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Hoofdstuk 4

Godsdienstige en politieke ontwikkelingen in  
het Zuiden

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

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

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

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

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

Een taal- en godsdienststrijd

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

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

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

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

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

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

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

Het ultramontanisme

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

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

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

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

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

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

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

Het Unionisme

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

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

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

De regeling van de rooms-katholieke kerk

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

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

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

De opkomst van de jong-liberalen in het Zuiden

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

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

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

Het opportunistisch optreden van koning Willem I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De onderlinge betrekkingen tussen de koning en de katholieken

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

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

Nog meer dreiging vanuit het Zuiden

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

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

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

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

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

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

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

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

De reacties op het regeringsbeleid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het verlicht-absolutistisme mislukt

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

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

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

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

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

Nogmaals de kwestie-De Stassart

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Een onwezenlijke werkelijkheid

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

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

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

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

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

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

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




