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Hoofdstuk 11

De Tiendaagse Veldtocht in augustus 1831

Calendarium 
1 augustus 1831 Het begin van de Tiendaagse Veldtocht
2 augustus 1831 De Europese grote mogendheden worden op de 

hoogte gesteld van de militaire interventie
2 augustus 1831 De proclamatie van de prins van Oranje gericht aan 

de Belgische bevolking
2 augustus 1831 Het alarm in Antwerpen
4 augustus 1831 Koning Leopold roept de hulp van Frankrijk in
5 augustus 1831 Een toelichting in de Tweede Kamer der Staten-

Generaal op de regeringsverklaring betreffende de 
militaire actie door de minister van Buitenlandse 
Zaken, J.G. baron Verstolk van Soelen

6 augustus 1831 Generaal D.H. Chassé en de Franse generaal A. Bel-
liard sluiten een niet-aanvalsverdrag

8 augustus 1831 Koning Willem I gaat niet akkoord met het door D.H. 
Chassé gesloten verdrag

12 augustus 1831 De slag bij Bautersem
12 augustus 1831 Een wapenstilstand gesloten
20 augustus 1831 De dagorder van de prins van Oranje, waarin hij de 

troepen bedankt voor hun inzet

Koning Willem I wilde door een inval in België bij de grote mogendhe-
den betere voorwaarden afdwingen dan de condities die waren vastgelegd 
in de Achttien Artikelen. Nadat Willem I de diplomaten in Londen over 
de interventie had ingelicht, viel hij op 1 augustus 1831 België binnen.

De Veldtocht verliep voor de Nederlandse troepen uiterst succesvol en 
het inslaan van de weg naar Brussel leek nog slechts een kwestie van tijd. 
Leopold moest daarom al spoedig de hulp van de Franse regering inroe-
pen. Frankrijk stuurde een leger van vijftigduizend militairen naar België. 
Koning Willem I had opdracht gegeven niet het gevecht met deze leger-
macht aan te gaan. Na onderhandelingen kwam het tot een wederzijdse 
wapenstilstand.
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De oorlogsverklaring en diplomatiek overleg

Koning Willem I had de Conferentie in Londen naar aanleiding van de 
Achttien Artikelen laten weten dat hij desnoods gewapenderhand billijke 
voorwaarden zou afdwingen. Dit kan worden gezien als een oorlogsver-
klaring. Dit was zeker het geval, toen bij de op de grens van Nederland en 
België gelegerde troepen een verhoogde staat van paraatheid was waar te 
nemen. (Nuyens, 1884, dl. 2, pp. 95-96)

Na het bevel van koning Willem I op 31 juli 1831 vertrok de prins van 
Oranje nog diezelfde avond vanuit Den Haag naar het hoofdkwartier in 
Breda. Op 1 augustus 1831 vaardigde hij een dagorder uit, gericht aan 
het leger, maar tevens aan de bevolking. Daarin stond te lezen: ‘Door den 
wil van mijnen Vader en Koning geroepen, om het bevel over zijn leger 
te voeren, stel ik mij aan uw hoofd, op den dag, waarop het woord Voor-
waarts door hem is uitgesproken. De bewijzen van liefde en trouw, welke 
gij reeds aan den Koning en aan het Vaderland hebt gegeven, en die den 
volkeren van Europa tot het schoonste voorbeeld strekken, waarborgen 
mij ook de dapperheid, welke gij zult ten toon spreiden op het slagveld, 
dat ons wellicht binnen weinige dagen ten strijde wacht, voor de ware 
belangen van het Vaderland en tot verkrijging van voordeelige voorwaar-
den eener afscheiding van de gewesten, die zich onttrokken hebben aan de 
regeering van denzelfden Vorst, voor welken wij bereid zijn ons leven en 
onze dierbaarste belangen ten offer te brengen.’ Na deze aanhef legde de 
prins verantwoording af van zijn handelwijze in de voorafgaande maan-
den en besloot hij zijn bekendmaking als volgt: ‘Thans hoop ik u, met 
het zwaard in de hand, te overtuigen, dat het bloed der Nassau’s nog in 
mijne aderen vloeit, en dat geen offer mij te zwaar zal zijn, om het geluk 
te verzekeren van dien geboortegrond, voor welks onafhankelijkheid onze 
voorouders zoo dikwerf, met een gewenschte uitslag, legermachten heb-
ben bestreden, die de hunne verre in getal, maar geenszins in moed te boven 
gingen.’ (De Bosch Kemper, 1873, p. 156)

De boodschap van de prins van Oranje werd met geestdrift ontvangen. 
De gevolmachtigde in Londen, H. van Zuylen van Nijevelt, was intus-
sen van Den Haag naar Londen vertrokken. Omdat Lord Palmerston 
die avond niet meer bereikbaar was, liet hij hem schriftelijk weten hem 
in de morgen van 2 augustus 1831 te zullen bezoeken om hem het ant-
woord van de Nederlandse regering op het voorstel van de mogendheden 
van 25 juli 1831 te overhandigen. De ontmoeting vond de volgende dag 
plaats. Daarbij voegde Van Zuylen van Nijevelt Palmerston toe: ‘Mylord, 
vous verrez que nous sommes en guerre avec Léopold.’ (Mijnheer, u zult 
zien dat wij in oorlog zijn met Leopold). De aangesprokene reageerde 
vreemd genoeg niet op deze mededeling en stak de depêche in zijn zak. 
Waarschijnlijk, omdat hij al van de gang van zaken op de hoogte was. 
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(De Bosch Kemper, 1873, p. 156) Het antwoord van de regering in Den 
Haag legde de klemtoon op het feit dat de koning steeds had aangedron-
gen op de handhaving van de door de Conferentie vastgestelde grondsla-
gen voor een regeling met de Belgen en de omstandigheid dat hij zelfs in 
de benarde omstandigheden van dat moment nog steeds de vrede wenste. 
Zijn onderhandelaars hadden de nodige volmacht om de uitkomsten van 
de Achttien Artikelen weer bespreekbaar te maken. Het militaire ingrijpen 
was bedoeld om de vastgelopen besprekingen weer vlot te trekken.

Op 2 augustus 1831 waren alle vijf mogendheden op de hoogte gesteld 
van de reden van de militaire interventie. Negen maanden onderhandelen 
om tot billijke afspraken te komen had tot niets geleid. Daarom was de 
koning tot de militaire actie overgegaan. Een totale oorlog wenste hij niet, 
maar er moest wel een einde komen aan de kostenverslindende situatie 
van een staand leger. De minister van Buitenlandse Zaken, J.G. Verstolk van 
Soelen, gaf op 5 augustus 1831 aan de leden van de Tweede Kamer een 
toelichting op de regeringsverklaring. In het begin van zijn toespraak zette 
hij het beleid van de regering als volgt uiteen: ‘Verkrijging van billijke 
voorwaarden van scheiding is het uitsluitende doel van dat bevel, maar om 
hetzelve te bereiken moest Europa zich overtuigen, dat tot handhaving van 
den vrede, zoomin Holland als België gemist kon worden, en dat de beza-
digde en stille gang der Nederlandsche regeering tot behoud der rust niet 
minder te ontzien is, dan het Belgische grondbeginsel van opstand.’ (De 
Bosch Kemper, 1873, p. 157)

Het antwoord van de Tweede Kamer was bemoedigend en eensluidend. 
Het luidde als volgt: ‘Na lang beproefd geduld, is het oorlogszwaard ont-
bloot. Op het eerste daartoe gegeven teeken, is een leger met ijver en vol-
harding, samengesteld uit de keurlingen van alle rangen en standen, met 
voorbeeldelooze geestdrift, den vijand tegengetrokken, onder het opper-
bevel van den edelen held, wiens bloed reeds voor het Vaderland gevloeid 
heeft, – ook ruime bijdragen hebben van allerwege ’s lands dienst vrijwil-
lig verzekerd.’ (De Bosch Kemper, 1873, p. 160) Op het moment dat de 
minister van Buitenlandse Zaken het regeringsstandpunt had toegelicht, 
was de strijd net begonnen en toen het antwoord van de Staten-Generaal 
de koning bereikte, was de veldtocht al bijna ten einde. De communicatie 
verliep met de postkoets en de trekschuit nog niet zo snel.

In België waren stemmen opgegaan, die suggereerden dat interventie 
van het Nederlandse leger bedoeld was om Willem I ook daar weer op de 
troon te krijgen. (De Bosch Kemper, 1873, letterkundige aantekeningen, 
p. 245) Daarvoor ontbreekt echter elk bewijs. Gelet op de omstandighe-
den kon dat ook niet meer. De mogendheden hadden Leopold als koning 
erkend en de vastgelopen besprekingen waren nog slechts over het bepa-
len van de grenzen gegaan. Het feit dat het leger niet direct naar Brussel 
optrok, kan daarvoor ook als bewijs dienen. Vanuit de beschikbare bronnen 
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is het standpunt te verdedigen dat het Willem I alleen te doen was om snel 
tot een eindbeslissing te komen. 

Reacties in De Standaard en De Noordstar

Dat de redactie van De Standaard niet enthousiast op de militaire actie rea-
geerde, lag voor de hand. Voortdurend had zij erop gewezen dat oorlog 
niet tot het gewenste doel zou leiden. Op 6 augustus 1831 analyseerde het 
blad de oorlogshandelingen. Als aan de ene partij met geweld voorwaarden 
werden opgelegd, moest men aan de waarborgen voor een duurzame nale-
ving twijfelen, schreef het blad en het vervolgde: ‘België kan geen waarbor-
gen geven voor de toekomst; de Belgen zijn te wispelturig, te afkeerig van 
alles van Hollandsch is; hunne onafhankelijkheid is van te verschen datum, 
en bevat niets stevigs, dat voor de toekomst eenige zekerheid kan verschaf-
fen. Ziedaar, hetgeen men dagelijks hoort, omdat België in omwenteling en 
zonder bestuur, beoordeeld wordt naar hetgeen het wezen kan en wezen 
moet, wanneer deszelfs tegenwoordige regeering zich meer zal gevestigd 
hebben.’ Dat het ook voor de redactie van De Standaard om een complexe 
kwestie ging, blijkt uit het slot van het artikel, waarin het volgende staat: 
‘De tijd zal leeren, wat het lot van Nederland zal zijn. Wij wenschen vurig-
lijk, dat wij ons bedriegen in de vrees, die ons beknelt. – Echter zullen wij 
niet ontveinzen dat de oorlog ook gelukkige kansen kan opleveren. (…) 
Een uur van oproer heeft het koningrijk der Nederlanden ontbonden; een 
uur van overwinning kan het koningrijk der Nederlanden welligt herstellen. 
Wij vreezen en hoopen.’

De opvatting van De Standaard wekte, zoals te verwachten was, erger-
nis op. Het merendeel van de bevolking stond immers achter het besluit 
van de regering. Het spreekt vanzelf dat De Noordstar een andere kijk op de 
ontwikkelingen had dan De Standaard. Het verschil van inzicht tussen beide 
redacties was in deze kwestie erg groot. Bij De Standaard stond het diploma-
tieke overleg hoog genoteerd, terwijl De Noordstar zich sterk maakte voor 
de verdediging van de nationale belangen. De feiten hadden de redactie 
overigens verrast, zoals bleek uit de volgende aanhef van een op 8 augus-
tus 1831 afgedrukt artikel: ‘Terwijl wij ons gereed maken, om de woorden 
des Prinsen van Oranje te prijzen, heeft het leger onder zijne bevelen reeds 
wapenfeiten bedreven, welke de gelukkigste voortekenen zijn van hetgeen 
wij te wachten hebben van den uitslag van eenen oorlog, aangedaan, gelijk 
de Prins met zoo veel nadruk gezegd heeft, niet uit zucht naar overwinning of 
wraak, maar om te spoediger eenen duurzamen vrede te bewerken.’ Deze militaire 
operatie betekende volgens De Noordstar niet het einde van de diplomatieke 
onderhandelingen. Integendeel, velen zouden van mening zijn dat de inval 
de besprekingen met de Belgen gunstig zou kunnen beïnvloeden en zou 
kunnen leiden tot een spoedige hervatting van de onderhandelingen.
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De redactie van De Noordstar was ervan overtuigd dat deze militaire inter-
ventie de gesprekken in een stroomversnelling zou brengen. De actie zou 
de Belgen weer terug doen keren tot de werkelijkheid en hen doen besef-
fen dat een op papier uitgestrekt grondgebied geen garantie bood voor 
een adequate verdediging. Met een zekere voldoening somde De Noord-
star de militaire inzet van het Noorden op: een leger van meer dan hon-
derdduizend man, enthousiaste schutters en vrijwilligers, een goed gevulde 
staatskas en een uitstekend bevelhebber. Wat konden de Belgen hier 
tegenover stellen?, zo vroeg het blad zich af. Het antwoord luidde: ‘Waar 
is de krijgskas, de aanvoerder der Belgen? Geldgebrek, naauwelijks dertig 
duizend man geregelde troepen, en misschien even zoo veel ongeklede, 
ongeoefende en slechts ten halve gewapende landloopers, een Koning, die 
alleen, zoo lang Hij den vrede behouden kan, eenigen invloed hebben kan, 
ziedaar wat de Belgen tegen ons overstellen.’

De redactie van De Noordstar achtte de kans op een interventie van 
Engeland of Frankrijk gering. Had niet een vooraanstaand Brits politicus 
onlangs nog gesproken over de ‘laaghartige en verraderlijke behandeling, welke 
Holland ondervonden had?’, aldus het citaat in De Noordstar van 8 augus-
tus 1831. Bovendien had Nederland zich verzekerd van machtige bond-
genoten, zoals Rusland en Pruisen. Daarom rekende de redactie van De 
Noordstar op een goede afloop. Het artikel eindigde met de wens: ‘Met God, 
voor Vaderland en Oranje, hebben wij niets te vreezen!’ Het vertrouwen in een 
goede afloop was bij De Noordstar heel wat groter dan bij De Standaard.

De Standaard was, zoals eerder geconstateerd, niet ingenomen met de 
Veldtocht. Het blad schreef op 12 augustus 1831: ‘Onze troepen vechten 
voor hunnen ouden vaderlandschen grond, voor den alouden naam van 
Oranje, voor de glorierijke herinneringen aan dien naam verknocht; maar 
zij kunnen de wapenen niet hebben aangegord, voor onze staatkundige 
instellingen, voor onze onuitgevoerde en onuitvoerbare grondwet. Frank-
rijk en Engeland zullen met leede oogen onzen inval in België zien. (…) Wij 
tasten een land aan, waarvan het onafhankelijk bestaan door Frankrijk en 
Engeland is gewaarborgd. Wij doen alles om de magtigste mogendheden 
van Europa tegen ons te verbitteren, en in het harnas te jagen; wij doen 
niets om den toorn dier mogendheden te ontwapenen en dezelve voor 
ons te winnen.’

De schrijver van De Standaard zag niets in de handelwijze van Willem 
I. De protocollen waren volgens hem met instemming van alle mogend-
heden tot stand gekomen, dus ook met die van de bondgenoten. ‘Onze 
vrienden zijn dus blijkbaar koel, laauw en onverschillig; onze vijanden 
zullen kwaadaardig, verbitterd en hevig zijn’, aldus een eveneens verbit-
terde scribent. Hij was echter nog niet aan het eind van zijn betoog. Dat 
hield nog de volgende waarschuwing in: ‘Elke daad van vijandelijkheid 
tegen het Belgisch oproer, wordt eene daad van vijandelijkheid tegen de 
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Fransche omwenteling. Men kome dan terug tot de beginselen van 1813 
en 1814 beleden. Men belijde op nieuw de grondstellingen, waardoor 
Koning Willem van Oranje en Koning Lodewijk van Orléans den troon 
beklommen hebben, en de Belgen zullen niet langer in onze wakkere 
krijgslieden zien handlangers der dwingelandij, en de Franschen zullen in 
onze waarlijk nationale armée niet meer de gehuurde Zwitsers van Karel 
X wedervinden.’

De schrijver van De Standaard zag niets in deze restauratie en keurde de 
krijgshandelingen van Willem I uitdrukkelijk af. Nog grotere haat van de 
Belgen zou er het gevolg van zijn en de samenwerking van republikeinen 
en ultramontanen zou er nog verder door versterkt worden. En het leger? 
Dat zou zijn wonden kunnen gaan likken op de plek waarvandaan het op 
1 augustus 1831 was vertrokken. Wat moest dan de oplossing zijn? Die had 
de auteur van het artikel in De Standaard. De koning moest volgens hem 
lering trekken uit de geschiedenis: Lodewijk XIII had de troon herkre-
gen door toe te geven dat hij fouten had gemaakt. De Standaard deed de 
volgende aanbeveling: ‘Neêrlands Koning volge dit voorbeeld, hij spreke 
tot zijne verdoolde en misleide onderdanen. Hij verheffe zich niet lan-
ger op de onfeilbaarheid van ministers, wier geheele loopbaan eene aan-
eenschakeling van feilen en misslagen aanbiedt. Hij overtuige zich, dat de 
oude spreuk errare humanum, sed perseverare diabolicum (vergissen is mense-
lijk, maar volharden is duivels), ook in 1831 niet in onbruik is geraakt.’ 
Het Koninkrijk had volgens de auteur van De Standaard zijn rang onder 
de machtigste volken van Europa ingenomen. Vaneen gescheurd zou-
den beide delen van één geheel dat tot veel in staat was, slechts zwakheid, 
dwaasheid en vernedering staan te wachten.

Toch had De Standaard in het nummer van 12 augustus 1831 nog wel 
een overweging waarom het bereid was zijn standpunt te nuanceren. Dit 
blijkt uit de volgende passage: ‘Men bedriege zich niet over onze meening. 
Ja, de inval in België met voorzigtigheid beraamd, met beleid uitgevoerd 
kan doelmatig wezen, wanneer de Hooge Regering zich voorstelt eene 
hereeniging der Noordelijke en Zuidelijke gewesten. Die hereeniging op 
betere grondslagen dan te voren gevestigd, naar vaste beginselen geregeld, 
kan het ongeluk en den val van het Zuiden en Noorden voorkomen, maar 
niet het zwaard alleen moet het middel wezen om deze hereeniging tot 
stand te brengen.’

De Standaard was al met al een van de weinige persorganen in Neder-
land, dat de mogelijkheid van een hereniging dankzij de militaire ingreep 
open hield. Reëel was die inschatting echter niet: de mogendheden had-
den België al geruime tijd als onafhanklijke en soevereine staat erkend. 
Het keerpunt van een hereniging tussen het Noorden en het Zuiden 
was inmiddels echt gepasseerd. Het artikel in De Standaard was dan ook 
geschreven, voordat bekend was geworden, dat Groot-Brittannië en 
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Frankrijk zich het lot van België hadden aangetrokken. Op dat moment 
zag de redactie van De Standaard de situatie nog somberder in. Het blad 
maakte zijn gevoelen toen op de volgende manier duidelijk: ‘Klein, 
onvoorzigtig, onverantwoordelijk zullen wij, zonder nadere opheldering, 
het gedrag van het ministerie heten. Uit het kostbaar bloed, dat vruchte-
loos gevloeid heeft, kan eene verantwoordelijkheid rijzen, bij welke het 
gedrag in de laatste maanden des vorigen jaars nog glansrijk zal afsteken. 
De toestand der Belgen is thans aanmerkelijk verbeterd. De hoop op bil-
lijke voorwaarden der scheiding is thans aanmerkelijk verzwakt, zoo niet 
geheel verdwenen. Onze toekomst is in weêrwil der edelen moedige 
pogingen der zoo schandelijk miskende natie onbegrijpelijk duister. Drei-
gende onweerswolken pakken zich alom te zamen. De storm verheft zich 
alom te zamen. De storm verheft zich, en onze stuurlieden? Quousque 
tandem?’ (hoelang nog)

Heel anders had De Noordstar gereageerd op het bericht dat de inval 
in België aanstaande was. Op 11 augustus 1831 opende het blad met het 
volgende bericht: ‘De eenparigheid, waarmede de leden der beide Kamers 
der Staten-Generaal een adres van dankbetuiging aan den Koning heb-
ben vastgesteld, geeft slechts een onvolkomen denkbeeld van de eenstem-
migheid, waarmede de geheele Natie de jongste pogingen der Regering, 
om den vaderlandschen grond te beschermen en de vaderlandsche eer te 
handhaven, ontvangen heeft.’ De schrijver deelt de mening van het meren-
deel van de bevolking, dat het de hoogste tijd was een signaal af te geven 
aan de mogendheden. Die zouden niets anders hebben gedaan dan toe te 
geven aan de Belgische eisen. De schutterijen, de vrijwilligers en het res-
tant van het leger zouden trappelend van ongeduld aan de grenzen staan 
om zich met de Belgische horden te meten. Met succes zouden zij de 
Belgen hebben bestreden en daarmee de Nederlandse eer hebben gered. 
Frankrijk noch Groot-Brittannië, noch vier miljoen Belgen, hadden dat 
kunnen voorkomen. Aldus de auteur van het artikel in De Noordstar van 11 
augustus 1831. Hij vervolgt enthousiast: ‘Die eer, die Hollandsche eer, zij 
is gewaarborgd, door die rustige manschap, die edele jongelingschap, die 
brave soldaten, die den vijand van alle zijden terug dringen; zij is verze-
kerd door den Prins, die de kroon, welke Hij eenmaal dragen zal, eerst wil 
verdienen; zij is bezegeld door het bloed van die jongelingen en mannen 
uit verschillende standen en verschillende oorden des vaderlands, die den 
geest hunner voorvaderen niet verloochend hebben.’

De Standaard benadrukte vooral het herstel van het Koninkrijk en de 
invoering van liberale ideeën, maar De Noordstar was ervan overtuigd dat 
de Tiendaagse Veldtocht zou leiden tot een goede onderhandelingsposi-
tie met de mogendheden. Welk van beide bladen gelijk heeft, is moeilijk 
te zeggen. De rechtstreekse onderhandelingen zijn nooit gevoerd. Wel is 
gebleken dat door de militaire interventie de onderhandelingspositie van 
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Nederland is verbeterd, want de Achttien Artikelen werden vervangen 
door de voor Nederland gunstiger Vierentwintig Artikelen. Waarover later 
meer.

Het alarm in Antwerpen en de reacties van Antwerpse bladen

Koning Leopold had Antwerpen nauwelijks verlaten of de stad werd op 
dinsdag 2 augustus 1831 door een alarm opgeschrikt. Terwijl de koning 
zich al in Luik bevond, viel het Nederlandse leger België binnen en liet 
Chassé weten, dat er een einde was gekomen aan het bestand. Hoewel 
deze mededeling niet helemaal onverwacht kwam, was de omslag erg 
groot. Alleen buitenlandse, dus Franse, hulp zou redding kunnen brengen. 
De jubel van de afgelopen dagen in Antwerpen was omgeslagen in angst. 
Chassés kanonnen konden elk moment hun dodelijke lading over de 
stad uitspuwen. Het laatste bombardement lag nog vers in het geheugen. 
Chassé liet generaal F. de Tabor, commandant van de stad, per brief weten 
dat op 4 augustus 1831 te 21.30 uur de wapenstilstand zou worden beëin-
digd. Dit nieuws ging als een lopend vuurtje door de stad. Nederlandse 
marineschepen zeilden intussen de rivier op. De Tabor liet in een dagorder 
weten dat men zich rustig moest blijven gedragen. Hij voegde eraan toe 
dat hij rekende op de moed van de bevolking, maar dat zonder zijn orders 
niets mocht worden ondernomen. (Prims, 1930, dl. 2, p. 185)

Het Antwerpsch Nieuwsblad reageerde geschokt op de dreiging van een 
aanval van Nederlandse kant. Op 4 augustus 1831 schreef het blad: ‘Onze 
stad, zoo pas nog vol vreugde, is in de diepste ontsteltenis gedompeld. Van 
alle kanten ziet men vrouwen, kinderen en grijsaards uit de stad vluch-
ten, hun kostbaarste goed meedragend. Ze verspreiden zich op de dor-
pen, waar schrokkerige herbergiers niet missen hen te rantsoeneren, door 
hun ellendige logeeringen op een overdreven prijs te stellen. (…) Al de 
openingen en wegen, die op de kaaien uitgeven, zijn gestopt om elken 
aanval tegen de vloot, van de stad uit, te voorkomen. De Hollanders op 
den stroom zijn te Calloo aan land gegaan, en hebben er geplunderd. Er 
stonden 7 huizen in lichter laaie. (…) De eerste ban der burgers is georga-
niseerd en marschveerdig.’

Volgens het Antwerpsch Nieuwsblad waren de huizen in brand gestoken 
om een vrij schootsveld te hebben. Ter hoogte van Pijp Tabak was men 
begonnen met het doorsteken van de dijken, om het nabijgelegen pol-
derland onder water te zetten. Dit was nodig om vrije vaart van de zee-
schepen naar Antwerpen te waarborgen. In de buurt van Zwijndrecht 
kwam het tot een treffen van Nederlandse matrozen en infanteristen met 
een sterke Belgische afdeling. Nadat de Belgen waren verdreven, werd ook 
verder stroomafwaarts, bij fort Liefkenshoek, begonnen met het doorste-
ken van de dijken. Tussen de werkzaamheden door vonden regelmatig 
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hevige schermutselingen plaats. Het Schelde-eskader onder commando 
van kapitein ter zee J.C. Koopman en een afdeling vanuit de Citadel voer-
den aanvallen uit op een aantal Belgische posten en versterkingen om de 
opgeworpen schansen en loopgraven onschadelijk te maken. Ondertussen 
had De Tabor de brief van Chassé aan burgemeester G. le Grelle doorgege-
ven, die op zijn beurt het gemeentebestuur bijeen had geroepen.

Dat goede raad duur was, bleek uit de te nemen maatregelen. Uitein-
delijk besloot het college een afvaardiging naar Brussel te sturen om de 
koning te verzoeken de stad neutraal te verklaren. De Tabor antwoordde 
Chassé op 2 augustus 1831, dat de Belgische regering de meest ingrij-
pende maatregelen zou nemen, als de stad zou worden aangevallen. Chassé 
liet weten dat de stad niet neutraal was, vanwege de aanwezigheid van Bel-
gische troepen. Verder constateerde hij dat men, ondanks zijn verbod, was 
doorgegaan met het aanleggen van batterijen en versterkingen binnen het 
Antwerpse gebied. Hierdoor waren de verbindingen tussen vloot en Cita-
del volgens de generaal in gevaar. Hij besloot zijn communiqué met de 
waarschuwing dat hij de volmacht had om de oorlogswetten in werking 
te laten treden met alle gevolgen van dien als de vijandelijkheden zou-
den doorgaan. (Prims, 1930, dl. 2, p. 189) Deze mededeling betekende dat 
Chassé alle middelen kon inzetten ter verdediging van de stad en de Cita-
del. Het lang getarte geduld van koning Willem I was ten einde.

De Tabor lichtte na het gesprek met Chassé de stedelijke overheid en de 
pers in. Nog was de hoop niet vervlogen om via besprekingen alsnog tot 
een vergelijk te komen. Chassé verlengde het bestand tot 6 augustus 1831. 
Alle hoop was op Londen en Den Haag gevestigd. In de stad probeer-
den velen hun bezittingen in veiligheid te brengen. Men wachtte gespan-
nen de berichten af. De Belgische troepen waren in de Kempen gelegerd. 
De Tiecken was met zijn leger vanuit Schilde-Sint Antonius naar de grens 
getrokken, waar te Raevels de vijandelijkheden waren begonnen. Op 4 
augustus 1831 werd bekend dat Turnhout in handen van de Nederlanders 
was gevallen. De bedoeling van het Nederlandse opperbevel was, de beide 
Belgische legers van elkaar te scheiden. Van Belgische zijde was men ver-
rast over die taktiek, want men had een directe aanval op Lier, Mechelen 
en Brussel verwacht.

Op 5 augustus 1831 was koning Leopold opnieuw in Antwerpen om de 
afsluitingswerken aan de haven in ogenschouw te nemen. Vanaf de Onze-
Lieve-Vrouwe-toren van de huidige kathedraal had hij met een verrekij-
ker de vijandelijke bewegingen op de Schelde gevolgd. Hij was getuige 
van een aanval van marineschepen op fort Burcht. Inmiddels had Chassé 
met succes een charge laten uitvoeren tegen de militaire post bij het 
Melkhuis en de batterijen bij St. Laurens. Het succes was mede te danken 
aan het feit dat generaal De Tabor geen toestemming van de burgemeester 
had gekregen om handelend op te treden.
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Toch hoefde de bevolking van Antwerpen niet te wanhopen, want er 
gloorde licht. De diplomatie had haar werk gedaan, getuige de vol-
gende afkondiging van de burgemeester: ‘De stad Antwerpen is onder de 
bescherming van Frankrijk, Engeland en gansch Europa geplaatst. Deze 
bescherming waarborgt onze personen en onze eigendommen tegen allen 
aanval vanwege het kasteel of vanwege de Hollandsche zeemacht.’ Deze 
boodschap was afkomstig van de Franse generaal A.D. Belliard, die als 
gezant in België was gestationeerd. Een tweede bericht bezorgde de Bel-
gen nog meer moed, omdat daarin stond dat Franse troepen België waren 
binnen getrokken.

Vervolgens leek er alsnog een kink in de kabel te komen, toen Willem 
I de tussen Belliard en Chassé gesloten overeenkomst nietig verklaarde. 
Chassé deed hiervan mededeling aan De Tabor, maar zegde toe niet tot de 
aanval over te zullen gaan als daar geen reden voor was. Daarna deden de 
Fransen het verzoek tot een wapenstilstand. Dat werd door Chassé zon-
der meer ingewilligd. Deze toezegging was echter onrechtmatig, omdat 
Chassé niet bevoegd was op persoonlijk initiatief te handelen. Tegelij-
kertijd maakte hij door zijn eigenmachtig optreden duidelijk dat het niet 
de bedoeling was Antwerpen in te nemen. Daarop voegde zich een deel 
van de Antwerpse troepen bij het Belgische Scheldeleger. De Antwerpse 
bevolking was min of meer gerustgesteld. Spoedig daarna gingen in de 
stad stemmen op het kasteel, inclusief alle opgeworpen versterkingen, te 
vernietigen. (Prims, 1930, dl. 2, pp. 190-191)

Slechts weinig Antwerpse bladen bleken objectief in hun berichtge-
ving, want zij schreven over successen van het Belgische leger. De Post-
rijder schreef op 8 augustus 1831: ‘Een sergeant-majoor der burgerwacht 
van Leuven brengt berigt dat de Hollanders zich in Diest verschansen. 
De aftocht is hun afgesneden door de troepen van generaal Daine.’ Den 
Antwerpenaer berichtte op 11 augustus 1831: ‘De generaal Daine heeft 
de Hollanders boven Hasselt verslagen op eene wijze, die zij lang zullen 
gedenken.’ Het blad maakte het wel erg bont door op te merken: ‘De offi-
cieele tijding is te Brussel aangekomen, dat de Belgen, welke op het eiland 
Java zijn, tegen de Hollanders zijn in opstand getreden. De Belgen hebben 
de Hollanders overwonnen, zijn in het bezit van alles, hebben een gouver-
nement aangesteld en Z.M. Koning Leopold werd aangezocht een com-
missaris naar Batavia te zenden.’

Sinds het verraad van Van der Smissen had de Antwerpse bevolking nog 
maar weinig vertrouwen in de autoriteiten. In de pers moest de Belgi-
sche minister van Oorlog, A.J.M.G. de Failly (1789-1853), het ontgelden. 
In de volksbuurten kwam het tot kleine opstootjes. Vooral de Orangisten 
waren er de dupe van. Den Antwerpenaer schreef op 11 augustus 1831: ‘De 
Orangistische factie, welke bij middel van valsche geruchten, alles heeft 
aangewend, om onze burgers den moed te ontnemen, is wat stiller en 
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omzigtiger geworden, sedert er eenige van die rustverstoorders door het 
volk wat zijn afgerammeld, of een goede palleering, zooals men dat te Ant-
werpen noemt, in het openbaar hebben ontvangen. Men verzekert ons, dat 
er eenige van die heerkens, welke soms driemaal op één dag van gedaante 
veranderen, onder de waakzaamheid der hooge politie zijn gesteld.’

Samenvattend kan worden gesteld dat de Tiendaagse Veldtocht in Ant-
werpen voor veel angst en spanning onder de bevolking heeft gezorgd. 
Daarbij kwam de vraag op wie als overwinnaar uit de strijd zou komen. 
De Antwerpenaars waren bang voor een Nederlandse overwinning of 
voor een verfranste overheersing. De Citadel vormde een directe bedrei-
ging voor Antwerpen. Ieder moment zou generaal Chassé tot een bom-
bardement kunnen beslissen. De Antwerpse bevolking haalde opgelucht 
adem, toen bekend werd dat op 13 augustus 1831 een overeenkomst was 
getekend tussen generaal Belliard namens de Franse regering en de prins 
van Oranje. Daarmee kwam een einde aan de Nederlandse veldtocht. 
Achteraf gezien heeft Antwerpen weinig hinder van deze militaire opera-
tie ondervonden.

De strijd gaat beginnen

De Belgen beschouwden de onverhoedse militaire aanval van Willem I 
als onrechtmatig. Er was geen oorlogsverklaring aan vooraf gegaan. Deze 
opvatting werd tegengesproken door de verklaring die de koning op 1 
juni 1831 ten overstaan van de onderhandelaars in Londen had afgelegd. 
Deze hield in dat de vorst die de troon zou aanvaarden, zich als zijn vijand 
moest beschouwen. Daarom ook kon Willem I Leopold niet erkennen als 
koning van de Belgen. Hij had de Conferentie in Londen door de Neder-
landse diplomaat Van Zuylen van Nijevelt ervan op de hoogte gebracht 
dat hij met behulp van een gewapend optreden billijke voorwaarden voor 
Nederland wilde afdwingen. Daar komt nog bij dat men het in Antwerpen 
ook niet zo nauw met de wapenstilstand had genomen, toen daar aller-
lei versterkingen waren aangebracht. Bovendien hadden op 18 april 1831 
enkele honderden Belgen vanuit Arendonk de Brabantse dorpen Reusel 
en Bladel overvallen en de burgemeesters van die gemeenten gevangen 
genomen. (Van der Hoeven, 1973, pp. 100-101)

Door de troepenbewegingen in Noord-Brabant en Zeeuws-Vlaande-
ren leefden de Belgen nog steeds in de veronderstelling dat Antwerpen het 
speerpunt van de aanval zou zijn. Daarom begaf koning Leopold zich op 
2 augustus 1831 vanuit Luik via Brussel naar Antwerpen, nadat hij eerst 
bij de Franse koning Lodewijk Filips om hulp had aangeklopt. De zwakke 
Nederlandse aanvalscolonnes vanuit Bergen op Zoom en Breda werden 
door de Belgische generale staf opgevat als aanloop voor een grote aan-
val op Antwerpen. Dat de Belgische legerleiding de aanval op Antwerpen 
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verwachtte was een strategische fout. Het Nederlandse leger had immers 
niets bij een tijdrovende belegering van deze stad te winnen en boven-
dien zou het Belgische leger dan de tijd krijgen, zich te herstellen en zich 
opnieuw te organiseren. Om een oorlog te winnen, moest het vijande-
lijke leger worden verslagen. (Van der Hoeven, 1974, p. 128) Dit laatste 
mocht dan wel waar zijn, maar Antwerpen vormde voor Nederland een 
niet onbelangrijk bolwerk als haven- en handelsstad. Bovendien telde de 
stad nog steeds een flink aantal Orangisten. De Nederlandse regering had 
in en rond Antwerpen op militair gebied zoveel geld en energie geïnves-
teerd, dat de Belgische vrees niet helemaal ongegrond was.

Koning Leopold nam op 4 augustus 1831 het opperbevel van de Bel-
gische strijdmacht op zich. Aanvankelijk liet hij de Fransen weten, het 
verlenen van de gevraagde hulp nog even uit te stellen, omdat hij in de 
veronderstelling was dat het Belgische leger het wel alleen kon klaren. 
Toen hij de bedoeling van het Nederlandse leger doorkreeg, gaf hij Daine 
bevel met het Maasleger aansluiting te zoeken bij het Scheldeleger onder 
aanvoering van De Tiecken. Als gevolg van latere, tegenstrijdige bevelen 
lukte dit niet. De besluiteloosheid van Daine gaf aanleiding tot kritiek. 
Door zijn weifelende houding kreeg hij de schuld van de nederlaag in zijn 
schoenen geschoven. Sterker nog, hij werd zelfs beschuldigd van verraad. 
Samen met de minister van Oorlog zou hij in verbinding hebben gestaan 
met de Nederlandse bevelhebbers. Hier is echter geen enkel bewijs voor te 
vinden. (Van der Hoeven, 1973, p. 129)

Het verloop van de Tiendaagse Veldtocht

De prins van Oranje was op 31 juli 1831 vanuit Tilburg naar het leger 
vertrokken. Het stond in slagorde opgesteld aan de grens met België. De 
Nederlandse hoofdmacht zou de beide Belgische legers een voor een 
trachten te verslaan om vervolgens naar Brussel op te trekken. Om de 
Belgen te misleiden zouden gelijktijdig aanvallen worden gedaan vanuit 
Bergen op Zoom en Staats-Vlaanderen, waar een troepenmacht onder 
commando van generaal H.M. baron de Kock (1779-1845) was gelegerd. 
De opzet van deze strategie was de indruk te wekken dat de aanval op 
Antwerpen was gericht.

Na het fiat van de koning trokken de Nederlandse troepen de Belgi-
sche grens over. Toen het nieuws van de Nederlandse aanval in geheel Bel-
gië bekend was geworden, richtte de prins van Oanje zich op 2 augustus 
1831 in een proclamatie met de volgende inhoud tot de bevolking: ‘Aan 
het hoofd van het nationale leger heb ik den voet gezet op uwen grond. 
Ik kom de vreedzame bewoners dier gewesten, gerust stellen omtrent 
de bedoeling van onze vijandelijke daad. Geen zucht naar overwinning 
of wraak bezielt het leger en zijne aanvoerders. De Koning, mijn vader, 
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zendt mij met geen ander doel herwaarts, dan om billijke en rechtmatige 
voorwaarden te verkrijgen van scheiding tusschen de gewesten, die hem 
getrouw zijn gebleven en die welke zich aan zijne heerschappij hebben 
onttrokken. (…) Moge soms hier of daar eenige ongeregeldheid worden 
gepleegd, dat altijd onvermijdelijk kwaad van een talrijk leger, elke klacht 
die de inwoner doet, zal door de legerhoofden worden gehoord. Op het 
bewijs van de misdaad zal de strenge straf onmiddellijk volgen.’ (Nuyens, 
1884, dl. 2, p. 97)

De eerste schermutselingen vonden plaats in Baarle-Hertog. Daar trof-
fen de aanvallers geen verdediging aan, maar wel een aantal grenswachters 
die zich tussen het graan schuil hielden. Drie van hen wisten te ontkomen, 
maar de vierde werd na een mislukt schot met de sabel de rechterhand 
doorkliefd en moest zich overgeven. De eerste sabelhouw was daarmee 
uitgedeeld. (Van der Hoeven, 1974, p. 105) Turnhout werd op 3 augus-
tus 1831 ingenomen en de vrijheidsboom werd daar vervolgens omge-
kapt. De prins van Oranje vestigde er zijn hoofdkwartier, na door het 
stadsbestuur te zijn ontvangen. De divisie van Van Geen manoeuvreerde 
in de richting van Antwerpen om de Belgen te doen geloven dat het om 
deze stad zou gaan. Over het algemeen gedroegen de troepen zich cor-
rect tegenover de bevolking van de bezette plaatsen. De officieren hand-
haafden streng het bevel van de prins zich waardig te gedragen. Toen het 
Nederlandse leger erin geslaagd was Diest te bereiken, was het leger van 
De Tiecken definitief gescheiden van dat van Daine.

Intussen waren in het Nederlandse kamp de eerste Militaire Willemsor-
den uitgereikt. Op 8 augustus 1831 werd Hasselt veroverd en bezet. Door 
de nadering van de divisie van Saksen-Weimar raakte het Belgische leger 
in verwarring en werd het uit elkaar geslagen. De overwinning bij Hasselt 
werd door de Nederlandse troepen met geestdrift begroet. Het Belgische 
Maasleger onder aanvoering van generaal Daine was totaal uit elkaar gesla-
gen. De beide prinsen werden op het stadhuis ontvangen in dezelfde zaal 
waar acht dagen tevoren koning Leopold nog met grote vreugde was ver-
welkomd. (Van der Hoeven, 1973, p. 136) 

De garnizoenscommandant van Maastricht, luitenant-generaal baron 
B.C.J. Dibbets, was inmiddels ook in actie gekomen. De bevolking van die 
stad was over het algemeen Belgisch gezind. Roermond en Venlo waren 
in handen gevallen van de Belgen. Maastricht zou zich eveneens bij de 
opstand hebben aangesloten als Dibbets dit met zijn garnizoen van zesdui-
zend man niet had voorkomen. Door streng optreden wist hij de rust te 
bewaren en bleef de stad voor Nederland behouden. Dibbets bleef tijdens 
de veldtocht niet werkeloos toezien, maar deed verschillende keren uitval-
len in de richting van het Maasleger. Dit leidde tot een felle confronta-
tie met Belgische troepen. Na een artilleriegevecht, dat aan verschillende 
militairen het leven kostte, moest het garnizoen van Dibbets zich terug-
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trekken. Ook in het noorden van Limburg vonden verschillende gevech-
ten plaats, vooral rond Gennep, evenals in delen van Noord-Brabant, zoals 
bij Boxmeer.

In Zeeuws-Vlaanderen kwam het tot een dramatisch treffen in de 
buurt van Sluis. Een tweetal kanonneerboten had het vuur geopend op 
een daar in de buurt gelegen sluis. De bedoeling hiervan was, de Belgi-
sche troepen daar naar toe te lokken. Toen de schepen zich ten gevolge 
van de intredende eb moesten terugtrekken, ging dat niet zonder moei-
lijkheden. De wind was intussen gedraaid, waardoor de schepen door een 
roeiboot moesten worden voortgetrokken. De bemanning van de sloep 
werd bestookt door vijandelijk geweervuur. Een van de schepen wilde het 
anker uitwerpen, maar het liep aan de grond. Het andere schip besloot 
te blijven assisteren. Door het wegebbende water kwamen de schepen 
droog te liggen, waardoor ze een dankbaar doelwit werden voor de Bel-
gische schutters. De situatie dreigde uit de hand te lopen. Verschillende 
bemanningsleden waren al gewond en op hulp van buitenaf hoefden de 
in het nauw gebrachte Nederlanders voorlopig niet te rekenen, omdat de 
landtroepen te ver weg waren. Maar aan overgeven dachten ze niet. De 
geest van Van Speyk waarde rond en gaf hun het nodige elan. Eén beman-
ningslid slaagde erin de wal te bereiken en kon in Sluis verslag uitbren-
gen. De commandant van de daar gelegerde troepen besloot onmiddellijk 
op te rukken naar de plek des onheils. Deze versterking gaf de beman-
ning van beide schepen zo veel moed, dat verbeten werd doorgevochten. 
Versterkingen vanuit Oostburg slaagden er uiteindelijk in de manschap-
pen te ontzetten. De strijd had aan 46 Belgen en 22 Nederlanders het 
leven gekost. Eén schip was zo zwaar beschadigd, dat het moest worden 
gesloopt. Het andere kon bij hoogwater de reis voortzetten. (Van der Hoe-
ven, 1973, pp. 125-127)

De slag bij Bautersem en de wapenstilstand

Nadat Hasselt op 8 augustus 1831 was veroverd, verplaatste de prins van 
Oranje zijn hoofdkwartier naar St. Truiden met het plan het Scheldeleger 
uiteen te jagen. Toen generaal Chassé op 6 augustus 1831 eigenmachtig 
tot een wapenstilstand had besloten, betekende dit voor het Nederlandse 
leger een grotere bedreiging. Het Belgische Scheldeleger kreeg de han-
den vrij om de flanken van het leger van de tegenstander te bedreigen. 
Daarbij kwam dat het Franse leger nog steeds klaarstond om België bin-
nen te trekken. Het Nederlandse leger trok via Diest en Tienen verder 
richting Leuven. Toen koning Leopold van de desastreuze ondergang van 
het Maasleger kennis had genomen, aarzelde hij geen moment en riep 
op 8 augustus 1831 de hulp van de Franse troepen in. Deze marcheerden 
onder bevel van maarschalk E.M. graaf Gérard (1773-1852) België binnen. 
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De prins van Oranje had uitdrukkelijk verboden de strijd met de Franse 
legers aan te gaan. Daarom was een snel uitschakelen van het Belgische 
leger van het hoogste belang.

Bij Bautersem kwam het tot een confrontatie tussen koning Leopold 
en de prins van Oranje. Het was geen voorhoedegevecht meer, maar een 
ontmoeting van beide legers op het slagveld. Een kanonschot, dat door de 
Belgen werd beantwoord, luidde het begin van de strijd in. Om een fron-
tale aanval met veel bloedvergieten te voorkomen, besloot de prins een 
omtrekkende beweging te maken. Tijdens een beraadslaging met zijn offi-
cieren werd het paard van de prins door een kogel getroffen. Dier en berij-
der stortten ter aarde, maar de prins was niet gewond en besteeg bedaard 
het paard van zijn adjudant. (Nuyens, 1884, dl. 2, p. 99) De Belgische legers 
werden teruggedrongen, maar tot een beslissende slag zou het niet meer 
komen. Er naderde een troep ruiters met in hun midden een witte vlag. 
Het bleek het Britse parlementslid, W. Russell (1767-1840), te zijn, die de 
prins een brief overhandigde. Deze was afkomstig van de Britse gezant, R. 
Adair (1763-1855). Daarin werd vermeld dat op bevel van zowel de Britse 
als de Franse regering de vijandelijkheden dienden te worden gestaakt. 
Het Franse leger zou deze eis desnoods met kracht van wapenen doorvoe-
ren. De prins stemde met de beëindiging van het wapengeweld in, mits dit 
van Belgische kant ook zou gebeuren. De opmars richting Leuven ging 
echter onverminderd door. De Belgen hadden zich tijdens de onderhan-
delingen over een staakt-het-vuren verder teruggetrokken. De divisie van 
Saksen-Weimar bereikte de boulevards van Leuven, waar zich even later 
de cavalerie bij voegde. Adair en Belliard drongen er bij de prins op aan 
de wapenstilstand te sluiten en af te zien van een bombardement op Leu-
ven. Hij stemde hiermee in, op voorwaarde dat de Belgen de stad zouden 
ontruimen en dat het Nederlandse leger de stad één dag zou bezetten. Een 
Belgische stafofficier vervoegde zich bij de prins om de voorwaarden te 
vernemen. De Belgische staf ging met de eisen accoord. Koning Leopold 
wist nog net uit Leuven naar Mechelen te ontsnappen.

Toen generaal De Tiecken met zijn troepen de stad wilde verlaten, 
opende een deel van zijn regiment het vuur op de rustende Nederlandse 
soldaten. Dit schieten werd door de koninklijke jagers gretig beantwoord. 
Er volgde een kort, maar hevig gevecht, maar toen een adjudant van de 
prins het bericht van de gesloten wapenstilstand bracht, werd het vuren 
gestaakt. Bij Leuven kwam het nog tot een dramatisch vuurgevecht, 
want plotseling barstte zonder enige waarschuwing vanaf de wallen een 
vernietigend bombardement los. Een regen van kogels daalde vanuit alle 
vuurmonden op de nietsvermoedende Nederlanders neer. Ondanks de 
verrassing kon paniek worden voorkomen. Ook in de stad vonden weer 
beschietingen plaats, die velen het leven hebben gekost. (Van der Hoeven, 
1973. pp. 149-151)



224 ‘Losgemaakt uit de verdrukking’

Na verloop van tijd kon aan de gevechten een einde worden gemaakt. 
Een Belgische officier bood de prins van Oranje zijn excuses aan, omdat 
er sprake was geweest van een misverstand, waarop de prins de veront-
schuldigingen aanvaardde. De daaropvolgende dagen keerden de Neder-
landers terug achter de eigen grenzen. In Tienen ontving de prins nog de 
complimenten van maarschalk Gérard over de voltooide veldtocht. Vanuit 
het hoofdkwartier in Eindhoven betuigde koning Willem I op 20 augus-
tus 1831 nog eenmaal zijn dank aan zijn soldaten. Bij de triomfantelijke 
intocht in Den Haag werden ook vijf stukken geschut meegevoerd, die te 
Hasselt waren buitgemaakt. Uit het omgesmolten metaal zijn, voor ieder-
een die aan de veldtocht had deelgenomen, erepenningen geslagen. (Van 
der Hoeven, 1973, p. 153)

De gevolgen van de Tiendaagse Veldtocht

De Tiendaagse Veldtocht was voor Nederland bevredigend verlopen. Het 
kostte aan de Nederlandse kant ruim honderd doden en zevenhonderd 
gewonden. Dit relatief geringe aantal slachtoffers was mede te danken aan 
het feit dat de Belgen wel ‘geweldig schoten, maar weinig raakten’. (Nuy-
ens, 1884, dl. 2, p. 103) De verrichtingen bij Hasselt en Leuven konden, 
gezien de geringe tegenstand van de Belgen, nauwelijks veldslagen worden 
genoemd. Indien Willem I niet had moeten zwichten voor de machtspoli-
tiek van de grote mogendheden zou Brussel spoedig zijn bezet. Al met al 
was deze militaire actie niet tevergeefs geweest. Het doel was de diploma-
tieke besprekingen kracht bij te zetten en daarin was Nederland geslaagd. 
Uit het verdere verloop van de Conferentie in Londen zou blijken dat 
door het machtsvertoon de internationale positie van Nederland was ver-
sterkt. De militaire onbeduidendheid van de Belgen was overduidelijk 
aangetoond.

Op het internationale toneel veroorzaakte de interventie van Frank-
rijk de nodige onrust. De Britten waren pijnlijk getroffen door het Franse 
ingrijpen en ook de Russische tsaar was verbolgen over de Franse inter-
ventie. (Verberne, 1958, dl. 2, p. 95) Koning Leopold had begrepen dat 
hij zijn rumoerige onderdanen moest manen met bescheidener eisen te 
komen. Voor de deelnemers aan de Conferentie in Londen was duidelijk 
dat aan de Nederlandse verlangens diende te worden tegemoetgekomen. 
Opnieuw begonnen moeizame onderhandelingen.

De Nederlandse regering schreef op 14 augustus 1831 een algemene 
biddag uit, die door alle kerkgenootschappen is gehouden, uitgezonderd 
de katholieke en Joodse geloofsgemeenschappen.
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Perscommentaren op de Tiendaagse Veldtocht

Al eerder had De Noordstar zich uitgelaten over de mogelijk positieve 
gevolgen van de veldtocht op de onderhandelingen in Londen. Op 
17 augustus 1831 voelde het blad zich bevestigd in zijn visie door op te 
merken: ‘De Conferentie zelve schijnt het inmiddels geraden te heb-
ben gevonden, de Belgen tot definitive onderhandelingen aan te sporen 
in den geest der Protocollen; van de 18 Artikelen schijnt zij, blijkens de 
mededeeling van onzen minister van Buitenlandsche Zaken, niets meer te 
willen hooren. Zouden wij door een waardig en standvastig gedrag wel-
ligt nu reeds het doel bereikt hebben, waartoe wij voor weinige dagen 
het zwaard hebben uitgetrokken?’ De redactie van het blad had al op 
11 augustus 1831 geschreven dat ze ervan overtuigd was dat de uitslag van 
de veldtocht tot betere resultaten in Londen zouden moeten leiden. Zij 
was acht dagen later blij dat de recente gebeurtenissen de onderlinge een-
heid in het land hadden bevorderd en schreef in dit verband: ‘Het is één 
geest, die in de correspondentie van Chassé, in de legerberigten van den 
Prins van Oranje en in de mededeelingen van den Heer Verstolk van 
Soelen doorstraalt.’ Deze minister van Buitenlandse Zaken had de Tweede 
Kamer in onverbloemde bewoordingen toegesproken en beklemtoond dat 
de eendrachtige samenwerking tussen vorst en onderdanen had geleid tot 
het behaalde succes. Ook nu kon de schrijver niet nalaten enkele hatelijke 
opmerkingen aan het adres van Frankrijk en België te uiten. Hij merkte 
namelijk op: ‘Vergelijk daarmede, wien het lust, Fransche grootspraak of 
Belgische snorkerij. Den Hollander zwelt de borst bij deze uitspraak [van 
de minister van Buitenlandse Zaken], omdat hij gevoelt, dat daarin de 
waarheid, de geheele waarheid, en niets meer dan de waarheid gezegd is.’

Thorbecke deelde het standpunt van De Noordstar niet. Hij schreef aan 
Groen van Prinsterer: ‘In de voordeelige schikking met Belgie en met 
Frankrijk, daar zich de staatsgeleerden van de Noord Star mede vleijen, zie 
ik niet meer dan luchtkasteelen.’ (Hooykaas, 1975, p. 209) De regerings-
gezinde Journal de la Haye was positiever dan Thorbecke en wijdde op 20 
augustus 1831 een artikel aan de vraag wat de winst was van de veldtocht. 
De schrijver betoogde ‘dat door den heldenmoed onzer krijgsbenden 
de nationale eer is gered geworden (…) en dat, wat de schikkingen met 
België betreft, de zege door onze wapenen bevochten tot eene ontknoo-
ping moet leiden’. Maar een ontknoping garandeerde nog geen voorde-
lige voorwaarden, zo was de strekking van een artikel in De Standaard op 
28  augustus  1831. De schrijver ervan besloot zijn kritische opmerkin-
gen met de volgende woorden: ‘Vraagt men dus: wat hebben wij bij den 
bevochten zege gewonnen? Zoo antwoorden wij: eene schoone bladzijde 
meer in onze geschiedenis, maar eene Fransche bezetting in België; de 
algemeene oorlog meer dreigend dan vroeger, en even weinig vooruitzicht 
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op spoedige en voordeelige schikkingen, als vóór dat de oorlog begon.’
De Arnhemsche Courant had al op 12 augustus 1831 vol lof over de veld-

tocht geschreven: ‘O, geene pen is in staat, om deszelfs verrukkingen te 
schetsen; elk waar Oud-Nederlander acht zich gelukkig, deze schoone 
dagen beleefd te hebben.’ En verderop stond: ‘Ziedaar dan nu, door onze 
korten, maar schitterenden veldtogt, den blinddoek van voor de oogen des 
vreemdelings weggerukt; de Belgen in derzelver verachtelijke naaktheid 
openlijk ten toon gesteld, en de Hollanders daarentegen de bewondering 
geworden van gansch Europa.’

Rehabilitatie van de prins van Oranje

De positie van de prins van Oranje was door het succes van de Tiendaagse 
Veldtocht aanzienlijk verbeterd. De man die men in oktober 1830 had 
weggehoond vanwege zijn opportunistische politieke activiteiten, had 
weer uitgeblonken in zijn eigenlijke kwaliteiten als krijgsman en veldheer. 
(Van der Hoeven, 1973, p. 154) Dit werd ook door Thorbecke bevestigd. 
Hij schreef: ‘Voorleden dinsdag heb ik den zegevierenden intogt des prin-
sen van Oranje in den Haag bijgewoond. Het was een treffend volksfeest, 
in de schoonste en innigste beteekenis van het woord. Zoo algemeen de 
geestdrift en zuiver de liefde, waarmede de prins werd ingehaald, zoo edel 
en met nadruk vorstelijk was de wijs, op welke hij zulks beantwoordde. Ik 
wenschte wel, dat gij het koninklijk huisgezin te midden der opgewonden 
en juichende menigte met mij had gezien. Niet ligt zal elders zulk een 
toneel worden aanschouwd.’ (Hooykaas, 1975, p. 209)

Onbeschrijfelijk was de vreugde in Nederland. Uitbundig de geestdrift 
voor vader Willem en zijn zonen en in het bijzonder de prins van Oranje. 
(Nuyens, 1884, dl. 2, p. 104) Vooral Amsterdam en Den Haag manifesteer-
den zich in loftuitingen. De beeldvorming in deze steden was zeer positief, 
getuige ook de vele blijken van, nogal theatrale, vaderlandslievende poëzie 
die daar en elders verscheen. In andere plaatsen gaf de bevolking eveneens 
uiting aan de vreugde over de behaalde overwinning.

De Amsterdamse hoogleraar N.G. van Kampen (1776-1839) gaf in één 
volzin de sfeer weer: ‘De geheele togt des Prinsen van Oranje was eene 
zegepraal. Te Breda, te Dordrecht, te Rotterdam, boden maagden hem en zij-
nen broeder lauwerkransen aan, of waren eerebogen opgerigt op hunne 
weg, of werden zij door duizenden ontvangen, waarvan sommigen 
beijverden, hun rijtuig zelve voort te trekken, of vlagden alle de schepen, 
en was de rivier met booten en schuiten bedekt, terwijl zich ieder ver-
drong om ’s Vorsten vriendelijk gelaat te aanschouwen, een’ groet of zelfs 
een’ handdruk te ontvangen, die de volklievende Prins van Oranje met 
hartelijkheid aan velen gaf, welke hem naderden.’ (Van Kampen, 1834, p. 
389)
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De Bosch Kemper, die zelf als vrijwilliger deel uitmaakte van het Neder-
landse leger, deelde eveneens in de blijdschap, toen hij schreef: ‘De 
terugkomst van het Nederlandsche leger gaf aanleiding tot allerlei vreug-
debetoon, niet het minst op den 24e Augustus, toen ’s Konings jaardag 
gevierd werd.’ Hij voegde daaraan toe: ‘Het jaar van 24 Augustus 1830 tot 
24 Augustus 1831 is met onuitwischbare letteren geschreven in ’s lands 
geschiedenis; het heeft zich gekenmerkt door bijna algemeene toewijding 
van het volk aan het Vaderland. De wijze, waarop tegen een beginsellooze 
diplomatie de rechten en belangen van Nederland zijn verdedigd, heeft 
niet minder van bekwaamheid doen blijken dan van moed en trouw op 
het oorlogsveld; maar toch heeft het ook niet ontbroken aan besluiteloos-
heid, – aan halve maatregelen, – aan dubbelzinnigheid.’ (De Bosch Kem-
per, 1873, p. 165)

Een tussentijdse conclusie mag zijn dat de positie van Nederland 
heel anders zou zijn geweest, indien de regering een redelijk beleid had 
gevoerd en zo spoedig mogelijk tot een goede scheidingsregeling met 
België was gekomen. Doordat zij echter telkens halfslachtige maatrege-
len nam, dupeerde zij de bevolking die onder een zware financiële last 
gebukt ging. De interventie van Groot-Brittannië en Frankrijk had Bel-
gië, ondanks de verpletterende nederlaag die het leed, sterk gemaakt en 
Nederland, ondanks een schitterende overwinning, verzwakt. (De Bosch 
Kemper, 1873, p. 169) In Londen zouden opnieuw lastige besprekingen 
plaatsvinden. Ze werden ten slotte verwoord in de formulering van de 
Vierentwintig Artikelen. 




