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Conclusie en Slotopmerkingen

In aansluiting op de probleemstelling en de subvragen die in de Inleiding 
zijn geformuleerd, volgen hieronder de uitkomsten van het empirisch 
onderzoek dat aan dit proefschrift ten grondslag ligt.

De redacties van alle in dit onderzoek behandelde bladen hebben de 
oprechte intentie gehad voor een rechtvaardige zaak te strijden. De ano-
nieme redacteuren van de geanalyseerde bladen hebben hun nek uitgesto-
ken in hun strijd tegen het in hun ogen onrechtvaardige regeringsbeleid 
van koning Willem I en zijn ministers.

Het ging de katholieken in het Zuiden, maar ook hun geloofsgenoten 
in het Noorden om vrijheid van onderwijs. De in Gent verschijnende Le 
Catholique des Pays-Bas en het Nederlandstalige equivalent Den Vaderlander 
hebben zich er sterk voor gemaakt het liberaal-katholicisme te verwezen-
lijken. Beide bladen streden voor vrijheid van onderwijs en verzetten zich 
hevig tegen het in 1825 door koning Willem I opgerichte Collegium Phi-
losiphicum. De katholieken voelden zich door het beleid van de koning 
bevoogd. Door hun strijd voor eigen, bijzonder onderwijs kwamen de 
gelijkgezinde redacties van de genoemde bladen voortdurend met hem 
in conflict. Gesteund door zijn trouwe vazal, de minister van Justitie C.F. 
van Maanen, ontstond een repressief persbeleid. Het gevolg daarvan was 
een reeks persprocessen en veroordelingen van de verdachten. Desondanks 
verloochenden Le Catholique des Pays-Bas en Den Vaderlander hun princi-
pes niet en bleven strijdvaardig, evenals andere liberaal-katholieke bladen. 
Het was het begin van een schoolstrijd die na de onafhankelijkheid in het 
Zuiden al spoedig zou uitlopen op de verwezenlijking van de eis eigen 
onderwijs te mogen inrichten. In het Noorden zou de ‘schoolstrijd’ pas in 
1917 eindigen.

De liberalen in het Zuiden hebben lang gestreden tegen het door het 
Noorden gevoerde taalbeleid en voor het recht van vrije meningsuiting. 
Persvrijheid stond hoog in hun vaandel. De kritische artikelen in de in 
Brussel uitgegeven Courrier des Pays-Bas zijn daarvan een voorbeeld. Met 
overtuiging hebben vooral de jonge journalisten die voor dit blad schre-
ven hun denkbeelden uiteengezet. Ook hun met passie geschreven kri-
tische artikelen en commentaren brachten het blad regelmatig in conflict 
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met de autoriteiten. De charismatische Bruggeling De Potter was de 
exponent van deze jonge en kritische voorhoede. Hij schreef zeer pittige 
artikelen die vriend en vijand verrasten. De Potter werd hoog geprezen en 
zeer verguisd. Hij was een kwelgeest voor het bevoegd gezag. Vervolging 
en gevangenisstraf werden zijn deel. Maar ook vanuit zijn cel had hij de 
regie strak in handen. Veel personen zochten hem op. De positie van de 
Courrier des Pays-Bas verzwakte daardoor niet, het blad kwam er juist ver-
sterkt door uit de strijd.

Het beleid van de regering werd zowel door de katholieken als door 
de liberalen afgewezen, zij het op grond van heel verschillende uitgangs-
punten. Maar vanwege de persvervolging kwamen de liberaal-katholieken, 
onder invloed van de opvattingen van Lamennais, en de jong-liberalen 
steeds dichter bij elkaar te staan. Na 1825 was het redactieteam van de 
Courrrier des Pays-Bas drastisch van samenstelling veranderd. De oud-libe-
ralen, die het regeringsbeleid krachtig hadden gesteund, werden vervangen 
door ambitieuze jonge en gedreven liberalen. Het streven van liberalen en 
katholieken was het inwilligen van hun eisen. Door eendrachtige samen-
werking hoopten beide groeperingen sneller hun doel te bereiken. De 
katholieken werden daarin ondersteund door de lagere clerus, die veel 
invloed had op de massa. Het gevolg ervan was een ongekende petitie-
stroom met grieven. Als de koning daarop direct had gereageerd, was het 
Verenigd Koninkrijk wellicht nog te redden geweest. De petitionarissen 
hadden, evenmin als de pers, de intentie op een scheiding van het Noor-
den en het Zuiden aan te sturen. Maar pas na lang aarzelen en intensief 
overleg met zijn ministers zwichtte koning Willem I door allerlei conces-
sies te doen. Deze maatregelen bleken echter niet meer voldoende te zijn 
om de rust te herstellen. De opera La muette de Portici was de directe aan-
leiding van de op 25 augustus 1830 in Brussel uitgebroken rellen. 

In de chaotische periode die op de rellen in Brussel is gevolgd, hebben 
de koning en zijn ministers in het Noorden niet adequaat gehandeld. Dat 
gebeurde wel in Brussel. Daar werd al snel, op 24 september 1830, een 
Voorlopig Bewind gevormd, dat het gezag in Brussel op zich nam en op 
10 november 1830 werd het Nationaal Congres geïnstalleerd. De Euro-
pese mogendheden, in Londen bijeen, erkenden België op 20 december 
1830 en toen was het voor koning Willem I eigenlijk al een verloren strijd.

Hoewel er geen sluitend bewijs voor te leveren is, kan worden verde-
digd dat het voortdurend aandringen van de oppositiebladen in het Zui-
den bij de landelijke overheid op een meer gedecentraliseerd beleid een 
aanmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het 
Koninkrijk België. De gepassioneerdheid en veerkracht van de redac-
ties van deze bladen was groot. De scheiding was zeker niet op voorhand 
bedoeld, maar door verschillende oorzaken ontstaan. Niet in het minst 
door de inbreng van de pers, dient men hieraan toe te voegen.
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Totaal anders was het beeld in het Noorden. Daar hing de oppositiepers als 
los zand aan elkaar. Elk blad nam een eigen, voor zijn redactionele beleid 
representatief standpunt in. De aanpak van de zuidelijke pers met betrek-
king tot het overheidsbeleid heeft tot heftige meningsverschillen geleid 
met onder andere De Noordstar in het Noorden. Hoewel ze gezamenlijke 
liberale doelstellingen deelden, kwamen ze niet met elkaar tot overeen-
stemming.

De Noordstar verscheen voor het eerst op 4 september 1829. Het gema-
tigd liberale en fel anti-katholieke blad werd geredigeerd door een groep 
Amsterdamse juristen. In het eerste nummer lichtte de redactie haar pro-
gramma toe. Zij wilde dat op doordachte wijze, langs democratische 
weg, geleidelijk de liberale principes in het staatsbestel werden ingevoerd. 
Hierbij had de erkenning van de ministeriële verantwoordelijkheid hoge 
prioriteit. Het becommentariëren van de landelijke politiek vormde het 
belangrijkste bestanddeel van het blad, maar De Noordstar behartigde ook 
de belangen van Amsterdam. Daarmee plaatste De Noordstar zich in een 
soort isolement en werd het door andere bladen, zoals de Arnhemsche Cou-
rant, kritisch gevolgd.

Vanaf de oprichting keerde De Noordstar zich tegen de oppositiebladen 
in het Zuiden. De redactie vond de toon die deze kranten ten opzichte 
van de koning en diens politiek aansloegen erg aanmatigend. Met bla-
den als Le Catholique des Pays-Bas en de Courrier des Pays-Bas verschilde 
de redactie van De Noordstar voortdurend van mening. Op geen enkele 
manier is er sprake geweest van begrip voor elkaars opvattingen, laat staan 
van enige toenadering. Gaandeweg werd de onderlinge sfeer steeds hate-
lijker. In de polemiek die tussen de bladen werd gevoerd, werden de ver-
schillen, die vanaf het begin van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 
al zichtbaar waren, op een eigen wijze verwoord.

De schrijvers in De Noordstar hebben zich over het algemeen gematigd 
kritisch uitgelaten over de regeringsbesluiten. Soms werden Kamerleden 
geprezen vanwege hun beschouwende opmerkingen, maar tot echte libe-
rale veranderingen heeft het optreden van het verlichte deel van het parle-
ment volgens De Noordstar niet geleid. De Kamerleden zouden te solistisch 
optreden. Van samenwerking was nog weinig te merken. Bovendien deed 
het autocratisch optreden van koning Willem I daar ook geen goed aan. 
Hij regeerde voornamelijk bij Koninklijk Besluit. Na de opstand in Brus-
sel tegen het wettige gezag drong De Noordstar al snel aan op een adminis-
tratieve scheiding van Noord en Zuid.

Het Haagse radicaal-liberale blad De Bijenkorf nam in de wereld van de 
opiniërende pers een aparte plaats in. Het door D. Donker Curtius geredi-
geerde blad hekelde voortdurend het overheidsbeleid. Het is, samen met 
de De Noord-Brabander, een nachtmerrie geweest voor de verantwoorde-
lijke autoriteiten. De Bijenkorf maakte er geen geheim van in te stemmen 
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met de klachten die in het Zuiden werden geuit. Herhaaldelijk betoogde 
de redactie dat de door de zuidelijke oppositiepers geopperde grieven 
konden worden ingewilligd. Vanwege die houding werd het blad door de 
directeur van politie in ’s-Gravenhage, A. Ampt, in de gaten gehouden. De 
redactie van De Bijenkorf werd zelfs verdacht van subversieve praktijken. 
Tot een veroordeling is het echter nooit gekomen.

Het verschijnen van het gematigde radicaal-liberale blad De Standaard in 
Den Haag had te maken met de gebeurtenissen van 25 augustus 1830 in 
Brussel. Het radicale karakter van het blad was niet zo verwonderlijk, want 
de redacteur ervan was opnieuw Donker Curtius. Al in de eerste nummers 
drong het blad aan op besprekingen met de betrokken partijen in het Zui-
den. Niet met fysiek geweld, maar door overleg konden tegenstellingen 
worden overbrugd, zo was de opvatting van De Standaard. Dit adagium 
vormt de kern van het blad. Zelfs toen bleek dat verzoening tussen het 
Noorden en het Zuiden niet meer mogelijk was, drong de redactie van 
De Standaard alsnog op overleg aan. Tevergeefs. Koning Willem I besloot 
in september 1830 in Brussel militair in te grijpen, maar dat liep op een 
fiasco uit. Daarna werd de onderhandelingspositie van de koning steeds 
afhankelijker van de opstelling der grote Europese mogendheden.

Vanaf het moment dat de mogendheden in Londen besloten België 
als onafhankelijke staat te erkennen viel de polemiek tussen de noorde-
lijke en zuidelijke opiniepers weg. De redacties van de bladen wilden niets 
meer met elkaar te maken hebben. Daarop begon echter het gekibbel tus-
sen De Standaard en De Noordstar over de legitimiteit van de Grondwet 
van 1815 en over de wijze waarop de liberale denkbeelden in het poli-
tieke bestel ingevoerd dienden te worden. Bovendien verschilden beide 
bladen van mening over de door de mogendheden opgestelde protocol-
len met betrekking tot de grensscheiding. De Januari-protocollen waren 
door koning Willem I in 1831 aanvaard, maar door de Belgen afgewe-
zen. Daarna kregen de diplomaten in Londen te maken met een koppige 
koning Willem I die de Achttien Artikelen en later de Vierentwintig Arti-
kelen weigerde te accepteren.

Ten slotte volgen nog enkele opmerkingen over de positie van Ant-
werpen. Die stad nam in de kwestie van de Belgische scheiding een eigen 
plaats in. Daar waren de invloedrijke leden van de haut commerce te vinden. 
Ze waren orangistisch, omdat ze vonden dat hun belangen het best door 
koning Willem I werden behartigd. Een in september 1830 op de beurs 
rondgaande aanhankelijkheidsverklaring aan de koning is een voorbeeld 
van de orangistische houding. Economisch opportunisme was deze Ant-
werpse handelselite niet vreemd.

Toch is ook in Antwerpen de oppositie gegroeid. Gesteund door de 
door Buelens geleide Den Antwerpenaer ontstond een intens nationaal, 
sociaal en godsdienstig besef, ondanks de invloed van het denken in ter-
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men van de economie en het conservatisme. Dit blad, dat gezien kan 
worden als de stem van het volk, nam het op tegen de invloedrijke han-
delsmensen die via de Journal du Commerce communiceerden. Vóór 1814 
was Antwerpen het meest anti-Hollandse centrum van de Zuidelijke 
Nederlanden geweest. Men was er niet vergeten dat de stad eeuwenlang 
door de Hollanders was gekneveld. In het bijzonder de havenarbeiders 
vormden een gevaarlijke factor in het geheel. Merkwaardig en paradoxaal 
is het feit dat de Franstalige bladen in Antwerpen steeds weer hun adhesie 
betuigden aan koning Willem I, terwijl vrijwel alle Vlaamse bladen katho-
liek en anti-Hollands waren.

De bom barstte in Antwerpen op 26 oktober 1830 met een door Van 
de Herreweghe geleide revolutie. Het was vooral de armere volksklasse 
die eraan heeft meegewerkt. Opmerkelijk is dat er niet is geplunderd en 
evenmin gestolen. De bezetting door de Nederlanders van de Citadel van 
Antwerpen met een symbolische betekenis voor de stad en haar bevolking, 
stak veel Antwerpenaren. Ze beschouwden deze daad als het laatste gebaar 
van macht van koning Willem I. Hoewel vrijwel alle Nederlandse troe-
pen na de opstand uit België waren verdreven, voerde Chassé nog steeds 
het commando over de Citadel. Regelmatig werden de Antwerpenaren 
opgeschrikt door dreigementen en ultimatums. In oktober 1830 werd de 
stad door een zwaar bombardement getroffen. Tot 1832 hield het bolwerk 
van Nederlandse machtspolitiek stand, maar toen moest Chassé zich onder 
druk van Frankrijk overgeven. De Franse troepen onder aanvoering van 
generaal Gérard namen het bevel over. Chassé werd vervolgens, evenals 
Van Speyk destijds, in Nederland als een held vereerd.

De teloorgang van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden is al met al 
het gevolg geweest van een complex van factoren. Zowel politieke als eco-
nomische en sociale redenen liggen daaraan ten grondslag. Of, zoals Van 
Sas het formuleerde: ‘Nog onlangs is erop gewezen dat we dikwijls wel 
kunnen aangeven wat de Belgische revolutie niet was, maar daarentegen 
nauwelijks in staat zijn tot een positieve definiëring te komen.’ (Van Sas, 
1982, p. 103)

Met dit onderzoek heb ik het belang van de opiniepers in een con-
flictsituatie willen aantonen. Want behalve de politieke, economische 
en sociale factoren heeft ook de opiniepers een belangrijke rol in deze 
gedenkwaardige en emotionele periode van de Nederlands-Belgische 
geschiedenis gespeeld. De strijd tussen conservatisme en liberalisme, tus-
sen katholieken en protestanten werd niet alleen in de vergaderzaal van de 
Tweede Kamer gevoerd, maar ook en vooral in de persorganen. De door 
de oppositiepers in het Zuiden bereikte resultaten zijn door de samenle-
ving niet onopgemerkt gebleven. Uit de door mij in dit proefschrift aan-
gehaalde bronnen is gebleken dat de actieradius van kranten verder reikte 
dan menigeen denkt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de briefwisseling van G. 
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Groen van Prinsterer, waarin veel reacties van politici en politiek geïnte-
resseerden uit de door mij onderzochte bladen zijn opgetekend.

De door mij gekozen invalshoek betekent een aanvulling op de histo-
riografie. De vooraf niet voor mogelijk gehouden coalitie van katholieken 
en liberalen – die elkaar tot 1827 met alle middelen bestreden – heeft door 
de niet aflatende strijd van opiniebladredacties tegen het overheidsbeleid 
mede geleid tot de vorming van het Koninkrijk België.

In het Noorden was de oppositiepers ten aanzien van het overheids-
beleid aanzienlijk milder dan in het Zuiden. Bladen als het Algemeen 
Handelsblad, de Arnhemsche Courant en de Nederlandsche Gedachten waren 
koningsgezind, maar publiceerden toch kritisch getinte artikelen. Elk blad 
deed dit vanuit de eigen identiteit. Opvallend is dat veel kranten op de 
commentaren van elkaar reageerden. In deze polemiek is veel tijd en ener-
gie gaan zitten, die beter benut hadden kunnen worden. Bijvoorbeeld om 
gezamenlijk met een uitgebalanceerd plan voor politieke hervormingen te 
komen. Die samenwerking was nog ver te zoeken. Journalisten en redac-
teuren bleken vaak meer oog te hebben voor wat hen van elkaar scheidde 
dan voor wat hen verbond. Ze kozen vaker voor het conflict- dan voor het 
harmoniemodel. Eén uitzondering bevestigt de houding van de opposi-
tiepers in het Noorden ten aanzien van het staatsbeleid. Het gaat hierbij 
om De Bijenkorf. Dit blad stond in het Noorden alleen in zijn denkbeelden 
over de staatsinrichting. De redactie kon zich volledig vinden in de stand-
punten die in de oppositiepers in het Zuiden domineerden en manoeu-
vreerde zich daarmee in een isolement.

Het is opvallend dat De Noordstar en De Standaard als exponenten van 
het vroeg-liberalisme elkaar nooit hebben gevonden. De Haagse belangen 
waren blijkbaar niet te verenigen met de Amsterdamse. Handelsbelangen 
hadden kennelijk voorrang boven politieke samenwerking. De pole-
miek tussen de beide bladen is daar het bewijs van. Ook de redacties van 
deze bladen hebben veel tijd en kracht verspeeld aan de onderlinge twist 
in plaats van gezamenlijk een bruikbaar liberaal plan te ontwikkelen. De 
effecten die genoemde bladen hebben bereikt waren in 1832 nog mini-
maal. Dat is wellicht ook de reden geweest waarom beide bladen vroeg-
tijdig van het krantentoneel zijn verdwenen. Niettemin hadden bladen als 
De Noordstar en De Standaard de zaden voor een politieke vernieuwing 
verspreid, maar ze moesten zich nog verder ontwikkelen. In 1848 werd het 
al langer sluimerende liberaliseringsproces gerealiseerd.




