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Hoofdstuk 6

Het verdere verloop van de gebeurtenissen na het oproer 
in Brussel

Calendarium
1 september 1830 De prins van Oranje trekt Brussel binnen
3 september 1830 Het ontslag van minister C.F. van Maanen
7 september 1830 Koning Willem I wendt zich tot de grote Europese 

mogendheden in Londen
13 september 1830 Vergadering van de Staten-Generaal in Den Haag
20 september 1830 Het uitroepen van een Voorlopig Bewind in Brussel
21 september 1830 Prins Frederik bezet met zijn legers Brussel
4 oktober 1830 Het Voorlopig Bewind verklaart België onafhankelijk
5 oktober 1830 De prins van Oranje arriveert in Antwerpen
5 oktober 1830 C.F. van Maanen wordt opnieuw als minister van Jus-

titie benoemd
20 oktober 1830 De prins van Oranje wordt van alle taken ontslagen
26 oktober 1830 De aanval op Antwerpen onder leiding van F.L. van 

den Herreweghe
10 november 1830 De installatie van het Nationaal Congres
16 november 1830 De val van het kabinet-Wellington dat wordt opge-

volgd door de regering Grey-Palmerston
24 november 1830 De Oranjes worden in het Zuiden voor eeuwig uitge-

sloten van de troon
20 december 1830 België wordt door de Europese grote mogendheden 

in Londen erkend
27 januari 1831 De Januari-protocollen worden door koning Willem I 

aanvaard, maar door België afgewezen
4 juni 1831 De keuze voor de koning van België valt op Leopold 

van Saksen-Coburg (1790-1865)

Na de schermutselingen in Brussel en andere steden was in het Zuiden 
sprake van een chaotische situatie. De politie, het leger en de schutterij 
waren niet opgetreden tegen de oproerige massa, waarna een burger-
wacht was gevormd. De koning ontsloeg op verzoek van de oppostitie 
minister C.F. van Maanen, maar deze werd enige weken later, op 5 okto-
ber 1830, weer in zijn functie hersteld. De Tweede Kamer kwam op 13 
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september 1830 bijeen om de ontstane situatie te bespreken.
Intussen had de oppositie in het Zuiden een Voorlopig Bewind uitge-

roepen. Daarna gingen de ontwikkelingen heel snel. Op 4 oktober 1830 
verklaarde het Voorlopig Bewind België onafhankelijk. De prins van 
Oranje deed nog een poging koning van België te worden, maar die opzet 
mislukte. Op 10 november 1830 werd het Nationaal Congres geïnstal-
leerd.

De Europese grote mogendheden bogen zich ook over de jongste ont-
wikkelingen in het Zuiden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 
Zij erkenden op 20 december 1830 de onafhankelijkheid van België en 
presenteerden op 27 januari 1831 de Januari-protocollen, waarin de ver-
deling van het Koninkrijk was opgenomen. Deze voorwaarden werden 
door koning Willem I aanvaard, maar door België afgewezen.

Zeer benauwde ogenblikken

Als het aan prins Willem van Oranje had gelegen, dan was hij op 31 augus-
tus 1830 goedschiks of kwaadschiks Brussel binnengevallen. Zijn jongere 
broer Frederik wist hem hiervan te weerhouden, omdat het leger nog niet 
op volle sterkte was. Vervolgens besloot prins Willem alleen naar Brussel te 
gaan. De opwinding in Brussel bedaarde enigszins, toen men van Willems 
besluit hoorde, maar de rust was nog niet teruggekeerd. De burgerwacht 
stond machteloos tegenover het grauw. Dit bleek al bij de aankomst van 
de prins bij de Laekense poort. Daar zou de burgerwacht klaarstaan om 
hem verder te begeleiden1. Zij was echter niet in staat deze taak te ver-
vullen. Dit leidde al meteen tot chaotische toestanden aan de poort. Het 
volk drong zo sterk op dat de prins niet direct naar het paleis kon rijden. 
Toch voelde deze prins zich niet helemaal alleen. De burgerwacht stond in 
de stad opgesteld. Haar aanvoerders omringden en beschermden de prins. 
Vanuit enkele herenhuizen werd hij zelfs toegejuicht. Maar de tegenstan-
ders wonnen het van de sympathisanten. De bewijzen van eerbetoon van 
de laatstgenoemden gingen in de menigte verloren. Het kwam al snel tot 
heftige uitbarstingen. Men dwong de prins over de Grote Markt te rijden, 
waar het opstandige volk een felle aanval ondernam om hem in het stad-
huis te krijgen. Slechts door een snelle vlucht kon de prins zich in veilig-
heid stellen en bereikte hij ontdaan zijn paleis.

Verberne ziet in deze vijandelijke houding de hand van de Franse 
oproerkraaiers. De proletariërs hebben zich door hen laten opstoken. De 
tegenstanders van Willem I hebben de dreiging van de naderende troe-
pen als voorwendsel gebruikt: de stad zou daardoor in gevaar komen en 

1 De burgerwacht was qua persoonlijke bezetting behoorlijk gewijzigd. Een groot aantal wel-
willenden weigerden nog dienst te doen en waren vervangen door lieden uit het proletariaat. 
C. Gerretson, Muiterij en Scheuring,1e dl., p. 160.
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de Noord-Zuid tegenstelling zou er nog groter door worden. Dit is een 
belangrijke constatering, omdat het door economische motieven begon-
nen verzet een politieke richting had gekregen. Het ging niet meer om 
eigendommen, maar om de Hollander. (Verberne, 1958, dl, 2, p. 75)

De gebeurtenissen in Brussel zorgden in het Noorden voor overvolle 
koffiehuizen en sociëteiten, omdat men benieuwd was wat de nieuwsbla-
den hierover zouden melden. Reikhalzend keek men uit naar de edities 
van de Gazette des Pays-Bas en de Courrier des Pays-Bas van 2 september 
1830. Toen de beide bladen beschikbaar waren, las men ‘dat de Kroonprins 
der Nederlanden zijn leven gewaagd had, te midden van een gewapen-
den hoop, die de leus van het oproer op de borst droeg, en zich onder 
vaandelen geschaard had, welke men meende dat een Prins niet kon aan-
schouwen, zonder dezelve aan de hand des oproermakers te ontwringen, 
die zich daarmede vertoonen durfde’. Verder wist de Courrier des Pays-Bas 
te melden dat minister De la Coste een Belgisch hart had en hij het goede 
met de Belgen voorhad. Op 5 september 1830 schreef het blad dat een 
algemene scheiding van België en Noord-Nederland, onder het bestuur 
van de koning, wenselijk was. Dit voorstel had de instemming van De 
Noordstar.

De Arnhemsche Courant van 4 september 1830 vroeg zich naar aanlei-
ding van het Brusselse oproer af: ‘Wat staat ons te doen? Stil zitten? Zwij-
gen? Toezien? Neen! Al wilden wij het, wij zouden het niet kunnen; en 
zoo wij het konden, wij zouden het niet mogen. Het Vaderland, ons Volks-
bestaan, onze Huisgezinnen, onze Eigendommen vorderen onze bescher-
ming, eischen verdediging.’

De Noordstar van 6 september 1830 bevatte veel korte berichten. Een 
ervan handelde over het binnentrekken van de prins in Brussel en luidde: 
‘Zoo heeft de Prins van Oranje het voornemen gehad, Brussel niet binnen 
te komen, voordat de kleuren waren afgelegd; maar de Heer Van Gobbel-
schroy heeft Hem tot andere gedachten gebragt!’ De redactie was ervan 
overtuigd dat de prins onder de gegeven omstandigheden nooit Brussel 
had mogen binnentrekken. Zij vroeg zich af, waarom muiters kreten als 
‘weg met Van Maanen’ konden roepen, terwijl zich onder de bevolking 
zoveel koningsgezinden bevonden. De koning mocht volgens De Noord-
star nimmer toegeven aan de eis van de rebellen, want het zou hen meer 
en meer sterken in het voornemen op de ingeslagen weg door te gaan. 
Bovendien zou een toegevende houding de goedwillende burgers alleen 
maar ontmoedigen. Verder merkte De Noordstar op dat ‘een goed deel van 
België, en daaronder geheel Vlaanderen met het handeldrijvende Antwer-
pen, het door hare fabrijken zoo bloeijende Gent, en geheel Luxemburg, 
met ons verlangt, dat krachtige en afdoende middelen het oproer bedwin-
gen, en de Nederlandsche Vlag, het koste dan wat het wille, weder op de 
Brusselsche torens gevestigd worde’. Het blad was van oordeel dat onder-
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handelingen pas konden plaatsvinden, nadat de orde en rust hersteld zou-
den zijn. De redactie publiceerde in hetzelfde nummer een ingezonden 
brief, waarin de briefschrijver zich zeer laatdunkend uitliet over geplaatste 
artikelen in de Courrier des Pays-Bas. Hij gebruikte termen als ‘schandelijke 
opruijingen, verachtelijke drogredenen’.

Op 7 september 1830 antwoordde de Courrier des Pays-Bas naar aanlei-
ding van de opmerkingen in De Noordstar dat in de Hollandse bladen een 
interessante polemiek werd gevoerd. Degenen die niet hard genoeg tegen 
de Belgen schreeuwden, werden in De Noordstar als lafaards afgeschilderd. 
Er zijn nuances in het schelden, maar De Noordstar verdient de hoofdprijs 
als het om beledigen gaat. Daarin was dit blad volgens de Courrier des Pays-
Bas onovertroffen: De Noordstar typeerde het Brusselse blad als ‘het ver-
vloekte, verwatene, heillooze schendblad’.

Verschillende voorvallen en druk overleg

Intussen vormde de populariteit van prins Willem een gevaar voor de 
Franse stokebranden. Zij zochten een reden om zijn verblijf in Brus-
sel onmogelijk te maken en vonden die in de terugkomst van de naar de 
koning gezonden deputatie. Deze was, met uitzondering van Gendebien, 
over het algemeen tevreden over de uitslag van haar missie. Willem I had 
de delegatie hartelijk ontvangen en de Staten-Generaal op 13 september 
1830 bijeengeroepen. Dit werd in de stad bekend gemaakt, wat tot ont-
spanning leidde. Maar weer werd de volksmassa opgehitst, ditmaal tegen 
haar eigen voormannen en opnieuw vlamde het tumult op. Het gepeu-
pel dreigde de troepen te ontwapenen en het paleis stormenderhand te 
nemen. De burgerwacht wist de prins te overtuigen dat zijn leven op het 
spel stond en haalde hem over de stad te verlaten. Ook de nog aanwezige 
garnizoenstroepen trokken zich terug. Dit was een succes voor degenen 
die op onrust uit waren, aldus Verberne. (1958, dl, 2, pp. 75-76)

Van de vele grieven werd er één op aandringen van de prins van Oranje 
ingewilligd op 3  september  1830: het ontslag van de verguisde minis-
ter Van Maanen. Op diezelfde dag kwam De Brouckère, samen met nog 
enkele Kamerleden, uit Parijs terug. Enige dagen voor het oproer waren 
zij daarheen gereisd om besprekingen te voeren over de mogelijkheid van 
een aansluiting van Zuid-Nederland bij de Juli-monarchie. Aanvankelijk 
zou dit dienen te gebeuren onder koningschap van de geziene prins van 
Oranje, als eerste stap naar een vereniging. De prins had er wel oren naar 
en besloot dit onderwerp onmiddellijk met zijn vader te bespreken. (Knu-
velder, 1930, pp. 87-88)
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Het bericht over een eventuele aansluiting bij Frankrijk werd ook door 
de raadgevende commissie met veel ophef verspreid. Minister P.L.J.S. 
van Gobbelschroy sloot zich aan bij de voorstanders van een bestuurlijke 
scheiding. Deze gematigden, aangevoerd door De Gerlache, beantwoord-
den de koninklijke convocatie voor de vergadering van de Staten-Gene-
raal. De meer radicale groep wilde, in afwachting van het koninklijke 
antwoord dat de prins van Oranje zou brengen, de opstand gaande hou-
den. (Vermeersch, 1970, p. 80)

Op 8 september 1830 was de ‘Commissie voor de Openbare Veiligheid’ 
(Commission de Sûreté Publique) ingesteld. De wettelijke vertegenwoor-
digers van koning Willem I hadden het veld geruimd voor woordvoerders 
van de oppositie. Zij kreeg tot taak aan het principe van de scheiding vast 
te houden en wel onder twee voorwaarden: het behoud van het vorsten-
huis en het nemen van de nodige maatregelen in het belang van handel, 
nijverheid en openbare orde. Echter, hoe verder de gesprekken vorderden, 
hoe meer men overtuigd raakte van de noodzaak van het handhaven van 
de eenheid van de Nederlanden. Die zou borg staan voor de bloei van 
handel en nijverheid en voor de handhaving van de orde. Ook steden als 
Antwerpen en Gent deelden die opvatting. (Knuvelder, 1930, pp. 88-89)

Het uit Den Haag teruggekeerde delegatielid Gendebien bracht een 
nieuw aspect naar voren. Hij introduceerde het beginsel van een bestuur-
lijke scheiding van Nederland en België. In een onderhoud met de minis-
ter van Binnenlandse Zaken had hij dit idee al besproken. Ook met de 
prins van Oranje was een gesprek hierover gevoerd. (Verberne, 1958, p. 
76) De bedoeling was te komen tot het uitroepen van een onmiddellijke 
scheiding met de prins van Oranje als onderkoning, om hem een dag later 
tot koning van de Belgen te kiezen. Het zag er naar uit dat een beslissend 
resultaat was bereikt, totdat de Parijse afvaardiging terugkeerde en van het 
plan niets overbleef. De afgevaardigden waren het met de Franse onrust-
stokers eens dat er een totale scheiding moest komen. Hiermee was de 
opstand een steekspel geworden tussen de franskiljons en een deel van de 
liberalen in het Zuiden. (Knuvelder, 1930, p. 88

Niettemin waren er ook andere geluiden te horen. De Courrier des 
Pays-Bas van 10 september 1830 verklaarde: ‘De Hollanders zullen onze 
vijanden zijn, zoolang ons beider scheiding niet is uitgesproken.’ De strek-
king van deze uitspraak werd op 18 september 1830 nader toegelicht. De 
schrijver van het artikel merkte op: ‘Scheiding in alles, uitgezonderd het 
vorstenhuis, de buitenlandse betrekkingen, de openbare schuld, de kolo-
niën en de douanen; of anders op zijn minst: vertegenwoordiging der 
gewesten in de Staten Generaal naar verhouding van hun bevolkingen.’ 
Twee dagen later schreef de Courrier echter onomwonden ‘dat België aan 
Holland gebonden [was] door belangen van handel, nijverheid en land-
bouw’.
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Ook de Arnhemsche Courant van 18 september 1830 wees op het econo-
mische belang van beide delen van het rijk. Waarschuwend wees ze de 
eigenwijze Belgen op de economische gevolgen van een scheiding. Het 
Noorden zou steenkool, ijzer en andere zuidelijke producten elders van-
daan kunnen halen. De scheiding zou alleen maar voordelig zijn voor de 
noordelijke provincies en voor de Brusselse oproerkraaiers. De schrijver 
merkte op dat ‘de scheiding voor het geheele rijk [nadeelig was], omdat 
zij de krachten van hetzelve verzwakt en ons blootstelt aan den inval van 
iedere vreemde mogendheid’.

De invloed van de Luikenaars in Brussel

Op 3 september 1830 vertrokken enkele honderden bewapende Luike-
naars onder aanvoering van de redacteur van het Luikse opinieblad Le 
Politique, Ch. Rogier, naar Brussel. Deze groep drong aan op volledige 
afsplitsing van het Zuiden en streefde naar aansluiting met Frankrijk. 
Onder het zingen van de Marseillaise trok ze de stad binnen. De ‘Com-
missie voor Openbare Veiligheid’ moest al snel wijken voor de door 
Rogier in het leven geroepen ‘Réunion Centrale’, die voor het groot-
ste deel uit Luikenaars bestond en een enkele Brusselaar: Luik regeerde 
in Brussel! (Knuvelder, 1930, 91-92) Deze ‘Réunion’ was van mening dat 
niet de prins, maar het volk aan het hoofd van haar beweging moest staan.

Het ontbrak de burgerij aan een goede leider om adequaat tegen de 
opvattingen van de ‘Réunion’ te kunnen optreden. Degenen die de 
opstandige krachten wellicht hadden kunnen opvangen en beheersen 
leverden Brussel nu juist op een gevaarlijke wijze uit aan opwinding en 
onrust. Er was een gezagsvacuüm ontstaan. Vage verwachtingen, onze-
kerheid, loyaliteit, voorzichtigheid, radicalisme en bereidheid tot geweld 
doorkruisten elkaar. De onzekerheid in Brussel werd steeds groter. De 
burgerwacht had de gedragingen van het proletariaat niet meer in de hand. 
De werkgelegenheid was teruggelopen en het aantal werklozen dat de 
straten bevolkte, was gestegen. Het voedsel was duur en de lonen waren 
ontoereikend. Al met al was dit een ideale voedingsbodem voor nog meer 
onrust. (Vermeersch, 1970, pp. 81-83)

Onzekere tijden in Den Haag

Hoe ging het intussen in Den Haag? De koning was, na het bekend wor-
den van de onlusten in Brussel, van Het Loo naar Den Haag gegaan. Ver-
berne is van mening dat de gebeurtenissen een andere wending hadden 
kunnen krijgen, indien Willem I direct naar het Zuiden zou zijn gegaan. 
De ministerraad drong aan op handhaving van het gezag, maar de prins 
van Oranje was voorstander van het doen van concessies. Hoewel de uit-
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eindelijke beslissing in handen van de Staten-Generaal lag, kreeg men in 
regeringskringen steeds meer de neiging krachtiger tegen de revolte op te 
treden. (Verberne, 1958, dl. 2, p. 78) De redactie van De Noordstar had hier-
over een andere opvatting. Op 3 september 1830 schreef het blad: ‘Twee 
zaken zijn boven alle twijfel verheven, vooreerst, dat de Koning de hulp 
der Staten-Generaal niet behoeft om Oproerlingen te bedwingen; en ten 
anderen dat een leger, als dat hetwelk Brussel omringt, daar onder aanvoe-
ring onzer Prinsen niet vereenigd is, om de organisatie van het Oproer 
koelbloedig te komen aanzien.’

De koning erkende, met een mengeling van boosheid en machteloos-
heid, het al enigszins gewettigd lijkende plan om tot bestuurlijke scheiding 
te komen. In een afkondiging, gedagtekend 5 september 1830, sprak hij 
de wens uit ‘dat alle goede burgers zich overal afscheiden van de onrust-
stokers, en dat hunne edele pogingen tot herstel der algemeene rust, dáár, 
waar zij nog ieder oogenblik bedreigd wordt, eindelijk paal en perk stel-
lende, aan zoo groote rampen, de sporen zelfs daarvan eenmaal geheel 
mogen uitwisschen’. Verder deelde hij mee dat hij door de Staten-Gene-
raal zou laten onderzoeken of de betrekkingen tussen Noord en Zuid 
verandering behoefden. Daarbij werd ook de minister van Buitenlandse 
Zaken, J.G. baron Verstolk van Soelen (1776-1845), betrokken. Deze trof 
voorbereidende maatregelen om zijn collega’s in het buitenland van de 
politieke ontwikkelingen op de hoogte te stellen. Toch overwoog de al 
langer weifelende koning enkele dagen later de zuidelijke provincies die 
misschien – anders dan Zuid-Brabant en Luik – in nauwere betrekkingen 
met het Noorden wilden blijven, daartoe de gelegenheid te bieden. (Bor-
newasser, 1983, p. 269)

De besluiteloosheid van Willem I was in overeenstemming met de 
houding in het overgrote deel van Noord-Nederland. Enerzijds waren 
de inwoners daar woedend op de ondankbare en muitzieke zuiderlin-
gen voor wie de koning toch zoveel had gedaan, dat op geen enkel punt 
mocht worden toegegeven. Integendeel, de inwoners in het Zuiden dien-
den behoorlijk gestraft te worden. Anderzijds versterkten de gebeurtenis-
sen het nooit geheel verdwenen gevoel van onverschilligheid ten aanzien 
van alles wat het Zuiden overkwam. De Noord-Nederlanders juichten de 
prins van Oranje, die met doodsverachting de muiters had getrotseerd, bij 
zijn thuiskomst van harte toe. Bij zoveel verschil in verlangens en na alles 
wat er was gebeurd, werd in het eigenlijke Holland een administratieve 
scheiding algemeen als de beste oplossing beschouwd. Talloze landgenoten 
waren het Zuiden liever kwijt dan rijk. Zij schoren alle Zuid-Nederlan-
ders over één kam. (Bornewasser, 1983, p. 269) Een vergelijkbare stem-
ming was ook al in De Noordstar van 3 september 1830 te lezen geweest.
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Het Noorden en het Zuiden reageren verdeeld op een scheiding

Toen het beginsel van de scheiding in Brussel gelanceerd werd, maar in 
Vlaams-Nederland nauwelijks weerklank vond, reageerde de publieke opi-
nie in het Noorden onmiddellijk. De Amsterdamse jurist Lipman drong 
aan op de meest radicale scheiding. Deze woordvoerder van de ‘Amster-
damse Geest’ kreeg hier en daar wel tegenspraak, zoals in de Arnhemsche 
Courant, maar dit tegengeluid werd uitsluitend door Noord-Nederlandse 
motieven ingegeven, en wel vooral door een vrees voor een terugkeer van 
de oude hegemonie van Holland en Amsterdam. (Verberne, 1958, dl. 2, pp. 
79-80) De Arnhemsche Courant schreef op 23 september 1830: ‘De Hollan-
ders moeten met hun verlangen naar scheiding niet zoo zoet fluiten’. En 
enkele dagen later, op 27 september: ‘Het is dwaas te menen, dat het noor-
den nog ooit eens de macht zal hebben om de Schelde te sluiten of land-
bouwprodukten uit België te weren.’ Daarom was het niet verwonderlijk 
dat uit Gelderland en het katholieke Noord-Brabant ambivalente geluiden 
klonken. In de provincie Noord-Brabant vreesde men door de scheiding 
een mogelijke terugkeer naar de vroegere toestanden. Beide gewesten 
waren tegen een scheiding. (Verberne, 1958, dl. 2, p. 79-80) Het Bossche 
blad De Noord-Brabander sprak zich in het nummer van 7 september 1830 
uiterst afwijzend uit over een scheiding. Maar mocht die toch doorgang 
vinden, aldus de redactie van het blad, dan diende Noord-Brabant bij het 
Zuiden gevoegd te worden. Het blad was in dit geval voorstander van een 
administratieve scheiding met behoud van de Oranje-dynastie. (Hoffman, 
1974, p. 85)

Thorbecke, die afkerig was van de scheiding, verweet Lipman bekrom-
pen Amsterdams eigenbelang. Van Hogendorp drong eerst op administra-
tieve scheiding aan en daarna op een totale deling. Hij zag in de opstand 
een strijd van twee nationaliteiten. Groen van Prinsterer aanvaardde, toen 
de beweging in het Zuiden zich uitbreidde, met tegenzin de scheiding. Hij 
herkende in de nationale leus in het Zuiden een revolutionaire krijgslist, 
die moest leiden naar de overwinning van de jacobijnen en naar de ver-
eniging met Frankrijk. Voor hem ging het niet om een geschil tussen het 
Noorden en het Zuiden, maar om een strijd tussen revolutie enerzijds en 
de zaak van de godsdienst, orde, vrijheid en recht anderzijds. (Verberne, 
1958, dl. 2, p. 79)

De volksklasse uitte haar opinie op een eigen wijze door sommige 
afgevaardigden van de zuidelijke provincies, die ter zitting van de Sta-
ten-Generaal waren gekomen, lastig te vallen. Zo werden De Stassart, de 
gehate oud-prefect uit de Napoleontische tijd, en De Gerlache in respec-
tievelijk Rotterdam en Den Haag ernstig mishandeld. (Verberne, 1958, dl. 
2, p. 80)
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Ook kwamen er petities tot behoud van het Koninkrijk van de zijde van 
de handeldrijvende en industriële steden Gent en Antwerpen. De regen-
tenraad in Antwerpen, die er niet aan moest denken wat Amsterdam als 
buitenland zou gaan betekenen, gaf met slechts één tegenstem zijn steun 
aan een aanhankelijkheidsbetuiging in de vorm van een petitie vóór de 
eenheid. Dit gegeven wordt bevestigd door Le Catholique des Pays-Bas, die 
op 12  september 1830 moest erkennen, dat Antwerpen tegen de schei-
ding was. Het commentaar van het blad luidde dat de heren zich vergisten, 
want het was allerminst zeker dat bij een scheiding de koloniën voor het 
Zuiden verloren zouden gaan en evenmin dat er een douane gevestigd zou 
worden tussen Noord en Zuid om de onderlinge handel te bemoeilijken. 
Het zou slechts om een administratieve scheiding gaan, waarbij het Noor-
den en het Zuiden dezelfde bepalingen als tijdens de vereniging zouden 
blijven bezitten. In hetzelfde nummer verscheen een intekenlijst, waarin 
de ondertekenaar te kennen gaf, dat hij zich schaarde achter de eis van 
scheiding, zoals die op 3 september 1830 door de zuidelijke gedeputeer-
den aan de prins van Oranje was meegedeeld.

De Courrier des Pays-Bas schonk eveneens aandacht aan de kwestie van 
de opstelling van Antwerpen. Op 15 september 1830 schreef het blad dat 
op het gebied van de scheiding van het Noorden en het Zuiden door 
enkele intriganten alarm was geslagen bij de handelaars in Gent en Ant-
werpen. Zij zouden handig gebruik hebben gemaakt van de algemene 
uitdrukking ‘séparation complète’ (volledige scheiding), die per ongeluk 
in de proclamatie van 3 september 1830 was terecht gekomen. Deze per-
sonen zouden willen doen geloven dat uit de scheiding de sluiting van 
de Schelde en het verlies van de koloniën zouden voortvloeien. De beide 
genoemde steden zouden gebukt gaan onder een ‘régime de terreur’ (een 
schrikbewind) en een ‘appareil militaire’ (militair apparaat). Als de dynas-
tie zou voortbestaan, hoefden de zakenlieden in Gent en Antwerpen zich 
volgens de Courrier des Pays-Bas geen zorgen te maken over een eventuele 
scheiding. Dan zou alles bij het oude blijven.

Den Vaderlander wijdde op 10 september 1830 een artikel aan de schei-
ding en schreef: ‘Daarom is het dat wij nu moeten vragen, dat men Belgiën 
van Holland scheijde dat elk deel van het rijk, onder den scepter van het 
doorluchtig Huijs van Oragnien, zijne afgezonderde volksvertegenwoor-
diging, zijne wetten, zijn financieel stelsel hebbe; ’t is den eenigsten middel 
om vrede en eendracht tusschen Belgiën en Holland te behouden en het 
volk te vergenoegen.’

Ook op veel andere plaatsen in het Zuiden werden particuliere ver-
zoekschriften ondertekend en stedelijke petities ingediend, waarin de 
initiatiefnemers zich voor een scheiding uitspraken. Over het algemeen 
waren de petities talrijker en verwierven ze meer adhesie, naarmate ze 
uit steden kwamen met officiële autoriteiten die zwakker waren of min-
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der loyaal stonden tegenover het centrale gezag. De meeste inwoners van 
het Zuiden hadden er geen duidelijke voorstelling van of de scheiding 
slechts administratief dan wel volledig moest zijn. Daarover bestond teveel 
onenigheid en onduidelijkheid. (Bornewasser, 1983, p. 270)

De troonrede van 13 september 1830 en de reacties daarop

Met een troonrede opende Willem I op 13 september 1830 de Verenigde 
Vergadering van de beide Kamers der Staten-Generaal. Vrijwel alle 
Kamerleden waren aanwezig. Zelfs enige Kamerleden die hadden deel-
genomen aan de Brusselse en Luikse beweging waren gekomen. Afwezig 
waren volgens De Noordstar van 24 september 1830 de volgende personen: 
A.Ph.F.G. de Visscher graaf de Celles (1779-1841), G.J.A. de Stassart, C.A.J. 
le Hon (1792-1868), Ch.M.J.G. de Brouckère en F.X.J. de Langhe (1775-
1853).2 De Belgen waren volgens het genoemde blad het voorwerp van 
afkeuring en misprijzen. Maar de ergste ontgoocheling zou voor hen de 
toespraak van de koning zijn geweest. Er zou voor het Zuiden geen dui-
delijk, zakelijk antwoord zijn gekomen op de volgende, enige relevante, 
vraag: zouden Willem I en zijn regering het principe van administratieve 
scheiding aanvaarden?

De koning had twee vragen in de Verenigde Vergadering ter discussie 
gesteld: ten eerste of de recent opgedane ervaring de noodzakelijkheid had 
aangetoond, de nationale instellingen te wijzigen en ten tweede of, bij een 
bevestigend antwoord op de eerste vraag, de betrekkingen tussen de twee 
grote afdelingen van het Koninkrijk aangepast dienden te worden. De eer-
ste vraag ging over het al of niet handhaven van de grondwet, terwijl vraag 
twee de staatsstructuur betrof. Het antwoord van beide Kamers liet lang 
op zich wachten. Pas op 19 september 1830 reageerden de Kamerleden en 
stelden een antwoord op. Het oproer werd scherp veroordeeld en mede-
werking om langs grondwettige weg de orde te herstellen toegezegd. Vier 
Kamerleden waren voor een scheiding langs de Noord-Nederlandse en 
Waalse grens. Op 25 september 1830 begon men met de behandeling van 
de vragen die de koning had gesteld en op 28 september 1830 volgden de 
geheime beraadslagingen. Uiteindelijk vond op 2 oktober 1830 de stem-
ming plaats, maar toen was het al te laat, omdat de beslissing in het Zuiden 
al was gevallen. (Bornewasser, 1983, pp. 271-272)

Naar aanleiding van de verhouding tussen Holland en België schreef de 
Courrier des Pays-Bas op 19 september 1830 dat het Zuiden gebukt gin-
gen onder het juk van het Noorden. Het Zuiden werd door het Noorden 
uitgebuit en daarom wilde het Zuiden het definitief van zich afschudden. 
Voor hen was het of de vrijheid en onafhankelijkheid of verdere onder-

2 Genoemde Kamerleden hadden verklaard dat zij de zitting niet zouden bijwonen vanwege be-
sprekingen met een aantal vooraanstaande Fransen. Onderwerp van het gesprek was de opstand.
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werping, aldus de schrijver in het genoemde blad. Hij was van mening 
dat een terugkeer naar de oude situatie niet meer tot de mogelijkheden 
behoorde. Dit was volgens hem het juiste moment om zich van het juk 
van de koning te ontdoen.

Intussen had het nieuws uit Den Haag Brussel bereikt. Daar werd de 
troonrede opgevat als een oorlogsverklaring. De ‘Commissie voor Open-
bare Veiligheid’ plaatste de bespreking van de troonrede op de dagorder 
van een grote vergadering, waartoe zij de vertegenwoordigers van de bur-
gerwacht had uitgenodigd. Een woelige en opgewonden menigte, waar-
onder de al eerder genoemde Luikse radicalen, drong de vergaderzaal 
binnen met de bedoeling revolutionaire beslissingen af te dwingen. Toen 
dit niet lukte en bleek dat zelfs de als liberaal-katholiek bekend staande 
Ph.F.B.O.Gh. de Merode de laatste brug naar Den Haag niet wilde opbla-
zen, nam de onstuimige Ch. Rogier het radicale gezelschap op sleeptouw 
naar een andere plaats in de stad om er een grote ‘Réunion Centrale’ te 
stichten. Het werd het trefpunt en hoofdkwartier van alle extremisten. De 
burgerwacht en de ‘Commissie voor Openbare Veiligheid’ werden voor 
‘lauwen en verraders’ uitgemaakt. (Vermeersch, 1970, pp. 82-83) Tijdens 
een diner las Rogier de kort tevoren in Brussel aangekomen tekst van de 
troonrede voor, waarna die onder luid geroep werd verbrand. In de stad 
werden strooibiljetten uitgedeeld met daarop een verminkte versie van de 
troonrede. (Smits, 1950, p. 293)

Op 19 september 1830 viel het opgezweepte publiek het stadhuis bin-
nen en greep het naar de wapens. De volgende dag was de burgerwacht 
haar autoriteit kwijt. Een omgekeerde handeling vond plaats: de burger-
wacht werd door het volk ontwapend. Terwijl in de straten van Brussel 
anarchie heerste, was de ‘Réunion’ begonnen een nieuwe regering samen 
te stellen. De burgerij schrok echter op 21 september 1830 terug voor 
de niet te overziene politieke en sociale gevolgen. Alleen in de ‘Réunion’ 
bleven enkele burgers trouw aan het oorspronkelijke plan van de ‘Com-
missie’: de volkswoede mobiliseren en hanteren om een nieuwe staatsor-
dening af te dwingen, die onverminderd burgerlijk zou zijn en door een 
dynastieke unie met het Noorden verbonden zou blijven.

Toch bleven de meeste oppositieleiders van mening dat alle politieke 
ondernemingen gedoemd waren vruchteloos ten onder te gaan in de 
onhandelbare en stuurloze massa die Brussel in één grote, doelloze chaos 
veranderde. Men had behoefte aan een geschikte leider en meende die 
gevonden te hebben in Louis de Potter. De nog steeds in Frankrijk verke-
rende balling werd door Gendebien naar Brussel gehaald. De oppositielei-
ders verloren de moed, omdat het volksoproer aan hun controle ontsnapte 
en een interventie van het leger dreigde. Het besluit om Brussel binnen 
te vallen werd op 17 september 1830 genomen, maar pas drie dagen later 
ontving prins Frederik het bevel op te rukken. De koning had een afkeer 
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van geweld en wilde niet door militair ingrijpen voedsel geven aan het 
oproer. (Vermeersch, 1970, p. 83)

Prins Frederik vaardigde op 21 september 1830 een proclamatie uit, 
waarin hij de bezetting van de stad aankondigde met als doel het wet-
tig gezag en de orde te herstellen. Bij het vernemen van deze afkondi-
ging verliet een aantal voormannen de stad. Tot degenen die vertrokken 
behoorden Ph.F.B.O.G de Mérode, A. Gendebien en J.S. van de Weijer. Zij 
zochten een veilig heenkomen aan de Franse grens. Slechts een handjevol 
arbeiders en messentrekkers uit de achterbuurten bleef op de barricaden 
om Brussel tot iedere prijs tegen het koninklijke leger te verdedigen. Deze 
achterblijvers versterkten de barricades en in de nauwe straten werden de 
huizen volgestouwd met primitief verdedigingstuig en hielden geïmpro-
viseerd bewapende arbeiders zich vol vechtlust gereed. (Verberne, 1958, dl. 
2, p. 82) Toen op 23 september prins Frederik zich opmaakte om met het 
leger het uitgeputte en radeloze Brussel binnen te trekken, vluchtte ook 
Ch. Rogier ontmoedigd en uitzichtloos de stad. Het militaire ingrijpen 
zou echter in een droevig fiasco eindigen. (Vermeersch, 1970, p. 83)

De regering veronderstelde dat de revolutionaire beweging zich vanuit 
Brussel zou verspreiden naar de provincies. Prins Frederik had verzuimd 
de steden en dorpen rond Brussel af te snijden van Brussel, zodat de aan-
voer van mankracht, wapens en levensmiddelen kon worden voorkomen. 
Men wilde via een bliksemoperatie naar het hart van de stad doorstoten. 
Prins Frederik had de Hallepoort niet bezet, omdat hij de revolutionairen 
de kans wilde geven door deze poort te ontsnappen. Deze beslissing had 
echter een averechts effect, omdat gewapende boeren uit de omgeving en 
vrijwilligers uit de provincie langs de ongemoeid gelaten poort de stad 
binnenkwamen. (Vermeersch, 1970, p. 84)

In de morgen van 23 september 1830 stond prins Frederik met zijn 
leger van tienduizend man voor de poorten van Brussel. Deze werden 
na enig verzet ingenomen. De opmars verliep aanvankelijk voorspoedig. 
Rond 10 uur was de benedenstad al bezet. Het doel, door te stoten naar de 
paleizen en de Grote Markt, leek binnen handbereik te liggen. Maar toen 
kreeg het leger met grotere tegenstand te maken. Uit de ramen versche-
nen geweerlopen en de Koningsstraat was op verscheidene plaatsen gebar-
ricadeerd. Na hevige gevechten wist het leger de rebellen te verslaan en de 
barricades op te rollen. De koninklijke paleizen werden bereikt. Ze wer-
den door het leger bezet. Daarmee was één doel bereikt. De legerleiding 
vergat echter het nabijgelegen Koningsplein te bezetten en deze tactische 
fout werd meteen door de opstandelingen uitgebuit. Zij veroverden het 
plein en richtten nieuwe barricades op die, ondanks verwoede pogingen 
van het leger, niet meer zouden worden genomen.

Tot aan de avond bleef de strijd onbeslist. Dit resultaat lokte Ch. Rogier, 
die zich in de buurt had opgehouden, terug naar Brussel. Hij werd de 
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organisator van de opstand. Hij zag in dat de coördinatie van de troepen 
niet goed was verlopen en benoemde een Spaans-Belgische avonturier, 
Don J. van Halen (1790-1864), tot aanvoerder van het opstandige gelegen-
heidsleger. De volgende dagen werd de strijd in en rond het Park voort-
gezet. Maar prins Frederik wilde het niet op een totale verwoesting laten 
aankomen, omdat hij daarmee de laatste kans op verzoening zou verspe-
len. Na een mislukte poging om te onderhandelen met de burgerlijke 
autoriteiten, besloot de prins in de late avond van 26 september 1830 de 
troepen het bevel tot de terugtocht te geven. Dit gebeurde overigens in 
het diepste geheim, zodat de opstandelingen tot hun grote verrassing de 
volgende morgen het gevechtsterrein verlaten aantroffen. (Vermeersch, 
1970, pp. 85-87) Kort daarna begon het leger uiteen te vallen. Zuid-
Nederlandse officieren en soldaten, aangetrokken door het nationale 
enthousiasme, verlieten hun regimenten. (Kossmann, 1979, p. 106)

De militaire tegenstand had op spectaculaire wijze het definitieve 
echec van het wettig gezag veroorzaakt. (Bornewasser, 1983, p. 272) Te 
laat ingrijpen en aarzeling lagen ten grondslag aan deze mislukking (Koss-
mann, 1979, p. 105). Met een debacle was in het Noorden echter geen 
rekening gehouden. Daar had men hoge verwachtingen van deze mili-
taire interventie gehad. De Noordstar was overtuigd van de goede afloop. 
Op 24 september 1830 had het blad geschreven: ‘De Proclamatie van den 
Prins der Nederlanden doet het einde van den opstand, althans te Brus-
sel, te gemoet zien. Tegen standvastigheid, met beleid gepaard, is het onregt 
niet bestand.’

De Standaard prees aanvankelijk het voorzichtige regeringsbeleid, maar 
op 29 september 1830 moest het blad teleurgesteld vaststellen: ‘Eene rege-
ring, die zich niet boven de driften en hartstogten weet te verheffen, ver-
valt altijd in misslagen.’ En op 3 oktober 1830 merkte de redactie somber 
op: ‘De terugtogt van het leger zal de moed der opstandelingen nog meer-
der aanwakkeren, zoo dat weldra niet meer eenige steden, maar geheel 
België in de wapenen zal staan.’ De Noordstar concludeerde op 1 okto-
ber 1830 dat het proletariaat door brandstichting en moord het leger had 
verdreven. Ondanks de nederlaag was het blad trots op de verrichtingen 
van prins Frederik, ‘die getoond heeft, den naam van Kolonel-Generaal 
der Nederlandsche Landmagt niet te vergeefs te voeren. Het wijken uit 
Brussel met een militaire positie in de nabijheid, schijnt men onder deze 
omstandigheden niet als eene nederlaag te moeten beschouwen’. Deze 
visie lag in de lijn van het blad, maar was niet in overeenstemming met de 
werkelijkheid.

De gevluchte oppositieleiders keerden terug naar de stad, waar op 26 
september 1830 een Voorlopig Bewind werd gevormd onder leiding 
van Ch. Rogier, Van de Weijer, Gendebien, Van der Linden d’Hoogvorst 
en graaf de Mérode. Zij wilden het ijzer smeden nu het nog heet was en 
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vormden een hoofdbewind, waaraan De Potter nog werd toegevoegd. 
Op 4 oktober 1830 riepen zij de onafhankelijkheid van België uit. Het 
Bewind stelde zich als taak een concept van de grondwet uit te werken en 
dat voor te leggen aan een verkozen en constituerende Nationale Volks-
raad. Hiermee was het revolutionaire proces voltooid. (Vermeersch, 1970, 
p. 87)

Een gedesillusioneerde koning Willem I in het Noorden 

De oude elite van het Verenigd Koninkrijk zat er in de Tweede Kamer ver-
slagen bij. Nog geschokt door de revolutionaire gebeurtenissen moesten 
de Kamerleden zich uitspreken over de twee door de koning gestelde vra-
gen. Op zijn eerste vraag of wijzigingen in de nationale instellingen nood-
zakelijk waren, reageerden de Noord-Nederlandse afgevaardigden negatief 
met 42 tegen 3 stemmen. De ontwikkeling die zich al voor de opstand 
bij hen had afgetekend, kwam nu plotseling in een versnelling. Zij schaar-
den zich eensgezind achter hun vorst. Voor de zuidelijke afgevaardigden 
was verandering van het autocratische bewind echter een voorwaarde. Zij 
stemden met 42 tegen 2 stemmen voor.

Ook de uitslag van de vraag over de scheiding leek op het eerste gezicht 
duidelijk. Van de noordelijke vertegenwoordigers waren 33 tegen en 15 
voor die scheiding, terwijl van de zuidelijke afgevaardigden 40 voor en 10 
tegen waren. Ondanks het feit dat een meerderheid voor scheiding was, 
bleek de verdere procedure nog niet helemaal duidelijk. Het merendeel 
van de Kamer had na aarzeling gekozen voor een oplossing die het niet 
kende en een minderheid stemde tegen een voorstel dat zij in beginsel 
onontkoombaar achtte. Die onduidelijkheid lag in het feit dat sommige 
Kamerleden een vernieuwde samenwerking wel zagen zitten, als de wet-
tige toestand was hersteld. Andere Kamerleden wilden de Vlamingen erbij 
halen en weer anderen wilden eerst het verdere verloop afwachten. Enkele 
Noord-Nederlanders hadden zich in felle bewoordingen voor een vol-
ledige scheiding uitgesproken. Zij kregen hun zin: twee dagen nadat de 
koning een staatscommissie had benoemd die zich over de gewenste wijzi-
gingsvoorstellen zou buigen, kondigde in Brussel een voorlopige regering 
de onafhankelijkheid van België af. (Bornewasser, 1983, p. 272)

De besluiteloosheid van de koning was voor De Noordstar aanleiding te 
reageren. Op 18 oktober 1830 schreef het blad: ‘De afscheiding alzoo, door 
de Belgen gevorderd, door de Hollanders verzocht, door de Staten-Gene-
raal wenschelijk verklaard, is grootendeels door den Koning, en inzon-
derheid door den Prins van Oranje, tot stand gebragt. Waarom wordt zij 
niet stellig door den Koning uitgesproken? Begrijpt men dan niet, dat alle 
onzekerheid, alle twijfel omtrent eene zo gewigtige aangelegenheid den 
moed verzwakt, de geestdrift uitdooft, en alle redenen van kleingeestig 
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eigenbelang, dat zich aan de dienst van het Vaderland tracht te ontrekken, 
klem bijzet?’

De Noordstar had op 1 oktober 1830 opgeroepen de rust te bewaren 
en zich niet te laten leiden door de waan van de dag. Indien de grondwet 
gewijzigd diende te worden ‘late men zich niet verleiden door redenerin-
gen, als die, welke in den Standaard, een nieuw Blad, worden aangetroffen’. 
De redactie van De Standaard had namelijk op 26 september 1830 gewe-
zen op de moeilijkheden die een scheiding met zich mee zouden bren-
gen. Het blad meende dat een afsplitsing op dit moment niet wenselijk 
was. Bovendien vroeg het zich af of een scheiding niet in strijd was met 
het grondbeginsel van het Koninkrijk en met de staatkunde van Europa. 
Volgens het traktaat van Londen van 20 juni 1814, waarvan de bepalingen 
naderhand op het congres van Wenen zijn bekrachtigd, ‘moest de vereeniging 
van Holland en België, volkomen en innig zijn, zoodat de beide landen slechts 
eenen enkelen staat zouden uitmaken; moeten de volksplantingen aan beide de dee-
len des rijks gemeen, de schulden tot op de vereeniging gemaakt en de verdediging 
aan de Fransche grenzen en overal elders, ten laste der algemeene schatkist des rijks 
zijn, terwijl eindelijk de geheele Staat, naar een en dezelfde grondwet zou 
moeten geregeerd worden’. Daarom was volgens De Noordstar een grond-
wetsherziening ook nog niet aan de orde.

Uiteindelijk huldigde de redactie van De Noordstar eenzelfde opvat-
ting over het wel of niet aanpassen van de grondwet, want het blad schreef 
op 8 oktober 1830: ‘Intusschen die Scheiding, die noodzakelijk of althans 
hoogst waarschijnlijke Scheiding, is dan eindelijk tot stand gekomen; en 
men schijnt in het denkbeeld te staan, dat daartoe het veranderen onzer 
Grondwet noodzakelijk zoude zijn. Zonder te willen onderzoeken, of daar-
toe, bij het volslagen gebrek aan eensgezindheid, voor het tegenwoordige 
mogelijkheid is, wenschen wij thans alleen te betoogen, dat onze Grond-
wet voor ons geene wezenlijke verandering kan of moet ondergaan, dat 
zij voor de Noordelijke Provinciën, zoo veel immer mogelijk is, behoort 
gehandhaafd te worden.’ Daarmee wilde De Noordstar niet beweren dat de 
grondwet geen gebreken bevatte, maar die zouden in een later stadium 
aangepast kunnen worden. Dit onderwerp zou aanleiding zijn voor een 
voortdurende discussie tussen De Noordstar en De Standaard.

Verder hekelde de redactie van De Noordstar het Gentse blad Le Catho-
lique des Pays-Bas. Het had naar aanleiding van de burgeroorlog in Brus-
sel geschreven dat de teerling was geworpen en het burgerbloed had 
gestroomd. Furieus reageerde De Noordstar door op te merken dat rebellen 
het tegen de bloem der natie hadden opgenomen. Zij die in naam van 
de wet en de koning waren opgetrokken om de rust en vrede te herstel-
len, die burgers, waren aangevallen en hadden hun bloed gestort. Dit bloed 
was te betreuren, aldus het blad. Het vervolgde: ‘Ja, Burgerbloed heeft 
gestroomd door de handen van muitelingen; Burgerbloed van hen, die het 
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regt tegen kwaadwilligen verdedigen. Schenkt hun uwe klagt, Landgenoo-
ten! Niet den opstokers van Oproer, den Aanvoerders van den Burgeroor-
log.’

In zijn Nederlandsche Gedachten, die in september en oktober 1830 bijna 
dagelijks uitkwam, schreef Groen van Prinsterer op 9 oktober 1830: ‘De 
Vereenigde Nederlanden staan ingevolge van den gewapenden opstand 
voor het tegenwoordige geheel op zichzelf.’ Hij was tegen een herziening 
van de grondwet, zo’n wijziging vond hij maar riskant. 

Reacties op een mogelijke aansluiting bij Frankrijk 

Een voorlopige conclusie is dat het Luikse collectief onder aanvoering 
van Ch. Rogier het hart van de revolutiebeweging is geweest. Ducpéti-
aux sloot zich erbij aan. De kern van de revolutionairen stelde zich ten 
doel het bestuur van de stad en het land over te nemen. Zij beschikte over 
het invloedrijke persorgaan Le Belge en intimideerde de burgerwacht en 
de veiligsheidscommissie, speculeerde op de steun van de volksmassa en 
trad in contact met de revolutionaire bewegingen in andere steden, waar-
onder natuurlijk Luik, waar het wettig gezag al grotendeels was verdwe-
nen. (Bornewasser, 1983, p. 273) Bornewasser concludeert dat Rogier cum 
suis niet in dienst stonden van de nieuwe Franse machthebbers. Het bewijs 
hiervoor ontbreekt echter. De intellectuelen in het Zuiden waren wel 
Frans georiënteerd en stonden regelmatig met Frankrijk in verbinding. 
Bovendien traden Franse revolutionairen vanaf het begin provocerend en 
opruiend op, maar de Brusselse uitbarsting kwam de Franse regering van 
de burgerkoning Lodewijk Filips ongelegen. Toen de beweging op gang 
was gekomen, hebben bijna alle ambitieuze politici van het Zuiden in toe-
nemende mate hun zinnen gezet op een zo zelfstandig mogelijk België. 
(Bornewasser, 1983)

Toch onderkenden tijdgenoten het gevaar van een hereniging van Bel-
gië met Frankrijk. Zo schreef De Standaard op 22 september 1830 ‘dat er 
in vele deelen van het Zuiden des rijks, eene algemeene zucht heerscht, 
om als een deel van het Fransche rijk, door de regering van dat rijk te 
worden bestuurd’. Deze mogelijkheid moet niet worden uitgesloten, want 
De Noordstar sloot die optie ook niet uit, gelet op wat zij op 1 oktober 
1830 publiceerde. Het blad betoogde toen: ‘En indien met er daad de 
Fransche Natie Patronesse van den Belgischen opstand zijn mogt, zoodat 
men zich de medewerking der Franschen niet kon ontveinzen: (hetgeen 
men echter noch kan noch mag gelooven) welnu, dan bestaat er van deze 
zijde geene reden, Engelsche en Pruissische Troepen niet op onze grond 
toe te laten.’
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Einde van het koninklijk gezag in het Zuiden?

Toen prins Frederik met zijn troepen Brussel had verlaten, trokken de Lui-
kenaars en de Franse vrijwilligers de stad uit, het leger van de prins ach-
terna. Dat had zich gedemoraliseerd teruggetrokken naar de grenzen van 
Noord-Brabant. Het koninklijke gezag was definitief vernietigd. Overal 
deden zich volksbewegingen voor en hoewel de militaire autoriteiten wil-
den ingrijpen, weigerden de troepen dienst. Het ontbrak aan communica-
tie tussen de vestingen, zodat elke commandant naar eigen inzicht moest 
handelen. De vestingen Ath, een plaats in Wallonië waar koning Willem 
I in 1824 een fort had laten bouwen, en Bergen verloren snel het wet-
tige gezag, waardoor de opstand in geheel vrije verbinding met Frankrijk 
kwam. Daarna volgden Doornik, Charleroi, Namen en Luik. (Verberne, 
1958, dl. 2, p. 83)

De radicale hervormingsbeweging kwam in een stroomversnelling. In 
veel steden werden ‘Réunions’ gevormd, die zich belastten met de voor-
bereiding van de verkiezingen voor het Nationaal Congres, dat op 10 
november 1830 bijeen zou komen. Dit congres kreeg als opdracht het 
opstellen en goedkeuren van een nieuwe grondwet. Opmerkelijk is dat de 
burgerij de winst opstreek, die het proletariaat had verdiend. De machts-
verhoudingen waren echter nog uiterst onzeker en de sociale spanningen 
nog niet verdwenen. Dit belemmerde de groei naar de ene Belgische natie. 
(Bornewasser, 1983, pp. 274-275) Opgezweepte haat tegen de Hollandse 
onderdrukker en de overwinning op het Nederlandse leger werkten ech-
ter bindend.

Nadat het Voorlopig Bewind op 4 oktober 1830 besloten had een onaf-
hankelijk staat te vestigen, bereikte de crisis haar derde fase. Na het tege-
moet komen aan de grieven en het doorvoeren van een administratieve 
scheiding volgde nu een volstrekte scheuring. Op 4 oktober 1830 had de 
koning de prins van Oranje naar Antwerpen gezonden. Hij werd verge-
zeld door de minister van Staat, Ch.J. hertog van Ursel (1777-1862), de 
ministers Van Gobbelschroy en De la Coste en de internuntius mgr. Fr. 
Capaccini. Deze laatste was meegekomen om de katholieken voor de 
prins te winnen. Zij vormden een machtige partij door aanzien, rijkdom 
en hun numerieke meerderheid. Bovendien waren zij sterk gekant tegen 
de omwenteling en wensten de handhaving van het Huis van Oranje in 
het kader van een administratieve scheiding. Ook waren de katholieken 
tegen een vereniging met Frankrijk, waar de Juli-revolutie een antikleri-
kaal karakter had gekregen. De lagere geestelijkheid was echter, zoals eer-
der beschreven, niet Oranjegezind en verzette zich tegen een restauratie. 
(Nuyens, 1884, dl. 2, p. 38)

De Noordstar bevestigt de visie van Nuyens op de houding van de 
katholieken, want het blad schreef op 14 oktober 1830 dat noch Le Cour-
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rier de la Meuse, noch de voormalige Le Catholique, waarvan de naam na 
de opstand was omgedoopt in Journal des Flàndres, op de stellingname van 
de geestelijkheid had gereageerd. Beide bladen waren voor administratieve 
scheiding met de prins van Oranje als staatshoofd. Ook de Courrier des 
Pays-Bas stond aanvankelijk niet onwelwillend tegenover deze oplossing. 
Op 3 oktober 1830 analyseerde de redactie uitgebreid de voor en tegens 
van een kandidatuur van de prins van Oranje als koning van België. De 
voorlopige conclusie luidde dat de prins er klaar voor was. Andere kandi-
daten moesten eerst op hun antecedenten worden onderzocht en verder 
moest bekeken worden hoe die nationaal en internationaal zouden wor-
den ontvangen.

Graaf L.F. de Robiano de Borsbeek (1781-1855) had als katholiek en 
politicus zijn bedenkingen tegen de benoeming van de prins van Oranje. 
Op 4 november 1830 vatte hij zijn twijfels in de Courrier des Pays-Bas 
samen. Hij stelde vast dat de prins weliswaar over de nodige kwaliteiten 
beschikte, maar gelet op wat er allemaal was voorgevallen, met name in 
Brussel, niet de geschikte kandidaat kon zijn.

De prins van Oranje in Antwerpen

We keren terug naar Antwerpen, waar de prins van Oranje op 5 okto-
ber 1830 arriveerde. Hij was door de koning gestuurd om de orde in de 
trouw gebleven zuidelijke gewesten te herstellen. Daar was een grote 
groep katholieken afkerig van de revolutionaire geest die er waaide. Zij 
wenste handhaving van het Huis van Oranje. Een van hen, F.A.M.C. graaf 
de Méan de Beuarieux, aartsbisschop van Mechelen, was weliswaar geen 
tegenstander van de dynastie, maar hij moest toch tegen de prins van 
Oranje zeggen dat zijn komst en goede bedoeling te laat kwamen. Het 
Voorlopig Bewind was inmiddels geïnstalleerd. Toch heeft prins Willem 
geprobeerd op de sentimenten van de bevolking in te spelen. Hij vaar-
digde een proclamatie uit, waarin hij de administratieve scheiding aan-
kondigde, alsmede de vrijheid qua gebruik van de talen, vrijheid van 
onderwijs en het recht van benoeming van uitsluitend Belgische amb-
tenaren. Toen de verantwoordelijke autoriteiten die toezegging afwe-
zen toonde de prins zich bereid nog een stap verder te gaan door zich 
tot soeverein over het Zuiden te laten uitroepen. Hij was bereid met alles 
in te stemmen, indien de Belgen hem de troon zouden aanbieden en de 
mogendheden daarmee zouden instemmen. Onbespreekbaar voor hem 
was de afscheiding van Luxemburg, dat volgens hem voor eeuwig met het 
Huis van Oranje was verbonden. Bovendien zouden de garnizoenen die in 
het Zuiden nog in Nederlandse handen waren, operationeel moeten blij-
ven. De kroonprins liet zich echter overhalen op 16 oktober 1830 nog een 
proclamatie uit te vaardigen, waarin hij de onafhankelijkheid van België 
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erkende, de verkiezingen voor het Nationaal Congres goedkeurde en zich 
aan het hoofd van de beweging stelde. (Verberne, 1958, dl. 2, pp. 85-86) 
De kloof was echter niet meer te overbruggen. De onafhankelijkheidsver-
klaring op 3 oktober 1830 in Brussel uitgesproken en de oproep in Den 
Haag tot gewapend optreden spraken voor zich.

Interessant is een opmerking in de Arnhemsche Courant. De redactie van 
dit blad had het vermoeden dat de zending van de prins naar Antwerpen 
te maken had met een geheim diplomatiek overleg tussen de mogend-
heden. Het blad meldde op 12 oktober 1830 ‘dat de prinselijke zending 
een gevolg was van een conferentie der mogendheden, waarin het besluit 
genomen is om met België nogmaals den weg van zachtheid en toege-
vendheid in te slaan’. Op 14 oktober 1830 was het suggestieve bericht in 
deze krant te lezen dat de Europese mogendheden met het optreden van 
de prins wel tevreden waren, maar dat het de Franse émigrés waren, die 
zijn populariteit ondermijnden. Daarover wordt door historici verschil-
lend gedacht. Franse invloed in België is aanwijsbaar aangetoond, maar in 
hoeverre deze een beslissend stempel heeft gedrukt op de revolutie is nog 
steeds de vraag. Wel is duidelijk dat Franstalige journalisten aanhoudend 
hebben geageerd tegen het beleid van de koning.

Na het echec van de kroonprins liet het Voorlopig Bewind op 18 okto-
ber 1830 de volgende proclamatie uitgaan: ‘De onafhankelijkheid van 
België, die reeds door de overwinning des Volks metterdaad erkend is, en 
dus geene ratificatie noodig heeft, wordt plechtig daarbij erkend.’ (Nuy-
ens, 1884, dl. 2, p. 46) In Brussel en andere steden werd de afkondiging 
van de prins publiekelijk verbrand. De Courrier des Pays-Bas publiceerde 
op 19 oktober 1830 de proclamatie van de prins en schreef twee dagen 
later dat het een vod was, waardoor zijn kansen op de troon vrijwel verke-
ken waren. Uiteindelijk zou de beslissing bij het Nationaal Congres liggen. 
Toen de prins Antwerpen had verlaten, schreef de Courrier op 31 oktober 
1830 dat men op hem niet meer kon rekenen. Het blad kwam met een 
vernietigend oordeel over de prins en schreef dat hij niet had beantwoord 
aan de waardigheid van zijn afkomst. Met andere woorden: dat men in 
hem geen soeverein zag.

De bevolking in het Noorden was zeer ontstemd over de handelwijze 
van de prins. Ze beschouwde zijn optreden in het Zuiden als verraad. Op 
22 oktober 1830 verwoordde De Noordstar de reactie als volgt: ‘Over het 
gedrag van den Prins van Oranje behoeven wij ons, nu de zaak deze wen-
ding genomen heeft, verder weinig te bekommeren. Die Prins, wij zei-
den het eenmaal, en toen werd de uitdrukking als beleedigend voor den 
Prins beschouwd, beschikt eigenmagtig noch over de regten van zijn Huis, 
noch over het lot van Nederland (;) een Koningszoon, die muiterij en 
afval bedwingen moest, verklaart zich zelven aan het hoofd der oproerige 
bewegingen te stellen; de eerste onderdaan van het Rijk keurt de daden 
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der opstandelingen zoo openlijk mogelijk goed, terwijl het Hoofd van 
den Staat alle begunstiging der opstandelingen bestraft: dat alles kwetst 
ons gevoel en verwijdert ons eerlijk Hollandsch hart van hem, dien wij 
tot dus verre als den erfgenaam van den Troon, waarvoor eens zijn bloed 
gestroomd heeft, gewoon waren te eerbiedigen.’

Het is overigens opvallend dat De Standaard weinig woorden besteedde 
aan de handelwijze van de prins. De redactie stond er niet onwelwil-
lend tegenover. Wel was het blad er zeker van dat de scheiding onder een 
vorst van het Huis van Oranje aanstaande was. Het schreef op 22 okto-
ber 1830: ‘Zoodra derhalve Noord-Nederland geheel op zich zelve zal 
staan; zoodra de bijzondere tractaten tusschen hetzelve en België te slui-
ten, de voorwaarden der afscheiding zullen hebben geregeld; zoodra deze 
overeenkomsten door de groote Mogendheden van Europa zullen zijn 
goedgekeurd en Holland en België zullen erkend zijn, als twee geheel 
afzonderlijke Staten, alleen door bijzondere tractaten aan elkander gebon-
den, of ook zoodra de drang der omstandigheden den staat van het pro-
visionele niet meer dringend noodzakelijk zal maken, moet eene geheel 
nieuwe grondwettige orde van zaken, een geheel nieuw verdrag tusschen 
de Hollandsche natie en den Vorst, worden totstand gebragt en aanvan-
gen.’ Verder was De Standaard ervan overtuigd dat de val van het provi-
sioneel bestuur niet ver meer kon zijn. ‘Dan zal’, zo vervolgde het blad 
op 27 oktober 1830, ‘zich de gezetene klasse voor eenen Constitutionelen 
regeringsvorm, onder eenen Vorst van het Huis van Oranje verklaren.’ Op 
14 november 1830 berichtte het blad ‘dat Holland niet zou bevoordeeld 
worden, bij de verheffing van den Prins van Oranje, tot hoofd van den 
Belgischen Staat’.

De Arnhemsche Courant van 23 oktober 1830 reageerde verontwaardigd 
op een bericht in de Courrier des Pays-Bas. Dit blad had geschreven dat 
na het echec van de prins van Oranje in de noordelijke gewesten allerlei 
onlusten waren uitgebroken. De Arnhemsche Courant antwoordde: ‘Zulke 
onbeschaamde verdichtselen behoeven geen wederlegging, vooral niet in 
een ogenblik, dat de verkleefdheid aan het vorstelijk stamhuis zoo duide-
lijk spreekt.’

Door de mislukte poging van de prins van Oranje de soevereiniteit in 
het Zuiden op zich te nemen was de verhouding tussen de koning en zijn 
zoon danig verstoord. Kroonprins Willem werd door zijn vader terugge-
roepen. Hij verliet op 25 oktober 1830 Antwerpen en wachtte in Willems-
dorp op verdere instructies. Hij aarzelde door te reizen naar Den Haag uit 
angst voor de verontwaardiging in het Noorden. In het diepste geheim 
werd hij ten slotte door zijn vader ontvangen en onmiddellijk naar Lon-
den gezonden om de belangen van de Oranjedynastie te behartigen. (Ver-
berne, 1958, dl. 2, p. 86)
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Was het een soort ballingschap die de prins kreeg opgelegd, vraagt W.J.F. 
Nuyens zich af, of was het een maatregel om de opwinding van een groot 
deel van de Hollanders over de prins op tijd tot bedaren te brengen. Nuy-
ens kiest voor de laatste mogelijkheid, omdat men de prins met een ‘sec-
tarische felheid’ zou hebben aangevallen. (Nuyens, 1884, dl. 2, p. 48) De 
Noordstar berichtte op 27 oktober 1830 dat de koning de kroonprins alle 
gezag had ontnomen. Groen van Prinsterer schreef: ‘Ik gruw van zulk een 
ontaard schepsel als de prins. Moge hij nimmer een voet zetten op Hol-
landse bodem, nimmer de as zijner voorvaderen ontheiligd worden door 
zijn lijk.’ (Rovers, 2000, p. 47) Van Hogendorp was een van de weinigen 
die de handelwijze van de prins van Oranje verdedigde. Hij schreef: ‘Het 
is tijd den Prins te zuiveren van den blaam, die hem aangewreven is bij het 
goede volk.’ (De Bosch Kemper, 1873, p. 97) 

Het terugroepen van de prins van Oranje betekende een keerpunt in 
de relatie met het Zuiden. Op 18 oktober 1830 kondigde de koning het 
volgende af: ‘Uit de Proclamatie door onzen beminden zoon, den Prins 
van Oranje, den 16n dezer te Antwerpen uitgegeven, en waarvan de aan-
leidende oorzaken ons even weinig bekend zijn als de gevolgen daarvan 
door ons kunnen berekend worden, blijkt intusschen ontwijfelbaar, dat de 
erkenning van het grondwettig gezag in de Zuidelijke provinciën thans 
geheel en al heeft opgehouden. In die gesteldheid van zaken, moeten 
onzen zorgen zich van nu voortaan geheel uitsluitend tot de getrouwe 
Noordelijke provincies bepalen.’ (Nuyens, 1884, dl. 2, p. 49)

Deze afkondiging had de instemming van De Noordstar, want het blad 
schreef op 22 oktober 1830: ‘De toejuiching, waarmede deze verklaring 
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen is, heeft haren weêr-
klank gevonden in de harten van alle Hollanders.’ Bij Koninklijk Besluit 
van 20 oktober 1830 werd de prins van Oranje van al zijn taken ontheven. 
Het opperbevel over de provincie Antwerpen werd aan D.H. baron Chassé 
en dat van Limburg aan generaal B.C.J. Dibbets (1782-1839) overgedra-
gen. (Nuyens, 1884, dl. 2, p. 49) De rest van de garnizoensplaatsen was in 
handen van de Belgen.

Het bombardement van Antwerpen

De laatste hoop op verzoening met de Belgen werd de bodem ingeslagen 
door het bombardement van Antwerpen. Spil in deze escalatie was de in 
Boom geboren Frans-Lodewijk van den Herreweghe. Hij was belasting-
ambtenaar in Berchem, maar in 1828 uit de dienst ontslagen, vermoede-
lijk vanwege zijn politieke ideeën. Eind september of begin oktober 1830 
begaf Van den Herreweghe zich naar Brussel en meldde zich bij de heren 
van het Voorlopig Bewind. Tot hun stomme verbazing bood hij hun aan, 
Antwerpen, inclusief de Citadel, in te nemen. Na inlichtingen over Van 
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den Herreweghe te hebben ingewonnen, kreeg hij een volmacht van Ch. 
Rogier om de stad te veroveren. Na terugkomst in Antwerpen ging Van 
den Herreweghe aan de slag. De gebeurtenissen in Brussel hadden uitge-
wezen, hoe zwak een leger kon staan tegenover een stadsguerilla. Antwer-
pen was voor de nieuwe Belgische staat van onschatbare waarde. De stad 
was echter moeilijk in te nemen vanwege de in uitstekende staat verke-
rende wallen. Bovendien beschikte de Citadel over de beste munitie. Er lag 
een oorlogsvloot, waartegen de revolutionairen niets konden inbrengen. 
Het Voorlopig Bewind had ook geen krijgsplan voorhanden. Het plan van 
Van den Herreweghe voorzag in een gelijktijdige overrompeling door de 
te formeren korpsen van de stad en de Citadel in samenwerking met het 
‘corps francs’3, de schutterij en een groot aantal Belgische soldaten in de 
Citadel.

De aanval begon op 26 oktober 1830 en had succes. Het centrum en 
het het noordelijk deel van de stad werden door de mannen van het ‘corps 
francs’ ingenomen. Het zuidelijk deel van de stad stond echter nog onder 
controle van Chassé. In de morgen van 27 oktober 1830 verklaarde Van 
den Herreweghe de actie voor beëindigd en kondigde hij een wapenstil-
stand af. Na onderhandelingen met Chassé gaf Van den Herreweghe bevel 
niet meer te schieten. Toch werd vanachter enkele barricaden en vanuit 
de omliggende huizen het vuur geopend op de schepen en de Citadel, 
waarna Chassé in de namiddag besloot tot een vernietigend bombarde-
ment vanaf de Citadel en de kanonneerboten. Bij het bombardement, dat 
zeven uur duurde, vonden 85 mensen de dood. Vlaamse of Brabantse nati-
onale gevoelens hebben een grote rol hebben gespeeld in de anti-Hol-
landse houding van de Antwerpenaren. De stad was niet ingenomen door 
Franse generaals of vreemde Walen en Brusselaars, maar door de afgezette 
ontvanger van Berchem. (Prims, 1930, dl. 1, pp. 250-259)

De kritiek in de zuidelijke pers op het optreden van Chassé maakte De 
Noordstar furieus. Het blad opende op 2 november 1830 met een eerbe-
toon aan de commandant van de Citadel. Zijn gematigdheid en standvas-
tigheid hadden eerbied en respect afgedwongen. Hartverwarmend was het 
zulke generaals aan het hoofd van het leger te hebben, aldus De Noordstar. 
De redactie vervolgde: ‘Het bloed onzer dapperen heeft gevloeid, maar dat 
bloed is niet ongewroken gebleven. Omgeven van verraad, op eenen vij-
andigen bodem, strijdende tegen wreedaardige muiters, is de roem hunner 
dapperheid tot dus verre door hen niet geschandvlekt: wie twijfelt, of het 
Vaderland op hunnen arm zich verlaten mag?’ Wel was De Noordstar bang 
dat nu ook noordelijke gebieden gevaar zouden lopen.

3 Het ‘corps franc’ is ontstaan nadat in de Antwerpse haven en op de scheepswerf veel werkloos-
heid ontstond. Om onrust en plundering te voorkomen werd door bemiddeling van het stads-
bestuur dit corps in het leven geroepen.
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Verschillende commentaren op de gevolgen van de scheiding

Thorbecke publiceerde op 14 december 1830 zijn brochure Een woord 
in het belang van Europa. Daarin wordt met kracht aangedrongen op het 
behoud van het Verenigd Koninkrijk. Hij stelt vast dat de scheiding zowel 
voor het Noorden als voor het Zuiden zeer nadelig zou zijn. Hij besloot 
zijn uiteenzetting als volgt: ‘Zoo zal met de scheiding van België Neder-
land’s onafhankelijkheid ook in Holland ten val neigen.’ (De Bosch Kem-
per, 1873, pp. 78-79)

De redactie van De Standaard volgde de actualiteit op de voet. Over 
België had het blad een uitgesproken mening. Het pleitte voor erken-
ning van België, evenals een goede regeling en herziening van de grond-
wet. De Standaard liet op 22 oktober 1830 weten: ‘Intusschen behoeft het 
geen betoog, dat door de vestiging eener scheiding, de wettige orde van 
zaken zoo als die bij de grondwet van 1815 geregeld is, geheel verbro-
ken is.’ Verder vond de schrijver van het artikel het prematuur dat enkele 
leden van de Staten-Generaal op 10 november 1830 een voorstel hadden 
ingediend, waarin zij aandrongen op een onbeperkte scheiding, voordat 
de mogendheden hierover een uitspraak hadden gedaan. Het blad schreef 
op 21 november 1830 dat dit voorstel het land in problemen zou kunnen 
brengen.

De Europese mogendheden hadden echter op 20 december 1830 Bel-
gië als soevereine en onafhankelijke staat erkend. Het eerste wat de rege-
ring nu te doen stond, gezien de toestand van dat moment en de bereikte 
wapenstilstand, was het aanknopen van onderhandelingen met de Belgen. 
De Standaard was ervan overtuigd dat de onderhandelingspositie slechter 
zou worden naarmate de overheid langer zou wachten. Deze opmerking 
in De Standaard ontlokte de redactie van De Noordstar een commentaar. 
Op 27 november 1830 reageerde dit blad op het artikel door vast te stel-
len, dat België De Standaard na aan het hart lag. Het blad had immers 
voortdurend aangedrongen op het doen van concessies aan de Belgen. 
Volgens De Noordstar was De Standaard er op uit, Holland aan België te 
verkopen. Want, zo was de redenering, indien de prins van Oranje koning 
van België zou worden en geen afstand zou doen van zijn rechten op de 
Hollandse troon, dan zou er op termijn geen sprake zijn van een scheiding, 
maar van een vereniging. Met dit verschil dat Holland nu aan de leiband 
van België zou moeten lopen. De Noordstar moest van deze opvatting niets 
hebben en noemde het hele artikel in De Standaard ‘ijdel’. Wat de regering 
als eerste te doen stond was het terugwinnen van het vertrouwen van de 
bevolking, aldus De Noordstar.

Op 1 december 1830 volgde het antwoord van De Standaard. De redac-
tie reageerde op de door De Noordstar op ‘hoge en scherpe toon’ geuite 
beschuldigingen. Toen iedereen te wapen was getrokken, zou De Stan-
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daard de aandacht vooral en uitsluitend op Noord-Nederland hebben 
gevestigd. België zou toen al voor het gesloopte Koninkrijk verloren zijn 
geweest. En, zo vervolgde de redactie: ‘Daartoe sloegen wij de daarstel-
ling eener nieuwe Grondwet voor. Daartoe meenden wij, dat dezelve het 
gereedste middel was. Een volk met eigendommelijke en verlichte instel-
lingen en waarborgen, moest in onze oogen meer zelfstandigheid hebben, 
dan eene natie, bestuurd volgens eene vaneen gescheurde, verminkte en 
geene waarborgen hoegenaamd meer opleverende Grondwet, waarvan 
bijna iedere bepaling moet heeten te slaapen.’ Vervolgens gooide de redac-
tie van De Standaard alle schroom van zich af en zei ze de redactie van 
De Noordstar waar het op stond door te schrijven: ‘Zij [de redactie van De 
Noordstar], die altijd den mond vol heeft van nationaliteit, vaderlandsliefde, 
oud Hollandsche trouw en wat dies meer is, zij heeft nog nooit hare stem 
aangeheven ter vestiging van de vastheid onzer nationale instellingen. Zij 
houdt zich bezig met de mededeeling van vervelende en afgezaagde beu-
zelarijen over de reeds vóór en bij iedereen uitgemaakte onbeduidenheid 
eener staats courant, die waarlijk zoo gedurig niet behoeft aangedrongen 
te worden. Zij spreekt van verkeerd pligtbesef van een oppervlakkig Jour-
nal de la Haye. Zij vult zonder ophouden hare bladzijden met aanmerkin-
gen over stedelijke en Amsterdamsche schutterlijke belangen; rept geen 
enkel woord van de wijze waarop zou kunnen en moeten gevestigd wor-
den, de nieuwe orde van zaken, waardoor ons volksbestaan alleen deszelfs 
beslag kan erlangen, en legt aan dengene, die Hollands welvaart op eene 
allesafdoende wijze wil verzekeren, ten laste dat hem België na aan het 
hart ligt, omdat hij bij het onderzoek der vraag of de openlijke verklaring 
der afscheiding in het belang van Holland is, die verklaring ijdel en nutteloos 
noemde!’ De Standaard beoogde een snelle regeling met de Belgen, ter-
wijl De Noordstar nog steeds niet overtuigd was van de noodzaak van een 
scheiding. De uitspraken in beide bladen geven een duidelijk beeld van de 
zienswijze van de redacties ervan in verband met de kwestie van de schei-
ding.

De hierbovengenoemde Journal politique, commerciale et littéraire de la Haye 
werd in oktober 1830 opgericht door de uit Gent gevluchte redacteur van 
de Messager de Gand, Ch. Durand (*1797), samen met de uit Brussel uit-
geweken Libry. Het blad zou als spreekbuis van de regering meer kwaad 
dan goed doen. De Journal de la Haye genoot nauwelijks enige prestige. 
(Schouwenaar, 1999, p. 150) In een van de eerste nummers werd de rege-
ring berispt, omdat zij teveel zou toegeven aan de wensen van de voor-
standers van de afscheiding. (De Bosch Kemper, 1873, p. 79) Het is daarom 
des te merkwaardiger dat De Noordstar erg positief over het blad was, toen 
het op 22 december 1830 schreef, dat de Journal in belangrijkheid was toe-
genomen en verscheidene uitmuntende artikelen had gepubliceerd. Op 31 
december 1830 liet De Noordstar zich opnieuw lovend uit over de Journal.
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De Conferentie van de Europese mogendheden in Londen

Koning Willem I had op 7 september 1830 de medewerking ingeroepen 
van de Europese mogendheden, bestaande uit Frankrijk, Groot-Brittan-
nië, Oostenrijk, Pruisen en Rusland voor het doorvoeren van de door 
hem in beginsel aangenomen administratieve scheiding. Dit verzoek 
was nodig, omdat de scheiding in strijd was met de Acht Artikelen van 
31 maart 1815, zoals hiervoor al besproken. Door de ingrijpende verande-
ringen binnen het Koninkrijk besloot de koning zijn verzoek uit te brei-
den tot een aanvraag voor gewapende interventie van België volgens de 
in 1814 aanvaarde verdragen. Hierop ontving hij een afwijzend antwoord. 
Het optreden van de Franse gezant, Ch.M. hertog van Talleyrand (1754-
1838), was hieraan mede debet. Hij was naar Londen gestuurd om inter-
ventie te voorkomen en het Koninkrijk te vernietigen. (Verberne, 1958, 
dl. 2, p. 88) A.R. Falck was de Nederlandse gezant. Later voegde de koning 
de diplomaat H. baron van Zuylen van Nijevelt (1781-1853) aan de dele-
gatie in Londen toe. Deze toonde zich een williger instrument in de han-
den van de koning. De Conferentie in Londen werd op 4 november 1830 
geopend. Haar eerste maatregel was het laten tekenen van een wapenstil-
stand tussen Den Haag en Brussel. Dit kwam de koning goed uit, omdat 
het leger ontredderd was en Noord-Brabant en andere gebieden gevaar 
liepen door de muiters te worden ingenomen.

De redactie van De Noordstar zette op 8 november 1830 haar gedach-
tengang uiteen. Het blad was van mening dat de Conferentie in Londen 
slechts zou kunnen beslissen over het lot van België en niet over dat van 
Nederland.

Een week later veranderde de situatie in de internationale politiek. Het 
Britse kabinet-Wellington kwam op 16 november 1830 ten val, waarna 
het ministerie-Grey-Palmerston aantrad. Deze liberale regering stond heel 
anders tegenover de Belgische omwenteling dan haar voorgangster. Het 
Voorlopig Bewind in Brussel had al in een vroeger stadium een intiem 
contact gehad met de Whigs. (Verberne, 1958, dl. 2, p. 89) Dit contact 
wordt overigens door De Bosch Kemper in twijfel getrokken. (1873, let-
terkundige aantekeningen, p. 112)

De mogendheden Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland en Oostenrijk 
besloten op 20 december 1830, buiten de koning om, de onafhankelijk-
heid van België te erkennen. Op aandringen van en samen met Frank-
rijk, waartegen het Koninkrijk bedoeld was geweest, maakten ze aan het 
Verenigde Koninkrijk der Nederlanden, dat na de instemming van keizer 
Franz I van Oostenrijk (1768-1835) op 9 mei 1815 in Wenen tijdens het 
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Wener Congres tot stand was gekomen, een einde4. (Bornewasser, 1983, p. 
278) Hierop vooruitlopend had de redactie van De Standaard betoogd dat 
de grote mogendheden de tractaten van 1815 niet konden handhaven. Op 
8 december 1830 had het blad namelijk beweerd: ‘De grondwet van 1815 
zal ongeschikt worden geacht, om eene innige en volkomene vereeniging 
daar te stellen.’

Vervolgens beraadslaagde de Conferentie in Londen over de voorwaar-
den van de scheiding. Ze werden in de Januari-protocollen geformuleerd. 
Nederland zou het gebied binnen de grenzen van 1790 krijgen en Bel-
gië het overige gedeelte van het Koninkrijk, uitgezonderd Luxemburg, dat 
onder het Oranjehuis verenigd moest blijven met de Duitse Bond. Ver-
der zou België 16/31 van de staatsschulden overnemen, maar gerechtigd 
blijven tot vrije vaart en vrije handel op de Nederlandse wateren en de 
koloniën. De neutraliteit van België zou door de mogendheden worden 
gegarandeerd. (Nuyens, 1884, dl. 2, pp. 73-74)

De Noordstar maakte bezwaar tegen de kritiek in de Belgische bladen op 
het resultaat van de onderhandelingen in Londen. De Journal des Flandres 
had bericht dat Nederland geen aanspraak zou kunnen maken op Staats-
Vlaanderen, Venlo en Maastricht. Bij het tractaat van Den Haag in 1795 
zou de Bataafse Republiek deze gebieden en nog andere soevereinitei-
ten en heerlijkheden, tegen betaling, aan Frankrijk hebben overgedragen. 
De Noordstar weerlegde op 19 februari 1831 deze bewering echter door 
al redenerend het tegendeel te bewijzen. De schrijver besloot zijn betoog 
als volgt: ‘Zijn onze regten op Staats-Vlaanderen, de Landen van Over-
maze en Staats-Opper-Gelderland zoo boven alle tegenspraak verheven: 
dat wij ze dan vasthouden en die doen gelden, waar het behoort!’ Het 
blad klaagde Groot-Brittannië aan, omdat dit land zich niet zou hebben 
gehouden aan de eerder gemaakte afspraken in Parijs in 1814 en Wenen 
in 1815. Bij een krachtiger interveniëren zou het oproer wellicht zonder 
bloedvergieten zijn verlopen.

Op 16 februari 1831 maakte de redactie van De Noordstar haar ziens-
wijze van de besprekingen in Londen als volgt kenbaar: ‘De eerste daad 
van het Engelsche Ministerie had tot de vervulling moeten strekken der 
verpligtingen, door die Natie, bij de verdragen en protocollen van Wee-
nen en Parijs op zich genomen, (…) gemaakt met den Koning der Neder-
landen. (…) Maar Engeland is voor de revolutionaire partij in Frankrijk 
bevreesd geworden. (…) De Belgische Muiters zijn gehuldigd. De onaf-
hankelijkheid van België erkend. Het regt der groote Mogendheden, om 
in de zaken van België tusschen beide te komen, is uitgeoefend, maar 

4 Volgens Bornewasser is het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815 in Londen tot stand 
gekomen. (1973, p. 278) Dat is onjuist, want het Koninkrijk werd in Wenen op 9 mei 1815 een 
feit, toen keizer Franz I van Oostenrijk de nieuwe grenzen van het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden erkende. (Graaf, B. de. In: NRC Handelsblad van 25/26 april 2013, pp. 16-17)



143Het verdere verloop van de gebeurtenissen na het oproer in Brussel

zoo het schijnt, ter bevordering der oogmerken van den opstand. (…) De 
groote Mogendheden hebben geen regt van tusschenkomst ten koste der 
oude bezittingen en regten van haren Bondgenoot, den Koning van Holland, en 
met het doel van eigen voordeel of ter behartiging van het welzijn van 
haren Belgischen lieveling.’

Destijds had Nederland grote offers moeten brengen voor de uitbrei-
ding van het grondgebied. De redactie van De Noordstar vond het daarom 
meer dan billijk dat de oude voorwaarden teniet werden gedaan en dat 
de koloniën zoals Ceylon en Kaap de Goede Hoop – die al of niet onder 
druk aan Groot-Brittannië waren overgedragen – weer bij het Koninkrijk 
werden gevoegd. Ook vond De Noordstar dat Nederland het recht had de 
Schelde te sluiten en de terugbetaling te vorderen van de schuld die het 
ten gunste van België had gemaakt. Op 24 februari 1831 vervolgde De 
Noordstar het artikel en kwam het blad tot de slotsom, dat ‘de Koning der 
Nederlanden volkomen geregtigd is tot de terugvordering onzer Kolo-
niën, met in begrip van Ceylon, daar het equivalent, daarvoor in de plaats 
gegeven, hem thans wederom is afgenomen’.

De Januari-protocollen werden door België afgewezen, maar door 
koning Willem I aanvaard. De Belgen eisten Staats-Vlaanderen, Limburg 
en Luxemburg op. Hoewel het Nationaal Congres in Brussel de Oranjes 
had uitgesloten van de troon, bleef bij de onderhandelaars in Londen en in 
Nederland de hoop bestaan dat een Oranje alsnog de Belgische troon zou 
bestijgen. Deze hoop werd bijna werkelijkheid, toen op 11 januari 1831 
de Britse minister-president, lord H.J.T. Temple, burggraaf Palmerston 
(1784-1865), gesteund door de Oostenrijkse en Russische afgevaardigden, 
de prins van Oranje de troon aanbood, mits hij deze direct zou aanne-
men. Dit gebeurde, maar koning Willem I verbond aan zijn toestemming 
de handhaving van de eenheid van het rijk en de soevereiniteit, waarna het 
plan strandde. (Verberne, 1958, dl. 2, p. 90) Het is overigens de vraag of dit 
besluit in Nederland bekend was. Het verblijf van de prins in Londen was 
met een waas van geheimzinnigheid omgeven. Maar de geruchten sijpel-
den toch door. Want op 25 januari 1831 merkte De Noordstar op, dat ook 
van regeringswege over het aanbod en de afloop ervan werd gezwegen. 
De redactie verbaasde zich daarover, omdat ‘het verlaten van Brussel door 
de koninklijke troepen met zijne komst scheen in verband te staan. En nu 
(…) bevindt zich de Prins te Londen’. Het blad vroeg openheid van zaken 
te geven om de geruchtenstroom in te dammen.

De informatievoorziening over het verloop van de Conferentie in Lon-
den verliep inderdaad uiterst geheimzinnig. De Noordstar beklaagde zich 
daarover, toen zij op 7 februari 1831 schreef: ‘Erger nog is het met de tij-
dingen van buitensland gesteld. Van de handelingen van het Londensch 
Congres vernemen wij niets, voordat dezelve in Brussel medegedeeld, 
dáár in Dagbladen opgenomen en uit deze wederom in onze Tijdschrif-
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ten zijn opgenomen.’ Sterker nog: het protest van A.R. Falck tegen het 
protocol van 20 december 1830 is nooit gepubliceerd. Opnieuw was het 
officiële staatsorgaan van het Koninkrijk, de Nederlandsche Staats-Courant, 
in gebreke gebleven.

De Bosch Kemper stelde vast dat het optreden van de prins van Oranje 
in oktober 1830 in Nederland nog tot grote verontwaardiging had geleid. 
Het protocol van 11 januari 1831, waarin de prins opnieuw zijn diensten 
aan de Belgen aanbood, werd er met grote onverschilligheid ontvangen. 
Men verlangde zo naar een scheiding, dat men zou berusten in de ver-
kiezing van de prins als soeverein van België. De onderhandelingen van 
de prins van Oranje met de Belgen, tussen november 1830 en maart 
1831, dienden niet meer de Nederlandse belangen, zo was algemeen de 
gedachte. Het enige waar men naar uitkeek was een spoedige eindschik-
king tussen België en Nederland en de herziening van de grondwet. Het 
lijkt alsof de schrijver zichzelf tegenspreekt door in zijn commentaar op de 
opiniebladen uit die tijd op te merken: ‘Het is eene algemeen verspreide 
dwaling, alsof in 1830 en 1831 omtrent staatsrechtelijke vraagpunten in 
Noord-Nederland een algemeene geest van onverschilligheid bestond.’ 
(De Bosch Kemper, 1873, p. 88) Wel was er sprake van een algemene 
afkeer tegen de Belgische oppositie.

Het optreden van het Voorlopig Bewind in Brussel

Intussen was het Voorlopig Bewind in Brussel hard aan het werk gegaan. 
Het had zich in grote meerderheid uitgesproken voor een constitutionele 
monarchie. Dit besluit betekende het einde van de republikeinse dromen 
van De Potter die daarom zijn ontslag indiende. Op 17 november 1830 
deed de Courrier des Pays-Bas daarvan verslag. In een tweetal open brie-
ven zette De Potter zijn standpunt uiteen. De Courrier des Pays-Bas van 1 
december 1830 stelde echter vast dat met het plotselinge vertrek van De 
Potter niet alle kansen op een republiek verkeken waren. Er zouden nog 
steeds aanhangers van de republiek en voorstanders van de monarchie zijn.

Het Voorlopig Bewind koos uiteindelijk voor een monarchie, waar-
mee de kansen op een republiek definitief verkeken waren. De Courrier des 
Pays-Bas opteerde voor de monarchistische partij zonder Oranje, want de 
conclusie in het nummer van 1 december 1830 was dat de koningsgezinde 
partij zich verre moest houden van Franse en Oranjegezinde sentimenten.

In februari 1831 werd de grondwet in definitieve vorm vastgesteld. 
Deze grondwet heeft lange tijd in liberaal Europa als voorbeeld gediend. 
Zij vestigde de parlementaire monarchie, met koninklijke onschendbaar-
heid en ministeriële verantwoordelijkheid, terwijl de individuele vrij-
heden, zoals de vrijheid van drukpers, ook uitdrukkelijk in de grondwet 
werden vastgelegd. (Van der Hoeven, 1973, p. 83)
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Alle rumoer in Nederland in verband met de benoeming van de prins 
van Oranje tot koning van de Belgen, weerhield de Belgen er niet van, 
de koningskeuze tot onderwerp van langdurige besprekingen te maken. 
Want tegen het advies van Londen in, besloot het Congres in Brussel het 
Huis van Oranje voor eeuwig vervallen te verklaren. Deze verklaring was 
het gevolg van een stemming in het Congres op 24 november 1830. Toen 
hadden 161 afgevaardigden voor en 28 afgevaardigden tegen de harde 
opstelling ten opzichte van het Huis van Oranje gestemd. Deze uitslag 
kwam niet onverwacht. De weken daarvoor waren in de pers al stemmen 
opgegaan, die op deze afloop wezen.

Den Antwerpenaer had al op 6 november 1830 een artikel gepubliceerd 
met de prikkelende tekst: ‘Weg met Oranje! Wij zijn van Oranje afge-
scheiden door stroomen van bloed en nimmer zullen de zelve noch door 
de laegheden van den Nassau’s stam noch door hunne valsche beloftens, 
noch door het lot der wapenen gevuld worden.’ L.F.P.M.J graaf de Robi-
ano de Borsbeeck leverde deze bijdrage. Daarin kwam de afkeer van het 
Huis van Oranje zeer fel tot uitdrukking. Zo schreef hij onder meer: ‘Ik 
zal de onafhankelijkheid van België handhaven; ik zal zeer verre verstoo-
ten de vereeniging van ons land met Frankrijk; ik zal mij verzetten tegen 
den republikeinschen regeeringsvorm, en ik zal eerder mijn stem geven 
aan den bey van Algiers dan aan enig lid der familie van Nassau.’

Vanaf dat moment in november 1830 deed Den Antwerpenaer alle denk-
bare pogingen om te voorkomen dat een Oranje nog ooit de troon in Bel-
gië zou bestijgen. Toch was hierover nog niet het laatste woord gesproken. 
De orangistische beweging in Antwerpen was, zoals zou blijken, taaier dan 
gedacht. De Journal des Flandres voerde, evenals Den Antwerpenaer, oppo-
sitie tegen de prins van Oranje en de Orangisten. Het blad drong er op 
16 november 1830 bij hen op aan, hun persoonlijke belangen achter te 
stellen bij het algemeen belang. De Orangisten verklaarden zich bereid te 
kiezen voor een personele unie, maar daar wilden de patriotten en gees-
telijken niets van weten. Het Vlaamse blad Den Vaderlander becommenta-
rieerde op 25 januari 1831 de proclamatie van de prins van Oranje onder 
de titel ‘De Prins van Oragnien of Het is mislukt.’ De schrijver gaf aan dat de 
prins de Belgen niet gelukkig kon maken, nadat hij hen vijftien jaar had 
onderdrukt en had geprobeerd hen ‘Hollandsch’ te maken. Daarom riep 
hij alle Vlamingen op ‘liever alles [te] slagtofferen en uw laatste druppel 
bloed voor uw vaderland ten beste geven, liever dan nog eens Hollandsch 
te worden’. De haat zat diep.

In Antwerpen waren de partijen, vanwege de uiteenlopende belangen 
steeds sterk verdeeld geweest. In de pers hadden zij zich sterk gemaakt 
voor de verdediging van hun standpunt en hadden dat ook verder uitge-
dragen. Toen het Nationaal Congres had besloten de Oranjes voor eeuwig 
van de troon uit te sluiten, waren de Antwerpse reacties uiteraard ook zeer 
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tegenstrijdig. Den Antwerpenaer reageerde op 27 november 1830 spottend 
op de houding van de Antwerpse afgevaardigde in het Congres. Dit was 
burgemeester G.J.A. graaf le Grelle (1793-1871), die had aangedrongen op 
uitstel van de stemming. De Journal du Commerce was woedend vanwege de 
uitsluiting. Het besluit van het Nationaal Congres betekende volgens dit 
blad het definitieve einde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

Op zoek naar een kandidaat voor de Belgische troon

Gendebien en Van de Weijer waren naar Parijs vertrokken om Lodewijk 
Filips te verzoeken zijn zoon, Lodewijk van Orléans (1814-1896), her-
tog van Nemours, toestemming te verlenen de Belgische troon te aan-
vaarden. De Franse vorst wees het aanbod echter af. Frankrijk zag meer 
in een verdeling van België, die territoriaal voordeel zou opleveren. Tal-
leyrand kwam met het plan om van België een federatieve staat te maken, 
die gemakkelijk door Frankrijk overheerst kon worden. Als concessie aan 
Engeland zou men dan van Antwerpen en Oostende vrijhavens kun-
nen maken. In Groot-Brittannië voelde men meer voor de monarchie en 
daarom werd de kandidatuur gesteund van Leopold van Saksen-Coburg, 
die met de enige dochter van de latere George IV, Charlotte Augusta 
(1797-1817), was getrouwd. Aanvankelijk wenste het Belgische congres 
hem niet, zodat Palmerston weer terugviel op de prins van Oranje. Hij 
polste Talleyrand, maar na intensief overleg werd van diens kandidatuur 
afgezien. (Van der Hoeven, 1973, pp. 84-85)

In België was men het nog niet eens over de juiste kandidaat voor de 
troon. Voor het Nationaal Congres waren er drie kandidaten over: Lode-
wijk, hertog van Nemours, Karel van Oostenrijk (1771-1847) en Auguste 
de Beauharnais (1810-1835), hertog van Leuchtenberg. Op 3 februari 
1831 kwam het tot een stemming over de troonkandidatuur. De hertog 
van Nemours werd met 97 stemmen gekozen, terwijl 74 stemmen op de 
hertog van Leuchtenberg en 21 stemmen op aartshertog Karel van Oos-
tenrijk werden uitgebracht. Groot-Brittannië sprak het veto uit en Frank-
rijk weigerde aan dit hachelijke avontuur mee te werken. België werd 
hierdoor in een uiterst precaire situatie gebracht. Om de ontstane impasse 
te doorbreken, besloot het Congres bij monde van de invloedrijke Luike-
naar J.L.J. Lebeau het Congreslid en voormalig Kamerlid E.L. baron Surlet 
de Chokier (1769-1839) tot regent van België te kiezen.

De reacties op de beschreven verwikkelingen waren nogal uiteenlo-
pend. De Noordstar schreef over de kandidatuur van Surlet al op 20 novem-
ber 1830 het volgende: ‘Die keuze is dáárom vooral opmerkelijk, omdat 
het bekend is, dat niemand er met meerdere onbeschaamdheid dan de Hr. 
Surlet in de Tweede Kamer voor is uitgekomen, dat hij aan de Godsdienst 
geene de minste waarde hechtte.’ Den Antwerpenaer en het Franstalige equi-
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valent van dit blad, L’Anversois, steunde aanvankelijk de kandidatuur van 
graaf de Mérode, maar legde zich op 26 februari 1831 onmiddellijk neer 
bij de benoeming van Surlet de Chokier.

Wat de koningskeuze betreft sprak de Courrier des Pays-Bas van 29 janu-
ari 1831 de voorkeur uit voor Leuchtenberg. Het blad hoopte dat de 
‘edele en loyale koning’ Lodewijk Filips hem zou accepteren. In het num-
mer van 28 januari 1831 had de redactie van de Journal des Flandres zich al 
voor deze kandidaat uitgesproken. Nog eerder, op 27 oktober 1830, had 
de Courrier des Pays-Bas ervoor gewaarschuwd van de procedure rond de 
troonopvolging geen belachelijke vertoning te maken. Zorgvuldig moest 
naar een geschikte persoon worden uitgezien. Dat zou op dat moment 
niet het geval zijn.

Het orangistische blad Journal d’Anvers schreef dat men iemand moest 
kiezen die de juiste kwaliteiten voor het koningschap bezat. De Arnhem-
sche Courant ten slotte dreef de spot met de koningskeuze, toen zij op 9 
december 1830 schreef: ‘De Belgen schrijven links en regts om eenen 
koning en kunnen niet op hun slag komen.’ Al met al begon de konings-
keuze een bedenkelijke onderneming te worden. Dit zette de regering-
Lebeau ertoe aan een andere toon aan te slaan en voortaan de Engelse 
kaart te spelen. (Witte, 1983, p. 322)

Het werd hoog tijd voor de Belgen meer rekening te houden met de 
politieke realiteit. Frankrijk dacht nog steeds aan een verdeling van Bel-
gië. Palmerston was bevreesd dat Frankrijk onderhands met Nederland tot 
een verdelingsakkoord zou kunnen komen. Herhaalde malen werd Bel-
gië door de Londense Conferentie gemaand de Januari-protocollen te 
aanvaarden, opdat men tot de verdere afwikkeling van de zaak kon over-
gaan. Die kans deed zich voor toen eind maart 1831 een nieuwe rege-
ring aantrad, geleid door P. Devaux en J.L.J. Lebeau, die blijk gaf van meer 
politieke realiteitszin. Hiermee stegen de kansen van de Britse kandidaat, 
Leopold van Saksen-Coburg. De Fransen hadden nog iemand anders op 
het oog, maar premier C. Périer (1777-1832) had weinig behoefte aan 
nog een politiek avontuur. Hij was bereid Leopold als koning te aanvaar-
den, mits in de scheidingsvoorwaarden meer met de Belgische belangen 
rekening zou worden gehouden. Dit was trouwens ook de voorwaarde die 
Leopold had gesteld, alvorens verder met de Belgen te willen onderhan-
delen. (Van der Hoeven, 1973, p. 89-90) Het in Brussel bijeengekomen 
Congres koos op 4 juni 1831 met 196 tegen 152 stemmen deze Leopold 
tot koning der Belgen, ondanks het feit dat hij lutheraan was. Dit bleek 
echter noch voor de liberalen noch voor de katholieken een beletsel te 
zijn. Palmerston had vooraf de pauselijke nuntius Capaccini geraadpleegd. 
Deze zou zelfs gezegd hebben, dat het Hof van Rome minder bevreesd 
was voor Leopold dan voor de hertog van Nemours. (Nuyens, 1884, dl. 2, 
pp. 84-85)
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De Noordstar besteedde in het nummer van 31 januari 1831 aandacht aan 
de koningskeuze. Het blad stond bekend als zeer anti-Frans. De redac-
tie waarschuwde dan ook voor de onbetrouwbaarheid van de Fransen. 
Zij schreef: ‘Niet zonder reden verzet zij [de Franse regering] zich tegen 
de benoeming van eenen Hertog van Leuchtenberg, die juist om zijne 
familiebetrekking met Napoleon, in een der Dagbladen, inderdaad naïf 
genoeg, ongeschikt genoemd wordt om een overgangs-Koning te zijn. 
Een zwak Bestuur (…) moet België (…) in de armen van Frankrijk doen 
vallen.’ De Franse liberale bladen waren ervan overtuigd dat de annexatie 
van België door Frankrijk nog slechts een kwestie van tijd was. Het Franse 
blad Le Temps schetste trouwens een niet zo fraai beeld van de Belgen.

De Noordstar van 25 januari 1831 citeerde het dagblad Le Temps dat had 
geschreven: ‘Onervarenheid, onbesuisdheid, onvoorzichtigheid en ingeno-
menheid met zich zelven: ziedaar hetgeen de gang der Belgen kenschetst 
(:) alles is dáár middelmatig, de volksgeest is bleek gekleurd, de zucht naar 
grootheid kleingeestig, zonder omvang: een klooster-ambtsbejag, hetwelk 
overal den nijd ontmoet en de kracht niet heeft om denzelven te ver-
achten en zijnen gang te gaan.’ De koningskeuze vormde ook een voor-
werp van spot. Het was een kwestie van gissen of nog liever, van bedelen, 
aldus Le Temps. Met het bereiken van overeenstemming over de kandidaat 
voor het koningschap waren de moeilijkheden nog niet opgelost, want 
het Nationaal Congres had op 20 januari 1831 de Januari-protocollen 
afgewezen. Het eiste dat de provincies Luxemburg, Limburg en Staats-
Vlaanderen bij België werden gevoegd. Genoemde provincies maakten 
grondwettelijk deel uit van het koninkrijk België, aldus het Nationaal 
Congres. De Londense Conferentie had echter bepaald dat de grenzen 
van voor 1790 moesten worden hersteld en dat over Maastricht zou wor-
den onderhandeld, maar dat Luxemburg deel zou blijven uitmaken van de 
Duitse Bond.

De Bosch Kemper heeft veel aandacht aan de kwestie van de protocol-
len besteed. Hij raadpleegde de in Groot-Brittannië verschijnende opinie-
bladen en stelde vast dat men daar ongeduldig begon te worden over het 
uitblijven van een regeling. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken 
keurde openlijk de afwijzing van de protocollen van 20 en 27 januari 1831 
door de Belgische oppositie af. De in Londen verschijnende The Courier 
en The Times berichtten er ook over. The Courier nam het voor Willem I 
op en vroeg zich af tot hoe ver de leden van de Staten-Generaal zouden 
willen gaan in de diplomatieke besprekingen, indien de voorstellen strijdig 
zouden zijn met de belangen van hun land. De kwestie bleef zich echter 
voortslepen. The Times noemde het Voorlopig Bewind het ‘allerbelache-
lijkste en dwaaste bestuur van België´ en schreef naar aanleiding van de 
opinievorming in de Belgische bladen het volgende: ‘De Belgische Courier 
des Pays-Bas is thans zoo vermetel en zot genoeg om oorlog te willen met 
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de grootste weldoeners van België, de groote mogendheden.’ (De Bosch 
Kemper, 1873, letterkunidge aantekeningen, p. 191) De Noordstar was daar 
blij mee, want het blad schreef op 25 januari 1831: ‘Mogten zij [de diplo-
maten] door moed en eendragt hunne taak waardiglijk vervullen en thans 
vooral aan geene verkeerde toegeeflijkheid, welke slechts zwakheid zijn 
zou, zich schuldig maken.’

Wat zich in Londen met betrekking tot de verdeling van de beide 
voormalige Rijksdelen afspeelde, is hiermee behandeld. In het volgende 
hoofdstuk gaat de aandacht uit naar de ontwikkelingen in Noord-Neder-
land.




