
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

‘Losgemaakt uit de verdrukking’: Opiniejournalistiek rond de scheiding van
Noord en Zuid 1828-1832

Breunesse, C.J.M.

Publication date
2014

Link to publication

Citation for published version (APA):
Breunesse, C. J. M. (2014). ‘Losgemaakt uit de verdrukking’: Opiniejournalistiek rond de
scheiding van Noord en Zuid 1828-1832. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/losgemaakt-uit-de-verdrukking-opiniejournalistiek-rond-de-scheiding-van-noord-en-zuid-18281832(c7f36bd4-7795-4dcb-9178-79ce44b94387).html


Hoofdstuk 8

Schermutselingen in Antwerpen en vrijheidsbomen  
in Vlaanderen

Calendarium
26 oktober 1830 De blokkade van de Schelde
25 november 1830 Het begin van de wapenstilstand
2 december 1830 De Engelse gezant in België, Th. Cartwright, naar 

koning Willem I voor overleg
7/8 december 1830 Gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen
20 januari 1831 Het opheffen van de blokkade van de Schelde
5 februari 1830 De dood van J.C.J. van Speijk
25 maart 1831 Het complot in Antwerpen ter voorbereiding van een 

militaire staatsgreep
17 april 1831 Het oprichten van een vrijheidsboom in Antwerpen 

en elders in Vlaanderen

Na de gebeurtenissen in augustus 1830 in Brussel en het uitroepen van 
een Voorlopig Bewind in het Zuiden besloot de regering tot het instellen 
van een blokkade van de Schelde. Deze daad betekende een economische 
ramp voor Antwerpen. Duizenden havenarbeiders zouden zonder werk 
komen. Bovendien ging in de stad altijd een dreiging van de Citadel uit.

Nadat het Nationaal Congres was geïnstalleerd werden ervoor 7 en 8 
december 1830 gemeenteraadsverkiezingen uitgeschreven. Zo ook in 
Antwerpen, waar een grote orangistische groepering actief was. De span-
ningen in de stad liepen meer en meer op, wat tot verscheidene incidenten 
leidde. Na de installatie van de leden van de gemeenteraad werd naar Frans 
voorbeeld een vrijheidsboom opgericht.

Een incident in de havenstad

Na de politieke veranderingen in het Zuiden werd door de regering in 
het Noorden besloten op 26 oktober 1830 een blokkade op de Schelde in 
te stellen. Dit betekende dat de stad was afgesneden van haar natuurlijke 
uitweg naar de Noordzee. Alle schepen werden door Nederlandse mari-
neschepen gecontroleerd en soms in beslag genomen. Ondanks de over-
eengekomen wapenstilstand vonden in de stad regelmatig vechtpartijen 



168 ‘Losgemaakt uit de verdrukking’

plaats. De Koninklijke troepen hadden zich verschanst in de Citadel, van 
waaruit zij de stad in de gaten hielden en ook regelmatig bestookten. Eén 
voorval bracht de dienstdoende schout in zijn rapport als volgt in beeld: ‘In 
den avond van den 27e November is er een opstand aan de haven geweest; 
enkele personen, meestal schippers van deze stad, hebben den Holland-
schen schipper Wagenmaker van het schip Vrouw Hendrika bedreigd omdat 
hij meubels geladen had, toehoorende aan den stuurman van het handels-
schip Baron Vandewerf, om die meubelen te vervoeren naar Holland. Zij 
hebben het schip willen plunderen, maar bij tusschenkomst van de gewa-
pende macht zijn de muiters uiteengejaagd geworden, en ik heb het schip 
midden in den stroom doen leggen om nieuwe wanordelijkheden te ver-
mijden.’ (Prims, 1930, dl. 2, p. 47)

Nadat op 25 november 1830 een wapenstilstand was getekend, ver-
wachtte men dat de blokkade spoedig zou worden opgeheven. Maar daar 
kwam niets van terecht. Te Vlissingen werden de schepen met bestemming 
Antwerpen nog steeds tegengehouden. De haute commerce verweet het Voor-
lopig Bewind te weinig daadkracht. Geen enkel schip kon in- of uitvaren, 
wat economisch gezien een ramp betekende. Van de commandant van de 
Citadel, D.H. baron Chassé, kreeg een handelsdelegatie toestemming naar 
Vlissingen af te reizen om ter plekke de toestand te bespreken. Deze keerde 
echter onverrichterzake terug. Frankrijk had intussen laten weten dat 
alle goederen met bestemming België via Duinkerken mochten worden 
doorgevoerd. Verder vernam men in Antwerpen dat de Engelse diplomaat 
Th. Cartwright (1795-1850) begin december 1830 naar Den Haag zou 
vertrekken om de Hollanders te manen de afspraken in overeenstemming 
met de wapenstilstand uit te voeren. In het tractaat van 30 juni 1814, een 
dag voor de eenwording, stond in artikel 15 dat de haven van Antwerpen 
een bijzondere handelshaven zou zijn. Dit betekende dus dat de blokkade 
zou moeten worden opgeheven. Zonder dit doel bereikt te hebben keerde 
Cartwright naar Londen terug. De koning hield het been stijf, zolang de 
kwestie van de scheiding niet was opgelost. (Prims, 1930, dl. 2, p. 48)

De situatie op de Koopmansbeurs

In koopmanskringen in Antwerpen had men altijd gereserveerder tegen-
over de Belgische eisen gestaan dan in de politiek het geval was. De haute 
commerce drong dan ook aan op actie om de blokkade zo spoedig moge-
lijk te beëindigen. Via de Antwerpse orangistische Journal du Commerce van 
7 december 1830 uitten ze hun verontrusting over het voortduren van de 
afsluiting van de Schelde. De zakenlieden betoogden dat zij niet in oorlog 
waren met het Noorden. (Prims, 1930, dl. 2, p. 48)

Het gevolg van de koppige houding van de regering in het Noorden 
was dat de handelslui in Antwerpen zich meer en meer tegen het voorma-
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lige buurland begonnen te keren. Het was voor hen geen zaak van trouw 
of ontrouw, maar van geld. De stemming was compleet omgeslagen. Op 
9 september 1830 nog hadden de Antwerpse kooplieden een adres van 
trouw aan de koning gezonden, maar daarvan was maar weinig overge-
bleven, zeker nadat zij hadden vernomen dat schepen met bestemming 
Antwerpen uitweken naar Noord-Nederlandse havens, zoals Rotterdam 
of Hellevoetsluis.

Een bijkomende oorzaak van de onvrede was de toenemende werkloos-
heid in de haven. Onder de werklozen groeide de onvrede tegen Neder-
land en dat kon tot gevaarlijke situaties leiden. Dat bleek wel toen op 21 
december 1830 de Hollandse Comeet, onder commando van kapitein ter 
zee J.C. Koopman (1790-1855) op de oever terecht dreigde te komen. Het 
ijlings samengestroomde volk stond al klaar om het schip te bestormen. 
De commandant stelde voor in geval van nood de lont in de kruitkamer 
te werpen en het schip te laten exploderen. Koopman riep de onder het 
volk aanwezige militaire gouverneur van Antwerpen, J.R.L.  baron van 
der Smissen, toe dat het schip tot ontploffing zou worden gebracht, als 
het tot een bestorming zou komen. Doordat het tweede anker met succes 
werd uitgeworpen, kwam het niet tot verdere incidenten. Den Antwerpe-
naer schreef naar aanleiding van die gebeurtenis: ‘Het fregatschip van ons 
eskader is gisteren namiddag om 4 uur door een rukwind van zijn anker 
geslagen en omtrent een honderd schreden wijd meegesleept toen het een 
tweede anker wierp en niet verre van de wal bleef liggen. Oogenblikkelijk 
was een sterke wacht op de werf om het toegestroomd volk te wederhou-
den ten einde alle onheilen te voorkomen.’ (Prims, 1930, dl. 2, p. 100) Deze 
gebeurtenis was voor de commandanten van de marineschepen aanleiding 
te kiezen voor het opblazen van hun schip, wanneer de Nederlandse roem 
of de eer van de vlag gevaar zou lopen.

In november 1830 deed zich een incident voor tussen de Belgischge-
zinde M.J. Cassiers en de Antwerpse beursmensen. Eerstgenoemde was lid 
van een redersfamilie en wilde, ondanks de blokkade, zijn schip, de Hull 
Packet, het dok van Antwerpen laten binnenlopen. Hij probeerde dit via 
de legale weg voor elkaar te krijgen, en wel door Chassé om toestemming 
te vragen. Deze gaf de gevraagde papieren echter niet af. De sluismees-
ter weigerde daarom het schip binnen te laten. Door tussenkomst van een 
loods werd het schip uiteindelijk toch toegelaten. Toen het bericht over 
dit voorval de handelsbeurs bereikte, was men daar furieus. De comman-
dant van het Hollandse eskader besloot geen schip meer door te laten. In 
de stad ging het gerucht dat een nieuw bombardement aanstaande was, 
omdat met de actie de wapenstilstand zou zijn geschonden. Toen Cassiers 
zich op de beurs vertoonde, werd hij uitgejouwd en naar buiten gejaagd. 
Onmiddellijk daarna werd een delegatie naar Chassé gestuurd om met 
hem te onderhandelen. Het schip van Cassiers werd uit het dok gehaald 
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en door een officier van het Hollandse eskader naar Lillo opgebracht, waar 
het in beslag werd genomen. De Journal du Commerce gaf op 12 november 
1830 een uitgebreid verslag van het bezoek van de delegatie aan Chassé, 
terwijl de redactie van Den Antwerpenaer het op dezelfde datum opnam 
voor Cassiers. De gebeurtenis werd door de Orangisten niet vergeten, 
want toen Cassier bij de verkiezingen kandidaat werd gesteld, bracht men 
de schending van de wapenstilstand ter sprake. Zo eindigde voor de Ant-
werpenaars en voor de kooplieden het jaar 1830 desastreus en onzeker. 
Gedurende de hele maand december was slechts één schip de haven bin-
nengelopen.

De verloedering van de stad

Een ander probleem was dat door het bombardement op Antwerpen veel 
broodwinners waren omgekomen. Bovendien was er voor velen weinig 
of geen werk en waren de gegoede burgers de stad ontvlucht, terwijl Ant-
werpen al een overgrote arbeidersbevolking had. Het stadsbestuur was 
ervan doordrongen dat de honger als een bondgenoot van Oranje zou 
kunnen binnensluipen. Daarom werd een bijzondere commissie aange-
steld, die zich belastte met het uitdelen van voedsel. Tegelijkertijd werd een 
dringend beroep gedaan op de buitenliggende gemeenten om uit vader-
landsliefde, ‘den Antwerpse patriotten en slachtoffers van Chassé’ te hulp 
te komen in de vorm van giften en goederen in natura. Deze oproep kreeg 
veel bijval. Verschillende plaatsen begonnen met het inzamelen van giften 
en goederen.

De commission des dons patriotiques (commissie voor de vaderlandslie-
vende giften) vroeg de stedelijke pers een eerste lijst van donoren in de 
persorganen te publiceren. De Journal du Commerce weigerde een derge-
lijke lijst af te drukken en dreef enige dagen later zelfs de spot met de 
actie, toen het blad schreef dat het rijke Antwerpen gesteund moest wor-
den door de arme dorpen. De Journal d’Anvers heeft de lijst één keer, ove-
rigens zonder commentaar, gepubliceerd. (Prims, 1930, dl. 2, p. 65) Op 28 
oktober 1830 publiceerde Den Antwerpenaer een brief van de gemeente 
Willebroeck. Daarin werd melding gemaakt van het feit dat zij met 
enthousiasme geld en goederen had ingezameld voor de slachtoffers van 
de brand- en moordzucht van de eerloze Chassé. Om de vaderslands-
liefde extra kracht bij te zetten werd er nog aan toegevoegd dat alle bur-
gers ervan overtuigd waren, dat Oranje weg moest. De redactie verzekerde 
de lezers dat de noodhulp hard nodig was. Toch wogen de giften niet op 
tegen de nood die onverminderd hoog bleef. Een vervelende bijkomstig-
heid was de strenge winter van 1830/1831. Om daaraan het hoofd te bie-
den werd op 20 december 1830 een comité van liefdadigheid opgericht 
met als doel het werven van fondsen om werklozen weer aan het werk te 
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krijgen. Antwerpen zelf had daarmee het initiatief genomen om haar bur-
gers te helpen. Wel was duidelijk geworden dat door de gevoerde acties de 
Orangisten steeds meer geïsoleerd kwamen te staan.

De gemeenteraadsverkiezingen van 1830

Dat de Orangisten meer en meer buiten spel kwamen te staan bleek al bij 
de gemeenteraadsverkiezingen van 7 en 8 december 1830. Die gang naar 
de stemlokalen was noodzakelijk geworden na de omwenteling van 26 
oktober 1830. Het Voorlopige Bewind moest officieel worden bevestigd 
of vervangen. Hoewel tussen de kandidaten weinig strijd werd geleverd 
heeft Den Antwerpenaer geprobeerd het vuurtje op te stoken. Op 4 decem-
ber  1830 plaatste het blad een brief van een kiezer die aangaf dat alle 
kiezers die in september een aanhankelijkheidverklaring aan de koning 
hadden ondertekend, uitgesloten moesten worden van het kiesrecht. Hoe-
wel de redactie van Den Antwerpenaer de nodige bedenkingen had, omdat 
de lijst van kandidaten geen juiste afspiegeling van de bevolking zou zijn, 
was de redacteur van het blad, Buelens, diplomatiek genoeg om zich ach-
ter de genoemde personen te scharen. Zij maakten volgens hem een goede 
kans tegenover de Orangisten.

De orangistische Journal du Commerce kwam op 6 december 1830 met 
een eigen kandidatenlijst en beklemtoonde dat de verkiezingen tot de 
ondergang van Antwerpen zouden kunnen leiden. Uiteindelijk werd de 
officiële kandidatenlijst een mengeling van Orangisten en Belgisch-gezin-
den. De door Buelens voorgestelde kandidaten zijn niet gekozen. Hij was 
een fel voorstander van de uitsluiting van Oranje, terwijl het gros van de 
gekozen kandidaten voor de verkiezing van Oranje was. Wel vormden de 
katholieke kandidaten een meerderheid, maar zij waren over het algemeen 
gematigd.

De opheffing van de blokkade

Januari 1831 begon niet veel beter dan december 1830 was geëindigd. Aan 
de kaaien en in de dokken van Antwerpen was geen enkele activiteit te 
bespeuren. Op de Beurs was alleen nog kritiek op het bewind te horen 
en vond er geen handel plaats. Er moest iets gebeuren. Vanuit Antwerpen 
was de Orangist J.E. Werbrouck-Pieters (1775-1850) afgevaardigd naar het 
Congres in Brussel. Hij fungeerde als tolk van de handelaren. Hij kwam 
met een aantal voorstellen als ultieme mogelijkheid om het tij te keren. 
In het Congres kreeg hij veel bijval, omdat de rest van het land eveneens 
gebaat zou zijn bij een oplevende economie. De hele kwestie veranderde 
echter op 16 januari 1831 radicaal. Een uit Engeland afkomstige koerier 
deelde het volgende mede: ‘Ik ben gemachtigd door M. Palmerston u aan 
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te kondigen om het mee te deelen aan de Engelse scheepskapiteins te Vlis-
singen en aan den Engelschen handel in het algemeen dat de Schelde zal 
vrij zijn den 20e en dat de Mogendheden na dien datum geen beletse-
len op den stroom meer zullen dulden.’ Dit goede nieuws inspireerde de 
kooplieden tot het petitioneren voor de prins van Oranje en het afzwe-
ren van het Voorlopig Bewind. De Journal du Commerce, die kort tevoren 
nog de nodige scheldkanonnades aan het adres van de regering had laten 
horen, sloeg onmiddellijk om in vleierijen. (Prims, 1930, dl. 2, p. 51)

Het eerste schip arriveerde op 21 januari 1831 in Antwerpen. Het was 
weliswaar geen marineschip, maar het had er toch veel van weg, aldus 
de Journal du Commerce. Het blad schreef dat een prachtig Nederlands 
stoomjacht met een geweerkoepel bij het binnenlopen een eresaluut had 
gebracht aan het samengestroomde publiek. (Prims, 1930, dl, 2, p. 51) Aan 
boord bevond zich generaal Van der Smissen, die later die avond een ont-
moeting zou hebben met de Antwerpse handelaren om hun de besluiten 
van Zijne Majesteit mee te delen. Toch zou het nog tot 27 januari 1831 
duren, voordat het eerste vrachtschip de haven van Antwerpen aandeed. 
Het waren de eerste zwaluwen van een nieuwe lente, die echter nog heel 
wat maartse buien en aprilse grillen zou kennen, eer de zomer over Ant-
werpen zou aanbreken.

De politieke ontwikkelingen in Vlaanderen en Antwerpen

In West-Vlaanderen was de orangistische partij vrij sterk vertegenwoor-
digd. J.J.P. Maclagan, de orangistische afgevaardigde uit Oostende, zorgde 
voor enig rumoer in het Congres toen hij zich op 12 januari 1831 sterk 
maakte voor de verkiezing van de prins van Oranje tot koning van de Bel-
gen. Hij werd door de overige leden echter krachtig tot de orde geroepen. 
Het voorstel had tot gevolg dat het uit Gent afkomstige, eveneens orangis-
tische Kamerlid P.J. de Rijckere, op 17 januari 1831 besloot zijn ontslag in 
te dienen.

Omdat het via de parlementaire weg niet lukte, probeerden de Orangis-
ten hun doel met geweld te bereiken. Maar ook deze poging onder leiding 
van E. Grégoire en B.C. de Bast in Gent mislukte na een klein gevecht 
op 2 februari 1831. Dat de prins van Oranje hiervan op de hoogte was, 
bleek uit een brief van hem, gericht aan Grégoire. Verder was bekend dat 
de orangistische bewegingen in Antwerpen en Gent, evenals de eraan ver-
wante persorganen, door de koning werden gesteund. Niet bewezen is, dat 
deze orangistische stroming door omkoping tot gewelddadige acties was 
aangezet. Overigens kreeg de zwaargewonde De Bast bij wijze van erken-
telijkheid een ring en een jaargeld aangeboden door de prins van Oranje. 
(De Bosch Kemper, 1873, p. 121)



173Schermutselingen in Antwerpen en vrijheidsbomen in Vlaanderen

Kanonneerboot nr. 2 onder gezag van J.C.J van Speyk

Meermalen had het Nederlandse marinedetachement bij Antwerpen zich 
die winter stroomafwaarts moeten terugtrekken, om te voorkomen dat de 
schepen ten prooi zouden vallen aan de ijsgang op de Schelde. De onrust-
stokers in de stad trokken zich weinig aan van de wapenstilstand die na 
het bombardement was getekend. Ze vormden voor de op de rede lig-
gende marineschepen een bedreiging. Toen het ijs eindelijk was verdwe-
nen, kreeg luitenant ter zee der 2e klasse J.C.J. van Speyk op 5 februari 
1831 opdracht met zijn kanonneerboot nr. 2 richting Austruweel te gaan. 
Opgelucht, dat aan het lange wachten een einde was gekomen, ging hij 
op weg naar zijn vaste post, waar hij tot taak had scheepsladingen te con-
troleren. Voor zijn aandeel in het bombardement in oktober 1830 had hij 
bij Koninklijk Besluit de militaire Willemsorde ontvangen uit handen van 
generaal Chassé. Daarover schreef hij aan zijn vriend Wiggers: ‘Wat zal uwe 
lieve vrouw blij zijn, dat ik Ridder ben geworden. Nu, goede vriend, ik 
ben ook recht blijde. En dit zoo onverwachts. God geve dat ik nu heel-
huids van alles afkom. Doch ik hoop niet te mogen vertrekken voor en 
aleer alles geëindigd is.’ (Prims, 1930, dl. 2, p. 99)

Van Speyks brief van 19 december 1830, gericht aan zijn nicht, is even-
eens van belang. Daarin schreef hij onder meer: ‘Ik vertrouw stellig dat 
ieder die in de marine is, alles veil heeft voor onzen dierbaren Koning, 
maar waar is de gelegenheid daartoe, liggende bij een klomp ijs, welke 
reeds te voorschijn komt? Hoe dan? Weg dan, behaalde bravour! En de 
landsoldaat is in de gelegenheid zich te kunnen onderscheiden. God gave 
dat er maar geen ijs in het water kwam, dan zoude ik nog moed behouden, 
maar vast en aan de grond, kijk, dit is een toer en voor ons zeer onvoor-
delig. Intusschen moet ik u zeggen, – zoo ik hoop mij te willen gelooven, 
– dat eerder de boot met kruit en mij in de lucht gaat, dan immer een 
infame Brabander te worden of het vaartuig over te geven. Liever word 
ik een Claassen dan een Daine (1782-1843). Echter ondervinding doet 
leven.’ (Prims, 1930, dl. 2, p. 101). Van Speyk refereerde aan R. Claassen, 
die in 1606 zijn schip had opgeblazen om uit handen van de Spanjaarden 
te blijven, alsook aan de verraderlijke generaal N.J. Daine, die in oktober 
1830 was overgelopen naar de Belgen en vervolgens de vesting Venlo had 
ingenomen. Uit de tweede brief van Van Speyk blijkt dat hij de toekomst 
niet zonder zorg tegemoet zag.

Hij was in het Amsterdamse weeshuis opgegroeid. Al op elfjarige leef-
tijd had Van Speyk zijn ouders verloren. Men had grote moeite hem 
als wees in het gareel te houden, omdat hij werd aangetrokken door de 
wereld buiten, de wereld van het IJ. Hij mislukte als kleermakersleerling. 
Hij tuurde als kind liever over zee naar de lokkende verten, dan zich te 
houden aan de geregelde werktijden van het weeshuis. Toen hij zich bij de 
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marine aanmeldde, werd de jonge Jan Carel aanvankelijk afgekeurd van-
wege zijn geringe lengte. Door bemiddeling van zijn oudere broer werd 
hij uiteindelijk toch als stuurmansleerling aangenomen. Zijn eerste tocht 
op de Wassenaar verliep niet naar verwachting. Weinig spraakzaam, veelal 
teruggetrokken en in niets uitblinkend voltooide hij zijn treurige reis. Hij 
keerde de marine de rug toe en meldde zich, noodgedwongen opnieuw 
aan bij kleermaker J.V. Gleim in Amsterdam. Toch betekende die stap niet 
het einde van zijn loopbaan. Op aandringen van zijn broer meldde hij zich 
weer aan bij de marine en ging als vierde stuurman aan boord van de Zee-
land op reis. Na langdurig aandringen werd hij als adelborst aangenomen 
en begon in 1823 zijn officiersopleiding aan boord van het fregatschip De 
Dageraad. Dit schip bracht hem naar Indië. Hij verbleef daar tot 1829. Bij 
terugkomst zat hij vervolgens werkloos thuis, totdat hij geplaatst werd op 
een wachtschip in Hellevoetsluis. Op 5  september  1830 arriveerde Van 
Speyk in Antwerpen om deel te nemen aan acties tegen de opstandige 
Belgen. (Rovers, 2000, pp. 8-10)

Toen Van Speyk op 5 februari 1831 de opdracht kreeg koers te zetten 
naar Austruweel, kon hij niet vermoeden, hoezeer hij die dag op de proef 
zou worden gesteld in zijn trouw aan vorst en vaderland. Er waaide een 
felle noordwestenwind, die het manoeuvreren moeilijk maakte. Daar-
door lukte het Van Speyk niet met de kleine kanonneerboot Austruweel 
te bereiken. Een rukwind sloeg zijn boot tegen de kade. Het schip raakte 
stuurloos en de bemanning kon, ondanks verwoede pogingen om weer 
vlot te raken, het niet meer van de wal losmaken. De barre weersomstan-
digheden maakten het voor andere schepen onmogelijk hulp te bieden. 
De kanonneerboot raakte snel in een benarde positie. Boot nr. 2 had bij 
het bombardement van de stad al een belangrijke rol gespeeld en de arbei-
ders op de kade herinnerden zich dat nog. Zij stroomden massaal toe, 
gevolgd door gewapende burgers en militairen van het vrijcorps ‘De Gor-
ter’ onder aanvoering van de tot Belg genaturaliseerde kapitein E. Gré-
goire. Vanaf dit moment lopen de verslagen van het gebeurde sterk uiteen.

De Nederlandse versie is dat de wachtenden op de kade aan boord van 
de kanonneerboot sprongen om te voorkomen dat Van Speyk een red-
dingssloep zou uitzetten en een anker zou uitwerpen. Vanaf de wal werd 
geschreeuwd dat de vlag moest worden gestreken. Van Speyk verdween in 
zijn kajuit om ‘zijn papieren’ te halen. De scheepsjongen gaf hij opdracht 
zich uit de voeten te maken. De jongen en enkele andere bemanningsle-
den sprongen over boord, terwijl enige ogenblikken daarna het schip met 
een daverende klap ontplofte. Van Speyk had met zijn geweer (Van Kam-
pen, 1834, p. 240) [of sigaar] het kruit tot ontploffing gebracht om te voor-
komen dat de Nederlandse vlag in handen zou vallen van de Belgen. De 
explosie was zo krachtig, dat de boot volledig uit elkaar was gerukt. Op 
het schip vielen 26 doden. Volgens Van Kampen waren het er 15 (1834, p. 
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239), maar ook op de wal is een onbekend aantal mensen om het leven 
gekomen. Dat er zoveel doden zijn gevallen, valt niet te verklaren. (Rovers, 
2000, p. 10)

Aan Belgische zijde is ook een verslag gemaakt, en wel door de aan-
voerder van een van de vrijcorpsen. Het luidt in vertaling: ‘Omtrent 10 
uur van den morgen kwam men mij aankondigen aan den sluispost van 
het dok dat een kanonneerboot van de rede verzeilde, en waarschijnlijk in 
den omtrek van St-Laureisfort zou stranden. Ik begaf mij dadelijk met 25 
man naar dit punt, en ik vond de batterij vol volk. Ik deed mijn best om 
de menigte te verwijderen, en stuurde den kapitein Grégoire uit om, met 
de helft van mijn piket, het St-Laureisfort te doen ontruimen. De kanon-
neerboot strandde. De kapitein Grégoire begaf zich aan boord om den 
bevelhebber te verzekeren dat hij gekomen was om hem te beschermen 
en in veiligheid te brengen. Op hetzelfde oogenblik sprong de kanonneer-
boot in de lucht met ijselijk gedruisch. Mijne mannen hadden alle nieuws-
gierigen doen achteruit gaan. Ik zelf werd door de ontploffing omverre 
geslagen. Opstaande zag ik mij omringd door dooden en gekwetsten. Ik 
kon me toen overtuigen dat de aanwezigheid van mijn piket was nuttig 
geweest: geen een der burgers die toegeloopen waren was gekwetst. Het 
aantal der dooden is mij nog niet bekend. Maar ik betreur het gevoelige 
verlies van den dapperen kapitein, Jozef Grégoire, den foerier Jacq. Petit, 
den fuselier Ant. Van Geel. Het aantal gekwetsten, voor zooveel ik weet, is 
14, waaronder de luitenant P. Bossaerts en de tweede luitenant A. Geerts, 
die door de ontploffing in het water zijn geworpen en hun behoud aan 
het zwemmen te danken hebben, en aan de hulp die mijn manschappen 
hun hebben gebracht; de andere gekwetsten zijn 2 sergeanten, een foerier 
en 9 fusiliers.’ (Prims, 1930, dl. 2, p. 102)

Wanneer de beide verslagen evenals de door tijdgenoten opgetekende 
verhalen, worden geanalyseerd komen heel veel verschillen aan het licht. 
De Nederlandse versie maakt duidelijk dat er sprake was van bedreiging 
door het vrijcorps, terwijl het Belgische verslag aangeeft dat het vrij-
corps de Nederlandse bemanning te hulp was geschoten. Welke lezing 
is betrouwbaar? Dat is in de gegeven situatie niet altijd duidelijk aan te 
geven. De onderzoeker moet het doen met de waarnemingen en verslagen 
die beschikbaar zijn. En die waren niet altijd even objectief. Emotionele 
reacties, gevoelens en belangen speelden een bepalende rol. 

De Journal du Commerce deed al op dezelfde dag, 5 februari 1831, verslag 
van het drama met de kanonneerboot. Nadat het blad, op grond van getui-
genverklaringen, de gebeurtenis had beschreven en tot een dodental van 
29 mensen was gekomen, besloot de correspondent het artikel als volgt: 
‘Het voorval is onzen toekomst komen bezwaren. De vrede, zoo de tij-
den geen andere koers nemen, is voor de naaste toekomst onmogelijk.’ De 
juistheid van de berichtgeving van de Journal du Commerce werd onmiddel-



176 ‘Losgemaakt uit de verdrukking’

lijk door de autoriteiten in twijfel getrokken. De verslaggeving bleek niet 
overal met de werkelijkheid te kloppen. Het blad meldde bijvoorbeeld dat 
Van Speyk 19 à 20 jaar oud was, terwijl hij een tiental jaren ouder bleek te 
zijn. Trouwens: hoe wist de schrijver dat gewapende mannen de vlag had-
den opgeëist? Niet van het volk, want dat stond zeer vijandig tegenover 
de Nederlanders en de mannen van het vrijcorps die zich op het schip 
bevonden, waren omgekomen.

De verklaring van een van de overlevenden, Marten van de Velde, is 
bewaard gebleven en deze luidt: ‘Dezen 5 februari 1831 verklaar ik, Mar-
ten van de Velde, stuurman aan boord van den kano’neerboot nr. 2 onder 
bevel van den luitenant Van Speyck, dat gezegde kanonneerboot gestrand 
is achter het Laureisfort, dat seffens gewapende mannen zijn toegekomen 
om de equipage tegen alle smaad te beschermen, en haar alle mogelijke 
hulp bij te zetten, dat een officier van die compagnie aan boord is geko-
men, en met bovengemelden luitenant heeft gesproken; alsdan heeft deze 
laatste geantwoord: “Wacht een oogenblik, ik ga mijn papieren halen” 
en dat onmiddellijk een schrikkelijke uitbarsting plaats had; dat het als 
door een mirakel is dat ik mij heb kunnen redden, alsook de genaamde 
Jan Poelman.’ (Prims, 1930, dl. 2, p. 105) Het gevolg van de verklaring van 
onder anderen deze ooggetuige en latere verslagen was dat de Journal du 
Commerce door iedereen gemeden werd en besmet werd verklaard. De 
Vlaamse pers hield Van Speyk voor een moordenaar.

Enkele reacties in de Antwerpse pers geven inzicht in de wijze waarop 
andere bladen dan de Journal du Commerce op de daad van Van Speyk rea-
geerden. Den Antwerpenaer schreef op 8 februari 1831: ‘De moedwillige 
moorderij, waarvan er geen voorbeeld is in de jaarboeken der barbaarsche 
volkeren, blijft het onderwerp van alle gesprekken. (…) En er worden, – 
moet men het zeggen? – nog Orangisten gevonden die dit moorddadig 
gruweltooneel, gevolgd door de hartbrekende klachten van de Belgische 
weduwen en weezen, als een heldendaad durven roemen! Rampzalige 
partijgeest, met wat een verblindheid hebt gij uw aanhangers geslagen!’ De 
Postrijder deed op 10 februari 1831 verslag van de begrafenis van Grégoire 
en betoogde: ‘Terwijl hij een vriendelijke hand aan zijn vijanden in gevaar 
toereikte, valt hij, helaas, slachtoffer hunner wreedheid en trouweloosheid, 
de verraders.’ Het Antwerpsch Nieuwsblad noemde op 8 februari 1831 ‘het 
een gunst der Voorzienigheid, dat drie leden van de bemanning het over-
leefd hebben om getuigenis te kunnen afleggen van de waarheid tegen-
over de leugens der Orangisten’.

De pers in het Noorden reageerde vol pathos. Een grote golf van vader-
landsliefde overspoelde het land en versterkte het gevoel van saamhorig-
heid. Ondanks de dramatische afloop was de redactie van De Noordstar zeer 
gevoelig voor dit soort gebeurtenissen. Daarom gaf het blad op 9 februari 
1831 onder de kop ‘Van Speyk’ uitgebreid commentaar op het aangrij-
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pende gebeuren in Antwerpen. De redactie benadrukte dat Van Speyk de 
eer van de vlag heeft gered en gaf hem de volgens haar daarvoor verschul-
digde hulde. Alle schepen zouden op 6 februari 1831, uit respect voor de 
doden, vlag en wimpel halfstok hebben gehesen en verscheidene in de 
haven liggende neutrale schepen zouden dit voorbeeld hebben gevolgd.

De Noordstar bestempelde op 9 februari 1831 het ooggetuigenverslag 
van een van de zeeofficieren als authentiek en was erover verbolgen dat 
de Journal d’Anvers zijn lezers wilde wijsmaken, ‘dat men met geen ander 
oogmerk de gestrande Kanonneerboot beklommen was [sic], dan om de 
equipaadje hulp te bieden’. Uit eerbied voor Van Speyk besloot De Noord-
star geen andere berichten in dit nummer op te nemen.

De redactie van De Standaard liet zich niet zo meeslepen op de golven 
van de nationale gevoelens. In het artikel in het nummer van 12 febru-
ari 1831 over de rol van kolonel-generaal W. Grave van Bylandt te Brus-
sel stond vrij onopvallend, als bemoediging, het volgende te lezen: ‘Maar 
wanhopen wij niet moedeloos aan onze toekomst en aan die onzer kin-
deren, ook dan wanneer het vertroostend vooruitzigt verre verwijderd 
schijnt; – het edele voorbeeld van den moedigen zeeheld Van Speyk heeft 
bewezen, dat de deugd der voorvaderen, althans in het opkomend geslacht 
kan worden hervonden. Hoe jammerlijk klein, met blinkende sterren en 
veelkleurige ridderlinten, tegen over dien onbekenden scheepsluitenant!! 
Zijne assche ruste in vrede en zijne gedachtnis dure voort met die van 
Holland’s dapperheid.’ Heel fijntjes, maar ook cynisch richting ten aanzien 
van de krijgsmacht zette de schrijver zijn gedachten op papier.

Terwijl De Standaard weer overging op de politieke gebeurtenissen van 
de dag, besteedde De Noordstar op 16 en 25 februari 1831 nog in enkele 
uitgebreide artikelen aandacht aan Van Speyk. De redactie plaatste hem 
in de rij van nationale helden. Ook de Arnhemsche Courant liet zich niet 
onbetuigd en schreef op 24 februari 1831: ‘Wat men ook van de vader-
landsliefde der Russen, Pruissen en Spanjaarden in de strijd om hunne 
onafhankelijkheid zeggen moge, Nederland behoeft niet achter te staan, 
maar heeft hen (…) overtroffen.’ Van Kampen vertolkte zijn gevoelens 
als volgt: ‘Velen onzer dichters, Loots, Kinker, Simons, Withuijs, en Klijn 
bezongen den held.’ (1834, p. 240) De naam van de held van Antwerpen 
zou voor altijd verbonden blijven met de Egmondse vuurtoren als de Jan 
van Speykstoren.

Een samenzwering in Antwerpen

Er was nog een voorval dat de aandacht vraagt, omdat het de gemoederen 
danig heeft bezig gehouden. In maart 1831 lanceerde de militaire gouver-
neur van Antwerpen, Van der Smissen, in overleg met de prins van Oranje 
een plan voor een militaire staatsgreep. Hij rekende daarbij op de steun van 
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de ontevreden officieren en de deplorabele toestand van het land, maar 
ook op die van de orangistische burgerij en op de sympathie van enige 
grote mogendheden. Hoewel de plannen in het diepste geheim werden 
gesmeed, gonsde het in Antwerpen van de geruchten. Het begon met de 
vermelding in de Belgischgezinde L’Escaut, die op 23 maart 1831 bekend-
maakte dat de prins van Oranje vier dagen later, op 27 maart, Antwerpen 
zou bezoeken. De Journal d’ Anvers, die van het complot op de hoogte was, 
schreef op 24 maart 1831: ‘De hoop der goede burgers en der ware vader-
landers is de gevolgen der Staatsomwenteling vernietigd te zien.’ De redac-
ties van L’Anversois en Den Antwerpenaer roken onraad. Op 25 maart 1831 
schreven beide bladen in kapitalen: ‘Belgen, zijt op uwe hoede.’ Maar 
de Belgischgezinde pers wist niet het precieze van de zaak en verdacht 
Van der Smissen allerminst. De geheime bijeenkomsten bleven echter niet 
onopgemerkt. In de stad zag men officieren in gesprek met Orangisten 
en met ambtenaren van het Provinciaal Bestuur. Ondanks alle maatregelen 
om het complot geheim te houden, lekte het plan uit. In een poging de 
beraamde aanslag te verijdelen, namen enkele officieren het initiatief. Ze 
lichtten hun plan toe ten overstaan van de trouw gebleven militairen. Met 
hun troepen besloten zij weerstand te bieden aan een eventuele opmars 
naar Brussel. Toen Van der Smissen zijn mensen bijeenriep voor de laat-
ste instructies, stuitte hij op tegenstand. Hij werd zelfs in de rede geval-
len door infiltranten die zeiden dat zij van alles op de hoogte waren. Kort 
daarop vernam Van der Smissen dat het complot verraden was. Hem stond 
niets anders te doen dan te vluchten.

Het vuur was echter ontstoken. In Brussel werd bij bankier J.P. 
Matthieu, een Orangist, geplunderd, in Gent viel bij plunderingen zelfs 
een dode, maar in Antwerpen bleef het opmerkelijk rustig. Den Antwer-
penaer drukte op 27 maart 1831 een manifest af. Na daarin de arbeiders 
te hebben toegesproken, vervolgde het blad: ‘Ook zullen wij ons een 
andermaal bij U vervoegen, en met U de wapens opnemen om de Hol-
landse barbaren te gaan bestrijden; maar nimmer zullen wij ons vervoe-
gen bij menschen, die door hoop op buit of roof aangezet, de woning van 
een burger, welkdanig zijn staatkundig gevoelen zij, willen uitplunderen.’ 
Niettemin braken relletjes uit in de stad. Het huis van de drukker-uitgever 
van de Journal d’Anvers, J. Jouan, moest het ontgelden, terwijl ook andere 
woningen doelwit van plunderingen werden. Een ervan was het huis van 
A. Delrue. Hij was uitgever van de Journal du Commerce. Zijn huis en de 
drukkerij werden onder handen genomen. Ook het huis van oud-burge-
meester De Caters moest het ontgelden. De onrust in de stad was zo toe-
genomen, dat het stadsbestuur op 1 april 1831 besloot de staat van beleg af 
te kondigen. Dit betekende dat herbergen gesloten bleven en samenscho-
lingen verboden werden. Met het afkondigen van deze maatregel keerde 
de rust terug. (Prims, 1930, dl. 2, pp. 123-131)
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De Antwerpse pers reageerde op de gebeurtenissen door oproepen te 
plaatsen, die bestemd waren voor de arbeiders. Zo schreef Den Antwerpe-
naer op 31 maart 1831: ‘Gij hebt zeer duidelijk getoond dat gij nimmer 
den vrijen hals een andermaal zoudt gekromd hebben onder het harde 
eerlooze, en onverdraaglijk Hollandsch slavenjuk, dat gij in de roemrijke 
dagen van October ten koste van uw bloed hebt verbrijzeld.’

Het is opvallend dat in de Nederlandse pers slechts heel summier is 
gepubliceerd over wat zich had afgespeeld. De Bosch Kemper maakt wel 
melding van de onrust. Hij schreef dat de huizen van de Orangisten na 
ophitsing door de Belgische bestuurders geplunderd waren. Hij betwijfelt 
of en in hoeverre de prins van Oranje in de orangistische beweging een 
rol heeft gespeeld, zoals de Belgische orangistische pers wilde doen gelo-
ven. Wel is zeker dat de pers in Nederland deze handelwijze veroordeeld 
heeft. Dit geldt vooral voor de schrijver van de Nederlandsche Gedachten, 
wiens anti-revolutionaire grondslagen niet strookten met de revolutionaire 
en contra-revolutionaire ideeën. (De Bosch Kemper, 1873, p. 123)

De Standaard, die kort tevoren de rubriek ‘Geruchten’ had ingevoerd, 
meldde in het nummer van 13 maart 1831 het volgende: ‘Men verhaalt, 
dat de Mogendheden zouden besloten hebben, om den Prins van Oranje, 
des noods met kracht van wapenen op den troon van België te plaatsen. 
Het protocol, waarbij dit is bepaald, zoude daarom geheim zijn, omdat 
de Prins de Talleyrand nog instructies uit Parijs verwacht, hoe hij zich 
hierin te gedragen hebbe. Zal hierdoor aan den tegenwoordigen wisselval-
ligen staat van zaken een eind worden gebragt, of zal het de leus zijn, om 
ook in het Westen van Europa, den oorlog te doen uitbarsten? Welk lot zal 
daarbij aan Nederland beschoren zijn?’ In dit bericht was sprake van grote 
onzekerheid. Vooral Frankrijk bleef in de besluitvorming van de grote 
Europese mogendheden een onberekenbare en gevaarlijke factor. 

Vrijheidsbomen in Vlaanderen
Tijdens de Franse Revolutie waren overal vrijheidsbomen geplant als 
teken van de overwinning. Onder het bewind van Napoleon werden al 
die bomen echter weer verwijderd. Na de Juli-revolutie van 1830 was 
men opnieuw begonnen met het oprichten van vrijheidsbomen. Een der-
gelijke activiteit deed zich ook in België voor. Het was een signaal aan 
het adres van iedereen die nog met de Oranjes heulde. Dit gold vooral 
in Vlaanderen en in het bijzonder in Antwerpen, waar de orangistische 
partij nog steeds invloed had. Op 14 april 1831 meldde Den Antwerpenaer 
onder de kop ‘Vrijheidsfestijn’ het volgende: ‘Onder dezen titel zullen wij 
onze lezers mededeelen het planten der vrijheidsboomen in de steden en 
gemeenten. Deze vrijheidsfeesten behooren zoowel tot de geschiedenis 
onzer Staatsomwenteling als de wanorders welke hier en daar plaats gre-
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pen.’ In verschillende plaatsen was volgens het blad sprake van een triom-
fantelijke planting en de vraag was, wie het initiatief voor de Antwerpse 
vrijheidsboom zou nemen. Regelmatig ijverde de redactie voor deze zaak 
van de vrijheidsbomen en in elk nummer werd de bevolking erop aange-
sproken.

Op 17 april 1831 was het in Antwerpen zover dat de boom geplant 
zou worden. Om twaalf uur precies werd onder het toeziend oog van alle 
autoriteiten en in tegenwoordigheid van een grote menigte de vrijheids-
boom voor het stadhuis geplant. Voorafgegaan door een muziekkorps trok 
de burgerwacht naar de Planthof om de vrijheidsboom daar af te halen. 
Daarna ging het gezelschap richting Grote Markt. Tijdens het planten 
klonk uit duizenden kelen: ‘Leven de Belgen. Leve de Vrijheid. Weg met 
Oranje !’ (Prims, 1930, dl. 2, pp. 159-160) De inmiddels verguisde orangis-
tische Journal du Commerce schreef op 18 april 1831 dat de vrijheidsboom 
op de Grote Markt was geplant en dat dit gepaard was gegaan met alle 
daarbij behorende plichtplegingen. De redactie van Den Antwerpenaer won 
het qua enthousiasme op alle fronten van de overige bladen. Zij schreef op 
18 april 1831: ‘De jongste Zondag was voor onze vaderlandslievende bor-
geren een dag van ware hartsvreugde en zielsgenoegen, welke voor eeu-
wig in het geheugen der Antwerpenaren zal gedrukt zijn!’ Het was een en 
al jubel en de Orangisten kregen nog deze sneer na: ‘Mochte het kleine, 
ja zeer kleine, getal onzer medeburgers, voor wie deze vrijheidsfeest een 
steen des aanstoots geweest is, de volksspreuk Weg voor eeuwig met de Nas-
sauwen, waarmede onze boom is gesierd, eens rijpelijk overwegen. Dan 
zouden zij ook welhaast overtuigd zijn dat de wederkomst van een Oran-
jeprins volstrekt onmogelijk is.’

De publieke opinie in Antwerpen had zich duidelijk tegen een her-
optreden van de Oranje-dynastie gekeerd en de Orangisten te verstaan 
gegeven dat zij maar beter konden vertrekken. Niettemin bleven de laatst-
genoemden hopen op betere tijden. De situatie was het gevolg van de 
economische achteruitgang in heel Vlaanderen, maar vooral in Antwerpen. 
Door het afsluiten van de Schelde was de handel in die stad vrijwel stil 
komen te liggen.

Opvallend bij de Orangisten was hun taal. In hun kring werd vrijwel 
geen Nederlands of Vlaams, maar voornamelijk Frans gesproken. Het blad 
van de haute commerce was de Franstalige Journal du Commerce. Bovendien is 
het opvallend dat de Orangisten geen hechte eenheid vormden. Volgens 
Nuyens ontbrak het hen aan ‘geestdrift en offervaardigheid’. Zeker is dat 
van Nederlandse zijde veel geld naar de orangistische beweging is gegaan. 
Dit om aanhangers te winnen, partijgangers te werven en de publieke opi-
nie gunstig te stemmen voor het Huis van Oranje. Het zou om een slor-
dige elf miljoen gulden gaan, aldus Nuyens. (1884, dl. 2, p. 81) Hoewel de 
Orangisten niet meteen van het politieke toneel verdwenen, hebben ze na 



181Schermutselingen in Antwerpen en vrijheidsbomen in Vlaanderen

1831 geen rol van betekenis meer kunnen spelen.
Na de heftige gebeurtenissen in Antwerpen is het nu van belang aan-

dacht te schenken aan de parlementaire beraadslagingen in de Tweede 
Kamer.




