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Hoofdstuk 3

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

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

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

De verscheidenheid van de pers

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Een handreiking van liberalen en katholieken

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

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

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

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

Koninklijke Besluiten om de beslissing van de koning te effectueren

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

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

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

De rechtmatigheid van de aanspraken van de katholieken

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

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

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

De goodwillreis van koning Willem I

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

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

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

Een Nederlandstalig equivalent van Le Catholique des Pays-Bas

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

Het overleg met Rome en de gevolgen ervan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De maatregelen en concessies van koning Willem I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het handhaven van de rust

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

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

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

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

De Orangisten in Antwerpen

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

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

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

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

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




