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SAMENVATTING 

Het tijdstip van de vereniging van Noord-Nederland en de voormalige Oostenrijkse 

Nederlanden in 1815 was niet ongunstig, omdat beide landen opgelucht waren verlost te 

zijn van het Franse juk. Toch verliep de start niet helemaal vlekkeloos, want het aannemen 

van de grondwet in het zuidelijke deel van het Koninkrijk zorgde al meteen voor 

commotie. Hoewel een meerderheid van de Belgische notabelen tegen had gestemd, 

beschouwde koning Willem I na een rekenkundige truc de grondwet als aangenomen. 

Vooral de clerus in het Zuiden verzette zich heftig tegen deze gang van zaken. 

Voor de opleiding van geestelijken stelde de regering in 1825 een priesteropleiding in 

Leuven, het Collegium Philosophicum, verplicht. De inmenging van de overheid in het 

katholieke onderwijs stuitte in het Zuiden op veel tegenstand. Katholieken uit het Noorden 

en uit het Zuiden werkten vanaf dat moment eendrachtig samen om aan hun onvrede 

uiting te geven. Bladen als de Courrier de la Meuse en Le Catholique des Pays-Bas in het 

Zuiden en De Ultramontaan en De Godsdienstvriend in het Noorden vertolkten de eis van 

vrijheid van onderwijs. 

De liberalen in het Zuiden waren tot 1825 anti-katholiek en regeringsgezind. Dit 

veranderde echter toen een groep jonge en enthousiaste journalisten de redactie van de 

Courrier des Pays-Bas overnam. Zij drongen bij de regering aan op vrijheid in de keuze 

van de taal, de invoering van ministeriële verantwoordelijkheid en de erkenning van de 

vrijheid van meningsuiting zonder enig strafrechtelijk voorbehoud, dus zonder het creëren 

van persdelicten zoals in de praktijk gebeurde. 

In 1828 vonden katholieken en liberalen elkaar in hun strijd tegen het sinds 1815 

gevoerde beleid. Ze verenigden zich in een Unie. De minister van Justitie, 

C.F. van Maanen, besloot streng op te treden. Dit leidde tot geruchtmakende 

persprocessen. De meest gezochte journalist was L. de Potter die verschillende keren is 

veroordeeld. Tijdens zijn gevangenschap stippelde hij de te voeren strategie uit. Dit leidde 

tot een ongekende petitiebeweging, waarmee de regering eigenlijk geen raad wist. 

Vanaf 1829 probeerde koning Willem I door het doen van concessies de druk van de 

ketel te halen. Het Collegium Philosophicum werd facultatief gesteld en er werden weer 

bisschoppen benoemd. De Franstaligen kregen het recht om akten in hun eigen taal te 

laten opmaken. Toch bleken deze tegemoetkomingen niet voldoende, want er brak een 

tweede petitiegolf uit. In 1830 besloot de koning de taaldwang af te schaffen. 



In steden als Luik, Gent en Antwerpen was de politieke situatie anders dan in Brussel. 

Daar waren vooraanstaande en invloedrijke kooplieden en industriëlen actief, die uit 

opportunisme koningsgezind waren. De koning had miljoenen geïnvesteerd in hun 

ondernemingen. Zij behoorden tot de Orangisten en hebben tot ver in de jaren dertig van 

de negentiende eeuw van zich doen horen. 

De kritiek op het regeringbeleid beperkte zich niet tot het Zuiden. Ook in het Noorden 

gingen stemmen op die aanstuurden op hervorming van het staatsbestel. Het Haagse blad 

De Bijenkorf brak zelfs een lans voor de in het Zuiden gestelde eisen. Dit riep in het 

Noorden weer kritiek op van gematigde bladen als het Algemeen Handelsblad, De 

Noordstar en de Nederlandsche Gedachten. 

Toen een aantal journalisten in het Zuiden tot verbanning werd veroordeeld nam het 

verzet nog verder toe. Deze strafmaatregel uit 1830 werkte averechts, omdat de 

veroordeelden als martelaren werden beschouwd. De standpunten tussen het Noorden en 

het Zuiden verhardden zich en de toch al gespannen situatie dreigde te escaleren. Dit 

gebeurde daadwerkelijk op 25 augustus 1830. Toen braken na afloop van de opera La 

muette de Portici in Brussel rellen uit. Politie en leger keken toe, zodat een burgerwacht 

werd opgericht, die moest proberen de muitenden te bedwingen. Een tweetal delegaties, 

één uit Brussel en één uit Luik, werd met een lijst van grieven naar koning Willem I 

gezonden. Deze reageerde daarop niet adequaat. De delegaties keerden onverrichter zake 

terug. Vervolgens kwam de kwestie in een stroomversnelling. Al spoedig werd in Brussel 

een Voorlopig Bewind gevormd en in november 1830 was het Nationaal Congres daar een 

feit. Toen de Europese mogendheden in december 1830 België onafhankelijk verklaarden 

was de uitkomst van het conflict eigenlijk al duidelijk. De koning liep vanaf dat moment 

achter de feiten aan. 

De opiniepers in het Noorden toonde weinig begrip voor de gebeurtenissen in het 

Zuiden. Muitzieke en ondankbare Belgen werden ze genoemd. Koning Willem I had 

zoveel goeds voor hen gedaan. Aldus de algemeen heersende mening van de pers in het 

Noorden. Alleen De Bijenkorf kwam na 25 augustus 1830 met een feestelijk nummer uit. 

Dit blad stond als enig persorgaan volledig achter de acties in het Zuiden en sprak zelfs de 

hoop uit dat de revolutie naar het Noorden zou overslaan. 

Het lot van koning Willem I lag in de handen van de Europese grote mogendheden. 

Die waren op 4 november 1830 in Londen bijeengekomen om de kwestie van de 

afbakening van de grenzen tussen België en Nederland zo spoedig mogelijk te regelen. 



Het eerste besluit van de Conferentie dat aan beide partijen werd voorgelegd bestond uit 

de Januari-protocollen van 1831. Zij werden door koning Willem I aanvaard, maar door 

het Belgische Nationaal Congres afgewezen. Daarna volgde een periode van langdurig 

diplomatiek touwtrekken. 

Intussen was België naarstig op zoek naar een koning. Aanvankelijk leek de prins van 

Oranje (de titel van de troonopvolger in het Noorden) een acceptabele kandidaat te zijn, 

maar uiteindelijk liep zijn kandidatuur op niets uit. Daardoor werd de keuze van een 

koning nog een moeilijke kwestie voor de Belgen. De ene na de andere kandidaat viel af. 

Tenslotte viel de keuze op Leopold van Saksen-Coburg. Hij aanvaardde de troon op 

voorwaarde dat de inmiddels gewijzigde voorstellen van de Conferentie in Londen, 

geformuleerd in de Achttien Artikelen, zouden worden aanvaard. Het Nationaal Congres 

stemde in met het traktaat, vervat in de Achttien Artikelen, zodat Leopold op 21 juli 1831 

de eed op de grondwet kon afleggen. 

Willem I weigerde de Achttien Artikelen te accepteren en viel vervolgens op 

2 augustus 1831 België binnen. Deze inval moest uiteindelijk leiden tot betere 

voorwaarden voor Nederland dan de voorgestelde Achttien Artikelen. Na een succesvolle 

opmars moesten de gevechten door interventie van Frankrijk worden gestaakt. De pers in 

Nederland was laaiend enthousiast over het bereikte resultaat en rekende op meer prestige 

bij de mogendheden. De Standaard was somberder gestemd vanwege de mogelijk 

negatieve reactie van de mogendheden. In de Belgische pers was slechts sprake van 

verontwaardiging. 

De mogendheden kwamen op grond van voorstellen van koning Willem I tot een 

nieuw aanbod, de Vierentwintig Artikelen, maar ook die werden door de Nederlandse 

vorst afgewezen. Dit besluit legde een zware financiële last op de bevolking, omdat het 

leger in staat van paraatheid moest blijven. Toen Willem I ook de steun van zijn 

bondgenoten Oostenrijk, Pruisen en Rusland ging missen – zij ratificeerden het traktaat – 

raakte de koning meer en meer in een isolement. Onder druk van de Staten-Generaal 

stemde Willem I in met de scheiding, maar nu weigerden de Belgen, omdat zij Limburg 

en Luxemburg niet wilden opgeven. De Conferentie van de Europese mogendheden in 

Londen was sinds 1833 niet meer actief in functie, maar werd in 1838 heropend en na 

onderhandelingen kwamen de betrokken partijen op 19 april 1839 tot het Verdrag van 

Londen. Hiermee kwam een einde aan een slepend conflict en was de scheiding van 

Noord en Zuid een feit. 



Hoe anders verliep de samenwerking in het Noorden. Daar verschenen in de periode 

1828-1832 veel opiniebladen. Een groot aantal had een gezamenlijk belang, wijziging van 

de grondwet in liberale zin. Daar is in die periode niets van terecht gekomen. De redacties 

van de bladen hadden meer oog voor wat in andere kranten gepubliceerd werd dan voor 

hun eigen principes. Dat verdeelde hen buitengewoon. Terwijl de kranten in het Zuiden 

veel langer zijn blijven verschijnen, verdween in het Noorden uiteindelijk het ene na het 

andere opinieblad. Hun politiek commentaar had nog niet het gewenste effect opgeleverd: 

liberale veranderingen in de grondwet. 



 


