays-Bas. Het had naar aanleiding van de burgeroorlog in Brus-
sel geschreven dat de teerling was geworpen en het burgerbloed had 
gestroomd. Furieus reageerde De Noordstar door op te merken dat rebellen 
het tegen de bloem der natie hadden opgenomen. Zij die in naam van 
de wet en de koning waren opgetrokken om de rust en vrede te herstel-
len, die burgers, waren aangevallen en hadden hun bloed gestort. Dit bloed 
was te betreuren, aldus het blad. Het vervolgde: ‘Ja, Burgerbloed heeft 
gestroomd door de handen van muitelingen; Burgerbloed van hen, die het 



132 ‘Losgemaakt uit de verdrukking’

regt tegen kwaadwilligen verdedigen. Schenkt hun uwe klagt, Landgenoo-
ten! Niet den opstokers van Oproer, den Aanvoerders van den Burgeroor-
log.’

In zijn Nederlandsche Gedachten, die in september en oktober 1830 bijna 
dagelijks uitkwam, schreef Groen van Prinsterer op 9 oktober 1830: ‘De 
Vereenigde Nederlanden staan ingevolge van den gewapenden opstand 
voor het tegenwoordige geheel op zichzelf.’ Hij was tegen een herziening 
van de grondwet, zo’n wijziging vond hij maar riskant. 

Reacties op een mogelijke aansluiting bij Frankrijk 

Een voorlopige conclusie is dat het Luikse collectief onder aanvoering 
van Ch. Rogier het hart van de revolutiebeweging is geweest. Ducpéti-
aux sloot zich erbij aan. De kern van de revolutionairen stelde zich ten 
doel het bestuur van de stad en het land over te nemen. Zij beschikte over 
het invloedrijke persorgaan Le Belge en intimideerde de burgerwacht en 
de veiligsheidscommissie, speculeerde op de steun van de volksmassa en 
trad in contact met de revolutionaire bewegingen in andere steden, waar-
onder natuurlijk Luik, waar het wettig gezag al grotendeels was verdwe-
nen. (Bornewasser, 1983, p. 273) Bornewasser concludeert dat Rogier cum 
suis niet in dienst stonden van de nieuwe Franse machthebbers. Het bewijs 
hiervoor ontbreekt echter. De intellectuelen in het Zuiden waren wel 
Frans georiënteerd en stonden regelmatig met Frankrijk in verbinding. 
Bovendien traden Franse revolutionairen vanaf het begin provocerend en 
opruiend op, maar de Brusselse uitbarsting kwam de Franse regering van 
de burgerkoning Lodewijk Filips ongelegen. Toen de beweging op gang 
was gekomen, hebben bijna alle ambitieuze politici van het Zuiden in toe-
nemende mate hun zinnen gezet op een zo zelfstandig mogelijk België. 
(Bornewasser, 1983)

Toch onderkenden tijdgenoten het gevaar van een hereniging van Bel-
gië met Frankrijk. Zo schreef De Standaard op 22 september 1830 ‘dat er 
in vele deelen van het Zuiden des rijks, eene algemeene zucht heerscht, 
om als een deel van het Fransche rijk, door de regering van dat rijk te 
worden bestuurd’. Deze mogelijkheid moet niet worden uitgesloten, want 
De Noordstar sloot die optie ook niet uit, gelet op wat zij op 1 oktober 
1830 publiceerde. Het blad betoogde toen: ‘En indien met er daad de 
Fransche Natie Patronesse van den Belgischen opstand zijn mogt, zoodat 
men zich de medewerking der Franschen niet kon ontveinzen: (hetgeen 
men echter noch kan noch mag gelooven) welnu, dan bestaat er van deze 
zijde geene reden, Engelsche en Pruissische Troepen niet op onze grond 
toe te laten.’
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Einde van het koninklijk gezag in het Zuiden?

Toen prins Frederik met zijn troepen Brussel had verlaten, trokken de Lui-
kenaars en de Franse vrijwilligers de stad uit, het leger van de prins ach-
terna. Dat had zich gedemoraliseerd teruggetrokken naar de grenzen van 
Noord-Brabant. Het koninklijke gezag was definitief vernietigd. Overal 
deden zich volksbewegingen voor en hoewel de militaire autoriteiten wil-
den ingrijpen, weigerden de troepen dienst. Het ontbrak aan communica-
tie tussen de vestingen, zodat elke commandant naar eigen inzicht moest 
handelen. De vestingen Ath, een plaats in Wallonië waar koning Willem 
I in 1824 een fort had laten bouwen, en Bergen verloren snel het wet-
tige gezag, waardoor de opstand in geheel vrije verbinding met Frankrijk 
kwam. Daarna volgden Doornik, Charleroi, Namen en Luik. (Verberne, 
1958, dl. 2, p. 83)

De radicale hervormingsbeweging kwam in een stroomversnelling. In 
veel steden werden ‘Réunions’ gevormd, die zich belastten met de voor-
bereiding van de verkiezingen voor het Nationaal Congres, dat op 10 
november 1830 bijeen zou komen. Dit congres kreeg als opdracht het 
opstellen en goedkeuren van een nieuwe grondwet. Opmerkelijk is dat de 
burgerij de winst opstreek, die het proletariaat had verdiend. De machts-
verhoudingen waren echter nog uiterst onzeker en de sociale spanningen 
nog niet verdwenen. Dit belemmerde de groei naar de ene Belgische natie. 
(Bornewasser, 1983, pp. 274-275) Opgezweepte haat tegen de Hollandse 
onderdrukker en de overwinning op het Nederlandse leger werkten ech-
ter bindend.

Nadat het Voorlopig Bewind op 4 oktober 1830 besloten had een onaf-
hankelijk staat te vestigen, bereikte de crisis haar derde fase. Na het tege-
moet komen aan de grieven en het doorvoeren van een administratieve 
scheiding volgde nu een volstrekte scheuring. Op 4 oktober 1830 had de 
koning de prins van Oranje naar Antwerpen gezonden. Hij werd verge-
zeld door de minister van Staat, Ch.J. hertog van Ursel (1777-1862), de 
ministers Van Gobbelschroy en De la Coste en de internuntius mgr. Fr. 
Capaccini. Deze laatste was meegekomen om de katholieken voor de 
prins te winnen. Zij vormden een machtige partij door aanzien, rijkdom 
en hun numerieke meerderheid. Bovendien waren zij sterk gekant tegen 
de omwenteling en wensten de handhaving van het Huis van Oranje in 
het kader van een administratieve scheiding. Ook waren de katholieken 
tegen een vereniging met Frankrijk, waar de Juli-revolutie een antikleri-
kaal karakter had gekregen. De lagere geestelijkheid was echter, zoals eer-
der beschreven, niet Oranjegezind en verzette zich tegen een restauratie. 
(Nuyens, 1884, dl. 2, p. 38)

De Noordstar bevestigt de visie van Nuyens op de houding van de 
katholieken, want het blad schreef op 14 oktober 1830 dat noch Le Cour-
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rier de la Meuse, noch de voormalige Le Catholique, waarvan de naam na 
de opstand was omgedoopt in Journal des Flàndres, op de stellingname van 
de geestelijkheid had gereageerd. Beide bladen waren voor administratieve 
scheiding met de prins van Oranje als staatshoofd. Ook de Courrier des 
Pays-Bas stond aanvankelijk niet onwelwillend tegenover deze oplossing. 
Op 3 oktober 1830 analyseerde de redactie uitgebreid de voor en tegens 
van een kandidatuur van de prins van Oranje als koning van België. De 
voorlopige conclusie luidde dat de prins er klaar voor was. Andere kandi-
daten moesten eerst op hun antecedenten worden onderzocht en verder 
moest bekeken worden hoe die nationaal en internationaal zouden wor-
den ontvangen.

Graaf L.F. de Robiano de Borsbeek (1781-1855) had als katholiek en 
politicus zijn bedenkingen tegen de benoeming van de prins van Oranje. 
Op 4 november 1830 vatte hij zijn twijfels in de Courrier des Pays-Bas 
samen. Hij stelde vast dat de prins weliswaar over de nodige kwaliteiten 
beschikte, maar gelet op wat er allemaal was voorgevallen, met name in 
Brussel, niet de geschikte kandidaat kon zijn.

De prins van Oranje in Antwerpen

We keren terug naar Antwerpen, waar de prins van Oranje op 5 okto-
ber 1830 arriveerde. Hij was door de koning gestuurd om de orde in de 
trouw gebleven zuidelijke gewesten te herstellen. Daar was een grote 
groep katholieken afkerig van de revolutionaire geest die er waaide. Zij 
wenste handhaving van het Huis van Oranje. Een van hen, F.A.M.C. graaf 
de Méan de Beuarieux, aartsbisschop van Mechelen, was weliswaar geen 
tegenstander van de dynastie, maar hij moest toch tegen de prins van 
Oranje zeggen dat zijn komst en goede bedoeling te laat kwamen. Het 
Voorlopig Bewind was inmiddels geïnstalleerd. Toch heeft prins Willem 
geprobeerd op de sentimenten van de bevolking in te spelen. Hij vaar-
digde een proclamatie uit, waarin hij de administratieve scheiding aan-
kondigde, alsmede de vrijheid qua gebruik van de talen, vrijheid van 
onderwijs en het recht van benoeming van uitsluitend Belgische amb-
tenaren. Toen de verantwoordelijke autoriteiten die toezegging afwe-
zen toonde de prins zich bereid nog een stap verder te gaan door zich 
tot soeverein over het Zuiden te laten uitroepen. Hij was bereid met alles 
in te stemmen, indien de Belgen hem de troon zouden aanbieden en de 
mogendheden daarmee zouden instemmen. Onbespreekbaar voor hem 
was de afscheiding van Luxemburg, dat volgens hem voor eeuwig met het 
Huis van Oranje was verbonden. Bovendien zouden de garnizoenen die in 
het Zuiden nog in Nederlandse handen waren, operationeel moeten blij-
ven. De kroonprins liet zich echter overhalen op 16 oktober 1830 nog een 
proclamatie uit te vaardigen, waarin hij de onafhankelijkheid van België 
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erkende, de verkiezingen voor het Nationaal Congres goedkeurde en zich 
aan het hoofd van de beweging stelde. (Verberne, 1958, dl. 2, pp. 85-86) 
De kloof was echter niet meer te overbruggen. De onafhankelijkheidsver-
klaring op 3 oktober 1830 in Brussel uitgesproken en de oproep in Den 
Haag tot gewapend optreden spraken voor zich.

Interessant is een opmerking in de Arnhemsche Courant. De redactie van 
dit blad had het vermoeden dat de zending van de prins naar Antwerpen 
te maken had met een geheim diplomatiek overleg tussen de mogend-
heden. Het blad meldde op 12 oktober 1830 ‘dat de prinselijke zending 
een gevolg was van een conferentie der mogendheden, waarin het besluit 
genomen is om met België nogmaals den weg van zachtheid en toege-
vendheid in te slaan’. Op 14 oktober 1830 was het suggestieve bericht in 
deze krant te lezen dat de Europese mogendheden met het optreden van 
de prins wel tevreden waren, maar dat het de Franse émigrés waren, die 
zijn populariteit ondermijnden. Daarover wordt door historici verschil-
lend gedacht. Franse invloed in België is aanwijsbaar aangetoond, maar in 
hoeverre deze een beslissend stempel heeft gedrukt op de revolutie is nog 
steeds de vraag. Wel is duidelijk dat Franstalige journalisten aanhoudend 
hebben geageerd tegen het beleid van de koning.

Na het echec van de kroonprins liet het Voorlopig Bewind op 18 okto-
ber 1830 de volgende proclamatie uitgaan: ‘De onafhankelijkheid van 
België, die reeds door de overwinning des Volks metterdaad erkend is, en 
dus geene ratificatie noodig heeft, wordt plechtig daarbij erkend.’ (Nuy-
ens, 1884, dl. 2, p. 46) In Brussel en andere steden werd de afkondiging 
van de prins publiekelijk verbrand. De Courrier des Pays-Bas publiceerde 
op 19 oktober 1830 de proclamatie van de prins en schreef twee dagen 
later dat het een vod was, waardoor zijn kansen op de troon vrijwel verke-
ken waren. Uiteindelijk zou de beslissing bij het Nationaal Congres liggen. 
Toen de prins Antwerpen had verlaten, schreef de Courrier op 31 oktober 
1830 dat men op hem niet meer kon rekenen. Het blad kwam met een 
vernietigend oordeel over de prins en schreef dat hij niet had beantwoord 
aan de waardigheid van zijn afkomst. Met andere woorden: dat men in 
hem geen soeverein zag.

De bevolking in het Noorden was zeer ontstemd over de handelwijze 
van de prins. Ze beschouwde zijn optreden in het Zuiden als verraad. Op 
22 oktober 1830 verwoordde De Noordstar de reactie als volgt: ‘Over het 
gedrag van den Prins van Oranje behoeven wij ons, nu de zaak deze wen-
ding genomen heeft, verder weinig te bekommeren. Die Prins, wij zei-
den het eenmaal, en toen werd de uitdrukking als beleedigend voor den 
Prins beschouwd, beschikt eigenmagtig noch over de regten van zijn Huis, 
noch over het lot van Nederland (;) een Koningszoon, die muiterij en 
afval bedwingen moest, verklaart zich zelven aan het hoofd der oproerige 
bewegingen te stellen; de eerste onderdaan van het Rijk keurt de daden 
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der opstandelingen zoo openlijk mogelijk goed, terwijl het Hoofd van 
den Staat alle begunstiging der opstandelingen bestraft: dat alles kwetst 
ons gevoel en verwijdert ons eerlijk Hollandsch hart van hem, dien wij 
tot dus verre als den erfgenaam van den Troon, waarvoor eens zijn bloed 
gestroomd heeft, gewoon waren te eerbiedigen.’

Het is overigens opvallend dat De Standaard weinig woorden besteedde 
aan de handelwijze van de prins. De redactie stond er niet onwelwil-
lend tegenover. Wel was het blad er zeker van dat de scheiding onder een 
vorst van het Huis van Oranje aanstaande was. Het schreef op 22 okto-
ber 1830: ‘Zoodra derhalve Noord-Nederland geheel op zich zelve zal 
staan; zoodra de bijzondere tractaten tusschen hetzelve en België te slui-
ten, de voorwaarden der afscheiding zullen hebben geregeld; zoodra deze 
overeenkomsten door de groote Mogendheden van Europa zullen zijn 
goedgekeurd en Holland en België zullen erkend zijn, als twee geheel 
afzonderlijke Staten, alleen door bijzondere tractaten aan elkander gebon-
den, of ook zoodra de drang der omstandigheden den staat van het pro-
visionele niet meer dringend noodzakelijk zal maken, moet eene geheel 
nieuwe grondwettige orde van zaken, een geheel nieuw verdrag tusschen 
de Hollandsche natie en den Vorst, worden totstand gebragt en aanvan-
gen.’ Verder was De Standaard ervan overtuigd dat de val van het provi-
sioneel bestuur niet ver meer kon zijn. ‘Dan zal’, zo vervolgde het blad 
op 27 oktober 1830, ‘zich de gezetene klasse voor eenen Constitutionelen 
regeringsvorm, onder eenen Vorst van het Huis van Oranje verklaren.’ Op 
14 november 1830 berichtte het blad ‘dat Holland niet zou bevoordeeld 
worden, bij de verheffing van den Prins van Oranje, tot hoofd van den 
Belgischen Staat’.

De Arnhemsche Courant van 23 oktober 1830 reageerde verontwaardigd 
op een bericht in de Courrier des Pays-Bas. Dit blad had geschreven dat 
na het echec van de prins van Oranje in de noordelijke gewesten allerlei 
onlusten waren uitgebroken. De Arnhemsche Courant antwoordde: ‘Zulke 
onbeschaamde verdichtselen behoeven geen wederlegging, vooral niet in 
een ogenblik, dat de verkleefdheid aan het vorstelijk stamhuis zoo duide-
lijk spreekt.’

Door de mislukte poging van de prins van Oranje de soevereiniteit in 
het Zuiden op zich te nemen was de verhouding tussen de koning en zijn 
zoon danig verstoord. Kroonprins Willem werd door zijn vader terugge-
roepen. Hij verliet op 25 oktober 1830 Antwerpen en wachtte in Willems-
dorp op verdere instructies. Hij aarzelde door te reizen naar Den Haag uit 
angst voor de verontwaardiging in het Noorden. In het diepste geheim 
werd hij ten slotte door zijn vader ontvangen en onmiddellijk naar Lon-
den gezonden om de belangen van de Oranjedynastie te behartigen. (Ver-
berne, 1958, dl. 2, p. 86)
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Was het een soort ballingschap die de prins kreeg opgelegd, vraagt W.J.F. 
Nuyens zich af, of was het een maatregel om de opwinding van een groot 
deel van de Hollanders over de prins op tijd tot bedaren te brengen. Nuy-
ens kiest voor de laatste mogelijkheid, omdat men de prins met een ‘sec-
tarische felheid’ zou hebben aangevallen. (Nuyens, 1884, dl. 2, p. 48) De 
Noordstar berichtte op 27 oktober 1830 dat de koning de kroonprins alle 
gezag had ontnomen. Groen van Prinsterer schreef: ‘Ik gruw van zulk een 
ontaard schepsel als de prins. Moge hij nimmer een voet zetten op Hol-
landse bodem, nimmer de as zijner voorvaderen ontheiligd worden door 
zijn lijk.’ (Rovers, 2000, p. 47) Van Hogendorp was een van de weinigen 
die de handelwijze van de prins van Oranje verdedigde. Hij schreef: ‘Het 
is tijd den Prins te zuiveren van den blaam, die hem aangewreven is bij het 
goede volk.’ (De Bosch Kemper, 1873, p. 97) 

Het terugroepen van de prins van Oranje betekende een keerpunt in 
de relatie met het Zuiden. Op 18 oktober 1830 kondigde de koning het 
volgende af: ‘Uit de Proclamatie door onzen beminden zoon, den Prins 
van Oranje, den 16n dezer te Antwerpen uitgegeven, en waarvan de aan-
leidende oorzaken ons even weinig bekend zijn als de gevolgen daarvan 
door ons kunnen berekend worden, blijkt intusschen ontwijfelbaar, dat de 
erkenning van het grondwettig gezag in de Zuidelijke provinciën thans 
geheel en al heeft opgehouden. In die gesteldheid van zaken, moeten 
onzen zorgen zich van nu voortaan geheel uitsluitend tot de getrouwe 
Noordelijke provincies bepalen.’ (Nuyens, 1884, dl. 2, p. 49)

Deze afkondiging had de instemming van De Noordstar, want het blad 
schreef op 22 oktober 1830: ‘De toejuiching, waarmede deze verklaring 
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen is, heeft haren weêr-
klank gevonden in de harten van alle Hollanders.’ Bij Koninklijk Besluit 
van 20 oktober 1830 werd de prins van Oranje van al zijn taken ontheven. 
Het opperbevel over de provincie Antwerpen werd aan D.H. baron Chassé 
en dat van Limburg aan generaal B.C.J. Dibbets (1782-1839) overgedra-
gen. (Nuyens, 1884, dl. 2, p. 49) De rest van de garnizoensplaatsen was in 
handen van de Belgen.

Het bombardement van Antwerpen

De laatste hoop op verzoening met de Belgen werd de bodem ingeslagen 
door het bombardement van Antwerpen. Spil in deze escalatie was de in 
Boom geboren Frans-Lodewijk van den Herreweghe. Hij was belasting-
ambtenaar in Berchem, maar in 1828 uit de dienst ontslagen, vermoede-
lijk vanwege zijn politieke ideeën. Eind september of begin oktober 1830 
begaf Van den Herreweghe zich naar Brussel en meldde zich bij de heren 
van het Voorlopig Bewind. Tot hun stomme verbazing bood hij hun aan, 
Antwerpen, inclusief de Citadel, in te nemen. Na inlichtingen over Van 
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den Herreweghe te hebben ingewonnen, kreeg hij een volmacht van Ch. 
Rogier om de stad te veroveren. Na terugkomst in Antwerpen ging Van 
den Herreweghe aan de slag. De gebeurtenissen in Brussel hadden uitge-
wezen, hoe zwak een leger kon staan tegenover een stadsguerilla. Antwer-
pen was voor de nieuwe Belgische staat van onschatbare waarde. De stad 
was echter moeilijk in te nemen vanwege de in uitstekende staat verke-
rende wallen. Bovendien beschikte de Citadel over de beste munitie. Er lag 
een oorlogsvloot, waartegen de revolutionairen niets konden inbrengen. 
Het Voorlopig Bewind had ook geen krijgsplan voorhanden. Het plan van 
Van den Herreweghe voorzag in een gelijktijdige overrompeling door de 
te formeren korpsen van de stad en de Citadel in samenwerking met het 
‘corps francs’3, de schutterij en een groot aantal Belgische soldaten in de 
Citadel.

De aanval begon op 26 oktober 1830 en had succes. Het centrum en 
het het noordelijk deel van de stad werden door de mannen van het ‘corps 
francs’ ingenomen. Het zuidelijk deel van de stad stond echter nog onder 
controle van Chassé. In de morgen van 27 oktober 1830 verklaarde Van 
den Herreweghe de actie voor beëindigd en kondigde hij een wapenstil-
stand af. Na onderhandelingen met Chassé gaf Van den Herreweghe bevel 
niet meer te schieten. Toch werd vanachter enkele barricaden en vanuit 
de omliggende huizen het vuur geopend op de schepen en de Citadel, 
waarna Chassé in de namiddag besloot tot een vernietigend bombarde-
ment vanaf de Citadel en de kanonneerboten. Bij het bombardement, dat 
zeven uur duurde, vonden 85 mensen de dood. Vlaamse of Brabantse nati-
onale gevoelens hebben een grote rol hebben gespeeld in de anti-Hol-
landse houding van de Antwerpenaren. De stad was niet ingenomen door 
Franse generaals of vreemde Walen en Brusselaars, maar door de afgezette 
ontvanger van Berchem. (Prims, 1930, dl. 1, pp. 250-259)

De kritiek in de zuidelijke pers op het optreden van Chassé maakte De 
Noordstar furieus. Het blad opende op 2 november 1830 met een eerbe-
toon aan de commandant van de Citadel. Zijn gematigdheid en standvas-
tigheid hadden eerbied en respect afgedwongen. Hartverwarmend was het 
zulke generaals aan het hoofd van het leger te hebben, aldus De Noordstar. 
De redactie vervolgde: ‘Het bloed onzer dapperen heeft gevloeid, maar dat 
bloed is niet ongewroken gebleven. Omgeven van verraad, op eenen vij-
andigen bodem, strijdende tegen wreedaardige muiters, is de roem hunner 
dapperheid tot dus verre door hen niet geschandvlekt: wie twijfelt, of het 
Vaderland op hunnen arm zich verlaten mag?’ Wel was De Noordstar bang 
dat nu ook noordelijke gebieden gevaar zouden lopen.

3 Het ‘corps franc’ is ontstaan nadat in de Antwerpse haven en op de scheepswerf veel werkloos-
heid ontstond. Om onrust en plundering te voorkomen werd door bemiddeling van het stads-
bestuur dit corps in het leven geroepen.
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Verschillende commentaren op de gevolgen van de scheiding

Thorbecke publiceerde op 14 december 1830 zijn brochure Een woord 
in het belang van Europa. Daarin wordt met kracht aangedrongen op het 
behoud van het Verenigd Koninkrijk. Hij stelt vast dat de scheiding zowel 
voor het Noorden als voor het Zuiden zeer nadelig zou zijn. Hij besloot 
zijn uiteenzetting als volgt: ‘Zoo zal met de scheiding van België Neder-
land’s onafhankelijkheid ook in Holland ten val neigen.’ (De Bosch Kem-
per, 1873, pp. 78-79)

De redactie van De Standaard volgde de actualiteit op de voet. Over 
België had het blad een uitgesproken mening. Het pleitte voor erken-
ning van België, evenals een goede regeling en herziening van de grond-
wet. De Standaard liet op 22 oktober 1830 weten: ‘Intusschen behoeft het 
geen betoog, dat door de vestiging eener scheiding, de wettige orde van 
zaken zoo als die bij de grondwet van 1815 geregeld is, geheel verbro-
ken is.’ Verder vond de schrijver van het artikel het prematuur dat enkele 
leden van de Staten-Generaal op 10 november 1830 een voorstel hadden 
ingediend, waarin zij aandrongen op een onbeperkte scheiding, voordat 
de mogendheden hierover een uitspraak hadden gedaan. Het blad schreef 
op 21 november 1830 dat dit voorstel het land in problemen zou kunnen 
brengen.

De Europese mogendheden hadden echter op 20 december 1830 Bel-
gië als soevereine en onafhankelijke staat erkend. Het eerste wat de rege-
ring nu te doen stond, gezien de toestand van dat moment en de bereikte 
wapenstilstand, was het aanknopen van onderhandelingen met de Belgen. 
De Standaard was ervan overtuigd dat de onderhandelingspositie slechter 
zou worden naarmate de overheid langer zou wachten. Deze opmerking 
in De Standaard ontlokte de redactie van De Noordstar een commentaar. 
Op 27 november 1830 reageerde dit blad op het artikel door vast te stel-
len, dat België De Standaard na aan het hart lag. Het blad had immers 
voortdurend aangedrongen op het doen van concessies aan de Belgen. 
Volgens De Noordstar was De Standaard er op uit, Holland aan België te 
verkopen. Want, zo was de redenering, indien de prins van Oranje koning 
van België zou worden en geen afstand zou doen van zijn rechten op de 
Hollandse troon, dan zou er op termijn geen sprake zijn van een scheiding, 
maar van een vereniging. Met dit verschil dat Holland nu aan de leiband 
van België zou moeten lopen. De Noordstar moest van deze opvatting niets 
hebben en noemde het hele artikel in De Standaard ‘ijdel’. Wat de regering 
als eerste te doen stond was het terugwinnen van het vertrouwen van de 
bevolking, aldus De Noordstar.

Op 1 december 1830 volgde het antwoord van De Standaard. De redac-
tie reageerde op de door De Noordstar op ‘hoge en scherpe toon’ geuite 
beschuldigingen. Toen iedereen te wapen was getrokken, zou De Stan-
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daard de aandacht vooral en uitsluitend op Noord-Nederland hebben 
gevestigd. België zou toen al voor het gesloopte Koninkrijk verloren zijn 
geweest. En, zo vervolgde de redactie: ‘Daartoe sloegen wij de daarstel-
ling eener nieuwe Grondwet voor. Daartoe meenden wij, dat dezelve het 
gereedste middel was. Een volk met eigendommelijke en verlichte instel-
lingen en waarborgen, moest in onze oogen meer zelfstandigheid hebben, 
dan eene natie, bestuurd volgens eene vaneen gescheurde, verminkte en 
geene waarborgen hoegenaamd meer opleverende Grondwet, waarvan 
bijna iedere bepaling moet heeten te slaapen.’ Vervolgens gooide de redac-
tie van De Standaard alle schroom van zich af en zei ze de redactie van 
De Noordstar waar het op stond door te schrijven: ‘Zij [de redactie van De 
Noordstar], die altijd den mond vol heeft van nationaliteit, vaderlandsliefde, 
oud Hollandsche trouw en wat dies meer is, zij heeft nog nooit hare stem 
aangeheven ter vestiging van de vastheid onzer nationale instellingen. Zij 
houdt zich bezig met de mededeeling van vervelende en afgezaagde beu-
zelarijen over de reeds vóór en bij iedereen uitgemaakte onbeduidenheid 
eener staats courant, die waarlijk zoo gedurig niet behoeft aangedrongen 
te worden. Zij spreekt van verkeerd pligtbesef van een oppervlakkig Jour-
nal de la Haye. Zij vult zonder ophouden hare bladzijden met aanmerkin-
gen over stedelijke en Amsterdamsche schutterlijke belangen; rept geen 
enkel woord van de wijze waarop zou kunnen en moeten gevestigd wor-
den, de nieuwe orde van zaken, waardoor ons volksbestaan alleen deszelfs 
beslag kan erlangen, en legt aan dengene, die Hollands welvaart op eene 
allesafdoende wijze wil verzekeren, ten laste dat hem België na aan het 
hart ligt, omdat hij bij het onderzoek der vraag of de openlijke verklaring 
der afscheiding in het belang van Holland is, die verklaring ijdel en nutteloos 
noemde!’ De Standaard beoogde een snelle regeling met de Belgen, ter-
wijl De Noordstar nog steeds niet overtuigd was van de noodzaak van een 
scheiding. De uitspraken in beide bladen geven een duidelijk beeld van de 
zienswijze van de redacties ervan in verband met de kwestie van de schei-
ding.

De hierbovengenoemde Journal politique, commerciale et littéraire de la Haye 
werd in oktober 1830 opgericht door de uit Gent gevluchte redacteur van 
de Messager de Gand, Ch. Durand (*1797), samen met de uit Brussel uit-
geweken Libry. Het blad zou als spreekbuis van de regering meer kwaad 
dan goed doen. De Journal de la Haye genoot nauwelijks enige prestige. 
(Schouwenaar, 1999, p. 150) In een van de eerste nummers werd de rege-
ring berispt, omdat zij teveel zou toegeven aan de wensen van de voor-
standers van de afscheiding. (De Bosch Kemper, 1873, p. 79) Het is daarom 
des te merkwaardiger dat De Noordstar erg positief over het blad was, toen 
het op 22 december 1830 schreef, dat de Journal in belangrijkheid was toe-
genomen en verscheidene uitmuntende artikelen had gepubliceerd. Op 31 
december 1830 liet De Noordstar zich opnieuw lovend uit over de Journal.
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De Conferentie van de Europese mogendheden in Londen

Koning Willem I had op 7 september 1830 de medewerking ingeroepen 
van de Europese mogendheden, bestaande uit Frankrijk, Groot-Brittan-
nië, Oostenrijk, Pruisen en Rusland voor het doorvoeren van de door 
hem in beginsel aangenomen administratieve scheiding. Dit verzoek 
was nodig, omdat de scheiding in strijd was met de Acht Artikelen van 
31 maart 1815, zoals hiervoor al besproken. Door de ingrijpende verande-
ringen binnen het Koninkrijk besloot de koning zijn verzoek uit te brei-
den tot een aanvraag voor gewapende interventie van België volgens de 
in 1814 aanvaarde verdragen. Hierop ontving hij een afwijzend antwoord. 
Het optreden van de Franse gezant, Ch.M. hertog van Talleyrand (1754-
1838), was hieraan mede debet. Hij was naar Londen gestuurd om inter-
ventie te voorkomen en het Koninkrijk te vernietigen. (Verberne, 1958, 
dl. 2, p. 88) A.R. Falck was de Nederlandse gezant. Later voegde de koning 
de diplomaat H. baron van Zuylen van Nijevelt (1781-1853) aan de dele-
gatie in Londen toe. Deze toonde zich een williger instrument in de han-
den van de koning. De Conferentie in Londen werd op 4 november 1830 
geopend. Haar eerste maatregel was het laten tekenen van een wapenstil-
stand tussen Den Haag en Brussel. Dit kwam de koning goed uit, omdat 
het leger ontredderd was en Noord-Brabant en andere gebieden gevaar 
liepen door de muiters te worden ingenomen.

De redactie van De Noordstar zette op 8 november 1830 haar gedach-
tengang uiteen. Het blad was van mening dat de Conferentie in Londen 
slechts zou kunnen beslissen over het lot van België en niet over dat van 
Nederland.

Een week later veranderde de situatie in de internationale politiek. Het 
Britse kabinet-Wellington kwam op 16 november 1830 ten val, waarna 
het ministerie-Grey-Palmerston aantrad. Deze liberale regering stond heel 
anders tegenover de Belgische omwenteling dan haar voorgangster. Het 
Voorlopig Bewind in Brussel had al in een vroeger stadium een intiem 
contact gehad met de Whigs. (Verberne, 1958, dl. 2, p. 89) Dit contact 
wordt overigens door De Bosch Kemper in twijfel getrokken. (1873, let-
terkundige aantekeningen, p. 112)

De mogendheden Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland en Oostenrijk 
besloten op 20 december 1830, buiten de koning om, de onafhankelijk-
heid van België te erkennen. Op aandringen van en samen met Frank-
rijk, waartegen het Koninkrijk bedoeld was geweest, maakten ze aan het 
Verenigde Koninkrijk der Nederlanden, dat na de instemming van keizer 
Franz I van Oostenrijk (1768-1835) op 9 mei 1815 in Wenen tijdens het 
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Wener Congres tot stand was gekomen, een einde4. (Bornewasser, 1983, p. 
278) Hierop vooruitlopend had de redactie van De Standaard betoogd dat 
de grote mogendheden de tractaten van 1815 niet konden handhaven. Op 
8 december 1830 had het blad namelijk beweerd: ‘De grondwet van 1815 
zal ongeschikt worden geacht, om eene innige en volkomene vereeniging 
daar te stellen.’

Vervolgens beraadslaagde de Conferentie in Londen over de voorwaar-
den van de scheiding. Ze werden in de Januari-protocollen geformuleerd. 
Nederland zou het gebied binnen de grenzen van 1790 krijgen en Bel-
gië het overige gedeelte van het Koninkrijk, uitgezonderd Luxemburg, dat 
onder het Oranjehuis verenigd moest blijven met de Duitse Bond. Ver-
der zou België 16/31 van de staatsschulden overnemen, maar gerechtigd 
blijven tot vrije vaart en vrije handel op de Nederlandse wateren en de 
koloniën. De neutraliteit van België zou door de mogendheden worden 
gegarandeerd. (Nuyens, 1884, dl. 2, pp. 73-74)

De Noordstar maakte bezwaar tegen de kritiek in de Belgische bladen op 
het resultaat van de onderhandelingen in Londen. De Journal des Flandres 
had bericht dat Nederland geen aanspraak zou kunnen maken op Staats-
Vlaanderen, Venlo en Maastricht. Bij het tractaat van Den Haag in 1795 
zou de Bataafse Republiek deze gebieden en nog andere soevereinitei-
ten en heerlijkheden, tegen betaling, aan Frankrijk hebben overgedragen. 
De Noordstar weerlegde op 19 februari 1831 deze bewering echter door 
al redenerend het tegendeel te bewijzen. De schrijver besloot zijn betoog 
als volgt: ‘Zijn onze regten op Staats-Vlaanderen, de Landen van Over-
maze en Staats-Opper-Gelderland zoo boven alle tegenspraak verheven: 
dat wij ze dan vasthouden en die doen gelden, waar het behoort!’ Het 
blad klaagde Groot-Brittannië aan, omdat dit land zich niet zou hebben 
gehouden aan de eerder gemaakte afspraken in Parijs in 1814 en Wenen 
in 1815. Bij een krachtiger interveniëren zou het oproer wellicht zonder 
bloedvergieten zijn verlopen.

Op 16 februari 1831 maakte de redactie van De Noordstar haar ziens-
wijze van de besprekingen in Londen als volgt kenbaar: ‘De eerste daad 
van het Engelsche Ministerie had tot de vervulling moeten strekken der 
verpligtingen, door die Natie, bij de verdragen en protocollen van Wee-
nen en Parijs op zich genomen, (…) gemaakt met den Koning der Neder-
landen. (…) Maar Engeland is voor de revolutionaire partij in Frankrijk 
bevreesd geworden. (…) De Belgische Muiters zijn gehuldigd. De onaf-
hankelijkheid van België erkend. Het regt der groote Mogendheden, om 
in de zaken van België tusschen beide te komen, is uitgeoefend, maar 

4 Volgens Bornewasser is het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815 in Londen tot stand 
gekomen. (1973, p. 278) Dat is onjuist, want het Koninkrijk werd in Wenen op 9 mei 1815 een 
feit, toen keizer Franz I van Oostenrijk de nieuwe grenzen van het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden erkende. (Graaf, B. de. In: NRC Handelsblad van 25/26 april 2013, pp. 16-17)
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zoo het schijnt, ter bevordering der oogmerken van den opstand. (…) De 
groote Mogendheden hebben geen regt van tusschenkomst ten koste der 
oude bezittingen en regten van haren Bondgenoot, den Koning van Holland, en 
met het doel van eigen voordeel of ter behartiging van het welzijn van 
haren Belgischen lieveling.’

Destijds had Nederland grote offers moeten brengen voor de uitbrei-
ding van het grondgebied. De redactie van De Noordstar vond het daarom 
meer dan billijk dat de oude voorwaarden teniet werden gedaan en dat 
de koloniën zoals Ceylon en Kaap de Goede Hoop – die al of niet onder 
druk aan Groot-Brittannië waren overgedragen – weer bij het Koninkrijk 
werden gevoegd. Ook vond De Noordstar dat Nederland het recht had de 
Schelde te sluiten en de terugbetaling te vorderen van de schuld die het 
ten gunste van België had gemaakt. Op 24 februari 1831 vervolgde De 
Noordstar het artikel en kwam het blad tot de slotsom, dat ‘de Koning der 
Nederlanden volkomen geregtigd is tot de terugvordering onzer Kolo-
niën, met in begrip van Ceylon, daar het equivalent, daarvoor in de plaats 
gegeven, hem thans wederom is afgenomen’.

De Januari-protocollen werden door België afgewezen, maar door 
koning Willem I aanvaard. De Belgen eisten Staats-Vlaanderen, Limburg 
en Luxemburg op. Hoewel het Nationaal Congres in Brussel de Oranjes 
had uitgesloten van de troon, bleef bij de onderhandelaars in Londen en in 
Nederland de hoop bestaan dat een Oranje alsnog de Belgische troon zou 
bestijgen. Deze hoop werd bijna werkelijkheid, toen op 11 januari 1831 
de Britse minister-president, lord H.J.T. Temple, burggraaf Palmerston 
(1784-1865), gesteund door de Oostenrijkse en Russische afgevaardigden, 
de prins van Oranje de troon aanbood, mits hij deze direct zou aanne-
men. Dit gebeurde, maar koning Willem I verbond aan zijn toestemming 
de handhaving van de eenheid van het rijk en de soevereiniteit, waarna het 
plan strandde. (Verberne, 1958, dl. 2, p. 90) Het is overigens de vraag of dit 
besluit in Nederland bekend was. Het verblijf van de prins in Londen was 
met een waas van geheimzinnigheid omgeven. Maar de geruchten sijpel-
den toch door. Want op 25 januari 1831 merkte De Noordstar op, dat ook 
van regeringswege over het aanbod en de afloop ervan werd gezwegen. 
De redactie verbaasde zich daarover, omdat ‘het verlaten van Brussel door 
de koninklijke troepen met zijne komst scheen in verband te staan. En nu 
(…) bevindt zich de Prins te Londen’. Het blad vroeg openheid van zaken 
te geven om de geruchtenstroom in te dammen.

De informatievoorziening over het verloop van de Conferentie in Lon-
den verliep inderdaad uiterst geheimzinnig. De Noordstar beklaagde zich 
daarover, toen zij op 7 februari 1831 schreef: ‘Erger nog is het met de tij-
dingen van buitensland gesteld. Van de handelingen van het Londensch 
Congres vernemen wij niets, voordat dezelve in Brussel medegedeeld, 
dáár in Dagbladen opgenomen en uit deze wederom in onze Tijdschrif-
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ten zijn opgenomen.’ Sterker nog: het protest van A.R. Falck tegen het 
protocol van 20 december 1830 is nooit gepubliceerd. Opnieuw was het 
officiële staatsorgaan van het Koninkrijk, de Nederlandsche Staats-Courant, 
in gebreke gebleven.

De Bosch Kemper stelde vast dat het optreden van de prins van Oranje 
in oktober 1830 in Nederland nog tot grote verontwaardiging had geleid. 
Het protocol van 11 januari 1831, waarin de prins opnieuw zijn diensten 
aan de Belgen aanbood, werd er met grote onverschilligheid ontvangen. 
Men verlangde zo naar een scheiding, dat men zou berusten in de ver-
kiezing van de prins als soeverein van België. De onderhandelingen van 
de prins van Oranje met de Belgen, tussen november 1830 en maart 
1831, dienden niet meer de Nederlandse belangen, zo was algemeen de 
gedachte. Het enige waar men naar uitkeek was een spoedige eindschik-
king tussen België en Nederland en de herziening van de grondwet. Het 
lijkt alsof de schrijver zichzelf tegenspreekt door in zijn commentaar op de 
opiniebladen uit die tijd op te merken: ‘Het is eene algemeen verspreide 
dwaling, alsof in 1830 en 1831 omtrent staatsrechtelijke vraagpunten in 
Noord-Nederland een algemeene geest van onverschilligheid bestond.’ 
(De Bosch Kemper, 1873, p. 88) Wel was er sprake van een algemene 
afkeer tegen de Belgische oppositie.

Het optreden van het Voorlopig Bewind in Brussel

Intussen was het Voorlopig Bewind in Brussel hard aan het werk gegaan. 
Het had zich in grote meerderheid uitgesproken voor een constitutionele 
monarchie. Dit besluit betekende het einde van de republikeinse dromen 
van De Potter die daarom zijn ontslag indiende. Op 17 november 1830 
deed de Courrier des Pays-Bas daarvan verslag. In een tweetal open brie-
ven zette De Potter zijn standpunt uiteen. De Courrier des Pays-Bas van 1 
december 1830 stelde echter vast dat met het plotselinge vertrek van De 
Potter niet alle kansen op een republiek verkeken waren. Er zouden nog 
steeds aanhangers van de republiek en voorstanders van de monarchie zijn.

Het Voorlopig Bewind koos uiteindelijk voor een monarchie, waar-
mee de kansen op een republiek definitief verkeken waren. De Courrier des 
Pays-Bas opteerde voor de monarchistische partij zonder Oranje, want de 
conclusie in het nummer van 1 december 1830 was dat de koningsgezinde 
partij zich verre moest houden van Franse en Oranjegezinde sentimenten.

In februari 1831 werd de grondwet in definitieve vorm vastgesteld. 
Deze grondwet heeft lange tijd in liberaal Europa als voorbeeld gediend. 
Zij vestigde de parlementaire monarchie, met koninklijke onschendbaar-
heid en ministeriële verantwoordelijkheid, terwijl de individuele vrij-
heden, zoals de vrijheid van drukpers, ook uitdrukkelijk in de grondwet 
werden vastgelegd. (Van der Hoeven, 1973, p. 83)
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Alle rumoer in Nederland in verband met de benoeming van de prins 
van Oranje tot koning van de Belgen, weerhield de Belgen er niet van, 
de koningskeuze tot onderwerp van langdurige besprekingen te maken. 
Want tegen het advies van Londen in, besloot het Congres in Brussel het 
Huis van Oranje voor eeuwig vervallen te verklaren. Deze verklaring was 
het gevolg van een stemming in het Congres op 24 november 1830. Toen 
hadden 161 afgevaardigden voor en 28 afgevaardigden tegen de harde 
opstelling ten opzichte van het Huis van Oranje gestemd. Deze uitslag 
kwam niet onverwacht. De weken daarvoor waren in de pers al stemmen 
opgegaan, die op deze afloop wezen.

Den Antwerpenaer had al op 6 november 1830 een artikel gepubliceerd 
met de prikkelende tekst: ‘Weg met Oranje! Wij zijn van Oranje afge-
scheiden door stroomen van bloed en nimmer zullen de zelve noch door 
de laegheden van den Nassau’s stam noch door hunne valsche beloftens, 
noch door het lot der wapenen gevuld worden.’ L.F.P.M.J graaf de Robi-
ano de Borsbeeck leverde deze bijdrage. Daarin kwam de afkeer van het 
Huis van Oranje zeer fel tot uitdrukking. Zo schreef hij onder meer: ‘Ik 
zal de onafhankelijkheid van België handhaven; ik zal zeer verre verstoo-
ten de vereeniging van ons land met Frankrijk; ik zal mij verzetten tegen 
den republikeinschen regeeringsvorm, en ik zal eerder mijn stem geven 
aan den bey van Algiers dan aan enig lid der familie van Nassau.’

Vanaf dat moment in november 1830 deed Den Antwerpenaer alle denk-
bare pogingen om te voorkomen dat een Oranje nog ooit de troon in Bel-
gië zou bestijgen. Toch was hierover nog niet het laatste woord gesproken. 
De orangistische beweging in Antwerpen was, zoals zou blijken, taaier dan 
gedacht. De Journal des Flandres voerde, evenals Den Antwerpenaer, oppo-
sitie tegen de prins van Oranje en de Orangisten. Het blad drong er op 
16 november 1830 bij hen op aan, hun persoonlijke belangen achter te 
stellen bij het algemeen belang. De Orangisten verklaarden zich bereid te 
kiezen voor een personele unie, maar daar wilden de patriotten en gees-
telijken niets van weten. Het Vlaamse blad Den Vaderlander becommenta-
rieerde op 25 januari 1831 de proclamatie van de prins van Oranje onder 
de titel ‘De Prins van Oragnien of Het is mislukt.’ De schrijver gaf aan dat de 
prins de Belgen niet gelukkig kon maken, nadat hij hen vijftien jaar had 
onderdrukt en had geprobeerd hen ‘Hollandsch’ te maken. Daarom riep 
hij alle Vlamingen op ‘liever alles [te] slagtofferen en uw laatste druppel 
bloed voor uw vaderland ten beste geven, liever dan nog eens Hollandsch 
te worden’. De haat zat diep.

In Antwerpen waren de partijen, vanwege de uiteenlopende belangen 
steeds sterk verdeeld geweest. In de pers hadden zij zich sterk gemaakt 
voor de verdediging van hun standpunt en hadden dat ook verder uitge-
dragen. Toen het Nationaal Congres had besloten de Oranjes voor eeuwig 
van de troon uit te sluiten, waren de Antwerpse reacties uiteraard ook zeer 
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tegenstrijdig. Den Antwerpenaer reageerde op 27 november 1830 spottend 
op de houding van de Antwerpse afgevaardigde in het Congres. Dit was 
burgemeester G.J.A. graaf le Grelle (1793-1871), die had aangedrongen op 
uitstel van de stemming. De Journal du Commerce was woedend vanwege de 
uitsluiting. Het besluit van het Nationaal Congres betekende volgens dit 
blad het definitieve einde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

Op zoek naar een kandidaat voor de Belgische troon

Gendebien en Van de Weijer waren naar Parijs vertrokken om Lodewijk 
Filips te verzoeken zijn zoon, Lodewijk van Orléans (1814-1896), her-
tog van Nemours, toestemming te verlenen de Belgische troon te aan-
vaarden. De Franse vorst wees het aanbod echter af. Frankrijk zag meer 
in een verdeling van België, die territoriaal voordeel zou opleveren. Tal-
leyrand kwam met het plan om van België een federatieve staat te maken, 
die gemakkelijk door Frankrijk overheerst kon worden. Als concessie aan 
Engeland zou men dan van Antwerpen en Oostende vrijhavens kun-
nen maken. In Groot-Brittannië voelde men meer voor de monarchie en 
daarom werd de kandidatuur gesteund van Leopold van Saksen-Coburg, 
die met de enige dochter van de latere George IV, Charlotte Augusta 
(1797-1817), was getrouwd. Aanvankelijk wenste het Belgische congres 
hem niet, zodat Palmerston weer terugviel op de prins van Oranje. Hij 
polste Talleyrand, maar na intensief overleg werd van diens kandidatuur 
afgezien. (Van der Hoeven, 1973, pp. 84-85)

In België was men het nog niet eens over de juiste kandidaat voor de 
troon. Voor het Nationaal Congres waren er drie kandidaten over: Lode-
wijk, hertog van Nemours, Karel van Oostenrijk (1771-1847) en Auguste 
de Beauharnais (1810-1835), hertog van Leuchtenberg. Op 3 februari 
1831 kwam het tot een stemming over de troonkandidatuur. De hertog 
van Nemours werd met 97 stemmen gekozen, terwijl 74 stemmen op de 
hertog van Leuchtenberg en 21 stemmen op aartshertog Karel van Oos-
tenrijk werden uitgebracht. Groot-Brittannië sprak het veto uit en Frank-
rijk weigerde aan dit hachelijke avontuur mee te werken. België werd 
hierdoor in een uiterst precaire situatie gebracht. Om de ontstane impasse 
te doorbreken, besloot het Congres bij monde van de invloedrijke Luike-
naar J.L.J. Lebeau het Congreslid en voormalig Kamerlid E.L. baron Surlet 
de Chokier (1769-1839) tot regent van België te kiezen.

De reacties op de beschreven verwikkelingen waren nogal uiteenlo-
pend. De Noordstar schreef over de kandidatuur van Surlet al op 20 novem-
ber 1830 het volgende: ‘Die keuze is dáárom vooral opmerkelijk, omdat 
het bekend is, dat niemand er met meerdere onbeschaamdheid dan de Hr. 
Surlet in de Tweede Kamer voor is uitgekomen, dat hij aan de Godsdienst 
geene de minste waarde hechtte.’ Den Antwerpenaer en het Franstalige equi-
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valent van dit blad, L’Anversois, steunde aanvankelijk de kandidatuur van 
graaf de Mérode, maar legde zich op 26 februari 1831 onmiddellijk neer 
bij de benoeming van Surlet de Chokier.

Wat de koningskeuze betreft sprak de Courrier des Pays-Bas van 29 janu-
ari 1831 de voorkeur uit voor Leuchtenberg. Het blad hoopte dat de 
‘edele en loyale koning’ Lodewijk Filips hem zou accepteren. In het num-
mer van 28 januari 1831 had de redactie van de Journal des Flandres zich al 
voor deze kandidaat uitgesproken. Nog eerder, op 27 oktober 1830, had 
de Courrier des Pays-Bas ervoor gewaarschuwd van de procedure rond de 
troonopvolging geen belachelijke vertoning te maken. Zorgvuldig moest 
naar een geschikte persoon worden uitgezien. Dat zou op dat moment 
niet het geval zijn.

Het orangistische blad Journal d’Anvers schreef dat men iemand moest 
kiezen die de juiste kwaliteiten voor het koningschap bezat. De Arnhem-
sche Courant ten slotte dreef de spot met de koningskeuze, toen zij op 9 
december 1830 schreef: ‘De Belgen schrijven links en regts om eenen 
koning en kunnen niet op hun slag komen.’ Al met al begon de konings-
keuze een bedenkelijke onderneming te worden. Dit zette de regering-
Lebeau ertoe aan een andere toon aan te slaan en voortaan de Engelse 
kaart te spelen. (Witte, 1983, p. 322)

Het werd hoog tijd voor de Belgen meer rekening te houden met de 
politieke realiteit. Frankrijk dacht nog steeds aan een verdeling van Bel-
gië. Palmerston was bevreesd dat Frankrijk onderhands met Nederland tot 
een verdelingsakkoord zou kunnen komen. Herhaalde malen werd Bel-
gië door de Londense Conferentie gemaand de Januari-protocollen te 
aanvaarden, opdat men tot de verdere afwikkeling van de zaak kon over-
gaan. Die kans deed zich voor toen eind maart 1831 een nieuwe rege-
ring aantrad, geleid door P. Devaux en J.L.J. Lebeau, die blijk gaf van meer 
politieke realiteitszin. Hiermee stegen de kansen van de Britse kandidaat, 
Leopold van Saksen-Coburg. De Fransen hadden nog iemand anders op 
het oog, maar premier C. Périer (1777-1832) had weinig behoefte aan 
nog een politiek avontuur. Hij was bereid Leopold als koning te aanvaar-
den, mits in de scheidingsvoorwaarden meer met de Belgische belangen 
rekening zou worden gehouden. Dit was trouwens ook de voorwaarde die 
Leopold had gesteld, alvorens verder met de Belgen te willen onderhan-
delen. (Van der Hoeven, 1973, p. 89-90) Het in Brussel bijeengekomen 
Congres koos op 4 juni 1831 met 196 tegen 152 stemmen deze Leopold 
tot koning der Belgen, ondanks het feit dat hij lutheraan was. Dit bleek 
echter noch voor de liberalen noch voor de katholieken een beletsel te 
zijn. Palmerston had vooraf de pauselijke nuntius Capaccini geraadpleegd. 
Deze zou zelfs gezegd hebben, dat het Hof van Rome minder bevreesd 
was voor Leopold dan voor de hertog van Nemours. (Nuyens, 1884, dl. 2, 
pp. 84-85)
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De Noordstar besteedde in het nummer van 31 januari 1831 aandacht aan 
de koningskeuze. Het blad stond bekend als zeer anti-Frans. De redac-
tie waarschuwde dan ook voor de onbetrouwbaarheid van de Fransen. 
Zij schreef: ‘Niet zonder reden verzet zij [de Franse regering] zich tegen 
de benoeming van eenen Hertog van Leuchtenberg, die juist om zijne 
familiebetrekking met Napoleon, in een der Dagbladen, inderdaad naïf 
genoeg, ongeschikt genoemd wordt om een overgangs-Koning te zijn. 
Een zwak Bestuur (…) moet België (…) in de armen van Frankrijk doen 
vallen.’ De Franse liberale bladen waren ervan overtuigd dat de annexatie 
van België door Frankrijk nog slechts een kwestie van tijd was. Het Franse 
blad Le Temps schetste trouwens een niet zo fraai beeld van de Belgen.

De Noordstar van 25 januari 1831 citeerde het dagblad Le Temps dat had 
geschreven: ‘Onervarenheid, onbesuisdheid, onvoorzichtigheid en ingeno-
menheid met zich zelven: ziedaar hetgeen de gang der Belgen kenschetst 
(:) alles is dáár middelmatig, de volksgeest is bleek gekleurd, de zucht naar 
grootheid kleingeestig, zonder omvang: een klooster-ambtsbejag, hetwelk 
overal den nijd ontmoet en de kracht niet heeft om denzelven te ver-
achten en zijnen gang te gaan.’ De koningskeuze vormde ook een voor-
werp van spot. Het was een kwestie van gissen of nog liever, van bedelen, 
aldus Le Temps. Met het bereiken van overeenstemming over de kandidaat 
voor het koningschap waren de moeilijkheden nog niet opgelost, want 
het Nationaal Congres had op 20 januari 1831 de Januari-protocollen 
afgewezen. Het eiste dat de provincies Luxemburg, Limburg en Staats-
Vlaanderen bij België werden gevoegd. Genoemde provincies maakten 
grondwettelijk deel uit van het koninkrijk België, aldus het Nationaal 
Congres. De Londense Conferentie had echter bepaald dat de grenzen 
van voor 1790 moesten worden hersteld en dat over Maastricht zou wor-
den onderhandeld, maar dat Luxemburg deel zou blijven uitmaken van de 
Duitse Bond.

De Bosch Kemper heeft veel aandacht aan de kwestie van de protocol-
len besteed. Hij raadpleegde de in Groot-Brittannië verschijnende opinie-
bladen en stelde vast dat men daar ongeduldig begon te worden over het 
uitblijven van een regeling. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken 
keurde openlijk de afwijzing van de protocollen van 20 en 27 januari 1831 
door de Belgische oppositie af. De in Londen verschijnende The Courier 
en The Times berichtten er ook over. The Courier nam het voor Willem I 
op en vroeg zich af tot hoe ver de leden van de Staten-Generaal zouden 
willen gaan in de diplomatieke besprekingen, indien de voorstellen strijdig 
zouden zijn met de belangen van hun land. De kwestie bleef zich echter 
voortslepen. The Times noemde het Voorlopig Bewind het ‘allerbelache-
lijkste en dwaaste bestuur van België´ en schreef naar aanleiding van de 
opinievorming in de Belgische bladen het volgende: ‘De Belgische Courier 
des Pays-Bas is thans zoo vermetel en zot genoeg om oorlog te willen met 
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de grootste weldoeners van België, de groote mogendheden.’ (De Bosch 
Kemper, 1873, letterkunidge aantekeningen, p. 191) De Noordstar was daar 
blij mee, want het blad schreef op 25 januari 1831: ‘Mogten zij [de diplo-
maten] door moed en eendragt hunne taak waardiglijk vervullen en thans 
vooral aan geene verkeerde toegeeflijkheid, welke slechts zwakheid zijn 
zou, zich schuldig maken.’

Wat zich in Londen met betrekking tot de verdeling van de beide 
voormalige Rijksdelen afspeelde, is hiermee behandeld. In het volgende 
hoofdstuk gaat de aandacht uit naar de ontwikkelingen in Noord-Neder-
land.





Hoofdstuk 7

Commentaar van de Noord-Nederlandse pers op  
de actualiteit in België

Calendarium
27 juli 1830 Het begin van de Juli-revolutie in Frankrijk
27 oktober 1830 Het wetsvoorstel ter beteugeling van kwaadwilligen
november 1830 De brochurestrijd tussen G.K. van Hogendorp en S.P. 

Lipman
20 januari 1831 De eerste vergadering van de Staten-Generaal na de 

erkenning van België door de mogendheden
24 februari 1831 De instelling van een commissie ter herziening van 

het burgerlijk wetboek en een commissie voor de 
herziening van de grondwet

De Juli-revolutie van eind juli 1830 in Frankrijk was ook in het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden niet ongemerkt voorbij gegaan. Verscheidene 
journalisten hadden een goed heenkomen gezocht in het Zuiden van het 
Rijk. Zij vonden werk bij oppositiebladen als de Courrier des Pays-Bas.

Bij de regering werd regelmatig aangedrongen op liberalisering van 
de grondwet. Daarover verschenen nogal wat pamfletten en brochures 
waarop commentaar werd geleverd.

Ook ontstond er discussie over de legitimiteit van de Grondwet van 
1815 na de afscheiding van het zuidelijke deel. Daarom werd met span-
ning uitgekeken naar de eerste bijeenkomst van de Staten-Generaal na de 
erkenning van België door de Europese mogendheden

Het effect van de Juli-revolutie in België

Behalve de opstand in het Zuiden hebben nog andere factoren een 
belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het liberalisme. De Juli-
revolutie werd in Frankrijk gezien als een overwinning op het absolu-
tisme en de kerkelijke overheersing. Deze opstand was georganiseerd door 
de Franse middenklasse die vond dat koning Karel X te veel macht had. 
Omdat deze weigerde zich te matigen, trad hij af. In zijn plaats werd zijn 
neef, de liberale Lodewijk Filips, tot koning aangesteld. Vanwege de Juli-
revolutie vestigden zich republikeinse vluchtelingen uit Frankrijk in het 
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Zuiden van het Verenigd Koninkrijk. Onder hen bevonden zich jour-
nalisten die een rol zouden gaan spelen in de aanloop naar de Belgische 
omwenteling.

De Arnhemsche Courant meldde op 20 juli 1830 dat het bericht over de 
gebeurtenissen in Frankrijk in Belgische contreien met optimisme was 
ontvangen, nog gestimuleerd door de haat tegen het Hollandse bewind. 
(Beekelaar, 1981, p. 31) Een heel ander geluid was te vernemen in De 
Noordstar van 20 augustus 1830! De redactie van het blad dacht na over 
de eventuele gevolgen van de Juli-revolutie voor het Verenigd Koninkrijk 
en concludeerde, nogal naïef, dat in het Zuiden stemmen opgingen, die 
aandrongen op veranderingen naar Frans voorbeeld. Alsof er geen petitie-
beweging was geweest, alsof er geen toenemende spanning waarneembaar 
was. Het blad schreef dit nota bene vijf dagen voor de schermutselingen in 
Brussel!

Een andere mening was te lezen in De Standaard. Dit blad schreef op 30 
december 1830 dat het zich nog geen oordeel wilde vormen over de kwa-
liteit van de nieuw gevormde regering in het Zuiden. De schrijver van het 
artikel merkte in dit verband op: ‘Maar wij willen alleen doen opmerken, 
dat het in vertegenwoordigende regeringsvormen, een onomstotelijke 
regel is, het bestuur naar den zin van de meerderheid voor te stellen.’

Het wetsvoorstel ter beteugeling van kwaadwilligen 

Commotie was ook al op 27 oktober 1830 ontstaan. Het op die datum 
ingediende wetsvoorstel ‘ter beteugeling van kwaadwilligen’ had tot die 
ophef geleid. De wet was bedoeld ‘ter beteugeling van bedrijven en woe-
lingen van kwaadgezinden, hetzij om den Opstand te begunstigen, hetzij 
om de gemoederen in gisting te brengen’. Het wetsontwerp was dus een 
gelegenheidswet. De redactie van De Standaard uitte op 31 oktober 1830 
haar kritiek erop. Zij vond dit ontwerp een gevaarlijk werktuig in de han-
den van de minister van Justitie. Het zou hem opnieuw alle ruimte bie-
den om ongebreideld toe te slaan, wanneer bepaalde publicaties in de pers 
hem niet bevielen. De voorgestelde strafmaatregelen zouden middeleeuws 
zijn, want in het ontwerp werd bij overtreding van de wet gedreigd met 
openbare tentoonstelling. De schrijver van De Standaard waarschuwde het 
parlement, dat zich over dit ontwerp moest buigen en een beslissing moest 
nemen, voor de gevolgen van het aannemen van het wetsontwerp. Op 16 
november 1830 werd het wetsvoorstel in de Kamer besproken en aange-
nomen. De redactie van De Standaard was terecht erg teleurgesteld, omdat 
ook liberale vertegenwoordigers voor dit wetsontwerp hadden gestemd. 
Zij vreesde dat het land, na het aannemen van het voorstel, opnieuw zou 
terugvallen tot een op autocratische wijze geregeerde staat, waarin wille-
keur heerste.
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Op weg naar een liberale grondwet?

De jaren 1830 en 1831 hadden de Nederlanders wakker geschud. Het 
jonge Koninkrijk der Nederlanden, dat geestdriftig de wapens had opge-
pakt om de Belgen tot de orde te roepen, wenste dat na de splitsing van 
België een nieuwe weg zou worden ingeslagen. Daarbij moest men overi-
gens niets hebben van volkssoevereiniteit en van een absolute monarchie. 
In de noordelijke pers werden die gevoelens onder andere vertolkt door 
De Noordstar en De Standaard, zij het dat elk blad dit op een eigen wijze 
deed. De Noordstar wilde niet terug naar de Grondwet van 1814, omdat de 
praktijk had geleerd dat de Grondwet van 1815 naar behoren had gefunc-
tioneerd. Wel wilde het blad enkele relevante wijzigingen doorvoeren, 
zoals de invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid en een gewij-
zigd kiesstelsel voor de gemeente, de provincie en de Staten-Generaal.

Over de uitvoering van het kiesstelsel werd in liberale kring verschil-
lend gedacht. Dat blijkt uit de vele artikelen die over dit onderwerp wer-
den gepubliceerd. Al vanaf 1827 waren in het Noorden publicaties over 
de ministeriële verantwoordelijkheid en de wijziging van het kiesstelsel 
verschenen. Mr. J.G. van Nes van Meerkerk (1776-1859) had in vrijzin-
nig staatsrechtelijke geest de brochure 0ver den publieken geest geschreven. 
In verband met de gebeurtenissen in Brussel kwamen in 1830 bovendien 
van de hand van Van Hogendorp de volgende brochures uit: De Schutte-
rijen (18 oktober), De Scheiding (22 oktober), Het Crediet (29 oktober), De 
Prins van Oranje (29 oktober), De Vrede (3 november), De Verantwoordelijk-
heid (6 november), De Koning (8 november) en De Natie (15 november). 
In januari 1831 bracht Van Hogendorp nog enkele vlugschriften onder 
de titel De Ontwikkeling uit. Daarin analyseerde hij achtereenvolgens de 
ministeriële verantwoordelijkheid, het kiesrecht, de koloniën en de vrije 
handel.

De teksten van Van Hogendorp werden, gezien het aantal herdruk-
ken, veel gelezen, maar zijn ideeën lokten ook veel commentaar uit. (De 
Bosch Kemper, 1873, p. 100) Sommige critici reageerden anoniem, zoals 
de auteur van het in Den Haag uitgegeven Iets over de dagelijks uitkomende 
boekjes van G.K. grave van Hogendorp. Eveneens anoniem verscheen in Den 
Haag het vlugschrift De Vrede beoordeeld. In Rotterdam kwam Een woord 
over de verdediging van den Prinsen van Oranje uit. De Amsterdamse advocaat 
Lipman ging openlijk in debat met Van Hogendorp. Hij schreef in novem-
ber 1830 Scheiding van België in derzelver geest getoetst. Deze brochure werd 
in sommige liberale persorganen, zoals het Algemeen Handelsblad en De 
Noordstar positief ontvangen. De Standaard nam ten opzichte van de bro-
chures van Lipman een opmerkelijk stilzwijgen in acht. (De Bosch Kem-
per, 1873, letterkundige aantekeningen, p. 98)
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Op 10 december 1830 leverde De Noordstar in een artikel commentaar 
op de tot dan toe door Van Hogendorp uitgegeven brochures. Het blad 
concludeerde dat de intentie van de grijze staatsman ten goede veranderd 
was. Niettemin bleef de redactie bij haar mening dat diens politieke ideeën 
achterhaald waren. De Standaard, die de brochures van Van Hogendorp 
had aangeprezen, nam zoals gezegd ten opzichte van de vlugschriften van 
Lipman een opmerkelijk stilzwijgen in acht. De Journal de la Haye wees 
de brochures van Lipman hautain van de hand, terwijl de Nederlandsche 
Gedachten er van harte mee instemden. (De Bosch Kemper, 1873, letter-
kundige aantekeningen, p. 98) Wel reageerde De Standaard van 21 novem-
ber 1830 op een opmerking in de Nederlandsche Gedachten over een van 
de door Van Hogendorp geschreven brochures, De Vrede. Het blad had 
geschreven dat De Vrede niet tot herstel van de eenheid, maar tot meer 
verdeeldheid zou leiden. De redactie van De Standaard was van mening 
dat, indien er geen liberale hervormingen in de grondwet zouden worden 
opgenomen, dit de verdeeldheid alleen maar zou vergroten. Dat het libe-
ralisme zich verder ontplooide, bleek uit een opmerking in de Nederland-
sche Gedachten van 26 maart 1831. Groen van Prinsterer verzuchtte daarin: 
‘De liberale beginselen zijn algemeen: het is de ontwikkeling die men ver-
langt.’ Deze klacht was begrijpelijk gelet op Groen van Prinsterers anti-
revolutionaire opvattingen. Hij huldigde het standpunt van koning bij de 
gratie van God en moest niets hebben van enige vorm van volkssoeverei-
niteit.

Ook in 1831 verschenen nog veel brochures over de herziening van de 
grondwet. Een bloemlezing levert het volgende beeld op. De Proeve over de 
verantwoordelijkheid van ministers en andere ambtenaren werd door de redac-
tie van De Standaard uitgegeven. Mr. J. Mabé schreef Vlugtige bedenkingen 
ten aanzien der grondwet (Haarlem 1831). Daarvan verscheen een recensie 
in De Standaard van 13 maart 1831. Eveneens in Haarlem werd in 1830 
De herziening der grondwet van de hand van mr. W.H. van Voorst gepubli-
ceerd, gevolgd door een bespreking in De Standaard van 27 maart 1831. 
In Amsterdam kwam De groote behoefte van Nederland aan eene betere staats-
regeling van de pers uit en bij Vervloet in Den Haag verscheen Toelichtingen 
betrekkelijk de ministeriële verantwoordelijkheid en het kiesregt. In Zierikzee ten 
slotte werd Onderzoek omtrent de noodzakelijkheid en doelmatigheid der uitbrei-
ding van het kiesrecht uitgegeven.

De letterkundige tijdschriften, die eveneens recensies van boeken en 
opstellen gaven en schreven over staatsrecht, waren liberaal van inslag. Ze 
vonden veel meer bijval bij het publiek dan de conservatieve bladen. Het 
gaat hierbij onder andere om de door J. van der Hey in Amsterdam uit-
gegeven, uitgesproken anti-katholieke De Recensent ook der Recensenten 
(1806-1850) met een speciale rubriek voor antikritieken. Verder kan men 
denken aan de Vaderlandsche Letter-oefeningen (1761-1876) die eveneens in 
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Amsterdam uitkwam. Dit blad had als doel de lezers te wijzen op nut-
tige publicaties. De in Leiden/Amsterdam uitgegeven spectatoriale De 
Weegschaal (1818-1832) was een blad ‘hetwelk, met inachtneming van de 
meerdere verlichting en beschaving dezer eeuw, niet geheel en al onge-
lijkvormig zoude wezen aan den (…) Hollandschen Spectator. (De Bosch 
Kemper, 1873, p. 118-119)

De Standaard sprak zich op 16 oktober 1830 voor het eerst uit over de 
noodzaak van ministeriële verantwoordelijkheid. Dit naar aanleiding van 
het ontslag en de herbenoeming van minister Van Maanen. De herbe-
noeming van Van Maanen lokte opnieuw een storm van protest uit. Zijn 
persvervolgingen lagen nog vers in het geheugen, aldus De Standaard. Dit 
was onder andere het geval in de edities van februari 1830. Om aan de 
wantoestanden op Justitie een einde te maken zouden de ministers ver-
antwoordelijk moeten worden gesteld voor hun daden, moest een direct 
kiesstelsel worden ingevoerd en was openbaarheid van de financiën nood-
zakelijk, aldus het oordeel van De Standaard. Over de kwestie Van Maanen 
bestond geen verschil van mening tussen De Standaard en De Noordstar. 
Ook de redactie van De Noordstar had meermalen betoogd dat het minis-
terie van Justitie niet goed functioneerde. 

De legitimiteit van de Grondwet van 1815

Een stevige discussie ontspon zich tussen De Noordstar en De Standaard 
over de legitimiteit van de grondwet. In het nummer van 22 oktober 1830 
publiceerde De Standaard een artikel over de noodzaak van een herziening 
van de grondwet. De Grondwet van 1815 was vervallen, omdat een deel 
van het Koninkrijk was afgescheiden. Om chaos te voorkomen zou de 
grondwet slechts de facto functioneren en een provisioneel karakter heb-
ben, totdat er een nieuwe grondwet zou zijn. De nieuwe grondwet zou 
door de stemgerechtigden moeten worden vastgesteld.

De redactie van De Standaard verbaasde zich dan ook over de uit-
spraak van het Kamerlid M.W. de Jonge van Campensnieuwland (1786-
1858), gedaan in een zitting van de Staten-Generaal, dat de grondwet nog 
altijd rechtsgeldig was. Op 8 december 1830 vroeg de schrijver zich af op 
welke grond De Jonge deze uitspraak had gedaan. Gelet op artikel 77 van 
de grondwet bestond de Tweede Kamer uit 110 leden en mochten geen 
besluiten worden genomen, wanneer niet minstens de helft van het aantal 
leden aanwezig was. Handhaving van dit artikel in deze grondwet was naar 
de mening van De Standaard onmogelijk. De Noordstar was het met deze 
zienswijze volstrekt oneens. Het niet nakomen van de grondwet hield zij 
voor ‘onwaarachtig en hoogstgevaarlijk’. Het zou er slechts om gaan of het 
quorum dat nodig was om besluiten te nemen aanwezig was. En of dat 
56 of 28 was, zou er in principe niet toe doen. Daarom concludeerde De 
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Noordstar in een artikel, gepubliceerd op 22 december 1830, dat de Sta-
ten-Generaal, op grond van artikel 232, de enige bevoegdheid bezat om 
besluiten te nemen met het oog op veranderingen of invoegingen in en 
toevoegingen aan de grondwet. Deze besluiten moesten daarna met een 
drievierde meerderheid door de Kamerleden worden bekrachtigd. De 
Standaard verdedigde zich op 25 december 1830 tegenover De Noordstar 
door te betogen dat de handhaving van de Grondwet van 1815 zeer ris-
kant zou zijn en dat daarom zo spoedig mogelijk een nieuwe grondwet 
moest worden opgesteld.

Op 18 januari 1831 kwam De Noordstar met aanwijzingen, dat er wel 
degelijk besluiten waren genomen, ofschoon het aantal aanwezige Kamer-
leden lager dan het quorum was geweest. Eén voorbeeld luidt als volgt: 
‘In de Zitting van Dingsdag 16 October 1827 waren er, bij de opening 
met den waarnemenden Voorzitter, 41 Leden aanwezig, en op het rapport 
van verschillende Commissiën tot het onderzoeken der Geloofsbrieven 
is in die Vergadering besloten tot de toelating van 38 nieuwbenoemden 
Leden.’ De Standaard reageerde op 23 januari 1831 terecht met de opmer-
king dat de bewijsvoering van De Noordstar op zijn zachtst gezegd onder 
de maat was. De ‘bewijzen’ die het ‘Amsterdamsche staatsblad’ had aange-
voerd, zouden slechts de toelating van nieuw benoemde leden betreffen 
en niets van doen hebben met de wetgevende bevoegdheid van de Kamer. 
In hetzelfde artikel ging de schrijver dieper in op de actuele staat van het 
Koninkrijk en tekende daarbij aan: ‘Onze leer is altijd geweest, dat niet 
de Nederlandsche staat, maar het Koninkrijk der Nederlanden is vernietigd.’ De 
schrijver sloot zijn artikel af met de opmerking dat de door de regering en 
het parlement ingeslagen weg een gevaarlijke was. Tenslotte gaf de schrij-
ver nog het volgende advies voor hen ‘die op het kussen’ zaten: ‘Wij drin-
gen er alleen op aan, dat zij zich afvragen, of die handelwijze voorzigtig, 
verstandig en zeker is.’

De Noordstar en De Standaard twistten op 30 maart 1831 verder over het 
al of niet voortbestaan van de grondwet. In het parlement was een debat 
gevoerd over de status van Nederland. Kon er nog gesproken worden van 
het Verenigd Koninkrijk of was alleen het noordelijke deel van het Rijk nu 
Koninkrijk der Nederlanden geworden? Hoewel dit vooral een juridische 
kwestie was, waren ook de politici erbij betrokken. Het Kamerlid jhr. Mr. 
G. Beelaerts van Blokland (1772-1844) was overtuigd van de laatste moge-
lijkheid, terwijl J. Corver Hooft (1779-1855) het eerste standpunt verde-
digde. De Standaard was er in geslaagd in dit verband De Noordstar op een 
tegenstrijdigheid te betrappen. De redactie schreef namelijk: ‘De Noordstar 
hield in no. 3, van 18 Januari ll. vast, toen zij het voortdurend bestaan der 
grondwet verdedigde, dat door geen opstand van provincien een wettig bestaande 
staat jure wordt ontbonden en dat de scheiding niet dáár kon zijn, voor en aleer 
over de voorwaarden en de wijze van uitvoering was overeengekomen. 
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– Thans beweert zij in no. 16, dat op de vergadering der handelmaatschappij 
geene Belgische commissarissen mogten toegelaten zijn, omdat zij geene Nederlan-
ders zijn en dus, indien wij het wel hebben, het koningrijk der Nederlan-
den ontbonden is.’ De schrijver van De Standaard concludeerde hieruit dat 
De Noordstar ofwel partijdig was ofwel de Grondwet van 1815 nu ook als 
vervallen beschouwde. Met een zeker superioriteitsgevoel besloot hij zijn 
artikel met op te merken: ‘Wij verheugen er ons over, dat de Noordstar in 
stilte, thans omtrent het bestaan onzer grondwettige orde van zaken, een-
stemmig met ons denkt en twijfelen er dan ook geenszins aan, of zij zal 
dan ook wel openlijk van dat beginsel de gevolgen willen huldigen, zoo zij 
zich gelijk zal willen blijven. Een blad, dat heden wit noemt, wat het mor-
gen zwart heet, verliest veel van het vertrouwen dat men daarin stelt en de 
Redactie der Noordstar zal te veel prijs stellen op de verdiende belangstel-
ling die hare voortbrengselen altijd en zoo lang hebben ingeboezemd, om 
die thans geheel op het spel te willen zetten.’

Vanzelfsprekend liet De Noordstar de aantijging van De Standaard niet 
stilzwijgend aan zich voorbijgaan. Op 7 april 1831 weerlegde het blad de 
door het zusterblad geuite beschuldigingen. Na uiteengezet te hebben dat 
de grondwet door het afsplitsen van België niet aan gezag had ingeboet, 
besloot de schrijver zijn bijdrage met het volgende plastische voorbeeld: 
‘Waarlijk, het overvragen, waaraan zekere soort van kleine handelaars zich 
wel eens schuldig maken, doet niet altijd voor de uitgevente koopwaar 
hooge prijzen bekomen; het schrikt wel eens eerlijke koopers af, en zoo 
blijft men ook met goede waren niet zelden zitten.’

De Standaard contra het Algemeen Handelsblad in een polemiek over de status van 

het Rijk

Ook De Standaard en het Algemeen Handelsblad irriteerden elkaar door het 
schrijven van kritische artikelen. Dit leidde tot een heftige botsing tus-
sen beide bladen. Op 5 mei 1831 had het Algemeen Handelsblad een aantal 
bedillerige opmerkingen over De Standaard afgedrukt. Het had geschreven 
dat De Standaard ‘een weinig minder onverstandig en een weinig minder 
onvoorzigtig zou kunnen schrijven’. Deze kritiek schoffeerde de redac-
tie van De Standaard. Op 10 mei 1831 werd het hele nummer benut om 
de aanklachten van het Algemeen Handelsblad te ontzenuwen. De schrij-
ver begon met een cynische opmerking: dit keer hoefde hij op slechts 
twee aantijgingen te reageren, terwijl het op 19 en 26 april 1831 om een 
veelvoud van klachten was gegaan. Dat was dus een hele vooruitgang. De 
Standaard hoopte dan ook, dat in een volgend nummer van het Algemeen 
Handelsblad de genezing van zijn kwalen zou worden aangekondigd. Tot 
zover de spot.
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De Standaard zette opnieuw uiteen dat het Koninkrijk der Nederlanden 
was ontbonden en daarom niet meer bestond. Het ene deel van het Rijk 
had zich afgescheurd van het andere deel. Zij vormden geen eenheid 
meer, omdat de mogendheden België op 20 december 1830 als onafhan-
kelijke staat hadden erkend. Dit besluit zou zijn herhaald in de protocol-
len van 27 januari en 19 februari 1831. Vervolgens wees de schrijver erop 
dat de grondwet voorschreef dat het grondgebied van de staat niet zon-
der toestemming mocht worden vervreemd. Het gevolg hiervan was dat 
de Staten-Generaal geen enkel wettig besluit meer kon nemen. Zolang er 
geen nieuwe grondwet was en de provisionele toestand voortduurde, hing 
alles af van het vertrouwen dat men in de regering stelde. Daaraan hoefde 
overigens niet te worden getwijfeld. Wel zouden zo snel mogelijk pogin-
gen in het werk gesteld moeten worden om aan die voorlopige situatie 
een einde te maken. Aldus De Standaard in haar reactie op het Algemeen 
Handelsblad. Ten slotte vroeg de schrijver op een bijtende manier aan de 
redactie van het Algemeen Handelsblad of zijn kritische opmerkingen even-
eens een aanranding van de vrijheid van drukpers betekenden.

Kritiek op de aanpak van de regering

In hetzelfde nummer van 10 mei 1831 uitte de redactie van De Standaard 
kritiek op het regeringsbeleid. Zij schreef: ‘Wij komen er rond voor uit; 
voor de mannen, die ons in den tegenwoordigen benarden toestand heb-
ben gebracht; voor een ministerie, dat bewijzen genoeg van onbekwaam-
heid en onverschilligheid heeft gegeven, om jegens hetzelve geen blind 
vertrouwen te koesteren; voor een ministerie, dat het vertrouwen en het 
geduld der natie misbruikt, hare waarde miskent en haren wezenlijken 
invloed schuwt; voor een ministerie eindelijk, dat het algemeene wel-
zijn aan de doordrijving opoffert, van begrippen, die uit de lucht worden 
gegrepen en waartusschen geen eenheid hoegenaamd bestaat; voor zulk 
een ministerie kunnen wij geene loftuitingen vinden of uitventen.’ Het 
was duidelijk hoe het blad over de bewindslieden dacht. Tevens voegde 
de schrijver eraan toe dat het bestaansrecht van De Standaard uitdrukke-
lijk verband hield met het nastreven van de liberale doelstellingen. Als die 
gerealiseerd waren, zou het voeren van oppositie niet meer nodig zijn en 
kon het blad worden opgeheven.

Naar aanleiding van een artikel in de Nederlandse Gedachten van 9 
april 1831 over de vraag hoe het land tegen anarchie zou kunnen wor-
den beveiligd, antwoordde De Standaard op 15 mei 1831: ‘In eene nieuwe 
grondwet, ingerigt naar den algemeene geest des volks, dat is, der invloed 
oefenende, gezetene en beschaafde klassen; voorzien van alle mogelijke 
waarborgen, die niet met den landaard strijden en met de meest mogelijke 
spoed daargesteld.’ In de nummers van 21 en 25 december 1830 had De 
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Standaard in een aantal artikelen de noodzaak van een herziening van de 
grondwet verdedigd. In het nummer van 27 januari 1831 kwam het blad 
tot een samenvatting van zijn koers toen het schreef: ‘In vertegenwoor-
digende regeringsvormen is het de staatsregeling, die de regten van het 
koningschap of van den monarch omschrijft, en is de uitvoering en opvol-
ging daarvan en van alles, wat daar buiten ligt, op de grondwet van den 
Staat en op de wet gegrond, die hier niet meer de bloote wil des Monar-
chs is, maar de uitdrukking van het verlangen der natie, bekrachtigd en in 
werking gebragt door den Vorst.’ Ook trok de auteur van De Standaard het 
bestaansrecht van de Raad van State in twijfel. Hij schreef op 21 december 
1830: ‘Het nut (…) is niet zo klaar gebleken, dat die daarom zou moeten 
worden behouden.’ De schrijver vond de Raad van State maar een schim-
mig College en opheffing ervan zou een flinke bezuiniging op ’s Rijks 
begroting betekenen.

De Noordstar vroeg zich op 27 december 1830 af in hoeverre de Eerste 
Kamer nog functioneerde. Het functioneren ervan beschouwde het blad 
als een formaliteit en zijn werkwijze zou het politieke proces slechts ver-
tragen. Bovendien waren de vergaderingen geheim. Eén argument wist de 
schrijver te bedenken om het bestaan van de Eerste Kamer te rechtvaar-
digen en dat was ‘wanneer men namelijk de verkiezingen van de Tweede 
Kamer zóó regelt, dat daarbij alle overwegende invloed der meer aanzien-
lijke standen wegvalt, en dat inderdaad de Vertegenwoordigers door de 
gezeten burgers regtstreeks benoemd worden’. Op rechtstreekse verkie-
zingen van het parlement was al vaker aangedrongen. Zelfs Van Hogen-
dorp had gepleit voor het invoeren daarvan.

De Noordstar deed een opmerkelijke uitspraak door te stellen dat in het 
Zuiden wellicht geen opstand was uitgebroken, indien rechtstreekse ver-
kiezingen voor de ‘nijvere klasse’ waren ingevoerd. Dan zou de invloed van 
de adel op de ridderschappen, de provinciale en stedelijke besturen niet 
zo groot geweest zijn. Wat het wijzigen van de grondwet betreft had de 
redactie van De Noordstar een totaal andere visie dan die van De Standaard. 
Op 8 oktober 1830 schreef het blad: ‘Intusschen die Scheiding (…) is dan 
eindelijk tot stand gekomen; en men schijnt in het denkbeeld te staan, dat 
daartoe het veranderen onzer Grondwet noodzakelijk zoude zijn. (…) Zon-
der te willen onderzoeken (…) wenschen wij thans alleen te betoogen, 
dat onze Grondwet voor ons geene wezenlijke verandering kan of moet 
ondergaan.’

Op 17 november 1830 kwam de redactie van De Noordstar op dit 
onderwerp terug. Na een uiteenzetting van het totstandkomen van de 
Grondwet van 1815 schreef zij: ‘De Grondwet van 1815 moet derhalve 
als de bestaande Wet voor Noord-Nederland erkend worden.’ Dit zou 
echter niet betekenen dat er geen wijzigingen in zouden kunnen wor-
den aangebracht. De Noordstar wilde er in ieder geval de ministeriële ver-
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antwoordelijkheid in opnemen. Vreemd is daarom de reactie van het blad 
op een verzoek van het Kamerlid A. Warin (1772-1852). Op 11 novem-
ber 1830 had deze een voorstel ingediend met betrekking tot de ministe-
riële verantwoordelijkheid. Hij vond dat een verantwoordelijke minister 
noodzakelijk was in verband met de vertrouwensrelatie tussen de vorst 
en zijn onderdanen. In afwachting van de nieuwe grondwettelijke bepa-
lingen zou de ministeriële verantwoordelijkheid onmiddellijk door de 
koning kunnen worden erkend en door hem kunnen worden ingevoerd. 
De schrijver van het artikel in De Noordstar bestempelde dit voorstel als 
het opwerpen van een twistappel. De Nederlandsche Gedachten schreef hier-
over op 18 november 1830: ‘Het is zeer te wenschen dat het adres van 
den Heer Warin, gelijk het liggende is, zonder bedenking wordt ter zijde 
gesteld.’ Tegelijkertijd diende een viertal Kamerleden een voorstel in om 
het Noorden direct van België af te scheiden. Beide voorstellen werden 
verworpen. De Nederlandsche Gedachten kon zich wel in de gedachtengang 
van de indieners verplaatsen, maar meende dat de daarop betrekking heb-
bende tekst anders geformuleerd had moeten worden. De Noordstar had 
beide voorstellen onderschreven, maar het had niet mogen baten. (De 
Bosch Kemper, 1873, letterkundige aantekeningen, p. 122)

De mening van J. R. Thorbecke over de scheiding

Thorbecke mocht in 1830 nog tot de behoudende groep liberalen gere-
kend worden. Hij pleitte in december 1830 in zijn in Leiden uitgegeven 
brochure Een woord in het belang van Europa bij het voorstel der scheiding tus-
schen België en Holland nog voor een hereniging, hoewel de mogendheden 
de onafhankelijkheid van België toen al hadden erkend. Het vlugschrift 
was echter al in september 1830 gedrukt. (Gerretson, 1925, p. 389) De 
later zo gezaghebbende staatsman baseerde zijn uitspraak op het feit dat 
noch het gezag van de Belgische adel, noch dat van de geestelijkheid een 
onoverkomelijk struikelblok voor hereniging was. Thorbecke schreef met 
een zekere stekelige ondertoon: ‘Zijn het wellicht de grieven, uit den vrij-
heidsgeest van den dag ontsproten, is het de daarmede gepaarde omwen-
telingszucht, welke de Belgen voor altoos van de Hollanders scheiden? 
Maar meest al de grieven hebben eenen sterken algemeenen weerklank in 
Noord-Nederland gevonden en veel grooter veranderingen worden thans 
bij ons begeerd, dan in België vóór den afval. (…) Wij veroordeelen de 
Belgen en door onze handelingen of immers onze wenschen maken wij, 
tot op den dadelijken wederstand toe, hunne zaak tot de onze.’ (De Bosch 
Kemper, 1873, p. 96)

De brochure van Thorbecke werd met sympathie ontvangen door de 
Nederlandsche Gedachten. Dit blad schreef daarover op 18 januari 1831: ‘Het 
is te wenschen dat een geschrift hetwelk, op gronden van staats- en vol-



161Commentaar van de Noord-Nederlandse pers op de actualiteit in België

kenrecht, met kennis der geschiedenis van vroeger en later tijd, de gewig-
tigste aangelegenheden van het oogenblik op eene zoo uitstekende wijs 
toegelicht heeft, door velen wordt bestudeerd.’ Het Algemeen Handels-
blad, dat vergeleken met De Noordstar en De Standaard als vrij conserva-
tief bekend stond, schreef bij de bespreking van Thorbeckes brochure: ‘Wij 
voor ons zien er geene de minste vernedering voor de regering in, om een 
redelijk bestand met Belgié te treffen, en vóór men vrede make en afstand 
doe, den eindelijken afloop dier revolutie af te wachten. De terugkeering 
van een tijd van orde en recht, zooals de Nederlandsche Gedachten zich uit-
drukken, is in onze oogen voor een geruimen tijd en in dien zin zooals 
zij die schijnen te verstaan, voor altijd onmogelijk.’ De Amsterdamse krant 
wees een hereniging resoluut van de hand. Zelfs Falck, de onderhande-
laar van de regering in Londen, vroeg zich na het lezen van de brochure 
van Thorbecke af: ‘(…) waartoe dan een onbepaald uitstel van erkentenis 
der onafhankelijkheid? Waarom niet dadelijk in het belang van Noord-
Nederland zelf tot eene wijziging van tractaten overgaan? Kan het een 
onverschillige zaak zijn, in den nieuwen vorm, dien het begeert, erkend 
en gevestigd wezen vóór dat de algemeene oorlog uitbarst?’ (De Bosch 
Kemper, 1883, p. 100-101) Duidelijk moge zijn dat van veel kanten bij de 
regering erop werd aangedrongen, in het belang van het land handelend 
op te treden.

Commissies voor de herziening van het burgerlijk wetboek en de grondwet

De regering deelde op 24 februari 1831 uiteindelijk mee een commis-
sie te zullen benoemen, die zich zou gaan bezighouden met de herzie-
ning van het burgerlijk wetboek en een commissie die de revisie van de 
grondwet zou voorbereiden. Het benoemingsbesluit van deze commis-
sies werd niet in de Nederlandsche Staats-Courant gepubliceerd en ook niet 
aan de Kamers doorgegeven. Velen in het land beschouwden commissies 
als nutteloos, omdat ze over het algemeen weinig resultaat opleverden. 
Niet zelden hoorde de bevolking er helemaal niets meer van. Zo dacht de 
Nederlandsche Gedachten er op 6 februari 1831 ook over: het blad schreef 
bij de aankondiging van de installatie van de commissies er weinig van te 
verwachten. Groen van Prinsterer omschreef het voorbehoud zo: ‘Uitstel, 
altijd uitstel, totdat men al weder minder sterk en het kwaad al weder erger 
is geworden.’ (Gerretson, 1925, p. 416)

De Standaard zag evenmin iets in de voorgestelde commissies. Op 6 
februari 1831 schreef zij: ‘Waartoe eene zoodanige commissie? Zijn de 
leden van het ministerie het oneens omtrent de herziening der grondwet. 
Weten zij niet, wat daaromtrent voor te dragen? Moet deze nieuwe com-
missie hun voorlichten of wel moet zij tot bemiddeling dienen. Meer dan 
ooit bestaat het ministerie in deze dagen, uit dienaren des Konings.’ Op 13 
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maart 1831 vroeg het blad zich af waarom men alleen staatslieden in de 
commissies benoemde, terwijl het toch om juridische zaken ging. Met een 
zekere ironie merkte de schrijver op: ‘Waarlijk, wanneer men al die com-
missien nagaat, die thans werkzaam zijn, dan zoude men bijna op den inval 
moeten komen, dat er buiten de Tweede Kamer, die nu al negentien leden 
voor commissien geleverd heeft, geene kundige menschen meer te vinden 
zijn. (…) Diep gedaald is het land. (…) Men ga zoo door, en weldra zal 
de geheele vertegenwoordiging weggecijferd zijn.’ De Standaard veronder-
stelde een addertje onder het gras: door voor commissies te kiezen, waarin 
zoveel Kamerleden zitting hadden, zou het kritische geluid van de opposi-
tie in de Tweede Kamer afnemen.

In De Noordstar van 7 februari 1831 werd de wens uitgesproken, dat de 
commissie tot herziening van de grondwet met tastbare resultaten zou 
komen. De schrijver bracht zijn zorg en hoop als volgt onder woorden: 
‘Mogt het der Commissie tot herziening der Grondwet, aan hetwelke het 
Vaderland eenmaal zooveel kan te danken hebben, niet aan den moed ont-
breken, welke de Staatsman noodig heeft, als hij een ingekankerd vooroor-
deel wil tegengaan.’

De financiële maatregelen van de koning onder de loep genomen

Het financiële beleid dat de overheid voerde, was al jaren onderwerp van 
ernstige kritiek. Het verslag van de Algemene Rekenkamer was alleen 
voor de koning bestemd, de handelingen van het geheime en met geheim-
zinnigheid gemaskeerde Amortisatiesyndicaat waren evenmin openbaar 
en ook op de koloniale inkomsten kon de volksvertegenwoordiging geen 
controle uitoefenen. Er ontstond een financiële oppositie die weliswaar 
geen hechte eenheid vormde, maar wel steeds meer begrip kreeg voor de 
gedachte dat de invoering van een vorm van ministeriële verantwoorde-
lijkheid een betere controle op de staatsfinanciën mogelijk zou maken. 
(Hooykaas, 1983, pp. 308-309)

Het Amortisatiesyndicaat stond buiten het parlementaire toezicht en 
diende om de financiën aan de controle van de Staten-Generaal te ont-
trekken. Zo kon koning Willem I naar eigen goedkeuren handelen. Omdat 
de koning deze gelden vooral aanwendde om de economie te stimuleren, 
steeg de schuld in plaats van te af te nemen. Uiteindelijk werd het Amor-
tisatiesyndicaat in 1840 afgeschaft. De minister van Financiën, A.W.N. van 
Tets van Goudriaan (1771-1837), was degene die vanaf 1828 in de Tweede 
Kamer de begrotingsvoorstellen verdedigde. Van Tets was geen groot 
financieel deskundige, maar wel een handig politicus. Hij beschikte over 
een opmerkelijk verleidelijke welsprekendheid, waarmee hij veel Kamer-
leden wist over te halen de regeringsvoorstellen alsnog te steunen. (Hooy-
kaas, 1983, p. 310)
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Van die retorische ‘kwaliteiten’ was De Noordstar ook overtuigd. Het 
blad schreef op 10 december 1830: ‘Bij al hetgeen onder het beheer van 
onzen Minister van Financiën ten opzigte van onze Geldmiddelen en de 
handhaving van ons Krediet geschied is, hebben de gezwollen en hoog-
dravende redevoeringen door Zijne Excellentie in de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, met hoeveel zwier en zelfvoldoening ook voorgedragen, 
én onze Vertegenwoordigers én de Natie, die op die volzinnen van tijd tot 
tijd het oog sloeg, reeds lang verdroten.’ Ook De Standaard gaf niet hoog 
op van Van Tets en onder de bevolking heerste eveneens een gevoel van 
wantrouwen ten opzichte van deze minister. Alleen openheid betreffende 
’s Rijks financiën kon die achterdocht wegnemen, maar daar schortte het 
nog steeds aan. De enige manier om die transparantie te bereiken was 
iemand op Financiën aan te stellen, die het volledige vertrouwen van het 
parlement en de bevolking had. 

Kanttekeningen bij de vergadering van de Staten-Generaal

Reikhalzend werd uitgekeken naar de vergadering van de Staten-Generaal 
van 20 januari 1831. De Noordstar kon haast niet wachten en het deed haast 
kinderlijk aan, toen zij op 18 januari 1831 schreef: ‘Nog driemaal vier en 
twintig uren – en de Koning zal tot de Natie, door middel van hare Ver-
tegenwoordigers, gesproken hebben.’ De Standaard stak daar op 23 januari 
1831 enigszins de draak mee door gewag te maken van ‘de van nieuws-
gierigheid glinsterende Noordstar’. Maar daarna ging het blad serieuzer 
op de zaak in door te schrijven ‘dat de regering voorloopig besloten heeft 
zich niet tegen de vaart op de Schelde te verzetten, in het vertrouwen dat 
zich de gedane mededeeling van het terugtrekken der krijgsmagt van de 
opstandelingen van voor Maastricht, en van het houden door dezelve der 
wapenschorsing op de overige punten, zal bevestigen’. Verder werd door 
de minister van Buitenlandse Zaken, J.G. Verstolk van Soelen betoogd ‘dat 
het oogenblik dáár is, om in de grondwet van het Koninkrijk, die wij-
zigingen te brengen, welke hare toepassing alleen op Noord-Nederland, 
ten gevolge der scheiding vordert’. Aan het einde van zijn uiteenzetting 
zwaaide Verstolk van Soelen de bevolking veel lof toe vanwege haar finan-
ciële en persoonlijke inzet.

De reacties op de rede van Verstolk van Soelen liepen sterk uiteen. De 
politiek betrokkenen waren positief over de door de regering te nemen 
maatregelen. Het Algemeen Handelsblad van 29 januari 1831 was een ver-
tolker van dat sentiment en schreef: ‘Eindelijk dan is de knoop doorge-
hakt; Holland is van België gescheiden; eindelijk is Holland genezen van 
eene doodelijke kwaal, welke als eenen invretende kanker, deszelfs bestaan 
ondermijnd, en eindelijk geheel vernietigd zoude hebben; Holland is 
wederom Oud-Holland geworden, en geene hem zo dierbare belangen 



164 ‘Losgemaakt uit de verdrukking’

zullen meer aan de belangen van anderen opgeofferd worden; en heeft 
immer het Hollandsche volk reden gehad zich te verheugen, dat het uit 
kommervolle omstandigheden gered is, om eenen dankdag aan God, voor 
deszelfs verlossing te houden, dan is voorzeker nu, nu wij stellig weten, en 
uit de mond van onzen dierbaren Koning gehoord hebben, dat België niet 
meer aan Holland behoort, en God geve, nimmer meer behooren zal.’ Maar dege-
nen die de inhoud van de rede van de minister van Buitenlandse Zaken 
grondiger hadden geanalyseerd kwamen tot de conclusie dat ze nogal wat 
anti-revolutionaire elementen bevatte. Ondanks het feit dat de regering 
had aangekondigd te zullen onderzoeken in hoeverre veranderingen in de 
grondwet zouden kunnen worden opgenomen, twijfelden veel liberalen 
aan een spoedige invoering hiervan. Maar hadden zij dat niet aan zichzelf 
te wijten? Toen de Kamerleden de kans hadden gehad tegen de aangekon-
digde maatregelen te protesteren of aan te dringen op spoed, hadden zij 
gezwegen. (De Bosch Kemper, 1883, p. 110)

De redactie van De Standaard was teleurgesteld. Op 23 januari 1831 
schreef zij dat de machteloosheid van de Tweede Kamer opnieuw was 
gebleken. Het ging volgens de schrijver slechts over één ding en dat was 
‘de overbrenging hunner strijdige beginselen, en wederkerige opoffering 
van een deel hunner eigene begrippen, tot behoud der ministeriële porte-
feuille’. De Noordstar liet zich eveneens negatief uit over de mededelingen 
van de regering: zij schreef op 25 januari 1831 dat de uitspraak van de 
minister ‘bij de Natie een hoogst smartelijk gevoel [had] doen ontstaan’. 
Weer had de regering een kans laten liggen de opposanten voor zich te 
winnen. Dit zou het goede moment zijn geweest om de bevolking te 
inspireren en te motiveren. Maar van de lessen uit het verleden had de 
regering weinig geleerd, want zij ging ermee door ‘koude onverschillig-
heid der Burgers in ’s Lands aangelegenheden welgezindheid te noemen 
en boven wakkere vaderlandsliefde te stellen’, aldus De Noordstar.

Aandacht voor de door het Noorden te nemen maatregelen

De regering liet weten dat zij zich niet zou neerleggen bij het uitblijven 
van een afdoende regeling van de scheiding. Zij overwoog het herinvoe-
ren van de blokkade van de Schelde. Deze mededeling kreeg veel bijval 
in de Kamer. Dat bleek toen vier afgevaardigden, namelijk: H. baron Col-
lot d’Escury van Heinenoord (1773-1845), L.C. Luzac, D.F. van Alphen 
(1774-1840) en J.G. van Nes van Meerkerk (1776-1859) hun in november 
1830 ingediende voorstel, waarin zij op een spoedige scheiding aandron-
gen, introkken. Allen motiveerden hun besluit in de zitting van de Tweede 
Kamer. (De Bosch Kemper, 1883, p. 111-112)

De Standaard was het niet eens met het door de regering voorge-
stelde beleid. Op 6 februari 1831 plaatste het blad een ingezonden brief 
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met als bron de afkorting B. Daarbij werd aangetekend dat met de let-
ter B een van de schrijvers van de Gemeenzame Brieven werd aangeduid. 
De volgende fragmenten uit de uitvoerige brief maken duidelijk wat B. 
beoogde: ‘Sedert lang, ik weet het, zijn onze zoogenaamde staatsmannen 
blind voor het licht en doof voor de taal der rede. Het is alsof eene onzigt-
bare hand hen op den weg des verderfs, waarop twee derde van het rijk 
is verloren gegaan, voortzweept. Zijne Excellentie behoorde te beden-
ken, dat het bestuur is ingesteld, omdat de massa zich zelve niet kan rege-
ren en men dus geene wijsheid en voorzigtigheid bij het volk, maar bij 
de regeerders moet zoeken; en in dien zin, is dan ook elke omwenteling 
aan de regeerders en niet aan de geregeerden te wijten. (…) Wat nu in 
het dagelijksche leven heet voorzigtigheid, beleid en doorzigt, dat ook zijn 
de hoofddeugden van den staatsman, en de Minister van eenen zwakken 
staat, die daarvoor in de plaats stelt roekeloosheid, overmoed en stijfhoof-
digheid, dient zijne hartstogten, maar niet zijn land.’ De auteur betoogde 
verder: ‘Bitter heeft men zich omtrent den geest van België bedrogen, niet 
minder bedriegt men zich omtrent den geest van Noord-Nederland. (…) 
Het aristocratisch beginsel is oud en magteloos. Het kan alleen nog eene 
tusschen magt tusschen monarchaal en democratisch beginsel daarstellen. 
Het liberalisme is jeugdig en krachtig, daarin alleen vindt men een’ waar-
achtigen steun. (…) Het bestaan en de dagelijksche uitbreiding van het 
liberalisme is eene daadzaak. (…) Maar onze Ministers willen, dat hunne 
denkbeelden van regt ook tegen daadzaken gelden, dat is, zij willen met 
het hoofd door de muur, met den stok dwars door den muur loopen.’ 
Deze uitdagende, maar ook heldere kritiek bracht de passiviteit van de 
regering en het parlement aan het licht en dat was precies de bedoeling 
van de redactie van De Standaard. Het blad deed een krachtig beroep op de 
regering, het beleid aan te passen aan de liberale denkbeelden. Het publi-
ceren van dergelijke artikelen bracht het blad regelmatig in conflict met de 
overheid. Maar tot zichtbare resultaten leidden de kritische kanttekenin-
gen voorlopig niet.

De Noordstar reageerde op 25 februari 1831 op het bericht in De Stan-
daard van 19 februari. De redactie van dat blad had geschreven, dat het 
adres van de Staten-Generaal haar pijnlijk had getroffen. De frustatie lag 
vooral in het feit dat de volksvertegenwoordigers zich over het algemeen 
positief hadden uitgelaten over de maatregelen van de regering. Van oppo-
sitie zou nauwelijks sprake zijn geweest. Slechts achttien Kamerleden had-
den immers tegen het adres geopponeerd, aldus De Standaard. De Noordstar 
vroeg zich af waarop de uitspraken van De Standaard waren gebaseerd. De 
schrijver was blij met de positieve instelling van de Kamer ten opzichte 
van de ministeriële verantwoordelijkheid. Wel waren beide bladen tevre-
den over het optreden van de volksvertegenwoordiger J.G. van Nes van 
Meerkerk die het adres ‘te flaauw’ vond. Beide bladen kregen wat betreft 
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hun opvatting over de ministeriële verantwoordelijkheid steun van het 
Algemeen Handelsblad. Dit blad had op 2 februari 1831 het advies van Van 
Nes aan het Comité-Generaal geplaatst en op 11 februari 1831 diens in de 
Tweede Kamer gehouden rede in zijn geheel opgenomen. Terwijl de pole-
miek in de pers voortduurde en de journalisten elkaar scherp in de gaten 
hielden, nam in andere delen van het Koninkrijk de dreiging toe. 



Hoofdstuk 8

Schermutselingen in Antwerpen en vrijheidsbomen  
in Vlaanderen

Calendarium
26 oktober 1830 De blokkade van de Schelde
25 november 1830 Het begin van de wapenstilstand
2 december 1830 De Engelse gezant in België, Th. Cartwright, naar 

koning Willem I voor overleg
7/8 december 1830 Gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen
20 januari 1831 Het opheffen van de blokkade van de Schelde
5 februari 1830 De dood van J.C.J. van Speijk
25 maart 1831 Het complot in Antwerpen ter voorbereiding van een 

militaire staatsgreep
17 april 1831 Het oprichten van een vrijheidsboom in Antwerpen 

en elders in Vlaanderen

Na de gebeurtenissen in augustus 1830 in Brussel en het uitroepen van 
een Voorlopig Bewind in het Zuiden besloot de regering tot het instellen 
van een blokkade van de Schelde. Deze daad betekende een economische 
ramp voor Antwerpen. Duizenden havenarbeiders zouden zonder werk 
komen. Bovendien ging in de stad altijd een dreiging van de Citadel uit.

Nadat het Nationaal Congres was geïnstalleerd werden ervoor 7 en 8 
december 1830 gemeenteraadsverkiezingen uitgeschreven. Zo ook in 
Antwerpen, waar een grote orangistische groepering actief was. De span-
ningen in de stad liepen meer en meer op, wat tot verscheidene incidenten 
leidde. Na de installatie van de leden van de gemeenteraad werd naar Frans 
voorbeeld een vrijheidsboom opgericht.

Een incident in de havenstad

Na de politieke veranderingen in het Zuiden werd door de regering in 
het Noorden besloten op 26 oktober 1830 een blokkade op de Schelde in 
te stellen. Dit betekende dat de stad was afgesneden van haar natuurlijke 
uitweg naar de Noordzee. Alle schepen werden door Nederlandse mari-
neschepen gecontroleerd en soms in beslag genomen. Ondanks de over-
eengekomen wapenstilstand vonden in de stad regelmatig vechtpartijen 
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plaats. De Koninklijke troepen hadden zich verschanst in de Citadel, van 
waaruit zij de stad in de gaten hielden en ook regelmatig bestookten. Eén 
voorval bracht de dienstdoende schout in zijn rapport als volgt in beeld: ‘In 
den avond van den 27e November is er een opstand aan de haven geweest; 
enkele personen, meestal schippers van deze stad, hebben den Holland-
schen schipper Wagenmaker van het schip Vrouw Hendrika bedreigd omdat 
hij meubels geladen had, toehoorende aan den stuurman van het handels-
schip Baron Vandewerf, om die meubelen te vervoeren naar Holland. Zij 
hebben het schip willen plunderen, maar bij tusschenkomst van de gewa-
pende macht zijn de muiters uiteengejaagd geworden, en ik heb het schip 
midden in den stroom doen leggen om nieuwe wanordelijkheden te ver-
mijden.’ (Prims, 1930, dl. 2, p. 47)

Nadat op 25 november 1830 een wapenstilstand was getekend, ver-
wachtte men dat de blokkade spoedig zou worden opgeheven. Maar daar 
kwam niets van terecht. Te Vlissingen werden de schepen met bestemming 
Antwerpen nog steeds tegengehouden. De haute commerce verweet het Voor-
lopig Bewind te weinig daadkracht. Geen enkel schip kon in- of uitvaren, 
wat economisch gezien een ramp betekende. Van de commandant van de 
Citadel, D.H. baron Chassé, kreeg een handelsdelegatie toestemming naar 
Vlissingen af te reizen om ter plekke de toestand te bespreken. Deze keerde 
echter onverrichterzake terug. Frankrijk had intussen laten weten dat 
alle goederen met bestemming België via Duinkerken mochten worden 
doorgevoerd. Verder vernam men in Antwerpen dat de Engelse diplomaat 
Th. Cartwright (1795-1850) begin december 1830 naar Den Haag zou 
vertrekken om de Hollanders te manen de afspraken in overeenstemming 
met de wapenstilstand uit te voeren. In het tractaat van 30 juni 1814, een 
dag voor de eenwording, stond in artikel 15 dat de haven van Antwerpen 
een bijzondere handelshaven zou zijn. Dit betekende dus dat de blokkade 
zou moeten worden opgeheven. Zonder dit doel bereikt te hebben keerde 
Cartwright naar Londen terug. De koning hield het been stijf, zolang de 
kwestie van de scheiding niet was opgelost. (Prims, 1930, dl. 2, p. 48)

De situatie op de Koopmansbeurs

In koopmanskringen in Antwerpen had men altijd gereserveerder tegen-
over de Belgische eisen gestaan dan in de politiek het geval was. De haute 
commerce drong dan ook aan op actie om de blokkade zo spoedig moge-
lijk te beëindigen. Via de Antwerpse orangistische Journal du Commerce van 
7 december 1830 uitten ze hun verontrusting over het voortduren van de 
afsluiting van de Schelde. De zakenlieden betoogden dat zij niet in oorlog 
waren met het Noorden. (Prims, 1930, dl. 2, p. 48)

Het gevolg van de koppige houding van de regering in het Noorden 
was dat de handelslui in Antwerpen zich meer en meer tegen het voorma-
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lige buurland begonnen te keren. Het was voor hen geen zaak van trouw 
of ontrouw, maar van geld. De stemming was compleet omgeslagen. Op 
9 september 1830 nog hadden de Antwerpse kooplieden een adres van 
trouw aan de koning gezonden, maar daarvan was maar weinig overge-
bleven, zeker nadat zij hadden vernomen dat schepen met bestemming 
Antwerpen uitweken naar Noord-Nederlandse havens, zoals Rotterdam 
of Hellevoetsluis.

Een bijkomende oorzaak van de onvrede was de toenemende werkloos-
heid in de haven. Onder de werklozen groeide de onvrede tegen Neder-
land en dat kon tot gevaarlijke situaties leiden. Dat bleek wel toen op 21 
december 1830 de Hollandse Comeet, onder commando van kapitein ter 
zee J.C. Koopman (1790-1855) op de oever terecht dreigde te komen. Het 
ijlings samengestroomde volk stond al klaar om het schip te bestormen. 
De commandant stelde voor in geval van nood de lont in de kruitkamer 
te werpen en het schip te laten exploderen. Koopman riep de onder het 
volk aanwezige militaire gouverneur van Antwerpen, J.R.L.  baron van 
der Smissen, toe dat het schip tot ontploffing zou worden gebracht, als 
het tot een bestorming zou komen. Doordat het tweede anker met succes 
werd uitgeworpen, kwam het niet tot verdere incidenten. Den Antwerpe-
naer schreef naar aanleiding van die gebeurtenis: ‘Het fregatschip van ons 
eskader is gisteren namiddag om 4 uur door een rukwind van zijn anker 
geslagen en omtrent een honderd schreden wijd meegesleept toen het een 
tweede anker wierp en niet verre van de wal bleef liggen. Oogenblikkelijk 
was een sterke wacht op de werf om het toegestroomd volk te wederhou-
den ten einde alle onheilen te voorkomen.’ (Prims, 1930, dl. 2, p. 100) Deze 
gebeurtenis was voor de commandanten van de marineschepen aanleiding 
te kiezen voor het opblazen van hun schip, wanneer de Nederlandse roem 
of de eer van de vlag gevaar zou lopen.

In november 1830 deed zich een incident voor tussen de Belgischge-
zinde M.J. Cassiers en de Antwerpse beursmensen. Eerstgenoemde was lid 
van een redersfamilie en wilde, ondanks de blokkade, zijn schip, de Hull 
Packet, het dok van Antwerpen laten binnenlopen. Hij probeerde dit via 
de legale weg voor elkaar te krijgen, en wel door Chassé om toestemming 
te vragen. Deze gaf de gevraagde papieren echter niet af. De sluismees-
ter weigerde daarom het schip binnen te laten. Door tussenkomst van een 
loods werd het schip uiteindelijk toch toegelaten. Toen het bericht over 
dit voorval de handelsbeurs bereikte, was men daar furieus. De comman-
dant van het Hollandse eskader besloot geen schip meer door te laten. In 
de stad ging het gerucht dat een nieuw bombardement aanstaande was, 
omdat met de actie de wapenstilstand zou zijn geschonden. Toen Cassiers 
zich op de beurs vertoonde, werd hij uitgejouwd en naar buiten gejaagd. 
Onmiddellijk daarna werd een delegatie naar Chassé gestuurd om met 
hem te onderhandelen. Het schip van Cassiers werd uit het dok gehaald 
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en door een officier van het Hollandse eskader naar Lillo opgebracht, waar 
het in beslag werd genomen. De Journal du Commerce gaf op 12 november 
1830 een uitgebreid verslag van het bezoek van de delegatie aan Chassé, 
terwijl de redactie van Den Antwerpenaer het op dezelfde datum opnam 
voor Cassiers. De gebeurtenis werd door de Orangisten niet vergeten, 
want toen Cassier bij de verkiezingen kandidaat werd gesteld, bracht men 
de schending van de wapenstilstand ter sprake. Zo eindigde voor de Ant-
werpenaars en voor de kooplieden het jaar 1830 desastreus en onzeker. 
Gedurende de hele maand december was slechts één schip de haven bin-
nengelopen.

De verloedering van de stad

Een ander probleem was dat door het bombardement op Antwerpen veel 
broodwinners waren omgekomen. Bovendien was er voor velen weinig 
of geen werk en waren de gegoede burgers de stad ontvlucht, terwijl Ant-
werpen al een overgrote arbeidersbevolking had. Het stadsbestuur was 
ervan doordrongen dat de honger als een bondgenoot van Oranje zou 
kunnen binnensluipen. Daarom werd een bijzondere commissie aange-
steld, die zich belastte met het uitdelen van voedsel. Tegelijkertijd werd een 
dringend beroep gedaan op de buitenliggende gemeenten om uit vader-
landsliefde, ‘den Antwerpse patriotten en slachtoffers van Chassé’ te hulp 
te komen in de vorm van giften en goederen in natura. Deze oproep kreeg 
veel bijval. Verschillende plaatsen begonnen met het inzamelen van giften 
en goederen.

De commission des dons patriotiques (commissie voor de vaderlandslie-
vende giften) vroeg de stedelijke pers een eerste lijst van donoren in de 
persorganen te publiceren. De Journal du Commerce weigerde een derge-
lijke lijst af te drukken en dreef enige dagen later zelfs de spot met de 
actie, toen het blad schreef dat het rijke Antwerpen gesteund moest wor-
den door de arme dorpen. De Journal d’Anvers heeft de lijst één keer, ove-
rigens zonder commentaar, gepubliceerd. (Prims, 1930, dl. 2, p. 65) Op 28 
oktober 1830 publiceerde Den Antwerpenaer een brief van de gemeente 
Willebroeck. Daarin werd melding gemaakt van het feit dat zij met 
enthousiasme geld en goederen had ingezameld voor de slachtoffers van 
de brand- en moordzucht van de eerloze Chassé. Om de vaderslands-
liefde extra kracht bij te zetten werd er nog aan toegevoegd dat alle bur-
gers ervan overtuigd waren, dat Oranje weg moest. De redactie verzekerde 
de lezers dat de noodhulp hard nodig was. Toch wogen de giften niet op 
tegen de nood die onverminderd hoog bleef. Een vervelende bijkomstig-
heid was de strenge winter van 1830/1831. Om daaraan het hoofd te bie-
den werd op 20 december 1830 een comité van liefdadigheid opgericht 
met als doel het werven van fondsen om werklozen weer aan het werk te 
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krijgen. Antwerpen zelf had daarmee het initiatief genomen om haar bur-
gers te helpen. Wel was duidelijk geworden dat door de gevoerde acties de 
Orangisten steeds meer geïsoleerd kwamen te staan.

De gemeenteraadsverkiezingen van 1830

Dat de Orangisten meer en meer buiten spel kwamen te staan bleek al bij 
de gemeenteraadsverkiezingen van 7 en 8 december 1830. Die gang naar 
de stemlokalen was noodzakelijk geworden na de omwenteling van 26 
oktober 1830. Het Voorlopige Bewind moest officieel worden bevestigd 
of vervangen. Hoewel tussen de kandidaten weinig strijd werd geleverd 
heeft Den Antwerpenaer geprobeerd het vuurtje op te stoken. Op 4 decem-
ber  1830 plaatste het blad een brief van een kiezer die aangaf dat alle 
kiezers die in september een aanhankelijkheidverklaring aan de koning 
hadden ondertekend, uitgesloten moesten worden van het kiesrecht. Hoe-
wel de redactie van Den Antwerpenaer de nodige bedenkingen had, omdat 
de lijst van kandidaten geen juiste afspiegeling van de bevolking zou zijn, 
was de redacteur van het blad, Buelens, diplomatiek genoeg om zich ach-
ter de genoemde personen te scharen. Zij maakten volgens hem een goede 
kans tegenover de Orangisten.

De orangistische Journal du Commerce kwam op 6 december 1830 met 
een eigen kandidatenlijst en beklemtoonde dat de verkiezingen tot de 
ondergang van Antwerpen zouden kunnen leiden. Uiteindelijk werd de 
officiële kandidatenlijst een mengeling van Orangisten en Belgisch-gezin-
den. De door Buelens voorgestelde kandidaten zijn niet gekozen. Hij was 
een fel voorstander van de uitsluiting van Oranje, terwijl het gros van de 
gekozen kandidaten voor de verkiezing van Oranje was. Wel vormden de 
katholieke kandidaten een meerderheid, maar zij waren over het algemeen 
gematigd.

De opheffing van de blokkade

Januari 1831 begon niet veel beter dan december 1830 was geëindigd. Aan 
de kaaien en in de dokken van Antwerpen was geen enkele activiteit te 
bespeuren. Op de Beurs was alleen nog kritiek op het bewind te horen 
en vond er geen handel plaats. Er moest iets gebeuren. Vanuit Antwerpen 
was de Orangist J.E. Werbrouck-Pieters (1775-1850) afgevaardigd naar het 
Congres in Brussel. Hij fungeerde als tolk van de handelaren. Hij kwam 
met een aantal voorstellen als ultieme mogelijkheid om het tij te keren. 
In het Congres kreeg hij veel bijval, omdat de rest van het land eveneens 
gebaat zou zijn bij een oplevende economie. De hele kwestie veranderde 
echter op 16 januari 1831 radicaal. Een uit Engeland afkomstige koerier 
deelde het volgende mede: ‘Ik ben gemachtigd door M. Palmerston u aan 
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te kondigen om het mee te deelen aan de Engelse scheepskapiteins te Vlis-
singen en aan den Engelschen handel in het algemeen dat de Schelde zal 
vrij zijn den 20e en dat de Mogendheden na dien datum geen beletse-
len op den stroom meer zullen dulden.’ Dit goede nieuws inspireerde de 
kooplieden tot het petitioneren voor de prins van Oranje en het afzwe-
ren van het Voorlopig Bewind. De Journal du Commerce, die kort tevoren 
nog de nodige scheldkanonnades aan het adres van de regering had laten 
horen, sloeg onmiddellijk om in vleierijen. (Prims, 1930, dl. 2, p. 51)

Het eerste schip arriveerde op 21 januari 1831 in Antwerpen. Het was 
weliswaar geen marineschip, maar het had er toch veel van weg, aldus 
de Journal du Commerce. Het blad schreef dat een prachtig Nederlands 
stoomjacht met een geweerkoepel bij het binnenlopen een eresaluut had 
gebracht aan het samengestroomde publiek. (Prims, 1930, dl, 2, p. 51) Aan 
boord bevond zich generaal Van der Smissen, die later die avond een ont-
moeting zou hebben met de Antwerpse handelaren om hun de besluiten 
van Zijne Majesteit mee te delen. Toch zou het nog tot 27 januari 1831 
duren, voordat het eerste vrachtschip de haven van Antwerpen aandeed. 
Het waren de eerste zwaluwen van een nieuwe lente, die echter nog heel 
wat maartse buien en aprilse grillen zou kennen, eer de zomer over Ant-
werpen zou aanbreken.

De politieke ontwikkelingen in Vlaanderen en Antwerpen

In West-Vlaanderen was de orangistische partij vrij sterk vertegenwoor-
digd. J.J.P. Maclagan, de orangistische afgevaardigde uit Oostende, zorgde 
voor enig rumoer in het Congres toen hij zich op 12 januari 1831 sterk 
maakte voor de verkiezing van de prins van Oranje tot koning van de Bel-
gen. Hij werd door de overige leden echter krachtig tot de orde geroepen. 
Het voorstel had tot gevolg dat het uit Gent afkomstige, eveneens orangis-
tische Kamerlid P.J. de Rijckere, op 17 januari 1831 besloot zijn ontslag in 
te dienen.

Omdat het via de parlementaire weg niet lukte, probeerden de Orangis-
ten hun doel met geweld te bereiken. Maar ook deze poging onder leiding 
van E. Grégoire en B.C. de Bast in Gent mislukte na een klein gevecht 
op 2 februari 1831. Dat de prins van Oranje hiervan op de hoogte was, 
bleek uit een brief van hem, gericht aan Grégoire. Verder was bekend dat 
de orangistische bewegingen in Antwerpen en Gent, evenals de eraan ver-
wante persorganen, door de koning werden gesteund. Niet bewezen is, dat 
deze orangistische stroming door omkoping tot gewelddadige acties was 
aangezet. Overigens kreeg de zwaargewonde De Bast bij wijze van erken-
telijkheid een ring en een jaargeld aangeboden door de prins van Oranje. 
(De Bosch Kemper, 1873, p. 121)
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Kanonneerboot nr. 2 onder gezag van J.C.J van Speyk

Meermalen had het Nederlandse marinedetachement bij Antwerpen zich 
die winter stroomafwaarts moeten terugtrekken, om te voorkomen dat de 
schepen ten prooi zouden vallen aan de ijsgang op de Schelde. De onrust-
stokers in de stad trokken zich weinig aan van de wapenstilstand die na 
het bombardement was getekend. Ze vormden voor de op de rede lig-
gende marineschepen een bedreiging. Toen het ijs eindelijk was verdwe-
nen, kreeg luitenant ter zee der 2e klasse J.C.J. van Speyk op 5 februari 
1831 opdracht met zijn kanonneerboot nr. 2 richting Austruweel te gaan. 
Opgelucht, dat aan het lange wachten een einde was gekomen, ging hij 
op weg naar zijn vaste post, waar hij tot taak had scheepsladingen te con-
troleren. Voor zijn aandeel in het bombardement in oktober 1830 had hij 
bij Koninklijk Besluit de militaire Willemsorde ontvangen uit handen van 
generaal Chassé. Daarover schreef hij aan zijn vriend Wiggers: ‘Wat zal uwe 
lieve vrouw blij zijn, dat ik Ridder ben geworden. Nu, goede vriend, ik 
ben ook recht blijde. En dit zoo onverwachts. God geve dat ik nu heel-
huids van alles afkom. Doch ik hoop niet te mogen vertrekken voor en 
aleer alles geëindigd is.’ (Prims, 1930, dl. 2, p. 99)

Van Speyks brief van 19 december 1830, gericht aan zijn nicht, is even-
eens van belang. Daarin schreef hij onder meer: ‘Ik vertrouw stellig dat 
ieder die in de marine is, alles veil heeft voor onzen dierbaren Koning, 
maar waar is de gelegenheid daartoe, liggende bij een klomp ijs, welke 
reeds te voorschijn komt? Hoe dan? Weg dan, behaalde bravour! En de 
landsoldaat is in de gelegenheid zich te kunnen onderscheiden. God gave 
dat er maar geen ijs in het water kwam, dan zoude ik nog moed behouden, 
maar vast en aan de grond, kijk, dit is een toer en voor ons zeer onvoor-
delig. Intusschen moet ik u zeggen, – zoo ik hoop mij te willen gelooven, 
– dat eerder de boot met kruit en mij in de lucht gaat, dan immer een 
infame Brabander te worden of het vaartuig over te geven. Liever word 
ik een Claassen dan een Daine (1782-1843). Echter ondervinding doet 
leven.’ (Prims, 1930, dl. 2, p. 101). Van Speyk refereerde aan R. Claassen, 
die in 1606 zijn schip had opgeblazen om uit handen van de Spanjaarden 
te blijven, alsook aan de verraderlijke generaal N.J. Daine, die in oktober 
1830 was overgelopen naar de Belgen en vervolgens de vesting Venlo had 
ingenomen. Uit de tweede brief van Van Speyk blijkt dat hij de toekomst 
niet zonder zorg tegemoet zag.

Hij was in het Amsterdamse weeshuis opgegroeid. Al op elfjarige leef-
tijd had Van Speyk zijn ouders verloren. Men had grote moeite hem 
als wees in het gareel te houden, omdat hij werd aangetrokken door de 
wereld buiten, de wereld van het IJ. Hij mislukte als kleermakersleerling. 
Hij tuurde als kind liever over zee naar de lokkende verten, dan zich te 
houden aan de geregelde werktijden van het weeshuis. Toen hij zich bij de 
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marine aanmeldde, werd de jonge Jan Carel aanvankelijk afgekeurd van-
wege zijn geringe lengte. Door bemiddeling van zijn oudere broer werd 
hij uiteindelijk toch als stuurmansleerling aangenomen. Zijn eerste tocht 
op de Wassenaar verliep niet naar verwachting. Weinig spraakzaam, veelal 
teruggetrokken en in niets uitblinkend voltooide hij zijn treurige reis. Hij 
keerde de marine de rug toe en meldde zich, noodgedwongen opnieuw 
aan bij kleermaker J.V. Gleim in Amsterdam. Toch betekende die stap niet 
het einde van zijn loopbaan. Op aandringen van zijn broer meldde hij zich 
weer aan bij de marine en ging als vierde stuurman aan boord van de Zee-
land op reis. Na langdurig aandringen werd hij als adelborst aangenomen 
en begon in 1823 zijn officiersopleiding aan boord van het fregatschip De 
Dageraad. Dit schip bracht hem naar Indië. Hij verbleef daar tot 1829. Bij 
terugkomst zat hij vervolgens werkloos thuis, totdat hij geplaatst werd op 
een wachtschip in Hellevoetsluis. Op 5  september  1830 arriveerde Van 
Speyk in Antwerpen om deel te nemen aan acties tegen de opstandige 
Belgen. (Rovers, 2000, pp. 8-10)

Toen Van Speyk op 5 februari 1831 de opdracht kreeg koers te zetten 
naar Austruweel, kon hij niet vermoeden, hoezeer hij die dag op de proef 
zou worden gesteld in zijn trouw aan vorst en vaderland. Er waaide een 
felle noordwestenwind, die het manoeuvreren moeilijk maakte. Daar-
door lukte het Van Speyk niet met de kleine kanonneerboot Austruweel 
te bereiken. Een rukwind sloeg zijn boot tegen de kade. Het schip raakte 
stuurloos en de bemanning kon, ondanks verwoede pogingen om weer 
vlot te raken, het niet meer van de wal losmaken. De barre weersomstan-
digheden maakten het voor andere schepen onmogelijk hulp te bieden. 
De kanonneerboot raakte snel in een benarde positie. Boot nr. 2 had bij 
het bombardement van de stad al een belangrijke rol gespeeld en de arbei-
ders op de kade herinnerden zich dat nog. Zij stroomden massaal toe, 
gevolgd door gewapende burgers en militairen van het vrijcorps ‘De Gor-
ter’ onder aanvoering van de tot Belg genaturaliseerde kapitein E. Gré-
goire. Vanaf dit moment lopen de verslagen van het gebeurde sterk uiteen.

De Nederlandse versie is dat de wachtenden op de kade aan boord van 
de kanonneerboot sprongen om te voorkomen dat Van Speyk een red-
dingssloep zou uitzetten en een anker zou uitwerpen. Vanaf de wal werd 
geschreeuwd dat de vlag moest worden gestreken. Van Speyk verdween in 
zijn kajuit om ‘zijn papieren’ te halen. De scheepsjongen gaf hij opdracht 
zich uit de voeten te maken. De jongen en enkele andere bemanningsle-
den sprongen over boord, terwijl enige ogenblikken daarna het schip met 
een daverende klap ontplofte. Van Speyk had met zijn geweer (Van Kam-
pen, 1834, p. 240) [of sigaar] het kruit tot ontploffing gebracht om te voor-
komen dat de Nederlandse vlag in handen zou vallen van de Belgen. De 
explosie was zo krachtig, dat de boot volledig uit elkaar was gerukt. Op 
het schip vielen 26 doden. Volgens Van Kampen waren het er 15 (1834, p. 
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239), maar ook op de wal is een onbekend aantal mensen om het leven 
gekomen. Dat er zoveel doden zijn gevallen, valt niet te verklaren. (Rovers, 
2000, p. 10)

Aan Belgische zijde is ook een verslag gemaakt, en wel door de aan-
voerder van een van de vrijcorpsen. Het luidt in vertaling: ‘Omtrent 10 
uur van den morgen kwam men mij aankondigen aan den sluispost van 
het dok dat een kanonneerboot van de rede verzeilde, en waarschijnlijk in 
den omtrek van St-Laureisfort zou stranden. Ik begaf mij dadelijk met 25 
man naar dit punt, en ik vond de batterij vol volk. Ik deed mijn best om 
de menigte te verwijderen, en stuurde den kapitein Grégoire uit om, met 
de helft van mijn piket, het St-Laureisfort te doen ontruimen. De kanon-
neerboot strandde. De kapitein Grégoire begaf zich aan boord om den 
bevelhebber te verzekeren dat hij gekomen was om hem te beschermen 
en in veiligheid te brengen. Op hetzelfde oogenblik sprong de kanonneer-
boot in de lucht met ijselijk gedruisch. Mijne mannen hadden alle nieuws-
gierigen doen achteruit gaan. Ik zelf werd door de ontploffing omverre 
geslagen. Opstaande zag ik mij omringd door dooden en gekwetsten. Ik 
kon me toen overtuigen dat de aanwezigheid van mijn piket was nuttig 
geweest: geen een der burgers die toegeloopen waren was gekwetst. Het 
aantal der dooden is mij nog niet bekend. Maar ik betreur het gevoelige 
verlies van den dapperen kapitein, Jozef Grégoire, den foerier Jacq. Petit, 
den fuselier Ant. Van Geel. Het aantal gekwetsten, voor zooveel ik weet, is 
14, waaronder de luitenant P. Bossaerts en de tweede luitenant A. Geerts, 
die door de ontploffing in het water zijn geworpen en hun behoud aan 
het zwemmen te danken hebben, en aan de hulp die mijn manschappen 
hun hebben gebracht; de andere gekwetsten zijn 2 sergeanten, een foerier 
en 9 fusiliers.’ (Prims, 1930, dl. 2, p. 102)

Wanneer de beide verslagen evenals de door tijdgenoten opgetekende 
verhalen, worden geanalyseerd komen heel veel verschillen aan het licht. 
De Nederlandse versie maakt duidelijk dat er sprake was van bedreiging 
door het vrijcorps, terwijl het Belgische verslag aangeeft dat het vrij-
corps de Nederlandse bemanning te hulp was geschoten. Welke lezing 
is betrouwbaar? Dat is in de gegeven situatie niet altijd duidelijk aan te 
geven. De onderzoeker moet het doen met de waarnemingen en verslagen 
die beschikbaar zijn. En die waren niet altijd even objectief. Emotionele 
reacties, gevoelens en belangen speelden een bepalende rol. 

De Journal du Commerce deed al op dezelfde dag, 5 februari 1831, verslag 
van het drama met de kanonneerboot. Nadat het blad, op grond van getui-
genverklaringen, de gebeurtenis had beschreven en tot een dodental van 
29 mensen was gekomen, besloot de correspondent het artikel als volgt: 
‘Het voorval is onzen toekomst komen bezwaren. De vrede, zoo de tij-
den geen andere koers nemen, is voor de naaste toekomst onmogelijk.’ De 
juistheid van de berichtgeving van de Journal du Commerce werd onmiddel-
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lijk door de autoriteiten in twijfel getrokken. De verslaggeving bleek niet 
overal met de werkelijkheid te kloppen. Het blad meldde bijvoorbeeld dat 
Van Speyk 19 à 20 jaar oud was, terwijl hij een tiental jaren ouder bleek te 
zijn. Trouwens: hoe wist de schrijver dat gewapende mannen de vlag had-
den opgeëist? Niet van het volk, want dat stond zeer vijandig tegenover 
de Nederlanders en de mannen van het vrijcorps die zich op het schip 
bevonden, waren omgekomen.

De verklaring van een van de overlevenden, Marten van de Velde, is 
bewaard gebleven en deze luidt: ‘Dezen 5 februari 1831 verklaar ik, Mar-
ten van de Velde, stuurman aan boord van den kano’neerboot nr. 2 onder 
bevel van den luitenant Van Speyck, dat gezegde kanonneerboot gestrand 
is achter het Laureisfort, dat seffens gewapende mannen zijn toegekomen 
om de equipage tegen alle smaad te beschermen, en haar alle mogelijke 
hulp bij te zetten, dat een officier van die compagnie aan boord is geko-
men, en met bovengemelden luitenant heeft gesproken; alsdan heeft deze 
laatste geantwoord: “Wacht een oogenblik, ik ga mijn papieren halen” 
en dat onmiddellijk een schrikkelijke uitbarsting plaats had; dat het als 
door een mirakel is dat ik mij heb kunnen redden, alsook de genaamde 
Jan Poelman.’ (Prims, 1930, dl. 2, p. 105) Het gevolg van de verklaring van 
onder anderen deze ooggetuige en latere verslagen was dat de Journal du 
Commerce door iedereen gemeden werd en besmet werd verklaard. De 
Vlaamse pers hield Van Speyk voor een moordenaar.

Enkele reacties in de Antwerpse pers geven inzicht in de wijze waarop 
andere bladen dan de Journal du Commerce op de daad van Van Speyk rea-
geerden. Den Antwerpenaer schreef op 8 februari 1831: ‘De moedwillige 
moorderij, waarvan er geen voorbeeld is in de jaarboeken der barbaarsche 
volkeren, blijft het onderwerp van alle gesprekken. (…) En er worden, – 
moet men het zeggen? – nog Orangisten gevonden die dit moorddadig 
gruweltooneel, gevolgd door de hartbrekende klachten van de Belgische 
weduwen en weezen, als een heldendaad durven roemen! Rampzalige 
partijgeest, met wat een verblindheid hebt gij uw aanhangers geslagen!’ De 
Postrijder deed op 10 februari 1831 verslag van de begrafenis van Grégoire 
en betoogde: ‘Terwijl hij een vriendelijke hand aan zijn vijanden in gevaar 
toereikte, valt hij, helaas, slachtoffer hunner wreedheid en trouweloosheid, 
de verraders.’ Het Antwerpsch Nieuwsblad noemde op 8 februari 1831 ‘het 
een gunst der Voorzienigheid, dat drie leden van de bemanning het over-
leefd hebben om getuigenis te kunnen afleggen van de waarheid tegen-
over de leugens der Orangisten’.

De pers in het Noorden reageerde vol pathos. Een grote golf van vader-
landsliefde overspoelde het land en versterkte het gevoel van saamhorig-
heid. Ondanks de dramatische afloop was de redactie van De Noordstar zeer 
gevoelig voor dit soort gebeurtenissen. Daarom gaf het blad op 9 februari 
1831 onder de kop ‘Van Speyk’ uitgebreid commentaar op het aangrij-
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pende gebeuren in Antwerpen. De redactie benadrukte dat Van Speyk de 
eer van de vlag heeft gered en gaf hem de volgens haar daarvoor verschul-
digde hulde. Alle schepen zouden op 6 februari 1831, uit respect voor de 
doden, vlag en wimpel halfstok hebben gehesen en verscheidene in de 
haven liggende neutrale schepen zouden dit voorbeeld hebben gevolgd.

De Noordstar bestempelde op 9 februari 1831 het ooggetuigenverslag 
van een van de zeeofficieren als authentiek en was erover verbolgen dat 
de Journal d’Anvers zijn lezers wilde wijsmaken, ‘dat men met geen ander 
oogmerk de gestrande Kanonneerboot beklommen was [sic], dan om de 
equipaadje hulp te bieden’. Uit eerbied voor Van Speyk besloot De Noord-
star geen andere berichten in dit nummer op te nemen.

De redactie van De Standaard liet zich niet zo meeslepen op de golven 
van de nationale gevoelens. In het artikel in het nummer van 12 febru-
ari 1831 over de rol van kolonel-generaal W. Grave van Bylandt te Brus-
sel stond vrij onopvallend, als bemoediging, het volgende te lezen: ‘Maar 
wanhopen wij niet moedeloos aan onze toekomst en aan die onzer kin-
deren, ook dan wanneer het vertroostend vooruitzigt verre verwijderd 
schijnt; – het edele voorbeeld van den moedigen zeeheld Van Speyk heeft 
bewezen, dat de deugd der voorvaderen, althans in het opkomend geslacht 
kan worden hervonden. Hoe jammerlijk klein, met blinkende sterren en 
veelkleurige ridderlinten, tegen over dien onbekenden scheepsluitenant!! 
Zijne assche ruste in vrede en zijne gedachtnis dure voort met die van 
Holland’s dapperheid.’ Heel fijntjes, maar ook cynisch richting ten aanzien 
van de krijgsmacht zette de schrijver zijn gedachten op papier.

Terwijl De Standaard weer overging op de politieke gebeurtenissen van 
de dag, besteedde De Noordstar op 16 en 25 februari 1831 nog in enkele 
uitgebreide artikelen aandacht aan Van Speyk. De redactie plaatste hem 
in de rij van nationale helden. Ook de Arnhemsche Courant liet zich niet 
onbetuigd en schreef op 24 februari 1831: ‘Wat men ook van de vader-
landsliefde der Russen, Pruissen en Spanjaarden in de strijd om hunne 
onafhankelijkheid zeggen moge, Nederland behoeft niet achter te staan, 
maar heeft hen (…) overtroffen.’ Van Kampen vertolkte zijn gevoelens 
als volgt: ‘Velen onzer dichters, Loots, Kinker, Simons, Withuijs, en Klijn 
bezongen den held.’ (1834, p. 240) De naam van de held van Antwerpen 
zou voor altijd verbonden blijven met de Egmondse vuurtoren als de Jan 
van Speykstoren.

Een samenzwering in Antwerpen

Er was nog een voorval dat de aandacht vraagt, omdat het de gemoederen 
danig heeft bezig gehouden. In maart 1831 lanceerde de militaire gouver-
neur van Antwerpen, Van der Smissen, in overleg met de prins van Oranje 
een plan voor een militaire staatsgreep. Hij rekende daarbij op de steun van 
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de ontevreden officieren en de deplorabele toestand van het land, maar 
ook op die van de orangistische burgerij en op de sympathie van enige 
grote mogendheden. Hoewel de plannen in het diepste geheim werden 
gesmeed, gonsde het in Antwerpen van de geruchten. Het begon met de 
vermelding in de Belgischgezinde L’Escaut, die op 23 maart 1831 bekend-
maakte dat de prins van Oranje vier dagen later, op 27 maart, Antwerpen 
zou bezoeken. De Journal d’ Anvers, die van het complot op de hoogte was, 
schreef op 24 maart 1831: ‘De hoop der goede burgers en der ware vader-
landers is de gevolgen der Staatsomwenteling vernietigd te zien.’ De redac-
ties van L’Anversois en Den Antwerpenaer roken onraad. Op 25 maart 1831 
schreven beide bladen in kapitalen: ‘Belgen, zijt op uwe hoede.’ Maar 
de Belgischgezinde pers wist niet het precieze van de zaak en verdacht 
Van der Smissen allerminst. De geheime bijeenkomsten bleven echter niet 
onopgemerkt. In de stad zag men officieren in gesprek met Orangisten 
en met ambtenaren van het Provinciaal Bestuur. Ondanks alle maatregelen 
om het complot geheim te houden, lekte het plan uit. In een poging de 
beraamde aanslag te verijdelen, namen enkele officieren het initiatief. Ze 
lichtten hun plan toe ten overstaan van de trouw gebleven militairen. Met 
hun troepen besloten zij weerstand te bieden aan een eventuele opmars 
naar Brussel. Toen Van der Smissen zijn mensen bijeenriep voor de laat-
ste instructies, stuitte hij op tegenstand. Hij werd zelfs in de rede geval-
len door infiltranten die zeiden dat zij van alles op de hoogte waren. Kort 
daarop vernam Van der Smissen dat het complot verraden was. Hem stond 
niets anders te doen dan te vluchten.

Het vuur was echter ontstoken. In Brussel werd bij bankier J.P. 
Matthieu, een Orangist, geplunderd, in Gent viel bij plunderingen zelfs 
een dode, maar in Antwerpen bleef het opmerkelijk rustig. Den Antwer-
penaer drukte op 27 maart 1831 een manifest af. Na daarin de arbeiders 
te hebben toegesproken, vervolgde het blad: ‘Ook zullen wij ons een 
andermaal bij U vervoegen, en met U de wapens opnemen om de Hol-
landse barbaren te gaan bestrijden; maar nimmer zullen wij ons vervoe-
gen bij menschen, die door hoop op buit of roof aangezet, de woning van 
een burger, welkdanig zijn staatkundig gevoelen zij, willen uitplunderen.’ 
Niettemin braken relletjes uit in de stad. Het huis van de drukker-uitgever 
van de Journal d’Anvers, J. Jouan, moest het ontgelden, terwijl ook andere 
woningen doelwit van plunderingen werden. Een ervan was het huis van 
A. Delrue. Hij was uitgever van de Journal du Commerce. Zijn huis en de 
drukkerij werden onder handen genomen. Ook het huis van oud-burge-
meester De Caters moest het ontgelden. De onrust in de stad was zo toe-
genomen, dat het stadsbestuur op 1 april 1831 besloot de staat van beleg af 
te kondigen. Dit betekende dat herbergen gesloten bleven en samenscho-
lingen verboden werden. Met het afkondigen van deze maatregel keerde 
de rust terug. (Prims, 1930, dl. 2, pp. 123-131)
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De Antwerpse pers reageerde op de gebeurtenissen door oproepen te 
plaatsen, die bestemd waren voor de arbeiders. Zo schreef Den Antwerpe-
naer op 31 maart 1831: ‘Gij hebt zeer duidelijk getoond dat gij nimmer 
den vrijen hals een andermaal zoudt gekromd hebben onder het harde 
eerlooze, en onverdraaglijk Hollandsch slavenjuk, dat gij in de roemrijke 
dagen van October ten koste van uw bloed hebt verbrijzeld.’

Het is opvallend dat in de Nederlandse pers slechts heel summier is 
gepubliceerd over wat zich had afgespeeld. De Bosch Kemper maakt wel 
melding van de onrust. Hij schreef dat de huizen van de Orangisten na 
ophitsing door de Belgische bestuurders geplunderd waren. Hij betwijfelt 
of en in hoeverre de prins van Oranje in de orangistische beweging een 
rol heeft gespeeld, zoals de Belgische orangistische pers wilde doen gelo-
ven. Wel is zeker dat de pers in Nederland deze handelwijze veroordeeld 
heeft. Dit geldt vooral voor de schrijver van de Nederlandsche Gedachten, 
wiens anti-revolutionaire grondslagen niet strookten met de revolutionaire 
en contra-revolutionaire ideeën. (De Bosch Kemper, 1873, p. 123)

De Standaard, die kort tevoren de rubriek ‘Geruchten’ had ingevoerd, 
meldde in het nummer van 13 maart 1831 het volgende: ‘Men verhaalt, 
dat de Mogendheden zouden besloten hebben, om den Prins van Oranje, 
des noods met kracht van wapenen op den troon van België te plaatsen. 
Het protocol, waarbij dit is bepaald, zoude daarom geheim zijn, omdat 
de Prins de Talleyrand nog instructies uit Parijs verwacht, hoe hij zich 
hierin te gedragen hebbe. Zal hierdoor aan den tegenwoordigen wisselval-
ligen staat van zaken een eind worden gebragt, of zal het de leus zijn, om 
ook in het Westen van Europa, den oorlog te doen uitbarsten? Welk lot zal 
daarbij aan Nederland beschoren zijn?’ In dit bericht was sprake van grote 
onzekerheid. Vooral Frankrijk bleef in de besluitvorming van de grote 
Europese mogendheden een onberekenbare en gevaarlijke factor. 

Vrijheidsbomen in Vlaanderen
Tijdens de Franse Revolutie waren overal vrijheidsbomen geplant als 
teken van de overwinning. Onder het bewind van Napoleon werden al 
die bomen echter weer verwijderd. Na de Juli-revolutie van 1830 was 
men opnieuw begonnen met het oprichten van vrijheidsbomen. Een der-
gelijke activiteit deed zich ook in België voor. Het was een signaal aan 
het adres van iedereen die nog met de Oranjes heulde. Dit gold vooral 
in Vlaanderen en in het bijzonder in Antwerpen, waar de orangistische 
partij nog steeds invloed had. Op 14 april 1831 meldde Den Antwerpenaer 
onder de kop ‘Vrijheidsfestijn’ het volgende: ‘Onder dezen titel zullen wij 
onze lezers mededeelen het planten der vrijheidsboomen in de steden en 
gemeenten. Deze vrijheidsfeesten behooren zoowel tot de geschiedenis 
onzer Staatsomwenteling als de wanorders welke hier en daar plaats gre-
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pen.’ In verschillende plaatsen was volgens het blad sprake van een triom-
fantelijke planting en de vraag was, wie het initiatief voor de Antwerpse 
vrijheidsboom zou nemen. Regelmatig ijverde de redactie voor deze zaak 
van de vrijheidsbomen en in elk nummer werd de bevolking erop aange-
sproken.

Op 17 april 1831 was het in Antwerpen zover dat de boom geplant 
zou worden. Om twaalf uur precies werd onder het toeziend oog van alle 
autoriteiten en in tegenwoordigheid van een grote menigte de vrijheids-
boom voor het stadhuis geplant. Voorafgegaan door een muziekkorps trok 
de burgerwacht naar de Planthof om de vrijheidsboom daar af te halen. 
Daarna ging het gezelschap richting Grote Markt. Tijdens het planten 
klonk uit duizenden kelen: ‘Leven de Belgen. Leve de Vrijheid. Weg met 
Oranje !’ (Prims, 1930, dl. 2, pp. 159-160) De inmiddels verguisde orangis-
tische Journal du Commerce schreef op 18 april 1831 dat de vrijheidsboom 
op de Grote Markt was geplant en dat dit gepaard was gegaan met alle 
daarbij behorende plichtplegingen. De redactie van Den Antwerpenaer won 
het qua enthousiasme op alle fronten van de overige bladen. Zij schreef op 
18 april 1831: ‘De jongste Zondag was voor onze vaderlandslievende bor-
geren een dag van ware hartsvreugde en zielsgenoegen, welke voor eeu-
wig in het geheugen der Antwerpenaren zal gedrukt zijn!’ Het was een en 
al jubel en de Orangisten kregen nog deze sneer na: ‘Mochte het kleine, 
ja zeer kleine, getal onzer medeburgers, voor wie deze vrijheidsfeest een 
steen des aanstoots geweest is, de volksspreuk Weg voor eeuwig met de Nas-
sauwen, waarmede onze boom is gesierd, eens rijpelijk overwegen. Dan 
zouden zij ook welhaast overtuigd zijn dat de wederkomst van een Oran-
jeprins volstrekt onmogelijk is.’

De publieke opinie in Antwerpen had zich duidelijk tegen een her-
optreden van de Oranje-dynastie gekeerd en de Orangisten te verstaan 
gegeven dat zij maar beter konden vertrekken. Niettemin bleven de laatst-
genoemden hopen op betere tijden. De situatie was het gevolg van de 
economische achteruitgang in heel Vlaanderen, maar vooral in Antwerpen. 
Door het afsluiten van de Schelde was de handel in die stad vrijwel stil 
komen te liggen.

Opvallend bij de Orangisten was hun taal. In hun kring werd vrijwel 
geen Nederlands of Vlaams, maar voornamelijk Frans gesproken. Het blad 
van de haute commerce was de Franstalige Journal du Commerce. Bovendien is 
het opvallend dat de Orangisten geen hechte eenheid vormden. Volgens 
Nuyens ontbrak het hen aan ‘geestdrift en offervaardigheid’. Zeker is dat 
van Nederlandse zijde veel geld naar de orangistische beweging is gegaan. 
Dit om aanhangers te winnen, partijgangers te werven en de publieke opi-
nie gunstig te stemmen voor het Huis van Oranje. Het zou om een slor-
dige elf miljoen gulden gaan, aldus Nuyens. (1884, dl. 2, p. 81) Hoewel de 
Orangisten niet meteen van het politieke toneel verdwenen, hebben ze na 
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1831 geen rol van betekenis meer kunnen spelen.
Na de heftige gebeurtenissen in Antwerpen is het nu van belang aan-

dacht te schenken aan de parlementaire beraadslagingen in de Tweede 
Kamer.





Hoofdstuk 9

De moeizame beraadslagingen in het parlement in 1831 

Calendarium
22 maart 1831 De behandeling van de wetsvoorstellen ter regeling 

van de financiën in de vergadering van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal

28 maart 1831 De verdediging van de wetsvoorstellen in de Tweede 
Kamer door de minister van Financiën, A.W.N. van 
Tets van Goudriaan

30 maart 1831 De ingediende wetsvoorstellen worden aangenomen
2 april 1831 Mededelingen door de minister van Buitenlandse 

Zaken, J.G. Verstolk van Soelen, betreffende de inhoud 
en voortgang van de Januari-protocollen van de grote 
mogendheden in Londen

7 april 1831 Het voorstel met betrekking tot de herziening van de 
grondwet van het Kamerlid A. Warin

9 april 1831 Debat in de Tweede Kamer over de voorgestelde geld-
lening van 42 miljoen gulden ten behoeve van de bui-
tengewone oorlogskosten

2/3 juni 1831 Behandeling van de wetsontwerpen betreffende 
de geldlening en de schatkistbiljetten in de Tweede 
Kamer

Nadat de door de Europese grote mogendheden opgestelde Januari-
protocollen door koning Willem I waren aanvaard, maar door de Belgen 
waren afgewezen, brak een periode van koortsachtig overleg aan. Deze 
situatie werd voor het Noorden onoverzichtelijk en eiste hoge financiële 
offers. Daarom gaat in dit hoofdstuk de aandacht uit naar de financiële 
aangelegenheden en de discussies daarover in het parlement en de pers.

Heftige debatten over de financiën in de Tweede Kamer

Onder turbulente omstandigheden kwamen op 22 maart 1831 de leden 
van de Tweede Kamer bijeen om zich te buigen over de door de regering 
ingediende wetsvoorstellen met betrekking tot de financiën. De begro-
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ting moest nader worden vastgesteld. In de nieuwe voorstellen werden de 
uitgaven ten bedrage van bijna twintig miljoen gulden voor de zuidelijke 
gewesten vervallen verklaard. In de uitgaven was wel de rente van de nati-
onale schuld opgenomen. Deze zou conform de besluiten van de Confe-
rentie in Londen ten laste van België komen. Om de hoge defensielasten 
te kunnen financieren werd een staatslening van 42 miljoen gulden voor-
gesteld, evenals een directe geldlening als voorschot, te heffen naar de aan-
slag van de personele belasting. Het laatste voorstel werd na enige discussie 
met 52 tegen 3 stemmen aangenomen.

De Noordstar bekritiseerde op 31 maart 1831 het optreden van de minis-
ter van Financiën, A.W.N. van Tets van Goudriaan. De redactie vond zijn 
uitleg vaag. Waarvoor waren die 42 miljoen gulden nodig? Het antwoord 
was de minister schuldig gebleven en de verantwoordelijkheid lag volgens 
de schrijver van het artikel bij de afgevaardigden. Zij moesten de voorstel-
len op hun inhoud toetsen. De Noordstar besloot haar commentaar met de 
volgende wijze opmerking: ‘Als het huis groot is en de leefwijze eens op 
eenen kostbaren voet is ingerigt, dan kan de huisvader, die zijn inkomen 
op de helft verminderd ziet, geenszins, zonder geheel te gaan verhuizen 
en zich in eenen anderen kring over te plaatsen, in de behoeften van de 
zijnen blijven voorzien.’ Ook de volksvertegenwoordigers zelf lagen bij De 
Noordstar onder vuur. Het blad verbaasde zich over het feit dat sommigen 
wel kritische geluiden lieten horen, maar het vervolgens daarbij lieten. Veel 
Kamerleden zwegen slechts. Het begon er steeds meer op te lijken dat de 
Tweede Kamer een geheime vertegenwoordiging was en dat verhoogde 
de geruchtenstroom. Aldus De Noordstar.

In het nummer van 27 maart 1831 pleitte De Standaard opnieuw voor 
openbaarheid van de financiën. De redactie bracht haar ongenoegen over 
het gevoerde beleid en de nieuwe voorstellen als volgt onder woorden: 
‘Er is welligt geen onderwerp van staatsbelang gewigtiger, dan dat van ’s 
lands financien. (…) Het onderscheid tusschen regering, vertegenwoordi-
ging en volk is echter wat de financien des rijks betreft, in de Nederlanden 
uitermate groot en opmerkelijk. (…) De vertegenwoordiging daarentegen 
is van die volledige financiele kennis verstoken, welke alleen en uitslui-
tend het eigendom is van weinige personen en enkele kollegien, die in 
staat zijn alles onder de oogen te krijgen, wat daartoe onontbeerlijk is. (…) 
Een noodzakelijk gevolg van die beperkte keuze is, dat het bestuur slechts 
zelden iemand aan het hoofd der financien kan stellen, die in het open-
baar heeft getoond, daarvan alle bijzonderheden te kennen, en die dus 
door zijne bekende kunde bij iedereen vertrouwen geniet.’ Alle berichtge-
ving moest volgens De Standaard uit de ‘achterlijke’ Staats-Courant worden 
gehaald.

Het adjectief ‘achterlijk’ in combinatie met de Nederlandsche Staatscou-
rant geeft aan hoe De Standaard over dit officiële persorgaan van het 
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Koninkrijk der Nederlanden dacht. De handelwijze van de regering en 
in het bijzonder die van het ministerie van Financiën ondermijnde het 
vertrouwen van de natie, dat toch al niet erg groot was. Het werd hoog 
tijd dat dit ministerie werd gereorganiseerd om ook voor de toekomst in 
’s lands behoeften aan financiële middelen te kunnen voorzien. Aldus De 
Standaard. Het wantrouwen van dit blad was een gevolg van de torenhoge 
belastingen die het volk voor de volhardingspolitiek van de koning moest 
opbrengen.

In het artikel van 27 maart 1831 ging het nog slechts om een voorzet 
van De Standaard, want drie dagen later behandelde het blad het resultaat 
van het debat in de Tweede Kamer over de begroting. Het artikel begon als 
volgt: ‘Het rekenend en cijferend deel der natie, wier beurs hier in groot 
gevaar komt, kent zeker reeds de treurige slotsom dezer mededeelingen. 
Groot, ontzettend groot zijn de opofferingen, welke van de getrouwe 
Noordelijke provincien des voormaligen koningrijks der Nederlanden wor-
den gevraagd. – Doch ook die opofferingen zal men zich getroosten, wan-
neer slechts blijken zal dat de gevraagde gelden wezenlijk in het belang des 
vaderlands zullen gebezigd worden. – Onze leden van wijlen de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, moeten toch eenmaal ophouden, de rol van 
vertrouwelingen in het treurspel te vervullen. Waarlijk zij verschijnen 
niet ten tooneele om te hopen, te gelooven, en om aan de held des stuks 
gelegenheid te geven tot eenige schoone declamatien en treffende tirades. 
– Neen, in den geest der in 1815 bezworen grondwet zijn zij toeziende 
voogden over de belangen des volks, handhavers van de staatswet waaruit 
vroeger de betrekking tusschen Koning en natie voortvloeide, verdedigers 
onzer regten en vrijheden. Die Staten-Generaal, zedelijk aan het Neder-
landsche volk verantwoordelijk, voor hunne daden en handelingen, zullen 
met angstvalligheid onderzoeken, of het noodig, noodzakelijk, onvermij-
delijk zij, een buitengewoon offer van twee en veertig millioenen guldens, 
op het altaar des vaderlands te brengen.’

Aandacht gevraagd voor de Januari-protocollen

Tijdens het debat vroegen enkele Kamerleden aandacht voor de op 20 
en 27 januari 1831 door de grote Europese mogendheden opgestelde 
Januari-protocollen. Tot dusver [22 maart 1831] waren zij daarover niet 
geïnformeerd. Het Kamerlid A. Warin, schoonzoon van Van Hogendorp, 
verklaarde tegen de voorstellen van Financiën te zullen stemmen, als hij 
van de regering niet de zekerheid kreeg, dat de gelden die bij voorschot 
of bij geldlening werden gevraagd, uitsluitend zouden worden aangewend 
voor een onafhankelijk en afzonderlijk Nederland.

Op 2 april 1831 antwoordde de minister van Buitenlandse Zaken, J.G. 
Verstolk van Soelen, op de door de Kamerleden gestelde vragen over de 
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protocollen. Zijn boodschap bevatte niet meer nieuws dan intussen uit de 
verslagen van het Belgisch Congres en de buitenlandse pers bekend was. 
De minister eindigde zijn betoog met de opmerking dat de regering niet 
in de toekomst kon kijken en dat zij naar bevind van zaken zou handelen. 
De oppositie was niet tevreden met dit vage antwoord en drong aan op 
het nemen van concrete maatregelen. Zij verwachtte initiatieven en geen 
passiviteit.

Het kritische artikel van De Standaard is niet uitsluitend negatief qua 
strekking. De toon wordt positiever, wanneer de schrijver opmerkt: 
‘Waarlijk als eenmaal zal gebleken zijn, dat de fortuinen der Noordelijke 
ingezetenen niet worden verspild, om eene contra-revolutie in Belgie te 
bewerken, om Luxemburg voor den Groot-Hertog te behouden, om in een 
woord doeleinden te bereiken, welke niet zijn in het belang der Noor-
delijke provincien, zoo moet de natie op hare beurt niet achter blijven, 
maar liever vrijwillig ten offer brengen, hetgeen toch anders door dwang 
zoude moeten worden gevonden.’ De minister van Financiën had namelijk 
gedreigd dat hij met dwangmaatregelen zou komen, wanneer het geld niet 
vrijwillig werd opgebracht.

Rechtstreekse verkiezingen en een herziening van de grondwet

De Tweede Kamer vergaderde op 9 april 1831 over de staatslening van 
42 miljoen gulden. Enige vertegenwoordigers maakten van de gelegen-
heid gebruik, behalve de financiële aangelegenheden ook andere politieke 
onderwerpen aan te roeren. Het was opnieuw de liberale afgevaardigde 
Warin die de gelegenheid te baat nam om aan te dringen op de beëindi-
ging van de provisionele toestand van het Rijk. Daarbij betrok hij tegelij-
kertijd de kwestie van de rechtstreekse verkiezingen.

De redactie van De Standaard reageerde enthousiast op het betoog van 
Warin. Zij was vol lof over zijn voorstel en ondersteunde hem in het arti-
kel van 24 april 1831 door het volgende op te merken: ‘Eindelijk verheft 
zich ook in de vergadering der Staten-Generaal eene stem, ten nadruk-
kelijken betooge van de dringende noodzakelijkheid, dat de grondwet van 
1815 worde herzien, en alle instellingen weder die kracht bekomen, welke 
zij tot instandhouding de orde en rust zoo zeer behoeven.’ – In de pers 
is veelvuldig sprake van de Staten-Generaal, wanneer de Tweede Kamer 
der Staten Generaal wordt bedoeld. – Hoe de stemming ook zou uitval-
len, zeker was dat de Kamer over de herziening van de grondwet moest 
nadenken. De Standaard vond dat al positief en merkte dan ook tevreden 
op: ‘Doch hoe de heer W. hierover denken moge, hij heeft altoos een zeer 
loffelijk werk gedaan, door de aandacht zijner medeleden te vestigen op 
eene der gewigtigste aangelegenheden, waaromtrent men zich tot nu toe 
slechts ter loops verklaard had.’ Toen het voorstel tot herziening van de 
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grondwet, ingediend door Warin op 31 maart 1831, in stemming kwam, 
werd het met 30 tegen 10 stemmen verworpen.

In het nummer van 7 april 1831 becommentarieerde De Noordstar de 
beraadslagingen in de Tweede Kamer over de door de mogendheden 
erkende scheiding. De rede van volksvertegenwoordiger E.W. van Dam 
van Isselt had indruk gemaakt op de redactie van het blad. Hij wist vol-
gens De Noordstar met bezieling zijn denkbeelden te verwoorden. Tijdens 
het begrotingsdebat zou hij onder meer de volgende opmerking hebben 
gemaakt: ‘Wanneer men aan de ene zijde zulke aanzienlijke offers vraagt, 
mag men aan de andere zijde op meerdere verbeteringen hopen.’ Van Dam 
van Isselt had de bureaucratie op de verschillende ministeries gehekeld en 
tevens een pleidooi gehouden voor de artikelsgewijze behandeling van 
wetsvoorstellen. Bovendien moest er volgens de genoemde afgevaardigde 
meer transparantie komen, in het bijzonder in de financiële aangelegen-
heden. Hij wees erop dat hij en zijn collega’s vooraf geen inzage in de 
voorstellen hadden gehad. Ministeriële verantwoordelijkheid en recht-
streekse verkiezingen zouden essentiële onder-delen van de grondwet zijn. 
Als deze desiderata ingelost zouden zijn, ‘zou onze geëerbiedigde Koning 
heerschen over een klein, maar rijk en gelukkig Land, en over een vreed-
zaam en weltevreden Volk’, aldus Van Dam van Isselt. Opmerkelijk is dat in 
deze periode de Tweede Kamer vaak vergaderde over zeer heikele onder-
werpen, maar dat uiteindelijk de situatie onveranderd bleef. Er werden 
geen knopen doorgehakt. Dit was mede het gevolg van de hardnekkige 
houding van de koning.

In tegenstelling tot De Standaard was De Noordstar veel minder enthou-
siast over het optreden van Warin. Het laatstgenoemde blad schreef dan 
ook: ‘De Heer Warin heeft ook ditmaal het ongeluk gehad een gevoe-
len te verdedigen, waarin niemand gedeeld heeft.’ De anonieme schrijver 
betoogde, dat het voorstel van Warin, waarin deze zich sterk maakte voor 
een Oranje op de troon van zowel Nederland als België, grondwettelijk 
onmogelijk was. Toch ondervond Warin buiten de Kamer veel sympathie. 
Het debat tussen De Noordstar en De Standaard over de rechtsgeldigheid 
van de grondwet ging intussen onverminderd door.

De Standaard had de brochure Proeve over de verantwoordelijkheid uitge-
bracht. Deze proeve behandelde de wenselijkheid van de invoering van de 
ministeriële verantwoordelijkheid. De Nederlandsche Gedachten had volgens 
De Noordstar de noodzaak ervan erkend. De strekking van de brochure 
was dat de invloed van de koning in grote mate zou worden beknot. De 
schrijver van het artikel gebruikte voor diens positie de woorden ‘zelfs niet 
Naam-Koning’. Zoals al is betoogd, was De Noordstar ook een voorstander 
van de invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid, zij het niet in 
de trant van De Standaard. Daarom wees de redactie op 15 april 1831 haar 
lezers op het door D. Surrier (1804-1854) gepubliceerde vlugschrift, geti-
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teld De groote behoefte van Nederland aan eene betere Staatsregeling, uitgegeven 
bij G.J.A. Beijerink in Amsterdam.

Het uitschrijven van een staatslening

De redactie van De Standaard was verdeeld in haar oordeel over het 
optreden van Luzac tijdens het debat over de vrijwillige geldlening in 
de Tweede Kamer. Hij zou hebben aangedrongen op herziening van 
de grondwet. Het enige resultaat dat de regering in twee maanden had 
bereikt, was volgens Luzac het benoemen van een staatscommissie tot her-
ziening van de grondwet. Dat dit was gebeurd, had de Kamer overigens 
noch officieel, noch onofficieel bereikt. De stellingname van Luzac had 
de volledige instemming van De Standaard. Maar dezelfde afgevaardigde 
had in het bewuste debat zijn vertrouwen uitgesproken in de minister 
van Financiën. Welke zekerheid of waarschijnlijkheid bieden de uitspra-
ken tot herziening van de grondwet als de Staten-Generaal [hier: Eerste 
en Tweede Kamer gezamenlijk] een onbegrensd vertrouwen uitspreekt in 
de ministers, zo was de verzuchting van De Standaard. Teleurgesteld schreef 
de redactie op 24 april 1831: ‘De Heer L. heeft gedurende den tijd zijner 
zitting te veel blijken van onafhankelijkheid en gehechtheid aan liberale 
instellingen gegeven, om niet in te zien, dat een blind vertrouwen op de 
toezeggingen der regering, vooral in dezen tijd, voor de natie eindelijk 
noodlottig moet worden.’

De Noordstar had opnieuw meer vertrouwen in het functioneren van 
de Tweede Kamer dan De Standaard. Dit blijkt uit een artikel van 15 
april 1831. Daarin staat de verklaring van de afgevaardigde W.B. Donker 
Curtius (de broer van Dirk), ‘dat er een uitzigt bestaan moet, om, na her-
boren rust, onze staatshuishouding zoodanig in te rigten, dat onze gewone 
behoeften door matige gewone lasten zullen kunnen worden bestreden’. 
Deze opvatting had volgens De Noordstar de instemming van de overige 
volksvertegenwoordigers. Het blad voegde eraan toe: ‘Wij verwachten 
van hen, dat zij ook in denzelfden geest stemmen zullen.’ Na afloop van 
de beraadslagingen werd het voorstel voor de staatslening van 42 miljoen 
gulden met 43 tegen 5 stemmen aangenomen. De Kamerleden wilden 
de regering met het oog op de financiering van de verdediging van het 
vaderland niet dwarsbomen. De begroting ondervond veel meer tegen-
stand, maar ook deze werd uiteindelijk met 31 tegen 16 stemmen aan-
vaard. De redactie van De Noordstar was tevreden over de uitkomsten van 
het gehouden debat betreffende de financiën. De openheid van de minis-
ter had haar getroffen. Daarin zag zij de verklaring voor het succes van 
de inschrijving op de lening. Het blad schreef op 28 april 1831 dat alleen 
al op de eerste dag van de inschrijving voor achttien à twintig miljoen 
gulden was ingetekend. ‘Ziet daar’, schreef De Noordstar, ‘de overtuiging 
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algemeen verspreid, dat men het Vaderland zijne hulp op krachtiger wijze 
moet betoonen. Ziet daar, de inschrijving van alle zijden, maar inzonder-
heid in de hoofdstad, met de helft vermeerderd.’

In verband met de staatslening toonde De Noordstar zich opnieuw een 
voorvechter van de belangen van Amsterdam. De schrijver stelde vast ‘hoe 
aanzienlijk (…) het aandeel zou blijven, hetwelk Amsterdam geheel en 
alleen op zich heeft genomen’.1 Onder de kop ‘Mislukken der vrijwil-
lige gekdleening’ opende De Standaard van 1 mei 1831 haar commentaar. 
De inschrijving zou halfvol gestort zijn. Het blad beschouwde dit als een 
waarschuwing aan het adres van de regering. Haar dreigement dat zij tot 
een gedwongen lening zou overgaan, wanneer het streefbedrag niet werd 
gehaald, had averechts gewerkt. De fout van de mislukking van de vrijwil-
lige lening lag volgens De Standaard voor het overgrote deel bij de minis-
ter van Financiën zelf. Zijn ongeschiktheid voor het ambt zou opnieuw 
bewezen zijn. Het op de been houden van de kostbare, in staat van paraat-
heid verkerende, troepen aan de grenzen van het land waren geldverver-
slindend. Al zes maanden duurde deze toestand, zonder uitzicht op een 
oplossing. De klacht van De Standaard was dat de regering maar afwachtte 
op wat zou komen, zonder enig eigen initiatief te nemen. Volgens het blad 
werd nog steeds gewacht op de uitvoering van de door de mogendheden 
vastgestelde Januari-protocollen. Maar daar zat weinig vooruitgang in. Van 
rechtstreekse onderhandelingen met de Belgen was helemaal geen sprake. 
De regering hulde zich in dit opzicht in stilzwijgen. De schrijver vroeg 
zich daarom af: ‘Wij vragen, of men zelfs na dezen allerdrukkendsten last, 
nog zal voortgaan, met stilzwijgend aan te zien, dat Nederland worde uit-
geput; of men na dit alles nog zal aarzelen rond zich omtrent de schei-
ding te verklaren, en alles aan te wenden om dien definitievelijk tot stand 
te brengen; of men niet wat meer spoed zal maken met onze aanstaande 
grondwettige instellingen te vestigen; of men zich gezind zal toonen, alle 
geheimzinnigheid uit het financiëel beheer te verbannen, en als een eer-
ste vereischte daartoe, zich geneigd zal toonen het amortisatie syndicaat te 
vernietigen?’ Kortom, de redactie van De Standaard vond dat het de hoog-
ste tijd was dat de regering tot daden zou overgaan.

De behandeling van de wetsontwerpen met betrekking tot de schatkistbiljetten en de 

geldlening 

De Noordstar becommentarieerde op 9 juni 1831 de twee door de Tweede 
Kamer behandelde ontwerpen van wet, één met betrekking op de staats-
lening en één in verband met de schatkistbiljetten. Omdat de lening maar 

1 Op 23 april 1831 had Amsterdam voor 13.083.600,00 gulden ingeschreven.
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ten dele was geslaagd, kondigde de regering een nieuwe staatslening aan 
om het benodigde bedrag alsnog binnen te krijgen. Op enige bedenkin-
gen na kon de schrijver van het artikel in De Noordstar zich wel vinden 
in het voorgestelde ontwerp. Veel meer bezwaar had hij tegen het tweede 
wetsontwerp, dat van de schatkistbiljetten. Het blad was tegenstander van 
al dat papieren geld. De schrijver verzuchtte: ‘Nog één stap, welke door 
die uitsluitende betaling in papier weldra noodzakelijk is, en de verplig-
ting om hetzelve in het dagelijksche leven aan te nemen, neemt het laatste 
verschil tussen schatkistbiljetten en eigenlijk gezegd papieren geld weg. De 
Staten-Generaal zullen, zoo wij vertrouwen hebben, ons Vaderland voor 
die ramp bewaren!’ Schatkistbiljetten zouden niet als papiergeld moeten 
gaan dienen, maar moeten blijven wat zij oorspronkelijk waren: buitenge-
wone schuldbekentenissen, die in uitzonderlijke gevallen in plaats van geld 
werden uitgegeven.

De afgevaardigden die tegen de kredietwet hadden gestemd, wer-
den door De Noordstar in het nummer van 17 juni 1831 in het zonnetje 
gezet. De regering had namelijk een kunstgreep toegepast en verschillende 
begrotingsvoorstellen samengevoegd onder de naam ‘kredietwet’. Dit 
betekende volgens De Noordstar dat de Tweede Kamer genoodzaakt was 
zich uit te spreken over het ‘gewoonbudget’ en het ‘buitenwoon budget’, 
over de ‘tienjarige’ en ‘eenjarige’ begroting, zonder vooraf inzage te heb-
ben gehad in de stukken. Zestien volksvertegenwoordigers waren het daar 
niet mee eens geweest en hadden tegen gestemd, omdat van transparantie 
nog steeds geen sprake was.

Nadat de redactie van De Standaard de commentaren van de Nederland-
sche Gedachten en van De Noordstar met betrekking tot de kredietwet onder 
ogen had gekregen, kwam ook dit blad met een reactie. Het schreef in 
het nummer van 25 juni 1831: ‘Door de aanneming der kredietwet, is een 
ondienst aan het Vaderland en dus ook aan den Koning gedaan.’ De auteur 
keurde het stemgedrag van de voorstemmers af. Zij hebben ‘in die half 
ledige raadzaal, waar vijf en vijftig onzer medeburgeren vermeenen de 
volmacht te hebben, om naar willekeur te beschikken, over al wat wij hier 
beneden het onze noemen’.

Het aannemen van de kredietwet stond in schril contrast met de stem-
ming van eind 1830. Toen hadden dezelfde Kamerleden alle voorstellen 
met betrekking tot de financiën afgewezen vanwege het ondoorzichtige 
en geheimzinnige beleid. Met het aannemen van de kredietwet hebben 
die Kamerleden ingestemd met een begroting, die was bestemd voor 
twee miljoen zielen. Eind 1830 verwierpen ze hetzelfde voorstel, dat dan 
bedoeld was voor een bevolking van zes miljoen inwoners. Deze logica 
ging het bevattingsvermogen van de schrijver te boven.

Zelfs de zeer gematigde Nederlandsche Gedachten keurde deze gedragslijn 
af, toen ze schreef: ‘Zoo men een onvoorwaardelijk vertrouwen verlangt, 
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dan is het niet enkel om der zuinigheids wille, beter geene vertegenwoor-
diging dan een gedurige vernedering der natie te zien. (…). Dit moet 
worden gezegd, dat er een aantal leden in de vergadering is, wier stem 
door den oorsprong meer dan door den inhoud der voorstellen wordt 
bepaald; wier buigzaamheid zich te veel naar elke wijziging van begrippen 
en beginselen voegt, en wier zonderlinge eenstemmigheid met al wat van 
regeringswege, ook tegen hunne vroegere overtuiging aan, voorgedragen 
wordt, eene voorname oorzaak der ongelukken van Vorst en Vaderland is.’ 
De redactie van De Noordstar beaamde deze uitspraak van de Nederlandsche 
Gedachten in haar nummer van 29 juni 1831. Zo maakte ze ook haar eigen 
standpunt nog eens duidelijk. Intussen hadden in België en Londen nog 
andere kwesties gespeeld die de loop van de geschiedenis mede zouden 
bepalen.





Hoofdstuk 10

Allerhande gebeurtenissen tussen maart  
en augustus 1831

Calendarium
1 april 1831 Het definitieve einde van de kandidatuur van de prins 

van Oranje voor het Belgische koningschap
17 april 1831 De bevestiging bij protocol door de Europese 

mogendheden dat de bepalingen van 20 januari 1831 
onherroepelijk zijn

9 mei 1831 Een brief van de regering-Lebeau aan koning Willem 
I inzake rechtstreekse onderhandelingen met het Zui-
den

10 mei 1831 Het ultimatum van de Londense Conferentie aan Bel-
gië met als strekking dat het de Januari-protocollen 
van 1831 heeft te aanvaarden

19 mei 1831 De bevestiging in de Nederlandsche Staatscourant van de 
brief van J. Lebeau, gestuurd op 9 mei 1831, waarin 
deze aandringt op rechtstreekse onderhandelingen.

21 mei 1831 Lord Ponsonby krijgt van de Conferentie in Londen 
opdracht het ultimatum om in te stemmen met de 
Januari-protocollen van 1831, aan de Belgische rege-
ring over te brengen

26 juni 1831 De vaststelling van de Achttien Artikelen door de 
Europese mogendheden in Londen

21 juli 1831 De eed op de grondwet van Leopold en diens inhul-
diging tot koning van België in Brussel

23 juli 1831 Wapenschouw in Rijen voor koning Willem I, zijn 
beide zonen en kleinzonen.

28 juli 1831 Het bezoek van koning Leopold aan Antwerpen
31 juli 1831 Het bevel tot opmars naar het Zuiden door koning 

Willem I gegeven

De diplomatie in Londen heeft nog eenmaal geprobeerd de prins van 
Oranje te kandideren voor de Belgische troon. Dit was tevergeefs, waarna 
het Nationaal Congres zelf op zoek ging naar een geschikte kandidaat. 
Uiteindelijk viel de keus op Leopold van Saksen-Coburg.
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De Belgen bleven bij de weigering de Januari-protocollen van 1831 te 
aanvaarden. Als reactie hierop kwamen de Europese mogendheden in 
Londen eind juni 1831 met nieuwe voorwaarden in de vorm van de Acht-
tien Artikelen. Deze waren vervolgens voor koning Willem I onaanvaard-
baar.

Nadat Leopold op 21 juli 1831 in Brussel was ingehuldigd, besloot 
koning Willem I tot een militaire actie tegen België om op die manier 
gunstiger voorwaarden bij de Europese mogendheden af te dwingen.

De prins van Oranje geen kandidaat meer voor de Belgische troon

De kandidatuur van de prins van Oranje voor de Belgische troon was 
na maart 1831 definitief ten einde. Dit was het geval sinds de Engelse 
diplomaat in Brussel, Lord J. Ponsonby (1770-1855), steeds nadrukke-
lijker L.J.C.F. prins van Saksen-Coburg als kandidaat naar voren schoof. 
(De Bosch Kemper, 1873, p. 130) De ooit zo populaire prins van Oranje 
was door zijn handelwijze in Nederland diep gevallen. Bij het volk en in 
de pers werd hij door zijn opstelling verguisd. Toch werd duidelijk dat 
de stemming onder de bevolking weer snel kon omslaan. Dit bleek toen 
de prins zijn vader naar Amsterdam was gevolgd. Daar woonden zij bei-
den een vergadering van de Raad van State bij. Het beschaafde publiek 
ontving hem [de prins van Oranje] met wantrouwen, maar het straatvolk 
begroette hem met gejuich. (Nuyens, 1884, dl. 2, p. 92)

De Noordstar bevestigde op 15 april 1831 de ontvangst in Amsterdam, 
maar bleef gereserveerd wat betreft het heroptreden van de prins. Het blad 
verwachtte een tegenprestatie in de vorm van meer begrip voor de stad. 
Het schreef: ‘Wèl hem, wèl ons, zoo hij de Amsterdamsche Burgerij, en 
in haar eene talrijke afdeeling der Hollandsche Natie, heeft leren hoog-
achten!’ De redactie van De Noordstar wees nog eens op het belang van 
Amsterdam als hoofdstad van het Rijk. Zij was verheugd dat de Neder-
landsche Handel-Maatschappij verplaatst zou worden naar Amsterdam en 
schreef daar op 14 mei 1831 het volgende over: ‘De verplaatsing van den 
zetel der Handel-Maatschappij naar de grootste handelstad van Neder-
land herstelt ééne dier wezenlijke grieven, welke Amsterdam sedert het 
gelukkig tijdstip der huldiging van den Soeverein binnen hare muren 
ondervonden heeft.’ Het stak De Noordstar onder meer dat het provinciaal 
bestuur nog steeds in Haarlem was gevestigd. Dat was slecht voor Haarlem 
en voor Amsterdam, aldus de schrijver. Haarlem zou economisch gebaat 
zijn bij uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe fabrieken. Maar 
een provinciaal bestuur zou Haarlem geen economisch voordeel geven.
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België en de Conferentie in Londen

De Conferentie in Londen was aanvankelijk niet genegen het protocol 
van 20 januari 1831 te wijzigen, hoewel België halsstarrig bleef weige-
ren zijn aanspraken op Luxemburg, Limburg en Staats-Vlaanderen op te 
geven. Bij protocol van 17 april 1831 werd België nog eens te kennen 
gegeven dat het protocol van 20 januari 1831 onherroepelijk was. De 
onderhandelaars gebruikten hun invloed om België onder druk te zetten 
door te dreigen dat de besprekingen zouden worden afgebroken, als België 
de door de Europese mogendheden aangenomen grenzen niet zou accep-
teren. Het dreigement was echter tevergeefs, want het ‘onherroepelijke’ 
protocol van januari 1831 werd ingetrokken.

De Arnhemsche Courant van 26 mei 1831 was verbolgen en schreef: ‘De 
vijf mogendheden doen niets voor ons; dit is door eene pijnlijke onder-
vinding bewezen: wel nu! Zorgen wij dan voor ons zelve!’ En even verder: 
‘Zij moet aantoonen, dat, indien de Belgen volstrekt onhandelbaar zijn, 
ten aanzien van Maastricht en Staats-Vlaanderen, en omtrent de schuld in 
geene billijke schikkingen willen treden (…) de Natie (…) geregtigd is, 
om de vijandelijkheden te hervatten.’

De Franse gouvernementele Moniteur schreef op 11 juni 1831 een arti-
kel over de Belgische eisen, waarin het blad concludeerde dat België op 
grond van de kaart van 1790 geen enkel recht kon doen gelden op de 
linkeroever van de Schelde en op Limburg. In 1789 was de bevolking in 
opstand gekomen tegen de Oostenrijkse keizer Jozef II. Dit oproer zou 
de geschiedenis ingaan als de Brabantse Omwenteling. Het Oostenrijkse 
gezag werd echter in 1790 alweer hersteld. In 1795 werden de Zuide-
lijke Nederlanden een deel van de Franse republiek De Belgische claim 
berustte op een onjuiste voorstelling van zaken. Aldus de Moniteur. Uit het 
artikel bleek dat de Franse houding ten opzichte van België veranderd was. 
De natuurlijke steun die België van Frankrijk gewend was, leek weg te 
ebben. Dit was voor België een reden om steun te zoeken bij Engeland.

De Britse opiniebladen The Courier en The Morning Herald reageer-
den daar positief op. Het liberale dagblad The Morning Herald schreef dat 
Limburg en de linkeroever van de Schelde in 1790 inderdaad aan Hol-
land toebehoorden, maar merkte tegelijkertijd op dat Bergen op Zoom 
bij België was gevoegd. Dat is echter in strijd met de feiten. Pas in 1794 
openden de patriottische autoriteiten de poort om de Fransen in Bergen 
op Zoom en andere steden binnen te laten. Het voorstel van de The Mor-
ning Herald berustte op kletspraat. De Noordstar van 29 juni 1831 maakte 
zich desalniettemin druk over het voorstel. Bergen op Zoom zou al vanaf 
1648 deel uitmaken van de Republiek der Verenigde Nederlanden. België 
bleek zich te beroepen op de keurvorst van de Palts, die ook markgraaf 
van Bergen op Zoom was. Maar die was zijn bezit in 1795 aan Frankrijk 
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kwijtgeraakt. De schrijver besloot zijn artikel als volgt: ‘Wij bedanken dus 
hartelijk voor die deelnemende vrienden, die, om geschillen met België te 
willen bemiddelen, welhaast zoo mild zouden zijn, om ons ons eigen goed 
als geschenk aan te rekenen. (…) Zoo willen wij ook liefst Staats-Vlaande-
ren en Bergen op Zoom, als ons wettig grondgebied, beiden behouden, en 
zeggen den The Morning Herald voor de voorgeslagene quasi-ruiling dank.

De brief van de regering-Lebeau en de reacties erop
De Belgische regering-Lebeau koos begin mei 1831 als gevolg van de 
berichten uit Londen voor een andere strategie. Zij schreef op 9 mei 1831 
een brief aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, waarin 
werd voorgesteld een kleine commissie te benoemen, die zich zou bui-
gen over de onopgeloste geschilpunten. Vervolgens zou die commissie een 
rapport dienen uit te brengen en dat ter goedkeuring moeten aanbieden 
aan de beide regeringen. Indien de Nederlandse regering niet zou reage-
ren, zou België bevoegd zijn de vijandelijkheden te hervatten. De Neder-
landsche Staats-Courant van 19 mei 1831 maakte melding van de brief van 
Lebeau van 9 mei 1831, waarin hij aandrong op rechtstreeksche bespre-
kingen over de voorwaarden van een totale afscheiding.

De Standaard, het blad dat altijd al voorstander was geweest van recht-
streekse onderhandelingen, juichte het voorstel in haar nummer van 20 
mei 1831 toe. Het blad had weinig vertrouwen in de opgestelde proto-
collen, want die zouden nog tot geen enkel resultaat hebben geleid en de 
belangen van Nederland enkel geschaad hebben. De tijd van rechtstreekse 
onderhandelingen was echter vervlogen. Over en weer zou de erger-
nis te groot zijn geworden om nog redelijke regelingen te kunnen tref-
fen. Eind oktober of begin november 1830 zou de meest gunstige periode 
voor onderhandelen zijn geweest. Toen zou het Nationaal Congres, op 
3 november 1830 door ‘cijns- en bekwaamheidskiezers’ gekozen, bereid 
zijn geweest tot onderhandelen, maar het bombardement van Antwerpen, 
spoedig daarna, zou die mogelijkheid bijna letterlijk de grond ingeboord 
hebben.

Ook De Noordstar kwam in het nummer van 21 mei 1831 tot de bevin-
ding dat in een vroeger stadium rechtstreekse onderhandelingen beter 
zouden zijn geweest in plaats van het inroepen van de hulp van Groot-
Brittannië, Frankrijk, Oostenrijk, Pruisen en Rusland. Het blad conclu-
deerde dat het dwaasheid zou zijn, datgene wat in de protocollen was 
vastgelegd open te breken. Dit was een opmerkelijke ommezwaai van het 
blad dat eerder elke vorm van rechtstreekse besprekingen had verworpen.

De redactie van De Standaard was op 29 juni 1831 van mening dat 
onderling gemaakte afspraken ook door de mogendheden konden wor-
den gewaarborgd. Die hadden volgens haar echter allerlei andere zorgen 
aan hun hoofd. Rusland had alle aandacht nodig voor de ontwikkelingen 
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in het opstandige Polen; Oostenrijk moest zijn belangen in Boven-Italië 
verdedigen; Pruisen wilde geen oorlog met Frankrijk en Engeland had 
de handen vol aan het hervormen van de eigen staatsinstellingen. Door al 
deze Europese beslommeringen zouden de Nederlandse belangen slechts 
ondergeschikt zijn aan die van de mogendheden. De Standaard betreurde 
het dat de Conferentie in Londen in de eerste plaats was samengeko-
men om de vrede in Europa te bewaren en pas in de tweede plaats om als 
bemiddelaar tussen België en Nederland op te treden. De deelnemers aan 
de Conferentie wekten volgens De Standaard de indruk dat zij ‘ons’ de wet 
konden voorschrijven en dat zou in strijd zijn met alle gemaakte afspraken.

De diplomatie van de Britse diplomaat J. Ponsonby

De Conferentie van de mogendheden in Londen had op 10 mei 1831 
besloten België een ultimatum te stellen. Indien voor 1 juni 1831 de 
voorgestelde bepalingen niet waren aanvaard, zouden de onderhandelin-
gen worden afgebroken, gevolgd door een totale breuk met dat land. De 
mogendheden wilden de bijeenkomst niet langer dan nodig was rekken 
en tot handelen overgaan. Toen de Britse diplomaat in Brussel, J. Ponsonby, 
deze boodschap ontving om die aan het Belgische Congres mee te delen, 
besloot hij dit niet te doen. In plaats daarvan reisde hij onmiddellijk naar 
Londen af. Daar probeerde hij de deelnemers aan de vergadering ervan 
te overtuigen dat België bereid leek te zijn de Januari-protocollen te aan-
vaarden, mits zij de Belgische eis van het bezit van Luxemburg zouden 
ondersteunen. Zijn poging mislukte. De Conferentie stuurde Ponsonby 
weer terug met de opdracht de Belgen duidelijk te maken dat zij zo snel 
mogelijk de grondslagen van de scheiding van Noord en Zuid hadden te 
accepteren. Vervolgens, zo beloofden de diplomaten, zouden de mogend-
heden het gesprek met Willem I openen om met hem te onderhandelen 
over Luxemburg. Daarbij zou een uitzondering worden gemaakt voor de 
rechten van de Duitse Bond, waartoe Luxemburg behoorde.

Het ultimatum van 10 mei 1831 van de grote mogendheden bleef 
intussen van kracht. Ponsonby trad eigenmachtig op door de leden van 
het Congres niet de besluiten van de Conferentie mee te delen, maar hun 
een brief te sturen en daarin te kennen te geven dat hij de territoriale 
kwestie zou kunnen regelen, indien België bereid was Luxemburg van 
koning Willem I te kopen. Deze brief bracht grote verwarring bij de Bel-
gische parlementariërs teweeg. Een deel van de Congresleden was voor de 
koningskeuze van Leopold met daaraan gekoppeld de onderhandelingen 
over Luxemburg. Een ander deel was van mening dat Leopold niet kon 
worden gekozen, voordat de grenskwestie was geregeld. Dan waren er ook 
nog volksvertegenwoordigers die, desnoods met geweld, de onafhankelijk-
heid wilden afdwingen. De laatstgenoemde groep in het Congres was het 
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meest populair onder de bevolking en kreeg dan ook de steun van bijna 
alle Belgische bladen. Na lang debatteren werd in het Congres uiteindelijk 
het eerste voorstel, de benoeming van Leopold tot koning van de Belgen, 
door de leden van het Congres aangenomen. Na het afleggen van de eed 
op de grondwet zou Leopold van Saksen-Coburg tot koning worden uit-
geroepen.

Willem I zat door de laatste besluiten van de Conferentie in een las-
tig parket. Hij had aangedrongen op snelle besluitvorming, maar door de 
nieuwe onderhandelingen van de Conferentie met België, leek de zaak 
opnieuw vertraging op te lopen. De Nederlandse gevolgmachtigden in 
Londen lieten in een brief weten, dat het geduld van de koning niet ein-
deloos was. Daarom deelden zij de bijeenkomst mee dat de koning zich 
vrij achtte al of niet mee te werken aan de besluitvorming tot het accep-
teren van de scheiding en dat hij naar bevind van zaken zou handelen, 
indien na 1 juni 1831 nog geen concrete resultaten waren bereikt. (De 
Bosch Kemper, 1873, pp. 133-138)

De stemming wordt grimmiger

Gerekend vanaf 17 februari 1831, de dag waarop koning Willem I de Janu-
ari-protocollen had aanvaard, waren vier maanden van koortachtig overleg 
verlopen. Zonder enig tastbaar resultaat. Langer uitstel kon niet worden 
aanvaard. Trouwens, ook de Tweede Kamer had, tijdens het debat over de 
kredietwet op 23 juni 1831, aangedrongen op een spoedige beslissing. Het 
dreigement van de koning in de brief van 22 juni 1831 die gericht was 
aan de deelnemers van de Conferentie in Londen, betekende tegelijkertijd 
dat de koning intussen een standpunt had ingenomen dat elke terugkeer 
uitsloot. Hij refereerde daarin immers aan de door hem aanvaarde Januari-
protocollen, die onherroepelijk waren. Het was buigen of barsten. Willems 
dreigement hield een gedeeltelijke opzegging van de wapenstilstand in. 
Eventueel zou gewapenderhand een eind worden gemaakt aan de onze-
kere toestand. Deze opstelling van de koning werd gevoed door het stand-
punt in het Noorden. De geloofwaardigheid van het land stond op het 
spel. De koning had zich bereidwillig getoond en naar een eindschikking 
gestreefd, de Conferentie was echter in gebreke gebleven door zich niet 
aan haar onherroepelijke afspraken te houden. Aldus de heersende opinie 
in het Noorden. (De Bosch Kemper, 1873, p. 145)

De Noordstar prees op 28 juli 1831 de gematigde, maar ook standvas-
tige houding van de koning. Willem I was volgens het blad tenslotte alleen 
toegetreden onder de voorwaarde dat België zich ook aan het in Londen 
gesloten convenant zou houden. De schrijver van het artikel was blij dat 
uit dit alles was gebleken, dat Willem I geen hereniging meer beoogde. 
Tot 22 juni 1831 had de koning nog steeds een stille hoop op hereniging 
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gekoesterd. De orangistische beweging had immers nog in juni 1831 in 
het Zuiden pamfletten verspreid, waarin op restauratie werd aangedron-
gen. Het aan zekerheid grenzende vermoeden bestaat dat Willem I, door 
tussenkomst van de minister van Binnenlandse Zaken, H.J. baron van 
Doorn van Westcapelle, daar de hand in heeft gehad. (De Bosch Kemper, 
1873, letterkundige aantekeningen, p. 227)

In het Noorden bleven eveneens vlugschriften verschijnen met de 
strekking de oude situatie te willen herstellen. C. van Marle (1783-1859) 
schreef nog in juni 1831 een brochure, getiteld Vlugtige beschouwing der 
vraag: welke moeten uit het dubbele oogpunt der welvaart en onafhankelijkheid 
voor Noord-Nederland de onvermijdelijke gevolgen zijn van deszelfs afscheiding 
van België. In dit vlugschrift werd de al in een eerder stadium genoemde 
brochure van Thorbecke Een woord in het belang van Europa bij het voorstel 
der scheiding tusschen België en Holland, uitgegeven in december 1830, hoog 
geroemd, omdat ook in deze brochure het gezamenlijke belang van Bel-
gië en Nederland aan de orde kwam. Het pamflet van Van Marle eindigde 
met de volgende woorden: ‘Gelooft overigens niet, dat ons oogmerk zij u 
tot de verovering van een weerspannig land aan te sporen. Slechts eenig 
betoon van kracht en wil van uwe zijde, en een vergelijk met België, dat 
beider wensch en behoefte vereenigt, wordt mogelijk. Ook het beter deel 
van België, door een eerloze factie verdrukt, smacht het uur zijner verlos-
sing tegen en gevoelt, dat het die alleen van u verwachten kan. (…) Bij de 
eerste overschrijding der grenzen stroomen scharen van hulpgenooten u 
te gemoet, om hunne pogingen met de uwen te vereenigen tot redding 
van het algemeene vaderland. Nederlanders! Nog is het in uwe macht, 
uwen ondergang en dien van België te voorkomen.’ Het pamflet werd met 
weinig instemming ontvangen. Later is bekend geworden dat de brochure 
geschreven was op aandringen van de ministers H.J. baron van Doorn van 
Westcapelle en J.G. baron de Mey van Streefkerk (1782-1841). (De Bosch 
Kemper, 1873, p. 139)

De Standaard besprak de publicatie van Van Marle in het nummer 
van 24 juli 1831 en kwam tot de volgende slotsom: ‘Ofschoon wij met 
den S. [schrijver] geenszins dat heil [van welvaart] zien in eene afschei-
ding, hetgeen vele er zich van voorstellen; de voordeelen eener vereeni-
ging ofschoon wij verre zijn van te miskennen, en daarom de ontbinding 
der Koninkrijks als eene ramp voor de beide deelen beschouwen, zoo 
gelooven wij evenwel dat bij eene afscheiding niet alle vooruitgang is 
afgesneden. Eveneens meenen wij dat eene geheele hereeniging thans 
weinig denkbaar is zonder eenen tusschenstaat, waarbij wij slechts op 
eene matige schikking met België kunnen en moeten rekenen, die mis-
schien dan in de toekomst tot een herstel van gedragen leed zal kunnen 
leiden, en uit gevoel van wederzijdsche behoeften en noodzakelijkheid, 
welligt na verloop van tijd, beter dan ooit, eene meer innnige ineensmel-
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ting der beide deelen zal kunnen tot standbrengen.’ Uit de milde toon 
van de recensent is op te maken, dat het blad niet onwelwillend stond ten 
opzichte van de denkbeelden van Van Marle. De redactie van De Standaard 
sloot de mogelijkheid van een hereniging niet uit, hoewel de kans van sla-
gen erg klein was geworden.

De recensie in De Standaard vroeg om een reactie van De Noordstar. 
Op 8 augustus 1831 hekelde dit blad de gedachtengang van De Standaard. 
Tegen beter weten in zou haar redactie aan de mogelijkheid en wense-
lijkheid van een hereniging blijven vasthouden. Op dat ogenblik waren 
de voorbereidingen voor een inval in België al in volle gang en was elke 
mogelijkheid om tot een hereniging te komen uitgesloten. Ook laakte de 
redactie van De Noordstar de positieve houding van De Standaard tegenover 
de Belgen. Het blad had op 31 juli 1831 geschreven geen tegenargumen-
ten te kunnen aanvoeren tegen een artikel in de Journal de la Haye met 
betrekking tot de noodzaak van een militair ingrijpen. De reden van dit 
stilzwijgen was dat de redactie zich belemmerd voelde door de perswet-
ten. Zij was van mening dat zij niet zonder repercussies over de erkenning 
van België kon schrijven. De redactie van De Noordstar vroeg zich af, of De 
Standaard zich als Belgisch blad anders zou hebben uitgesproken. De jour-
nalist eindigde zijn betoog als volgt: ‘Wat ons betreft, tijdens de vereeni-
ging hebben wij de pen opgevat, om, naar ons vermogen, de belangen van 
Holland tegen Belgische aanmatiging te helpen verdedigen. Toen de schei-
dingskreet door oproerige en afgevallen Provinciën werd aangeheven, zijn 
wij de eersten geweest, om op het daarstellen der algeheele afscheiding aan 
te dringen. Het gedrag der meerderheid in België heeft ons geene reden 
gegeven, om van dat gevoelen terug te komen.’

De Achttien Artikelen

Doordat resultaten vanuit Londen uitbleven, werd de onderlinge sfeer 
steeds onvriendelijker. Hoewel de Januari-protocollen door de koning 
waren geaccepteerd, werden daarin op verzoek van België nog steeds wij-
zigingen aangebracht. De Europese mogendheden van de Londense Con-
ferentie wilden de vrede in Europa verzekeren en zij erkenden dit ook 
ronduit. Ze wilden de Nederlandse belangen zoveel mogelijk behartigen, 
mits deze de vrede in Europa niet zouden schaden, maar feitelijk wilden 
ze de Belgen niet voor het hoofd stoten. Die kwamen steeds weer met 
nieuwe eisen, zodat de Achttien Artikelen wezenlijk van inhoud waren 
veranderd, zonder dat de Nederlandse afvaardiging in Londen was geïn-
formeerd. Deze wijzigingen zouden het bestaan van de Nederlandse staat 
in de waagschaal stellen. (Pierson, 1888, dl. 2, p. 171)

De Standaard zag in de vaststelling van de Achttien Artikelen door Bel-
gië haar visie bewaarheid: zij was ervoor om direct na de erkenning van 
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dit land door de mogendheden rechtstreeks met de Belgen te onderhan-
delen. Na de weigering van de Belgen de Januari-protocollen te accepte-
ren probeerden de mogendheden volgens De Standaard van 24 juli 1831 
Nederland met de nieuwe voorstellen te overreden. De rollen waren dus 
omgedraaid. Daarom stelde het blad op de genoemde datum vast: ‘Niet te 
verwonderen is het dus, dat zij door onze regering niet voetstoots zijn aan-
genomen.’

Ook de Nederlandsche Gedachten van 4 juli 1831 schreef met afkeer over 
de inhoud van de Achttien Artikelen. Het blad van Groen van Prinsterer 
vreesde een oorlog die misschien niet alleen tegen België zou worden 
gevoerd, maar tegen meer tegenstanders, zoals Frankrijk.

Koning Willem I beschouwde het aannemen van de Achttien Artikelen 
als een daad van vijandschap en de vorst die deze accepteerde als een vijand 
van de Nederlandse regering. Het leek een voorbode van een oorlogsver-
klaring. Dit was zeker het geval toen de koning met zijn zonen en klein-
zonen op 23 juli 1831 de troepen bezocht om hen ervan te overtuigen 
dat het erom ging, de belangen van Nederland te verdedigen. Tijdens dat 
bezoek vond er een incident plaats. W.A. baron Schimmelpenninck van der 
Oye (1800-1872) en E.W. van Dam van Isselt weigerden een toast uit te 
brengen op de gezondheid van de prins van Oranje, wat tot enige con-
sternatie leidde. (Hooykaas, 1975, p. 185) Na afloop vertrokken de koning 
en de prins van Oranje naar ’s-Hertogenbosch, terwijl prins Frederik de 
militaire staf bijeenriep voor de tent van de commandant, K.B. van Saksen-
Weimar (1792-1862). Daar bracht hij hun de complimenten van de koning 
over voor de houding van de troepen. Nadat hij had uiteengezet dat een 
aanval aanstaande was, antwoordde Van Geen (1775-1846) dat de koning 
in zijn verwachtingen niet bedrogen zou worden. Iedereen zou bereid zijn 
zijn bloed voor het vaderland te sorten. (Van der Hoeven, 1973, p. 97)

De pacifistisch ingestelde redactie van De Standaard vroeg zich af, of een 
militair ingrijpen door de mogendheden zou worden aanvaard. Zij stelden 
volgens haar alles in het werk om de vrede te handhaven. Hoe zouden zij 
reageren op het eerste schot?, zo vroeg De Standaard zich op 24 juli 1831 
af. Oorlog druiste volgens het blad in tegen beginselen van de mogend-
heden. Daarom was de kans op internationale steun gering. De schrijver 
concludeert dan ook: ‘Neen! Er is voor Noord-Nederland slechts eene 
uitkomst mogelijk; het is het behoud van den vrede.’ De redactie vond het 
plan om België gewapend aan te vallen te roekeloos. Zij adviseerde te red-
den wat er te redden viel, al zou dan misschien water bij de wijn gedaan 
moeten worden. Alles was beter dan in handen te vallen van de mogend-
heden en als een kolonie behandeld te worden, aldus de aanbeveling van 
De Standaard. Op 31 juli 1831 onderstreepte het blad zijn visie nog eens in 
de volgende bewoordingen: ‘In eenen oorlog, waarin Nederland offensief 
moet handelen, zien wij niets dan onheil tegemoet. Eene aanneming van 
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gewijzigde preliminairen, of het aanknopen van onderhandelingen met 
België kan misschien het onweder nog afwenden, dat over ons staat uit 
te barsten.’ De redactie van De Standaard deed een laatste beroep op het 
gezond verstand.

De Noordstar was het dit keer in grote lijnen eens met opvatting van De 
Standaard dat de Nederlandse belangen door de mogendheden onderge-
schikt waren gemaakt aan de Belgische. De redactie van dit blad wees er 
op 8 augustus 1831 eveneens op, dat een toegeven van de mogendheden 
aan de Belgische eisen verband hield met het willen handhaven van de 
vrede. Maar over het antwoord op de vraag hoe de onvrede vanwege de 
voorwaarden in de Achttien Artikelen kon worden opgelost verschilden 
beide bladen fundamenteel. De Standaard drong nog steeds aan op directe 
onderhandelingen met de Belgen, terwijl De Noordstar een gewapend 
optreden niet afwees, indien dit noodzakelijk was.

Thorbecke was er eveneens van overtuigd, dat Nederland met het aan-
nemen van de Achttien Artikelen door het Belgische Congres, een speel-
bal van de mogendheden was geworden. In een brief aan Groen van 
Prinsterer schreef hij: ‘Thans echter, met de aanneming der artikels door 
het Brusselse Congres, wordt ons weder stoffe van overweging toegewor-
pen. Het is, dunkt mij, blijkbaar, dat Frankrijk en Engeland het eindelijk 
zoover hebben gebragt, om ons gouvernement tot scheidsman, of laat ik 
liever zeggen tot zondebok, van oorlog en vrede maken.’ (Hooykaas, 1975, 
pp. 178-179)

W. de Clercq was van mening, dat de problemen waren ontstaan door 
de handelwijze van de nog maar net geïnstalleerde koning Leopold. Hij 
schreef: ‘Leopold heeft den eerewijn gedronken, een toast ingesteld op 
l’avenir de la Belgique en eindelijk den eed op de constitutie afgelegd, 
en daardoor verklaard, dat hij nog meer verlangt dan de 18 artikelen hem 
gegeven hebben.’ (Pierson, 1888, 2e dl, p. 171)

Op 4 juni 1831 was Leopold door het Congres tot staatshoofd verko-
zen. De Belgen waren er vervolgens in geslaagd gunstiger voorwaarden in 
Londen te bedingen. Deze werden in de Achttien Artikelen geformuleerd. 
De tekst ervan werd op 26 juni 1831 door het Belgische Congres goedge-
keurd en ondertekend. Leopold verklaarde zich nu bereid het koningschap 
te aanvaarden: hij werd op 21 juli 1831 na het afleggen van de eed op de 
grondwet plechtig in Brussel ingehuldigd. Ondanks de conflictueuze toe-
stand in zijn land begon Leopold aan een rondreis langs de provincieste-
den.

Op 28 juli 1831 deed hij Antwerpen aan. De persorganen ter plaatse 
hadden zich van tevoren over dit bezoek uitgelaten. De reacties liepen 
nogal uiteen. Den Antwerpenaer was enthousiast en riep de bevolking in 
het nummer van 25 juli 1831 op zich geestdriftig en waardig te gedra-
gen. Het stadsbestuur had besloten de gevels van de openbare gebouwen 
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te versieren en te verlichten. In aansluiting daarop moedigde de schrijver 
van Den Antwerpenaer de lezers aan de vorst hartelijk te verwelkomen. Het 
blad schreef: ‘En gij, vaderlandslievende Antwerpenaren, gij allen, die nu 
uw vurigste verlangen volbracht ziet, en van nu af rekenen kunt op een 
gelukkige toekomst, gij die nu het volle genot uwer godsdienstige en bur-
gerlijke vrijheden, waarvoor gij zoo dapper gestreeden, zoo vurig gebe-
den en zoo bitter geleden hebt, gaat smaken, gij zult, het is zeker, noch 
moeite noch kosten sparen om de blijde inkomst van uw geliefden vorst 
zoo veel mogelijk te verheerlijken. Het onthaal van Leopold moet glans- 
en roemrijk wezen.’ En waarom al deze opgetogenheid? Het antwoord 
van de schrijver luidt: ‘Vooruit, betoon nu uwe vaderlandsliefde, toon uw 
vreugd om den kroning van onzen Leopold, en dat gij bijgevolg aankleeft 
het eeuwige banvonnis, hetwelk tegen eenen snooden dwingeland, door 
wien wij 15 jaren verdrukt zijn geworden, door het Nationaal Congres 
werd uitgesproken. Bereid, Antwerpenaren, voor uwen Koning een luis-
terrijk onthaal, en doe de lucht weergalmen van: Leve Leopold! Leve de 
Koning der Belgen.’

De redactie van Den Antwerpenaer zette haar zienswijze over het verle-
den en het heden pregnant uiteen. Het volk kon zijn dankbaarheid tonen 
door massaal achter zijn koning te gaan staan, aldus Den Antwerpenaer. Ook 
De Postrijder, het Antwerpsch Nieuwsblad en de Journal d’Anvers hebben zich, 
zij het wat minder uitbundig, op dezelfde wijze uitgelaten. In ieder geval 
kwam de anti-Hollandse stemming in alle Antwerpse bladen duidelijk 
naar voren. Dit bleek bijvoorbeeld uit een gedichtje, geplaatst op 26 juli 
1831 in het Antwerpsch Nieuwsblad, dat als volgt begint: 

‘Uitgelaten van verrukking 
vliegen wij u te gemoet, 
losgemaakt uit de verdrukking
van Oranje’s donkre woed…’

Overal in de stad waren dergelijke gedichten en leuzen te lezen. Alleen de 
Journal du Commerce reageerde uiterst koel, zonder overigens met modder 
te gooien. (Prims, 1930, dl. 2., pp. 175-176)

Hoewel het merendeel van de bevolking uitermate enthousiast was, 
waren er ook andere geluiden te horen. Den Antwerpenaer schreef op 30 
juli 1831 ‘dat er op de Meir een dozijn heerkens waren, die er hun ver-
maak in schenen te scheppen, den een of anderen bekenden patriot, die 
voorbijging te bespotten, maar ze zagen er uit of ze sedert zes weken niet 
meer geëten hadden dan bitterpeeën’. De koning werd in de stad allerhar-
telijkst ontvangen. Na de toespraken op het stadhuis volgde een rondrit. 
Allerwegen werd Leopold toegejuicht, maar in het havenkwartier kreeg 
het bezoek een politiek tintje. De Journal d’Anvers meldde op 30 juli 1831: 
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‘Le spectacle a pris un caractère politique.’ (Het opzienbarende schouwspel 
heeft een politieke wending genomen) Een enorme menigte volgde vol-
gens het verslag de Koninklijke koets, juichend en jubelend. Maar plotse-
ling kreeg men de aan de overkant van de Schelde staande Nederlanders in 
het oog, die zwijgend naar het schouwspel keken. Uit volle borst riep het 
enthousiste deel van de toeschouwers: ‘Vive le Roi’ en ‘Leve de Koning’ 
om Jan Kaas, zoals de Nederlanders schertsend werden genoemd, duide-
lijk te maken wat er in Antwerpen gaande was. En de koning ? De Journal 
d’Anvers schreef: ‘Le roi y a pris un intérêt qu’il a manifesté par une explo-
sion de gaieté.’ (De koning legde het uit als een teken van vreugde) Daarna 
ging het naar de Philharmonie, waar het banket werd gehouden. Uit het 
bovenstaande mag blijken hoe blij de Antwerpenaren waren verlost te zijn 
van het Nederlandse regime. Als één man stonden ze achter de nieuwe 
koning. De bevolking leek zich te ontdoen van de last van het verleden.

Een onheilspellend vooruitzicht 

Om een helder beeld te krijgen van de verrichtingen van het leger volgt 
nu een beknopt overzicht van wat zich sinds augustus 1830 heeft afge-
speeld.

De troepen van Willem I waren op 30 augustus 1830 gelegerd te Vil-
voorde. De beide prinsen, Willem en Frederik moesten na de opstandige 
gebeurtenissen op 25 augustus 1830 in Brussel de orde en rust terugbren-
gen. De prins van Oranje onderhandelde met de Brusselaars en beloofde 
hun de geuite klachten aan zijn vader over te zullen brengen. Prins Fre-
derik bleef intussen bij de troepen en stond op 23 september 1830 voor 
de poorten van Brussel. Het gevecht tussen de troepen van de prins en 
de Brusselaars verliep hevig en moorddadig en eindigde desastreus. Op 27 
september 1830 besloot de krijgsraad tot de aftocht, waarna de legers zich 
naar Vilvoorde terugtrokken. (Van Overmeire, 2005, p. 162-173)

Hoewel het leger in Brussel had gefaald, was het moreel niet echt 
geknakt. Dit bleek uit het enthousiasme van de bevolking dat was gevolgd 
na de oproep van de koning. Deze had zich op 5 oktober 1830 tot de 
bevolking gericht met de woorden: ‘Uwe krachten worden in deze oogen-
blikken tot bescherming uwer geboortegrond vereischt. (…) Te wapen op 
de dringende bede uwer Vorst. Te wapen voor de zaak van orde en recht.’ 
(Van der Hoeven, 1973, p. 91) Het enthousiasme waarmee de koninklijke 
boodschap werd ontvangen is verbazingwekkend. Het leger verkeerde 
immers in een desolate toestand, toen het na de deceptie in Brussel vanuit 
Vilvoorde in Noord-Brabant was aangekomen. Een plausibele verklaring 
voor de welwillende stemming is dat de oorzaak van de aftocht vooral te 
wijten was aan de als verraderlijk ervaren houding van het proletariaat. De 
Noordstar had op 1 oktober 1830 op moord, brandstichting en te weinig 
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ondersteuning van de rest van de inwoners van Brussel gewezen.
De oproep van koning Willem I van 5 oktober 1830 om zich als vrij-

williger voor het leger aan te melden bleef niet zonder gevolgen. Duizen-
den burgers meldden zich bij de stedelijke schutterijen. (Van der Hoeven, 
1974, p. 91) Maar ook studenten lieten zich niet onbetuigd. Aangemoe-
digd door hun hoogleraren gaven velen gehoor aan de oproep zich aan te 
sluiten bij de vrijwillige jagers. Voorzien van erevaandels van hun schut-
terij vertrokken de studenten uit Groningen, Leiden en Utrecht, vergezeld 
met de beste wensen van de achterblijvers. Op 15 oktober 1830 schreef J. 
de Vos aan Thorbecke: ‘Ook hier [in Amsterdam] is men druk bezig met 
wapenen. Willem [de Vos] heeft als capitein der schutterij 45 vrijwilligers, 
die verlangden als sedentairen onder hem te staan Allen heeren die vroeger 
in hooger rang bij de schutterij geweest zijn, of zich daar nu onder scharen. 
Voor de uittrekkenden, wier kostwinning door hun vertrek zou lijden, zal 
bij inschrijving gezorgd worden.’ (Hooykaas, 1975, p. 11) Niet overal was 
echter sprake van opgetogenheid. Zo werden de jagers van het Kamerlid 
Van Dam van Isselt ingezet om onwillige aspirant-schutters op te sporen. 
Van Dam had van de overheid toestemming gekregen tot de oprichting 
van een compagnie vrijwillige jagers. Het betrof vooral mannen van mid-
delbare leeftijd die door hen een verkorte militaire opleiding te laten 
ondergaan alsnog bruikbaar voor het leger konden worden gemaakt. (Van 
der Hoeven, 1973, p. 95)

De restanten van het geregelde leger werden in het najaar van 1830 ver-
zameld om het land te beschermen tegen een mogelijke Belgische aanval. 
‘België vrij tot aan de Moerdijk’, luidde de leus. (Van der Hoeven, 1973, 
p. 95) Prins Frederik had het commando over dit leger overgedragen aan 
luitenant-generaal J.J. van Geen en was zelf naar Den Haag vertrokken 
om zich in te zetten voor de opbouw van een nieuw leger. Na maanden 
ongeduldig wachten in de legerkampen kwam eindelijk het bevel: voor-
waarts. Dit klonk als een bevrijding, omdat de omstandigheden in de kam-
pen slecht waren. De slaapplaatsen waren bedompt en het wemelde er van 
ongedierte. De meeste militairen waren van geringe afkomst of vanwege 
maatschappelijke problemen gedwongen in het leger dienst te nemen. Het 
niveau van de militairen in de lagere rangen, maar ook dat van het kader, 
liet te wensen over. ‘Stijl en handschrift van de brieven van generaal A.F. 
Meijer (1768-1845) waren als van een keukenmeid’, klaagde prins Frede-
rik en de prins van Oranje liet zich eens ontvallen: ‘Ik geloof dat Van Geen 
gek is.’ (Van der Hoeven, 1973, p. 96) Kortom, er schortte nog al wat aan 
de kwaliteit van het leger.

Nadat de troepen gereorganiseerd waren en acht maanden had-
den geoefend, stond het leger echter klaar om uit te trekken. Voordat dit 
gebeurde, hadden de koning en zijn zonen op 23 juli 1831 de troepen 
in Rijen geïnspecteerd. Na afloop vertrokken de koning en de prins van 
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Oranje naar ’s-Hertogenbosch, terwijl prins Frederik de militaire staf bij-
eenriep voor de tent van de kampcommandant, K.B. van Saksen-Weimar. 
Daar bracht hij hen de complimenten van de koning over voor de hou-
ding van de troepen. Nadat hij had uiteengezet, dat een aanval aanstaande 
was, antwoordde Van Geen, dat de koning in zijn verwachtingen niet 
bedrogen zou worden. Iedereen zou bereid zijn zijn bloed voor het vader-
land te storten. (Van der Hoeven, 1973, p. 97)

De organisatie van het Belgische leger

Het Belgische leger bestond uit twee eenheden. Er was een Scheldeleger, 
dat zich in de provincie Antwerpen bevond en bestond uit vijftienduizend 
soldaten onder commando van generaal M.M.B. baron de Tiecken de Ter-
hove (1777-1848) en een Maasleger wat uit veertienduizendvijfhonderd 
manschappen bestond onder aanvoering van generaal N.J. Daine. Deze 
getalssterkte lag aanzienlijk lager dan die van de Nederlandse krijgsmacht. 
Bovendien was het moreel van de Nederlandse troepen beter dan dat van 
de Belgische militairen. Dat kon ook niet anders, gezien de samenstelling 
van dit leger, het niveau van zijn krijgstucht en het krijgskundige talent 
van het Belgische opperbevel. Daar kwam nog bij dat in België zelf geen 
sprake was van rust en orde. Verder verwachtten de Belgen geen aanval, 
omdat de door de grote mogendheden in Londen afgekondigde wapen-
stilstand nog steeds van kracht was. Ten slotte overschatten de Belgen zich-
zelf, vanwege de successen die het grauw op de Nederlanders in Brussel 
en andere steden behaald had.

De Belgische persorganen hielden de arrogante houding, die de Bel-
gen toch wel kenmerkte, levendig. Zo schreef de Courrier des Pays-Bas: 
‘Waarom zouden zij niet naar Den Haag kunnen optrekken, en het Huis 
van Oranje-Nassau vervallen verklaren van den troon en de voorma-
lige Republiek herstellen?’ (Nuyens, 1884, dl. 2, p. 95) Een Belgisch par-
lementslid verklaarde dat een sterk leger niet nodig was. Als er toch een 
aanval zou komen, zouden ‘enige soldaten op klompen en voorzien van 
stokken voldoende zijn om de Hollanders te overwinnen’. (Van Over-
meire, 2005, p. 260) Hoewel de voorbereidende maatregelen van het 
Nederlandse leger door de Belgen werden opgemerkt, reageerden zij 
daarop niet alert genoeg. Ofschoon de Franse generaal Belliard op nood-
zakelijke tegenmaatregelen had aangedrongen, wensten zij vooralsnog 
daarvoor geen bijzondere inspanningen te verrichten. Belliard tekende 
op, ‘dat zij zich allen Spartanen verbeeldden’. (Van der Hoeven, 1973, p. 
97) De Belgische minister van Oorlog, Ch. De Brouckère, werden daarom 
extra financiële middelen geweigerd. In het Congres – dat tot 8 september 
1831 functioneerde, omdat per die datum het eerste parlement in België 
werd geïnstalleerd – verklaarde de minister dat een sterk leger overbodig 
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was. Ook het Congreslid C. Rodenbach had zich in die richting uitgela-
ten door op te merken: ‘De Belg is dapper en zijn vijand is de lafste soldaat 
in Europa.’ (Van der Hoeven, 1973, p. 97) Aan deze vermetele uitlatingen 
lagen recente ervaringen ten grondslag. Het Nederlandse leger had geen 
strijdbare indruk achtergelaten.

Na een wachttijd van acht maanden in de legerkampen in Brabant 
waren de schutters en vrijwilligers ongeduldig geworden. De sussende 
artikelen in de persorganen konden hen niet overtuigen. Dat was wel het 
geval met de dreigende taal van het Belgische Congres en de opruiende 
artikelen in de kranten. Ze wilden eindelijk tot actie overgaan. Al in juni 
1831 was de leuze ‘Voorwaarts of naar huis’ gehoord. (De Bosch Kemper, 
1873, p. 155)

De Noordstar had op 17 juni 1831 nog geschreven: ‘Hetzij ons leger 
eenen aanval verwachte, hetzij men ook zonder dat een einde aan den 
twist met België maken wil, alles schijnt nu en dan het op handen zijn 
van beslissende maatregelen, het doen zelfs van eenen inval in België, te 
voorspellen. Mogten onze vrijwilligers, onze Schutters overal levendig 
gevoelen, dat, hetzij zij te regt of ten onregt wanen, dat de Hollandsche 
Regering nog niet onvoorwaardelijk van het bezit van België heeft afge-
zien, onder de wapenen alleen gehoorzaamheid te pas komt.’

Doordat van Belgische zijde de toon waarin de eisen werden geformu-
leerd steeds aanmatigender was geworden, leek een militair ingrijpen bijna 
niet meer afwendbaar. Slechts een voor alle partijen bevredigende oplos-
sing van het grensconflict zou een gewapend optreden kunnen voorko-
men. Op 24 juli 1831 had het Belgische Congres nog in een brief aan 
minister Verstolk van Soelen laten weten dat nieuwe onderhandelingen 
tussen België en Nederland, onder toezicht van de Europese mogendhe-
den, een dreigende oorlog zouden kunnen voorkomen. Dit aanbod kwam 
echter te laat, want in Den Haag was alles al in gereedheid gebracht om 
militair in actie te komen. De weer in genade aangenomen prins van 
Oranje had het plan voor de veldtocht al ontworpen. Op 29 juli 1831 
kreeg de prins het opperbevel over de troepen. Alle dienstorders lagen 
klaar om het aanvalsplan tot uitvoering te brengen. Het wachten was op 
het bevel van de koning.

De inschrijving op de nieuwe staatslening die in juni 1831 was uitge-
schreven, werd een succes. In korte tijd was deze volgetekend. Er waren 
geen belemmeringen meer om de ophanden zijnde oorlog te financieren. 
Op 31 juli 1831 gaf koning Willem I in de loop van de middag het bevel 
tot de opmars. Daags daarna maakte prins Frederik bekend, dat het de 
koning had behaagd aan zijn oudste zoon het opperbevel over de krijgs-
macht op te dragen en dat hijzelf, Frederik, de broer van de kroonprins, 
als admiraal en kolonel-generaal bij de uitvoering van dat commando 
behulpzaam zouden zijn. Op diezelfde dag richtte de prins van Oranje 
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zich in een dagorder tot het leger te velde, waarin hij het langverwachte 
‘Voorwaarts’ liet klinken. (Van der Hoeven, 1973, p. 99) De Tiendaagse 
Veldtocht was begonnen. 



Hoofdstuk 11

De Tiendaagse Veldtocht in augustus 1831

Calendarium 
1 augustus 1831 Het begin van de Tiendaagse Veldtocht
2 augustus 1831 De Europese grote mogendheden worden op de 

hoogte gesteld van de militaire interventie
2 augustus 1831 De proclamatie van de prins van Oranje gericht aan 

de Belgische bevolking
2 augustus 1831 Het alarm in Antwerpen
4 augustus 1831 Koning Leopold roept de hulp van Frankrijk in
5 augustus 1831 Een toelichting in de Tweede Kamer der Staten-

Generaal op de regeringsverklaring betreffende de 
militaire actie door de minister van Buitenlandse 
Zaken, J.G. baron Verstolk van Soelen

6 augustus 1831 Generaal D.H. Chassé en de Franse generaal A. Bel-
liard sluiten een niet-aanvalsverdrag

8 augustus 1831 Koning Willem I gaat niet akkoord met het door D.H. 
Chassé gesloten verdrag

12 augustus 1831 De slag bij Bautersem
12 augustus 1831 Een wapenstilstand gesloten
20 augustus 1831 De dagorder van de prins van Oranje, waarin hij de 

troepen bedankt voor hun inzet

Koning Willem I wilde door een inval in België bij de grote mogendhe-
den betere voorwaarden afdwingen dan de condities die waren vastgelegd 
in de Achttien Artikelen. Nadat Willem I de diplomaten in Londen over 
de interventie had ingelicht, viel hij op 1 augustus 1831 België binnen.

De Veldtocht verliep voor de Nederlandse troepen uiterst succesvol en 
het inslaan van de weg naar Brussel leek nog slechts een kwestie van tijd. 
Leopold moest daarom al spoedig de hulp van de Franse regering inroe-
pen. Frankrijk stuurde een leger van vijftigduizend militairen naar België. 
Koning Willem I had opdracht gegeven niet het gevecht met deze leger-
macht aan te gaan. Na onderhandelingen kwam het tot een wederzijdse 
wapenstilstand.



210 ‘Losgemaakt uit de verdrukking’

De oorlogsverklaring en diplomatiek overleg

Koning Willem I had de Conferentie in Londen naar aanleiding van de 
Achttien Artikelen laten weten dat hij desnoods gewapenderhand billijke 
voorwaarden zou afdwingen. Dit kan worden gezien als een oorlogsver-
klaring. Dit was zeker het geval, toen bij de op de grens van Nederland en 
België gelegerde troepen een verhoogde staat van paraatheid was waar te 
nemen. (Nuyens, 1884, dl. 2, pp. 95-96)

Na het bevel van koning Willem I op 31 juli 1831 vertrok de prins van 
Oranje nog diezelfde avond vanuit Den Haag naar het hoofdkwartier in 
Breda. Op 1 augustus 1831 vaardigde hij een dagorder uit, gericht aan 
het leger, maar tevens aan de bevolking. Daarin stond te lezen: ‘Door den 
wil van mijnen Vader en Koning geroepen, om het bevel over zijn leger 
te voeren, stel ik mij aan uw hoofd, op den dag, waarop het woord Voor-
waarts door hem is uitgesproken. De bewijzen van liefde en trouw, welke 
gij reeds aan den Koning en aan het Vaderland hebt gegeven, en die den 
volkeren van Europa tot het schoonste voorbeeld strekken, waarborgen 
mij ook de dapperheid, welke gij zult ten toon spreiden op het slagveld, 
dat ons wellicht binnen weinige dagen ten strijde wacht, voor de ware 
belangen van het Vaderland en tot verkrijging van voordeelige voorwaar-
den eener afscheiding van de gewesten, die zich onttrokken hebben aan de 
regeering van denzelfden Vorst, voor welken wij bereid zijn ons leven en 
onze dierbaarste belangen ten offer te brengen.’ Na deze aanhef legde de 
prins verantwoording af van zijn handelwijze in de voorafgaande maan-
den en besloot hij zijn bekendmaking als volgt: ‘Thans hoop ik u, met 
het zwaard in de hand, te overtuigen, dat het bloed der Nassau’s nog in 
mijne aderen vloeit, en dat geen offer mij te zwaar zal zijn, om het geluk 
te verzekeren van dien geboortegrond, voor welks onafhankelijkheid onze 
voorouders zoo dikwerf, met een gewenschte uitslag, legermachten heb-
ben bestreden, die de hunne verre in getal, maar geenszins in moed te boven 
gingen.’ (De Bosch Kemper, 1873, p. 156)

De boodschap van de prins van Oranje werd met geestdrift ontvangen. 
De gevolmachtigde in Londen, H. van Zuylen van Nijevelt, was intus-
sen van Den Haag naar Londen vertrokken. Omdat Lord Palmerston 
die avond niet meer bereikbaar was, liet hij hem schriftelijk weten hem 
in de morgen van 2 augustus 1831 te zullen bezoeken om hem het ant-
woord van de Nederlandse regering op het voorstel van de mogendheden 
van 25 juli 1831 te overhandigen. De ontmoeting vond de volgende dag 
plaats. Daarbij voegde Van Zuylen van Nijevelt Palmerston toe: ‘Mylord, 
vous verrez que nous sommes en guerre avec Léopold.’ (Mijnheer, u zult 
zien dat wij in oorlog zijn met Leopold). De aangesprokene reageerde 
vreemd genoeg niet op deze mededeling en stak de depêche in zijn zak. 
Waarschijnlijk, omdat hij al van de gang van zaken op de hoogte was. 
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(De Bosch Kemper, 1873, p. 156) Het antwoord van de regering in Den 
Haag legde de klemtoon op het feit dat de koning steeds had aangedron-
gen op de handhaving van de door de Conferentie vastgestelde grondsla-
gen voor een regeling met de Belgen en de omstandigheid dat hij zelfs in 
de benarde omstandigheden van dat moment nog steeds de vrede wenste. 
Zijn onderhandelaars hadden de nodige volmacht om de uitkomsten van 
de Achttien Artikelen weer bespreekbaar te maken. Het militaire ingrijpen 
was bedoeld om de vastgelopen besprekingen weer vlot te trekken.

Op 2 augustus 1831 waren alle vijf mogendheden op de hoogte gesteld 
van de reden van de militaire interventie. Negen maanden onderhandelen 
om tot billijke afspraken te komen had tot niets geleid. Daarom was de 
koning tot de militaire actie overgegaan. Een totale oorlog wenste hij niet, 
maar er moest wel een einde komen aan de kostenverslindende situatie 
van een staand leger. De minister van Buitenlandse Zaken, J.G. Verstolk van 
Soelen, gaf op 5 augustus 1831 aan de leden van de Tweede Kamer een 
toelichting op de regeringsverklaring. In het begin van zijn toespraak zette 
hij het beleid van de regering als volgt uiteen: ‘Verkrijging van billijke 
voorwaarden van scheiding is het uitsluitende doel van dat bevel, maar om 
hetzelve te bereiken moest Europa zich overtuigen, dat tot handhaving van 
den vrede, zoomin Holland als België gemist kon worden, en dat de beza-
digde en stille gang der Nederlandsche regeering tot behoud der rust niet 
minder te ontzien is, dan het Belgische grondbeginsel van opstand.’ (De 
Bosch Kemper, 1873, p. 157)

Het antwoord van de Tweede Kamer was bemoedigend en eensluidend. 
Het luidde als volgt: ‘Na lang beproefd geduld, is het oorlogszwaard ont-
bloot. Op het eerste daartoe gegeven teeken, is een leger met ijver en vol-
harding, samengesteld uit de keurlingen van alle rangen en standen, met 
voorbeeldelooze geestdrift, den vijand tegengetrokken, onder het opper-
bevel van den edelen held, wiens bloed reeds voor het Vaderland gevloeid 
heeft, – ook ruime bijdragen hebben van allerwege ’s lands dienst vrijwil-
lig verzekerd.’ (De Bosch Kemper, 1873, p. 160) Op het moment dat de 
minister van Buitenlandse Zaken het regeringsstandpunt had toegelicht, 
was de strijd net begonnen en toen het antwoord van de Staten-Generaal 
de koning bereikte, was de veldtocht al bijna ten einde. De communicatie 
verliep met de postkoets en de trekschuit nog niet zo snel.

In België waren stemmen opgegaan, die suggereerden dat interventie 
van het Nederlandse leger bedoeld was om Willem I ook daar weer op de 
troon te krijgen. (De Bosch Kemper, 1873, letterkundige aantekeningen, 
p. 245) Daarvoor ontbreekt echter elk bewijs. Gelet op de omstandighe-
den kon dat ook niet meer. De mogendheden hadden Leopold als koning 
erkend en de vastgelopen besprekingen waren nog slechts over het bepa-
len van de grenzen gegaan. Het feit dat het leger niet direct naar Brussel 
optrok, kan daarvoor ook als bewijs dienen. Vanuit de beschikbare bronnen 
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is het standpunt te verdedigen dat het Willem I alleen te doen was om snel 
tot een eindbeslissing te komen. 

Reacties in De Standaard en De Noordstar

Dat de redactie van De Standaard niet enthousiast op de militaire actie rea-
geerde, lag voor de hand. Voortdurend had zij erop gewezen dat oorlog 
niet tot het gewenste doel zou leiden. Op 6 augustus 1831 analyseerde het 
blad de oorlogshandelingen. Als aan de ene partij met geweld voorwaarden 
werden opgelegd, moest men aan de waarborgen voor een duurzame nale-
ving twijfelen, schreef het blad en het vervolgde: ‘België kan geen waarbor-
gen geven voor de toekomst; de Belgen zijn te wispelturig, te afkeerig van 
alles van Hollandsch is; hunne onafhankelijkheid is van te verschen datum, 
en bevat niets stevigs, dat voor de toekomst eenige zekerheid kan verschaf-
fen. Ziedaar, hetgeen men dagelijks hoort, omdat België in omwenteling en 
zonder bestuur, beoordeeld wordt naar hetgeen het wezen kan en wezen 
moet, wanneer deszelfs tegenwoordige regeering zich meer zal gevestigd 
hebben.’ Dat het ook voor de redactie van De Standaard om een complexe 
kwestie ging, blijkt uit het slot van het artikel, waarin het volgende staat: 
‘De tijd zal leeren, wat het lot van Nederland zal zijn. Wij wenschen vurig-
lijk, dat wij ons bedriegen in de vrees, die ons beknelt. – Echter zullen wij 
niet ontveinzen dat de oorlog ook gelukkige kansen kan opleveren. (…) 
Een uur van oproer heeft het koningrijk der Nederlanden ontbonden; een 
uur van overwinning kan het koningrijk der Nederlanden welligt herstellen. 
Wij vreezen en hoopen.’

De opvatting van De Standaard wekte, zoals te verwachten was, erger-
nis op. Het merendeel van de bevolking stond immers achter het besluit 
van de regering. Het spreekt vanzelf dat De Noordstar een andere kijk op de 
ontwikkelingen had dan De Standaard. Het verschil van inzicht tussen beide 
redacties was in deze kwestie erg groot. Bij De Standaard stond het diploma-
tieke overleg hoog genoteerd, terwijl De Noordstar zich sterk maakte voor 
de verdediging van de nationale belangen. De feiten hadden de redactie 
overigens verrast, zoals bleek uit de volgende aanhef van een op 8 augus-
tus 1831 afgedrukt artikel: ‘Terwijl wij ons gereed maken, om de woorden 
des Prinsen van Oranje te prijzen, heeft het leger onder zijne bevelen reeds 
wapenfeiten bedreven, welke de gelukkigste voortekenen zijn van hetgeen 
wij te wachten hebben van den uitslag van eenen oorlog, aangedaan, gelijk 
de Prins met zoo veel nadruk gezegd heeft, niet uit zucht naar overwinning of 
wraak, maar om te spoediger eenen duurzamen vrede te bewerken.’ Deze militaire 
operatie betekende volgens De Noordstar niet het einde van de diplomatieke 
onderhandelingen. Integendeel, velen zouden van mening zijn dat de inval 
de besprekingen met de Belgen gunstig zou kunnen beïnvloeden en zou 
kunnen leiden tot een spoedige hervatting van de onderhandelingen.
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De redactie van De Noordstar was ervan overtuigd dat deze militaire inter-
ventie de gesprekken in een stroomversnelling zou brengen. De actie zou 
de Belgen weer terug doen keren tot de werkelijkheid en hen doen besef-
fen dat een op papier uitgestrekt grondgebied geen garantie bood voor 
een adequate verdediging. Met een zekere voldoening somde De Noord-
star de militaire inzet van het Noorden op: een leger van meer dan hon-
derdduizend man, enthousiaste schutters en vrijwilligers, een goed gevulde 
staatskas en een uitstekend bevelhebber. Wat konden de Belgen hier 
tegenover stellen?, zo vroeg het blad zich af. Het antwoord luidde: ‘Waar 
is de krijgskas, de aanvoerder der Belgen? Geldgebrek, naauwelijks dertig 
duizend man geregelde troepen, en misschien even zoo veel ongeklede, 
ongeoefende en slechts ten halve gewapende landloopers, een Koning, die 
alleen, zoo lang Hij den vrede behouden kan, eenigen invloed hebben kan, 
ziedaar wat de Belgen tegen ons overstellen.’

De redactie van De Noordstar achtte de kans op een interventie van 
Engeland of Frankrijk gering. Had niet een vooraanstaand Brits politicus 
onlangs nog gesproken over de ‘laaghartige en verraderlijke behandeling, welke 
Holland ondervonden had?’, aldus het citaat in De Noordstar van 8 augus-
tus 1831. Bovendien had Nederland zich verzekerd van machtige bond-
genoten, zoals Rusland en Pruisen. Daarom rekende de redactie van De 
Noordstar op een goede afloop. Het artikel eindigde met de wens: ‘Met God, 
voor Vaderland en Oranje, hebben wij niets te vreezen!’ Het vertrouwen in een 
goede afloop was bij De Noordstar heel wat groter dan bij De Standaard.

De Standaard was, zoals eerder geconstateerd, niet ingenomen met de 
Veldtocht. Het blad schreef op 12 augustus 1831: ‘Onze troepen vechten 
voor hunnen ouden vaderlandschen grond, voor den alouden naam van 
Oranje, voor de glorierijke herinneringen aan dien naam verknocht; maar 
zij kunnen de wapenen niet hebben aangegord, voor onze staatkundige 
instellingen, voor onze onuitgevoerde en onuitvoerbare grondwet. Frank-
rijk en Engeland zullen met leede oogen onzen inval in België zien. (…) Wij 
tasten een land aan, waarvan het onafhankelijk bestaan door Frankrijk en 
Engeland is gewaarborgd. Wij doen alles om de magtigste mogendheden 
van Europa tegen ons te verbitteren, en in het harnas te jagen; wij doen 
niets om den toorn dier mogendheden te ontwapenen en dezelve voor 
ons te winnen.’

De schrijver van De Standaard zag niets in de handelwijze van Willem 
I. De protocollen waren volgens hem met instemming van alle mogend-
heden tot stand gekomen, dus ook met die van de bondgenoten. ‘Onze 
vrienden zijn dus blijkbaar koel, laauw en onverschillig; onze vijanden 
zullen kwaadaardig, verbitterd en hevig zijn’, aldus een eveneens verbit-
terde scribent. Hij was echter nog niet aan het eind van zijn betoog. Dat 
hield nog de volgende waarschuwing in: ‘Elke daad van vijandelijkheid 
tegen het Belgisch oproer, wordt eene daad van vijandelijkheid tegen de 
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Fransche omwenteling. Men kome dan terug tot de beginselen van 1813 
en 1814 beleden. Men belijde op nieuw de grondstellingen, waardoor 
Koning Willem van Oranje en Koning Lodewijk van Orléans den troon 
beklommen hebben, en de Belgen zullen niet langer in onze wakkere 
krijgslieden zien handlangers der dwingelandij, en de Franschen zullen in 
onze waarlijk nationale armée niet meer de gehuurde Zwitsers van Karel 
X wedervinden.’

De schrijver van De Standaard zag niets in deze restauratie en keurde de 
krijgshandelingen van Willem I uitdrukkelijk af. Nog grotere haat van de 
Belgen zou er het gevolg van zijn en de samenwerking van republikeinen 
en ultramontanen zou er nog verder door versterkt worden. En het leger? 
Dat zou zijn wonden kunnen gaan likken op de plek waarvandaan het op 
1 augustus 1831 was vertrokken. Wat moest dan de oplossing zijn? Die had 
de auteur van het artikel in De Standaard. De koning moest volgens hem 
lering trekken uit de geschiedenis: Lodewijk XIII had de troon herkre-
gen door toe te geven dat hij fouten had gemaakt. De Standaard deed de 
volgende aanbeveling: ‘Neêrlands Koning volge dit voorbeeld, hij spreke 
tot zijne verdoolde en misleide onderdanen. Hij verheffe zich niet lan-
ger op de onfeilbaarheid van ministers, wier geheele loopbaan eene aan-
eenschakeling van feilen en misslagen aanbiedt. Hij overtuige zich, dat de 
oude spreuk errare humanum, sed perseverare diabolicum (vergissen is mense-
lijk, maar volharden is duivels), ook in 1831 niet in onbruik is geraakt.’ 
Het Koninkrijk had volgens de auteur van De Standaard zijn rang onder 
de machtigste volken van Europa ingenomen. Vaneen gescheurd zou-
den beide delen van één geheel dat tot veel in staat was, slechts zwakheid, 
dwaasheid en vernedering staan te wachten.

Toch had De Standaard in het nummer van 12 augustus 1831 nog wel 
een overweging waarom het bereid was zijn standpunt te nuanceren. Dit 
blijkt uit de volgende passage: ‘Men bedriege zich niet over onze meening. 
Ja, de inval in België met voorzigtigheid beraamd, met beleid uitgevoerd 
kan doelmatig wezen, wanneer de Hooge Regering zich voorstelt eene 
hereeniging der Noordelijke en Zuidelijke gewesten. Die hereeniging op 
betere grondslagen dan te voren gevestigd, naar vaste beginselen geregeld, 
kan het ongeluk en den val van het Zuiden en Noorden voorkomen, maar 
niet het zwaard alleen moet het middel wezen om deze hereeniging tot 
stand te brengen.’

De Standaard was al met al een van de weinige persorganen in Neder-
land, dat de mogelijkheid van een hereniging dankzij de militaire ingreep 
open hield. Reëel was die inschatting echter niet: de mogendheden had-
den België al geruime tijd als onafhanklijke en soevereine staat erkend. 
Het keerpunt van een hereniging tussen het Noorden en het Zuiden 
was inmiddels echt gepasseerd. Het artikel in De Standaard was dan ook 
geschreven, voordat bekend was geworden, dat Groot-Brittannië en 
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Frankrijk zich het lot van België hadden aangetrokken. Op dat moment 
zag de redactie van De Standaard de situatie nog somberder in. Het blad 
maakte zijn gevoelen toen op de volgende manier duidelijk: ‘Klein, 
onvoorzigtig, onverantwoordelijk zullen wij, zonder nadere opheldering, 
het gedrag van het ministerie heten. Uit het kostbaar bloed, dat vruchte-
loos gevloeid heeft, kan eene verantwoordelijkheid rijzen, bij welke het 
gedrag in de laatste maanden des vorigen jaars nog glansrijk zal afsteken. 
De toestand der Belgen is thans aanmerkelijk verbeterd. De hoop op bil-
lijke voorwaarden der scheiding is thans aanmerkelijk verzwakt, zoo niet 
geheel verdwenen. Onze toekomst is in weêrwil der edelen moedige 
pogingen der zoo schandelijk miskende natie onbegrijpelijk duister. Drei-
gende onweerswolken pakken zich alom te zamen. De storm verheft zich 
alom te zamen. De storm verheft zich, en onze stuurlieden? Quousque 
tandem?’ (hoelang nog)

Heel anders had De Noordstar gereageerd op het bericht dat de inval 
in België aanstaande was. Op 11 augustus 1831 opende het blad met het 
volgende bericht: ‘De eenparigheid, waarmede de leden der beide Kamers 
der Staten-Generaal een adres van dankbetuiging aan den Koning heb-
ben vastgesteld, geeft slechts een onvolkomen denkbeeld van de eenstem-
migheid, waarmede de geheele Natie de jongste pogingen der Regering, 
om den vaderlandschen grond te beschermen en de vaderlandsche eer te 
handhaven, ontvangen heeft.’ De schrijver deelt de mening van het meren-
deel van de bevolking, dat het de hoogste tijd was een signaal af te geven 
aan de mogendheden. Die zouden niets anders hebben gedaan dan toe te 
geven aan de Belgische eisen. De schutterijen, de vrijwilligers en het res-
tant van het leger zouden trappelend van ongeduld aan de grenzen staan 
om zich met de Belgische horden te meten. Met succes zouden zij de 
Belgen hebben bestreden en daarmee de Nederlandse eer hebben gered. 
Frankrijk noch Groot-Brittannië, noch vier miljoen Belgen, hadden dat 
kunnen voorkomen. Aldus de auteur van het artikel in De Noordstar van 11 
augustus 1831. Hij vervolgt enthousiast: ‘Die eer, die Hollandsche eer, zij 
is gewaarborgd, door die rustige manschap, die edele jongelingschap, die 
brave soldaten, die den vijand van alle zijden terug dringen; zij is verze-
kerd door den Prins, die de kroon, welke Hij eenmaal dragen zal, eerst wil 
verdienen; zij is bezegeld door het bloed van die jongelingen en mannen 
uit verschillende standen en verschillende oorden des vaderlands, die den 
geest hunner voorvaderen niet verloochend hebben.’

De Standaard benadrukte vooral het herstel van het Koninkrijk en de 
invoering van liberale ideeën, maar De Noordstar was ervan overtuigd dat 
de Tiendaagse Veldtocht zou leiden tot een goede onderhandelingsposi-
tie met de mogendheden. Welk van beide bladen gelijk heeft, is moeilijk 
te zeggen. De rechtstreekse onderhandelingen zijn nooit gevoerd. Wel is 
gebleken dat door de militaire interventie de onderhandelingspositie van 
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Nederland is verbeterd, want de Achttien Artikelen werden vervangen 
door de voor Nederland gunstiger Vierentwintig Artikelen. Waarover later 
meer.

Het alarm in Antwerpen en de reacties van Antwerpse bladen

Koning Leopold had Antwerpen nauwelijks verlaten of de stad werd op 
dinsdag 2 augustus 1831 door een alarm opgeschrikt. Terwijl de koning 
zich al in Luik bevond, viel het Nederlandse leger België binnen en liet 
Chassé weten, dat er een einde was gekomen aan het bestand. Hoewel 
deze mededeling niet helemaal onverwacht kwam, was de omslag erg 
groot. Alleen buitenlandse, dus Franse, hulp zou redding kunnen brengen. 
De jubel van de afgelopen dagen in Antwerpen was omgeslagen in angst. 
Chassés kanonnen konden elk moment hun dodelijke lading over de 
stad uitspuwen. Het laatste bombardement lag nog vers in het geheugen. 
Chassé liet generaal F. de Tabor, commandant van de stad, per brief weten 
dat op 4 augustus 1831 te 21.30 uur de wapenstilstand zou worden beëin-
digd. Dit nieuws ging als een lopend vuurtje door de stad. Nederlandse 
marineschepen zeilden intussen de rivier op. De Tabor liet in een dagorder 
weten dat men zich rustig moest blijven gedragen. Hij voegde eraan toe 
dat hij rekende op de moed van de bevolking, maar dat zonder zijn orders 
niets mocht worden ondernomen. (Prims, 1930, dl. 2, p. 185)

Het Antwerpsch Nieuwsblad reageerde geschokt op de dreiging van een 
aanval van Nederlandse kant. Op 4 augustus 1831 schreef het blad: ‘Onze 
stad, zoo pas nog vol vreugde, is in de diepste ontsteltenis gedompeld. Van 
alle kanten ziet men vrouwen, kinderen en grijsaards uit de stad vluch-
ten, hun kostbaarste goed meedragend. Ze verspreiden zich op de dor-
pen, waar schrokkerige herbergiers niet missen hen te rantsoeneren, door 
hun ellendige logeeringen op een overdreven prijs te stellen. (…) Al de 
openingen en wegen, die op de kaaien uitgeven, zijn gestopt om elken 
aanval tegen de vloot, van de stad uit, te voorkomen. De Hollanders op 
den stroom zijn te Calloo aan land gegaan, en hebben er geplunderd. Er 
stonden 7 huizen in lichter laaie. (…) De eerste ban der burgers is georga-
niseerd en marschveerdig.’

Volgens het Antwerpsch Nieuwsblad waren de huizen in brand gestoken 
om een vrij schootsveld te hebben. Ter hoogte van Pijp Tabak was men 
begonnen met het doorsteken van de dijken, om het nabijgelegen pol-
derland onder water te zetten. Dit was nodig om vrije vaart van de zee-
schepen naar Antwerpen te waarborgen. In de buurt van Zwijndrecht 
kwam het tot een treffen van Nederlandse matrozen en infanteristen met 
een sterke Belgische afdeling. Nadat de Belgen waren verdreven, werd ook 
verder stroomafwaarts, bij fort Liefkenshoek, begonnen met het doorste-
ken van de dijken. Tussen de werkzaamheden door vonden regelmatig 
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hevige schermutselingen plaats. Het Schelde-eskader onder commando 
van kapitein ter zee J.C. Koopman en een afdeling vanuit de Citadel voer-
den aanvallen uit op een aantal Belgische posten en versterkingen om de 
opgeworpen schansen en loopgraven onschadelijk te maken. Ondertussen 
had De Tabor de brief van Chassé aan burgemeester G. le Grelle doorgege-
ven, die op zijn beurt het gemeentebestuur bijeen had geroepen.

Dat goede raad duur was, bleek uit de te nemen maatregelen. Uitein-
delijk besloot het college een afvaardiging naar Brussel te sturen om de 
koning te verzoeken de stad neutraal te verklaren. De Tabor antwoordde 
Chassé op 2 augustus 1831, dat de Belgische regering de meest ingrij-
pende maatregelen zou nemen, als de stad zou worden aangevallen. Chassé 
liet weten dat de stad niet neutraal was, vanwege de aanwezigheid van Bel-
gische troepen. Verder constateerde hij dat men, ondanks zijn verbod, was 
doorgegaan met het aanleggen van batterijen en versterkingen binnen het 
Antwerpse gebied. Hierdoor waren de verbindingen tussen vloot en Cita-
del volgens de generaal in gevaar. Hij besloot zijn communiqué met de 
waarschuwing dat hij de volmacht had om de oorlogswetten in werking 
te laten treden met alle gevolgen van dien als de vijandelijkheden zou-
den doorgaan. (Prims, 1930, dl. 2, p. 189) Deze mededeling betekende dat 
Chassé alle middelen kon inzetten ter verdediging van de stad en de Cita-
del. Het lang getarte geduld van koning Willem I was ten einde.

De Tabor lichtte na het gesprek met Chassé de stedelijke overheid en de 
pers in. Nog was de hoop niet vervlogen om via besprekingen alsnog tot 
een vergelijk te komen. Chassé verlengde het bestand tot 6 augustus 1831. 
Alle hoop was op Londen en Den Haag gevestigd. In de stad probeer-
den velen hun bezittingen in veiligheid te brengen. Men wachtte gespan-
nen de berichten af. De Belgische troepen waren in de Kempen gelegerd. 
De Tiecken was met zijn leger vanuit Schilde-Sint Antonius naar de grens 
getrokken, waar te Raevels de vijandelijkheden waren begonnen. Op 4 
augustus 1831 werd bekend dat Turnhout in handen van de Nederlanders 
was gevallen. De bedoeling van het Nederlandse opperbevel was, de beide 
Belgische legers van elkaar te scheiden. Van Belgische zijde was men ver-
rast over die taktiek, want men had een directe aanval op Lier, Mechelen 
en Brussel verwacht.

Op 5 augustus 1831 was koning Leopold opnieuw in Antwerpen om de 
afsluitingswerken aan de haven in ogenschouw te nemen. Vanaf de Onze-
Lieve-Vrouwe-toren van de huidige kathedraal had hij met een verrekij-
ker de vijandelijke bewegingen op de Schelde gevolgd. Hij was getuige 
van een aanval van marineschepen op fort Burcht. Inmiddels had Chassé 
met succes een charge laten uitvoeren tegen de militaire post bij het 
Melkhuis en de batterijen bij St. Laurens. Het succes was mede te danken 
aan het feit dat generaal De Tabor geen toestemming van de burgemeester 
had gekregen om handelend op te treden.
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Toch hoefde de bevolking van Antwerpen niet te wanhopen, want er 
gloorde licht. De diplomatie had haar werk gedaan, getuige de vol-
gende afkondiging van de burgemeester: ‘De stad Antwerpen is onder de 
bescherming van Frankrijk, Engeland en gansch Europa geplaatst. Deze 
bescherming waarborgt onze personen en onze eigendommen tegen allen 
aanval vanwege het kasteel of vanwege de Hollandsche zeemacht.’ Deze 
boodschap was afkomstig van de Franse generaal A.D. Belliard, die als 
gezant in België was gestationeerd. Een tweede bericht bezorgde de Bel-
gen nog meer moed, omdat daarin stond dat Franse troepen België waren 
binnen getrokken.

Vervolgens leek er alsnog een kink in de kabel te komen, toen Willem 
I de tussen Belliard en Chassé gesloten overeenkomst nietig verklaarde. 
Chassé deed hiervan mededeling aan De Tabor, maar zegde toe niet tot de 
aanval over te zullen gaan als daar geen reden voor was. Daarna deden de 
Fransen het verzoek tot een wapenstilstand. Dat werd door Chassé zon-
der meer ingewilligd. Deze toezegging was echter onrechtmatig, omdat 
Chassé niet bevoegd was op persoonlijk initiatief te handelen. Tegelij-
kertijd maakte hij door zijn eigenmachtig optreden duidelijk dat het niet 
de bedoeling was Antwerpen in te nemen. Daarop voegde zich een deel 
van de Antwerpse troepen bij het Belgische Scheldeleger. De Antwerpse 
bevolking was min of meer gerustgesteld. Spoedig daarna gingen in de 
stad stemmen op het kasteel, inclusief alle opgeworpen versterkingen, te 
vernietigen. (Prims, 1930, dl. 2, pp. 190-191)

Slechts weinig Antwerpse bladen bleken objectief in hun berichtge-
ving, want zij schreven over successen van het Belgische leger. De Post-
rijder schreef op 8 augustus 1831: ‘Een sergeant-majoor der burgerwacht 
van Leuven brengt berigt dat de Hollanders zich in Diest verschansen. 
De aftocht is hun afgesneden door de troepen van generaal Daine.’ Den 
Antwerpenaer berichtte op 11 augustus 1831: ‘De generaal Daine heeft 
de Hollanders boven Hasselt verslagen op eene wijze, die zij lang zullen 
gedenken.’ Het blad maakte het wel erg bont door op te merken: ‘De offi-
cieele tijding is te Brussel aangekomen, dat de Belgen, welke op het eiland 
Java zijn, tegen de Hollanders zijn in opstand getreden. De Belgen hebben 
de Hollanders overwonnen, zijn in het bezit van alles, hebben een gouver-
nement aangesteld en Z.M. Koning Leopold werd aangezocht een com-
missaris naar Batavia te zenden.’

Sinds het verraad van Van der Smissen had de Antwerpse bevolking nog 
maar weinig vertrouwen in de autoriteiten. In de pers moest de Belgi-
sche minister van Oorlog, A.J.M.G. de Failly (1789-1853), het ontgelden. 
In de volksbuurten kwam het tot kleine opstootjes. Vooral de Orangisten 
waren er de dupe van. Den Antwerpenaer schreef op 11 augustus 1831: ‘De 
Orangistische factie, welke bij middel van valsche geruchten, alles heeft 
aangewend, om onze burgers den moed te ontnemen, is wat stiller en 
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omzigtiger geworden, sedert er eenige van die rustverstoorders door het 
volk wat zijn afgerammeld, of een goede palleering, zooals men dat te Ant-
werpen noemt, in het openbaar hebben ontvangen. Men verzekert ons, dat 
er eenige van die heerkens, welke soms driemaal op één dag van gedaante 
veranderen, onder de waakzaamheid der hooge politie zijn gesteld.’

Samenvattend kan worden gesteld dat de Tiendaagse Veldtocht in Ant-
werpen voor veel angst en spanning onder de bevolking heeft gezorgd. 
Daarbij kwam de vraag op wie als overwinnaar uit de strijd zou komen. 
De Antwerpenaars waren bang voor een Nederlandse overwinning of 
voor een verfranste overheersing. De Citadel vormde een directe bedrei-
ging voor Antwerpen. Ieder moment zou generaal Chassé tot een bom-
bardement kunnen beslissen. De Antwerpse bevolking haalde opgelucht 
adem, toen bekend werd dat op 13 augustus 1831 een overeenkomst was 
getekend tussen generaal Belliard namens de Franse regering en de prins 
van Oranje. Daarmee kwam een einde aan de Nederlandse veldtocht. 
Achteraf gezien heeft Antwerpen weinig hinder van deze militaire opera-
tie ondervonden.

De strijd gaat beginnen

De Belgen beschouwden de onverhoedse militaire aanval van Willem I 
als onrechtmatig. Er was geen oorlogsverklaring aan vooraf gegaan. Deze 
opvatting werd tegengesproken door de verklaring die de koning op 1 
juni 1831 ten overstaan van de onderhandelaars in Londen had afgelegd. 
Deze hield in dat de vorst die de troon zou aanvaarden, zich als zijn vijand 
moest beschouwen. Daarom ook kon Willem I Leopold niet erkennen als 
koning van de Belgen. Hij had de Conferentie in Londen door de Neder-
landse diplomaat Van Zuylen van Nijevelt ervan op de hoogte gebracht 
dat hij met behulp van een gewapend optreden billijke voorwaarden voor 
Nederland wilde afdwingen. Daar komt nog bij dat men het in Antwerpen 
ook niet zo nauw met de wapenstilstand had genomen, toen daar aller-
lei versterkingen waren aangebracht. Bovendien hadden op 18 april 1831 
enkele honderden Belgen vanuit Arendonk de Brabantse dorpen Reusel 
en Bladel overvallen en de burgemeesters van die gemeenten gevangen 
genomen. (Van der Hoeven, 1973, pp. 100-101)

Door de troepenbewegingen in Noord-Brabant en Zeeuws-Vlaande-
ren leefden de Belgen nog steeds in de veronderstelling dat Antwerpen het 
speerpunt van de aanval zou zijn. Daarom begaf koning Leopold zich op 
2 augustus 1831 vanuit Luik via Brussel naar Antwerpen, nadat hij eerst 
bij de Franse koning Lodewijk Filips om hulp had aangeklopt. De zwakke 
Nederlandse aanvalscolonnes vanuit Bergen op Zoom en Breda werden 
door de Belgische generale staf opgevat als aanloop voor een grote aan-
val op Antwerpen. Dat de Belgische legerleiding de aanval op Antwerpen 
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verwachtte was een strategische fout. Het Nederlandse leger had immers 
niets bij een tijdrovende belegering van deze stad te winnen en boven-
dien zou het Belgische leger dan de tijd krijgen, zich te herstellen en zich 
opnieuw te organiseren. Om een oorlog te winnen, moest het vijande-
lijke leger worden verslagen. (Van der Hoeven, 1974, p. 128) Dit laatste 
mocht dan wel waar zijn, maar Antwerpen vormde voor Nederland een 
niet onbelangrijk bolwerk als haven- en handelsstad. Bovendien telde de 
stad nog steeds een flink aantal Orangisten. De Nederlandse regering had 
in en rond Antwerpen op militair gebied zoveel geld en energie geïnves-
teerd, dat de Belgische vrees niet helemaal ongegrond was.

Koning Leopold nam op 4 augustus 1831 het opperbevel van de Bel-
gische strijdmacht op zich. Aanvankelijk liet hij de Fransen weten, het 
verlenen van de gevraagde hulp nog even uit te stellen, omdat hij in de 
veronderstelling was dat het Belgische leger het wel alleen kon klaren. 
Toen hij de bedoeling van het Nederlandse leger doorkreeg, gaf hij Daine 
bevel met het Maasleger aansluiting te zoeken bij het Scheldeleger onder 
aanvoering van De Tiecken. Als gevolg van latere, tegenstrijdige bevelen 
lukte dit niet. De besluiteloosheid van Daine gaf aanleiding tot kritiek. 
Door zijn weifelende houding kreeg hij de schuld van de nederlaag in zijn 
schoenen geschoven. Sterker nog, hij werd zelfs beschuldigd van verraad. 
Samen met de minister van Oorlog zou hij in verbinding hebben gestaan 
met de Nederlandse bevelhebbers. Hier is echter geen enkel bewijs voor te 
vinden. (Van der Hoeven, 1973, p. 129)

Het verloop van de Tiendaagse Veldtocht

De prins van Oranje was op 31 juli 1831 vanuit Tilburg naar het leger 
vertrokken. Het stond in slagorde opgesteld aan de grens met België. De 
Nederlandse hoofdmacht zou de beide Belgische legers een voor een 
trachten te verslaan om vervolgens naar Brussel op te trekken. Om de 
Belgen te misleiden zouden gelijktijdig aanvallen worden gedaan vanuit 
Bergen op Zoom en Staats-Vlaanderen, waar een troepenmacht onder 
commando van generaal H.M. baron de Kock (1779-1845) was gelegerd. 
De opzet van deze strategie was de indruk te wekken dat de aanval op 
Antwerpen was gericht.

Na het fiat van de koning trokken de Nederlandse troepen de Belgi-
sche grens over. Toen het nieuws van de Nederlandse aanval in geheel Bel-
gië bekend was geworden, richtte de prins van Oanje zich op 2 augustus 
1831 in een proclamatie met de volgende inhoud tot de bevolking: ‘Aan 
het hoofd van het nationale leger heb ik den voet gezet op uwen grond. 
Ik kom de vreedzame bewoners dier gewesten, gerust stellen omtrent 
de bedoeling van onze vijandelijke daad. Geen zucht naar overwinning 
of wraak bezielt het leger en zijne aanvoerders. De Koning, mijn vader, 
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zendt mij met geen ander doel herwaarts, dan om billijke en rechtmatige 
voorwaarden te verkrijgen van scheiding tusschen de gewesten, die hem 
getrouw zijn gebleven en die welke zich aan zijne heerschappij hebben 
onttrokken. (…) Moge soms hier of daar eenige ongeregeldheid worden 
gepleegd, dat altijd onvermijdelijk kwaad van een talrijk leger, elke klacht 
die de inwoner doet, zal door de legerhoofden worden gehoord. Op het 
bewijs van de misdaad zal de strenge straf onmiddellijk volgen.’ (Nuyens, 
1884, dl. 2, p. 97)

De eerste schermutselingen vonden plaats in Baarle-Hertog. Daar trof-
fen de aanvallers geen verdediging aan, maar wel een aantal grenswachters 
die zich tussen het graan schuil hielden. Drie van hen wisten te ontkomen, 
maar de vierde werd na een mislukt schot met de sabel de rechterhand 
doorkliefd en moest zich overgeven. De eerste sabelhouw was daarmee 
uitgedeeld. (Van der Hoeven, 1974, p. 105) Turnhout werd op 3 augus-
tus 1831 ingenomen en de vrijheidsboom werd daar vervolgens omge-
kapt. De prins van Oranje vestigde er zijn hoofdkwartier, na door het 
stadsbestuur te zijn ontvangen. De divisie van Van Geen manoeuvreerde 
in de richting van Antwerpen om de Belgen te doen geloven dat het om 
deze stad zou gaan. Over het algemeen gedroegen de troepen zich cor-
rect tegenover de bevolking van de bezette plaatsen. De officieren hand-
haafden streng het bevel van de prins zich waardig te gedragen. Toen het 
Nederlandse leger erin geslaagd was Diest te bereiken, was het leger van 
De Tiecken definitief gescheiden van dat van Daine.

Intussen waren in het Nederlandse kamp de eerste Militaire Willemsor-
den uitgereikt. Op 8 augustus 1831 werd Hasselt veroverd en bezet. Door 
de nadering van de divisie van Saksen-Weimar raakte het Belgische leger 
in verwarring en werd het uit elkaar geslagen. De overwinning bij Hasselt 
werd door de Nederlandse troepen met geestdrift begroet. Het Belgische 
Maasleger onder aanvoering van generaal Daine was totaal uit elkaar gesla-
gen. De beide prinsen werden op het stadhuis ontvangen in dezelfde zaal 
waar acht dagen tevoren koning Leopold nog met grote vreugde was ver-
welkomd. (Van der Hoeven, 1973, p. 136) 

De garnizoenscommandant van Maastricht, luitenant-generaal baron 
B.C.J. Dibbets, was inmiddels ook in actie gekomen. De bevolking van die 
stad was over het algemeen Belgisch gezind. Roermond en Venlo waren 
in handen gevallen van de Belgen. Maastricht zou zich eveneens bij de 
opstand hebben aangesloten als Dibbets dit met zijn garnizoen van zesdui-
zend man niet had voorkomen. Door streng optreden wist hij de rust te 
bewaren en bleef de stad voor Nederland behouden. Dibbets bleef tijdens 
de veldtocht niet werkeloos toezien, maar deed verschillende keren uitval-
len in de richting van het Maasleger. Dit leidde tot een felle confronta-
tie met Belgische troepen. Na een artilleriegevecht, dat aan verschillende 
militairen het leven kostte, moest het garnizoen van Dibbets zich terug-
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trekken. Ook in het noorden van Limburg vonden verschillende gevech-
ten plaats, vooral rond Gennep, evenals in delen van Noord-Brabant, zoals 
bij Boxmeer.

In Zeeuws-Vlaanderen kwam het tot een dramatisch treffen in de 
buurt van Sluis. Een tweetal kanonneerboten had het vuur geopend op 
een daar in de buurt gelegen sluis. De bedoeling hiervan was, de Belgi-
sche troepen daar naar toe te lokken. Toen de schepen zich ten gevolge 
van de intredende eb moesten terugtrekken, ging dat niet zonder moei-
lijkheden. De wind was intussen gedraaid, waardoor de schepen door een 
roeiboot moesten worden voortgetrokken. De bemanning van de sloep 
werd bestookt door vijandelijk geweervuur. Een van de schepen wilde het 
anker uitwerpen, maar het liep aan de grond. Het andere schip besloot 
te blijven assisteren. Door het wegebbende water kwamen de schepen 
droog te liggen, waardoor ze een dankbaar doelwit werden voor de Bel-
gische schutters. De situatie dreigde uit de hand te lopen. Verschillende 
bemanningsleden waren al gewond en op hulp van buitenaf hoefden de 
in het nauw gebrachte Nederlanders voorlopig niet te rekenen, omdat de 
landtroepen te ver weg waren. Maar aan overgeven dachten ze niet. De 
geest van Van Speyk waarde rond en gaf hun het nodige elan. Eén beman-
ningslid slaagde erin de wal te bereiken en kon in Sluis verslag uitbren-
gen. De commandant van de daar gelegerde troepen besloot onmiddellijk 
op te rukken naar de plek des onheils. Deze versterking gaf de beman-
ning van beide schepen zo veel moed, dat verbeten werd doorgevochten. 
Versterkingen vanuit Oostburg slaagden er uiteindelijk in de manschap-
pen te ontzetten. De strijd had aan 46 Belgen en 22 Nederlanders het 
leven gekost. Eén schip was zo zwaar beschadigd, dat het moest worden 
gesloopt. Het andere kon bij hoogwater de reis voortzetten. (Van der Hoe-
ven, 1973, pp. 125-127)

De slag bij Bautersem en de wapenstilstand

Nadat Hasselt op 8 augustus 1831 was veroverd, verplaatste de prins van 
Oranje zijn hoofdkwartier naar St. Truiden met het plan het Scheldeleger 
uiteen te jagen. Toen generaal Chassé op 6 augustus 1831 eigenmachtig 
tot een wapenstilstand had besloten, betekende dit voor het Nederlandse 
leger een grotere bedreiging. Het Belgische Scheldeleger kreeg de han-
den vrij om de flanken van het leger van de tegenstander te bedreigen. 
Daarbij kwam dat het Franse leger nog steeds klaarstond om België bin-
nen te trekken. Het Nederlandse leger trok via Diest en Tienen verder 
richting Leuven. Toen koning Leopold van de desastreuze ondergang van 
het Maasleger kennis had genomen, aarzelde hij geen moment en riep 
op 8 augustus 1831 de hulp van de Franse troepen in. Deze marcheerden 
onder bevel van maarschalk E.M. graaf Gérard (1773-1852) België binnen. 
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De prins van Oranje had uitdrukkelijk verboden de strijd met de Franse 
legers aan te gaan. Daarom was een snel uitschakelen van het Belgische 
leger van het hoogste belang.

Bij Bautersem kwam het tot een confrontatie tussen koning Leopold 
en de prins van Oranje. Het was geen voorhoedegevecht meer, maar een 
ontmoeting van beide legers op het slagveld. Een kanonschot, dat door de 
Belgen werd beantwoord, luidde het begin van de strijd in. Om een fron-
tale aanval met veel bloedvergieten te voorkomen, besloot de prins een 
omtrekkende beweging te maken. Tijdens een beraadslaging met zijn offi-
cieren werd het paard van de prins door een kogel getroffen. Dier en berij-
der stortten ter aarde, maar de prins was niet gewond en besteeg bedaard 
het paard van zijn adjudant. (Nuyens, 1884, dl. 2, p. 99) De Belgische legers 
werden teruggedrongen, maar tot een beslissende slag zou het niet meer 
komen. Er naderde een troep ruiters met in hun midden een witte vlag. 
Het bleek het Britse parlementslid, W. Russell (1767-1840), te zijn, die de 
prins een brief overhandigde. Deze was afkomstig van de Britse gezant, R. 
Adair (1763-1855). Daarin werd vermeld dat op bevel van zowel de Britse 
als de Franse regering de vijandelijkheden dienden te worden gestaakt. 
Het Franse leger zou deze eis desnoods met kracht van wapenen doorvoe-
ren. De prins stemde met de beëindiging van het wapengeweld in, mits dit 
van Belgische kant ook zou gebeuren. De opmars richting Leuven ging 
echter onverminderd door. De Belgen hadden zich tijdens de onderhan-
delingen over een staakt-het-vuren verder teruggetrokken. De divisie van 
Saksen-Weimar bereikte de boulevards van Leuven, waar zich even later 
de cavalerie bij voegde. Adair en Belliard drongen er bij de prins op aan 
de wapenstilstand te sluiten en af te zien van een bombardement op Leu-
ven. Hij stemde hiermee in, op voorwaarde dat de Belgen de stad zouden 
ontruimen en dat het Nederlandse leger de stad één dag zou bezetten. Een 
Belgische stafofficier vervoegde zich bij de prins om de voorwaarden te 
vernemen. De Belgische staf ging met de eisen accoord. Koning Leopold 
wist nog net uit Leuven naar Mechelen te ontsnappen.

Toen generaal De Tiecken met zijn troepen de stad wilde verlaten, 
opende een deel van zijn regiment het vuur op de rustende Nederlandse 
soldaten. Dit schieten werd door de koninklijke jagers gretig beantwoord. 
Er volgde een kort, maar hevig gevecht, maar toen een adjudant van de 
prins het bericht van de gesloten wapenstilstand bracht, werd het vuren 
gestaakt. Bij Leuven kwam het nog tot een dramatisch vuurgevecht, 
want plotseling barstte zonder enige waarschuwing vanaf de wallen een 
vernietigend bombardement los. Een regen van kogels daalde vanuit alle 
vuurmonden op de nietsvermoedende Nederlanders neer. Ondanks de 
verrassing kon paniek worden voorkomen. Ook in de stad vonden weer 
beschietingen plaats, die velen het leven hebben gekost. (Van der Hoeven, 
1973. pp. 149-151)



224 ‘Losgemaakt uit de verdrukking’

Na verloop van tijd kon aan de gevechten een einde worden gemaakt. 
Een Belgische officier bood de prins van Oranje zijn excuses aan, omdat 
er sprake was geweest van een misverstand, waarop de prins de veront-
schuldigingen aanvaardde. De daaropvolgende dagen keerden de Neder-
landers terug achter de eigen grenzen. In Tienen ontving de prins nog de 
complimenten van maarschalk Gérard over de voltooide veldtocht. Vanuit 
het hoofdkwartier in Eindhoven betuigde koning Willem I op 20 augus-
tus 1831 nog eenmaal zijn dank aan zijn soldaten. Bij de triomfantelijke 
intocht in Den Haag werden ook vijf stukken geschut meegevoerd, die te 
Hasselt waren buitgemaakt. Uit het omgesmolten metaal zijn, voor ieder-
een die aan de veldtocht had deelgenomen, erepenningen geslagen. (Van 
der Hoeven, 1973, p. 153)

De gevolgen van de Tiendaagse Veldtocht

De Tiendaagse Veldtocht was voor Nederland bevredigend verlopen. Het 
kostte aan de Nederlandse kant ruim honderd doden en zevenhonderd 
gewonden. Dit relatief geringe aantal slachtoffers was mede te danken aan 
het feit dat de Belgen wel ‘geweldig schoten, maar weinig raakten’. (Nuy-
ens, 1884, dl. 2, p. 103) De verrichtingen bij Hasselt en Leuven konden, 
gezien de geringe tegenstand van de Belgen, nauwelijks veldslagen worden 
genoemd. Indien Willem I niet had moeten zwichten voor de machtspoli-
tiek van de grote mogendheden zou Brussel spoedig zijn bezet. Al met al 
was deze militaire actie niet tevergeefs geweest. Het doel was de diploma-
tieke besprekingen kracht bij te zetten en daarin was Nederland geslaagd. 
Uit het verdere verloop van de Conferentie in Londen zou blijken dat 
door het machtsvertoon de internationale positie van Nederland was ver-
sterkt. De militaire onbeduidendheid van de Belgen was overduidelijk 
aangetoond.

Op het internationale toneel veroorzaakte de interventie van Frank-
rijk de nodige onrust. De Britten waren pijnlijk getroffen door het Franse 
ingrijpen en ook de Russische tsaar was verbolgen over de Franse inter-
ventie. (Verberne, 1958, dl. 2, p. 95) Koning Leopold had begrepen dat 
hij zijn rumoerige onderdanen moest manen met bescheidener eisen te 
komen. Voor de deelnemers aan de Conferentie in Londen was duidelijk 
dat aan de Nederlandse verlangens diende te worden tegemoetgekomen. 
Opnieuw begonnen moeizame onderhandelingen.

De Nederlandse regering schreef op 14 augustus 1831 een algemene 
biddag uit, die door alle kerkgenootschappen is gehouden, uitgezonderd 
de katholieke en Joodse geloofsgemeenschappen.
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Perscommentaren op de Tiendaagse Veldtocht

Al eerder had De Noordstar zich uitgelaten over de mogelijk positieve 
gevolgen van de veldtocht op de onderhandelingen in Londen. Op 
17 augustus 1831 voelde het blad zich bevestigd in zijn visie door op te 
merken: ‘De Conferentie zelve schijnt het inmiddels geraden te heb-
ben gevonden, de Belgen tot definitive onderhandelingen aan te sporen 
in den geest der Protocollen; van de 18 Artikelen schijnt zij, blijkens de 
mededeeling van onzen minister van Buitenlandsche Zaken, niets meer te 
willen hooren. Zouden wij door een waardig en standvastig gedrag wel-
ligt nu reeds het doel bereikt hebben, waartoe wij voor weinige dagen 
het zwaard hebben uitgetrokken?’ De redactie van het blad had al op 
11 augustus 1831 geschreven dat ze ervan overtuigd was dat de uitslag van 
de veldtocht tot betere resultaten in Londen zouden moeten leiden. Zij 
was acht dagen later blij dat de recente gebeurtenissen de onderlinge een-
heid in het land hadden bevorderd en schreef in dit verband: ‘Het is één 
geest, die in de correspondentie van Chassé, in de legerberigten van den 
Prins van Oranje en in de mededeelingen van den Heer Verstolk van 
Soelen doorstraalt.’ Deze minister van Buitenlandse Zaken had de Tweede 
Kamer in onverbloemde bewoordingen toegesproken en beklemtoond dat 
de eendrachtige samenwerking tussen vorst en onderdanen had geleid tot 
het behaalde succes. Ook nu kon de schrijver niet nalaten enkele hatelijke 
opmerkingen aan het adres van Frankrijk en België te uiten. Hij merkte 
namelijk op: ‘Vergelijk daarmede, wien het lust, Fransche grootspraak of 
Belgische snorkerij. Den Hollander zwelt de borst bij deze uitspraak [van 
de minister van Buitenlandse Zaken], omdat hij gevoelt, dat daarin de 
waarheid, de geheele waarheid, en niets meer dan de waarheid gezegd is.’

Thorbecke deelde het standpunt van De Noordstar niet. Hij schreef aan 
Groen van Prinsterer: ‘In de voordeelige schikking met Belgie en met 
Frankrijk, daar zich de staatsgeleerden van de Noord Star mede vleijen, zie 
ik niet meer dan luchtkasteelen.’ (Hooykaas, 1975, p. 209) De regerings-
gezinde Journal de la Haye was positiever dan Thorbecke en wijdde op 20 
augustus 1831 een artikel aan de vraag wat de winst was van de veldtocht. 
De schrijver betoogde ‘dat door den heldenmoed onzer krijgsbenden 
de nationale eer is gered geworden (…) en dat, wat de schikkingen met 
België betreft, de zege door onze wapenen bevochten tot eene ontknoo-
ping moet leiden’. Maar een ontknoping garandeerde nog geen voorde-
lige voorwaarden, zo was de strekking van een artikel in De Standaard op 
28  augustus  1831. De schrijver ervan besloot zijn kritische opmerkin-
gen met de volgende woorden: ‘Vraagt men dus: wat hebben wij bij den 
bevochten zege gewonnen? Zoo antwoorden wij: eene schoone bladzijde 
meer in onze geschiedenis, maar eene Fransche bezetting in België; de 
algemeene oorlog meer dreigend dan vroeger, en even weinig vooruitzicht 
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op spoedige en voordeelige schikkingen, als vóór dat de oorlog begon.’
De Arnhemsche Courant had al op 12 augustus 1831 vol lof over de veld-

tocht geschreven: ‘O, geene pen is in staat, om deszelfs verrukkingen te 
schetsen; elk waar Oud-Nederlander acht zich gelukkig, deze schoone 
dagen beleefd te hebben.’ En verderop stond: ‘Ziedaar dan nu, door onze 
korten, maar schitterenden veldtogt, den blinddoek van voor de oogen des 
vreemdelings weggerukt; de Belgen in derzelver verachtelijke naaktheid 
openlijk ten toon gesteld, en de Hollanders daarentegen de bewondering 
geworden van gansch Europa.’

Rehabilitatie van de prins van Oranje

De positie van de prins van Oranje was door het succes van de Tiendaagse 
Veldtocht aanzienlijk verbeterd. De man die men in oktober 1830 had 
weggehoond vanwege zijn opportunistische politieke activiteiten, had 
weer uitgeblonken in zijn eigenlijke kwaliteiten als krijgsman en veldheer. 
(Van der Hoeven, 1973, p. 154) Dit werd ook door Thorbecke bevestigd. 
Hij schreef: ‘Voorleden dinsdag heb ik den zegevierenden intogt des prin-
sen van Oranje in den Haag bijgewoond. Het was een treffend volksfeest, 
in de schoonste en innigste beteekenis van het woord. Zoo algemeen de 
geestdrift en zuiver de liefde, waarmede de prins werd ingehaald, zoo edel 
en met nadruk vorstelijk was de wijs, op welke hij zulks beantwoordde. Ik 
wenschte wel, dat gij het koninklijk huisgezin te midden der opgewonden 
en juichende menigte met mij had gezien. Niet ligt zal elders zulk een 
toneel worden aanschouwd.’ (Hooykaas, 1975, p. 209)

Onbeschrijfelijk was de vreugde in Nederland. Uitbundig de geestdrift 
voor vader Willem en zijn zonen en in het bijzonder de prins van Oranje. 
(Nuyens, 1884, dl. 2, p. 104) Vooral Amsterdam en Den Haag manifesteer-
den zich in loftuitingen. De beeldvorming in deze steden was zeer positief, 
getuige ook de vele blijken van, nogal theatrale, vaderlandslievende poëzie 
die daar en elders verscheen. In andere plaatsen gaf de bevolking eveneens 
uiting aan de vreugde over de behaalde overwinning.

De Amsterdamse hoogleraar N.G. van Kampen (1776-1839) gaf in één 
volzin de sfeer weer: ‘De geheele togt des Prinsen van Oranje was eene 
zegepraal. Te Breda, te Dordrecht, te Rotterdam, boden maagden hem en zij-
nen broeder lauwerkransen aan, of waren eerebogen opgerigt op hunne 
weg, of werden zij door duizenden ontvangen, waarvan sommigen 
beijverden, hun rijtuig zelve voort te trekken, of vlagden alle de schepen, 
en was de rivier met booten en schuiten bedekt, terwijl zich ieder ver-
drong om ’s Vorsten vriendelijk gelaat te aanschouwen, een’ groet of zelfs 
een’ handdruk te ontvangen, die de volklievende Prins van Oranje met 
hartelijkheid aan velen gaf, welke hem naderden.’ (Van Kampen, 1834, p. 
389)
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De Bosch Kemper, die zelf als vrijwilliger deel uitmaakte van het Neder-
landse leger, deelde eveneens in de blijdschap, toen hij schreef: ‘De 
terugkomst van het Nederlandsche leger gaf aanleiding tot allerlei vreug-
debetoon, niet het minst op den 24e Augustus, toen ’s Konings jaardag 
gevierd werd.’ Hij voegde daaraan toe: ‘Het jaar van 24 Augustus 1830 tot 
24 Augustus 1831 is met onuitwischbare letteren geschreven in ’s lands 
geschiedenis; het heeft zich gekenmerkt door bijna algemeene toewijding 
van het volk aan het Vaderland. De wijze, waarop tegen een beginsellooze 
diplomatie de rechten en belangen van Nederland zijn verdedigd, heeft 
niet minder van bekwaamheid doen blijken dan van moed en trouw op 
het oorlogsveld; maar toch heeft het ook niet ontbroken aan besluiteloos-
heid, – aan halve maatregelen, – aan dubbelzinnigheid.’ (De Bosch Kem-
per, 1873, p. 165)

Een tussentijdse conclusie mag zijn dat de positie van Nederland 
heel anders zou zijn geweest, indien de regering een redelijk beleid had 
gevoerd en zo spoedig mogelijk tot een goede scheidingsregeling met 
België was gekomen. Doordat zij echter telkens halfslachtige maatrege-
len nam, dupeerde zij de bevolking die onder een zware financiële last 
gebukt ging. De interventie van Groot-Brittannië en Frankrijk had Bel-
gië, ondanks de verpletterende nederlaag die het leed, sterk gemaakt en 
Nederland, ondanks een schitterende overwinning, verzwakt. (De Bosch 
Kemper, 1873, p. 169) In Londen zouden opnieuw lastige besprekingen 
plaatsvinden. Ze werden ten slotte verwoord in de formulering van de 
Vierentwintig Artikelen. 





Hoofdstuk 12

De Vierentwintig Artikelen en de reacties erop

Calendarium
20 augustus 1831 Door bemiddeling van de mogendheden wordt tussen 

Nederland en België een wapenstilstand gesloten, die 
voortduurt tot 25 oktober 1831

14 oktober 1831 De aanbieding van de Vierentwintig Artikelen door de 
Europese mogendheden in Londen aan de Belgische 
en Nederlandse regeringen

1 november 1831 De aanvaarding van de Vierentwintig Artikelen door 
het Belgische parlement

15 november 1831 Het tractaat van de vijf Europese mogendheden 
waarin ze de uitvoering van de bepalingen aan Bel-
gië garanderen. Willem I blijft iedere onderhandeling 
afwijzen en wenst de Citadel van Antwerpen niet op 
te geven

22/23 december  Het debat in de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
1831 over de Rijksbegroting voor het jaar 1832
31 januari 1832 De ratificatie van de Vierentwintig Artikelen door 

Groot-Brittannië en Frankrijk
22 februari 1832 Het geheim overleg van de regering in Den Haag met 

de Russische gezant A.F. graaf Orloff (1786-1861)
4 maart 1832 De erkenning door koning Willem I van de Belgische 

onafhankelijkheid op voorwaarde dat de mogendhe-
den de door hem voorgestelde wijzigingen in de Vie-
rentwintig Artikelen accepteren

22 oktober 1832 De conventie van Frankrijk en Groot-Brittannië 
om desnoods met militair geweld het tractaat van 15 
november 1831 uit te voeren

23 december 1832 De overgave van de Citadel van Antwerpen door D.H. 
Chassé

15 juli 1833  De hervatting van de Londense Conferentie. Wil-
lem I volhardt in zijn weigering de voorstellen van de 
mogendheden aan te nemen. De Conferentie besluit 
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haar zittingen vanaf 24 augustus 1833 te verdagen 
zonder een datum voor een volgende vergadering vast 
te stellen

10 maart 1838 Koning Willem I verklaart zich akkoord met een 
scheidingsverdrag

19 maart 1838 De hervatting van de Londense Conferentie
19 april 1839 De ondertekening van de definitieve akkoorden met 

betrekking tot scheiding van België en Nederland 
door de grote mogendheden

8 juni 1839 De uitwisseling van de laatste ratificatiebesluiten in 
verband met de afscheiding van België

Na de euforie in Nederland vanwege de successen tijdens de Tiendaagse 
Veldtocht werden in Londen de diplomatieke besprekingen hervat. Nadat 
door bemiddeling van de grote mogendheden een wapenstilstand was 
gesloten tussen België en Nederland boden de bemiddelaars in Londen 
beide partijen nieuwe voorwaarden aan, vervat in de Vierentwintig Artike-
len. Deze werden door België na discussie in het parlement aanvaard, maar 
door koning Willem I opnieuw afgewezen. Dit betekende voor Neder-
land een grote financiële druk, omdat de kosten in verband met een staand 
leger bleven drukken op de begroting.

Het laatste militaire bolwerk, de Citadel van Antwerpen, moest onder 
druk van Frankrijk worden opgegeven. Langzaam maar zeker zag Willem 
I zijn hoop op betere voorwaarden vervliegen. Uiteindelijk verklaarde hij 
zich akkoord met een scheidingsverdrag dat ten slotte in 1839 werd gera-
tificeerd.

Enthousiasme in Nederland na het succes van het leger

Na het uitbundige succes van de Tiendaagse Veldtocht te hebben gevierd, 
leefde het land van koning Willem I in de veronderstelling aan kracht 
en invloed te hebben gewonnen. Dat bleek uit het feit dat men voor de 
inval in het Zuiden tevreden zou zijn geweest met een volledige scheiding 
onder billijke voorwaarden. Onder invloed van de euforie van de geslaagde 
militaire actie was de gedachte: ‘Wij kunnen ons recht handhaven, wij 
moeten niet toegeven aan onbillijke eischen.’ Dit gevoel was ingegeven 
door dichters en schrijvers die de houding van Nederland idealiseerden. 
De met redenaarstalent begiftigde Amsterdamse hoogleraar A. des Amorie 
van der Hoeven (1798-1855) sprak bij de opening van de algemene verga-
dering van de Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten de volgende 
hoogdravende woorden: ‘Een kleine natie bond alleen de strijd tegen de 
hydra der omwenteling aan.’ (De Bosch Kemper, 1873, p. 170)
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In conservatieve kring in Europa toonde men zich eveneens tevreden over 
het verloop van de Tiendaagse Veldtocht. Deze had aangetoond dat de 
koning nog in hoog aanzien stond bij zijn onderdanen, die goed en bloed 
voor hem en het vaderland hadden gegeven, trouw hadden gestreden 
tegen de beginselloze diplomatie en waren opgekomen voor de rechten 
van hun vaderland. De in Amsterdam woonachtige dichter en ondernemer 
C. Loots (1764-1834) dichtte in augustus 1831 een Opwekking der Mogend-
heden ter heirvaart naar Parijs en de bekende dichter J. van Lennep (1802-
1868) schreef in dezelfde periode het gedicht de Roem van twintig Eeuwen.

De Noordstar was nog steeds in de ban van de overwinning. Op 5 sep-
tember 1831 opende het blad met een artikel over de verjaardag van 
koning Willem I. Zijn verjaardag was volgens de schrijver nog nooit zo 
uitbundig gevierd als nu. Erepoorten, kransen met bloemen en vrolijk 
gezang waren het toonbeeld van aanhankelijkheid aan de koning geweest. 
In alle lagen van de bevolking waren deze uitingen van vreugde gezien. 
Maar, terug in de werkelijkheid, constateerde het blad dat de vrede nog 
niet was getekend, het leger nog steeds aan de grenzen stond en de grens-
scheiding evenals de verdeling van de schulden nog niet waren geregeld, 
‘om van al de veranderingen en verbeteringen, welke wij in ons Binnen-
landsch Bestuur mogen verwachten, niet te spreken’. 

De diplomaten gaan opnieuw aan het werk

Na verloop van tijd ontwaakte Nederland uit de overwinningsroes en 
moesten de koning en zijn onderdanen weer overgaan tot de orde van de 
dag. Door tussenkomst van de mogendheden was op 20 augustus 1831 
een wapenstilstand gesloten geldend tot 25 oktober 1831. In de tussen-
tijd moesten de diplomaten in Londen, op basis van de eisen van de beide 
partijen, een nieuwe schikking treffen. De Achttien Artikelen waren door 
het in augustus 1831 beëindigde militaire machtsvertoon niet meer te ver-
dedigen. Daarbij kon Nederland nog steeds rekenen op de sympathie van 
Oostenrijk, Pruisen en Rusland.

Op 14 oktober 1831 werden de nieuwe regelingen in de vorm van 
de Vierentwintig Artikelen gepresenteerd. Ze stuitten echter zowel bij 
Nederland als bij België op grote weerstand. De Belgische diplomaat J.B. 
Nothomb (1805-1881) drukte het probleem als volgt uit: ‘Holland zeide: 
“ik wil mijne voormalige grenzen, maar ik wil het geheel mijner voor-
malige schulden niet”, België zeide: “ik begeer voor mij een deel van het 
voormalig Hollandsch grondgebied, en ik wil niets dragen van de oude 
Hollandsche schuld.” ’ (Nuyens, 1884, dl. 2, p. 106)

De voorwaarden van de Vierentwintig Artikelen waren een mengeling 
van de Januari-protocollen van 27 januari 1831 en de Achttien Artikelen 
van 26 juni 1831. Limburg werd zo verdeeld, dat Roermond bij Neder-
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land werd gevoegd; Luxemburg werd gehalveerd, het Waalse gedeelte werd 
Belgisch, het overige gebied bleef in handen van Willem I, de groother-
tog-koning. Deze moest met de Duitse Bond gaan onderhandelen over 
een schadeloosstelling voor het geleden verlies. Vanaf 1 januari 1832 zou 
België jaarlijks 8.400.000 gulden betalen als rente op de staatsschuld en 
moest 5 procent vergoeden van de schulden die vanaf 1 november 1830 
waren ontstaan. De vrije vaart op de Schelde, Maas en Rijn werd gere-
geld. Dit hield in dat onder zekere bepalingen, zoals het heffen van loods-
geld, zowel Nederlandse als Belgische schepen onbelemmerd de wateren 
mochten bevaren. Bovendien werd bepaald dat België via Sittard een neu-
trale toegangsweg naar Duitsland zou krijgen.

Door de vijandige houding van de Nederlandse en Belgische staats-
lieden onderling was niet te verwachten dat een eindschikking met 
betrekking tot de genoemde voorwaarden spoedig tot stand zou komen. 
Bovendien zouden de Duitse Bond en de agnaten (bloedverwanten) van 
het Huis van Nassau er hun goedkeuring nog aan moeten geven.

Noch in Nederland noch in België was men tevreden over het bereikte 
resultaat. Voor Nederland was Luxemburg een twistpunt, maar ook 
de regeling van de financiën stuitte op tegenstand. De vrije vaart op de 
Schelde lag gevoelig, de toegang tot Antwerpen was vanaf 1648 [Vrede 
van Westfalen] altijd in handen van de Nederlanders geweest. Daar-
bij speelde steeds de concurrentie tussen de havensteden Antwerpen en 
Amsterdam een rol. Ondanks het aandringen van vooral Falck om de 
Vierentwintig Artikelen te accepteren wenste de koning dat niet te doen. 
Zoals hij eerder de Achttien Artikelen had afgewezen, zo deed hij dat ook 
met de Vierentwintig Artikelen.

In België ontstond eveneens een krachtig verzet tegen de nieuwe voor-
waarden. De Belgen beschouwden Limburg en Luxemburg als delen van 
de Zuidelijke Nederlanden en de Schelde stroomde volgens hen voor het 
grootste deel door België. Daarbij kwam nog dat Leopold de troon had 
aanvaard onder de voorwaarden van de Achttien Artikelen en niet onder 
die van de Vierentwintig Artikelen. (Nuyens, 1884, dl. 2, pp. 105-111)

Het debat in het Belgische parlement over de Vierentwintig Artikelen

Omdat het nieuwe verdrag ongunstiger voor België was uitgevallen, werd 
de stemming in België er niet beter op. Wel viel een deel van Luxemburg 
aan België toe, maar Maastricht en Limburg over de Maas zouden bij 
Nederland komen. Het kostte de Belgische regering veel moeite de als 
Vierentwintig Artikelen geformuleerde voorstellen voor de scheiding van 
het voormalige Verenigd Koninkrijk in de Kamer van Volksvertegenwoor-
digers aangenomen te krijgen. Dat bleek toen de Vierentwintig Artike-
len in de Kamer werden behandeld. Het debat verliep stormachtig. Velen 
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beschouwden de voorwaarden als verraad aan het adres van hun Lim-
burgse en Luxemburgse medeburgers. Slechts een geringe meerderheid 
wilde zich bij de feiten neerleggen. Uiteindelijk won het gezonde ver-
stand. Op 1 november 1831 werd het geheel aan voorstellen met 59 tegen 
38 stemmen aangenomen. De Senaat bleek gewilliger, in dat huis waren 
35 stemmen voor en slechts acht tegen. Omstreeks half november 1831 
ondertekende de Belgische gevolmachtigde in Londen de Vierentwintig 
Artikelen. (Verberne, 1958, dl. 2, p. 95) 

Reacties in de pers met betrekking tot de Vierentwintig Artikelen

Al op 7 september 1831 besteedde De Standaard aandacht aan de her-
opende onderhandelingen in Londen. Angst overheerste bij de redactie. 
Hoe zouden de mogendheden op de militaire actie reageren? Het grote 
probleem was, dat België door de Franse interventie afhankelijker was 
geworden van dit land. ‘Wat zouden de gevolgen voor Nederland kun-
nen zijn?’, zo vroeg de schrijver zich in zijn beschouwing af. Om Frank-
rijk te vriend te houden moesten volgens hem meer concessies aan België 
worden gedaan en dit zou ten koste van Nederland gaan. Hij besloot zijn 
sombere artikel als volgt: ‘Voor Europa is het intusschen genoeg gebleken, 
dat de onafhankelijkheid van België eene hersenschim is, maar den vrede 
zal het niet opofferen, hetzij tegen, hetzij ten voordeele van België. Voor 
Nederland is dus de toekomst al even duister gebleven, en is een nieuw 
jaar sedert den Brusselschen opstand ingetreden, hetwelk welligt evenzeer 
in nuttelooze onderhandelingen zal worden verbruikt, wanneer niet reeds 
vroeger niettegenstaande het verlangen der vorsten en kabinetten, de oor-
log uitbreekt.’ De situatie werd dus door De Standaard als benard ervaren.

Het Algemeen Handelsblad nam op 16 november 1831 afstand van dege-
nen die aandrongen op het aannemen van de Vierentwintig Artikelen. Het 
blad schreef: ‘Omtrent de waarheid, dat de 24 Artikelen strijdig zijn met 
ons belang, bestaat eigenlijk geen verschil en slechts een paar tijdschriften 
of dagbladen stellen er prijs op, om zich door het aanprijzen der 24 Arti-
kelen, een roem der zonderlingheid te verzekeren. Wij willen ons niet aan 
hunne zijde scharen.’ Met die zonderlingen bedoelde het Algemeen Han-
delsblad onder meer De Standaard.

Het antwoord van De Standaard liet niet lang op zich wachten. Op 19 
november 1831 reageerde dit blad als volgt: ‘Men schreeuwt hoog over 
onze mening, men noemt ons singulier en onverschillig, terwijl wij slechts 
koel en onpartijdig zijn of althans verlangen te zijn.’ De auteur van het 
artikel wees de Journal de la Haye en het Algemeen Handelsblad aan als de 
veroorzakers van de scheuring. Zij zouden met hun geschrijf voor de 
nodige stemmingmakerij hebben gezorgd. De redactie van De Standaard 
heeft altijd aangedrongen op rechtstreekse onderhandelingen met de Bel-
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gen. De schrijver van het artikel merkte op dat hij de pen direct zou neer-
leggen, als de publieke opinie de opvatting van de Journal de la Haye en het 
Algemeen Handelsblad zou delen. De schrijver benadrukte dat de bevolking 
behoefte had aan een regering die hervormingen nastreefde.

Op 17 november 1831 publiceerde het Algemeen Handelsblad een artikel 
naar aanleiding van de brochure Eenige aanmerkingen over de 24 artikelen. De 
auteur wees op het gevaar van de vrije doorvaart. Dit zou betekenen dat 
Nederland als doorvoerland ging fungeren en dit zou zeer schadelijk voor 
de eigen handelsbelangen zijn.

Op 2 november 1831 besprak De Standaard eveneens het voorstel van 
de mogendheden. De schrijver kwam met twee opmerkingen vooraf. De 
eerste was dat een schikking die tot stand kwam via bemiddeling altijd 
geschilpunten zou houden en de tweede dat niet alle wensen, verlan-
gens en rechten konden worden verwezenlijkt. Daar kwam volgens het 
blad nog bij dat de Januari-protocollen door de koning waren aanvaard. 
Ze zouden als uitgangspunt voor de onderhandelingen moeten dienen. 
De schrijver van het artikel concludeerde dat De Standaard een pleitbe-
zorger was geweest van het aannemen van de Achttien Artikelen. Nu deze 
door de Vierentwintig Artikelen waren vervangen, zou acceptatie ervan de 
meest logische stap zijn.

De gevolgen van de volhardingspolitiek van koning Willem I

De weigering van de koning de Vierentwintig Artikelen te accepteren 
werkte, evenals het niet invoeren van liberale hervormingen, verlammend 
op de bevolking. Politici als Luzac, Van Nes en Warin spraken voor dove-
mansoren. Thorbecke, Groen van Prinsterer en Van Marle waren teveel 
met zichzelf ingenomen om de realiteit onder ogen te zien. Van Hogen-
dorp had door de verdediging van de prins van Oranje aan invloed verlo-
ren, waardoor zijn latere denkbeelden niet meer serieus werden genomen. 
Van de tirades van Lipman tegen Van Hogendorp kregen velen meer dan 
genoeg. Kortom: de politiek bleek besluiteloos en daardoor machteloos. 
Eind 1831, begin 1832 had de bevolking nog kunnen denken dat de rege-
ring oprecht bezig was met de regeling van een eindschikking. Daarvoor 
waren twee redenen. Ten eerste dwong de benarde financiële toestand het 
Rijk tot een spoedige oplossing van het conflict te komen en in de tweede 
plaats bleven de mogendheden aandringen op instemming van de voorge-
stelde regeling. (De Bosch Kemper, 1873, p. 167)

In het laatste nummer van De Noordstar, verschenen op 29 december 
1831, weersprak de redactie van het blad nog eenmaal het advies van De 
Standaard snel tot een eindschikking met de mogendheden te komen. Het 
uitblijven daarvan zou een verlammende werking hebben op de bevol-
king. De Noordstar merkte daarover op dat er geen hechtere band met de 
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koning was geweest dan juist in deze tijd. Verder noteerde de schrijver met 
vreugde dat de weigering van de regering om de Vierentwintig Artikelen 
aan te nemen niet had geleid tot een confrontatie met Engeland en Frank-
rijk. Hij prees de houding van de koning die niet gezwicht was voor de 
druk van de mogendheden. Opmerkelijk in dit artikel is dat De Noordstar 
geen woord van kritiek uit op het achterwege blijven van de door haar 
steeds aangeprezen staatsrechtelijke vernieuwingen. Het Algemeen Handels-
blad had zich op 7 december 1831 al in soortgelijke bewoordingen als De 
Noordstar uitgelaten. De redactie was blij dat de koning de Vierentwintig 
Artikelen had afgewezen, omdat die in strijd zouden zijn met de afspraken 
van 1795. Aanvaarding ervan zou een aantasting van het grondgebied van 
oud-Nederland hebben betekend.

Het debat over de Rijksbegroting voor het jaar 1832

Zoals de redactie van De Standaard al had betoogd, legde de voortdu-
rende oorlogssituatie van het land een grote druk op de financiën. Daarom 
kreeg de gewone tienjaarlijkse Rijksbegroting van 1832 in de vergade-
ring van de Tweede Kamer op 22 en 23 december 1831 meer dan gewone 
aandacht. Deze begroting ging over de gewone, lopende uitgaven en 
sloot met een tekort van elf miljoen gulden op een begroting van ruim 
48,5  miljoen gulden. Ondanks veel kritische woorden van verontruste 
Kamerleden werd de begroting na krachtig aandringen van de minister 
van Financiën, Van Tets van Goudriaan, door de Tweede Kamer met 41 
stemmen voor en slechts acht Kamerleden tegen aangenomen. De Rijks-
begroting voor buitengewone behoeften beliep een bedrag van 138 mil-
joen gulden. Deze begroting ging over buitengewone en onvoorziene 
uitgaven en werd vastgesteld voor één jaar. Het Kamerlid F. Frets hield een 
gloedvol betoog over de opstelling van de bevolking ten opzichte van de 
mogendheden en België. Hij beëindigde zijn toespraak als volgt: ‘Om te 
eindigen zooals ik begonnen ben: wij worstelen niet met een onverbid-
delijk noodlot; wij voeren geen kamp voor de eene of andere theorie van 
staatsbestuur, maar, even als de voorvaders, voor vrijheid en onafhanke-
lijkheid. Wij vertrouwen op God, en zullen niet bezwijken dan voor hem 
alleen.’ Na hem volgden nog veel sprekers en ten slotte voerde de minister 
van Financiën het woord. De begroting voor buitengewone en onvoor-
ziene uitgaven werd met 34 tegen 15 stemmen aangenomen.

De Noordstar van 29 december 1831 vond het optreden van de minister 
van Financiën vreemd. Het zou het vertrouwen in de financiële aange-
legenheden niet hebben bevorderd. Nadat de hele begroting behandeld 
was en de beraadslagingen waren afgerond, was de minister immers met 
de mededeling gekomen, dat de begroting nog met vier miljoen gulden 
kon worden bezuinigd. Toen een afgevaardigde had voorgesteld de beraad-
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slagingen met een dag te verlengen, was de overgrote meerderheid van de 
Kamer hiermee niet akkoord gegaan. Aldus De Noordstar. Waarop de voor-
gestelde bezuiniging betrekking had, werd overigens niet medegeedeeld.

Naar aanleiding van het begrotingsvoorstel van 138 miljoen gulden 
kwam anoniem een brochure uit met de titel Bedenkingen over Vrede en 
Oorlog in verband met de heffing van ƒ 138,000,000, uitgegeven in Utrecht 
bij N. van der Monde (1799-1847). De auteur drong erop aan de Vieren-
twintig Artikelen aan te nemen. Zijn vlugschrift begon met de spreuk: ‘De 
waarheid te volgen, de regtvaardigheid te verdedigen, voor niets te vree-
zen.’ Het Algemeen Handelsblad, De Noordstar en de Journal de la Haye wezen 
het betoog in de brochure met kracht van de hand. De Standaard, het blad 
dat al eerder had geadviseerd de Vierentwintig Artikelen aan te nemen, was 
het in grote lijnen eens met de schrijver van deze publicatie. (De Bosch 
Kemper. 1873, letterkundige aantekeningen, pp. 272-273)

Op 18 december 1831 reageerde De Standaard op uitspraken van het 
Algemeen Handelsblad, gedaan in de nummers van 10 en 15 december van 
genoemd jaar. Het Amsterdamse dagblad beschuldigde De Standaard van 
het zaaien van tweedracht door aan te dringen op het aannemen van de 
Vierentwintig Artikelen. Dit blad wilde volgens het Algemeen Handelsblad 
alles op de kop zetten, ja, het zou zelfs op een revolutie uit zijn. De eer-
ste opmerking die De Standaard in haar reactie op dit verwijt maakte, was: 
‘Dat dit geene redeneringen zijn, behoeft geen betoog. Dat dit magtspreu-
ken zijn ziet ieder.’ De redactie van De Standaard wees de wijze waarop 
het Algemeen Handelsblad discussieerde krachtig van de hand. Dit dagblad 
was een felle tegenstander van het aannemen van de Vierentwintig Arti-
kelen. Handel en scheepvaart zouden door de nieuwe voorstellen te zwaar 
worden getroffen. Als de Vierentwintig Artikelen zouden worden geaccep-
teerd, aldus De Standaard, was de kwestie opgelost en zou er juist veel geld 
worden bespaard. De volhardingspolitiek woog niet op tegen de financiële 
voordelen. Maar als men het onderste uit de kan wilde hebben van iets 
waarvan de haalbaarheid uiterst onzeker was, moesten de miljoenen maar 
opgeofferd worden. Of zoals de schrijver het uitdrukte: ‘Getroost u een 
zeker kwaad voor een onzeker goed.’ De Standaard zette daarmee de lezers 
niet aan tot revolutie, zoals het Algemeen Handelsblad had beweerd.

De ratificatie van de Vierentwintig Artikelen

De vertegenwoordigers van de grote mogendheden hadden in Londen 
aan de formulering van de nieuwe overeenkomst gewerkt. Het protocol 
van 4 januari 1832 lag gereed om geratificeerd te worden. Vanwege de 
weersomstandigheden werd een uitstel van veertien dagen verleend. De 
door de Nederlandse regering ingebrachte bezwaren waren op geen enkel 
punt gehonoreerd. Het enige waar de mogendheden op aandrongen, was 
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het aannemen van dit traktaat. De Standaard van 22 januari 1832 vroeg 
zich af hoe de regering op deze voorstellen zou reageren en met welke 
argumenten zij de volhardingspolitiek zou verdedigen. De redactie van De 
Standaard werd ongeduldig en drong voortdurend aan op het accepteren 
van de Vierentwintig Artikelen.

Het diplomatieke overleg tussen Londen, Brussel en Den Haag ging 
begin 1832 onverminderd door. Op 30 januari 1832 ontving de Confe-
rentie de tegenvoorstellen van de Nederlandse regering met onder andere 
een voorstel tot schikking. Dit ontwerp werd niet in behandeling geno-
men, omdat Groot-Brittannië en Frankrijk de Vierentwintig Artikelen al 
geratificeerd hadden en de verwachting was dat Oostenrijk, Pruisen en 
Rusland binnen afzienbare tijd zouden volgen.

Geheim diplomatiek overleg in Den Haag

Eind februari 1832 deed in Nederland het gerucht de ronde dat tsaar 
Nicolaas I (1796-1855) zijn adjudant, A.F. graaf Orloff, naar Nederland 
had gezonden met nieuwe voorstellen. Dit was slechts gedeeltelijk waar. 
Orloff was op 22 februari 1832 inderdaad in Den Haag, zij het niet met 
nieuwe richtlijnen, maar als onderhandelaar van de tsaar om de koning 
over te halen de Vierentwintig Artikelen te ondertekenen, met de toezeg-
ging dat Rusland daarna bereid was zich sterk te maken voor enige veran-
deringen. (De Bosch Kemper, 1873, p. 228)

Toen Orloff in Den Haag was aangekomen, had Nicolaas I de Vieren-
twintig Artikelen, onder voorbehoud, al geratificeerd. De overhandiging 
was echter uitgesteld, totdat de onderhandelingen in Den Haag zouden 
zijn beëindigd. De Nederlandse regering deelde op 4 maart 1832 mee, dat 
zij bereid was, onder voorwaarden, de Belgische staat te erkennen. Orloff 
drong op die erkenning aan, maar de koning bleef bij het besluit België 
slechts te zullen erkennen, indien de Belgische regering met de geamen-
deerde voorwaarden van scheiding zou instemmen. Orloff nam daar geen 
genoegen mee en verliet Den Haag met de dreigende mededeling dat 
alle uit de halsstarrige houding voortvloeiende gevolgen voor Nederland 
waren.

In een diplomatieke nota zette de regering in Den Haag haar voorwaar-
den nog eens op een rijtje: verbetering van de clausule met betrekking tot 
de vrije vaart op de Maas, Rijn en Schelde, opheffing van het servituut van 
een weg of een kanaal ten behoeve van België door Limburg, aanpassing 
van de kapitalisatie van de rente, liquidatie van het Amortisatie-syndicaat 
en de toekenning van een aaneengesloten gebied tussen ’s-Hertogenbosch 
en Maastricht. (De Bosch Kemper, 1873, p. 230)

Het eigenzinnige standpunt van de koning was wel begrijpelijk. De 
aanmatigende houding van de Europese mogendheden gaf daar aanleiding 
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toe. De Nederlandse gezant mocht immers niet meer deelnemen aan de 
onderhandelingen. Dit was een regelrechte belediging voor Nederland als 
onafhankelijke natie. De Achttien Artikelen waren ook al zonder overleg 
met Nederland gewijzigd in het voordeel van België. De Belgische koning 
beklom de troon, voordat de scheiding geregeld was. Daar kwam nog bij 
dat de nieuwe voorstellen bepalingen bevatten, die de soevereiniteit van 
Nederland miskenden. Toch zijn in 1832 stemmen opgegaan, die aan-
drongen op ondertekening. De Standaard leverde er op 9 maart 1832 een 
voorbeeld van. En zelfs de prinsen hebben bij hun vader aangedrongen 
op aanvaarding van de Vierentwintig Artikelen. Maar Willem I zag in de 
bepalingen, geformuleerd door het Russische hof, niets dan onbeduidende 
beloften en geen waarborgen voor een verbetering van de artikelen. (De 
Bosch Kemper, 1873, p. 234)

Overigens vernam De Standaard pas op 8 april 1832 uit Franse kranten, 
dat de Nederlandse regering met Orloff had onderhandeld. Met toene-
mende verbazing constateerde dit blad dat de Nederlandse autoriteiten de 
laatste gelegenheid om een eind aan de Belgische kwestie te maken, had-
den laten lopen. Na al het gevoerde overleg zou de tsaar zich niet verder 
geroepen hebben gevoeld de voorwaarden van de koning te verdedigen.

Haaks op de opvatting van De Standaard met betrekking tot het einde 
van de Belgische kwestie stond die van het Algemeen Handelsblad. Deze 
krant had op 14 maart 1832 betoogd dat de publieke opinie de gedragslijn 
van de koning waardeerde, zeker nadat de koning had toegezegd Leopold 
te erkennen, mits de door hem voorgestelde wijzigingen in de Vieren-
twintig Artikelen werden vastgelegd. Concluderend schreef het blad het 
volgende: ‘Wij zijn niet teleurgesteld. Omtrent Z.Ms. bewilliging in de 
onafhankelijkheidsverklaring van België bestaat geen de minste twijfel.’

Felle discussies in de pers

De Standaard had in het nummer van 26 februari 1832 nog eens haar 
standpunt uiteengezet. De schrijver had toen naar voren gebracht dat het 
aannemen van de artikelen nog steeds het beste zou zijn, maar hij zwakte 
zijn voorkeur wat af door te schrijven: ‘Niet evenwel grondden wij die 
meening op de volkomen regtvaardiging van het voorgeslagen traktaat, 
welke wij nimmer in allen deele hebben volgehouden, maar alleen op 
de noodzakelijkheid om aan onzen tegenwoordigen toestand een einde te 
maken, indien er geene volstrekte zekerheid bestond om een beter verdrag te erlan-
gen. Die volstrekte zekerheid was dus in onze oogen, de conditio sine qua non 
(noodzakelijke voorwaarde) eener weigering, omdat het van zelve sprak, 
dat de regering verpligt was vol te houden, indien door die volharding 
bedingen konden worden getroffen, welke de daaruit ontsproten tijdelijke 
nadeelen kunnen zouden goedmaken.’
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De Standaard kon beter uit de voeten met het bericht in de Amsterdam-
sche Zondags-Kronijk De Atlas van 27 november 1831. Dit Nederlandsch 
Staat-, Geschied-, Letter-, Huishoudkundig en Algemeen Nieuws-Blad (1831-
1832) had in een helder betoog de voor- en nadelen van een vrije vaart 
op de Nederlandse wateren besproken. De Standaard had daar, opmerkelijk 
genoeg, eigenlijk niets aan toe te voegen. ‘Zij [het betoog] is juist’, schreef 
het blad op 4 maart 1832, ‘en indien wij er iets bij te voegen hadden, het 
zou dit zijn, dat wij langs dezen weg onzen handel trachtende te bevorde-
ren, misschien zouden afsnijden het zoeken van meer voordeelige mid-
delen van gemeenschap, dan bij de meerdere kosten onzer handelsteden 
thans bestaan. Een groot voordeel zou daarvan naar onze wijze van zien 
het gevolg zijn, daar toch de voor den Rijnhandel meer gunstige ligging 
van Dordrecht en Rotterdam boven die van Antwerpen, aan geene plaatsen 
duurzamer dan immer de bovenhand en de voorkeur boven de laatstge-
noemde handelstad zou verzekeren.’

De Arnhemsche Courant had trouwens op 19 november 1831 al gemeld 
dat de opheffing van het verbod van de vrije Rijnvaart in Duitsland de 
handel daar geen windeieren had gelegd. Het handelsverkeer was daar 
opzienbarend gegroeid. Vrije vaart leverde dus meer op dan een beperking 
ervan. De vrije vaart op de Rijn was in de slotakte van het Congres van 
Wenen op 24 maart 1815 ingesteld. Na vijftien jaar kwam uiteindelijk op 
31 maart 1831 het Verdrag Van Mainz tot stand. De belangrijkste bepalin-
gen daarin voor de Rijnoeverstaten waren: vrije scheepvaart, vrijstelling 
van belasting en vereenvoudiging van de douaneafhandeling.

De Standaard bleef volhouden dat het aannemen van de Vierentwintig 
Artikelen de enige mogelijkheid was om de bakens te verzetten. De Noord-
star was op 29 december 1831 opgehouden te verschijnen, waardoor de 
woordenstrijd met De Standaard was verstomd. Andere bladen namen de 
polemiek echter over. Een ervan was het Algemeen Handelsblad. Dit dagblad 
bestempelde de redactie van De Standaard als Godslasteraars. (De Standaard 
van 9 maart 1832)

Ook bleek uit een briefwisseling, dat De Standaard kritisch werd 
gevolgd door niemand minder dan Thorbecke. J. de Vos schreef aan Thor-
becke in verband met de Vierentwintig Artikelen: ‘Volhouden moeten wij 
thans meer dan ooit, en ons niet aan de valsche inblazingen van den Stan-
daard stooren. Foei, welke Achitofelsche raad heeft dat blad onlangs gege-
ven.’ (Hooykaas, 1975, p. 258)

Het verdere verloop van de Conferentie in Londen

De illusie van Willem I, dat de Russische tsaar niet zou ratificeren, duurde 
slechts kort. Op 18 april 1832 bekrachtigden Oostenrijk en Pruisen het 
traktaat en op 4 mei 1832 bereikte de formele goedkeuring van tsaar 
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Nicolaas de conferentie. Weliswaar was nog sprake van enig voorbehoud, 
wat opnieuw aantoonde hoe bedrieglijk en beginselloos de diplomatie 
kon zijn. Oostenrijk en Pruisen ratificeerden het traktaat onder de uit-
drukkelijke voorwaarde dat het Groothertogdom Luxemburg, conform 
de afspraken van 15 november 1831, onder de Duitse Bond zou vallen. 
Deze verklaring legde de verantwoordelijkheid bij de Duitse Bond en de 
agnaten van het Huis van Nassau. Beide partijen moesten hun toestem-
ming verlenen. Het betekende eveneens het gelijk van koning Willem I, 
die steeds had gesteld dat de regeling van de Luxemburgse kwestie bui-
ten de besprekingen van de Nederlands-Belgische scheiding moest blijven. 
Voor de Belgische diplomaat, J.S. van de Weyer, was het voorbehoud van 
Oostenrijk en Pruisen echter geen belemmering het traktaat te ratificeren, 
omdat hij refereerde aan de door de vijf mogendheden volledige gegeven 
garanties. De meeste bedenkingen maakte tsaar Nicolaas die slechts wilde 
ratificeren indien de afspraken tussen Nederland en België onverkort 
zouden worden nageleefd. Hoewel Van de Weyer aanvankelijk bezwaar 
maakte tegen de ondertekening van een verklaring waarin een en ander 
werd vastgelegd, werd hij door Palmerston en de Russische diplomaat, A.F. 
Orloff, overgehaald tot ratificatie. Daarna stelde hij Leopold per brief van 
de gang van zaken op de hoogte. (De Bosch Kemper, 1873, pp. 236-237)

Vooruitlopend op een mogelijke val van het kabinet-Grey overdacht 
de redactie van De Standaard op 20 mei 1832 welke consequenties dit 
zou kunnen hebben voor de beëindiging van het conflict met België. De 
schrijver kwam tot de vaststelling dat op het gebied van de buitenlandse 
politiek weinig zou veranderen. Het politieke evenwicht in Europa en het 
handhaven van de vrede stonden bij de mogendheden voorop. De kwestie 
Nederland-België was in hun ogen niet meer dan een vervelende bijkom-
stigheid. Dat was in de afgelopen periode wel gebleken. Alle punten van 
verschil zorgvuldig afgewogen hebbend, kwam de schrijver tot de slotsom 
‘dat alleen de punten betrekkelijk de vrije riviervaart, de schuld en den ijzeren 
weg nog in geschil zullen gebragt worden, zoodat, wat Luxemburg betreft, 
geene wijziging van het 24 artikelen traktaat te wachten schijnt, (…) en 
dat de verandering van het Engelsche ministerie, misschien den algemee-
nen oorlog kan doen onstaan, misschien tot nieuwe vertraging kan aan-
leiding geven, maar tot beëindiging van van onzen provisionelen toestand 
niets zal bijdragen’.

Over regering en parlement maakte de schrijver van het artikel in De 
Standaard van 20 mei 1832 nog de volgende opmerking: ‘Onze Staten-
Generaal wachten. De natie wacht en betaalt. Alles is geduldig en getroost.’ 
Daarna volgde deze zakelijke mededeling: ‘Wij hopen binnen kort door 
het, misschien voor langen tijd, nederleggen onzer pen, de afsnijding van 
alle zelfs kortstondige stoornis in die geduldige verwachtingen te zul-
len bevorderen, en kondigen dit voornemen voorloopig langs dezen weg 
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aan.’ De gelaten stemming die al regelmatig doorklonk, werd ook door de 
teneur van dit artikel bevestigd. Zolang er niets in de politiek veranderde, 
zou het blad zwijgen, dat wil zeggen, niet verschijnen.

De mediastilte van De Standaard bleek niet van lange duur. Op 2 juni 
1832 verscheen het blad weer. Met nieuwe moed? Op basis van het opi-
niërende openingsartikel kan men deze conclusie niet trekken. Daarin 
staat namelijk te lezen: ‘Reeds zijn er wederom vijf maanden van het inge-
gane jaar verloopen; reeds spoedt op nieuw een zitting onzer gewaande 
volksvertegenwoordiging ten einde. Wat is er in dien tijd gedaan? Hoe 
verre zijn wij gevorderd? Waar heeft het ministerie door de meerderheid 
der vertegenwoordiging ondersteund, ons heen gevoerd?’ De Standaard 
beschouwde zich als een roepende in de woestijn. Het blad somde de 
‘gevolgen’ van de weigering van de regering op: een opeenstapeling van 
belastingen en bezwaren. Een grondwet die slechts provisioneel functio-
neerde. Toenemende werkloosheid. Kortom, een falend beleid.

De redactie van De Standaard laste opnieuw een periode van stilzwij-
gen in. Pas op 27  juni 1832 kwam het volgende nummer uit. Zij legde 
daarin de volgende verklaring af: ‘Er zijn eenige weken van stilzwijgen 
ook van onze zijde verloopen. Aarseling omtrent eene tijdelijke staking 
der aangevangen taak was daarvan eene der oorzaken. Moeijelijk viel het 
ons uit den staat van besluiteloosheid, waarin wij ons langen tijd bevon-
den, tot een vast voornemen te geraken, en levendig gevoelen wij daarom 
de behoefte en dit laatste en de drijfveêren en de redenen die ons daar-
toe hebben gebragt, onzen lezers te doen kennen. Met vrijmoedigheid, 
doch tevens met kalmen nadruk willen wij die derhalve kenbaar maken. 
(…) Wij zijn bestreden door schier de meeste dagbladen, die om welke 
redenen dan ook, in den bestaanden geest van reactie geschreven zijn.’ De 
Standaard doelde daarbij op De Noordstar, de Nederlandsche Gedachten en het 
Algemeen Handelsblad. Vervolgens kondigde de redactie een nieuwe opzet 
van het blad aan. Het zou voortaan twee keer per week op vaste dagen 
verschijnen en een rubriek ‘Mengelingen’ met berichten uit andere, voor-
namelijk buitenlandse, kranten zou worden toegevoegd. Het eerste num-
mer met een vernieuwde inhoud verscheen op 15 juli 1832.

Een ogenblik van ontspanning

Innige vaderlandsliefde heerste in Nederland, toen op 14 mei 1832 het 
stoffelijk overschot van Van Speyk naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam 
werd overgebracht Daar werd een monument ter nagedachtenis aan hem 
ingewijd. Velen sloegen de plechtige stoet gade. Enige dagen later vond in 
Leiden de onthulling van een gedenkteken voor de gesneuvelde vrijwil-
liger L.J.W. Beeckman (1812-1831) plaats. Beide plechtigheden vormden 
een inspiratiebron voor het maken van dichtwerken door onder andere 
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J. van Lennep en J.P. Heye (1809-1876). De koning had bepaald dat allen 
die aan de veldtocht hadden deelgenomen, in aanmerking kwamen voor 
het metalen kruis. Alle vrijwilligers in Leiden kregen die uitgereikt op de 
bijeenkomst ter herinnering aan Beeckman. Van beide plechtigheden werd 
in De Standaard geen verslag gedaan. Van dit soort chauvinisme moest het 
blad niets hebben. Het redactionele beleid van De Standaard was vooral 
gericht op het kritisch volgen van de regering en de noodzaak van het 
invoeren van liberale staatkundige denkbeelden in de grondwet.

Zware financiële lasten

Ondanks de geschetste nationale opleving bleef de toestand van het land 
uiterst zorgelijk. De financiële lasten drukten zwaar op de bevolking, 
doordat een akkoord met België uitbleef. De groep die aandrong op het 
aannemen van de Vierentwintig Artikelen werd steeds kleiner. Dat de 
regeringsgezinde Journal de la Haye en de koningsgezinde Nederlandsche 
Gedachten het beleid van de overheid steunden, lag voor de hand. Maar 
zelfs het liberale Algemeen Handelsblad stemde op 7 mei 1832 van harte in 
met het regeringsbeleid. Het schreef: ‘Volharding totdat eervolle en billijke 
voorwaarden van scheiding verworden zijn.’ Sinds J.W. van den Biesen op 
1 november 1831 opnieuw de scepter zwaaide bij het Algemeen Handels-
blad was de koers opvallend gewijzigd. Het blad bood de regering rugdek-
king, temeer nadat Van den Biesen op audiëntie bij de koning was geweest. 
Deze had tegen hem gezegd: ‘Schrijft gij dan Mijnheer! Een goede pen is 
dikwijls even zoo veel waard als een halve armee.’ (Schouwenaar, 1999, p. 
143)

Nadat in december 1931 De Noordstar haar uitgave had stopgezet en De 
Standaard zich geroepen had gevoeld enige tijd niet te verschijnen om zich 
op haar positie te beraden, kondigde de Nederlandsche Gedachten haar einde 
aan. Op 10 mei 1832 kwam het laatste nummer uit. De laatste nummers 
gingen over de vraag: Welke behoort de betrekking van België tot Holland te zijn? 
Het antwoord luidde: ‘Wij verlangen noch hereeniging op den vorigen 
voet, noch administrative scheiding, noch voor het tegenwoordige althans 
scheiding onder denzelfden Vorst of onder dezelfde Dynastie. (…) België 
aan den revolutionairen invloed ontrukt, zou ons op de eene of andere wijs, 
weder ten bolwerk kunnen zijn.’ (De Bosch Kemper, 1873, p. 243)

De volhardingspolitiek kreeg, ondanks de kritiek van de oppositie-
pers, over het algemeen veel bijval. De volksvertegenwoordiging had een 
aantal belastingwetten, bedoeld om de staatskas aan te vullen, herzien. 
Nadat door de minister van Buitenlandse Zaken de stand van zaken met 
betrekking tot de Vierentwintig Artikelen was uiteengezet, begonnen op 
9  juni 1832 in de Tweede Kamer de debatten over de genoemde belas-
tingwetten. Want volharden betekende dat er meer geld beschikbaar moest 
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komen. De meerderheid van de Kamer was ervan overtuigd dat de rege-
ring geen blaam trof. Die had alles in het werk gesteld om tot een bil-
lijke eindschikking met België te komen. Diverse Kamerleden hadden het 
woord gevoerd, zoals Frets, Luzac en Warin. Slechts vier leden hadden uit-
eindelijk tegen de regeringsvoorstellen gestemd. (De Bosch Kemper, 1873, 
p. 245)

Op 30 juni 1832 had de Nederlandse regering nieuwe wijzigings-
voorstellen met betrekking tot de Vierentwintig Artikelen ingediend, die 
aanvankelijk gunstig werden ontvangen. Zo gunstig dat Lodewijk Filips 
koning Leopold al geluk wenste. (De Bosch Kemper, 1873, p. 260) Maar 
ook deze voorstellen om tot een oplossing van het conflict te komen lie-
pen stuk. In Nederland wilde men geen soevereiniteitsrechten opgeven 
ten gunste van het toen nog zo gehate België en in België wilde men 
onverkort vasthouden aan de Vierentwintig Artikelen. Behalve dat vonden 
velen in België het een schande, dat de Citadel in Antwerpen nog steeds in 
Nederlandse handen was.

In juni 1832 gingen in België revolutionaire stemmen op, die aan-
drongen op een oorlog met Nederland. Luxemburg en Limburg behoor-
den aan België, evenals Staats-Vlaanderen en Noord-Brabant. Ook de 
Belgische regering moest het ontgelden. Zij werd beschuldigd van het 
bevoordelen van jonge advocaten ten koste van het volk. De minister van 
Buitenlandse Zaken, F.A. graaf de Muelenaere (1794-1862), voelde zich 
in het nauw gedreven. De Nederlandse regering bleef bij haar standpunt 
dat eerst de schikking moest zijn geregeld, alvorens men zou overgaan tot 
het ontruimen van grondgebied. Op 6 juli 1832 kwamen de diplomaten 
van de grote mogendheden bijeen met Van Zuylen van Nijevelt, maar 
zonder de Belgische gevol-machtigde, A.J. graaf Goblet d’Alviella (1790-
1873). Die vergadering ademde een geest van toenadering. Een dag later 
liet Goblet de Conferentie een zeer scherpe nota toekomen, waarin hij 
de diplomaten verweet de Belgische bepalingen te hebben genegeerd. De 
Belgen wilden niet onderhandelen, zolang de Citadel niet was ontruimd. 
Leopold zat intussen in een lastig parket. Hij kon zijn man in Londen niet 
afvallen en wilde tegelijkertijd vasthouden aan zijn vredelievende toenade-
ring tot Nederland.

De volhardende houding van de Nederlandse regering leek vruch-
ten te gaan afwerpen. De Standaard schreef op 12 augustus 1832 dat een 
doorbraak was bereikt. De regeling van de ingewikkelde kwestie van de 
grensbepaling zou zijn ontknoping naderen. De Conferentie zou, op 
enkele wijzigingen na, de laatste voorstellen van de Nederlandse regering 
hebben aangenomen. Hoewel de pers in België fel tegen de voorstellen 
protesteerde, omdat daardoor de Belgische belangen teveel geschaad zou-
den worden, verwachtte de schrijver, dat een spoedige aanvaarding van de 
schikking door België te verwachten was.
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Opnieuw werd echter een spaak in het wiel gestoken. Ditmaal ging het 
om de handelsbelangen. Zolang de mogelijkheid van een restauratie niet 
was uitgesloten, bleef het grootste gedeelte van de kooplieden en hande-
laars in België orangistisch gezind. Maar naarmate de handel in Rotterdam 
toenam en die in Antwerpen terugliep, werd de vrije vaart op de Schelde 
van levensbelang voor België. In Antwerpen was een brochure uitgege-
ven, getiteld: Lettre à un représentant sur la partie commerciale du nouveau pro-
jet de traité. In dit vlugschrift werd de vrije vaart op de Schelde geëist. In 
de Belgische pers werd de brochure met verve verdedigd en ook in som-
mige Britse bladen gingen stemmen op voor de vrije vaart op de Schelde. 
In Nederland brak de kritiek los. Men vond dat de Belgen veel te hoog 
van de toren bliezen. De regering beklemtoonde nog eens dat de vaart op 
de Schelde conform de afspraken met betrekking tot de Rijn verzekerd 
was. Alle andere concessies zouden in strijd met het recht en het Neder-
landse handelsbelang zijn. Hoe meer de Belgische opvatting in de Neder-
landse pers werd bestreden, des te heviger werden de beschuldigingen aan 
het adres van Nederland in België. Opnieuw zat Leopold in de moeilijke 
positie. Hij verzocht Van de Weyer een brief op te stellen, gericht tegen 
het Nederlandse voorstel. De vredelievende stemming van juni 1832 was 
totaal omgeslagen.

Op 6 september 1832 ontving de Nederlandse diplomaat in Londen, 
Van Zuylen van Nijevelt, een nieuw voorstel. Hij leverde op 20 september 
een breedvoerige memorie in, waarin hij herinnerde aan de grondslagen 
die de Conferentie in januari 1831 als onherroepelijk had aangenomen. 
Koning Willem I had, zo werd betoogd, die uitgangspunten aanvaard, maar 
België had ze afgewezen. Daarna zouden de voorwaarden in het voordeel 
van de Belgen veranderd zijn.

De koning had door sommige artikelen te wijzigen, alles in het werk 
gesteld om alsnog tot overeenstemming te komen. Dit was echter tever-
geefs geweest, zo stond in het verweerschrift te lezen. Van Zuylen van Nij-
evelt beëindigde zijn memorie met de verwachting uit te spreken, dat de 
Conferentie snel tot een ratificatie van het tractaat op grond van de nota’s 
van 30 juni 1832 en 25 juli 1832 zou komen, omdat ‘Zijne Majesteit, die 
niet de middelen bezit om het Europeesch staatrecht alleen te handhaven, 
zich aan de wet der noodzakelijkheid heeft kunnen onderwerpen, door 
het vermenigvuldigen van zijne aanbiedingen, maar dat de maat der inwil-
ligingen thans vol is en dat de Koning nimmer de territoriale en souve-
reiniteitsrechten van Nederland noch de levensbeginselen van het bestaan 
van deszelfs ingezetenen zal verzaken’. (De Bosch Kemper, 1873, p. 274)
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Nieuwe hindernissen in de onderhandelingen

Het huwelijk van Leopold met prinses Louise van Orléans (1812-1850), 
dat op 9 augustus 1832 te Compiègne werd gesloten, betekende een poli-
tiek verbond met Frankrijk. In diezelfde maand was al in het geheim 
gesproken over een mogelijke Franse veldtocht tegen Antwerpen. Beide 
landen besloten de politieke druk op te voeren. Voordat de Conferentie 
kennis had genomen van het Thème Palmerston, waarin de Vierentwintig 
Artikelen nog eens werden bekrachtigd en de vaart op de Schelde en ove-
rige binnenwateren ten gunste van de Belgen waren gewijzigd, en voor-
dat de nota van Van Zuylen op de vergadering was besproken en voordat 
Frankrijk en Engeland hadden besloten te gaan samenwerken was in de 
invloedrijke Franse liberale Journal des Débats (1789-1944) te lezen, dat de 
hoop op een minnelijke schikking was vervlogen en dat de mogendheden 
niets anders restte dan de uitvoering van de Vierentwintig Artikelen. Om 
die opdracht kracht bij te zetten, zouden Franse en Engelse schepen de 
Nederlandse kusten blokkeren en zou een Frans leger België bijstaan. (De 
Bosch Kemper, 1873, pp. 280-281)

Het bericht in de Journal des Débats leidde in de Nederlandse pers tot 
grote verontwaardiging. In de Nederlandsche Staats-Courant van 27 sep-
tember werd het overgenomen, maar het blad meldde tegelijkertijd dat er 
geen signalen waren ontvangen, waaruit zou blijken dat de besprekingen 
waren afgebroken. De redactie van het blad kon zich niet voorstellen, dat 
de genoemde maatregelen daadwerkelijk zouden worden uitgevoerd.

Het artikel in de Nederlandsche Staats-Courant van 27 september 1832 
werd door andere bladen overgenomen. Het Algemeen Handelsblad van 29 
september 1832 concludeerde: ‘Allereerst zien wij daaruit, dat de Neder-
landsche Regering nog steeds den weg der onderhandelingen met de 
Londensche Conferentie bewandelt. Zulks bevat eene voldoende weder-
legging van het voorgeven der Fransche en Engelse bladen, dat de voor-
gewende dwangmiddelen tegen Nederland met overleg der Conferentie 
zouden zijn bepaald. Maar hetgeen in deze alles beslist is, dat het antwoord 
der Conferentie op de voorstellen van 30 Junij [1832] en 25 Julij [1832] 
nog wordt te gemoet gezien en slechts schijnt vertraagd te zijn geworden 
door nieuwe eischen van den kant der Belgische bewindslieden.’

De Standaard ging eveneens uitvoerig in op het artikel in de Neder-
landsche Staats-Courant. Zoals meestal was de redactie ook nu een andere 
mening toegedaan dan de algemeen geldende opvatting in de Neder-
landse pers. In het laatste nummer van De Standaard, dat van 30 septem-
ber 1832, komt een zeer somber stemmend artikel voor, met als strekking 
dat Nederland niet meer tegenover de Conferentie, maar tegenover Groot-
Brittannië en Frankrijk stond. De geruststellende woorden die de schrij-
ver in de Nederlandsche Staats-Courant had gelezen verontrustten hem nog 
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meer. De diplomaten waren moe geworden van de vele uitvluchten van 
de Nederlandse regering. En nu dreigde een oorlog. De regering zette de 
toekomst van het land op het spel. Aldus het commentaar van De Stan-
daard.

De laatste woorden van zowel het commentaar als het blad luidden: 
‘Zoo wij te onder moeten gaan, dat wij met eere, als mannen sterven, niet 
als blinde werktuigen, als schapen eener kudde, die door hare leiders in 
vrede wordt voortgestuwd! Waar blijft in dien toestand van vertwijfeling 
de stem van eenen Van Hogendorp, eenen Luzac, en andere wakkere 
mannen? Zal dan niemand spreken, als het Bestuur zwijgt; zal Nederland 
den doodslaap van Amyclae inslapen, en het spreken ontijdig blijven tot dat 
wij in een’ onpeilbaren jammerpoel verzonken zijn? Wij breken onze taal 
af. De tijd der verwijten zal welligt vroeger aanbreken dan men dien ver-
wacht. Heil ons, dat het toeval ons behoedt er een altijd gehaat deel in te 
nemen!’ Zo nam De Standaard afscheid van de lezers.

Het jaar 1832 verstreek grotendeels zonder dat er iets in de situatie 
veranderde. De onverzettelijkheid van Willem I spleet de Conferentie. 
In oktober 1832 werd hun toon scherper en stelden de mogendhe-
den dwangmaatregelen ten opzichte van Nederland in het vooruitzicht. 
Frankrijk en Groot-Brittannië wilden een gewapend optreden, terwijl de 
overige drie mogendheden geen oordeel uitspraken. Ze kwamen niet tot 
overeenstemming, waarna Rusland zich uit het overleg terugtrok. Het Ver-
enigd Koninkrijk en Frankrijk zetten hun plannen door. Groot-Brittannië 
wilde de sancties beperken tot een vlootdemonstratie, terwijl Frankrijk 
de zaak militair kracht wilde bijzetten. Op 22 oktober 1832 kwam een 
Frans-Brits verdrag tot stand, dat een embargo inhield op alle Neder-
landse schepen, een blokkade van de havens en de verovering van de Cita-
del te Antwerpen. Dit laatste punt was vervat in een ultimatum. Indien de 
koning voor 2 november 1832 de Citadel niet zou hebben overgedragen, 
zou de Belgische regering Frankrijk verzoeken deze te veroveren. Willem 
I bleef weigeren, zodat de dwangmaatregelen van kracht werden, ondanks 
het protest van Pruisen, Oostenrijk en Rusland. (De Bosch Kemper, 1873, 
p. 297)

De verovering van de Citadel van Antwerpen

Chassé vormde voor de Antwerpenaren een voortdurende nachtmerrie 
en bedreiging. Het gevaar was aanwezig dat de Citadel het centrum van 
een samenzwering tegen het stadsbestuur zou worden. Na de wapenstil-
stand waren de betrokken partijen overeengekomen, dat in de Scheldestad 
geen militaire versterkingen meer mochten worden aangelegd. Herhaal-
delijk werd deze afspraak geschonden en dat ging gepaard met de nodige 
dreigementen van Chassé. Zouden de Vierentwintig Artikelen worden 
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geratificeerd, dan moest een einde komen aan de bezetting van Belgische 
gebieden door Nederland. Daaronder viel ook de Citadel van Antwerpen. 
De mogendheden hadden in een toegevoegd artikel XXV bepaald, dat de 
uitvoering van de Vierentwintig Artikelen zou worden gewaarborgd. Door 
de weigering van Willem I om met het meest recente traktaat akkoord 
te gaan, leek een oorlog onafwendbaar. Dit was temeer het geval, omdat 
men noch in België noch in Nederland iets van de bemiddeling van de 
mogendheden verwachtte.

In België leek een impasse te ontstaan. Het land zat opgescheept met 
een gesloten Schelde en Chassé op het Antwerpse kasteel. Den Antwer-
penaer vatte op 22 oktober 1832 de situatie als volgt samen: ‘Indien onze 
Kamers de 24 artikelen aanvaarden, zullen de Hollanders zich wel wach-
ten op 25 [oktober 1832] aanstaande de vijandelijkheden te herbeginnen. 
Indien onze Kamers ze verwerpen, dan zal men wellicht eerstdaags het 
kanon hooren ronken.’

Uiteindelijk kwam er beweging in de zaak. Kolonel H.J. Paixhans 
(1783-1854), lid van de Belgische Kamer, schreef een nota, gericht aan 
koning Leopold, met daarin het voorstel de Citadel te veroveren. Enkele 
dagen later nam de spanning toe, omdat het Belgische leger, onder aan-
voering van opperbevelhebber G.S. Buzen (1784-1842), kanonnen plaatste 
op de vestingen bij de Begijnenpoort. Tegelijkertijd liet Buzen Chassé 
weten, dat hij deze handeling als een oorlogsverklaring moest beschou-
wen. (Prims, 1930, dl. 2, p. 293)

Palmerston probeerde nog te bemiddelen door de Belgische afgevaar-
digden nieuwe voorstellen te doen, maar deze poging mislukte. Eind sep-
tember 1832 werd een Frans leger in gereedheid gebracht om de Belgen 
te assisteren, indien het Nederlandse leger België zou binnenvallen. De 
Arnhemsche Courant had ervoor gewaarschuwd, het Nederlandse belang 
niet op de spits te drijven. Dit was echter tevergeefs, want op 15 november 
1832 rukte een Frans leger op naar Antwerpen. (Beekelaar, 1981, p. 92) Al 
op 12 oktober 1832 had Frankrijk Engeland gevraagd in te stemmen met 
een gewapend optreden tegen Nederland. Bovendien was op 18 okto-
ber 1832 in Antwerpen bekend geworden, dat de Engelse en Franse vloot 
de Nederlandse kusten zou gaan blokkeren. De diplomaten in Londen 
bepaalden dat de Belgische legers niet zouden deelnemen aan de strijd. De 
Franse generaal E.M. Gérard was het met dit besluit niet eens en drong er, 
overigens tevergeefs, bij de Franse regering op aan samenwerking met het 
Belgische leger te zoeken.

Op 23 oktober 1832 kwamen Frankrijk en Engeland overeen, dat er 
een blokkade van Nederland zou komen en dat Frankrijk de Antwerpse 
Citadel ‘avec les seules troupes françaises’ (alleen met Franse troepen) zou 
belegeren. De gegoede burgerij verliet de stad, evenals dat het geval was 
geweest tijdens met het bombardement van 27 oktober 1830. Daarop rea-
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geerde Den Antwerpenaer op 24 oktober 1832 schamper toen het schreef: 
‘Het is aardig! Onze Orangisten, die zoo lang den wensch koesterden 
Chassé in de stad te verwelkomen, loopen, nu hij komen moet, de stad uit.’ 
Willem I moest op 12 november 1832 zijn troepen uit de aan België toe-
gewezen gebieden teruggetrokken hebben. Voor Leopold gold hetzelfde 
met betrekking tot de Nederlandse gebieden. Indien op 15 november 
1832 nog Nederlandse troepen in België zouden zijn, zou het Franse leger 
de Nederlandse militairen uit de Citadel van Antwerpen verdrijven.

In Antwerpen maakte men zich op voor een heftige krachtmeting. Bur-
gemeester G.J.A. graaf le Grelle liet niets aan het toeval over en nam zijn 
maatregelen. De brandweer bereidde zich op het ergste voor en de kunst-
schatten werden veilig opgeborgen. Op het kasteel zat men ook niet stil. 
Elke nacht werden er vuurpijlen afgeschoten, om het omliggende gebied 
te kunnen verkennen. Velen hadden de wijk genomen naar Mechelen. De 
regeringen in Berlijn en Wenen zagen de bewegingen van de Franse troe-
pen in België met gemengde gevoelens aan. Er moest omzichtig worden 
gehandeld en onder druk van de diplomatie besloot het Belgische kabi-
net de Franse troepen niet in Antwerpen toe te laten. Dit besluit was een 
streep door de Franse rekening. Buzen kreeg opdracht de Franse krijgs-
macht met alle middelen buiten de stad te houden. Vanaf 19 november 
1832 begon het Franse leger in het diepste geheim met de belegering 
van de Citadel. De Belgische regering werd van deze troepenbeweging 
niet op de hoogte gebracht. Chassé had de Citadel in opperste staat van 
paraatheid gebracht. Hij ontving op 30 november 1832 het ultimatum van 
Gérard. De Nederlandse commandant kreeg weinig speelruimte, want de 
eis luidde: ontruimen of belegeren. Wel voegde Gérard eraan toe, dat hij 
de Citadel niet vanuit de stad zou bedreigen. Chassé beloofde daarop niet 
richting stad te zullen schieten.

Op diezelfde dag, de dertigste november 1832, om 12.30 uur, viel plot-
seling het eerste schot. Tegen de afspraak in waren Belgische gravers bezig 
verschansingen op te werpen. Het was Chassé die op hen had geschoten. 
Van 4 december tot 24 december 1832 is aan beide kanten heldhaftig en 
met inzet gevochten. Leopold bezocht de loopgraven en deelde onder-
scheidingen uit aan de gewonden. Vanuit Frankrijk werd druk op Gérard 
uitgeoefend om de operatie zo snel mogelijk af te ronden, maar voorlo-
pig hield Chassé stand. Hulp van Nederlandse troepen was uitgesloten, 
dus stond de generaal voor de keuze: of de boel op te blazen of zich over 
te geven. Op 20 december 1832 nam de druk toe. ‘Hatez-vous’ (haast u), 
had de Franse koning geschreven. Chassé hield in de nacht van 22 op 23 
december 1832 krijgsraad en besloot de gevechten tot de morgen voort 
te zetten, waarna om 10.30 uur de vijandelijkheden werden gestaakt. De 
Fransen trokken de Citadel als overwinnaars binnen. De daar aanwezige 
militairen werden als krijgsgevangenen naar St. Omer overgebracht. De 
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Franse troepen trokken zich op 27 december 1832 terug. De bemanning 
van het op de Schelde aanwezige vlooteskader wilde zich niet overgeven. 
Commandant Koopman vernielde de kanonneerboten liever dan ze over 
te geven. De officieren moesten hun degens inleveren en werden minder 
goed behandeld dan de overige krijgsgevangenen.

In Nederland werd de verdediging van de Citadel van Antwerpen als 
een glorieuze gebeurtenis in de geschiedenis beschouwd. De Nederlan-
ders telden 122 doden, 396 gewonden en 70 krijgsgevangenen; aan Franse 
zijde waren 108 doden te betreuren, 65 gewonden gevallen en drie per-
sonen gevangenen genomen. In de stad waren zes burgers gedood. Vanuit 
de Citadel was door de Nederlanders 42.000 keer en door de Fransen was 
vanuit de stad 64.392 keer geschoten. (Prims, 1930, dl. 2, pp. 294-298)

Aangezien Chassé niet het bevel voerde over de forten Lillo en Lief-
kenshoek, kregen de commandanten van die versterkingen vanuit Den 
Haag de order zich met hun manschappen noodgedwongen krijgsge-
vangen te laten maken. Gaandeweg was de vijandige stemming onder 
de inwoners van Antwerpen toegenomen. De burgemeester moest zelfs 
tussenbeide komen om de krijgsgevangenen tegen de agressie van de 
Antwerpenaren te beschermen. Dezen verzochten de autoriteiten tot vol-
ledige sloop van het gehate kasteel over te mogen gaan. Maar er heerste 
ook grote vreugde in de stad. Op de avond van 24 december 1832 hebben 
burgemeester en schepenen hun gelukwensen aangeboden aan Gérard. 
De harmonie rukte uit en gaf een serenade. Besloten werd een straat naar 
de generaal te vernoemen. Van het kasteel is geen steen overgebleven. De 
overgave van de Citadel is het laatste wapengekletter geweest tussen België 
en Nederland.

Epiloog

Het woord was opnieuw aan de diplomaten om de afwikkeling van de 
eindschikking te regelen. Zij moesten, in het belang van de Europese 
veiligheid, ervoor zorgen dat de gevaarlijke en lastige Belgische kwestie 
werd opgelost. De Conferentie stuitte echter op de onverzettelijkheid 
van koning Willem I. Zijn volhardingspolitiek bracht het land aan de rand 
van de afgrond. Vanwege het in oktober 1832 ingestelde embargo leed de 
handel groot verlies. In 1833 werd deze maatregel opgeheven en stemde 
Nederland in met de vrije vaart op de Maas en de Schelde. Bovendien 
keerden de krijgsgevangenen uit Frankrijk terug. In afwachting van een 
definitieve afronding van de grenskwestie werd een wapenstilstand geslo-
ten. Zolang zou de status quo duren. Tot die tijd bleven Luxemburg en 
Limburg in Belgische handen. De stagnatie was niet alleen te wijten aan de 
halsstarrige weigering van koning Willem I mee te werken aan een snelle 
afhandeling van de hangende kwesties. De Duitse Bond en de Nassause 
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agnaten protesteerden tegen het feit dat hun bezittingen werden gehal-
veerd. Zij eisten daarvoor een vergoeding.

Het Nederlandse leger bleef in het kamp dat het in Noord-Brabant had 
opgeslagen. Zwaar drukten de lasten op land en volk. De publieke opinie 
sloeg om en begon kritiek te leveren op het regeringsbeleid. De financiële 
offers werden bijna ondraaglijk. Toen in 1838 met de Duitse Bond een 
schikking werd getroffen voor het verlies van Waals-Luxemburg werd de 
weg geëffend voor een oplossing. In maart 1838 verklaarde koning Willem 
I in te stemmen met de Vierentwintig Artikelen. De Conferentie in Lon-
den kwam weer bij elkaar, maar nu weigerde België het akkoord te onder-
tekenen. Dit vanwege het feit dat het land Limburg en Luxemburg wenste 
te behouden. Troepenconcentraties in België, Frankrijk en Duitsland 
waren er het gevolg van. Het politieke evenwicht en de vrede in Europa 
kwamen opnieuw in gevaar.

Door bemiddeling van de Britse regering bleek Willem I bereid te 
zijn enige concessies te doen. België kon de achterstallige rentelast voor 
tien miljoen gulden afkopen en kreeg vermindering van de jaarlijks aan 
Nederland af te dragen schuld. De Belgische regering accepteerde dit 
aanbod niet en wilde Luxemburg en Limburg kopen voor zestig miljoen 
francs. Koning Willem I weigerde op zijn beurt dit voorstel te aanvaar-
den, waardoor de dreiging in Europa toenam. Een regeringswisseling in 
Frankrijk bracht de nodige ontspanning. Op 22 januari 1839 tekende de 
Franse gezant het protocol van december 1838. De mogendheden bepaal-
den dat de jaarlijkse betalingen door België tot vijf miljoen gulden werden 
teruggebracht en de regeling van het loodswezen werd herzien. Bovendien 
werd de Belgische neutraliteit door de mogendheden gegarandeerd.

Op 1 februari 1839 aanvaardde de Nederlandse regering het protocol 
van december 1838. Slechts met een geringe meerderheid (58 tegen 42 
stemmen) werd het door de Belgische Kamer van Afgevaardigden goedge-
keurd. Op 19 april 1839 tekenden Nederland, België en de Duitse Bond 
de verdragen. In juni 1839 werden de ratificaties uitgewisseld en kwam er 
een einde aan de status quo. De scheiding was voltrokken. (Verberne, 1958, 
dl. 2., pp. 97-100)
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In aansluiting op de probleemstelling en de subvragen die in de Inleiding 
zijn geformuleerd, volgen hieronder de uitkomsten van het empirisch 
onderzoek dat aan dit proefschrift ten grondslag ligt.

De redacties van alle in dit onderzoek behandelde bladen hebben de 
oprechte intentie gehad voor een rechtvaardige zaak te strijden. De ano-
nieme redacteuren van de geanalyseerde bladen hebben hun nek uitgesto-
ken in hun strijd tegen het in hun ogen onrechtvaardige regeringsbeleid 
van koning Willem I en zijn ministers.

Het ging de katholieken in het Zuiden, maar ook hun geloofsgenoten 
in het Noorden om vrijheid van onderwijs. De in Gent verschijnende Le 
Catholique des Pays-Bas en het Nederlandstalige equivalent Den Vaderlander 
hebben zich er sterk voor gemaakt het liberaal-katholicisme te verwezen-
lijken. Beide bladen streden voor vrijheid van onderwijs en verzetten zich 
hevig tegen het in 1825 door koning Willem I opgerichte Collegium Phi-
losiphicum. De katholieken voelden zich door het beleid van de koning 
bevoogd. Door hun strijd voor eigen, bijzonder onderwijs kwamen de 
gelijkgezinde redacties van de genoemde bladen voortdurend met hem 
in conflict. Gesteund door zijn trouwe vazal, de minister van Justitie C.F. 
van Maanen, ontstond een repressief persbeleid. Het gevolg daarvan was 
een reeks persprocessen en veroordelingen van de verdachten. Desondanks 
verloochenden Le Catholique des Pays-Bas en Den Vaderlander hun princi-
pes niet en bleven strijdvaardig, evenals andere liberaal-katholieke bladen. 
Het was het begin van een schoolstrijd die na de onafhankelijkheid in het 
Zuiden al spoedig zou uitlopen op de verwezenlijking van de eis eigen 
onderwijs te mogen inrichten. In het Noorden zou de ‘schoolstrijd’ pas in 
1917 eindigen.

De liberalen in het Zuiden hebben lang gestreden tegen het door het 
Noorden gevoerde taalbeleid en voor het recht van vrije meningsuiting. 
Persvrijheid stond hoog in hun vaandel. De kritische artikelen in de in 
Brussel uitgegeven Courrier des Pays-Bas zijn daarvan een voorbeeld. Met 
overtuiging hebben vooral de jonge journalisten die voor dit blad schre-
ven hun denkbeelden uiteengezet. Ook hun met passie geschreven kri-
tische artikelen en commentaren brachten het blad regelmatig in conflict 
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met de autoriteiten. De charismatische Bruggeling De Potter was de 
exponent van deze jonge en kritische voorhoede. Hij schreef zeer pittige 
artikelen die vriend en vijand verrasten. De Potter werd hoog geprezen en 
zeer verguisd. Hij was een kwelgeest voor het bevoegd gezag. Vervolging 
en gevangenisstraf werden zijn deel. Maar ook vanuit zijn cel had hij de 
regie strak in handen. Veel personen zochten hem op. De positie van de 
Courrier des Pays-Bas verzwakte daardoor niet, het blad kwam er juist ver-
sterkt door uit de strijd.

Het beleid van de regering werd zowel door de katholieken als door 
de liberalen afgewezen, zij het op grond van heel verschillende uitgangs-
punten. Maar vanwege de persvervolging kwamen de liberaal-katholieken, 
onder invloed van de opvattingen van Lamennais, en de jong-liberalen 
steeds dichter bij elkaar te staan. Na 1825 was het redactieteam van de 
Courrrier des Pays-Bas drastisch van samenstelling veranderd. De oud-libe-
ralen, die het regeringsbeleid krachtig hadden gesteund, werden vervangen 
door ambitieuze jonge en gedreven liberalen. Het streven van liberalen en 
katholieken was het inwilligen van hun eisen. Door eendrachtige samen-
werking hoopten beide groeperingen sneller hun doel te bereiken. De 
katholieken werden daarin ondersteund door de lagere clerus, die veel 
invloed had op de massa. Het gevolg ervan was een ongekende petitie-
stroom met grieven. Als de koning daarop direct had gereageerd, was het 
Verenigd Koninkrijk wellicht nog te redden geweest. De petitionarissen 
hadden, evenmin als de pers, de intentie op een scheiding van het Noor-
den en het Zuiden aan te sturen. Maar pas na lang aarzelen en intensief 
overleg met zijn ministers zwichtte koning Willem I door allerlei conces-
sies te doen. Deze maatregelen bleken echter niet meer voldoende te zijn 
om de rust te herstellen. De opera La muette de Portici was de directe aan-
leiding van de op 25 augustus 1830 in Brussel uitgebroken rellen. 

In de chaotische periode die op de rellen in Brussel is gevolgd, hebben 
de koning en zijn ministers in het Noorden niet adequaat gehandeld. Dat 
gebeurde wel in Brussel. Daar werd al snel, op 24 september 1830, een 
Voorlopig Bewind gevormd, dat het gezag in Brussel op zich nam en op 
10 november 1830 werd het Nationaal Congres geïnstalleerd. De Euro-
pese mogendheden, in Londen bijeen, erkenden België op 20 december 
1830 en toen was het voor koning Willem I eigenlijk al een verloren strijd.

Hoewel er geen sluitend bewijs voor te leveren is, kan worden verde-
digd dat het voortdurend aandringen van de oppositiebladen in het Zui-
den bij de landelijke overheid op een meer gedecentraliseerd beleid een 
aanmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het 
Koninkrijk België. De gepassioneerdheid en veerkracht van de redac-
ties van deze bladen was groot. De scheiding was zeker niet op voorhand 
bedoeld, maar door verschillende oorzaken ontstaan. Niet in het minst 
door de inbreng van de pers, dient men hieraan toe te voegen.
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Totaal anders was het beeld in het Noorden. Daar hing de oppositiepers als 
los zand aan elkaar. Elk blad nam een eigen, voor zijn redactionele beleid 
representatief standpunt in. De aanpak van de zuidelijke pers met betrek-
king tot het overheidsbeleid heeft tot heftige meningsverschillen geleid 
met onder andere De Noordstar in het Noorden. Hoewel ze gezamenlijke 
liberale doelstellingen deelden, kwamen ze niet met elkaar tot overeen-
stemming.

De Noordstar verscheen voor het eerst op 4 september 1829. Het gema-
tigd liberale en fel anti-katholieke blad werd geredigeerd door een groep 
Amsterdamse juristen. In het eerste nummer lichtte de redactie haar pro-
gramma toe. Zij wilde dat op doordachte wijze, langs democratische 
weg, geleidelijk de liberale principes in het staatsbestel werden ingevoerd. 
Hierbij had de erkenning van de ministeriële verantwoordelijkheid hoge 
prioriteit. Het becommentariëren van de landelijke politiek vormde het 
belangrijkste bestanddeel van het blad, maar De Noordstar behartigde ook 
de belangen van Amsterdam. Daarmee plaatste De Noordstar zich in een 
soort isolement en werd het door andere bladen, zoals de Arnhemsche Cou-
rant, kritisch gevolgd.

Vanaf de oprichting keerde De Noordstar zich tegen de oppositiebladen 
in het Zuiden. De redactie vond de toon die deze kranten ten opzichte 
van de koning en diens politiek aansloegen erg aanmatigend. Met bla-
den als Le Catholique des Pays-Bas en de Courrier des Pays-Bas verschilde 
de redactie van De Noordstar voortdurend van mening. Op geen enkele 
manier is er sprake geweest van begrip voor elkaars opvattingen, laat staan 
van enige toenadering. Gaandeweg werd de onderlinge sfeer steeds hate-
lijker. In de polemiek die tussen de bladen werd gevoerd, werden de ver-
schillen, die vanaf het begin van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 
al zichtbaar waren, op een eigen wijze verwoord.

De schrijvers in De Noordstar hebben zich over het algemeen gematigd 
kritisch uitgelaten over de regeringsbesluiten. Soms werden Kamerleden 
geprezen vanwege hun beschouwende opmerkingen, maar tot echte libe-
rale veranderingen heeft het optreden van het verlichte deel van het parle-
ment volgens De Noordstar niet geleid. De Kamerleden zouden te solistisch 
optreden. Van samenwerking was nog weinig te merken. Bovendien deed 
het autocratisch optreden van koning Willem I daar ook geen goed aan. 
Hij regeerde voornamelijk bij Koninklijk Besluit. Na de opstand in Brus-
sel tegen het wettige gezag drong De Noordstar al snel aan op een adminis-
tratieve scheiding van Noord en Zuid.

Het Haagse radicaal-liberale blad De Bijenkorf nam in de wereld van de 
opiniërende pers een aparte plaats in. Het door D. Donker Curtius geredi-
geerde blad hekelde voortdurend het overheidsbeleid. Het is, samen met 
de De Noord-Brabander, een nachtmerrie geweest voor de verantwoorde-
lijke autoriteiten. De Bijenkorf maakte er geen geheim van in te stemmen 
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met de klachten die in het Zuiden werden geuit. Herhaaldelijk betoogde 
de redactie dat de door de zuidelijke oppositiepers geopperde grieven 
konden worden ingewilligd. Vanwege die houding werd het blad door de 
directeur van politie in ’s-Gravenhage, A. Ampt, in de gaten gehouden. De 
redactie van De Bijenkorf werd zelfs verdacht van subversieve praktijken. 
Tot een veroordeling is het echter nooit gekomen.

Het verschijnen van het gematigde radicaal-liberale blad De Standaard in 
Den Haag had te maken met de gebeurtenissen van 25 augustus 1830 in 
Brussel. Het radicale karakter van het blad was niet zo verwonderlijk, want 
de redacteur ervan was opnieuw Donker Curtius. Al in de eerste nummers 
drong het blad aan op besprekingen met de betrokken partijen in het Zui-
den. Niet met fysiek geweld, maar door overleg konden tegenstellingen 
worden overbrugd, zo was de opvatting van De Standaard. Dit adagium 
vormt de kern van het blad. Zelfs toen bleek dat verzoening tussen het 
Noorden en het Zuiden niet meer mogelijk was, drong de redactie van 
De Standaard alsnog op overleg aan. Tevergeefs. Koning Willem I besloot 
in september 1830 in Brussel militair in te grijpen, maar dat liep op een 
fiasco uit. Daarna werd de onderhandelingspositie van de koning steeds 
afhankelijker van de opstelling der grote Europese mogendheden.

Vanaf het moment dat de mogendheden in Londen besloten België 
als onafhankelijke staat te erkennen viel de polemiek tussen de noorde-
lijke en zuidelijke opiniepers weg. De redacties van de bladen wilden niets 
meer met elkaar te maken hebben. Daarop begon echter het gekibbel tus-
sen De Standaard en De Noordstar over de legitimiteit van de Grondwet 
van 1815 en over de wijze waarop de liberale denkbeelden in het poli-
tieke bestel ingevoerd dienden te worden. Bovendien verschilden beide 
bladen van mening over de door de mogendheden opgestelde protocol-
len met betrekking tot de grensscheiding. De Januari-protocollen waren 
door koning Willem I in 1831 aanvaard, maar door de Belgen afgewe-
zen. Daarna kregen de diplomaten in Londen te maken met een koppige 
koning Willem I die de Achttien Artikelen en later de Vierentwintig Arti-
kelen weigerde te accepteren.

Ten slotte volgen nog enkele opmerkingen over de positie van Ant-
werpen. Die stad nam in de kwestie van de Belgische scheiding een eigen 
plaats in. Daar waren de invloedrijke leden van de haut commerce te vinden. 
Ze waren orangistisch, omdat ze vonden dat hun belangen het best door 
koning Willem I werden behartigd. Een in september 1830 op de beurs 
rondgaande aanhankelijkheidsverklaring aan de koning is een voorbeeld 
van de orangistische houding. Economisch opportunisme was deze Ant-
werpse handelselite niet vreemd.

Toch is ook in Antwerpen de oppositie gegroeid. Gesteund door de 
door Buelens geleide Den Antwerpenaer ontstond een intens nationaal, 
sociaal en godsdienstig besef, ondanks de invloed van het denken in ter-
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men van de economie en het conservatisme. Dit blad, dat gezien kan 
worden als de stem van het volk, nam het op tegen de invloedrijke han-
delsmensen die via de Journal du Commerce communiceerden. Vóór 1814 
was Antwerpen het meest anti-Hollandse centrum van de Zuidelijke 
Nederlanden geweest. Men was er niet vergeten dat de stad eeuwenlang 
door de Hollanders was gekneveld. In het bijzonder de havenarbeiders 
vormden een gevaarlijke factor in het geheel. Merkwaardig en paradoxaal 
is het feit dat de Franstalige bladen in Antwerpen steeds weer hun adhesie 
betuigden aan koning Willem I, terwijl vrijwel alle Vlaamse bladen katho-
liek en anti-Hollands waren.

De bom barstte in Antwerpen op 26 oktober 1830 met een door Van 
de Herreweghe geleide revolutie. Het was vooral de armere volksklasse 
die eraan heeft meegewerkt. Opmerkelijk is dat er niet is geplunderd en 
evenmin gestolen. De bezetting door de Nederlanders van de Citadel van 
Antwerpen met een symbolische betekenis voor de stad en haar bevolking, 
stak veel Antwerpenaren. Ze beschouwden deze daad als het laatste gebaar 
van macht van koning Willem I. Hoewel vrijwel alle Nederlandse troe-
pen na de opstand uit België waren verdreven, voerde Chassé nog steeds 
het commando over de Citadel. Regelmatig werden de Antwerpenaren 
opgeschrikt door dreigementen en ultimatums. In oktober 1830 werd de 
stad door een zwaar bombardement getroffen. Tot 1832 hield het bolwerk 
van Nederlandse machtspolitiek stand, maar toen moest Chassé zich onder 
druk van Frankrijk overgeven. De Franse troepen onder aanvoering van 
generaal Gérard namen het bevel over. Chassé werd vervolgens, evenals 
Van Speyk destijds, in Nederland als een held vereerd.

De teloorgang van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden is al met al 
het gevolg geweest van een complex van factoren. Zowel politieke als eco-
nomische en sociale redenen liggen daaraan ten grondslag. Of, zoals Van 
Sas het formuleerde: ‘Nog onlangs is erop gewezen dat we dikwijls wel 
kunnen aangeven wat de Belgische revolutie niet was, maar daarentegen 
nauwelijks in staat zijn tot een positieve definiëring te komen.’ (Van Sas, 
1982, p. 103)

Met dit onderzoek heb ik het belang van de opiniepers in een con-
flictsituatie willen aantonen. Want behalve de politieke, economische 
en sociale factoren heeft ook de opiniepers een belangrijke rol in deze 
gedenkwaardige en emotionele periode van de Nederlands-Belgische 
geschiedenis gespeeld. De strijd tussen conservatisme en liberalisme, tus-
sen katholieken en protestanten werd niet alleen in de vergaderzaal van de 
Tweede Kamer gevoerd, maar ook en vooral in de persorganen. De door 
de oppositiepers in het Zuiden bereikte resultaten zijn door de samenle-
ving niet onopgemerkt gebleven. Uit de door mij in dit proefschrift aan-
gehaalde bronnen is gebleken dat de actieradius van kranten verder reikte 
dan menigeen denkt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de briefwisseling van G. 
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Groen van Prinsterer, waarin veel reacties van politici en politiek geïnte-
resseerden uit de door mij onderzochte bladen zijn opgetekend.

De door mij gekozen invalshoek betekent een aanvulling op de histo-
riografie. De vooraf niet voor mogelijk gehouden coalitie van katholieken 
en liberalen – die elkaar tot 1827 met alle middelen bestreden – heeft door 
de niet aflatende strijd van opiniebladredacties tegen het overheidsbeleid 
mede geleid tot de vorming van het Koninkrijk België.

In het Noorden was de oppositiepers ten aanzien van het overheids-
beleid aanzienlijk milder dan in het Zuiden. Bladen als het Algemeen 
Handelsblad, de Arnhemsche Courant en de Nederlandsche Gedachten waren 
koningsgezind, maar publiceerden toch kritisch getinte artikelen. Elk blad 
deed dit vanuit de eigen identiteit. Opvallend is dat veel kranten op de 
commentaren van elkaar reageerden. In deze polemiek is veel tijd en ener-
gie gaan zitten, die beter benut hadden kunnen worden. Bijvoorbeeld om 
gezamenlijk met een uitgebalanceerd plan voor politieke hervormingen te 
komen. Die samenwerking was nog ver te zoeken. Journalisten en redac-
teuren bleken vaak meer oog te hebben voor wat hen van elkaar scheidde 
dan voor wat hen verbond. Ze kozen vaker voor het conflict- dan voor het 
harmoniemodel. Eén uitzondering bevestigt de houding van de opposi-
tiepers in het Noorden ten aanzien van het staatsbeleid. Het gaat hierbij 
om De Bijenkorf. Dit blad stond in het Noorden alleen in zijn denkbeelden 
over de staatsinrichting. De redactie kon zich volledig vinden in de stand-
punten die in de oppositiepers in het Zuiden domineerden en manoeu-
vreerde zich daarmee in een isolement.

Het is opvallend dat De Noordstar en De Standaard als exponenten van 
het vroeg-liberalisme elkaar nooit hebben gevonden. De Haagse belangen 
waren blijkbaar niet te verenigen met de Amsterdamse. Handelsbelangen 
hadden kennelijk voorrang boven politieke samenwerking. De pole-
miek tussen de beide bladen is daar het bewijs van. Ook de redacties van 
deze bladen hebben veel tijd en kracht verspeeld aan de onderlinge twist 
in plaats van gezamenlijk een bruikbaar liberaal plan te ontwikkelen. De 
effecten die genoemde bladen hebben bereikt waren in 1832 nog mini-
maal. Dat is wellicht ook de reden geweest waarom beide bladen vroeg-
tijdig van het krantentoneel zijn verdwenen. Niettemin hadden bladen als 
De Noordstar en De Standaard de zaden voor een politieke vernieuwing 
verspreid, maar ze moesten zich nog verder ontwikkelen. In 1848 werd het 
al langer sluimerende liberaliseringsproces gerealiseerd.



Summary

The timing of the Union of the northern Netherlands and the former 
Austrian Netherlands in 1815 was not unfavourable, since both coun-
tries were relieved to be liberated from French occupation. Even so, the 
start could hardly be called impeccable, as the passage of the Constitution 
immediately caused commotion in the South. Although a majority of the 
Belgian notables had voted against it, King William I viewed the Constitu-
tion as accepted by using a mathematical trick. Especially the clergy in the 
South opposed this procedure fervently. 

In 1825 the government obliged the clergy to be educated at a priest 
school in Leuven, the Collegium Philosophicum. This meddling of the 
state in Catholic education ran up against much opposition in the South. 
From that moment onwards, Catholics from the North and the South uni-
fied to show their discontent. Magazines like Le Courrier de la Meuse and 
Le Catholique des Pays-Bas in the South and De Ultramontaan and De Gods-
dienstvriend in the North voiced their demand for freedom of education.

The Liberals in the South were anti-catholic and pro-government 
minded until 1825. This changed when a group of young and enthusiastic 
journalists took over the editorship of the Courier des Pays-Bas. They urged 
the government to insure freedom of language, to introduce ministerial 
accountability, and to acknowledge freedom of speech without any repres-
sive measures, so without getting charged with press crimes as was practice 
in those days.

In 1828 the Catholics and Liberals united in contesting the policies that 
were followed since 1815. They joined forces in a Union. The Minister 
of Justice, C.F. van Maanen, decided to take strong action. This led to the 
notorious press trials. The most wanted journalist was L. de Potter who got 
sentenced several times. During his imprisonment he planned the strate-
gies. As a result an unprecedented petition movement started; a develop-
ment that the government did not know what to do with.

From 1829 King William I tried to release some of the pressure by mak-
ing some concessions. The Collegium Philosophicum became optional 
and new bishops were appointed. The French-speaking were granted the 
right to write their official documents in their own language. Neverthe-
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less, these amends proved insufficient, because a second wave of petition-
ing erupted. In 1830 the king decided to abolish the compulsory language.

In cities like Liege, Ghent and Antwerp the political situation was dif-
ferent from the circumstances in Brussels. There prominent and influential 
merchants and industrials were active; they supported the monarchy for 
opportunistic reasons. The king had invested millions in their enterprises. 
They belonged to the Orangists and were vocal even after the thirties of 
the nineteenth century.

The criticism towards the government’s policies was not confined to 
the South. Voices were also raised in the North where they pleaded for 
reformation of the regime. The magazine De Bijenkorf from The Hague 
even supported the demands of the South. This evoked critical responses 
of more moderate publications in the North, like the Algemeen Handelsblad, 
De Noordstar and the Nederlandsche Gedachten. 

When a number of journalists in the South were banished, the resist-
ance increased even more. This sentence was counterproductive because 
the convicts were perceived as martyrs. The positions of the North and 
the South toughened and the already tense situation was in danger of 
escalating. This actually happened on August 25, 1830. After a perfor-
mance of the opera La muette de Portici in Brussels riots broke out. Police 
and the military force acted as bystanders, so a citizen guard that had to 
subdue the rebels was established. Two delegations, one from Brussels and 
one from Liege, were sent to King William I with a list of grievances. His 
response was not adequate and the delegations returned without result. 
After that the matter was being taken at a gallop. Soon a Temporary Rule 
was formed and in November 1830 the National Congress was estab-
lished. When the European powers declared Belgium’s independence in 
December 1830 the outcome of the conflict had become clear. From that 
moment on the king was overtaken by events.

The press in the North showed little understanding for the events in 
the South. They were called mutinous and ungrateful. They reasoned that 
King William I had done so many good things for them. Only De Bijenkorf 
published a celebratory issue after August 25, 1830. This magazine was the 
only one of its kind that completely supported the actions in the South 
and even voiced the hope that the revolution would spread to the North.

King William I’s fate was in the big European powers hands. They gath-
ered on November 4, 1830, in London to speedily decide on the issue of 
fencing off the border between Belgium and the Netherlands. The first 
resolution of the Conference that was presented to both parties consisted 
of the January-protocols of 1831. King William I accepted those, but the 
National Congress of Belgium rejected them. After that a lengthy diplo-
matic tug-of-war started.
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In the meantime Belgium frantically searched for a king. Initially the 
Prince of Orange (the title of the heir-apparent in the North) seemed to 
be an acceptable candidate, but his candidacy came to nothing. Therefore 
the choice of their king became a complicated issue for the people of Bel-
gium. One candidate after the other dropped out. In the end Leopold of 
Saksen-Coburg was chosen. He accepted the throne on the condition that 
the proposals of the Conference in London, which were amended in the 
meantime and formulated in the Eighteen Articles, would be accepted. 
The National Congress agreed with the treaty as it was stated in the Eight-
een Articles, so Leopold could swear on the Constitution on July 21, 1831.

William I refused to accept the Eighteen Articles and invaded Bel-
gium on August 2, 1831. The purpose was to win better conditions for 
the Netherlands than proposed by the Eighteen Articles. After an initially 
successful advance the fighting ceased after intervention by France. The 
press in the Netherlands was very excited about the achievements and 
counted on increased prestige amongst the powers. De Standaard was som-
bre because of a potential negative response of those powers. The Belgian 
press was just indignant.

The powers made a new offer based on the propositions of King Wil-
liam I. These Twenty-four Articles were also rejected by the Dutch mon-
arch. This refusal laid a heavy financial burden on the people, as the army 
needed to be in a permanent state of combat readiness. When William I 
lost the support of his allies Austria, Prussia and Russia – they ratified the 
treaty- the king got more and more isolated. Put under pressure by the 
States General William agreed with the separation, but this time Belgium 
refused because they did not want to give up Limburg and Luxemburg. 
The Conference of European powers had not been active since 1833, but 
was reopened in 1838. After negotiations the parties involved concluded 
the Treaty of London on April 19, 1839. A dragging conflict ended and the 
separation of North and South was a fact.

The cooperation in the North was very different. Between 1828-1832 
many newsmagazines were published there. Many of them had a common 
cause: to change the Constitution into a more liberal version. This came to 
nothing during those years. The editors of the magazines kept busy watch-
ing what others were publishing instead of caring about their own princi-
ples. This practice resulted in major division. While the newspapers in the 
South kept on being published, in the North one after the other disap-
pears. Their political commentary did not result in the intended effect: lib-
eral changes in the Constitution.
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