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Hoofdstuk 10

Allerhande gebeurtenissen tussen maart  
en augustus 1831

Calendarium
1 april 1831 Het definitieve einde van de kandidatuur van de prins 

van Oranje voor het Belgische koningschap
17 april 1831 De bevestiging bij protocol door de Europese 

mogendheden dat de bepalingen van 20 januari 1831 
onherroepelijk zijn

9 mei 1831 Een brief van de regering-Lebeau aan koning Willem 
I inzake rechtstreekse onderhandelingen met het Zui-
den

10 mei 1831 Het ultimatum van de Londense Conferentie aan Bel-
gië met als strekking dat het de Januari-protocollen 
van 1831 heeft te aanvaarden

19 mei 1831 De bevestiging in de Nederlandsche Staatscourant van de 
brief van J. Lebeau, gestuurd op 9 mei 1831, waarin 
deze aandringt op rechtstreekse onderhandelingen.

21 mei 1831 Lord Ponsonby krijgt van de Conferentie in Londen 
opdracht het ultimatum om in te stemmen met de 
Januari-protocollen van 1831, aan de Belgische rege-
ring over te brengen

26 juni 1831 De vaststelling van de Achttien Artikelen door de 
Europese mogendheden in Londen

21 juli 1831 De eed op de grondwet van Leopold en diens inhul-
diging tot koning van België in Brussel

23 juli 1831 Wapenschouw in Rijen voor koning Willem I, zijn 
beide zonen en kleinzonen.

28 juli 1831 Het bezoek van koning Leopold aan Antwerpen
31 juli 1831 Het bevel tot opmars naar het Zuiden door koning 

Willem I gegeven

De diplomatie in Londen heeft nog eenmaal geprobeerd de prins van 
Oranje te kandideren voor de Belgische troon. Dit was tevergeefs, waarna 
het Nationaal Congres zelf op zoek ging naar een geschikte kandidaat. 
Uiteindelijk viel de keus op Leopold van Saksen-Coburg.
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De Belgen bleven bij de weigering de Januari-protocollen van 1831 te 
aanvaarden. Als reactie hierop kwamen de Europese mogendheden in 
Londen eind juni 1831 met nieuwe voorwaarden in de vorm van de Acht-
tien Artikelen. Deze waren vervolgens voor koning Willem I onaanvaard-
baar.

Nadat Leopold op 21 juli 1831 in Brussel was ingehuldigd, besloot 
koning Willem I tot een militaire actie tegen België om op die manier 
gunstiger voorwaarden bij de Europese mogendheden af te dwingen.

De prins van Oranje geen kandidaat meer voor de Belgische troon

De kandidatuur van de prins van Oranje voor de Belgische troon was 
na maart 1831 definitief ten einde. Dit was het geval sinds de Engelse 
diplomaat in Brussel, Lord J. Ponsonby (1770-1855), steeds nadrukke-
lijker L.J.C.F. prins van Saksen-Coburg als kandidaat naar voren schoof. 
(De Bosch Kemper, 1873, p. 130) De ooit zo populaire prins van Oranje 
was door zijn handelwijze in Nederland diep gevallen. Bij het volk en in 
de pers werd hij door zijn opstelling verguisd. Toch werd duidelijk dat 
de stemming onder de bevolking weer snel kon omslaan. Dit bleek toen 
de prins zijn vader naar Amsterdam was gevolgd. Daar woonden zij bei-
den een vergadering van de Raad van State bij. Het beschaafde publiek 
ontving hem [de prins van Oranje] met wantrouwen, maar het straatvolk 
begroette hem met gejuich. (Nuyens, 1884, dl. 2, p. 92)

De Noordstar bevestigde op 15 april 1831 de ontvangst in Amsterdam, 
maar bleef gereserveerd wat betreft het heroptreden van de prins. Het blad 
verwachtte een tegenprestatie in de vorm van meer begrip voor de stad. 
Het schreef: ‘Wèl hem, wèl ons, zoo hij de Amsterdamsche Burgerij, en 
in haar eene talrijke afdeeling der Hollandsche Natie, heeft leren hoog-
achten!’ De redactie van De Noordstar wees nog eens op het belang van 
Amsterdam als hoofdstad van het Rijk. Zij was verheugd dat de Neder-
landsche Handel-Maatschappij verplaatst zou worden naar Amsterdam en 
schreef daar op 14 mei 1831 het volgende over: ‘De verplaatsing van den 
zetel der Handel-Maatschappij naar de grootste handelstad van Neder-
land herstelt ééne dier wezenlijke grieven, welke Amsterdam sedert het 
gelukkig tijdstip der huldiging van den Soeverein binnen hare muren 
ondervonden heeft.’ Het stak De Noordstar onder meer dat het provinciaal 
bestuur nog steeds in Haarlem was gevestigd. Dat was slecht voor Haarlem 
en voor Amsterdam, aldus de schrijver. Haarlem zou economisch gebaat 
zijn bij uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe fabrieken. Maar 
een provinciaal bestuur zou Haarlem geen economisch voordeel geven.
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België en de Conferentie in Londen

De Conferentie in Londen was aanvankelijk niet genegen het protocol 
van 20 januari 1831 te wijzigen, hoewel België halsstarrig bleef weige-
ren zijn aanspraken op Luxemburg, Limburg en Staats-Vlaanderen op te 
geven. Bij protocol van 17 april 1831 werd België nog eens te kennen 
gegeven dat het protocol van 20 januari 1831 onherroepelijk was. De 
onderhandelaars gebruikten hun invloed om België onder druk te zetten 
door te dreigen dat de besprekingen zouden worden afgebroken, als België 
de door de Europese mogendheden aangenomen grenzen niet zou accep-
teren. Het dreigement was echter tevergeefs, want het ‘onherroepelijke’ 
protocol van januari 1831 werd ingetrokken.

De Arnhemsche Courant van 26 mei 1831 was verbolgen en schreef: ‘De 
vijf mogendheden doen niets voor ons; dit is door eene pijnlijke onder-
vinding bewezen: wel nu! Zorgen wij dan voor ons zelve!’ En even verder: 
‘Zij moet aantoonen, dat, indien de Belgen volstrekt onhandelbaar zijn, 
ten aanzien van Maastricht en Staats-Vlaanderen, en omtrent de schuld in 
geene billijke schikkingen willen treden (…) de Natie (…) geregtigd is, 
om de vijandelijkheden te hervatten.’

De Franse gouvernementele Moniteur schreef op 11 juni 1831 een arti-
kel over de Belgische eisen, waarin het blad concludeerde dat België op 
grond van de kaart van 1790 geen enkel recht kon doen gelden op de 
linkeroever van de Schelde en op Limburg. In 1789 was de bevolking in 
opstand gekomen tegen de Oostenrijkse keizer Jozef II. Dit oproer zou 
de geschiedenis ingaan als de Brabantse Omwenteling. Het Oostenrijkse 
gezag werd echter in 1790 alweer hersteld. In 1795 werden de Zuide-
lijke Nederlanden een deel van de Franse republiek De Belgische claim 
berustte op een onjuiste voorstelling van zaken. Aldus de Moniteur. Uit het 
artikel bleek dat de Franse houding ten opzichte van België veranderd was. 
De natuurlijke steun die België van Frankrijk gewend was, leek weg te 
ebben. Dit was voor België een reden om steun te zoeken bij Engeland.

De Britse opiniebladen The Courier en The Morning Herald reageer-
den daar positief op. Het liberale dagblad The Morning Herald schreef dat 
Limburg en de linkeroever van de Schelde in 1790 inderdaad aan Hol-
land toebehoorden, maar merkte tegelijkertijd op dat Bergen op Zoom 
bij België was gevoegd. Dat is echter in strijd met de feiten. Pas in 1794 
openden de patriottische autoriteiten de poort om de Fransen in Bergen 
op Zoom en andere steden binnen te laten. Het voorstel van de The Mor-
ning Herald berustte op kletspraat. De Noordstar van 29 juni 1831 maakte 
zich desalniettemin druk over het voorstel. Bergen op Zoom zou al vanaf 
1648 deel uitmaken van de Republiek der Verenigde Nederlanden. België 
bleek zich te beroepen op de keurvorst van de Palts, die ook markgraaf 
van Bergen op Zoom was. Maar die was zijn bezit in 1795 aan Frankrijk 
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kwijtgeraakt. De schrijver besloot zijn artikel als volgt: ‘Wij bedanken dus 
hartelijk voor die deelnemende vrienden, die, om geschillen met België te 
willen bemiddelen, welhaast zoo mild zouden zijn, om ons ons eigen goed 
als geschenk aan te rekenen. (…) Zoo willen wij ook liefst Staats-Vlaande-
ren en Bergen op Zoom, als ons wettig grondgebied, beiden behouden, en 
zeggen den The Morning Herald voor de voorgeslagene quasi-ruiling dank.

De brief van de regering-Lebeau en de reacties erop
De Belgische regering-Lebeau koos begin mei 1831 als gevolg van de 
berichten uit Londen voor een andere strategie. Zij schreef op 9 mei 1831 
een brief aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, waarin 
werd voorgesteld een kleine commissie te benoemen, die zich zou bui-
gen over de onopgeloste geschilpunten. Vervolgens zou die commissie een 
rapport dienen uit te brengen en dat ter goedkeuring moeten aanbieden 
aan de beide regeringen. Indien de Nederlandse regering niet zou reage-
ren, zou België bevoegd zijn de vijandelijkheden te hervatten. De Neder-
landsche Staats-Courant van 19 mei 1831 maakte melding van de brief van 
Lebeau van 9 mei 1831, waarin hij aandrong op rechtstreeksche bespre-
kingen over de voorwaarden van een totale afscheiding.

De Standaard, het blad dat altijd al voorstander was geweest van recht-
streekse onderhandelingen, juichte het voorstel in haar nummer van 20 
mei 1831 toe. Het blad had weinig vertrouwen in de opgestelde proto-
collen, want die zouden nog tot geen enkel resultaat hebben geleid en de 
belangen van Nederland enkel geschaad hebben. De tijd van rechtstreekse 
onderhandelingen was echter vervlogen. Over en weer zou de erger-
nis te groot zijn geworden om nog redelijke regelingen te kunnen tref-
fen. Eind oktober of begin november 1830 zou de meest gunstige periode 
voor onderhandelen zijn geweest. Toen zou het Nationaal Congres, op 
3 november 1830 door ‘cijns- en bekwaamheidskiezers’ gekozen, bereid 
zijn geweest tot onderhandelen, maar het bombardement van Antwerpen, 
spoedig daarna, zou die mogelijkheid bijna letterlijk de grond ingeboord 
hebben.

Ook De Noordstar kwam in het nummer van 21 mei 1831 tot de bevin-
ding dat in een vroeger stadium rechtstreekse onderhandelingen beter 
zouden zijn geweest in plaats van het inroepen van de hulp van Groot-
Brittannië, Frankrijk, Oostenrijk, Pruisen en Rusland. Het blad conclu-
deerde dat het dwaasheid zou zijn, datgene wat in de protocollen was 
vastgelegd open te breken. Dit was een opmerkelijke ommezwaai van het 
blad dat eerder elke vorm van rechtstreekse besprekingen had verworpen.

De redactie van De Standaard was op 29 juni 1831 van mening dat 
onderling gemaakte afspraken ook door de mogendheden konden wor-
den gewaarborgd. Die hadden volgens haar echter allerlei andere zorgen 
aan hun hoofd. Rusland had alle aandacht nodig voor de ontwikkelingen 
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in het opstandige Polen; Oostenrijk moest zijn belangen in Boven-Italië 
verdedigen; Pruisen wilde geen oorlog met Frankrijk en Engeland had 
de handen vol aan het hervormen van de eigen staatsinstellingen. Door al 
deze Europese beslommeringen zouden de Nederlandse belangen slechts 
ondergeschikt zijn aan die van de mogendheden. De Standaard betreurde 
het dat de Conferentie in Londen in de eerste plaats was samengeko-
men om de vrede in Europa te bewaren en pas in de tweede plaats om als 
bemiddelaar tussen België en Nederland op te treden. De deelnemers aan 
de Conferentie wekten volgens De Standaard de indruk dat zij ‘ons’ de wet 
konden voorschrijven en dat zou in strijd zijn met alle gemaakte afspraken.

De diplomatie van de Britse diplomaat J. Ponsonby

De Conferentie van de mogendheden in Londen had op 10 mei 1831 
besloten België een ultimatum te stellen. Indien voor 1 juni 1831 de 
voorgestelde bepalingen niet waren aanvaard, zouden de onderhandelin-
gen worden afgebroken, gevolgd door een totale breuk met dat land. De 
mogendheden wilden de bijeenkomst niet langer dan nodig was rekken 
en tot handelen overgaan. Toen de Britse diplomaat in Brussel, J. Ponsonby, 
deze boodschap ontving om die aan het Belgische Congres mee te delen, 
besloot hij dit niet te doen. In plaats daarvan reisde hij onmiddellijk naar 
Londen af. Daar probeerde hij de deelnemers aan de vergadering ervan 
te overtuigen dat België bereid leek te zijn de Januari-protocollen te aan-
vaarden, mits zij de Belgische eis van het bezit van Luxemburg zouden 
ondersteunen. Zijn poging mislukte. De Conferentie stuurde Ponsonby 
weer terug met de opdracht de Belgen duidelijk te maken dat zij zo snel 
mogelijk de grondslagen van de scheiding van Noord en Zuid hadden te 
accepteren. Vervolgens, zo beloofden de diplomaten, zouden de mogend-
heden het gesprek met Willem I openen om met hem te onderhandelen 
over Luxemburg. Daarbij zou een uitzondering worden gemaakt voor de 
rechten van de Duitse Bond, waartoe Luxemburg behoorde.

Het ultimatum van 10 mei 1831 van de grote mogendheden bleef 
intussen van kracht. Ponsonby trad eigenmachtig op door de leden van 
het Congres niet de besluiten van de Conferentie mee te delen, maar hun 
een brief te sturen en daarin te kennen te geven dat hij de territoriale 
kwestie zou kunnen regelen, indien België bereid was Luxemburg van 
koning Willem I te kopen. Deze brief bracht grote verwarring bij de Bel-
gische parlementariërs teweeg. Een deel van de Congresleden was voor de 
koningskeuze van Leopold met daaraan gekoppeld de onderhandelingen 
over Luxemburg. Een ander deel was van mening dat Leopold niet kon 
worden gekozen, voordat de grenskwestie was geregeld. Dan waren er ook 
nog volksvertegenwoordigers die, desnoods met geweld, de onafhankelijk-
heid wilden afdwingen. De laatstgenoemde groep in het Congres was het 
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meest populair onder de bevolking en kreeg dan ook de steun van bijna 
alle Belgische bladen. Na lang debatteren werd in het Congres uiteindelijk 
het eerste voorstel, de benoeming van Leopold tot koning van de Belgen, 
door de leden van het Congres aangenomen. Na het afleggen van de eed 
op de grondwet zou Leopold van Saksen-Coburg tot koning worden uit-
geroepen.

Willem I zat door de laatste besluiten van de Conferentie in een las-
tig parket. Hij had aangedrongen op snelle besluitvorming, maar door de 
nieuwe onderhandelingen van de Conferentie met België, leek de zaak 
opnieuw vertraging op te lopen. De Nederlandse gevolgmachtigden in 
Londen lieten in een brief weten, dat het geduld van de koning niet ein-
deloos was. Daarom deelden zij de bijeenkomst mee dat de koning zich 
vrij achtte al of niet mee te werken aan de besluitvorming tot het accep-
teren van de scheiding en dat hij naar bevind van zaken zou handelen, 
indien na 1 juni 1831 nog geen concrete resultaten waren bereikt. (De 
Bosch Kemper, 1873, pp. 133-138)

De stemming wordt grimmiger

Gerekend vanaf 17 februari 1831, de dag waarop koning Willem I de Janu-
ari-protocollen had aanvaard, waren vier maanden van koortachtig overleg 
verlopen. Zonder enig tastbaar resultaat. Langer uitstel kon niet worden 
aanvaard. Trouwens, ook de Tweede Kamer had, tijdens het debat over de 
kredietwet op 23 juni 1831, aangedrongen op een spoedige beslissing. Het 
dreigement van de koning in de brief van 22 juni 1831 die gericht was 
aan de deelnemers van de Conferentie in Londen, betekende tegelijkertijd 
dat de koning intussen een standpunt had ingenomen dat elke terugkeer 
uitsloot. Hij refereerde daarin immers aan de door hem aanvaarde Januari-
protocollen, die onherroepelijk waren. Het was buigen of barsten. Willems 
dreigement hield een gedeeltelijke opzegging van de wapenstilstand in. 
Eventueel zou gewapenderhand een eind worden gemaakt aan de onze-
kere toestand. Deze opstelling van de koning werd gevoed door het stand-
punt in het Noorden. De geloofwaardigheid van het land stond op het 
spel. De koning had zich bereidwillig getoond en naar een eindschikking 
gestreefd, de Conferentie was echter in gebreke gebleven door zich niet 
aan haar onherroepelijke afspraken te houden. Aldus de heersende opinie 
in het Noorden. (De Bosch Kemper, 1873, p. 145)

De Noordstar prees op 28 juli 1831 de gematigde, maar ook standvas-
tige houding van de koning. Willem I was volgens het blad tenslotte alleen 
toegetreden onder de voorwaarde dat België zich ook aan het in Londen 
gesloten convenant zou houden. De schrijver van het artikel was blij dat 
uit dit alles was gebleken, dat Willem I geen hereniging meer beoogde. 
Tot 22 juni 1831 had de koning nog steeds een stille hoop op hereniging 
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gekoesterd. De orangistische beweging had immers nog in juni 1831 in 
het Zuiden pamfletten verspreid, waarin op restauratie werd aangedron-
gen. Het aan zekerheid grenzende vermoeden bestaat dat Willem I, door 
tussenkomst van de minister van Binnenlandse Zaken, H.J. baron van 
Doorn van Westcapelle, daar de hand in heeft gehad. (De Bosch Kemper, 
1873, letterkundige aantekeningen, p. 227)

In het Noorden bleven eveneens vlugschriften verschijnen met de 
strekking de oude situatie te willen herstellen. C. van Marle (1783-1859) 
schreef nog in juni 1831 een brochure, getiteld Vlugtige beschouwing der 
vraag: welke moeten uit het dubbele oogpunt der welvaart en onafhankelijkheid 
voor Noord-Nederland de onvermijdelijke gevolgen zijn van deszelfs afscheiding 
van België. In dit vlugschrift werd de al in een eerder stadium genoemde 
brochure van Thorbecke Een woord in het belang van Europa bij het voorstel 
der scheiding tusschen België en Holland, uitgegeven in december 1830, hoog 
geroemd, omdat ook in deze brochure het gezamenlijke belang van Bel-
gië en Nederland aan de orde kwam. Het pamflet van Van Marle eindigde 
met de volgende woorden: ‘Gelooft overigens niet, dat ons oogmerk zij u 
tot de verovering van een weerspannig land aan te sporen. Slechts eenig 
betoon van kracht en wil van uwe zijde, en een vergelijk met België, dat 
beider wensch en behoefte vereenigt, wordt mogelijk. Ook het beter deel 
van België, door een eerloze factie verdrukt, smacht het uur zijner verlos-
sing tegen en gevoelt, dat het die alleen van u verwachten kan. (…) Bij de 
eerste overschrijding der grenzen stroomen scharen van hulpgenooten u 
te gemoet, om hunne pogingen met de uwen te vereenigen tot redding 
van het algemeene vaderland. Nederlanders! Nog is het in uwe macht, 
uwen ondergang en dien van België te voorkomen.’ Het pamflet werd met 
weinig instemming ontvangen. Later is bekend geworden dat de brochure 
geschreven was op aandringen van de ministers H.J. baron van Doorn van 
Westcapelle en J.G. baron de Mey van Streefkerk (1782-1841). (De Bosch 
Kemper, 1873, p. 139)

De Standaard besprak de publicatie van Van Marle in het nummer 
van 24 juli 1831 en kwam tot de volgende slotsom: ‘Ofschoon wij met 
den S. [schrijver] geenszins dat heil [van welvaart] zien in eene afschei-
ding, hetgeen vele er zich van voorstellen; de voordeelen eener vereeni-
ging ofschoon wij verre zijn van te miskennen, en daarom de ontbinding 
der Koninkrijks als eene ramp voor de beide deelen beschouwen, zoo 
gelooven wij evenwel dat bij eene afscheiding niet alle vooruitgang is 
afgesneden. Eveneens meenen wij dat eene geheele hereeniging thans 
weinig denkbaar is zonder eenen tusschenstaat, waarbij wij slechts op 
eene matige schikking met België kunnen en moeten rekenen, die mis-
schien dan in de toekomst tot een herstel van gedragen leed zal kunnen 
leiden, en uit gevoel van wederzijdsche behoeften en noodzakelijkheid, 
welligt na verloop van tijd, beter dan ooit, eene meer innnige ineensmel-
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ting der beide deelen zal kunnen tot standbrengen.’ Uit de milde toon 
van de recensent is op te maken, dat het blad niet onwelwillend stond ten 
opzichte van de denkbeelden van Van Marle. De redactie van De Standaard 
sloot de mogelijkheid van een hereniging niet uit, hoewel de kans van sla-
gen erg klein was geworden.

De recensie in De Standaard vroeg om een reactie van De Noordstar. 
Op 8 augustus 1831 hekelde dit blad de gedachtengang van De Standaard. 
Tegen beter weten in zou haar redactie aan de mogelijkheid en wense-
lijkheid van een hereniging blijven vasthouden. Op dat ogenblik waren 
de voorbereidingen voor een inval in België al in volle gang en was elke 
mogelijkheid om tot een hereniging te komen uitgesloten. Ook laakte de 
redactie van De Noordstar de positieve houding van De Standaard tegenover 
de Belgen. Het blad had op 31 juli 1831 geschreven geen tegenargumen-
ten te kunnen aanvoeren tegen een artikel in de Journal de la Haye met 
betrekking tot de noodzaak van een militair ingrijpen. De reden van dit 
stilzwijgen was dat de redactie zich belemmerd voelde door de perswet-
ten. Zij was van mening dat zij niet zonder repercussies over de erkenning 
van België kon schrijven. De redactie van De Noordstar vroeg zich af, of De 
Standaard zich als Belgisch blad anders zou hebben uitgesproken. De jour-
nalist eindigde zijn betoog als volgt: ‘Wat ons betreft, tijdens de vereeni-
ging hebben wij de pen opgevat, om, naar ons vermogen, de belangen van 
Holland tegen Belgische aanmatiging te helpen verdedigen. Toen de schei-
dingskreet door oproerige en afgevallen Provinciën werd aangeheven, zijn 
wij de eersten geweest, om op het daarstellen der algeheele afscheiding aan 
te dringen. Het gedrag der meerderheid in België heeft ons geene reden 
gegeven, om van dat gevoelen terug te komen.’

De Achttien Artikelen

Doordat resultaten vanuit Londen uitbleven, werd de onderlinge sfeer 
steeds onvriendelijker. Hoewel de Januari-protocollen door de koning 
waren geaccepteerd, werden daarin op verzoek van België nog steeds wij-
zigingen aangebracht. De Europese mogendheden van de Londense Con-
ferentie wilden de vrede in Europa verzekeren en zij erkenden dit ook 
ronduit. Ze wilden de Nederlandse belangen zoveel mogelijk behartigen, 
mits deze de vrede in Europa niet zouden schaden, maar feitelijk wilden 
ze de Belgen niet voor het hoofd stoten. Die kwamen steeds weer met 
nieuwe eisen, zodat de Achttien Artikelen wezenlijk van inhoud waren 
veranderd, zonder dat de Nederlandse afvaardiging in Londen was geïn-
formeerd. Deze wijzigingen zouden het bestaan van de Nederlandse staat 
in de waagschaal stellen. (Pierson, 1888, dl. 2, p. 171)

De Standaard zag in de vaststelling van de Achttien Artikelen door Bel-
gië haar visie bewaarheid: zij was ervoor om direct na de erkenning van 
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dit land door de mogendheden rechtstreeks met de Belgen te onderhan-
delen. Na de weigering van de Belgen de Januari-protocollen te accepte-
ren probeerden de mogendheden volgens De Standaard van 24 juli 1831 
Nederland met de nieuwe voorstellen te overreden. De rollen waren dus 
omgedraaid. Daarom stelde het blad op de genoemde datum vast: ‘Niet te 
verwonderen is het dus, dat zij door onze regering niet voetstoots zijn aan-
genomen.’

Ook de Nederlandsche Gedachten van 4 juli 1831 schreef met afkeer over 
de inhoud van de Achttien Artikelen. Het blad van Groen van Prinsterer 
vreesde een oorlog die misschien niet alleen tegen België zou worden 
gevoerd, maar tegen meer tegenstanders, zoals Frankrijk.

Koning Willem I beschouwde het aannemen van de Achttien Artikelen 
als een daad van vijandschap en de vorst die deze accepteerde als een vijand 
van de Nederlandse regering. Het leek een voorbode van een oorlogsver-
klaring. Dit was zeker het geval toen de koning met zijn zonen en klein-
zonen op 23 juli 1831 de troepen bezocht om hen ervan te overtuigen 
dat het erom ging, de belangen van Nederland te verdedigen. Tijdens dat 
bezoek vond er een incident plaats. W.A. baron Schimmelpenninck van der 
Oye (1800-1872) en E.W. van Dam van Isselt weigerden een toast uit te 
brengen op de gezondheid van de prins van Oranje, wat tot enige con-
sternatie leidde. (Hooykaas, 1975, p. 185) Na afloop vertrokken de koning 
en de prins van Oranje naar ’s-Hertogenbosch, terwijl prins Frederik de 
militaire staf bijeenriep voor de tent van de commandant, K.B. van Saksen-
Weimar (1792-1862). Daar bracht hij hun de complimenten van de koning 
over voor de houding van de troepen. Nadat hij had uiteengezet dat een 
aanval aanstaande was, antwoordde Van Geen (1775-1846) dat de koning 
in zijn verwachtingen niet bedrogen zou worden. Iedereen zou bereid zijn 
zijn bloed voor het vaderland te sorten. (Van der Hoeven, 1973, p. 97)

De pacifistisch ingestelde redactie van De Standaard vroeg zich af, of een 
militair ingrijpen door de mogendheden zou worden aanvaard. Zij stelden 
volgens haar alles in het werk om de vrede te handhaven. Hoe zouden zij 
reageren op het eerste schot?, zo vroeg De Standaard zich op 24 juli 1831 
af. Oorlog druiste volgens het blad in tegen beginselen van de mogend-
heden. Daarom was de kans op internationale steun gering. De schrijver 
concludeert dan ook: ‘Neen! Er is voor Noord-Nederland slechts eene 
uitkomst mogelijk; het is het behoud van den vrede.’ De redactie vond het 
plan om België gewapend aan te vallen te roekeloos. Zij adviseerde te red-
den wat er te redden viel, al zou dan misschien water bij de wijn gedaan 
moeten worden. Alles was beter dan in handen te vallen van de mogend-
heden en als een kolonie behandeld te worden, aldus de aanbeveling van 
De Standaard. Op 31 juli 1831 onderstreepte het blad zijn visie nog eens in 
de volgende bewoordingen: ‘In eenen oorlog, waarin Nederland offensief 
moet handelen, zien wij niets dan onheil tegemoet. Eene aanneming van 
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gewijzigde preliminairen, of het aanknopen van onderhandelingen met 
België kan misschien het onweder nog afwenden, dat over ons staat uit 
te barsten.’ De redactie van De Standaard deed een laatste beroep op het 
gezond verstand.

De Noordstar was het dit keer in grote lijnen eens met opvatting van De 
Standaard dat de Nederlandse belangen door de mogendheden onderge-
schikt waren gemaakt aan de Belgische. De redactie van dit blad wees er 
op 8 augustus 1831 eveneens op, dat een toegeven van de mogendheden 
aan de Belgische eisen verband hield met het willen handhaven van de 
vrede. Maar over het antwoord op de vraag hoe de onvrede vanwege de 
voorwaarden in de Achttien Artikelen kon worden opgelost verschilden 
beide bladen fundamenteel. De Standaard drong nog steeds aan op directe 
onderhandelingen met de Belgen, terwijl De Noordstar een gewapend 
optreden niet afwees, indien dit noodzakelijk was.

Thorbecke was er eveneens van overtuigd, dat Nederland met het aan-
nemen van de Achttien Artikelen door het Belgische Congres, een speel-
bal van de mogendheden was geworden. In een brief aan Groen van 
Prinsterer schreef hij: ‘Thans echter, met de aanneming der artikels door 
het Brusselse Congres, wordt ons weder stoffe van overweging toegewor-
pen. Het is, dunkt mij, blijkbaar, dat Frankrijk en Engeland het eindelijk 
zoover hebben gebragt, om ons gouvernement tot scheidsman, of laat ik 
liever zeggen tot zondebok, van oorlog en vrede maken.’ (Hooykaas, 1975, 
pp. 178-179)

W. de Clercq was van mening, dat de problemen waren ontstaan door 
de handelwijze van de nog maar net geïnstalleerde koning Leopold. Hij 
schreef: ‘Leopold heeft den eerewijn gedronken, een toast ingesteld op 
l’avenir de la Belgique en eindelijk den eed op de constitutie afgelegd, 
en daardoor verklaard, dat hij nog meer verlangt dan de 18 artikelen hem 
gegeven hebben.’ (Pierson, 1888, 2e dl, p. 171)

Op 4 juni 1831 was Leopold door het Congres tot staatshoofd verko-
zen. De Belgen waren er vervolgens in geslaagd gunstiger voorwaarden in 
Londen te bedingen. Deze werden in de Achttien Artikelen geformuleerd. 
De tekst ervan werd op 26 juni 1831 door het Belgische Congres goedge-
keurd en ondertekend. Leopold verklaarde zich nu bereid het koningschap 
te aanvaarden: hij werd op 21 juli 1831 na het afleggen van de eed op de 
grondwet plechtig in Brussel ingehuldigd. Ondanks de conflictueuze toe-
stand in zijn land begon Leopold aan een rondreis langs de provincieste-
den.

Op 28 juli 1831 deed hij Antwerpen aan. De persorganen ter plaatse 
hadden zich van tevoren over dit bezoek uitgelaten. De reacties liepen 
nogal uiteen. Den Antwerpenaer was enthousiast en riep de bevolking in 
het nummer van 25 juli 1831 op zich geestdriftig en waardig te gedra-
gen. Het stadsbestuur had besloten de gevels van de openbare gebouwen 
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te versieren en te verlichten. In aansluiting daarop moedigde de schrijver 
van Den Antwerpenaer de lezers aan de vorst hartelijk te verwelkomen. Het 
blad schreef: ‘En gij, vaderlandslievende Antwerpenaren, gij allen, die nu 
uw vurigste verlangen volbracht ziet, en van nu af rekenen kunt op een 
gelukkige toekomst, gij die nu het volle genot uwer godsdienstige en bur-
gerlijke vrijheden, waarvoor gij zoo dapper gestreeden, zoo vurig gebe-
den en zoo bitter geleden hebt, gaat smaken, gij zult, het is zeker, noch 
moeite noch kosten sparen om de blijde inkomst van uw geliefden vorst 
zoo veel mogelijk te verheerlijken. Het onthaal van Leopold moet glans- 
en roemrijk wezen.’ En waarom al deze opgetogenheid? Het antwoord 
van de schrijver luidt: ‘Vooruit, betoon nu uwe vaderlandsliefde, toon uw 
vreugd om den kroning van onzen Leopold, en dat gij bijgevolg aankleeft 
het eeuwige banvonnis, hetwelk tegen eenen snooden dwingeland, door 
wien wij 15 jaren verdrukt zijn geworden, door het Nationaal Congres 
werd uitgesproken. Bereid, Antwerpenaren, voor uwen Koning een luis-
terrijk onthaal, en doe de lucht weergalmen van: Leve Leopold! Leve de 
Koning der Belgen.’

De redactie van Den Antwerpenaer zette haar zienswijze over het verle-
den en het heden pregnant uiteen. Het volk kon zijn dankbaarheid tonen 
door massaal achter zijn koning te gaan staan, aldus Den Antwerpenaer. Ook 
De Postrijder, het Antwerpsch Nieuwsblad en de Journal d’Anvers hebben zich, 
zij het wat minder uitbundig, op dezelfde wijze uitgelaten. In ieder geval 
kwam de anti-Hollandse stemming in alle Antwerpse bladen duidelijk 
naar voren. Dit bleek bijvoorbeeld uit een gedichtje, geplaatst op 26 juli 
1831 in het Antwerpsch Nieuwsblad, dat als volgt begint: 

‘Uitgelaten van verrukking 
vliegen wij u te gemoet, 
losgemaakt uit de verdrukking
van Oranje’s donkre woed…’

Overal in de stad waren dergelijke gedichten en leuzen te lezen. Alleen de 
Journal du Commerce reageerde uiterst koel, zonder overigens met modder 
te gooien. (Prims, 1930, dl. 2., pp. 175-176)

Hoewel het merendeel van de bevolking uitermate enthousiast was, 
waren er ook andere geluiden te horen. Den Antwerpenaer schreef op 30 
juli 1831 ‘dat er op de Meir een dozijn heerkens waren, die er hun ver-
maak in schenen te scheppen, den een of anderen bekenden patriot, die 
voorbijging te bespotten, maar ze zagen er uit of ze sedert zes weken niet 
meer geëten hadden dan bitterpeeën’. De koning werd in de stad allerhar-
telijkst ontvangen. Na de toespraken op het stadhuis volgde een rondrit. 
Allerwegen werd Leopold toegejuicht, maar in het havenkwartier kreeg 
het bezoek een politiek tintje. De Journal d’Anvers meldde op 30 juli 1831: 
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‘Le spectacle a pris un caractère politique.’ (Het opzienbarende schouwspel 
heeft een politieke wending genomen) Een enorme menigte volgde vol-
gens het verslag de Koninklijke koets, juichend en jubelend. Maar plotse-
ling kreeg men de aan de overkant van de Schelde staande Nederlanders in 
het oog, die zwijgend naar het schouwspel keken. Uit volle borst riep het 
enthousiste deel van de toeschouwers: ‘Vive le Roi’ en ‘Leve de Koning’ 
om Jan Kaas, zoals de Nederlanders schertsend werden genoemd, duide-
lijk te maken wat er in Antwerpen gaande was. En de koning ? De Journal 
d’Anvers schreef: ‘Le roi y a pris un intérêt qu’il a manifesté par une explo-
sion de gaieté.’ (De koning legde het uit als een teken van vreugde) Daarna 
ging het naar de Philharmonie, waar het banket werd gehouden. Uit het 
bovenstaande mag blijken hoe blij de Antwerpenaren waren verlost te zijn 
van het Nederlandse regime. Als één man stonden ze achter de nieuwe 
koning. De bevolking leek zich te ontdoen van de last van het verleden.

Een onheilspellend vooruitzicht 

Om een helder beeld te krijgen van de verrichtingen van het leger volgt 
nu een beknopt overzicht van wat zich sinds augustus 1830 heeft afge-
speeld.

De troepen van Willem I waren op 30 augustus 1830 gelegerd te Vil-
voorde. De beide prinsen, Willem en Frederik moesten na de opstandige 
gebeurtenissen op 25 augustus 1830 in Brussel de orde en rust terugbren-
gen. De prins van Oranje onderhandelde met de Brusselaars en beloofde 
hun de geuite klachten aan zijn vader over te zullen brengen. Prins Fre-
derik bleef intussen bij de troepen en stond op 23 september 1830 voor 
de poorten van Brussel. Het gevecht tussen de troepen van de prins en 
de Brusselaars verliep hevig en moorddadig en eindigde desastreus. Op 27 
september 1830 besloot de krijgsraad tot de aftocht, waarna de legers zich 
naar Vilvoorde terugtrokken. (Van Overmeire, 2005, p. 162-173)

Hoewel het leger in Brussel had gefaald, was het moreel niet echt 
geknakt. Dit bleek uit het enthousiasme van de bevolking dat was gevolgd 
na de oproep van de koning. Deze had zich op 5 oktober 1830 tot de 
bevolking gericht met de woorden: ‘Uwe krachten worden in deze oogen-
blikken tot bescherming uwer geboortegrond vereischt. (…) Te wapen op 
de dringende bede uwer Vorst. Te wapen voor de zaak van orde en recht.’ 
(Van der Hoeven, 1973, p. 91) Het enthousiasme waarmee de koninklijke 
boodschap werd ontvangen is verbazingwekkend. Het leger verkeerde 
immers in een desolate toestand, toen het na de deceptie in Brussel vanuit 
Vilvoorde in Noord-Brabant was aangekomen. Een plausibele verklaring 
voor de welwillende stemming is dat de oorzaak van de aftocht vooral te 
wijten was aan de als verraderlijk ervaren houding van het proletariaat. De 
Noordstar had op 1 oktober 1830 op moord, brandstichting en te weinig 
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ondersteuning van de rest van de inwoners van Brussel gewezen.
De oproep van koning Willem I van 5 oktober 1830 om zich als vrij-

williger voor het leger aan te melden bleef niet zonder gevolgen. Duizen-
den burgers meldden zich bij de stedelijke schutterijen. (Van der Hoeven, 
1974, p. 91) Maar ook studenten lieten zich niet onbetuigd. Aangemoe-
digd door hun hoogleraren gaven velen gehoor aan de oproep zich aan te 
sluiten bij de vrijwillige jagers. Voorzien van erevaandels van hun schut-
terij vertrokken de studenten uit Groningen, Leiden en Utrecht, vergezeld 
met de beste wensen van de achterblijvers. Op 15 oktober 1830 schreef J. 
de Vos aan Thorbecke: ‘Ook hier [in Amsterdam] is men druk bezig met 
wapenen. Willem [de Vos] heeft als capitein der schutterij 45 vrijwilligers, 
die verlangden als sedentairen onder hem te staan Allen heeren die vroeger 
in hooger rang bij de schutterij geweest zijn, of zich daar nu onder scharen. 
Voor de uittrekkenden, wier kostwinning door hun vertrek zou lijden, zal 
bij inschrijving gezorgd worden.’ (Hooykaas, 1975, p. 11) Niet overal was 
echter sprake van opgetogenheid. Zo werden de jagers van het Kamerlid 
Van Dam van Isselt ingezet om onwillige aspirant-schutters op te sporen. 
Van Dam had van de overheid toestemming gekregen tot de oprichting 
van een compagnie vrijwillige jagers. Het betrof vooral mannen van mid-
delbare leeftijd die door hen een verkorte militaire opleiding te laten 
ondergaan alsnog bruikbaar voor het leger konden worden gemaakt. (Van 
der Hoeven, 1973, p. 95)

De restanten van het geregelde leger werden in het najaar van 1830 ver-
zameld om het land te beschermen tegen een mogelijke Belgische aanval. 
‘België vrij tot aan de Moerdijk’, luidde de leus. (Van der Hoeven, 1973, 
p. 95) Prins Frederik had het commando over dit leger overgedragen aan 
luitenant-generaal J.J. van Geen en was zelf naar Den Haag vertrokken 
om zich in te zetten voor de opbouw van een nieuw leger. Na maanden 
ongeduldig wachten in de legerkampen kwam eindelijk het bevel: voor-
waarts. Dit klonk als een bevrijding, omdat de omstandigheden in de kam-
pen slecht waren. De slaapplaatsen waren bedompt en het wemelde er van 
ongedierte. De meeste militairen waren van geringe afkomst of vanwege 
maatschappelijke problemen gedwongen in het leger dienst te nemen. Het 
niveau van de militairen in de lagere rangen, maar ook dat van het kader, 
liet te wensen over. ‘Stijl en handschrift van de brieven van generaal A.F. 
Meijer (1768-1845) waren als van een keukenmeid’, klaagde prins Frede-
rik en de prins van Oranje liet zich eens ontvallen: ‘Ik geloof dat Van Geen 
gek is.’ (Van der Hoeven, 1973, p. 96) Kortom, er schortte nog al wat aan 
de kwaliteit van het leger.

Nadat de troepen gereorganiseerd waren en acht maanden had-
den geoefend, stond het leger echter klaar om uit te trekken. Voordat dit 
gebeurde, hadden de koning en zijn zonen op 23 juli 1831 de troepen 
in Rijen geïnspecteerd. Na afloop vertrokken de koning en de prins van 
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Oranje naar ’s-Hertogenbosch, terwijl prins Frederik de militaire staf bij-
eenriep voor de tent van de kampcommandant, K.B. van Saksen-Weimar. 
Daar bracht hij hen de complimenten van de koning over voor de hou-
ding van de troepen. Nadat hij had uiteengezet, dat een aanval aanstaande 
was, antwoordde Van Geen, dat de koning in zijn verwachtingen niet 
bedrogen zou worden. Iedereen zou bereid zijn zijn bloed voor het vader-
land te storten. (Van der Hoeven, 1973, p. 97)

De organisatie van het Belgische leger

Het Belgische leger bestond uit twee eenheden. Er was een Scheldeleger, 
dat zich in de provincie Antwerpen bevond en bestond uit vijftienduizend 
soldaten onder commando van generaal M.M.B. baron de Tiecken de Ter-
hove (1777-1848) en een Maasleger wat uit veertienduizendvijfhonderd 
manschappen bestond onder aanvoering van generaal N.J. Daine. Deze 
getalssterkte lag aanzienlijk lager dan die van de Nederlandse krijgsmacht. 
Bovendien was het moreel van de Nederlandse troepen beter dan dat van 
de Belgische militairen. Dat kon ook niet anders, gezien de samenstelling 
van dit leger, het niveau van zijn krijgstucht en het krijgskundige talent 
van het Belgische opperbevel. Daar kwam nog bij dat in België zelf geen 
sprake was van rust en orde. Verder verwachtten de Belgen geen aanval, 
omdat de door de grote mogendheden in Londen afgekondigde wapen-
stilstand nog steeds van kracht was. Ten slotte overschatten de Belgen zich-
zelf, vanwege de successen die het grauw op de Nederlanders in Brussel 
en andere steden behaald had.

De Belgische persorganen hielden de arrogante houding, die de Bel-
gen toch wel kenmerkte, levendig. Zo schreef de Courrier des Pays-Bas: 
‘Waarom zouden zij niet naar Den Haag kunnen optrekken, en het Huis 
van Oranje-Nassau vervallen verklaren van den troon en de voorma-
lige Republiek herstellen?’ (Nuyens, 1884, dl. 2, p. 95) Een Belgisch par-
lementslid verklaarde dat een sterk leger niet nodig was. Als er toch een 
aanval zou komen, zouden ‘enige soldaten op klompen en voorzien van 
stokken voldoende zijn om de Hollanders te overwinnen’. (Van Over-
meire, 2005, p. 260) Hoewel de voorbereidende maatregelen van het 
Nederlandse leger door de Belgen werden opgemerkt, reageerden zij 
daarop niet alert genoeg. Ofschoon de Franse generaal Belliard op nood-
zakelijke tegenmaatregelen had aangedrongen, wensten zij vooralsnog 
daarvoor geen bijzondere inspanningen te verrichten. Belliard tekende 
op, ‘dat zij zich allen Spartanen verbeeldden’. (Van der Hoeven, 1973, p. 
97) De Belgische minister van Oorlog, Ch. De Brouckère, werden daarom 
extra financiële middelen geweigerd. In het Congres – dat tot 8 september 
1831 functioneerde, omdat per die datum het eerste parlement in België 
werd geïnstalleerd – verklaarde de minister dat een sterk leger overbodig 
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was. Ook het Congreslid C. Rodenbach had zich in die richting uitgela-
ten door op te merken: ‘De Belg is dapper en zijn vijand is de lafste soldaat 
in Europa.’ (Van der Hoeven, 1973, p. 97) Aan deze vermetele uitlatingen 
lagen recente ervaringen ten grondslag. Het Nederlandse leger had geen 
strijdbare indruk achtergelaten.

Na een wachttijd van acht maanden in de legerkampen in Brabant 
waren de schutters en vrijwilligers ongeduldig geworden. De sussende 
artikelen in de persorganen konden hen niet overtuigen. Dat was wel het 
geval met de dreigende taal van het Belgische Congres en de opruiende 
artikelen in de kranten. Ze wilden eindelijk tot actie overgaan. Al in juni 
1831 was de leuze ‘Voorwaarts of naar huis’ gehoord. (De Bosch Kemper, 
1873, p. 155)

De Noordstar had op 17 juni 1831 nog geschreven: ‘Hetzij ons leger 
eenen aanval verwachte, hetzij men ook zonder dat een einde aan den 
twist met België maken wil, alles schijnt nu en dan het op handen zijn 
van beslissende maatregelen, het doen zelfs van eenen inval in België, te 
voorspellen. Mogten onze vrijwilligers, onze Schutters overal levendig 
gevoelen, dat, hetzij zij te regt of ten onregt wanen, dat de Hollandsche 
Regering nog niet onvoorwaardelijk van het bezit van België heeft afge-
zien, onder de wapenen alleen gehoorzaamheid te pas komt.’

Doordat van Belgische zijde de toon waarin de eisen werden geformu-
leerd steeds aanmatigender was geworden, leek een militair ingrijpen bijna 
niet meer afwendbaar. Slechts een voor alle partijen bevredigende oplos-
sing van het grensconflict zou een gewapend optreden kunnen voorko-
men. Op 24 juli 1831 had het Belgische Congres nog in een brief aan 
minister Verstolk van Soelen laten weten dat nieuwe onderhandelingen 
tussen België en Nederland, onder toezicht van de Europese mogendhe-
den, een dreigende oorlog zouden kunnen voorkomen. Dit aanbod kwam 
echter te laat, want in Den Haag was alles al in gereedheid gebracht om 
militair in actie te komen. De weer in genade aangenomen prins van 
Oranje had het plan voor de veldtocht al ontworpen. Op 29 juli 1831 
kreeg de prins het opperbevel over de troepen. Alle dienstorders lagen 
klaar om het aanvalsplan tot uitvoering te brengen. Het wachten was op 
het bevel van de koning.

De inschrijving op de nieuwe staatslening die in juni 1831 was uitge-
schreven, werd een succes. In korte tijd was deze volgetekend. Er waren 
geen belemmeringen meer om de ophanden zijnde oorlog te financieren. 
Op 31 juli 1831 gaf koning Willem I in de loop van de middag het bevel 
tot de opmars. Daags daarna maakte prins Frederik bekend, dat het de 
koning had behaagd aan zijn oudste zoon het opperbevel over de krijgs-
macht op te dragen en dat hijzelf, Frederik, de broer van de kroonprins, 
als admiraal en kolonel-generaal bij de uitvoering van dat commando 
behulpzaam zouden zijn. Op diezelfde dag richtte de prins van Oranje 
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zich in een dagorder tot het leger te velde, waarin hij het langverwachte 
‘Voorwaarts’ liet klinken. (Van der Hoeven, 1973, p. 99) De Tiendaagse 
Veldtocht was begonnen. 




