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Hoofdstuk 12

De Vierentwintig Artikelen en de reacties erop

Calendarium
20 augustus 1831 Door bemiddeling van de mogendheden wordt tussen 

Nederland en België een wapenstilstand gesloten, die 
voortduurt tot 25 oktober 1831

14 oktober 1831 De aanbieding van de Vierentwintig Artikelen door de 
Europese mogendheden in Londen aan de Belgische 
en Nederlandse regeringen

1 november 1831 De aanvaarding van de Vierentwintig Artikelen door 
het Belgische parlement

15 november 1831 Het tractaat van de vijf Europese mogendheden 
waarin ze de uitvoering van de bepalingen aan Bel-
gië garanderen. Willem I blijft iedere onderhandeling 
afwijzen en wenst de Citadel van Antwerpen niet op 
te geven

22/23 december  Het debat in de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
1831 over de Rijksbegroting voor het jaar 1832
31 januari 1832 De ratificatie van de Vierentwintig Artikelen door 

Groot-Brittannië en Frankrijk
22 februari 1832 Het geheim overleg van de regering in Den Haag met 

de Russische gezant A.F. graaf Orloff (1786-1861)
4 maart 1832 De erkenning door koning Willem I van de Belgische 

onafhankelijkheid op voorwaarde dat de mogendhe-
den de door hem voorgestelde wijzigingen in de Vie-
rentwintig Artikelen accepteren

22 oktober 1832 De conventie van Frankrijk en Groot-Brittannië 
om desnoods met militair geweld het tractaat van 15 
november 1831 uit te voeren

23 december 1832 De overgave van de Citadel van Antwerpen door D.H. 
Chassé

15 juli 1833  De hervatting van de Londense Conferentie. Wil-
lem I volhardt in zijn weigering de voorstellen van de 
mogendheden aan te nemen. De Conferentie besluit 
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haar zittingen vanaf 24 augustus 1833 te verdagen 
zonder een datum voor een volgende vergadering vast 
te stellen

10 maart 1838 Koning Willem I verklaart zich akkoord met een 
scheidingsverdrag

19 maart 1838 De hervatting van de Londense Conferentie
19 april 1839 De ondertekening van de definitieve akkoorden met 

betrekking tot scheiding van België en Nederland 
door de grote mogendheden

8 juni 1839 De uitwisseling van de laatste ratificatiebesluiten in 
verband met de afscheiding van België

Na de euforie in Nederland vanwege de successen tijdens de Tiendaagse 
Veldtocht werden in Londen de diplomatieke besprekingen hervat. Nadat 
door bemiddeling van de grote mogendheden een wapenstilstand was 
gesloten tussen België en Nederland boden de bemiddelaars in Londen 
beide partijen nieuwe voorwaarden aan, vervat in de Vierentwintig Artike-
len. Deze werden door België na discussie in het parlement aanvaard, maar 
door koning Willem I opnieuw afgewezen. Dit betekende voor Neder-
land een grote financiële druk, omdat de kosten in verband met een staand 
leger bleven drukken op de begroting.

Het laatste militaire bolwerk, de Citadel van Antwerpen, moest onder 
druk van Frankrijk worden opgegeven. Langzaam maar zeker zag Willem 
I zijn hoop op betere voorwaarden vervliegen. Uiteindelijk verklaarde hij 
zich akkoord met een scheidingsverdrag dat ten slotte in 1839 werd gera-
tificeerd.

Enthousiasme in Nederland na het succes van het leger

Na het uitbundige succes van de Tiendaagse Veldtocht te hebben gevierd, 
leefde het land van koning Willem I in de veronderstelling aan kracht 
en invloed te hebben gewonnen. Dat bleek uit het feit dat men voor de 
inval in het Zuiden tevreden zou zijn geweest met een volledige scheiding 
onder billijke voorwaarden. Onder invloed van de euforie van de geslaagde 
militaire actie was de gedachte: ‘Wij kunnen ons recht handhaven, wij 
moeten niet toegeven aan onbillijke eischen.’ Dit gevoel was ingegeven 
door dichters en schrijvers die de houding van Nederland idealiseerden. 
De met redenaarstalent begiftigde Amsterdamse hoogleraar A. des Amorie 
van der Hoeven (1798-1855) sprak bij de opening van de algemene verga-
dering van de Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten de volgende 
hoogdravende woorden: ‘Een kleine natie bond alleen de strijd tegen de 
hydra der omwenteling aan.’ (De Bosch Kemper, 1873, p. 170)
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In conservatieve kring in Europa toonde men zich eveneens tevreden over 
het verloop van de Tiendaagse Veldtocht. Deze had aangetoond dat de 
koning nog in hoog aanzien stond bij zijn onderdanen, die goed en bloed 
voor hem en het vaderland hadden gegeven, trouw hadden gestreden 
tegen de beginselloze diplomatie en waren opgekomen voor de rechten 
van hun vaderland. De in Amsterdam woonachtige dichter en ondernemer 
C. Loots (1764-1834) dichtte in augustus 1831 een Opwekking der Mogend-
heden ter heirvaart naar Parijs en de bekende dichter J. van Lennep (1802-
1868) schreef in dezelfde periode het gedicht de Roem van twintig Eeuwen.

De Noordstar was nog steeds in de ban van de overwinning. Op 5 sep-
tember 1831 opende het blad met een artikel over de verjaardag van 
koning Willem I. Zijn verjaardag was volgens de schrijver nog nooit zo 
uitbundig gevierd als nu. Erepoorten, kransen met bloemen en vrolijk 
gezang waren het toonbeeld van aanhankelijkheid aan de koning geweest. 
In alle lagen van de bevolking waren deze uitingen van vreugde gezien. 
Maar, terug in de werkelijkheid, constateerde het blad dat de vrede nog 
niet was getekend, het leger nog steeds aan de grenzen stond en de grens-
scheiding evenals de verdeling van de schulden nog niet waren geregeld, 
‘om van al de veranderingen en verbeteringen, welke wij in ons Binnen-
landsch Bestuur mogen verwachten, niet te spreken’. 

De diplomaten gaan opnieuw aan het werk

Na verloop van tijd ontwaakte Nederland uit de overwinningsroes en 
moesten de koning en zijn onderdanen weer overgaan tot de orde van de 
dag. Door tussenkomst van de mogendheden was op 20 augustus 1831 
een wapenstilstand gesloten geldend tot 25 oktober 1831. In de tussen-
tijd moesten de diplomaten in Londen, op basis van de eisen van de beide 
partijen, een nieuwe schikking treffen. De Achttien Artikelen waren door 
het in augustus 1831 beëindigde militaire machtsvertoon niet meer te ver-
dedigen. Daarbij kon Nederland nog steeds rekenen op de sympathie van 
Oostenrijk, Pruisen en Rusland.

Op 14 oktober 1831 werden de nieuwe regelingen in de vorm van 
de Vierentwintig Artikelen gepresenteerd. Ze stuitten echter zowel bij 
Nederland als bij België op grote weerstand. De Belgische diplomaat J.B. 
Nothomb (1805-1881) drukte het probleem als volgt uit: ‘Holland zeide: 
“ik wil mijne voormalige grenzen, maar ik wil het geheel mijner voor-
malige schulden niet”, België zeide: “ik begeer voor mij een deel van het 
voormalig Hollandsch grondgebied, en ik wil niets dragen van de oude 
Hollandsche schuld.” ’ (Nuyens, 1884, dl. 2, p. 106)

De voorwaarden van de Vierentwintig Artikelen waren een mengeling 
van de Januari-protocollen van 27 januari 1831 en de Achttien Artikelen 
van 26 juni 1831. Limburg werd zo verdeeld, dat Roermond bij Neder-
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land werd gevoegd; Luxemburg werd gehalveerd, het Waalse gedeelte werd 
Belgisch, het overige gebied bleef in handen van Willem I, de groother-
tog-koning. Deze moest met de Duitse Bond gaan onderhandelen over 
een schadeloosstelling voor het geleden verlies. Vanaf 1 januari 1832 zou 
België jaarlijks 8.400.000 gulden betalen als rente op de staatsschuld en 
moest 5 procent vergoeden van de schulden die vanaf 1 november 1830 
waren ontstaan. De vrije vaart op de Schelde, Maas en Rijn werd gere-
geld. Dit hield in dat onder zekere bepalingen, zoals het heffen van loods-
geld, zowel Nederlandse als Belgische schepen onbelemmerd de wateren 
mochten bevaren. Bovendien werd bepaald dat België via Sittard een neu-
trale toegangsweg naar Duitsland zou krijgen.

Door de vijandige houding van de Nederlandse en Belgische staats-
lieden onderling was niet te verwachten dat een eindschikking met 
betrekking tot de genoemde voorwaarden spoedig tot stand zou komen. 
Bovendien zouden de Duitse Bond en de agnaten (bloedverwanten) van 
het Huis van Nassau er hun goedkeuring nog aan moeten geven.

Noch in Nederland noch in België was men tevreden over het bereikte 
resultaat. Voor Nederland was Luxemburg een twistpunt, maar ook 
de regeling van de financiën stuitte op tegenstand. De vrije vaart op de 
Schelde lag gevoelig, de toegang tot Antwerpen was vanaf 1648 [Vrede 
van Westfalen] altijd in handen van de Nederlanders geweest. Daar-
bij speelde steeds de concurrentie tussen de havensteden Antwerpen en 
Amsterdam een rol. Ondanks het aandringen van vooral Falck om de 
Vierentwintig Artikelen te accepteren wenste de koning dat niet te doen. 
Zoals hij eerder de Achttien Artikelen had afgewezen, zo deed hij dat ook 
met de Vierentwintig Artikelen.

In België ontstond eveneens een krachtig verzet tegen de nieuwe voor-
waarden. De Belgen beschouwden Limburg en Luxemburg als delen van 
de Zuidelijke Nederlanden en de Schelde stroomde volgens hen voor het 
grootste deel door België. Daarbij kwam nog dat Leopold de troon had 
aanvaard onder de voorwaarden van de Achttien Artikelen en niet onder 
die van de Vierentwintig Artikelen. (Nuyens, 1884, dl. 2, pp. 105-111)

Het debat in het Belgische parlement over de Vierentwintig Artikelen

Omdat het nieuwe verdrag ongunstiger voor België was uitgevallen, werd 
de stemming in België er niet beter op. Wel viel een deel van Luxemburg 
aan België toe, maar Maastricht en Limburg over de Maas zouden bij 
Nederland komen. Het kostte de Belgische regering veel moeite de als 
Vierentwintig Artikelen geformuleerde voorstellen voor de scheiding van 
het voormalige Verenigd Koninkrijk in de Kamer van Volksvertegenwoor-
digers aangenomen te krijgen. Dat bleek toen de Vierentwintig Artike-
len in de Kamer werden behandeld. Het debat verliep stormachtig. Velen 



233De Vierentwintig Artikelen en de reacties erop

beschouwden de voorwaarden als verraad aan het adres van hun Lim-
burgse en Luxemburgse medeburgers. Slechts een geringe meerderheid 
wilde zich bij de feiten neerleggen. Uiteindelijk won het gezonde ver-
stand. Op 1 november 1831 werd het geheel aan voorstellen met 59 tegen 
38 stemmen aangenomen. De Senaat bleek gewilliger, in dat huis waren 
35 stemmen voor en slechts acht tegen. Omstreeks half november 1831 
ondertekende de Belgische gevolmachtigde in Londen de Vierentwintig 
Artikelen. (Verberne, 1958, dl. 2, p. 95) 

Reacties in de pers met betrekking tot de Vierentwintig Artikelen

Al op 7 september 1831 besteedde De Standaard aandacht aan de her-
opende onderhandelingen in Londen. Angst overheerste bij de redactie. 
Hoe zouden de mogendheden op de militaire actie reageren? Het grote 
probleem was, dat België door de Franse interventie afhankelijker was 
geworden van dit land. ‘Wat zouden de gevolgen voor Nederland kun-
nen zijn?’, zo vroeg de schrijver zich in zijn beschouwing af. Om Frank-
rijk te vriend te houden moesten volgens hem meer concessies aan België 
worden gedaan en dit zou ten koste van Nederland gaan. Hij besloot zijn 
sombere artikel als volgt: ‘Voor Europa is het intusschen genoeg gebleken, 
dat de onafhankelijkheid van België eene hersenschim is, maar den vrede 
zal het niet opofferen, hetzij tegen, hetzij ten voordeele van België. Voor 
Nederland is dus de toekomst al even duister gebleven, en is een nieuw 
jaar sedert den Brusselschen opstand ingetreden, hetwelk welligt evenzeer 
in nuttelooze onderhandelingen zal worden verbruikt, wanneer niet reeds 
vroeger niettegenstaande het verlangen der vorsten en kabinetten, de oor-
log uitbreekt.’ De situatie werd dus door De Standaard als benard ervaren.

Het Algemeen Handelsblad nam op 16 november 1831 afstand van dege-
nen die aandrongen op het aannemen van de Vierentwintig Artikelen. Het 
blad schreef: ‘Omtrent de waarheid, dat de 24 Artikelen strijdig zijn met 
ons belang, bestaat eigenlijk geen verschil en slechts een paar tijdschriften 
of dagbladen stellen er prijs op, om zich door het aanprijzen der 24 Arti-
kelen, een roem der zonderlingheid te verzekeren. Wij willen ons niet aan 
hunne zijde scharen.’ Met die zonderlingen bedoelde het Algemeen Han-
delsblad onder meer De Standaard.

Het antwoord van De Standaard liet niet lang op zich wachten. Op 19 
november 1831 reageerde dit blad als volgt: ‘Men schreeuwt hoog over 
onze mening, men noemt ons singulier en onverschillig, terwijl wij slechts 
koel en onpartijdig zijn of althans verlangen te zijn.’ De auteur van het 
artikel wees de Journal de la Haye en het Algemeen Handelsblad aan als de 
veroorzakers van de scheuring. Zij zouden met hun geschrijf voor de 
nodige stemmingmakerij hebben gezorgd. De redactie van De Standaard 
heeft altijd aangedrongen op rechtstreekse onderhandelingen met de Bel-
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gen. De schrijver van het artikel merkte op dat hij de pen direct zou neer-
leggen, als de publieke opinie de opvatting van de Journal de la Haye en het 
Algemeen Handelsblad zou delen. De schrijver benadrukte dat de bevolking 
behoefte had aan een regering die hervormingen nastreefde.

Op 17 november 1831 publiceerde het Algemeen Handelsblad een artikel 
naar aanleiding van de brochure Eenige aanmerkingen over de 24 artikelen. De 
auteur wees op het gevaar van de vrije doorvaart. Dit zou betekenen dat 
Nederland als doorvoerland ging fungeren en dit zou zeer schadelijk voor 
de eigen handelsbelangen zijn.

Op 2 november 1831 besprak De Standaard eveneens het voorstel van 
de mogendheden. De schrijver kwam met twee opmerkingen vooraf. De 
eerste was dat een schikking die tot stand kwam via bemiddeling altijd 
geschilpunten zou houden en de tweede dat niet alle wensen, verlan-
gens en rechten konden worden verwezenlijkt. Daar kwam volgens het 
blad nog bij dat de Januari-protocollen door de koning waren aanvaard. 
Ze zouden als uitgangspunt voor de onderhandelingen moeten dienen. 
De schrijver van het artikel concludeerde dat De Standaard een pleitbe-
zorger was geweest van het aannemen van de Achttien Artikelen. Nu deze 
door de Vierentwintig Artikelen waren vervangen, zou acceptatie ervan de 
meest logische stap zijn.

De gevolgen van de volhardingspolitiek van koning Willem I

De weigering van de koning de Vierentwintig Artikelen te accepteren 
werkte, evenals het niet invoeren van liberale hervormingen, verlammend 
op de bevolking. Politici als Luzac, Van Nes en Warin spraken voor dove-
mansoren. Thorbecke, Groen van Prinsterer en Van Marle waren teveel 
met zichzelf ingenomen om de realiteit onder ogen te zien. Van Hogen-
dorp had door de verdediging van de prins van Oranje aan invloed verlo-
ren, waardoor zijn latere denkbeelden niet meer serieus werden genomen. 
Van de tirades van Lipman tegen Van Hogendorp kregen velen meer dan 
genoeg. Kortom: de politiek bleek besluiteloos en daardoor machteloos. 
Eind 1831, begin 1832 had de bevolking nog kunnen denken dat de rege-
ring oprecht bezig was met de regeling van een eindschikking. Daarvoor 
waren twee redenen. Ten eerste dwong de benarde financiële toestand het 
Rijk tot een spoedige oplossing van het conflict te komen en in de tweede 
plaats bleven de mogendheden aandringen op instemming van de voorge-
stelde regeling. (De Bosch Kemper, 1873, p. 167)

In het laatste nummer van De Noordstar, verschenen op 29 december 
1831, weersprak de redactie van het blad nog eenmaal het advies van De 
Standaard snel tot een eindschikking met de mogendheden te komen. Het 
uitblijven daarvan zou een verlammende werking hebben op de bevol-
king. De Noordstar merkte daarover op dat er geen hechtere band met de 
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koning was geweest dan juist in deze tijd. Verder noteerde de schrijver met 
vreugde dat de weigering van de regering om de Vierentwintig Artikelen 
aan te nemen niet had geleid tot een confrontatie met Engeland en Frank-
rijk. Hij prees de houding van de koning die niet gezwicht was voor de 
druk van de mogendheden. Opmerkelijk in dit artikel is dat De Noordstar 
geen woord van kritiek uit op het achterwege blijven van de door haar 
steeds aangeprezen staatsrechtelijke vernieuwingen. Het Algemeen Handels-
blad had zich op 7 december 1831 al in soortgelijke bewoordingen als De 
Noordstar uitgelaten. De redactie was blij dat de koning de Vierentwintig 
Artikelen had afgewezen, omdat die in strijd zouden zijn met de afspraken 
van 1795. Aanvaarding ervan zou een aantasting van het grondgebied van 
oud-Nederland hebben betekend.

Het debat over de Rijksbegroting voor het jaar 1832

Zoals de redactie van De Standaard al had betoogd, legde de voortdu-
rende oorlogssituatie van het land een grote druk op de financiën. Daarom 
kreeg de gewone tienjaarlijkse Rijksbegroting van 1832 in de vergade-
ring van de Tweede Kamer op 22 en 23 december 1831 meer dan gewone 
aandacht. Deze begroting ging over de gewone, lopende uitgaven en 
sloot met een tekort van elf miljoen gulden op een begroting van ruim 
48,5  miljoen gulden. Ondanks veel kritische woorden van verontruste 
Kamerleden werd de begroting na krachtig aandringen van de minister 
van Financiën, Van Tets van Goudriaan, door de Tweede Kamer met 41 
stemmen voor en slechts acht Kamerleden tegen aangenomen. De Rijks-
begroting voor buitengewone behoeften beliep een bedrag van 138 mil-
joen gulden. Deze begroting ging over buitengewone en onvoorziene 
uitgaven en werd vastgesteld voor één jaar. Het Kamerlid F. Frets hield een 
gloedvol betoog over de opstelling van de bevolking ten opzichte van de 
mogendheden en België. Hij beëindigde zijn toespraak als volgt: ‘Om te 
eindigen zooals ik begonnen ben: wij worstelen niet met een onverbid-
delijk noodlot; wij voeren geen kamp voor de eene of andere theorie van 
staatsbestuur, maar, even als de voorvaders, voor vrijheid en onafhanke-
lijkheid. Wij vertrouwen op God, en zullen niet bezwijken dan voor hem 
alleen.’ Na hem volgden nog veel sprekers en ten slotte voerde de minister 
van Financiën het woord. De begroting voor buitengewone en onvoor-
ziene uitgaven werd met 34 tegen 15 stemmen aangenomen.

De Noordstar van 29 december 1831 vond het optreden van de minister 
van Financiën vreemd. Het zou het vertrouwen in de financiële aange-
legenheden niet hebben bevorderd. Nadat de hele begroting behandeld 
was en de beraadslagingen waren afgerond, was de minister immers met 
de mededeling gekomen, dat de begroting nog met vier miljoen gulden 
kon worden bezuinigd. Toen een afgevaardigde had voorgesteld de beraad-
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slagingen met een dag te verlengen, was de overgrote meerderheid van de 
Kamer hiermee niet akkoord gegaan. Aldus De Noordstar. Waarop de voor-
gestelde bezuiniging betrekking had, werd overigens niet medegeedeeld.

Naar aanleiding van het begrotingsvoorstel van 138 miljoen gulden 
kwam anoniem een brochure uit met de titel Bedenkingen over Vrede en 
Oorlog in verband met de heffing van ƒ 138,000,000, uitgegeven in Utrecht 
bij N. van der Monde (1799-1847). De auteur drong erop aan de Vieren-
twintig Artikelen aan te nemen. Zijn vlugschrift begon met de spreuk: ‘De 
waarheid te volgen, de regtvaardigheid te verdedigen, voor niets te vree-
zen.’ Het Algemeen Handelsblad, De Noordstar en de Journal de la Haye wezen 
het betoog in de brochure met kracht van de hand. De Standaard, het blad 
dat al eerder had geadviseerd de Vierentwintig Artikelen aan te nemen, was 
het in grote lijnen eens met de schrijver van deze publicatie. (De Bosch 
Kemper. 1873, letterkundige aantekeningen, pp. 272-273)

Op 18 december 1831 reageerde De Standaard op uitspraken van het 
Algemeen Handelsblad, gedaan in de nummers van 10 en 15 december van 
genoemd jaar. Het Amsterdamse dagblad beschuldigde De Standaard van 
het zaaien van tweedracht door aan te dringen op het aannemen van de 
Vierentwintig Artikelen. Dit blad wilde volgens het Algemeen Handelsblad 
alles op de kop zetten, ja, het zou zelfs op een revolutie uit zijn. De eer-
ste opmerking die De Standaard in haar reactie op dit verwijt maakte, was: 
‘Dat dit geene redeneringen zijn, behoeft geen betoog. Dat dit magtspreu-
ken zijn ziet ieder.’ De redactie van De Standaard wees de wijze waarop 
het Algemeen Handelsblad discussieerde krachtig van de hand. Dit dagblad 
was een felle tegenstander van het aannemen van de Vierentwintig Arti-
kelen. Handel en scheepvaart zouden door de nieuwe voorstellen te zwaar 
worden getroffen. Als de Vierentwintig Artikelen zouden worden geaccep-
teerd, aldus De Standaard, was de kwestie opgelost en zou er juist veel geld 
worden bespaard. De volhardingspolitiek woog niet op tegen de financiële 
voordelen. Maar als men het onderste uit de kan wilde hebben van iets 
waarvan de haalbaarheid uiterst onzeker was, moesten de miljoenen maar 
opgeofferd worden. Of zoals de schrijver het uitdrukte: ‘Getroost u een 
zeker kwaad voor een onzeker goed.’ De Standaard zette daarmee de lezers 
niet aan tot revolutie, zoals het Algemeen Handelsblad had beweerd.

De ratificatie van de Vierentwintig Artikelen

De vertegenwoordigers van de grote mogendheden hadden in Londen 
aan de formulering van de nieuwe overeenkomst gewerkt. Het protocol 
van 4 januari 1832 lag gereed om geratificeerd te worden. Vanwege de 
weersomstandigheden werd een uitstel van veertien dagen verleend. De 
door de Nederlandse regering ingebrachte bezwaren waren op geen enkel 
punt gehonoreerd. Het enige waar de mogendheden op aandrongen, was 
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het aannemen van dit traktaat. De Standaard van 22 januari 1832 vroeg 
zich af hoe de regering op deze voorstellen zou reageren en met welke 
argumenten zij de volhardingspolitiek zou verdedigen. De redactie van De 
Standaard werd ongeduldig en drong voortdurend aan op het accepteren 
van de Vierentwintig Artikelen.

Het diplomatieke overleg tussen Londen, Brussel en Den Haag ging 
begin 1832 onverminderd door. Op 30 januari 1832 ontving de Confe-
rentie de tegenvoorstellen van de Nederlandse regering met onder andere 
een voorstel tot schikking. Dit ontwerp werd niet in behandeling geno-
men, omdat Groot-Brittannië en Frankrijk de Vierentwintig Artikelen al 
geratificeerd hadden en de verwachting was dat Oostenrijk, Pruisen en 
Rusland binnen afzienbare tijd zouden volgen.

Geheim diplomatiek overleg in Den Haag

Eind februari 1832 deed in Nederland het gerucht de ronde dat tsaar 
Nicolaas I (1796-1855) zijn adjudant, A.F. graaf Orloff, naar Nederland 
had gezonden met nieuwe voorstellen. Dit was slechts gedeeltelijk waar. 
Orloff was op 22 februari 1832 inderdaad in Den Haag, zij het niet met 
nieuwe richtlijnen, maar als onderhandelaar van de tsaar om de koning 
over te halen de Vierentwintig Artikelen te ondertekenen, met de toezeg-
ging dat Rusland daarna bereid was zich sterk te maken voor enige veran-
deringen. (De Bosch Kemper, 1873, p. 228)

Toen Orloff in Den Haag was aangekomen, had Nicolaas I de Vieren-
twintig Artikelen, onder voorbehoud, al geratificeerd. De overhandiging 
was echter uitgesteld, totdat de onderhandelingen in Den Haag zouden 
zijn beëindigd. De Nederlandse regering deelde op 4 maart 1832 mee, dat 
zij bereid was, onder voorwaarden, de Belgische staat te erkennen. Orloff 
drong op die erkenning aan, maar de koning bleef bij het besluit België 
slechts te zullen erkennen, indien de Belgische regering met de geamen-
deerde voorwaarden van scheiding zou instemmen. Orloff nam daar geen 
genoegen mee en verliet Den Haag met de dreigende mededeling dat 
alle uit de halsstarrige houding voortvloeiende gevolgen voor Nederland 
waren.

In een diplomatieke nota zette de regering in Den Haag haar voorwaar-
den nog eens op een rijtje: verbetering van de clausule met betrekking tot 
de vrije vaart op de Maas, Rijn en Schelde, opheffing van het servituut van 
een weg of een kanaal ten behoeve van België door Limburg, aanpassing 
van de kapitalisatie van de rente, liquidatie van het Amortisatie-syndicaat 
en de toekenning van een aaneengesloten gebied tussen ’s-Hertogenbosch 
en Maastricht. (De Bosch Kemper, 1873, p. 230)

Het eigenzinnige standpunt van de koning was wel begrijpelijk. De 
aanmatigende houding van de Europese mogendheden gaf daar aanleiding 
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toe. De Nederlandse gezant mocht immers niet meer deelnemen aan de 
onderhandelingen. Dit was een regelrechte belediging voor Nederland als 
onafhankelijke natie. De Achttien Artikelen waren ook al zonder overleg 
met Nederland gewijzigd in het voordeel van België. De Belgische koning 
beklom de troon, voordat de scheiding geregeld was. Daar kwam nog bij 
dat de nieuwe voorstellen bepalingen bevatten, die de soevereiniteit van 
Nederland miskenden. Toch zijn in 1832 stemmen opgegaan, die aan-
drongen op ondertekening. De Standaard leverde er op 9 maart 1832 een 
voorbeeld van. En zelfs de prinsen hebben bij hun vader aangedrongen 
op aanvaarding van de Vierentwintig Artikelen. Maar Willem I zag in de 
bepalingen, geformuleerd door het Russische hof, niets dan onbeduidende 
beloften en geen waarborgen voor een verbetering van de artikelen. (De 
Bosch Kemper, 1873, p. 234)

Overigens vernam De Standaard pas op 8 april 1832 uit Franse kranten, 
dat de Nederlandse regering met Orloff had onderhandeld. Met toene-
mende verbazing constateerde dit blad dat de Nederlandse autoriteiten de 
laatste gelegenheid om een eind aan de Belgische kwestie te maken, had-
den laten lopen. Na al het gevoerde overleg zou de tsaar zich niet verder 
geroepen hebben gevoeld de voorwaarden van de koning te verdedigen.

Haaks op de opvatting van De Standaard met betrekking tot het einde 
van de Belgische kwestie stond die van het Algemeen Handelsblad. Deze 
krant had op 14 maart 1832 betoogd dat de publieke opinie de gedragslijn 
van de koning waardeerde, zeker nadat de koning had toegezegd Leopold 
te erkennen, mits de door hem voorgestelde wijzigingen in de Vieren-
twintig Artikelen werden vastgelegd. Concluderend schreef het blad het 
volgende: ‘Wij zijn niet teleurgesteld. Omtrent Z.Ms. bewilliging in de 
onafhankelijkheidsverklaring van België bestaat geen de minste twijfel.’

Felle discussies in de pers

De Standaard had in het nummer van 26 februari 1832 nog eens haar 
standpunt uiteengezet. De schrijver had toen naar voren gebracht dat het 
aannemen van de artikelen nog steeds het beste zou zijn, maar hij zwakte 
zijn voorkeur wat af door te schrijven: ‘Niet evenwel grondden wij die 
meening op de volkomen regtvaardiging van het voorgeslagen traktaat, 
welke wij nimmer in allen deele hebben volgehouden, maar alleen op 
de noodzakelijkheid om aan onzen tegenwoordigen toestand een einde te 
maken, indien er geene volstrekte zekerheid bestond om een beter verdrag te erlan-
gen. Die volstrekte zekerheid was dus in onze oogen, de conditio sine qua non 
(noodzakelijke voorwaarde) eener weigering, omdat het van zelve sprak, 
dat de regering verpligt was vol te houden, indien door die volharding 
bedingen konden worden getroffen, welke de daaruit ontsproten tijdelijke 
nadeelen kunnen zouden goedmaken.’
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De Standaard kon beter uit de voeten met het bericht in de Amsterdam-
sche Zondags-Kronijk De Atlas van 27 november 1831. Dit Nederlandsch 
Staat-, Geschied-, Letter-, Huishoudkundig en Algemeen Nieuws-Blad (1831-
1832) had in een helder betoog de voor- en nadelen van een vrije vaart 
op de Nederlandse wateren besproken. De Standaard had daar, opmerkelijk 
genoeg, eigenlijk niets aan toe te voegen. ‘Zij [het betoog] is juist’, schreef 
het blad op 4 maart 1832, ‘en indien wij er iets bij te voegen hadden, het 
zou dit zijn, dat wij langs dezen weg onzen handel trachtende te bevorde-
ren, misschien zouden afsnijden het zoeken van meer voordeelige mid-
delen van gemeenschap, dan bij de meerdere kosten onzer handelsteden 
thans bestaan. Een groot voordeel zou daarvan naar onze wijze van zien 
het gevolg zijn, daar toch de voor den Rijnhandel meer gunstige ligging 
van Dordrecht en Rotterdam boven die van Antwerpen, aan geene plaatsen 
duurzamer dan immer de bovenhand en de voorkeur boven de laatstge-
noemde handelstad zou verzekeren.’

De Arnhemsche Courant had trouwens op 19 november 1831 al gemeld 
dat de opheffing van het verbod van de vrije Rijnvaart in Duitsland de 
handel daar geen windeieren had gelegd. Het handelsverkeer was daar 
opzienbarend gegroeid. Vrije vaart leverde dus meer op dan een beperking 
ervan. De vrije vaart op de Rijn was in de slotakte van het Congres van 
Wenen op 24 maart 1815 ingesteld. Na vijftien jaar kwam uiteindelijk op 
31 maart 1831 het Verdrag Van Mainz tot stand. De belangrijkste bepalin-
gen daarin voor de Rijnoeverstaten waren: vrije scheepvaart, vrijstelling 
van belasting en vereenvoudiging van de douaneafhandeling.

De Standaard bleef volhouden dat het aannemen van de Vierentwintig 
Artikelen de enige mogelijkheid was om de bakens te verzetten. De Noord-
star was op 29 december 1831 opgehouden te verschijnen, waardoor de 
woordenstrijd met De Standaard was verstomd. Andere bladen namen de 
polemiek echter over. Een ervan was het Algemeen Handelsblad. Dit dagblad 
bestempelde de redactie van De Standaard als Godslasteraars. (De Standaard 
van 9 maart 1832)

Ook bleek uit een briefwisseling, dat De Standaard kritisch werd 
gevolgd door niemand minder dan Thorbecke. J. de Vos schreef aan Thor-
becke in verband met de Vierentwintig Artikelen: ‘Volhouden moeten wij 
thans meer dan ooit, en ons niet aan de valsche inblazingen van den Stan-
daard stooren. Foei, welke Achitofelsche raad heeft dat blad onlangs gege-
ven.’ (Hooykaas, 1975, p. 258)

Het verdere verloop van de Conferentie in Londen

De illusie van Willem I, dat de Russische tsaar niet zou ratificeren, duurde 
slechts kort. Op 18 april 1832 bekrachtigden Oostenrijk en Pruisen het 
traktaat en op 4 mei 1832 bereikte de formele goedkeuring van tsaar 
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Nicolaas de conferentie. Weliswaar was nog sprake van enig voorbehoud, 
wat opnieuw aantoonde hoe bedrieglijk en beginselloos de diplomatie 
kon zijn. Oostenrijk en Pruisen ratificeerden het traktaat onder de uit-
drukkelijke voorwaarde dat het Groothertogdom Luxemburg, conform 
de afspraken van 15 november 1831, onder de Duitse Bond zou vallen. 
Deze verklaring legde de verantwoordelijkheid bij de Duitse Bond en de 
agnaten van het Huis van Nassau. Beide partijen moesten hun toestem-
ming verlenen. Het betekende eveneens het gelijk van koning Willem I, 
die steeds had gesteld dat de regeling van de Luxemburgse kwestie bui-
ten de besprekingen van de Nederlands-Belgische scheiding moest blijven. 
Voor de Belgische diplomaat, J.S. van de Weyer, was het voorbehoud van 
Oostenrijk en Pruisen echter geen belemmering het traktaat te ratificeren, 
omdat hij refereerde aan de door de vijf mogendheden volledige gegeven 
garanties. De meeste bedenkingen maakte tsaar Nicolaas die slechts wilde 
ratificeren indien de afspraken tussen Nederland en België onverkort 
zouden worden nageleefd. Hoewel Van de Weyer aanvankelijk bezwaar 
maakte tegen de ondertekening van een verklaring waarin een en ander 
werd vastgelegd, werd hij door Palmerston en de Russische diplomaat, A.F. 
Orloff, overgehaald tot ratificatie. Daarna stelde hij Leopold per brief van 
de gang van zaken op de hoogte. (De Bosch Kemper, 1873, pp. 236-237)

Vooruitlopend op een mogelijke val van het kabinet-Grey overdacht 
de redactie van De Standaard op 20 mei 1832 welke consequenties dit 
zou kunnen hebben voor de beëindiging van het conflict met België. De 
schrijver kwam tot de vaststelling dat op het gebied van de buitenlandse 
politiek weinig zou veranderen. Het politieke evenwicht in Europa en het 
handhaven van de vrede stonden bij de mogendheden voorop. De kwestie 
Nederland-België was in hun ogen niet meer dan een vervelende bijkom-
stigheid. Dat was in de afgelopen periode wel gebleken. Alle punten van 
verschil zorgvuldig afgewogen hebbend, kwam de schrijver tot de slotsom 
‘dat alleen de punten betrekkelijk de vrije riviervaart, de schuld en den ijzeren 
weg nog in geschil zullen gebragt worden, zoodat, wat Luxemburg betreft, 
geene wijziging van het 24 artikelen traktaat te wachten schijnt, (…) en 
dat de verandering van het Engelsche ministerie, misschien den algemee-
nen oorlog kan doen onstaan, misschien tot nieuwe vertraging kan aan-
leiding geven, maar tot beëindiging van van onzen provisionelen toestand 
niets zal bijdragen’.

Over regering en parlement maakte de schrijver van het artikel in De 
Standaard van 20 mei 1832 nog de volgende opmerking: ‘Onze Staten-
Generaal wachten. De natie wacht en betaalt. Alles is geduldig en getroost.’ 
Daarna volgde deze zakelijke mededeling: ‘Wij hopen binnen kort door 
het, misschien voor langen tijd, nederleggen onzer pen, de afsnijding van 
alle zelfs kortstondige stoornis in die geduldige verwachtingen te zul-
len bevorderen, en kondigen dit voornemen voorloopig langs dezen weg 
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aan.’ De gelaten stemming die al regelmatig doorklonk, werd ook door de 
teneur van dit artikel bevestigd. Zolang er niets in de politiek veranderde, 
zou het blad zwijgen, dat wil zeggen, niet verschijnen.

De mediastilte van De Standaard bleek niet van lange duur. Op 2 juni 
1832 verscheen het blad weer. Met nieuwe moed? Op basis van het opi-
niërende openingsartikel kan men deze conclusie niet trekken. Daarin 
staat namelijk te lezen: ‘Reeds zijn er wederom vijf maanden van het inge-
gane jaar verloopen; reeds spoedt op nieuw een zitting onzer gewaande 
volksvertegenwoordiging ten einde. Wat is er in dien tijd gedaan? Hoe 
verre zijn wij gevorderd? Waar heeft het ministerie door de meerderheid 
der vertegenwoordiging ondersteund, ons heen gevoerd?’ De Standaard 
beschouwde zich als een roepende in de woestijn. Het blad somde de 
‘gevolgen’ van de weigering van de regering op: een opeenstapeling van 
belastingen en bezwaren. Een grondwet die slechts provisioneel functio-
neerde. Toenemende werkloosheid. Kortom, een falend beleid.

De redactie van De Standaard laste opnieuw een periode van stilzwij-
gen in. Pas op 27  juni 1832 kwam het volgende nummer uit. Zij legde 
daarin de volgende verklaring af: ‘Er zijn eenige weken van stilzwijgen 
ook van onze zijde verloopen. Aarseling omtrent eene tijdelijke staking 
der aangevangen taak was daarvan eene der oorzaken. Moeijelijk viel het 
ons uit den staat van besluiteloosheid, waarin wij ons langen tijd bevon-
den, tot een vast voornemen te geraken, en levendig gevoelen wij daarom 
de behoefte en dit laatste en de drijfveêren en de redenen die ons daar-
toe hebben gebragt, onzen lezers te doen kennen. Met vrijmoedigheid, 
doch tevens met kalmen nadruk willen wij die derhalve kenbaar maken. 
(…) Wij zijn bestreden door schier de meeste dagbladen, die om welke 
redenen dan ook, in den bestaanden geest van reactie geschreven zijn.’ De 
Standaard doelde daarbij op De Noordstar, de Nederlandsche Gedachten en het 
Algemeen Handelsblad. Vervolgens kondigde de redactie een nieuwe opzet 
van het blad aan. Het zou voortaan twee keer per week op vaste dagen 
verschijnen en een rubriek ‘Mengelingen’ met berichten uit andere, voor-
namelijk buitenlandse, kranten zou worden toegevoegd. Het eerste num-
mer met een vernieuwde inhoud verscheen op 15 juli 1832.

Een ogenblik van ontspanning

Innige vaderlandsliefde heerste in Nederland, toen op 14 mei 1832 het 
stoffelijk overschot van Van Speyk naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam 
werd overgebracht Daar werd een monument ter nagedachtenis aan hem 
ingewijd. Velen sloegen de plechtige stoet gade. Enige dagen later vond in 
Leiden de onthulling van een gedenkteken voor de gesneuvelde vrijwil-
liger L.J.W. Beeckman (1812-1831) plaats. Beide plechtigheden vormden 
een inspiratiebron voor het maken van dichtwerken door onder andere 
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J. van Lennep en J.P. Heye (1809-1876). De koning had bepaald dat allen 
die aan de veldtocht hadden deelgenomen, in aanmerking kwamen voor 
het metalen kruis. Alle vrijwilligers in Leiden kregen die uitgereikt op de 
bijeenkomst ter herinnering aan Beeckman. Van beide plechtigheden werd 
in De Standaard geen verslag gedaan. Van dit soort chauvinisme moest het 
blad niets hebben. Het redactionele beleid van De Standaard was vooral 
gericht op het kritisch volgen van de regering en de noodzaak van het 
invoeren van liberale staatkundige denkbeelden in de grondwet.

Zware financiële lasten

Ondanks de geschetste nationale opleving bleef de toestand van het land 
uiterst zorgelijk. De financiële lasten drukten zwaar op de bevolking, 
doordat een akkoord met België uitbleef. De groep die aandrong op het 
aannemen van de Vierentwintig Artikelen werd steeds kleiner. Dat de 
regeringsgezinde Journal de la Haye en de koningsgezinde Nederlandsche 
Gedachten het beleid van de overheid steunden, lag voor de hand. Maar 
zelfs het liberale Algemeen Handelsblad stemde op 7 mei 1832 van harte in 
met het regeringsbeleid. Het schreef: ‘Volharding totdat eervolle en billijke 
voorwaarden van scheiding verworden zijn.’ Sinds J.W. van den Biesen op 
1 november 1831 opnieuw de scepter zwaaide bij het Algemeen Handels-
blad was de koers opvallend gewijzigd. Het blad bood de regering rugdek-
king, temeer nadat Van den Biesen op audiëntie bij de koning was geweest. 
Deze had tegen hem gezegd: ‘Schrijft gij dan Mijnheer! Een goede pen is 
dikwijls even zoo veel waard als een halve armee.’ (Schouwenaar, 1999, p. 
143)

Nadat in december 1931 De Noordstar haar uitgave had stopgezet en De 
Standaard zich geroepen had gevoeld enige tijd niet te verschijnen om zich 
op haar positie te beraden, kondigde de Nederlandsche Gedachten haar einde 
aan. Op 10 mei 1832 kwam het laatste nummer uit. De laatste nummers 
gingen over de vraag: Welke behoort de betrekking van België tot Holland te zijn? 
Het antwoord luidde: ‘Wij verlangen noch hereeniging op den vorigen 
voet, noch administrative scheiding, noch voor het tegenwoordige althans 
scheiding onder denzelfden Vorst of onder dezelfde Dynastie. (…) België 
aan den revolutionairen invloed ontrukt, zou ons op de eene of andere wijs, 
weder ten bolwerk kunnen zijn.’ (De Bosch Kemper, 1873, p. 243)

De volhardingspolitiek kreeg, ondanks de kritiek van de oppositie-
pers, over het algemeen veel bijval. De volksvertegenwoordiging had een 
aantal belastingwetten, bedoeld om de staatskas aan te vullen, herzien. 
Nadat door de minister van Buitenlandse Zaken de stand van zaken met 
betrekking tot de Vierentwintig Artikelen was uiteengezet, begonnen op 
9  juni 1832 in de Tweede Kamer de debatten over de genoemde belas-
tingwetten. Want volharden betekende dat er meer geld beschikbaar moest 
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komen. De meerderheid van de Kamer was ervan overtuigd dat de rege-
ring geen blaam trof. Die had alles in het werk gesteld om tot een bil-
lijke eindschikking met België te komen. Diverse Kamerleden hadden het 
woord gevoerd, zoals Frets, Luzac en Warin. Slechts vier leden hadden uit-
eindelijk tegen de regeringsvoorstellen gestemd. (De Bosch Kemper, 1873, 
p. 245)

Op 30 juni 1832 had de Nederlandse regering nieuwe wijzigings-
voorstellen met betrekking tot de Vierentwintig Artikelen ingediend, die 
aanvankelijk gunstig werden ontvangen. Zo gunstig dat Lodewijk Filips 
koning Leopold al geluk wenste. (De Bosch Kemper, 1873, p. 260) Maar 
ook deze voorstellen om tot een oplossing van het conflict te komen lie-
pen stuk. In Nederland wilde men geen soevereiniteitsrechten opgeven 
ten gunste van het toen nog zo gehate België en in België wilde men 
onverkort vasthouden aan de Vierentwintig Artikelen. Behalve dat vonden 
velen in België het een schande, dat de Citadel in Antwerpen nog steeds in 
Nederlandse handen was.

In juni 1832 gingen in België revolutionaire stemmen op, die aan-
drongen op een oorlog met Nederland. Luxemburg en Limburg behoor-
den aan België, evenals Staats-Vlaanderen en Noord-Brabant. Ook de 
Belgische regering moest het ontgelden. Zij werd beschuldigd van het 
bevoordelen van jonge advocaten ten koste van het volk. De minister van 
Buitenlandse Zaken, F.A. graaf de Muelenaere (1794-1862), voelde zich 
in het nauw gedreven. De Nederlandse regering bleef bij haar standpunt 
dat eerst de schikking moest zijn geregeld, alvorens men zou overgaan tot 
het ontruimen van grondgebied. Op 6 juli 1832 kwamen de diplomaten 
van de grote mogendheden bijeen met Van Zuylen van Nijevelt, maar 
zonder de Belgische gevol-machtigde, A.J. graaf Goblet d’Alviella (1790-
1873). Die vergadering ademde een geest van toenadering. Een dag later 
liet Goblet de Conferentie een zeer scherpe nota toekomen, waarin hij 
de diplomaten verweet de Belgische bepalingen te hebben genegeerd. De 
Belgen wilden niet onderhandelen, zolang de Citadel niet was ontruimd. 
Leopold zat intussen in een lastig parket. Hij kon zijn man in Londen niet 
afvallen en wilde tegelijkertijd vasthouden aan zijn vredelievende toenade-
ring tot Nederland.

De volhardende houding van de Nederlandse regering leek vruch-
ten te gaan afwerpen. De Standaard schreef op 12 augustus 1832 dat een 
doorbraak was bereikt. De regeling van de ingewikkelde kwestie van de 
grensbepaling zou zijn ontknoping naderen. De Conferentie zou, op 
enkele wijzigingen na, de laatste voorstellen van de Nederlandse regering 
hebben aangenomen. Hoewel de pers in België fel tegen de voorstellen 
protesteerde, omdat daardoor de Belgische belangen teveel geschaad zou-
den worden, verwachtte de schrijver, dat een spoedige aanvaarding van de 
schikking door België te verwachten was.
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Opnieuw werd echter een spaak in het wiel gestoken. Ditmaal ging het 
om de handelsbelangen. Zolang de mogelijkheid van een restauratie niet 
was uitgesloten, bleef het grootste gedeelte van de kooplieden en hande-
laars in België orangistisch gezind. Maar naarmate de handel in Rotterdam 
toenam en die in Antwerpen terugliep, werd de vrije vaart op de Schelde 
van levensbelang voor België. In Antwerpen was een brochure uitgege-
ven, getiteld: Lettre à un représentant sur la partie commerciale du nouveau pro-
jet de traité. In dit vlugschrift werd de vrije vaart op de Schelde geëist. In 
de Belgische pers werd de brochure met verve verdedigd en ook in som-
mige Britse bladen gingen stemmen op voor de vrije vaart op de Schelde. 
In Nederland brak de kritiek los. Men vond dat de Belgen veel te hoog 
van de toren bliezen. De regering beklemtoonde nog eens dat de vaart op 
de Schelde conform de afspraken met betrekking tot de Rijn verzekerd 
was. Alle andere concessies zouden in strijd met het recht en het Neder-
landse handelsbelang zijn. Hoe meer de Belgische opvatting in de Neder-
landse pers werd bestreden, des te heviger werden de beschuldigingen aan 
het adres van Nederland in België. Opnieuw zat Leopold in de moeilijke 
positie. Hij verzocht Van de Weyer een brief op te stellen, gericht tegen 
het Nederlandse voorstel. De vredelievende stemming van juni 1832 was 
totaal omgeslagen.

Op 6 september 1832 ontving de Nederlandse diplomaat in Londen, 
Van Zuylen van Nijevelt, een nieuw voorstel. Hij leverde op 20 september 
een breedvoerige memorie in, waarin hij herinnerde aan de grondslagen 
die de Conferentie in januari 1831 als onherroepelijk had aangenomen. 
Koning Willem I had, zo werd betoogd, die uitgangspunten aanvaard, maar 
België had ze afgewezen. Daarna zouden de voorwaarden in het voordeel 
van de Belgen veranderd zijn.

De koning had door sommige artikelen te wijzigen, alles in het werk 
gesteld om alsnog tot overeenstemming te komen. Dit was echter tever-
geefs geweest, zo stond in het verweerschrift te lezen. Van Zuylen van Nij-
evelt beëindigde zijn memorie met de verwachting uit te spreken, dat de 
Conferentie snel tot een ratificatie van het tractaat op grond van de nota’s 
van 30 juni 1832 en 25 juli 1832 zou komen, omdat ‘Zijne Majesteit, die 
niet de middelen bezit om het Europeesch staatrecht alleen te handhaven, 
zich aan de wet der noodzakelijkheid heeft kunnen onderwerpen, door 
het vermenigvuldigen van zijne aanbiedingen, maar dat de maat der inwil-
ligingen thans vol is en dat de Koning nimmer de territoriale en souve-
reiniteitsrechten van Nederland noch de levensbeginselen van het bestaan 
van deszelfs ingezetenen zal verzaken’. (De Bosch Kemper, 1873, p. 274)
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Nieuwe hindernissen in de onderhandelingen

Het huwelijk van Leopold met prinses Louise van Orléans (1812-1850), 
dat op 9 augustus 1832 te Compiègne werd gesloten, betekende een poli-
tiek verbond met Frankrijk. In diezelfde maand was al in het geheim 
gesproken over een mogelijke Franse veldtocht tegen Antwerpen. Beide 
landen besloten de politieke druk op te voeren. Voordat de Conferentie 
kennis had genomen van het Thème Palmerston, waarin de Vierentwintig 
Artikelen nog eens werden bekrachtigd en de vaart op de Schelde en ove-
rige binnenwateren ten gunste van de Belgen waren gewijzigd, en voor-
dat de nota van Van Zuylen op de vergadering was besproken en voordat 
Frankrijk en Engeland hadden besloten te gaan samenwerken was in de 
invloedrijke Franse liberale Journal des Débats (1789-1944) te lezen, dat de 
hoop op een minnelijke schikking was vervlogen en dat de mogendheden 
niets anders restte dan de uitvoering van de Vierentwintig Artikelen. Om 
die opdracht kracht bij te zetten, zouden Franse en Engelse schepen de 
Nederlandse kusten blokkeren en zou een Frans leger België bijstaan. (De 
Bosch Kemper, 1873, pp. 280-281)

Het bericht in de Journal des Débats leidde in de Nederlandse pers tot 
grote verontwaardiging. In de Nederlandsche Staats-Courant van 27 sep-
tember werd het overgenomen, maar het blad meldde tegelijkertijd dat er 
geen signalen waren ontvangen, waaruit zou blijken dat de besprekingen 
waren afgebroken. De redactie van het blad kon zich niet voorstellen, dat 
de genoemde maatregelen daadwerkelijk zouden worden uitgevoerd.

Het artikel in de Nederlandsche Staats-Courant van 27 september 1832 
werd door andere bladen overgenomen. Het Algemeen Handelsblad van 29 
september 1832 concludeerde: ‘Allereerst zien wij daaruit, dat de Neder-
landsche Regering nog steeds den weg der onderhandelingen met de 
Londensche Conferentie bewandelt. Zulks bevat eene voldoende weder-
legging van het voorgeven der Fransche en Engelse bladen, dat de voor-
gewende dwangmiddelen tegen Nederland met overleg der Conferentie 
zouden zijn bepaald. Maar hetgeen in deze alles beslist is, dat het antwoord 
der Conferentie op de voorstellen van 30 Junij [1832] en 25 Julij [1832] 
nog wordt te gemoet gezien en slechts schijnt vertraagd te zijn geworden 
door nieuwe eischen van den kant der Belgische bewindslieden.’

De Standaard ging eveneens uitvoerig in op het artikel in de Neder-
landsche Staats-Courant. Zoals meestal was de redactie ook nu een andere 
mening toegedaan dan de algemeen geldende opvatting in de Neder-
landse pers. In het laatste nummer van De Standaard, dat van 30 septem-
ber 1832, komt een zeer somber stemmend artikel voor, met als strekking 
dat Nederland niet meer tegenover de Conferentie, maar tegenover Groot-
Brittannië en Frankrijk stond. De geruststellende woorden die de schrij-
ver in de Nederlandsche Staats-Courant had gelezen verontrustten hem nog 
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meer. De diplomaten waren moe geworden van de vele uitvluchten van 
de Nederlandse regering. En nu dreigde een oorlog. De regering zette de 
toekomst van het land op het spel. Aldus het commentaar van De Stan-
daard.

De laatste woorden van zowel het commentaar als het blad luidden: 
‘Zoo wij te onder moeten gaan, dat wij met eere, als mannen sterven, niet 
als blinde werktuigen, als schapen eener kudde, die door hare leiders in 
vrede wordt voortgestuwd! Waar blijft in dien toestand van vertwijfeling 
de stem van eenen Van Hogendorp, eenen Luzac, en andere wakkere 
mannen? Zal dan niemand spreken, als het Bestuur zwijgt; zal Nederland 
den doodslaap van Amyclae inslapen, en het spreken ontijdig blijven tot dat 
wij in een’ onpeilbaren jammerpoel verzonken zijn? Wij breken onze taal 
af. De tijd der verwijten zal welligt vroeger aanbreken dan men dien ver-
wacht. Heil ons, dat het toeval ons behoedt er een altijd gehaat deel in te 
nemen!’ Zo nam De Standaard afscheid van de lezers.

Het jaar 1832 verstreek grotendeels zonder dat er iets in de situatie 
veranderde. De onverzettelijkheid van Willem I spleet de Conferentie. 
In oktober 1832 werd hun toon scherper en stelden de mogendhe-
den dwangmaatregelen ten opzichte van Nederland in het vooruitzicht. 
Frankrijk en Groot-Brittannië wilden een gewapend optreden, terwijl de 
overige drie mogendheden geen oordeel uitspraken. Ze kwamen niet tot 
overeenstemming, waarna Rusland zich uit het overleg terugtrok. Het Ver-
enigd Koninkrijk en Frankrijk zetten hun plannen door. Groot-Brittannië 
wilde de sancties beperken tot een vlootdemonstratie, terwijl Frankrijk 
de zaak militair kracht wilde bijzetten. Op 22 oktober 1832 kwam een 
Frans-Brits verdrag tot stand, dat een embargo inhield op alle Neder-
landse schepen, een blokkade van de havens en de verovering van de Cita-
del te Antwerpen. Dit laatste punt was vervat in een ultimatum. Indien de 
koning voor 2 november 1832 de Citadel niet zou hebben overgedragen, 
zou de Belgische regering Frankrijk verzoeken deze te veroveren. Willem 
I bleef weigeren, zodat de dwangmaatregelen van kracht werden, ondanks 
het protest van Pruisen, Oostenrijk en Rusland. (De Bosch Kemper, 1873, 
p. 297)

De verovering van de Citadel van Antwerpen

Chassé vormde voor de Antwerpenaren een voortdurende nachtmerrie 
en bedreiging. Het gevaar was aanwezig dat de Citadel het centrum van 
een samenzwering tegen het stadsbestuur zou worden. Na de wapenstil-
stand waren de betrokken partijen overeengekomen, dat in de Scheldestad 
geen militaire versterkingen meer mochten worden aangelegd. Herhaal-
delijk werd deze afspraak geschonden en dat ging gepaard met de nodige 
dreigementen van Chassé. Zouden de Vierentwintig Artikelen worden 
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geratificeerd, dan moest een einde komen aan de bezetting van Belgische 
gebieden door Nederland. Daaronder viel ook de Citadel van Antwerpen. 
De mogendheden hadden in een toegevoegd artikel XXV bepaald, dat de 
uitvoering van de Vierentwintig Artikelen zou worden gewaarborgd. Door 
de weigering van Willem I om met het meest recente traktaat akkoord 
te gaan, leek een oorlog onafwendbaar. Dit was temeer het geval, omdat 
men noch in België noch in Nederland iets van de bemiddeling van de 
mogendheden verwachtte.

In België leek een impasse te ontstaan. Het land zat opgescheept met 
een gesloten Schelde en Chassé op het Antwerpse kasteel. Den Antwer-
penaer vatte op 22 oktober 1832 de situatie als volgt samen: ‘Indien onze 
Kamers de 24 artikelen aanvaarden, zullen de Hollanders zich wel wach-
ten op 25 [oktober 1832] aanstaande de vijandelijkheden te herbeginnen. 
Indien onze Kamers ze verwerpen, dan zal men wellicht eerstdaags het 
kanon hooren ronken.’

Uiteindelijk kwam er beweging in de zaak. Kolonel H.J. Paixhans 
(1783-1854), lid van de Belgische Kamer, schreef een nota, gericht aan 
koning Leopold, met daarin het voorstel de Citadel te veroveren. Enkele 
dagen later nam de spanning toe, omdat het Belgische leger, onder aan-
voering van opperbevelhebber G.S. Buzen (1784-1842), kanonnen plaatste 
op de vestingen bij de Begijnenpoort. Tegelijkertijd liet Buzen Chassé 
weten, dat hij deze handeling als een oorlogsverklaring moest beschou-
wen. (Prims, 1930, dl. 2, p. 293)

Palmerston probeerde nog te bemiddelen door de Belgische afgevaar-
digden nieuwe voorstellen te doen, maar deze poging mislukte. Eind sep-
tember 1832 werd een Frans leger in gereedheid gebracht om de Belgen 
te assisteren, indien het Nederlandse leger België zou binnenvallen. De 
Arnhemsche Courant had ervoor gewaarschuwd, het Nederlandse belang 
niet op de spits te drijven. Dit was echter tevergeefs, want op 15 november 
1832 rukte een Frans leger op naar Antwerpen. (Beekelaar, 1981, p. 92) Al 
op 12 oktober 1832 had Frankrijk Engeland gevraagd in te stemmen met 
een gewapend optreden tegen Nederland. Bovendien was op 18 okto-
ber 1832 in Antwerpen bekend geworden, dat de Engelse en Franse vloot 
de Nederlandse kusten zou gaan blokkeren. De diplomaten in Londen 
bepaalden dat de Belgische legers niet zouden deelnemen aan de strijd. De 
Franse generaal E.M. Gérard was het met dit besluit niet eens en drong er, 
overigens tevergeefs, bij de Franse regering op aan samenwerking met het 
Belgische leger te zoeken.

Op 23 oktober 1832 kwamen Frankrijk en Engeland overeen, dat er 
een blokkade van Nederland zou komen en dat Frankrijk de Antwerpse 
Citadel ‘avec les seules troupes françaises’ (alleen met Franse troepen) zou 
belegeren. De gegoede burgerij verliet de stad, evenals dat het geval was 
geweest tijdens met het bombardement van 27 oktober 1830. Daarop rea-
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geerde Den Antwerpenaer op 24 oktober 1832 schamper toen het schreef: 
‘Het is aardig! Onze Orangisten, die zoo lang den wensch koesterden 
Chassé in de stad te verwelkomen, loopen, nu hij komen moet, de stad uit.’ 
Willem I moest op 12 november 1832 zijn troepen uit de aan België toe-
gewezen gebieden teruggetrokken hebben. Voor Leopold gold hetzelfde 
met betrekking tot de Nederlandse gebieden. Indien op 15 november 
1832 nog Nederlandse troepen in België zouden zijn, zou het Franse leger 
de Nederlandse militairen uit de Citadel van Antwerpen verdrijven.

In Antwerpen maakte men zich op voor een heftige krachtmeting. Bur-
gemeester G.J.A. graaf le Grelle liet niets aan het toeval over en nam zijn 
maatregelen. De brandweer bereidde zich op het ergste voor en de kunst-
schatten werden veilig opgeborgen. Op het kasteel zat men ook niet stil. 
Elke nacht werden er vuurpijlen afgeschoten, om het omliggende gebied 
te kunnen verkennen. Velen hadden de wijk genomen naar Mechelen. De 
regeringen in Berlijn en Wenen zagen de bewegingen van de Franse troe-
pen in België met gemengde gevoelens aan. Er moest omzichtig worden 
gehandeld en onder druk van de diplomatie besloot het Belgische kabi-
net de Franse troepen niet in Antwerpen toe te laten. Dit besluit was een 
streep door de Franse rekening. Buzen kreeg opdracht de Franse krijgs-
macht met alle middelen buiten de stad te houden. Vanaf 19 november 
1832 begon het Franse leger in het diepste geheim met de belegering 
van de Citadel. De Belgische regering werd van deze troepenbeweging 
niet op de hoogte gebracht. Chassé had de Citadel in opperste staat van 
paraatheid gebracht. Hij ontving op 30 november 1832 het ultimatum van 
Gérard. De Nederlandse commandant kreeg weinig speelruimte, want de 
eis luidde: ontruimen of belegeren. Wel voegde Gérard eraan toe, dat hij 
de Citadel niet vanuit de stad zou bedreigen. Chassé beloofde daarop niet 
richting stad te zullen schieten.

Op diezelfde dag, de dertigste november 1832, om 12.30 uur, viel plot-
seling het eerste schot. Tegen de afspraak in waren Belgische gravers bezig 
verschansingen op te werpen. Het was Chassé die op hen had geschoten. 
Van 4 december tot 24 december 1832 is aan beide kanten heldhaftig en 
met inzet gevochten. Leopold bezocht de loopgraven en deelde onder-
scheidingen uit aan de gewonden. Vanuit Frankrijk werd druk op Gérard 
uitgeoefend om de operatie zo snel mogelijk af te ronden, maar voorlo-
pig hield Chassé stand. Hulp van Nederlandse troepen was uitgesloten, 
dus stond de generaal voor de keuze: of de boel op te blazen of zich over 
te geven. Op 20 december 1832 nam de druk toe. ‘Hatez-vous’ (haast u), 
had de Franse koning geschreven. Chassé hield in de nacht van 22 op 23 
december 1832 krijgsraad en besloot de gevechten tot de morgen voort 
te zetten, waarna om 10.30 uur de vijandelijkheden werden gestaakt. De 
Fransen trokken de Citadel als overwinnaars binnen. De daar aanwezige 
militairen werden als krijgsgevangenen naar St. Omer overgebracht. De 
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Franse troepen trokken zich op 27 december 1832 terug. De bemanning 
van het op de Schelde aanwezige vlooteskader wilde zich niet overgeven. 
Commandant Koopman vernielde de kanonneerboten liever dan ze over 
te geven. De officieren moesten hun degens inleveren en werden minder 
goed behandeld dan de overige krijgsgevangenen.

In Nederland werd de verdediging van de Citadel van Antwerpen als 
een glorieuze gebeurtenis in de geschiedenis beschouwd. De Nederlan-
ders telden 122 doden, 396 gewonden en 70 krijgsgevangenen; aan Franse 
zijde waren 108 doden te betreuren, 65 gewonden gevallen en drie per-
sonen gevangenen genomen. In de stad waren zes burgers gedood. Vanuit 
de Citadel was door de Nederlanders 42.000 keer en door de Fransen was 
vanuit de stad 64.392 keer geschoten. (Prims, 1930, dl. 2, pp. 294-298)

Aangezien Chassé niet het bevel voerde over de forten Lillo en Lief-
kenshoek, kregen de commandanten van die versterkingen vanuit Den 
Haag de order zich met hun manschappen noodgedwongen krijgsge-
vangen te laten maken. Gaandeweg was de vijandige stemming onder 
de inwoners van Antwerpen toegenomen. De burgemeester moest zelfs 
tussenbeide komen om de krijgsgevangenen tegen de agressie van de 
Antwerpenaren te beschermen. Dezen verzochten de autoriteiten tot vol-
ledige sloop van het gehate kasteel over te mogen gaan. Maar er heerste 
ook grote vreugde in de stad. Op de avond van 24 december 1832 hebben 
burgemeester en schepenen hun gelukwensen aangeboden aan Gérard. 
De harmonie rukte uit en gaf een serenade. Besloten werd een straat naar 
de generaal te vernoemen. Van het kasteel is geen steen overgebleven. De 
overgave van de Citadel is het laatste wapengekletter geweest tussen België 
en Nederland.

Epiloog

Het woord was opnieuw aan de diplomaten om de afwikkeling van de 
eindschikking te regelen. Zij moesten, in het belang van de Europese 
veiligheid, ervoor zorgen dat de gevaarlijke en lastige Belgische kwestie 
werd opgelost. De Conferentie stuitte echter op de onverzettelijkheid 
van koning Willem I. Zijn volhardingspolitiek bracht het land aan de rand 
van de afgrond. Vanwege het in oktober 1832 ingestelde embargo leed de 
handel groot verlies. In 1833 werd deze maatregel opgeheven en stemde 
Nederland in met de vrije vaart op de Maas en de Schelde. Bovendien 
keerden de krijgsgevangenen uit Frankrijk terug. In afwachting van een 
definitieve afronding van de grenskwestie werd een wapenstilstand geslo-
ten. Zolang zou de status quo duren. Tot die tijd bleven Luxemburg en 
Limburg in Belgische handen. De stagnatie was niet alleen te wijten aan de 
halsstarrige weigering van koning Willem I mee te werken aan een snelle 
afhandeling van de hangende kwesties. De Duitse Bond en de Nassause 
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agnaten protesteerden tegen het feit dat hun bezittingen werden gehal-
veerd. Zij eisten daarvoor een vergoeding.

Het Nederlandse leger bleef in het kamp dat het in Noord-Brabant had 
opgeslagen. Zwaar drukten de lasten op land en volk. De publieke opinie 
sloeg om en begon kritiek te leveren op het regeringsbeleid. De financiële 
offers werden bijna ondraaglijk. Toen in 1838 met de Duitse Bond een 
schikking werd getroffen voor het verlies van Waals-Luxemburg werd de 
weg geëffend voor een oplossing. In maart 1838 verklaarde koning Willem 
I in te stemmen met de Vierentwintig Artikelen. De Conferentie in Lon-
den kwam weer bij elkaar, maar nu weigerde België het akkoord te onder-
tekenen. Dit vanwege het feit dat het land Limburg en Luxemburg wenste 
te behouden. Troepenconcentraties in België, Frankrijk en Duitsland 
waren er het gevolg van. Het politieke evenwicht en de vrede in Europa 
kwamen opnieuw in gevaar.

Door bemiddeling van de Britse regering bleek Willem I bereid te 
zijn enige concessies te doen. België kon de achterstallige rentelast voor 
tien miljoen gulden afkopen en kreeg vermindering van de jaarlijks aan 
Nederland af te dragen schuld. De Belgische regering accepteerde dit 
aanbod niet en wilde Luxemburg en Limburg kopen voor zestig miljoen 
francs. Koning Willem I weigerde op zijn beurt dit voorstel te aanvaar-
den, waardoor de dreiging in Europa toenam. Een regeringswisseling in 
Frankrijk bracht de nodige ontspanning. Op 22 januari 1839 tekende de 
Franse gezant het protocol van december 1838. De mogendheden bepaal-
den dat de jaarlijkse betalingen door België tot vijf miljoen gulden werden 
teruggebracht en de regeling van het loodswezen werd herzien. Bovendien 
werd de Belgische neutraliteit door de mogendheden gegarandeerd.

Op 1 februari 1839 aanvaardde de Nederlandse regering het protocol 
van december 1838. Slechts met een geringe meerderheid (58 tegen 42 
stemmen) werd het door de Belgische Kamer van Afgevaardigden goedge-
keurd. Op 19 april 1839 tekenden Nederland, België en de Duitse Bond 
de verdragen. In juni 1839 werden de ratificaties uitgewisseld en kwam er 
een einde aan de status quo. De scheiding was voltrokken. (Verberne, 1958, 
dl. 2., pp. 97-100)




