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Hoofdstuk 9

De moeizame beraadslagingen in het parlement in 1831 

Calendarium
22 maart 1831 De behandeling van de wetsvoorstellen ter regeling 

van de financiën in de vergadering van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal

28 maart 1831 De verdediging van de wetsvoorstellen in de Tweede 
Kamer door de minister van Financiën, A.W.N. van 
Tets van Goudriaan

30 maart 1831 De ingediende wetsvoorstellen worden aangenomen
2 april 1831 Mededelingen door de minister van Buitenlandse 

Zaken, J.G. Verstolk van Soelen, betreffende de inhoud 
en voortgang van de Januari-protocollen van de grote 
mogendheden in Londen

7 april 1831 Het voorstel met betrekking tot de herziening van de 
grondwet van het Kamerlid A. Warin

9 april 1831 Debat in de Tweede Kamer over de voorgestelde geld-
lening van 42 miljoen gulden ten behoeve van de bui-
tengewone oorlogskosten

2/3 juni 1831 Behandeling van de wetsontwerpen betreffende 
de geldlening en de schatkistbiljetten in de Tweede 
Kamer

Nadat de door de Europese grote mogendheden opgestelde Januari-
protocollen door koning Willem I waren aanvaard, maar door de Belgen 
waren afgewezen, brak een periode van koortsachtig overleg aan. Deze 
situatie werd voor het Noorden onoverzichtelijk en eiste hoge financiële 
offers. Daarom gaat in dit hoofdstuk de aandacht uit naar de financiële 
aangelegenheden en de discussies daarover in het parlement en de pers.

Heftige debatten over de financiën in de Tweede Kamer

Onder turbulente omstandigheden kwamen op 22 maart 1831 de leden 
van de Tweede Kamer bijeen om zich te buigen over de door de regering 
ingediende wetsvoorstellen met betrekking tot de financiën. De begro-
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ting moest nader worden vastgesteld. In de nieuwe voorstellen werden de 
uitgaven ten bedrage van bijna twintig miljoen gulden voor de zuidelijke 
gewesten vervallen verklaard. In de uitgaven was wel de rente van de nati-
onale schuld opgenomen. Deze zou conform de besluiten van de Confe-
rentie in Londen ten laste van België komen. Om de hoge defensielasten 
te kunnen financieren werd een staatslening van 42 miljoen gulden voor-
gesteld, evenals een directe geldlening als voorschot, te heffen naar de aan-
slag van de personele belasting. Het laatste voorstel werd na enige discussie 
met 52 tegen 3 stemmen aangenomen.

De Noordstar bekritiseerde op 31 maart 1831 het optreden van de minis-
ter van Financiën, A.W.N. van Tets van Goudriaan. De redactie vond zijn 
uitleg vaag. Waarvoor waren die 42 miljoen gulden nodig? Het antwoord 
was de minister schuldig gebleven en de verantwoordelijkheid lag volgens 
de schrijver van het artikel bij de afgevaardigden. Zij moesten de voorstel-
len op hun inhoud toetsen. De Noordstar besloot haar commentaar met de 
volgende wijze opmerking: ‘Als het huis groot is en de leefwijze eens op 
eenen kostbaren voet is ingerigt, dan kan de huisvader, die zijn inkomen 
op de helft verminderd ziet, geenszins, zonder geheel te gaan verhuizen 
en zich in eenen anderen kring over te plaatsen, in de behoeften van de 
zijnen blijven voorzien.’ Ook de volksvertegenwoordigers zelf lagen bij De 
Noordstar onder vuur. Het blad verbaasde zich over het feit dat sommigen 
wel kritische geluiden lieten horen, maar het vervolgens daarbij lieten. Veel 
Kamerleden zwegen slechts. Het begon er steeds meer op te lijken dat de 
Tweede Kamer een geheime vertegenwoordiging was en dat verhoogde 
de geruchtenstroom. Aldus De Noordstar.

In het nummer van 27 maart 1831 pleitte De Standaard opnieuw voor 
openbaarheid van de financiën. De redactie bracht haar ongenoegen over 
het gevoerde beleid en de nieuwe voorstellen als volgt onder woorden: 
‘Er is welligt geen onderwerp van staatsbelang gewigtiger, dan dat van ’s 
lands financien. (…) Het onderscheid tusschen regering, vertegenwoordi-
ging en volk is echter wat de financien des rijks betreft, in de Nederlanden 
uitermate groot en opmerkelijk. (…) De vertegenwoordiging daarentegen 
is van die volledige financiele kennis verstoken, welke alleen en uitslui-
tend het eigendom is van weinige personen en enkele kollegien, die in 
staat zijn alles onder de oogen te krijgen, wat daartoe onontbeerlijk is. (…) 
Een noodzakelijk gevolg van die beperkte keuze is, dat het bestuur slechts 
zelden iemand aan het hoofd der financien kan stellen, die in het open-
baar heeft getoond, daarvan alle bijzonderheden te kennen, en die dus 
door zijne bekende kunde bij iedereen vertrouwen geniet.’ Alle berichtge-
ving moest volgens De Standaard uit de ‘achterlijke’ Staats-Courant worden 
gehaald.

Het adjectief ‘achterlijk’ in combinatie met de Nederlandsche Staatscou-
rant geeft aan hoe De Standaard over dit officiële persorgaan van het 
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Koninkrijk der Nederlanden dacht. De handelwijze van de regering en 
in het bijzonder die van het ministerie van Financiën ondermijnde het 
vertrouwen van de natie, dat toch al niet erg groot was. Het werd hoog 
tijd dat dit ministerie werd gereorganiseerd om ook voor de toekomst in 
’s lands behoeften aan financiële middelen te kunnen voorzien. Aldus De 
Standaard. Het wantrouwen van dit blad was een gevolg van de torenhoge 
belastingen die het volk voor de volhardingspolitiek van de koning moest 
opbrengen.

In het artikel van 27 maart 1831 ging het nog slechts om een voorzet 
van De Standaard, want drie dagen later behandelde het blad het resultaat 
van het debat in de Tweede Kamer over de begroting. Het artikel begon als 
volgt: ‘Het rekenend en cijferend deel der natie, wier beurs hier in groot 
gevaar komt, kent zeker reeds de treurige slotsom dezer mededeelingen. 
Groot, ontzettend groot zijn de opofferingen, welke van de getrouwe 
Noordelijke provincien des voormaligen koningrijks der Nederlanden wor-
den gevraagd. – Doch ook die opofferingen zal men zich getroosten, wan-
neer slechts blijken zal dat de gevraagde gelden wezenlijk in het belang des 
vaderlands zullen gebezigd worden. – Onze leden van wijlen de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, moeten toch eenmaal ophouden, de rol van 
vertrouwelingen in het treurspel te vervullen. Waarlijk zij verschijnen 
niet ten tooneele om te hopen, te gelooven, en om aan de held des stuks 
gelegenheid te geven tot eenige schoone declamatien en treffende tirades. 
– Neen, in den geest der in 1815 bezworen grondwet zijn zij toeziende 
voogden over de belangen des volks, handhavers van de staatswet waaruit 
vroeger de betrekking tusschen Koning en natie voortvloeide, verdedigers 
onzer regten en vrijheden. Die Staten-Generaal, zedelijk aan het Neder-
landsche volk verantwoordelijk, voor hunne daden en handelingen, zullen 
met angstvalligheid onderzoeken, of het noodig, noodzakelijk, onvermij-
delijk zij, een buitengewoon offer van twee en veertig millioenen guldens, 
op het altaar des vaderlands te brengen.’

Aandacht gevraagd voor de Januari-protocollen

Tijdens het debat vroegen enkele Kamerleden aandacht voor de op 20 
en 27 januari 1831 door de grote Europese mogendheden opgestelde 
Januari-protocollen. Tot dusver [22 maart 1831] waren zij daarover niet 
geïnformeerd. Het Kamerlid A. Warin, schoonzoon van Van Hogendorp, 
verklaarde tegen de voorstellen van Financiën te zullen stemmen, als hij 
van de regering niet de zekerheid kreeg, dat de gelden die bij voorschot 
of bij geldlening werden gevraagd, uitsluitend zouden worden aangewend 
voor een onafhankelijk en afzonderlijk Nederland.

Op 2 april 1831 antwoordde de minister van Buitenlandse Zaken, J.G. 
Verstolk van Soelen, op de door de Kamerleden gestelde vragen over de 
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protocollen. Zijn boodschap bevatte niet meer nieuws dan intussen uit de 
verslagen van het Belgisch Congres en de buitenlandse pers bekend was. 
De minister eindigde zijn betoog met de opmerking dat de regering niet 
in de toekomst kon kijken en dat zij naar bevind van zaken zou handelen. 
De oppositie was niet tevreden met dit vage antwoord en drong aan op 
het nemen van concrete maatregelen. Zij verwachtte initiatieven en geen 
passiviteit.

Het kritische artikel van De Standaard is niet uitsluitend negatief qua 
strekking. De toon wordt positiever, wanneer de schrijver opmerkt: 
‘Waarlijk als eenmaal zal gebleken zijn, dat de fortuinen der Noordelijke 
ingezetenen niet worden verspild, om eene contra-revolutie in Belgie te 
bewerken, om Luxemburg voor den Groot-Hertog te behouden, om in een 
woord doeleinden te bereiken, welke niet zijn in het belang der Noor-
delijke provincien, zoo moet de natie op hare beurt niet achter blijven, 
maar liever vrijwillig ten offer brengen, hetgeen toch anders door dwang 
zoude moeten worden gevonden.’ De minister van Financiën had namelijk 
gedreigd dat hij met dwangmaatregelen zou komen, wanneer het geld niet 
vrijwillig werd opgebracht.

Rechtstreekse verkiezingen en een herziening van de grondwet

De Tweede Kamer vergaderde op 9 april 1831 over de staatslening van 
42 miljoen gulden. Enige vertegenwoordigers maakten van de gelegen-
heid gebruik, behalve de financiële aangelegenheden ook andere politieke 
onderwerpen aan te roeren. Het was opnieuw de liberale afgevaardigde 
Warin die de gelegenheid te baat nam om aan te dringen op de beëindi-
ging van de provisionele toestand van het Rijk. Daarbij betrok hij tegelij-
kertijd de kwestie van de rechtstreekse verkiezingen.

De redactie van De Standaard reageerde enthousiast op het betoog van 
Warin. Zij was vol lof over zijn voorstel en ondersteunde hem in het arti-
kel van 24 april 1831 door het volgende op te merken: ‘Eindelijk verheft 
zich ook in de vergadering der Staten-Generaal eene stem, ten nadruk-
kelijken betooge van de dringende noodzakelijkheid, dat de grondwet van 
1815 worde herzien, en alle instellingen weder die kracht bekomen, welke 
zij tot instandhouding de orde en rust zoo zeer behoeven.’ – In de pers 
is veelvuldig sprake van de Staten-Generaal, wanneer de Tweede Kamer 
der Staten Generaal wordt bedoeld. – Hoe de stemming ook zou uitval-
len, zeker was dat de Kamer over de herziening van de grondwet moest 
nadenken. De Standaard vond dat al positief en merkte dan ook tevreden 
op: ‘Doch hoe de heer W. hierover denken moge, hij heeft altoos een zeer 
loffelijk werk gedaan, door de aandacht zijner medeleden te vestigen op 
eene der gewigtigste aangelegenheden, waaromtrent men zich tot nu toe 
slechts ter loops verklaard had.’ Toen het voorstel tot herziening van de 
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grondwet, ingediend door Warin op 31 maart 1831, in stemming kwam, 
werd het met 30 tegen 10 stemmen verworpen.

In het nummer van 7 april 1831 becommentarieerde De Noordstar de 
beraadslagingen in de Tweede Kamer over de door de mogendheden 
erkende scheiding. De rede van volksvertegenwoordiger E.W. van Dam 
van Isselt had indruk gemaakt op de redactie van het blad. Hij wist vol-
gens De Noordstar met bezieling zijn denkbeelden te verwoorden. Tijdens 
het begrotingsdebat zou hij onder meer de volgende opmerking hebben 
gemaakt: ‘Wanneer men aan de ene zijde zulke aanzienlijke offers vraagt, 
mag men aan de andere zijde op meerdere verbeteringen hopen.’ Van Dam 
van Isselt had de bureaucratie op de verschillende ministeries gehekeld en 
tevens een pleidooi gehouden voor de artikelsgewijze behandeling van 
wetsvoorstellen. Bovendien moest er volgens de genoemde afgevaardigde 
meer transparantie komen, in het bijzonder in de financiële aangelegen-
heden. Hij wees erop dat hij en zijn collega’s vooraf geen inzage in de 
voorstellen hadden gehad. Ministeriële verantwoordelijkheid en recht-
streekse verkiezingen zouden essentiële onder-delen van de grondwet zijn. 
Als deze desiderata ingelost zouden zijn, ‘zou onze geëerbiedigde Koning 
heerschen over een klein, maar rijk en gelukkig Land, en over een vreed-
zaam en weltevreden Volk’, aldus Van Dam van Isselt. Opmerkelijk is dat in 
deze periode de Tweede Kamer vaak vergaderde over zeer heikele onder-
werpen, maar dat uiteindelijk de situatie onveranderd bleef. Er werden 
geen knopen doorgehakt. Dit was mede het gevolg van de hardnekkige 
houding van de koning.

In tegenstelling tot De Standaard was De Noordstar veel minder enthou-
siast over het optreden van Warin. Het laatstgenoemde blad schreef dan 
ook: ‘De Heer Warin heeft ook ditmaal het ongeluk gehad een gevoe-
len te verdedigen, waarin niemand gedeeld heeft.’ De anonieme schrijver 
betoogde, dat het voorstel van Warin, waarin deze zich sterk maakte voor 
een Oranje op de troon van zowel Nederland als België, grondwettelijk 
onmogelijk was. Toch ondervond Warin buiten de Kamer veel sympathie. 
Het debat tussen De Noordstar en De Standaard over de rechtsgeldigheid 
van de grondwet ging intussen onverminderd door.

De Standaard had de brochure Proeve over de verantwoordelijkheid uitge-
bracht. Deze proeve behandelde de wenselijkheid van de invoering van de 
ministeriële verantwoordelijkheid. De Nederlandsche Gedachten had volgens 
De Noordstar de noodzaak ervan erkend. De strekking van de brochure 
was dat de invloed van de koning in grote mate zou worden beknot. De 
schrijver van het artikel gebruikte voor diens positie de woorden ‘zelfs niet 
Naam-Koning’. Zoals al is betoogd, was De Noordstar ook een voorstander 
van de invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid, zij het niet in 
de trant van De Standaard. Daarom wees de redactie op 15 april 1831 haar 
lezers op het door D. Surrier (1804-1854) gepubliceerde vlugschrift, geti-
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teld De groote behoefte van Nederland aan eene betere Staatsregeling, uitgegeven 
bij G.J.A. Beijerink in Amsterdam.

Het uitschrijven van een staatslening

De redactie van De Standaard was verdeeld in haar oordeel over het 
optreden van Luzac tijdens het debat over de vrijwillige geldlening in 
de Tweede Kamer. Hij zou hebben aangedrongen op herziening van 
de grondwet. Het enige resultaat dat de regering in twee maanden had 
bereikt, was volgens Luzac het benoemen van een staatscommissie tot her-
ziening van de grondwet. Dat dit was gebeurd, had de Kamer overigens 
noch officieel, noch onofficieel bereikt. De stellingname van Luzac had 
de volledige instemming van De Standaard. Maar dezelfde afgevaardigde 
had in het bewuste debat zijn vertrouwen uitgesproken in de minister 
van Financiën. Welke zekerheid of waarschijnlijkheid bieden de uitspra-
ken tot herziening van de grondwet als de Staten-Generaal [hier: Eerste 
en Tweede Kamer gezamenlijk] een onbegrensd vertrouwen uitspreekt in 
de ministers, zo was de verzuchting van De Standaard. Teleurgesteld schreef 
de redactie op 24 april 1831: ‘De Heer L. heeft gedurende den tijd zijner 
zitting te veel blijken van onafhankelijkheid en gehechtheid aan liberale 
instellingen gegeven, om niet in te zien, dat een blind vertrouwen op de 
toezeggingen der regering, vooral in dezen tijd, voor de natie eindelijk 
noodlottig moet worden.’

De Noordstar had opnieuw meer vertrouwen in het functioneren van 
de Tweede Kamer dan De Standaard. Dit blijkt uit een artikel van 15 
april 1831. Daarin staat de verklaring van de afgevaardigde W.B. Donker 
Curtius (de broer van Dirk), ‘dat er een uitzigt bestaan moet, om, na her-
boren rust, onze staatshuishouding zoodanig in te rigten, dat onze gewone 
behoeften door matige gewone lasten zullen kunnen worden bestreden’. 
Deze opvatting had volgens De Noordstar de instemming van de overige 
volksvertegenwoordigers. Het blad voegde eraan toe: ‘Wij verwachten 
van hen, dat zij ook in denzelfden geest stemmen zullen.’ Na afloop van 
de beraadslagingen werd het voorstel voor de staatslening van 42 miljoen 
gulden met 43 tegen 5 stemmen aangenomen. De Kamerleden wilden 
de regering met het oog op de financiering van de verdediging van het 
vaderland niet dwarsbomen. De begroting ondervond veel meer tegen-
stand, maar ook deze werd uiteindelijk met 31 tegen 16 stemmen aan-
vaard. De redactie van De Noordstar was tevreden over de uitkomsten van 
het gehouden debat betreffende de financiën. De openheid van de minis-
ter had haar getroffen. Daarin zag zij de verklaring voor het succes van 
de inschrijving op de lening. Het blad schreef op 28 april 1831 dat alleen 
al op de eerste dag van de inschrijving voor achttien à twintig miljoen 
gulden was ingetekend. ‘Ziet daar’, schreef De Noordstar, ‘de overtuiging 
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algemeen verspreid, dat men het Vaderland zijne hulp op krachtiger wijze 
moet betoonen. Ziet daar, de inschrijving van alle zijden, maar inzonder-
heid in de hoofdstad, met de helft vermeerderd.’

In verband met de staatslening toonde De Noordstar zich opnieuw een 
voorvechter van de belangen van Amsterdam. De schrijver stelde vast ‘hoe 
aanzienlijk (…) het aandeel zou blijven, hetwelk Amsterdam geheel en 
alleen op zich heeft genomen’.1 Onder de kop ‘Mislukken der vrijwil-
lige gekdleening’ opende De Standaard van 1 mei 1831 haar commentaar. 
De inschrijving zou halfvol gestort zijn. Het blad beschouwde dit als een 
waarschuwing aan het adres van de regering. Haar dreigement dat zij tot 
een gedwongen lening zou overgaan, wanneer het streefbedrag niet werd 
gehaald, had averechts gewerkt. De fout van de mislukking van de vrijwil-
lige lening lag volgens De Standaard voor het overgrote deel bij de minis-
ter van Financiën zelf. Zijn ongeschiktheid voor het ambt zou opnieuw 
bewezen zijn. Het op de been houden van de kostbare, in staat van paraat-
heid verkerende, troepen aan de grenzen van het land waren geldverver-
slindend. Al zes maanden duurde deze toestand, zonder uitzicht op een 
oplossing. De klacht van De Standaard was dat de regering maar afwachtte 
op wat zou komen, zonder enig eigen initiatief te nemen. Volgens het blad 
werd nog steeds gewacht op de uitvoering van de door de mogendheden 
vastgestelde Januari-protocollen. Maar daar zat weinig vooruitgang in. Van 
rechtstreekse onderhandelingen met de Belgen was helemaal geen sprake. 
De regering hulde zich in dit opzicht in stilzwijgen. De schrijver vroeg 
zich daarom af: ‘Wij vragen, of men zelfs na dezen allerdrukkendsten last, 
nog zal voortgaan, met stilzwijgend aan te zien, dat Nederland worde uit-
geput; of men na dit alles nog zal aarzelen rond zich omtrent de schei-
ding te verklaren, en alles aan te wenden om dien definitievelijk tot stand 
te brengen; of men niet wat meer spoed zal maken met onze aanstaande 
grondwettige instellingen te vestigen; of men zich gezind zal toonen, alle 
geheimzinnigheid uit het financiëel beheer te verbannen, en als een eer-
ste vereischte daartoe, zich geneigd zal toonen het amortisatie syndicaat te 
vernietigen?’ Kortom, de redactie van De Standaard vond dat het de hoog-
ste tijd was dat de regering tot daden zou overgaan.

De behandeling van de wetsontwerpen met betrekking tot de schatkistbiljetten en de 

geldlening 

De Noordstar becommentarieerde op 9 juni 1831 de twee door de Tweede 
Kamer behandelde ontwerpen van wet, één met betrekking op de staats-
lening en één in verband met de schatkistbiljetten. Omdat de lening maar 

1 Op 23 april 1831 had Amsterdam voor 13.083.600,00 gulden ingeschreven.
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ten dele was geslaagd, kondigde de regering een nieuwe staatslening aan 
om het benodigde bedrag alsnog binnen te krijgen. Op enige bedenkin-
gen na kon de schrijver van het artikel in De Noordstar zich wel vinden 
in het voorgestelde ontwerp. Veel meer bezwaar had hij tegen het tweede 
wetsontwerp, dat van de schatkistbiljetten. Het blad was tegenstander van 
al dat papieren geld. De schrijver verzuchtte: ‘Nog één stap, welke door 
die uitsluitende betaling in papier weldra noodzakelijk is, en de verplig-
ting om hetzelve in het dagelijksche leven aan te nemen, neemt het laatste 
verschil tussen schatkistbiljetten en eigenlijk gezegd papieren geld weg. De 
Staten-Generaal zullen, zoo wij vertrouwen hebben, ons Vaderland voor 
die ramp bewaren!’ Schatkistbiljetten zouden niet als papiergeld moeten 
gaan dienen, maar moeten blijven wat zij oorspronkelijk waren: buitenge-
wone schuldbekentenissen, die in uitzonderlijke gevallen in plaats van geld 
werden uitgegeven.

De afgevaardigden die tegen de kredietwet hadden gestemd, wer-
den door De Noordstar in het nummer van 17 juni 1831 in het zonnetje 
gezet. De regering had namelijk een kunstgreep toegepast en verschillende 
begrotingsvoorstellen samengevoegd onder de naam ‘kredietwet’. Dit 
betekende volgens De Noordstar dat de Tweede Kamer genoodzaakt was 
zich uit te spreken over het ‘gewoonbudget’ en het ‘buitenwoon budget’, 
over de ‘tienjarige’ en ‘eenjarige’ begroting, zonder vooraf inzage te heb-
ben gehad in de stukken. Zestien volksvertegenwoordigers waren het daar 
niet mee eens geweest en hadden tegen gestemd, omdat van transparantie 
nog steeds geen sprake was.

Nadat de redactie van De Standaard de commentaren van de Nederland-
sche Gedachten en van De Noordstar met betrekking tot de kredietwet onder 
ogen had gekregen, kwam ook dit blad met een reactie. Het schreef in 
het nummer van 25 juni 1831: ‘Door de aanneming der kredietwet, is een 
ondienst aan het Vaderland en dus ook aan den Koning gedaan.’ De auteur 
keurde het stemgedrag van de voorstemmers af. Zij hebben ‘in die half 
ledige raadzaal, waar vijf en vijftig onzer medeburgeren vermeenen de 
volmacht te hebben, om naar willekeur te beschikken, over al wat wij hier 
beneden het onze noemen’.

Het aannemen van de kredietwet stond in schril contrast met de stem-
ming van eind 1830. Toen hadden dezelfde Kamerleden alle voorstellen 
met betrekking tot de financiën afgewezen vanwege het ondoorzichtige 
en geheimzinnige beleid. Met het aannemen van de kredietwet hebben 
die Kamerleden ingestemd met een begroting, die was bestemd voor 
twee miljoen zielen. Eind 1830 verwierpen ze hetzelfde voorstel, dat dan 
bedoeld was voor een bevolking van zes miljoen inwoners. Deze logica 
ging het bevattingsvermogen van de schrijver te boven.

Zelfs de zeer gematigde Nederlandsche Gedachten keurde deze gedragslijn 
af, toen ze schreef: ‘Zoo men een onvoorwaardelijk vertrouwen verlangt, 



191De moeizame beraadslagingen in het parlement in 1831 

dan is het niet enkel om der zuinigheids wille, beter geene vertegenwoor-
diging dan een gedurige vernedering der natie te zien. (…). Dit moet 
worden gezegd, dat er een aantal leden in de vergadering is, wier stem 
door den oorsprong meer dan door den inhoud der voorstellen wordt 
bepaald; wier buigzaamheid zich te veel naar elke wijziging van begrippen 
en beginselen voegt, en wier zonderlinge eenstemmigheid met al wat van 
regeringswege, ook tegen hunne vroegere overtuiging aan, voorgedragen 
wordt, eene voorname oorzaak der ongelukken van Vorst en Vaderland is.’ 
De redactie van De Noordstar beaamde deze uitspraak van de Nederlandsche 
Gedachten in haar nummer van 29 juni 1831. Zo maakte ze ook haar eigen 
standpunt nog eens duidelijk. Intussen hadden in België en Londen nog 
andere kwesties gespeeld die de loop van de geschiedenis mede zouden 
bepalen.




