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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.



38 ‘Losgemaakt uit de verdrukking’

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. 



39De Bijenkorf, De Noordstar en De Standaard in het Noorden

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, 



52 ‘Losgemaakt uit de verdrukking’

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.




