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Hoofdstuk 5

De aanloop naar de scheuring van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden

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

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

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

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

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

De oorzaak van de rellen in Brussel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De komst van de prinsen naar Brussel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




