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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. 
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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 



26 ‘Losgemaakt uit de verdrukking’

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-



34 ‘Losgemaakt uit de verdrukking’

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. 




