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Hoofdstuk 7

Commentaar van de Noord-Nederlandse pers op  
de actualiteit in België

Calendarium
27 juli 1830 Het begin van de Juli-revolutie in Frankrijk
27 oktober 1830 Het wetsvoorstel ter beteugeling van kwaadwilligen
november 1830 De brochurestrijd tussen G.K. van Hogendorp en S.P. 

Lipman
20 januari 1831 De eerste vergadering van de Staten-Generaal na de 

erkenning van België door de mogendheden
24 februari 1831 De instelling van een commissie ter herziening van 

het burgerlijk wetboek en een commissie voor de 
herziening van de grondwet

De Juli-revolutie van eind juli 1830 in Frankrijk was ook in het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden niet ongemerkt voorbij gegaan. Verscheidene 
journalisten hadden een goed heenkomen gezocht in het Zuiden van het 
Rijk. Zij vonden werk bij oppositiebladen als de Courrier des Pays-Bas.

Bij de regering werd regelmatig aangedrongen op liberalisering van 
de grondwet. Daarover verschenen nogal wat pamfletten en brochures 
waarop commentaar werd geleverd.

Ook ontstond er discussie over de legitimiteit van de Grondwet van 
1815 na de afscheiding van het zuidelijke deel. Daarom werd met span-
ning uitgekeken naar de eerste bijeenkomst van de Staten-Generaal na de 
erkenning van België door de Europese mogendheden

Het effect van de Juli-revolutie in België

Behalve de opstand in het Zuiden hebben nog andere factoren een 
belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het liberalisme. De Juli-
revolutie werd in Frankrijk gezien als een overwinning op het absolu-
tisme en de kerkelijke overheersing. Deze opstand was georganiseerd door 
de Franse middenklasse die vond dat koning Karel X te veel macht had. 
Omdat deze weigerde zich te matigen, trad hij af. In zijn plaats werd zijn 
neef, de liberale Lodewijk Filips, tot koning aangesteld. Vanwege de Juli-
revolutie vestigden zich republikeinse vluchtelingen uit Frankrijk in het 
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Zuiden van het Verenigd Koninkrijk. Onder hen bevonden zich jour-
nalisten die een rol zouden gaan spelen in de aanloop naar de Belgische 
omwenteling.

De Arnhemsche Courant meldde op 20 juli 1830 dat het bericht over de 
gebeurtenissen in Frankrijk in Belgische contreien met optimisme was 
ontvangen, nog gestimuleerd door de haat tegen het Hollandse bewind. 
(Beekelaar, 1981, p. 31) Een heel ander geluid was te vernemen in De 
Noordstar van 20 augustus 1830! De redactie van het blad dacht na over 
de eventuele gevolgen van de Juli-revolutie voor het Verenigd Koninkrijk 
en concludeerde, nogal naïef, dat in het Zuiden stemmen opgingen, die 
aandrongen op veranderingen naar Frans voorbeeld. Alsof er geen petitie-
beweging was geweest, alsof er geen toenemende spanning waarneembaar 
was. Het blad schreef dit nota bene vijf dagen voor de schermutselingen in 
Brussel!

Een andere mening was te lezen in De Standaard. Dit blad schreef op 30 
december 1830 dat het zich nog geen oordeel wilde vormen over de kwa-
liteit van de nieuw gevormde regering in het Zuiden. De schrijver van het 
artikel merkte in dit verband op: ‘Maar wij willen alleen doen opmerken, 
dat het in vertegenwoordigende regeringsvormen, een onomstotelijke 
regel is, het bestuur naar den zin van de meerderheid voor te stellen.’

Het wetsvoorstel ter beteugeling van kwaadwilligen 

Commotie was ook al op 27 oktober 1830 ontstaan. Het op die datum 
ingediende wetsvoorstel ‘ter beteugeling van kwaadwilligen’ had tot die 
ophef geleid. De wet was bedoeld ‘ter beteugeling van bedrijven en woe-
lingen van kwaadgezinden, hetzij om den Opstand te begunstigen, hetzij 
om de gemoederen in gisting te brengen’. Het wetsontwerp was dus een 
gelegenheidswet. De redactie van De Standaard uitte op 31 oktober 1830 
haar kritiek erop. Zij vond dit ontwerp een gevaarlijk werktuig in de han-
den van de minister van Justitie. Het zou hem opnieuw alle ruimte bie-
den om ongebreideld toe te slaan, wanneer bepaalde publicaties in de pers 
hem niet bevielen. De voorgestelde strafmaatregelen zouden middeleeuws 
zijn, want in het ontwerp werd bij overtreding van de wet gedreigd met 
openbare tentoonstelling. De schrijver van De Standaard waarschuwde het 
parlement, dat zich over dit ontwerp moest buigen en een beslissing moest 
nemen, voor de gevolgen van het aannemen van het wetsontwerp. Op 16 
november 1830 werd het wetsvoorstel in de Kamer besproken en aange-
nomen. De redactie van De Standaard was terecht erg teleurgesteld, omdat 
ook liberale vertegenwoordigers voor dit wetsontwerp hadden gestemd. 
Zij vreesde dat het land, na het aannemen van het voorstel, opnieuw zou 
terugvallen tot een op autocratische wijze geregeerde staat, waarin wille-
keur heerste.
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Op weg naar een liberale grondwet?

De jaren 1830 en 1831 hadden de Nederlanders wakker geschud. Het 
jonge Koninkrijk der Nederlanden, dat geestdriftig de wapens had opge-
pakt om de Belgen tot de orde te roepen, wenste dat na de splitsing van 
België een nieuwe weg zou worden ingeslagen. Daarbij moest men overi-
gens niets hebben van volkssoevereiniteit en van een absolute monarchie. 
In de noordelijke pers werden die gevoelens onder andere vertolkt door 
De Noordstar en De Standaard, zij het dat elk blad dit op een eigen wijze 
deed. De Noordstar wilde niet terug naar de Grondwet van 1814, omdat de 
praktijk had geleerd dat de Grondwet van 1815 naar behoren had gefunc-
tioneerd. Wel wilde het blad enkele relevante wijzigingen doorvoeren, 
zoals de invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid en een gewij-
zigd kiesstelsel voor de gemeente, de provincie en de Staten-Generaal.

Over de uitvoering van het kiesstelsel werd in liberale kring verschil-
lend gedacht. Dat blijkt uit de vele artikelen die over dit onderwerp wer-
den gepubliceerd. Al vanaf 1827 waren in het Noorden publicaties over 
de ministeriële verantwoordelijkheid en de wijziging van het kiesstelsel 
verschenen. Mr. J.G. van Nes van Meerkerk (1776-1859) had in vrijzin-
nig staatsrechtelijke geest de brochure 0ver den publieken geest geschreven. 
In verband met de gebeurtenissen in Brussel kwamen in 1830 bovendien 
van de hand van Van Hogendorp de volgende brochures uit: De Schutte-
rijen (18 oktober), De Scheiding (22 oktober), Het Crediet (29 oktober), De 
Prins van Oranje (29 oktober), De Vrede (3 november), De Verantwoordelijk-
heid (6 november), De Koning (8 november) en De Natie (15 november). 
In januari 1831 bracht Van Hogendorp nog enkele vlugschriften onder 
de titel De Ontwikkeling uit. Daarin analyseerde hij achtereenvolgens de 
ministeriële verantwoordelijkheid, het kiesrecht, de koloniën en de vrije 
handel.

De teksten van Van Hogendorp werden, gezien het aantal herdruk-
ken, veel gelezen, maar zijn ideeën lokten ook veel commentaar uit. (De 
Bosch Kemper, 1873, p. 100) Sommige critici reageerden anoniem, zoals 
de auteur van het in Den Haag uitgegeven Iets over de dagelijks uitkomende 
boekjes van G.K. grave van Hogendorp. Eveneens anoniem verscheen in Den 
Haag het vlugschrift De Vrede beoordeeld. In Rotterdam kwam Een woord 
over de verdediging van den Prinsen van Oranje uit. De Amsterdamse advocaat 
Lipman ging openlijk in debat met Van Hogendorp. Hij schreef in novem-
ber 1830 Scheiding van België in derzelver geest getoetst. Deze brochure werd 
in sommige liberale persorganen, zoals het Algemeen Handelsblad en De 
Noordstar positief ontvangen. De Standaard nam ten opzichte van de bro-
chures van Lipman een opmerkelijk stilzwijgen in acht. (De Bosch Kem-
per, 1873, letterkundige aantekeningen, p. 98)
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Op 10 december 1830 leverde De Noordstar in een artikel commentaar 
op de tot dan toe door Van Hogendorp uitgegeven brochures. Het blad 
concludeerde dat de intentie van de grijze staatsman ten goede veranderd 
was. Niettemin bleef de redactie bij haar mening dat diens politieke ideeën 
achterhaald waren. De Standaard, die de brochures van Van Hogendorp 
had aangeprezen, nam zoals gezegd ten opzichte van de vlugschriften van 
Lipman een opmerkelijk stilzwijgen in acht. De Journal de la Haye wees 
de brochures van Lipman hautain van de hand, terwijl de Nederlandsche 
Gedachten er van harte mee instemden. (De Bosch Kemper, 1873, letter-
kundige aantekeningen, p. 98) Wel reageerde De Standaard van 21 novem-
ber 1830 op een opmerking in de Nederlandsche Gedachten over een van 
de door Van Hogendorp geschreven brochures, De Vrede. Het blad had 
geschreven dat De Vrede niet tot herstel van de eenheid, maar tot meer 
verdeeldheid zou leiden. De redactie van De Standaard was van mening 
dat, indien er geen liberale hervormingen in de grondwet zouden worden 
opgenomen, dit de verdeeldheid alleen maar zou vergroten. Dat het libe-
ralisme zich verder ontplooide, bleek uit een opmerking in de Nederland-
sche Gedachten van 26 maart 1831. Groen van Prinsterer verzuchtte daarin: 
‘De liberale beginselen zijn algemeen: het is de ontwikkeling die men ver-
langt.’ Deze klacht was begrijpelijk gelet op Groen van Prinsterers anti-
revolutionaire opvattingen. Hij huldigde het standpunt van koning bij de 
gratie van God en moest niets hebben van enige vorm van volkssoeverei-
niteit.

Ook in 1831 verschenen nog veel brochures over de herziening van de 
grondwet. Een bloemlezing levert het volgende beeld op. De Proeve over de 
verantwoordelijkheid van ministers en andere ambtenaren werd door de redac-
tie van De Standaard uitgegeven. Mr. J. Mabé schreef Vlugtige bedenkingen 
ten aanzien der grondwet (Haarlem 1831). Daarvan verscheen een recensie 
in De Standaard van 13 maart 1831. Eveneens in Haarlem werd in 1830 
De herziening der grondwet van de hand van mr. W.H. van Voorst gepubli-
ceerd, gevolgd door een bespreking in De Standaard van 27 maart 1831. 
In Amsterdam kwam De groote behoefte van Nederland aan eene betere staats-
regeling van de pers uit en bij Vervloet in Den Haag verscheen Toelichtingen 
betrekkelijk de ministeriële verantwoordelijkheid en het kiesregt. In Zierikzee ten 
slotte werd Onderzoek omtrent de noodzakelijkheid en doelmatigheid der uitbrei-
ding van het kiesrecht uitgegeven.

De letterkundige tijdschriften, die eveneens recensies van boeken en 
opstellen gaven en schreven over staatsrecht, waren liberaal van inslag. Ze 
vonden veel meer bijval bij het publiek dan de conservatieve bladen. Het 
gaat hierbij onder andere om de door J. van der Hey in Amsterdam uit-
gegeven, uitgesproken anti-katholieke De Recensent ook der Recensenten 
(1806-1850) met een speciale rubriek voor antikritieken. Verder kan men 
denken aan de Vaderlandsche Letter-oefeningen (1761-1876) die eveneens in 
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Amsterdam uitkwam. Dit blad had als doel de lezers te wijzen op nut-
tige publicaties. De in Leiden/Amsterdam uitgegeven spectatoriale De 
Weegschaal (1818-1832) was een blad ‘hetwelk, met inachtneming van de 
meerdere verlichting en beschaving dezer eeuw, niet geheel en al onge-
lijkvormig zoude wezen aan den (…) Hollandschen Spectator. (De Bosch 
Kemper, 1873, p. 118-119)

De Standaard sprak zich op 16 oktober 1830 voor het eerst uit over de 
noodzaak van ministeriële verantwoordelijkheid. Dit naar aanleiding van 
het ontslag en de herbenoeming van minister Van Maanen. De herbe-
noeming van Van Maanen lokte opnieuw een storm van protest uit. Zijn 
persvervolgingen lagen nog vers in het geheugen, aldus De Standaard. Dit 
was onder andere het geval in de edities van februari 1830. Om aan de 
wantoestanden op Justitie een einde te maken zouden de ministers ver-
antwoordelijk moeten worden gesteld voor hun daden, moest een direct 
kiesstelsel worden ingevoerd en was openbaarheid van de financiën nood-
zakelijk, aldus het oordeel van De Standaard. Over de kwestie Van Maanen 
bestond geen verschil van mening tussen De Standaard en De Noordstar. 
Ook de redactie van De Noordstar had meermalen betoogd dat het minis-
terie van Justitie niet goed functioneerde. 

De legitimiteit van de Grondwet van 1815

Een stevige discussie ontspon zich tussen De Noordstar en De Standaard 
over de legitimiteit van de grondwet. In het nummer van 22 oktober 1830 
publiceerde De Standaard een artikel over de noodzaak van een herziening 
van de grondwet. De Grondwet van 1815 was vervallen, omdat een deel 
van het Koninkrijk was afgescheiden. Om chaos te voorkomen zou de 
grondwet slechts de facto functioneren en een provisioneel karakter heb-
ben, totdat er een nieuwe grondwet zou zijn. De nieuwe grondwet zou 
door de stemgerechtigden moeten worden vastgesteld.

De redactie van De Standaard verbaasde zich dan ook over de uit-
spraak van het Kamerlid M.W. de Jonge van Campensnieuwland (1786-
1858), gedaan in een zitting van de Staten-Generaal, dat de grondwet nog 
altijd rechtsgeldig was. Op 8 december 1830 vroeg de schrijver zich af op 
welke grond De Jonge deze uitspraak had gedaan. Gelet op artikel 77 van 
de grondwet bestond de Tweede Kamer uit 110 leden en mochten geen 
besluiten worden genomen, wanneer niet minstens de helft van het aantal 
leden aanwezig was. Handhaving van dit artikel in deze grondwet was naar 
de mening van De Standaard onmogelijk. De Noordstar was het met deze 
zienswijze volstrekt oneens. Het niet nakomen van de grondwet hield zij 
voor ‘onwaarachtig en hoogstgevaarlijk’. Het zou er slechts om gaan of het 
quorum dat nodig was om besluiten te nemen aanwezig was. En of dat 
56 of 28 was, zou er in principe niet toe doen. Daarom concludeerde De 
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Noordstar in een artikel, gepubliceerd op 22 december 1830, dat de Sta-
ten-Generaal, op grond van artikel 232, de enige bevoegdheid bezat om 
besluiten te nemen met het oog op veranderingen of invoegingen in en 
toevoegingen aan de grondwet. Deze besluiten moesten daarna met een 
drievierde meerderheid door de Kamerleden worden bekrachtigd. De 
Standaard verdedigde zich op 25 december 1830 tegenover De Noordstar 
door te betogen dat de handhaving van de Grondwet van 1815 zeer ris-
kant zou zijn en dat daarom zo spoedig mogelijk een nieuwe grondwet 
moest worden opgesteld.

Op 18 januari 1831 kwam De Noordstar met aanwijzingen, dat er wel 
degelijk besluiten waren genomen, ofschoon het aantal aanwezige Kamer-
leden lager dan het quorum was geweest. Eén voorbeeld luidt als volgt: 
‘In de Zitting van Dingsdag 16 October 1827 waren er, bij de opening 
met den waarnemenden Voorzitter, 41 Leden aanwezig, en op het rapport 
van verschillende Commissiën tot het onderzoeken der Geloofsbrieven 
is in die Vergadering besloten tot de toelating van 38 nieuwbenoemden 
Leden.’ De Standaard reageerde op 23 januari 1831 terecht met de opmer-
king dat de bewijsvoering van De Noordstar op zijn zachtst gezegd onder 
de maat was. De ‘bewijzen’ die het ‘Amsterdamsche staatsblad’ had aange-
voerd, zouden slechts de toelating van nieuw benoemde leden betreffen 
en niets van doen hebben met de wetgevende bevoegdheid van de Kamer. 
In hetzelfde artikel ging de schrijver dieper in op de actuele staat van het 
Koninkrijk en tekende daarbij aan: ‘Onze leer is altijd geweest, dat niet 
de Nederlandsche staat, maar het Koninkrijk der Nederlanden is vernietigd.’ De 
schrijver sloot zijn artikel af met de opmerking dat de door de regering en 
het parlement ingeslagen weg een gevaarlijke was. Tenslotte gaf de schrij-
ver nog het volgende advies voor hen ‘die op het kussen’ zaten: ‘Wij drin-
gen er alleen op aan, dat zij zich afvragen, of die handelwijze voorzigtig, 
verstandig en zeker is.’

De Noordstar en De Standaard twistten op 30 maart 1831 verder over het 
al of niet voortbestaan van de grondwet. In het parlement was een debat 
gevoerd over de status van Nederland. Kon er nog gesproken worden van 
het Verenigd Koninkrijk of was alleen het noordelijke deel van het Rijk nu 
Koninkrijk der Nederlanden geworden? Hoewel dit vooral een juridische 
kwestie was, waren ook de politici erbij betrokken. Het Kamerlid jhr. Mr. 
G. Beelaerts van Blokland (1772-1844) was overtuigd van de laatste moge-
lijkheid, terwijl J. Corver Hooft (1779-1855) het eerste standpunt verde-
digde. De Standaard was er in geslaagd in dit verband De Noordstar op een 
tegenstrijdigheid te betrappen. De redactie schreef namelijk: ‘De Noordstar 
hield in no. 3, van 18 Januari ll. vast, toen zij het voortdurend bestaan der 
grondwet verdedigde, dat door geen opstand van provincien een wettig bestaande 
staat jure wordt ontbonden en dat de scheiding niet dáár kon zijn, voor en aleer 
over de voorwaarden en de wijze van uitvoering was overeengekomen. 



157Commentaar van de Noord-Nederlandse pers op de actualiteit in België

– Thans beweert zij in no. 16, dat op de vergadering der handelmaatschappij 
geene Belgische commissarissen mogten toegelaten zijn, omdat zij geene Nederlan-
ders zijn en dus, indien wij het wel hebben, het koningrijk der Nederlan-
den ontbonden is.’ De schrijver van De Standaard concludeerde hieruit dat 
De Noordstar ofwel partijdig was ofwel de Grondwet van 1815 nu ook als 
vervallen beschouwde. Met een zeker superioriteitsgevoel besloot hij zijn 
artikel met op te merken: ‘Wij verheugen er ons over, dat de Noordstar in 
stilte, thans omtrent het bestaan onzer grondwettige orde van zaken, een-
stemmig met ons denkt en twijfelen er dan ook geenszins aan, of zij zal 
dan ook wel openlijk van dat beginsel de gevolgen willen huldigen, zoo zij 
zich gelijk zal willen blijven. Een blad, dat heden wit noemt, wat het mor-
gen zwart heet, verliest veel van het vertrouwen dat men daarin stelt en de 
Redactie der Noordstar zal te veel prijs stellen op de verdiende belangstel-
ling die hare voortbrengselen altijd en zoo lang hebben ingeboezemd, om 
die thans geheel op het spel te willen zetten.’

Vanzelfsprekend liet De Noordstar de aantijging van De Standaard niet 
stilzwijgend aan zich voorbijgaan. Op 7 april 1831 weerlegde het blad de 
door het zusterblad geuite beschuldigingen. Na uiteengezet te hebben dat 
de grondwet door het afsplitsen van België niet aan gezag had ingeboet, 
besloot de schrijver zijn bijdrage met het volgende plastische voorbeeld: 
‘Waarlijk, het overvragen, waaraan zekere soort van kleine handelaars zich 
wel eens schuldig maken, doet niet altijd voor de uitgevente koopwaar 
hooge prijzen bekomen; het schrikt wel eens eerlijke koopers af, en zoo 
blijft men ook met goede waren niet zelden zitten.’

De Standaard contra het Algemeen Handelsblad in een polemiek over de status van 

het Rijk

Ook De Standaard en het Algemeen Handelsblad irriteerden elkaar door het 
schrijven van kritische artikelen. Dit leidde tot een heftige botsing tus-
sen beide bladen. Op 5 mei 1831 had het Algemeen Handelsblad een aantal 
bedillerige opmerkingen over De Standaard afgedrukt. Het had geschreven 
dat De Standaard ‘een weinig minder onverstandig en een weinig minder 
onvoorzigtig zou kunnen schrijven’. Deze kritiek schoffeerde de redac-
tie van De Standaard. Op 10 mei 1831 werd het hele nummer benut om 
de aanklachten van het Algemeen Handelsblad te ontzenuwen. De schrij-
ver begon met een cynische opmerking: dit keer hoefde hij op slechts 
twee aantijgingen te reageren, terwijl het op 19 en 26 april 1831 om een 
veelvoud van klachten was gegaan. Dat was dus een hele vooruitgang. De 
Standaard hoopte dan ook, dat in een volgend nummer van het Algemeen 
Handelsblad de genezing van zijn kwalen zou worden aangekondigd. Tot 
zover de spot.
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De Standaard zette opnieuw uiteen dat het Koninkrijk der Nederlanden 
was ontbonden en daarom niet meer bestond. Het ene deel van het Rijk 
had zich afgescheurd van het andere deel. Zij vormden geen eenheid 
meer, omdat de mogendheden België op 20 december 1830 als onafhan-
kelijke staat hadden erkend. Dit besluit zou zijn herhaald in de protocol-
len van 27 januari en 19 februari 1831. Vervolgens wees de schrijver erop 
dat de grondwet voorschreef dat het grondgebied van de staat niet zon-
der toestemming mocht worden vervreemd. Het gevolg hiervan was dat 
de Staten-Generaal geen enkel wettig besluit meer kon nemen. Zolang er 
geen nieuwe grondwet was en de provisionele toestand voortduurde, hing 
alles af van het vertrouwen dat men in de regering stelde. Daaraan hoefde 
overigens niet te worden getwijfeld. Wel zouden zo snel mogelijk pogin-
gen in het werk gesteld moeten worden om aan die voorlopige situatie 
een einde te maken. Aldus De Standaard in haar reactie op het Algemeen 
Handelsblad. Ten slotte vroeg de schrijver op een bijtende manier aan de 
redactie van het Algemeen Handelsblad of zijn kritische opmerkingen even-
eens een aanranding van de vrijheid van drukpers betekenden.

Kritiek op de aanpak van de regering

In hetzelfde nummer van 10 mei 1831 uitte de redactie van De Standaard 
kritiek op het regeringsbeleid. Zij schreef: ‘Wij komen er rond voor uit; 
voor de mannen, die ons in den tegenwoordigen benarden toestand heb-
ben gebracht; voor een ministerie, dat bewijzen genoeg van onbekwaam-
heid en onverschilligheid heeft gegeven, om jegens hetzelve geen blind 
vertrouwen te koesteren; voor een ministerie, dat het vertrouwen en het 
geduld der natie misbruikt, hare waarde miskent en haren wezenlijken 
invloed schuwt; voor een ministerie eindelijk, dat het algemeene wel-
zijn aan de doordrijving opoffert, van begrippen, die uit de lucht worden 
gegrepen en waartusschen geen eenheid hoegenaamd bestaat; voor zulk 
een ministerie kunnen wij geene loftuitingen vinden of uitventen.’ Het 
was duidelijk hoe het blad over de bewindslieden dacht. Tevens voegde 
de schrijver eraan toe dat het bestaansrecht van De Standaard uitdrukke-
lijk verband hield met het nastreven van de liberale doelstellingen. Als die 
gerealiseerd waren, zou het voeren van oppositie niet meer nodig zijn en 
kon het blad worden opgeheven.

Naar aanleiding van een artikel in de Nederlandse Gedachten van 9 
april 1831 over de vraag hoe het land tegen anarchie zou kunnen wor-
den beveiligd, antwoordde De Standaard op 15 mei 1831: ‘In eene nieuwe 
grondwet, ingerigt naar den algemeene geest des volks, dat is, der invloed 
oefenende, gezetene en beschaafde klassen; voorzien van alle mogelijke 
waarborgen, die niet met den landaard strijden en met de meest mogelijke 
spoed daargesteld.’ In de nummers van 21 en 25 december 1830 had De 
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Standaard in een aantal artikelen de noodzaak van een herziening van de 
grondwet verdedigd. In het nummer van 27 januari 1831 kwam het blad 
tot een samenvatting van zijn koers toen het schreef: ‘In vertegenwoor-
digende regeringsvormen is het de staatsregeling, die de regten van het 
koningschap of van den monarch omschrijft, en is de uitvoering en opvol-
ging daarvan en van alles, wat daar buiten ligt, op de grondwet van den 
Staat en op de wet gegrond, die hier niet meer de bloote wil des Monar-
chs is, maar de uitdrukking van het verlangen der natie, bekrachtigd en in 
werking gebragt door den Vorst.’ Ook trok de auteur van De Standaard het 
bestaansrecht van de Raad van State in twijfel. Hij schreef op 21 december 
1830: ‘Het nut (…) is niet zo klaar gebleken, dat die daarom zou moeten 
worden behouden.’ De schrijver vond de Raad van State maar een schim-
mig College en opheffing ervan zou een flinke bezuiniging op ’s Rijks 
begroting betekenen.

De Noordstar vroeg zich op 27 december 1830 af in hoeverre de Eerste 
Kamer nog functioneerde. Het functioneren ervan beschouwde het blad 
als een formaliteit en zijn werkwijze zou het politieke proces slechts ver-
tragen. Bovendien waren de vergaderingen geheim. Eén argument wist de 
schrijver te bedenken om het bestaan van de Eerste Kamer te rechtvaar-
digen en dat was ‘wanneer men namelijk de verkiezingen van de Tweede 
Kamer zóó regelt, dat daarbij alle overwegende invloed der meer aanzien-
lijke standen wegvalt, en dat inderdaad de Vertegenwoordigers door de 
gezeten burgers regtstreeks benoemd worden’. Op rechtstreekse verkie-
zingen van het parlement was al vaker aangedrongen. Zelfs Van Hogen-
dorp had gepleit voor het invoeren daarvan.

De Noordstar deed een opmerkelijke uitspraak door te stellen dat in het 
Zuiden wellicht geen opstand was uitgebroken, indien rechtstreekse ver-
kiezingen voor de ‘nijvere klasse’ waren ingevoerd. Dan zou de invloed van 
de adel op de ridderschappen, de provinciale en stedelijke besturen niet 
zo groot geweest zijn. Wat het wijzigen van de grondwet betreft had de 
redactie van De Noordstar een totaal andere visie dan die van De Standaard. 
Op 8 oktober 1830 schreef het blad: ‘Intusschen die Scheiding (…) is dan 
eindelijk tot stand gekomen; en men schijnt in het denkbeeld te staan, dat 
daartoe het veranderen onzer Grondwet noodzakelijk zoude zijn. (…) Zon-
der te willen onderzoeken (…) wenschen wij thans alleen te betoogen, 
dat onze Grondwet voor ons geene wezenlijke verandering kan of moet 
ondergaan.’

Op 17 november 1830 kwam de redactie van De Noordstar op dit 
onderwerp terug. Na een uiteenzetting van het totstandkomen van de 
Grondwet van 1815 schreef zij: ‘De Grondwet van 1815 moet derhalve 
als de bestaande Wet voor Noord-Nederland erkend worden.’ Dit zou 
echter niet betekenen dat er geen wijzigingen in zouden kunnen wor-
den aangebracht. De Noordstar wilde er in ieder geval de ministeriële ver-
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antwoordelijkheid in opnemen. Vreemd is daarom de reactie van het blad 
op een verzoek van het Kamerlid A. Warin (1772-1852). Op 11 novem-
ber 1830 had deze een voorstel ingediend met betrekking tot de ministe-
riële verantwoordelijkheid. Hij vond dat een verantwoordelijke minister 
noodzakelijk was in verband met de vertrouwensrelatie tussen de vorst 
en zijn onderdanen. In afwachting van de nieuwe grondwettelijke bepa-
lingen zou de ministeriële verantwoordelijkheid onmiddellijk door de 
koning kunnen worden erkend en door hem kunnen worden ingevoerd. 
De schrijver van het artikel in De Noordstar bestempelde dit voorstel als 
het opwerpen van een twistappel. De Nederlandsche Gedachten schreef hier-
over op 18 november 1830: ‘Het is zeer te wenschen dat het adres van 
den Heer Warin, gelijk het liggende is, zonder bedenking wordt ter zijde 
gesteld.’ Tegelijkertijd diende een viertal Kamerleden een voorstel in om 
het Noorden direct van België af te scheiden. Beide voorstellen werden 
verworpen. De Nederlandsche Gedachten kon zich wel in de gedachtengang 
van de indieners verplaatsen, maar meende dat de daarop betrekking heb-
bende tekst anders geformuleerd had moeten worden. De Noordstar had 
beide voorstellen onderschreven, maar het had niet mogen baten. (De 
Bosch Kemper, 1873, letterkundige aantekeningen, p. 122)

De mening van J. R. Thorbecke over de scheiding

Thorbecke mocht in 1830 nog tot de behoudende groep liberalen gere-
kend worden. Hij pleitte in december 1830 in zijn in Leiden uitgegeven 
brochure Een woord in het belang van Europa bij het voorstel der scheiding tus-
schen België en Holland nog voor een hereniging, hoewel de mogendheden 
de onafhankelijkheid van België toen al hadden erkend. Het vlugschrift 
was echter al in september 1830 gedrukt. (Gerretson, 1925, p. 389) De 
later zo gezaghebbende staatsman baseerde zijn uitspraak op het feit dat 
noch het gezag van de Belgische adel, noch dat van de geestelijkheid een 
onoverkomelijk struikelblok voor hereniging was. Thorbecke schreef met 
een zekere stekelige ondertoon: ‘Zijn het wellicht de grieven, uit den vrij-
heidsgeest van den dag ontsproten, is het de daarmede gepaarde omwen-
telingszucht, welke de Belgen voor altoos van de Hollanders scheiden? 
Maar meest al de grieven hebben eenen sterken algemeenen weerklank in 
Noord-Nederland gevonden en veel grooter veranderingen worden thans 
bij ons begeerd, dan in België vóór den afval. (…) Wij veroordeelen de 
Belgen en door onze handelingen of immers onze wenschen maken wij, 
tot op den dadelijken wederstand toe, hunne zaak tot de onze.’ (De Bosch 
Kemper, 1873, p. 96)

De brochure van Thorbecke werd met sympathie ontvangen door de 
Nederlandsche Gedachten. Dit blad schreef daarover op 18 januari 1831: ‘Het 
is te wenschen dat een geschrift hetwelk, op gronden van staats- en vol-
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kenrecht, met kennis der geschiedenis van vroeger en later tijd, de gewig-
tigste aangelegenheden van het oogenblik op eene zoo uitstekende wijs 
toegelicht heeft, door velen wordt bestudeerd.’ Het Algemeen Handels-
blad, dat vergeleken met De Noordstar en De Standaard als vrij conserva-
tief bekend stond, schreef bij de bespreking van Thorbeckes brochure: ‘Wij 
voor ons zien er geene de minste vernedering voor de regering in, om een 
redelijk bestand met Belgié te treffen, en vóór men vrede make en afstand 
doe, den eindelijken afloop dier revolutie af te wachten. De terugkeering 
van een tijd van orde en recht, zooals de Nederlandsche Gedachten zich uit-
drukken, is in onze oogen voor een geruimen tijd en in dien zin zooals 
zij die schijnen te verstaan, voor altijd onmogelijk.’ De Amsterdamse krant 
wees een hereniging resoluut van de hand. Zelfs Falck, de onderhande-
laar van de regering in Londen, vroeg zich na het lezen van de brochure 
van Thorbecke af: ‘(…) waartoe dan een onbepaald uitstel van erkentenis 
der onafhankelijkheid? Waarom niet dadelijk in het belang van Noord-
Nederland zelf tot eene wijziging van tractaten overgaan? Kan het een 
onverschillige zaak zijn, in den nieuwen vorm, dien het begeert, erkend 
en gevestigd wezen vóór dat de algemeene oorlog uitbarst?’ (De Bosch 
Kemper, 1883, p. 100-101) Duidelijk moge zijn dat van veel kanten bij de 
regering erop werd aangedrongen, in het belang van het land handelend 
op te treden.

Commissies voor de herziening van het burgerlijk wetboek en de grondwet

De regering deelde op 24 februari 1831 uiteindelijk mee een commis-
sie te zullen benoemen, die zich zou gaan bezighouden met de herzie-
ning van het burgerlijk wetboek en een commissie die de revisie van de 
grondwet zou voorbereiden. Het benoemingsbesluit van deze commis-
sies werd niet in de Nederlandsche Staats-Courant gepubliceerd en ook niet 
aan de Kamers doorgegeven. Velen in het land beschouwden commissies 
als nutteloos, omdat ze over het algemeen weinig resultaat opleverden. 
Niet zelden hoorde de bevolking er helemaal niets meer van. Zo dacht de 
Nederlandsche Gedachten er op 6 februari 1831 ook over: het blad schreef 
bij de aankondiging van de installatie van de commissies er weinig van te 
verwachten. Groen van Prinsterer omschreef het voorbehoud zo: ‘Uitstel, 
altijd uitstel, totdat men al weder minder sterk en het kwaad al weder erger 
is geworden.’ (Gerretson, 1925, p. 416)

De Standaard zag evenmin iets in de voorgestelde commissies. Op 6 
februari 1831 schreef zij: ‘Waartoe eene zoodanige commissie? Zijn de 
leden van het ministerie het oneens omtrent de herziening der grondwet. 
Weten zij niet, wat daaromtrent voor te dragen? Moet deze nieuwe com-
missie hun voorlichten of wel moet zij tot bemiddeling dienen. Meer dan 
ooit bestaat het ministerie in deze dagen, uit dienaren des Konings.’ Op 13 
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maart 1831 vroeg het blad zich af waarom men alleen staatslieden in de 
commissies benoemde, terwijl het toch om juridische zaken ging. Met een 
zekere ironie merkte de schrijver op: ‘Waarlijk, wanneer men al die com-
missien nagaat, die thans werkzaam zijn, dan zoude men bijna op den inval 
moeten komen, dat er buiten de Tweede Kamer, die nu al negentien leden 
voor commissien geleverd heeft, geene kundige menschen meer te vinden 
zijn. (…) Diep gedaald is het land. (…) Men ga zoo door, en weldra zal 
de geheele vertegenwoordiging weggecijferd zijn.’ De Standaard veronder-
stelde een addertje onder het gras: door voor commissies te kiezen, waarin 
zoveel Kamerleden zitting hadden, zou het kritische geluid van de opposi-
tie in de Tweede Kamer afnemen.

In De Noordstar van 7 februari 1831 werd de wens uitgesproken, dat de 
commissie tot herziening van de grondwet met tastbare resultaten zou 
komen. De schrijver bracht zijn zorg en hoop als volgt onder woorden: 
‘Mogt het der Commissie tot herziening der Grondwet, aan hetwelke het 
Vaderland eenmaal zooveel kan te danken hebben, niet aan den moed ont-
breken, welke de Staatsman noodig heeft, als hij een ingekankerd vooroor-
deel wil tegengaan.’

De financiële maatregelen van de koning onder de loep genomen

Het financiële beleid dat de overheid voerde, was al jaren onderwerp van 
ernstige kritiek. Het verslag van de Algemene Rekenkamer was alleen 
voor de koning bestemd, de handelingen van het geheime en met geheim-
zinnigheid gemaskeerde Amortisatiesyndicaat waren evenmin openbaar 
en ook op de koloniale inkomsten kon de volksvertegenwoordiging geen 
controle uitoefenen. Er ontstond een financiële oppositie die weliswaar 
geen hechte eenheid vormde, maar wel steeds meer begrip kreeg voor de 
gedachte dat de invoering van een vorm van ministeriële verantwoorde-
lijkheid een betere controle op de staatsfinanciën mogelijk zou maken. 
(Hooykaas, 1983, pp. 308-309)

Het Amortisatiesyndicaat stond buiten het parlementaire toezicht en 
diende om de financiën aan de controle van de Staten-Generaal te ont-
trekken. Zo kon koning Willem I naar eigen goedkeuren handelen. Omdat 
de koning deze gelden vooral aanwendde om de economie te stimuleren, 
steeg de schuld in plaats van te af te nemen. Uiteindelijk werd het Amor-
tisatiesyndicaat in 1840 afgeschaft. De minister van Financiën, A.W.N. van 
Tets van Goudriaan (1771-1837), was degene die vanaf 1828 in de Tweede 
Kamer de begrotingsvoorstellen verdedigde. Van Tets was geen groot 
financieel deskundige, maar wel een handig politicus. Hij beschikte over 
een opmerkelijk verleidelijke welsprekendheid, waarmee hij veel Kamer-
leden wist over te halen de regeringsvoorstellen alsnog te steunen. (Hooy-
kaas, 1983, p. 310)
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Van die retorische ‘kwaliteiten’ was De Noordstar ook overtuigd. Het 
blad schreef op 10 december 1830: ‘Bij al hetgeen onder het beheer van 
onzen Minister van Financiën ten opzigte van onze Geldmiddelen en de 
handhaving van ons Krediet geschied is, hebben de gezwollen en hoog-
dravende redevoeringen door Zijne Excellentie in de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, met hoeveel zwier en zelfvoldoening ook voorgedragen, 
én onze Vertegenwoordigers én de Natie, die op die volzinnen van tijd tot 
tijd het oog sloeg, reeds lang verdroten.’ Ook De Standaard gaf niet hoog 
op van Van Tets en onder de bevolking heerste eveneens een gevoel van 
wantrouwen ten opzichte van deze minister. Alleen openheid betreffende 
’s Rijks financiën kon die achterdocht wegnemen, maar daar schortte het 
nog steeds aan. De enige manier om die transparantie te bereiken was 
iemand op Financiën aan te stellen, die het volledige vertrouwen van het 
parlement en de bevolking had. 

Kanttekeningen bij de vergadering van de Staten-Generaal

Reikhalzend werd uitgekeken naar de vergadering van de Staten-Generaal 
van 20 januari 1831. De Noordstar kon haast niet wachten en het deed haast 
kinderlijk aan, toen zij op 18 januari 1831 schreef: ‘Nog driemaal vier en 
twintig uren – en de Koning zal tot de Natie, door middel van hare Ver-
tegenwoordigers, gesproken hebben.’ De Standaard stak daar op 23 januari 
1831 enigszins de draak mee door gewag te maken van ‘de van nieuws-
gierigheid glinsterende Noordstar’. Maar daarna ging het blad serieuzer 
op de zaak in door te schrijven ‘dat de regering voorloopig besloten heeft 
zich niet tegen de vaart op de Schelde te verzetten, in het vertrouwen dat 
zich de gedane mededeeling van het terugtrekken der krijgsmagt van de 
opstandelingen van voor Maastricht, en van het houden door dezelve der 
wapenschorsing op de overige punten, zal bevestigen’. Verder werd door 
de minister van Buitenlandse Zaken, J.G. Verstolk van Soelen betoogd ‘dat 
het oogenblik dáár is, om in de grondwet van het Koninkrijk, die wij-
zigingen te brengen, welke hare toepassing alleen op Noord-Nederland, 
ten gevolge der scheiding vordert’. Aan het einde van zijn uiteenzetting 
zwaaide Verstolk van Soelen de bevolking veel lof toe vanwege haar finan-
ciële en persoonlijke inzet.

De reacties op de rede van Verstolk van Soelen liepen sterk uiteen. De 
politiek betrokkenen waren positief over de door de regering te nemen 
maatregelen. Het Algemeen Handelsblad van 29 januari 1831 was een ver-
tolker van dat sentiment en schreef: ‘Eindelijk dan is de knoop doorge-
hakt; Holland is van België gescheiden; eindelijk is Holland genezen van 
eene doodelijke kwaal, welke als eenen invretende kanker, deszelfs bestaan 
ondermijnd, en eindelijk geheel vernietigd zoude hebben; Holland is 
wederom Oud-Holland geworden, en geene hem zo dierbare belangen 
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zullen meer aan de belangen van anderen opgeofferd worden; en heeft 
immer het Hollandsche volk reden gehad zich te verheugen, dat het uit 
kommervolle omstandigheden gered is, om eenen dankdag aan God, voor 
deszelfs verlossing te houden, dan is voorzeker nu, nu wij stellig weten, en 
uit de mond van onzen dierbaren Koning gehoord hebben, dat België niet 
meer aan Holland behoort, en God geve, nimmer meer behooren zal.’ Maar dege-
nen die de inhoud van de rede van de minister van Buitenlandse Zaken 
grondiger hadden geanalyseerd kwamen tot de conclusie dat ze nogal wat 
anti-revolutionaire elementen bevatte. Ondanks het feit dat de regering 
had aangekondigd te zullen onderzoeken in hoeverre veranderingen in de 
grondwet zouden kunnen worden opgenomen, twijfelden veel liberalen 
aan een spoedige invoering hiervan. Maar hadden zij dat niet aan zichzelf 
te wijten? Toen de Kamerleden de kans hadden gehad tegen de aangekon-
digde maatregelen te protesteren of aan te dringen op spoed, hadden zij 
gezwegen. (De Bosch Kemper, 1883, p. 110)

De redactie van De Standaard was teleurgesteld. Op 23 januari 1831 
schreef zij dat de machteloosheid van de Tweede Kamer opnieuw was 
gebleken. Het ging volgens de schrijver slechts over één ding en dat was 
‘de overbrenging hunner strijdige beginselen, en wederkerige opoffering 
van een deel hunner eigene begrippen, tot behoud der ministeriële porte-
feuille’. De Noordstar liet zich eveneens negatief uit over de mededelingen 
van de regering: zij schreef op 25 januari 1831 dat de uitspraak van de 
minister ‘bij de Natie een hoogst smartelijk gevoel [had] doen ontstaan’. 
Weer had de regering een kans laten liggen de opposanten voor zich te 
winnen. Dit zou het goede moment zijn geweest om de bevolking te 
inspireren en te motiveren. Maar van de lessen uit het verleden had de 
regering weinig geleerd, want zij ging ermee door ‘koude onverschillig-
heid der Burgers in ’s Lands aangelegenheden welgezindheid te noemen 
en boven wakkere vaderlandsliefde te stellen’, aldus De Noordstar.

Aandacht voor de door het Noorden te nemen maatregelen

De regering liet weten dat zij zich niet zou neerleggen bij het uitblijven 
van een afdoende regeling van de scheiding. Zij overwoog het herinvoe-
ren van de blokkade van de Schelde. Deze mededeling kreeg veel bijval 
in de Kamer. Dat bleek toen vier afgevaardigden, namelijk: H. baron Col-
lot d’Escury van Heinenoord (1773-1845), L.C. Luzac, D.F. van Alphen 
(1774-1840) en J.G. van Nes van Meerkerk (1776-1859) hun in november 
1830 ingediende voorstel, waarin zij op een spoedige scheiding aandron-
gen, introkken. Allen motiveerden hun besluit in de zitting van de Tweede 
Kamer. (De Bosch Kemper, 1883, p. 111-112)

De Standaard was het niet eens met het door de regering voorge-
stelde beleid. Op 6 februari 1831 plaatste het blad een ingezonden brief 
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met als bron de afkorting B. Daarbij werd aangetekend dat met de let-
ter B een van de schrijvers van de Gemeenzame Brieven werd aangeduid. 
De volgende fragmenten uit de uitvoerige brief maken duidelijk wat B. 
beoogde: ‘Sedert lang, ik weet het, zijn onze zoogenaamde staatsmannen 
blind voor het licht en doof voor de taal der rede. Het is alsof eene onzigt-
bare hand hen op den weg des verderfs, waarop twee derde van het rijk 
is verloren gegaan, voortzweept. Zijne Excellentie behoorde te beden-
ken, dat het bestuur is ingesteld, omdat de massa zich zelve niet kan rege-
ren en men dus geene wijsheid en voorzigtigheid bij het volk, maar bij 
de regeerders moet zoeken; en in dien zin, is dan ook elke omwenteling 
aan de regeerders en niet aan de geregeerden te wijten. (…) Wat nu in 
het dagelijksche leven heet voorzigtigheid, beleid en doorzigt, dat ook zijn 
de hoofddeugden van den staatsman, en de Minister van eenen zwakken 
staat, die daarvoor in de plaats stelt roekeloosheid, overmoed en stijfhoof-
digheid, dient zijne hartstogten, maar niet zijn land.’ De auteur betoogde 
verder: ‘Bitter heeft men zich omtrent den geest van België bedrogen, niet 
minder bedriegt men zich omtrent den geest van Noord-Nederland. (…) 
Het aristocratisch beginsel is oud en magteloos. Het kan alleen nog eene 
tusschen magt tusschen monarchaal en democratisch beginsel daarstellen. 
Het liberalisme is jeugdig en krachtig, daarin alleen vindt men een’ waar-
achtigen steun. (…) Het bestaan en de dagelijksche uitbreiding van het 
liberalisme is eene daadzaak. (…) Maar onze Ministers willen, dat hunne 
denkbeelden van regt ook tegen daadzaken gelden, dat is, zij willen met 
het hoofd door de muur, met den stok dwars door den muur loopen.’ 
Deze uitdagende, maar ook heldere kritiek bracht de passiviteit van de 
regering en het parlement aan het licht en dat was precies de bedoeling 
van de redactie van De Standaard. Het blad deed een krachtig beroep op de 
regering, het beleid aan te passen aan de liberale denkbeelden. Het publi-
ceren van dergelijke artikelen bracht het blad regelmatig in conflict met de 
overheid. Maar tot zichtbare resultaten leidden de kritische kanttekenin-
gen voorlopig niet.

De Noordstar reageerde op 25 februari 1831 op het bericht in De Stan-
daard van 19 februari. De redactie van dat blad had geschreven, dat het 
adres van de Staten-Generaal haar pijnlijk had getroffen. De frustatie lag 
vooral in het feit dat de volksvertegenwoordigers zich over het algemeen 
positief hadden uitgelaten over de maatregelen van de regering. Van oppo-
sitie zou nauwelijks sprake zijn geweest. Slechts achttien Kamerleden had-
den immers tegen het adres geopponeerd, aldus De Standaard. De Noordstar 
vroeg zich af waarop de uitspraken van De Standaard waren gebaseerd. De 
schrijver was blij met de positieve instelling van de Kamer ten opzichte 
van de ministeriële verantwoordelijkheid. Wel waren beide bladen tevre-
den over het optreden van de volksvertegenwoordiger J.G. van Nes van 
Meerkerk die het adres ‘te flaauw’ vond. Beide bladen kregen wat betreft 
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hun opvatting over de ministeriële verantwoordelijkheid steun van het 
Algemeen Handelsblad. Dit blad had op 2 februari 1831 het advies van Van 
Nes aan het Comité-Generaal geplaatst en op 11 februari 1831 diens in de 
Tweede Kamer gehouden rede in zijn geheel opgenomen. Terwijl de pole-
miek in de pers voortduurde en de journalisten elkaar scherp in de gaten 
hielden, nam in andere delen van het Koninkrijk de dreiging toe. 




