
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University

Nijmegen
 

 

 

 

The following full text is a publisher's version.

 

 

For additional information about this publication click this link.

http://hdl.handle.net/2066/148462

 

 

 

Please be advised that this information was generated on 2023-05-23 and may be subject to

change.

http://hdl.handle.net/2066/148462


NOORD-BRABANT 
EN 

DE OPSTAND VAN 1830 

door 

E.R.M. HOFFMAN 





NOORD-BRABANT EN DE OPSTAND VAN 1830 



Promotor: PROF. DR. J.J. POELHEKKE 



NOORD-BRABANT 
EN 

DE OPSTAND VAN 1830 

Proefschrift 
ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren 

aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, 
op gezag van de rector magnificus prof. mr. F. J. F. M. Duynstee, 

volgens besluit van het college van decanen 
in het openbaar te verdedigen op 19 december 1974 

des namiddags te 4 uur 

door 

EDUARD ROELAND MARIA HOFFMAN 

geboren te Berlicum 

S T I C H T I N G Z U I D E L I J K H I S T O R I S C H C O N T A C T 
T I L B U R G — 1974 



voor Martjke 



WOORD VOORAF 

Mijn vader was huisarts in Berlicum. Wanneer hij visites ging maken, mochten 
wij, de kinderen, vaak mee; ook die zeldzame keren dat hij — de hoge lanen door 
en de zwarte zwanen langs — het sprookjesachtige kasteel van Heeswij к moest 
bezoeken. Later schudde ik als student in de B.B.A.bus, een stinkend oliekacheltje 
naast me, naar datzelfde kille en leeggehaalde slot. Enkel in een torenkamer lagen 
nog interessante stukken onder andere uit rond 1830: ruim een jaar aan censuraal 
bewerkte exemplaren van het jonge, ultra-montaanse blad de Noord-Brabander en 
één poot van de privé-korrespondentie tussen de latere kasteelheer en toenmalige 
gouverneur Van den Bogaerde en zijn vriend, de nog hoger geplaatste Van 
Doorn. En dat werden twee uitgangspunten voor langdurige studie. 

Deduktief en centrifugaal groeide het onderzoek. Wetenschappelijke beweeg
redenen speelden daarbij aanvankelijk amper een rol; eerder een hobbyisties ple
zier om naast gezin en leraarsbaan inventief in mijn vak bezig te blijven vermeer
derde het aantal protagonisten tot vier — Van den Bogaerde, Sasse van Ysselt, 
Luyben en Hein de Wijs —, terwijl ook de krantenkant toenemend ging boeien: 
naast de Noord-Brabander kwamen de Bredasche Courant en het Provinciaal Dag
blad meer of minder mededeelzaam het beeld verfijnen. 

Het middelpuntvliedende verklaart voorts de opbouw van mijn literatuurlijst en 
de keuze der archieven. De grotendeels thematiese aanpak lag gezien de verspreide 
ligging van links en rechts bijeengesprokkelde arbeidsuren voor de hand, maar 
bleek tevens prakties een passende te zijn. 

In een rede Over de toekomst van Midden-Nederland, opgenomen in Terugblik 
en Uitzicht, deel II, bladzijde 627, stelde Rogier een twintigtal jaren geleden: „Een 
dertigtal jaren geleden is in volle ernst een soort prijsvraag uitgeschreven naar de 
verklaring van het feit, dat Noordbrabant in 1830-'31 niet voor België, maar voor 
Nederland geopteerd heeft. De vraag is nooit beantwoord: ze bleek zinloos". 
Niet zozeer zinloos, als wel te simpel geformuleerd; de werkelijkheid was gelukkig 
ingewikkelder! Dát poogt deze studie te tonen. 

Abstrakte dank lange tijd met zoveel genoegen aan dit boeiende onderwerp te 
hebben kunnen werken gaat vergezeld van erkentelijkheid jegens allen, die mij 
hielpen. Het laatst en niet het minst de Stichting Zuidelijk Historisch Contact in 
de persoon van haar animator professor dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt. 

E. R. M. Hoffman 
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DEEL A 

TOT DE OPSTAND 





HOOFDSTUK I 

INLEIDING 

„Men heeft de betrekkingen van Holland en België dikwijls verge
leken bij een h u w e 1 ij k", las ik in De Nederhndsche Gedach
ten1 van Groen van Prinsterer enige zaterdagen na mijn besluit dit 
boek te beginnen met de volgende alineaas: „De wereld is een speel-
toneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel", werd gedicht in de 
gouden eeuw van de „hollander". Sindsdien was hij grotendeels 
verarmd, en niet meer bij machte zelf een hoofdrol te spelen of de 
regie te beïnvloeden, tot figurant gedegradeerd. De grote akteurs, met 
sterallure het drama leidend, hadden hem zelfs gedwongen een 
waarlijk mariage de raison te sluiten. En dat niet alleen: in de ogen 
van de, zich voor gebruik naar buiten als kalvinisties aandienende en 
al eeuwenlang zelfstandige hollander was het bovendien een mésal
liance pur-sang. Wat was dat immers voor een vrouw, die belgica? 
Een slavin, die voor zover na te gaan altijd had gehoereerd met rijke 
heren en wier vervallen boudoir voortdurend strijdperk en soms inzet 
was geweest, telkens, wanneer het de grote mannen behaagd had de 
degens te kruisen. Een merkwaardig morganaties huwelijk: een steil 
man, die à tort et à travers de baas wilde spelen in het gezin, en een 
gade, die een recent frans vemisje als haar opvoeding beschouwend 
wat lichtzinnig lonkte naar liberale en vrijzinnige ideeën en 'n weinig 
pragmatics was in haar barok katholicisme; moeilijk uitgangspunt 
voor een tot 'n sukses te fatsoeneren verbintenis. Daarenboven bracht 
de man nog een homunculus in, die hij als huissloof kort had ge
houden en waarvan hij de intellektuele ontwikkeling volslagen had 
verwaarloosd; dat aanhangsel, brabantia, was streng rooms. U zult 
begrijpen, dat het met een dergelijk huwelijk wel mis moest lopen. 
Aanvankelijk dacht de man de vrouw wel de baas te kunnen blijven 
door een enkele keer wat aan haar verlangens tegemoet te komen. 

') G. Groen van Prinsterer, Nederhndsche Gedachten, 27 april 1832. 
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Tevergeefs; in belgica, zoals haar sekse-genoten een vat vol tegen
stellingen, streden katholieke en liberale ideeën met elkaar, maar 
tenslotte werd ze de strengheid van haar onbeminde echtgenoot beu, 
vermande zich en besloot geen koncessies meer te doen. Het wat 
domme aanhangsel, dat eigenlijk bij de man hoorde, verzette zich 
met de vrouw tegen het despoties eigengereide optreden van het ge
zinshoofd. Een scheiding bleek onvermijdelijk; eerst werd er nog een 
van tafel en bed nagestreefd, waarbij die kleine „Dritte im Bunde", 
bang als zij was door de man weer als voetveeg misbruikt te zullen 
worden, dan graag bij de vrouw wilde gaan inwonen. De vete liep 
echter te hoog op om nog minnelijk geregeld te kunnen worden: de 
vrouw zette de man gewoon buiten de deur. Omdat zijn machtige 
familieleden hem niet konden helpen wegens onderling gekrakeel en 
moeilijkheden op eigen erf, moest de man zich morrend bij de situatie 
neerleggen; hij weigerde echter het kind met het badwater weg te 
gooien. Dit „kind", dat misschien gehoopt had, dat haar positie bij 
een minnelijke schikking zou worden veilig gesteld, stond ineens 
voor een fait accompli; het bevond zich ten huize van de man, die 
het verhinderde stiekem de andere zijde te kiezen. Tenslotte werd 
de vrouw na de echtscheiding zo vrijzinnig en raakten haar gods
dienstige gevoelens zozeer op de achtergrond, dat brabantia van haar 
vervreemdde en zich bij de situatie neerlegde, zich wijsmakende toch 
de minste van twee kwaden gekozen te hebben. 

De intrige van dit huwelijksdrama blijkt, verder uitgewerkt, zo 
ingewikkeld, dat men wel een bijzonder knap schrijver moet zijn om 
er een begrijpelijk boek omheen te scheppen. De moderne literato
ren kunnen het zich gemakkelijk maken door de ondoorgrondelijk
heid der realiteit als uitgangspunt te nemen. Zo eenvoudig ligt het 
niet voor de historicus; hij moet de vreemde gang van de geschiedenis 
verklaren en in dit geval: de plaats van brabantia in bovenstaand ver-
telseltje." 

Tot zover de beoogde inleiding. Typies nederlands gedacht van mij, 
dacht ik, het volumineuze proza van Groen doorlezend en weinig ori
gineel blijkbaar; maar gelukkig vervolgt de protestantse voorman met de 
troostrijke opmerking, dat een dergelijke vergelijking „een niet onaar
dig denkbeeld is, dat aan menigvuldige zinspelingen aanleiding geeft". 

Enthousiast over de echtverbintenis zelve was hij natuurlijk niet. 
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„Neen, in de innige vereniging was, in de grond der zaak, gezame-
lijke vernietiging en revolutionaire oplossing en samensmelting. Hol
land en de Belgische Provinciën werden als het ware geworpen in 
de kroes der moderne theorie". 
En inderdaad, sinds hun samengaan in het Koninkrijk der Neder
landen in 1815, waren de moeilijkheden tussen het Noorden en het 
Zuiden steeds groter geworden: „België" was voortdurend luider gaan 
meezingen in het liberale en nationale koor, dat zich na de slotakte 
van het Wener Congres in Europa had gevormd en „Nederland" was 
blijven voortsudderen in vaak jansalieachtig gepruttel. „De politieke 
doorbraak van de burgerij en de industriële revolutie vormden een 
levendige en ongeduldige beweging en doorkruiste de staatstich tende 
beweging van eenmaking der Nederlanden van Willem I."2 De 
unie, die de liberalen en katholieken in 1828 sloten, maakte hun 
oppositie volwassen en een breuk met Den Haag kon nauwelijks 
uitblijven; de revolutiegolf van 1830 bracht een pasklare gelegenheid. 

Waar was de plaats van Noord-Brabant bij dat alles? Het is niet 
gewaagd om te stellen, dat Noord-Brabant haar emancipatie voor een 
belangrijk deel aan de strijd tussen Noord en Zuid in het Koninkrijk 
te danken heeft gehad. De provincie zat in zekere zin op de wip en 
kreeg voor het eerst wat grootscheepser de kans een eigen geluid te 
laten horen en de eigen belangen met klem te verdedigen. Die eigen 
belangen waren specifiek katholiek. Noord-Brabant kende geen libe
ralen en haar inbreng in de oppositionele unie was dan ook zuiver 
rooms. Men vocht hartstochtelijk mee in de petitiebewegingen om 
van de regering de voorwaarden te verkrijgen, die noodzakelijk waren 
voor een vrije ontplooiing van de noord-brabantse kerk. Deze strijd 
aan de zijde van de „beigen" tegen de haagse ministeries zal zeker 
een gevoel van lotsverbondenheid met het Zuiden ten gevolge ge
had hebben. Een en ander maakte de positie van Noord-Brabant bij 
het uitbreken der relletjes van augustus 1830 in Brussel uiterst lastig. 

Voor we echter de reaktie van het gewest op die opstand en de uit 
beide voortvloeiende verwikkelingen — immers hèt thema van dit 
boek — nauwkeurig onder de loep gaan nemen, lijkt het dienstig eerst 
de situatie in de maanden direkt voor de tumultueuze augustusdagen 
te onderzoeken. Tevens zal dat gelegenheid geven de belangrijkste 

*) A. J. Veimeersch, Vereniging en Revolutie (Bussum 1970), blz. 5. 
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spelers of figuranten, alsmede de toestand van Bühne en gebouw, 
ter kennismaking de revue te laten passeren. 

Een dergelijk preludium kan het best worden ingezet met het be
steden van enige aandacht aan de interessante studie van H. van 
Velthoven De geest in Noord-Brabant voor het België-conflict van 
1830.s Deze titel zou tot misverstanden aanleiding kunnen geven; 
het epitheton „van 1830" dient, dunkt me, niet meer inhoud toege
dacht te krijgen, dan een vaststelling welk België-konflikt de schrijver 
op het oog heeft. De geest van de provincie in dat jaar komt slechts 
in enkele afsluitende paginaas zeer oppervlakkig aan de orde. Na een 
gedegen inleiding bestaat de hoofdschotel uit een analyse van rap
porten, die de distriktskommissarissen en stedelijke besturen van het 
gewest aan hun gouverneur Burggraaf van der Fosse dienden uit te 
brengen naar aanleiding van de regeringspolitiek in het algemeen 
en de „Koninklijke Boodschap" van 11 december 1829 in het bij
zonder. * 

Het belang van genoemde bijdrage wordt door deze precisering 
niet aangetast, want juist de „Koninklijke Boodschap" vormt een hort 
en stoot in de eskalatie van strubbelingen tussen Noord en Zuid. 
Langzaam maar zeker was Willem I kriegel geworden van de voort
durend zwellende oppositie, zich uitend in dagbladen en petitiebewe
gingen. Met als sekondant de door de napoleontiese wol geverfde Van 
Maanen, besloot hij, de komende begrotingsbehandeling in de Staten 
Generaal niet gerust tegemoet ziende, enige koncessies te doen; maar 
wel geharnast: duidelijk en krachtig dienden volk en vertegenwoor
diging zich te realiseren op welke onwrikbare fundamenten zijn 
politiek was gebaseerd. Na een klacht over de houding van het ka
tholieke volksdeel in de petitiebeweging, stelde hij vast, dat godsdien
stige vrijheid toegestaan was, maar binnen het raam der wetten; vrij
heid van onderwijs zou zonder meer leiden tot de ondergang der 
menselijke beschaving; de verwachting, dat hij ooit zou instemmen 
met ministeriële verantwoordelijkheid, was absurd; het invoeren, ten
slotte, van een strenge drukpers-wet was, jammer genoeg, door de 

") H. van Velthoven, De geest in Noord-Brabant vóór het België-conflict van 1830, 
in Varia Historica Brabantica, dl. II (1966), blz. 205-260. 
4) Het verzoek deze tapporten in te sturen stamde reeds uit begin december, maai 
omdat direkt daarop de „Koninklijke Boodschap" verscheen, werd deze feitelijk in 
de antwoorden begrepen. 
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ontwikkelingen der laatste jaren aangetoond noodzakelijk te zijn. 
Inderdaad duidelijke taal, maar daarnaast betrachtte de vorst enige 

toegevendheid: een belofte, dat de nog leeg staande bisschopszetels 
(waaronder die van 's Hertogenbosch) binnenkort met episkopaal 
purper bekleed, een toezegging dat de rechters onafzetbaar zouden 
worden en, last but not least, dat de beteugeling van de franse taal 
wat losser zou worden. 

De kroon had voor een krachtige positiebepaling gekozen en Van 
Maanen onderstreepte de bedoelingen van de vorst nog eens door 
van alle parket-ambtenaren binnen 48 uur een schriftelijke verkla
ring te eisen van adhesie aan de koninklijke boodschap.5 Wat echter 
een wal had moeten vormen tegen de oppositionele vloed, bleek niet 
veel meer dan een kinderkasteeltje op het strand: van dichtbij marti
aal, maar voor de zich ontketenende krachten van negentiende-eeuw-
se stroombewegingen slechts een streepje op de peilschaal der tijd
balk. Vermeersch schrijft dan ook terecht6: „in deze gespannen at
mosfeer konden de koncessies niet meer geapprecieerd worden; ze 
werden beschouwd als evidenties en als de herstelling van hetgeen 
principieel aan de natie behoorde", en „vanaf dit ogenblik hebben 
de groeiende uitingen van oppositie tegen het regiem alle verdere 
toegevingen overstemd. De oppositie werd vanaf december 1829 een 
systematiese tegenwerking van het regeringssysteem. In deze „decem-
berkrisis" begonnen vele beigen inwendig met het koninkrijk te 
breken." De houding nu van de noord-brabanders ten aanzien van ge
noemde december-gebeurtenissen en, ruimer, van de gehele rege-
ringspolitiek wordt door Van Velthoven bestudeerd. Dit, zoals gezegd, 
aan de hand van door de gouverneur ingewachte rapporten van dis-
triktskommissarissen en stadsbesturen. Rapporten, die overigens enkel 
in de zuidelijke provincies én Noord-Brabant dienden uitgebracht.7 

Tot welke konklusies komt nu Van Velthoven8? Hij konstateert 
het bestaan van twee groepen: enerzijds een, vaak Noord-Brabant-
vreemde, gouvernementele bovenlaag, en verder de „brabanders". 
Een misschien wat ongenuanceerde indeling9, waarbij de gouveme-

s) Vermeersch, a.-w., blz. 63. 
*) Vermeersch, a.w., blz. 63. 
7) Van Velthoven, t.a.p., blz. 227. 
e) Van Velthoven, t.a.p., blz. 255 e.V. 
·) Vgl. blz. 151. 
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mentele bovenlaag weliswaar een slechte gezindheid zou suggereren 
bij de „brabanders", hun trouw zelfs in twijfel trekken, maar een en 
ander zonder voldoende redenen en daarom extra grievend voor die 
„brabanders". „Alleen stonden deze op hun rechten en lieten ze hun 
eisen met steeds meer kracht horen." 

Vermeersch en Van Velthoven komen blijkbaar tot konklusies, 
anders geschakeerd voor respektievelijk „België" en Noord-Brabant. 
Heeft de latere loop der gebeurtenissen één van hen of hun beiden 
parten gespeeld? 

In de volgende hoofdstukken zal nader worden ingegaan op de po
sitie van Noord-Brabant tussen Noord en Zuid in de maanden voor 
augustus 1830. De slotzin van Van Velthoven, dat toen pas ten volle 
bleek, dat de provincie trouw was en bleef aan „Nederland"10, 
vormt een nauwelijks gefundeerde uitspraak, die mede aanleiding 
heeft gegeven tot het ontstaan van dit boek. 

") Van Velthoven, t.e.p., blz. 259. 

8 



HOOFDSTUK II 

DE NOORD-BRABANTSE PERS 

„De heilzon is voor ons oog door wolken verduisterd, en wij wach
ten met ongeduld het ogenblik, dat zij met helderen glans doorbreekt 
en ons eenen schoonen en gelukkigen dag voorspelt, die onder de 
schitterende stralen, in een aangenaam verschiet, de zaligste genoe
gens en het bekoorlijken des menselijken levens aanbiedt. Doch zul
len wij dat binnen den loop van dit jaar mogen genieten?" Met deze 
vraag opende het blad de Noord-Brabander het jaar 1830.1 

Wanneer men zich een mening wil vormen over de opinies, die in 
vreemde landen, in onbekende streken, worden gekoesterd, dan is de 
eerste greep automatics naar de daar verschijnende week- en dagbla
den. Ze leveren ongetwijfeld een voortreffelijk blauwdruk van de 
maatschappijopvattingen en het partijwezen, een onovertroffen dio
rama van de heersende kuituur en beschaving. Niet het objektieve 
waarheidsgehalte van die persprodukten is dan het belangrijkst, maar 
de subjektieve keuze, die de redaktie uit de veelheid van publiciteits-
mogelijkheden heeft gemaakt en de wijze, waarop dat gekozene wordt 
gebracht. Worden er dan bovendien meerdere kranten naast elkaar 
gelegd en vergeleken, dan kan het resultaat een kaleidoskoop te zien 
geven, die niet enkel veel fleuriger zal zijn dan het met ander bron
nenmateriaal gewrochte, maar misschien ook waarheidsgetrouwer. 

Het belangrijkste blad nu van het Noord-Brabant van 1830 was 
de genoemde Noord-Brabander, sinds april 1829 in 's Hertogenbosch 
uitgegeven2 met de leuzen van de petitiestrijd in het vaandel: vrij
heid van godsdienst, vrijheid van geweten en vrijheid van drukpers. 
Het adagium „dicere verum, quid vetat" (Horatius) bekroonde uit
dagend de voorpagina. Dit blad, door Widox onze eerste eigenlijke 
katholieke krant genoemds, was mede een produkt van het belgiese 

') Noord-Brabander, 2 januari 1830. 
2) Zie hiervoor: J. H. J. M. Witlox, De Katholieke Staatspartij, dl. I ('s-Hertogen-
bosch 1919), blz. 202; A. van Oirschot, De krant in Brabant (z.p. 1963), blz. 5; 
M. van Meerdervoort, Het bolwerk van den blinden pionier (Hilversum 1936), 
blz. 24. 
») Widox, a.w., blz. 202. 
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samengaan van liberalen en Icatholieken, „het monsterverbond", het
geen voor Brabant neerkwam op een strijdbaar ultramontanisme. 
Consensus is, dat daarbij de grote man achter de schermen Hein de 
Wijs was.4 

§ 1. De man achter de 'Noord-Brabander' 

Wie was deze De Wijs? Hein de Wijs is een der meest fascineren
de figuren, waarop ik bij het onderzoek ben gestoten. Tegenover de 
grote invloed, die hij volgens vele schrijvers op de loop der gebeur
tenissen gehad moet hebben staat lijnrecht het weinige, dat er over 
hem en zijn aktiviteiten te vinden is. Er moet wel een familie-archief 
hebben bestaan, maar een slecht gericht duits projektiel heeft dat in 
1944, samen met een trots herenhuis aan de markt te Den Bosch, 
geheel en al vernietigd. 

Witlox noemt die plaats ten onrechte de vaderstad van Hein.5 

Diens vader, Comelis de Wijs (1737-1790), was geboren en getogen 
in Vessem. Op middelbare leeftijd had hij zich als wijnkoper en bran
der in Den Bosch gevestigd; hij stierf er en werd begraven in de Sint 
Jan. Henricus was onder zijn zeven kinderen de derde zoon. Wan
neer Witlox van Hein zegt6, dat hij in 1771 was geboren en in 1844 
ongehuwd stierf, verwisselt die schrijver hem met zijn oudere broer 
Martinus. Hein zelf zag namelijk het levenslicht in 1775, trouwde 
in 1811 met Maria Cornelia Havermans, en stierf in 1854. Maria 
schonk hem twee kinderen: Frans, stamhouder van het hele geslacht, 
en Anna. Van de vijf broers van Hein werd Franciscus priester en 
deken van Boxtel; de anderen bleven handel drijven in wijn en zelf 
koos hij een ambtelijke loopbaan.7 

Hij bracht het tot hoofdontvanger van de in- en uitgaande rechten 
en aksijnsen. Zijn aandeel in de opstelling van een stuk — gericht 
tegen de dekreten van 1825, waarbij sluiting van de klein-semina-
ries en oprichting van een Collegium Philosophicum in Leuven werd 

4) Zie ook: L. J. Rogier, Katholieke Herleving ('s-Gravenhage 1956), blz. 27. 
5) Witlox, a.w., blz. 179. 
e) Witlox, a.w., blz. 179. 
') De meeste van deze familiegegevens heb ik te danken aan de heer Tilman, 
pastoor te Lennisheuvel; volgens hem verwierf de familie De Wijs zich naast kon-
nekties en invloed, ook veel grond in de Meierij. 
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verordend — kwam hem echter op overplaatsing naar Friesland te 

staan. Hij weigerde dat, nam ontslag en ging in de politiek. Direkt 

werd hij in de Provinciale Staten gekozen en daarna in de Gedepu

teerde. Begin 1829 hadden De Wijs cum suis de leiding in de eerste 

petitiebeweging en stak hij 4000 gulden in de oprichting van de 

Noord-Brabander.β 

De enige bronnen, waaruit de rol van De Wijs gedurende de jaren 

1830 en 1831 — hij was toen ongeveer 55 jaar — gedistilleerd kan 

worden, zijn de door officiële dan wel officieuze autoriteiten aan het 

centrale bestuur in Den Haag gezonden brieven; vooral de, tot een 

door Van Maanen opgezet verklikkers-systeem behorende figuren 

bedolven de gezeten, gezette Hein onder epitheta omantia. Dit is 

ontoereikend om zijn gedragingen nauwkeurig te kunnen volgen, 

maar wel krijgt men een indruk van de invloed die hij had, van de 

angst die hij de gouvernementele partij inboezemde en van een ka

rakter, dat zeker de gang der gebeurtenissen niet passief gevolgd kan 

hebben. Een greep in voornoemde bronnen aangaande Hein, door 

Manning de strijdvaardige leek en hoekig-ultramontaanse bossche-

naar genoemd9, is daarom wel op zijn plaats. 

Zo schrijft de historicus Wiselius op 12 oktober 1830 aan de minis

ter van justitie over De Wijs als een „hoogst gevaarlijk mens, die 

alom ook door particuliere brieven kwaad zaad tracht te strooien"10. 

Hiernaast staat een ander schrijven aan Van Maanen, gedateerd 10 

mei 1831 en niet ondertekend11. Het waarschuwt de minister tegen 

een eventuele opvolging van de gestorven apostolies vikaris Van 

Alphen door de pastoor van Boxtel, Frans de Wijs; die is immers 

„een paus op zichzelve" en er kan van hem onder leiding van zijn 

broer Henry „die menner des volks" weinig goeds verwacht worden. 

Nog meer gevoel voor byzantinisme toont de protestantse mr. Ver-

stege. Het gaat om een brief van 17 november 183412. Hoewel tot 

het andere kamp behorend, kan Verstege een zekere bewondering 

voor De Wijs niet verbergen. Hij merkt op, dat ridderorden noch ver-

8) Witlox, a.w., blz. 187 en 201. 
e) A. F. Manning, De betekenis van C. R. A. van Bommel voor de Noordelijke 
Nederlanden (Utrecht-Antwerpen 1956), blz. 44 en 92. 
10) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 89, 12 oktober 1830. 
" ) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 90, 10 mei 1831. 
1 г) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 91, 17 november 1831. 
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heffing in de adelstand die godsdienstige man van zijn voorgesteld 
doel kunnen afbrengen. De Wijs is een man van „onbegrijpelijke po
pulariteit"; al beledigt men hem, hij zal nooit iets terug zeggen; hij 
is overal, niets ontsnapt aan zijn aandacht; hij is de spil waar alles om 
draait; maar hij is „een luipaard onder de schapen", waar Van Meeu
wen, Ingenhousz (brabantse tweede-kamerleden) en andere gedepu
teerden allen „adjudanten van hem zijn en aan zijn leiband lopen". 

Overdreven waarschijnlijk, maar dat Hein geen last had van ver
eenzaming lijkt wel duidelijk. Opmerkelijk voor zijn tijdgenoten, bij 
wie vleierij en kruiperigheid vaak hoogtij vieren, is blijkbaar ook zijn 
onomkoopbaarheid. Dit komt nogmaals tot uiting in het koncept voor 
een brief, dat ongedateerd in het familie-archief Van de Bogaerde 
berust13 — jonkheer André baron van den Bogaerde van Terbrugge 
was van februari 1830 tot 1842 gouverneur van Noord-Brabant —. 
Met een lichte ondertoon van verontwaardigde verbazing schrijft de
ze gouverneur verscheidene malen geprobeerd te hebben met De 
Wijs tot overeenstemming te komen om te pogen de verkiezingen 
„onderling, in het welbegrepen (sic) algemeen belang, te doen uit
vallen"; maar de recht door zee gaande De Wijs had steeds droogjes 
geantwoord: „ik ben geen gouvernementsman, ik wil een vrij man 
blijven". 

Voor de gouverneurs van de provincie was Hein inderdaad een 
crime: Van den Bogaerde noteert in hetzelfde koncept, dat van de 
vijf laatste gouverneurs van Noord-Brabant slechts één het er langer 
dan vier jaar had uitgehouden en dat, naar zijn onmiddellijke voor
ganger burggraaf Van der Fosse hem had toevertrouwd, „de heer De 
Wijs de aanleidende oorzaak hunner verwijdering was geweest". Niet 
helemaal ten onrechte: de voorganger van Van der Fosse, jhr. Van 
Vredenburch, schijnt zijn baan verloren te hebben vanwege een niet 
voldoende onder kontrole houden van Hein, die toen (1825) overi
gens nog onder regie werkte van Antonius van Gils, president van 
het groot-seminarie te Herlaar.14 

Van der Fosse zelf kon ook helemaal niet met Hein overweg, 
zoals moge blijken uit een amusant schrijven van de burgemeester 
van Den Bosch, Verheyen, aan Den Haag over een officieel soiree 

и) Familie-archief Van den Bogaerde, inv.no. 1253. 
" ) Van Velthoven, t.a.p., blz. 210. 
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begin januari 183015: „de heer H. de Wijs, ofschoon genoegzaam 
onderricht, dat de heer Van der Fosse hem voor een lasteraar houdt, 
was onbeschaamd genoeg om zich op geene avond onder een groot 
aantal andere personen met Zijne vrouw op het Hôtel te presente
ren". — Hein vond, dat hij, als gedeputeerde, op zulke avonden uit
genodigd diende en gebeurde dat niet, dan kwam hij toch —; „maar 
de Heer Gouverneur hem ontwarende, keerde hem dadelijk de rug 
en zeide aan verscheidene personen, dat hij alleen om het gezel
schap niet te storen, zich zou getroosten, dat er op dat ogenblik een 
lasteraar aanwezig bleef." 

Eind januari, vlak voor zijn aftreden, vindt Van der Fosse het 
nodig zijn superieuren nog eens grondig voor De Wijs te waarschu
wen1·: De Wijs, die „daarin vertrouwelijk bijgestaan door zijne 
broeders" als ijverig en werkzaam man in zichzelf het hoofd zou 
zien van de partij der tegenstrevers van het gouvernement en via 
een aktieve korrespondentie, alsook door middel van de Noord-
ВтаЪапсІет, veler gemoed onrustig zou maken en houden. Van der 
Fosse ziet op dat moment nog steeds in Antonius van Gils de van
achter de kerkelijke koeliezen opererende mentor, de stiekeme auc
tor intellectualis van Hein; dit ten onrechte, omdat Van Gils in 
deze jaren al kinds moet zijn geweest. " De spijker wordt door de 
gouverneur daarentegen voluit getroffen met zijn waarschuwing 
voor Hein als belangrijkste participant aan de uitgave van het „be
ruchte blad De Noord-Brabander". Het is inderdaad in die hoeda
nigheid, misschien zelfs wel als „hoofdredacteur"18, dat deze diep 
godsdienstige, stug strijdbare burger zijn invloed het meest in de 
provincie kon doen gelden. 

§ 2. De 'Noord-Brabander' 

Voor wie, met de merkwaardige persoon van deze De Wijs in zijn 

l s ) A.R.A. Staatssecietarie, inv.no. 6033, 11 januari 1830, de morele moed van 
Mevrouw de Wijs verdient bij dit item een eervolle vermelding. 
" ) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 25, dossier 899, 26 januari 1830. 
" ) H. J. Allard, Antonius van Gils en de kerkelijke gebeurtenissen van zijn tijd 
('s-Hertogenbosch 1875), blz. 341-342. 
l e ) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 89, 12 oktober 1830, Wiselius aan 
Van Maanen; en een kladje in Familie-archief Van den Bogaerde, inv.no. 1253, 
juli 1841. 
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gedachten, de Noord-Brabander van rond 1830 leest, is de verwant
schap tussen man en krant frappant: eenzelfde slim naïef, ietwat 
provinciaal aandoend recht door de gouvernementele 7ee gaan. De 
regering figureert voortdurend als bonte hond, waarbij men één 
ding steeds voor ogen dient te houden: gewenste ministeriële ver
antwoordelijkheid wordt als feitelijk uitgangspunt genomen om via 
enigszins derderangs spitsheid vader Willem, gevangen in een wat 
oorsprong betreft niet nader te verklaren kliekerig machtsweb, vol 
vertrouwen te kunnen bewieroken. „Wij hopen," zo klinkt het in 
de reeds eerder geciteerde nieuwjaarswens, „dat onze geëerbiedigde 
Koning, die niets dan het geluk van zijn volk beoogt, de klaagstem 
van zoveel duizenden verhöre, en de ingeving zijner trouweloze 
dienaren, die Hem omringen, verwerpe." En een waslijst van grie
ven kulmineert dan tot het slotverlangen: „in één woord: beter
schap van het ministerie." 

Met even grote felheid wordt van leer getrokken tegen het pro
testantisme, een „leerstelling" die toch wel erg oud en afgesleten 
was, zoals wordt geciteerd uit Le Courrier de la Meuse1β: men kon 
er zelfs aan twijfelen, of er nog veel hervormde opvoeders waren, 
die Jezus Christus als God beschouwden! Ook de plaats van de pro
testanten in de provincie zelf, waar ze een minderheid vormden, die 
nog steeds kon bogen op geprivilegieerde posities, is een geliefd 
doelwit. Een, meer voor ons dan voor hem, smakelijk verhaal over 
de fraaie kerk van het dorpje Nuland, wordt bijvoorbeeld verteld 
door een ingezonden-stukkenschrijver20: „de voorzanger dan van 
Oss, Geffen en Nuland (wat zijn de mensen titelzuchtig) was de 
eerste, die op een rossinant kwam aandraven; daarna volgde een kar 
met drie dames en één heer uit Oss, waarop twee geffense voet
gangers de hervormde trein sloten, tot men eindelijk een paard 
hoorde, en, ziedaar, verscheen de dominee van Oss in een fourgon, 
hebbende onderweg een juffrouw opgeladen; een achttallige ver
gadering en geen protestant uit Nuland: want die zijn er niet!" De 
schaapskooi wordt onderhouden, de herder houdt zijn baan, maar 
de schapen zijn verdwenen. Noordelijke kranten, die via de toen
malige mode van barok snibben, de katholieke geestelijkheid op de 

") Noord-Brabander, 22 april 1830. 
2I>) Noord-Brabander, 6 mei 1830. 
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korrel nemen, worden even jofel badinerend als krachtdadig op hun 
plaats gezet. Zo had Het Advertentieblad geïnsinueerd, dat de ka
tholieke priesters toch maar een lui leventje hadden, omdat ze zo
veel dikker waren dan de predikanten, die door studie en sloven 
hun vlees verteerden en vermagerden.21 De Noord-Brabander ant
woordt dan fijntjes, „dat door gerustheid van geweten de gezond
heid wordt bevorderd, terwijl een knagende worm het gemoed ver
ontrust en het vlees van het lichaam doet verkwijnen".22 Een re
pliek, die zeker de nodige lachsalvoos in de Meyerij veroorzaakt zal 
hebben. 

Zijn deze voorbeelden exemplaries voor stijl en vurige roomsheid 
van de krant, ze leren ook iets over de lezerskring. Terecht vestigde 
H. van Randwijk er de aandacht op, dat een krant minstens even 
sterk bepaald wordt door het gehalte van haar lezers als door haar 
redaktie.23 En inderdaad, de bij lezing gewekte vermoedens aan
gaande dat lezersbestand komen overeen met wat de bronnen aan
geven. De, toegegeven uiterst anti-klerikale justitiespion Bergmann 
kenschetste de Noord-Brabander als een blad, dat overal door de 
pastoors werd aanbevolen en rondgevent24; nog in 1834 noemt de 
bredaase politiefunktionaris Van Goor de krant ronduit het dagblad 
van de noord-brabantse geestelijkheid.25 Van de reeds genoemde Ver-
stege kreeg Van Maanen te horen, dat er in Tilburg, met een be
volking van 11.000, geen andere krant gelezen werd2e en de burge
meester van 's-Hertogenbosch had het over het allerwege met veel 
gretigheid in de herbergen bekommentarieren en amplificeren van 
de Noord-Brabander; hetgeen overigens, volgens hem, meer kwaad 
stichtte dan men bij oppervlakkige beschouwing zou kunnen ge
loven. 27 Oude brabanders kunnen nu nog vertellen hoe het in hun 
jeugd gebruikelijk was, dat zondags na de hoogmis in het kaffee de 
kapelaan of onderwijzer de krant voorlas. Een en ander gevoegd bij 
de opmerking van gouverneur Van den Bogaerde, dat de Noord-

! I) Het Advertentieblad, 30 december 1829, citaat uit de Noord-Brabander, 9 
januari 1830. 
2!) Noord-Brabander, 9 januari 1830. 
*') Vrij Nederland, 4 februari 1950. 
«) Witlox, a.w., blz. 204. 
M) A.R.A. Staatssecretarie, inv.no. 5769, 27 mei 1834. 
" ) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 86, 24 januari 1830. 
»') A.R.A. Staatssecretarie, inv.no. 6033, 11 januari 1830. 
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Brabander haar abonnees vooral vond onder de geringe burgerklasse 
en plattelandbewoners — met name in de Meyerij, waar men het 
blad tot in de kleinste dorpjes kon aantreffen —28, resulteert in het 
volgende geheel: de krant werd gelezen door de echte brabantse 
rooms-katholieken, door allen buiten de ambtenaren-koterie en de 
protestantse, uit „Holland" geïmporteerde geslachten, welke twee 
laatste groepen, zoals we nog zullen zien, misschien het best geïdenti
ficeerd kunnen worden met respektievelijk het Provinciaal Dagblad 
en de Bredasche Courant, de andere in het gewest verschijnende 
bladen. 

Wie de lezers van een krant zijn, weten de adverteerders ongetwij
feld het best. Bij het doornemen van de advertenties van de Noord-
Brabander uit de eerste maanden van 1830 wordt bovengetekend 
beeld als krant van de klems bevestigd. Uit heel het land, uit Amster
dam, Sint Niklaas, Den Haag, Haarlem, Utrecht, Almelo en na
tuurlijk ook uit Den Bosch en Breda, proberen drukkers en boek
handels hun pieuze waar aan de man te brengen. Titels als Bemer
kingen op de verdrukkingen der Kerk, Aanspraak bij 50-jarig Priester
schap en Katholieke kansel-welsprekendheid wisselen de talrijke mis
salen en gebedenboeken af. Interessant is het, hoe de firma Lange-
huysen, zelf uitgever van de Noord-Brabander, verschillende malen 
adverteert met werken van Lamennais. Deze was immers de grote 
voorvechter van de scheiding van kerk en staat om het geloof, zo
doende niet meer gekompromitteerd door identifikatie met de re
geringen, de gelegenheid te geven zich in vrijheid te ontplooien. Als 
zodanig had hij de katholieken van België en blijkbaar ook van 
Noord-Brabant geïnspireerd tot deelname aan het „monsterverbond". 
Hij koketteerde met de idee der volkssouvereiniteit en we zullen zien, 
dat hij daarom geestdriftig was over de belgiese opstand. De ency-
kliek Mirari Vos uit 1831 zal zijn gedachten echter veroordelen.n 

Een laatste methode tenslotte om iets aan de weet te komen aan
gaande de lezerskring van een krant is te onderzoeken, wie welke 
ingezonden stukken schrijven. De moeite waard bij de Noord-

!8) A. J. A. Smits, Instrwcties aan en rapporten van gouverneurs uit 1830 in Bij
dragen en mededelingen van het Historisch Genootschap, dl. 67 (Utrecht 1949), 
blz. 287, rapport van 7 oktober 1830. 
m) Vgl. H. Haag, Les origines du catholicisme libéral en Belgique (1789-1839) 
(Leuven 1950), Ъоек III. 
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Brabander zijn zeker de volgende drie brieven: 

Op 25 maart 1830 wordt een ingezonden stuk gepubliceerd onder
tekend door „een onvrije metselaar".so Deze had zich boos gemaakt 
over de rethoriese vraag van een tweede-kamerlid, welke waarde men 
moest hechten aan petities van metselaars en timmerlieden. „Wie 
kon beter ondervinden welk nut een vaste grondwettige instelling 
bezat, dan een metselaar: die weet dat de soliditeit van een gebouw 
afhangt van goede fundamenten." 

Een zekere R.G. schrijft op 6 aprilai: „Daar wij landlieden thans 
ook de nieuwspapieren, waaronder uw zo terecht geacht dagblad 
dan ook de eerste plaats bekleedt, lezen, zo beginnen wij tegenwoor
dig meer en meer de behoefte te gevoelen van het genot der rechten, 
welke de grondwet en vooral het natuurrecht ons toekennen." 

Het derde stuk, B.N. getekend, wordt 'n week later opgenomen en 
heeft de volgende inhoud32: "hoe meer men leest, hoe wijzer men 
wordt; daarom begon ik op mijn manier, ofschoon maar een smid 
zijnde, ook de kranten lezen, en het eerste, dat ik las, was de laste
ring, dat ambachtslieden en dagloners in de verzoekschriften van 
alles vroegen, waar ze geen benul van hadden. En de protestanten 
zeggen, dat iedereen de bijbel kan en mag lezen en volgens zijn ge
voelens uitleggen! Steekt het verstand bij de roomsen in de hogere 
klassen en bij de protestanten onder alle klassen!?" 

Men zou uit dit soort brieven kunnen konkluderen, dat de toenter
tijd veelal in politieke apathie uitblinkende „gewone man", ge
stimuleerd door de blijkbaar diep grijpende hartstochten van geloofs-
en petitiestrijd, een bewustwordingsproces doormaakte. Omdat een 
middenstand nog nauwelijks bestond en ook wat ambachtsbazen ge
noemd zouden kunnen worden, tot de stand der armen behoordenаз, 
zijn dit stemmen van het eenvoudige „klootjesvolk". Uitzonderingenr1 

Het grote analfabetisme in aanmerking genomen, vermoedelijk wel. 
Wanneer deze brieven, zoals gebruikelijk niet voluit ondertekend, 
werkelijk door metselaar, landman en smid zijn geschreven, moet er 
toch wel grote onrust hebben geheerst onder dat „klootjesvolk". Het 

»o) Noord-Brabander, 25 maart 1830. 
" ) Noord-Brabander, 6 april 1830. 
" ) Noord-Brabander, 15 april 1830. 
'*) I. J. Bmgmans, Stapvoefs voorwaarts (Bussum 1970), blz. 8. 
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is echter de vraag of ze werkelijk door hen geschreven zijn. Journa
listen waren in de eerste helft van de vorige eeuw "maxima parte 
homines obscuri et ignoti".34 Het redaktioneel uit de duim zuigen 
van ingezonden stukken was waarschijnlijk schering en inslag. Wel 
moet men voor ogen houden, dat een dergelijke taktiek natuurlijk 
vooral bij slechtlopende kranten voor de hand ligt; en niets wijst erop, 
dat de Noord-Brabander in die kategorie moet worden ondergebracht. 
De enige aanwijzingen, dat de ingezonden stukken werkelijk inge
zonden stukken waren, zijn zeer beperkt waterdicht. Allereerst is 
er een mededeling van de redaktie aan de lezers, blijkbaar met de 
bedoeling, dat men vanwege de vele brieven niet ongerust hoeft te 
zijn, als een brief niet meteen geplaatst wordt35; een lijst van inge
zonden stukken, die in volgende nummers gepubliceerd zullen wor
den, vergezelt deze opmerking; en die stukken vindt de lezer in 
latere nummers netjes terug. Het andere „bewijs" wordt gevormd 
door het subjektieve idee, dat de stijl van veel ingezonden stukken 
wezenlijk verschilt van die der redaktionele kommentaren; wie tegen
woordig wel eens een blik werpt in een rubriek „van de lezer", zal 
voelen wat ik bedoel. 

Hoe dit ook zijn moge, juist die ingezonden stukken bepalen voor 
een belangrijk gedeelte het gezicht van de Noord-Brabander. Samen 
met de redaktie-kommentaren, overigens niet zo geweldig talrijk, 
maken ze het blad tot de typies roomse brabantse krant, die voor de 
kennis omtrent het in die provincie levende zo interessant is. De 
bladzijden worden echter grotendeels gevuld met een eindeloze rij, 
vooral uit de belgiese oppositie-bladen overgenomen berichten en 
artikelen. Het meest geciteerd wordt Le Courrier de la Meuse, jour
nal -politique, literair et commercial, sinds 1820 te Luik verschij
nend36; zoals bekend zullen luikse leiders een polariserende rol spe
len in de belgiese opstand. Goede tweede is Le Courrier des Pays-Bas, 
de krant van „Le Vrai Liberal" als Van de Weyer, Nothomb, Duc-
pétiaux en De Potter.37 Uit de door jonge geestelijken vanuit Vlaan-

34) L. J. Rogier, Terughlik en Uitzicht (Hilversum-Antwerpen 1964), dl. I, blz. 294. 
M) Noord-Brabander, 30 januari 1830. 
и ) W . P. Sautijn Kluit, Dagblad-vervolgingen in België; 1 SI5-1830, in Bijdragen 
voor VaderlancLsche Geschiedenis, derde reeks dl. VI ('s-Gravenhage 1892), blz. 388. 
" ) Sautijn Kluit, t.a.p., blz. 362. 
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deren geredigeerde Catholique des Pays-Bas38 zijn ook veel aan
halingen te vinden. Ik telde voor de periode van 1 januari 1830 tot 
eind augustus van dat jaar voor deze bladen respektievelijk 52, 40 en 
32 meer of minder uitvoerige citaten; en de andere belgiese kranten 
worden echt niet genegeerd. De hautain hatelijke mededeling van 
de se Bredasche Courant zich volstrekt niet te willen inlaten met een 
blaadje (de Noord-Brabander), „welks grootste inhoud bestond uit 
vertalingen der belgiese oppositie-bladen, die men reeds een paar 
dagen vroeger in originali had ontvangen", was helemaal niet uit de 
lucht gegrepen; dat de verfransing in Noord Brabant miniem was 
vergeleken bij die in het zuidelijker gedeelte van het koninkrijk 
wordt daarbij pour les besoins de la cause natuurlijk vergeten. 

Dat ook uit de noordelijke bladen druk wordt geciteerd, ligt voor de 
hand. Hot News uit Den Haag liet zich allereerst daar vinden en het 
is begrijpelijk, dat de redaktie van de Noord-Brabander, voor veel 
berichtende artikelen van gouvernementele kranten afhankelijk, in 
zulke gevallen bronvermelding achterwege liet: men maakt niet 
gratis reklame voor tegenstanders. Toch kan uit een klein berichtje 
worden afgeleid, dat bijvoorbeeld de verslagen van de tweede
kamerdebatten juist uit die bron stamden. Op 18 maart namelijk 
komt de redaktie met een kort boodschapje, dat men het de vorige 
dag in het parlement verhandelde niet kon melden, daar de hollandse 
bladen op het moment van zetting nog niet gearriveerd waren.40 

Bestaat de inhoud dus grotendeels uit die van aangehaalde andere 
kranten, ondanks deze citatenovervloed wordt het door de redak-
teuren gedachte karakter van de Noord-Brabander niet aangetast; 
citeren blijft natuurlijk een resultante van persoonlijk schiftende 
voorkeuren. 

Samenvattend kunnen we daarom konkluderen, dat de Noord-
Brabander, geboren uit het zuchten der ziedende petitiezee met de 
felle De Wijs als kraamheer, een sterk anti-gouvemementele en anti-
protestantse houding paarde aan sappige strijdbaarheid voor koning 
en rooms-katholicisme. Het was het blad van de geestelijkheid, 
wier dominerende positie in aanmerking genomen men kan zeggen, 

M) Sautijn Kluit, t.ay., blz. 357. 
'*) Bredasche Courant, 30 januari 1830. 
«·) Noord-Brabander, 18 maart 1830. 
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dat het, zo het al niet gelezen werd door de „gewone brabander", toch 
de in het gewest levende onrust weerspiegelde. Driemaal per week 
liep deze verbale wekker af en dat kan zelfs de meest apathiese 
roomse noord-brabander moeilijk ontgaan zijn. 

§ 3. De 'Bredasche Courant' 

„Van de ene nog de andere partij afhankelijk, nagenoeg op de 
grensscheiding zelve van Noord- en Zuid-Nederland gelegen, ver
trouwen wij, dat ons blad steeds van de onafhankelijkheid getuigen 
zal, zullende geen bent- of scheldnamen ons een handbreed van de 
weg kunnen doen afwijken, welke wij ons voorgesteld hebben, of 
enige wet op de drukpers in Nederland verandering in de door ons 
aangeslagen toon bewerken." 41 De Bredasche Courant, Staat- Letter
kundig- en Wetenschappelijk Nieuwshhd opende met deze beginsel
verklaring de jaargang 1830. Voor iemand, die zich ten doel heeft 
gesteld de positie van Noord-Brabant bij de belgiese opstand te 
bestuderen, een schijnbaar buitengewoon veelbelovende bron. Alleen 
rijzen dan direkt vragen als: welke weg niet verlaten zal worden en 
welke toon onveranderd aangeslagen zal blijven? Bovendien, te vaak 
poogt men onafhankelijkheidsverklaringen te laten bloeien in uiterst 
partijdige moerassen om de lezer het idee te geven in een paradijs 
van objektieve waarheden te toeven. Duidelijk is het, dat de onder
zoeker, wanneer hij dergelijke poeha van onpartijdigheid ontdekt in 
de tuin der historie, als eerste taak heeft zich te oriënteren welke 
partijdigheid daar zeker achter schuil gaat. Daarom enkele woorden 
over deze andere brabantse krant en over haar moederstad. 

Breda was, volgens Tuithof42, rond 1830 een kleine provinciestad 
(iets meer dan 11.000 inwoners), waar iedereen elkaar kende, een 
ideale broedplaats voor roddel en achterklap, kortom de dorpsmentali
teit nauwelijks ontwassen. Eerst na de belgiese opstand zal het een 
drukke, rumoerige gamizoensplaats worden. Wanneer men daar
naast ziet, dat op 10 januari 1830 de spaarbank van 's-Hertogenbosch 
(bijna 18.000 inwoners) 853 inleggers en voor ongeveer 100.000 

i^) Bredasche Courant, 2 januari 1830. 
**) C. P. M. Tuithof, F. ) . Hoppenbrouwers: slachtoffer van zijn aanleg of van 
zijn milieu}, in De Oranjeboom, dl. XX (Breda 1967), blz. 92. 
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gulden aan ingelegde gelden had, en die van Breda slechts 44 in

leggers met ongeveer 17.000 gulden43, terwijl men in Den Bosch 20 

gulden en in Breda 15 gulden belasting diende te betalen om stem

gerechtigde te kunnen zijn 4 \ ligt de konklusie voor de hand: Breda 

was zeker nog niet „het Haagje van het zuiden" uit de latere volks

mond. 

Tuithof maakt ook nog een indeling van de bovenlaag der bredaase 

bevolking. ** De grootste groep werd gevormd door degenen, die in 

hun hart de oppositie geheel of gedeeltelijk aanhingen, maar daar niet 

openlijk voor durfden uit te komen; de tweede groep bestond uit 

figuren, die volledig instemden met de eisen van de oppositie en dit 

door het tekenen der petities hadden laten merken; en tenslotte „een 

zeer gering aantal, dat de politiek van de regering volledig steunde 

en in De Bredasche Courant de vertolker van zijn gevoelens vond". 

Des te merkwaardiger, dat in zon stad en steunend op zo'n klein 

groepje een dergelijk blad kon gedijen. 

Een flinke tip van deze sluier wordt opgetild bij bestudering van 

een sappige polemiek, vol „bent- of scheldnamen", begin 1830 tussen 

Bredasche Courant en Noord-Brabander gevoerd. Eerstgenoemd blad 

had de Noord-Brabander vergeleken met een „klein mannetje", dat, 

wanneer het in de spiegel zou kijken, zou „bemerken, dat zijne oren 

zes nederlandse duimen gewassen waren".46 De Noord-Brabander 

repliceerde direkt met de voor de Bredasche Courant wel zeer verne

derende rethoriese vraag, of het waar was, dat de „met den dood 

worstelende Bredasche Courant" zich „in hare laatste ogenblikken 

met den diepsten eerbied honingzoet vleiend" tot de regering had 

gewend om steun; en, vervolgde de Noord-Brabander, was het zo, dat 

dat verzoek weliswaar was afgewezen, maar dat het gouvernement 

„uit beloning voor de bereidvaardige en kruipende gedienstigheid", 

toch een honderdtal abonnementen had genomen?47 De Bredasche 

Courant antwoordde furieus op deze verdachtmaking van de „Noord-

Logenaar": „hier zijn wij, zonder te lachen, verplicht te zeggen, dat 

**) Bredasche Courant, 21 juni 1830. 
") Noord-Brabander, 29 juli 1830. 
ω ) С. P. M. Tuithof, Breda van Willem V tot Willem Π (niet uitgegeven skriptie, 
Nijmegen 1966), blz. 99. 
*·) Bredasche Courant, 9 januari 1830. 
") Noord-Brabander, 12 januari 1830. 
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dit een infame leugen is". Neen, pochte de redaktie, elke dag groeide 
de lijst van abonnees aanmerkelijk; en de Noord-Brabander wordt 
dan vergeleken met een raaf: „men weet, dat een zijner eigenschap
pen deze is, dat hij de klank van onderscheidene voorpraters na
galmt zonder een hem eigene spraak te bezitten".48 Een vergelijking, 
die, zoals we zagen, juist is voor zeker 75 procent; maar het is ook 
begrijpelijk, dat de Bredasche Courant niets voelde voor verdere 
pennestrijd,49 want de door de Noord-Brabander geuite beschuldi
ging was juist voor 100 procent. Uit door Tuithof ontdekte stukken60 

blijkt namelijk, hoe de uitgevers van de Bredasche Courant in no
vember 1829 de koning via een verzoekschrift51 om financiële steun 
hadden gevraagd; ze meenden daarop aanspraak te kunnen maken 
vanwege hun vele goede diensten bij het ontmaskeren der oppositio
nele leugens, en omdat hun blad desondanks nauwelijks floreerde. 
In het daarop door Van Maanen uitgebrachte advies52 pleitte de mi
nister inderdaad voor steun, daar de Bredasche Courant, hoewel niet 
eerste-rangs, in Noord-Brabant het enige blad was van gouvernemen
tele stempel. Wel wees hij een openlijke of rechtstreekse subsidie van 
de hand: ontdekking daarvan zou al het andere koren op de oppositio
nele molen tot kaf degraderen. Hij pleitte voor het nemen van een 
honderdtal abonnementen op verschillende naam, zodat de redaktie 
zelf niet zou weten, hoe ze precies door de regering gesteund werd. 
Dat de redaktie er onkundig van was gesteund te worden, is uiteraard 
onwaarschijnlijk. Tuithof poneert hierbij terloops, dat de lezersschaar 
van de Bredasche Courant door deze gouvernementele maatregel 
tenminste verdubbelde53; een idee, dat hij echter niet met bewijzen 
staaft. Volgens de Noord-Brabander zou dat abonnee-aantal met re
geringsafname ongeveer 300 bedragen.54 

Die 200 „eigen" lezers dient men dan zeker te situeren in vrij 
erudiete en vooral rijke kring. Uit de herkomst der ingezonden stuk
ken blijkt, dat die lezers zich vooral ten noorden van de grote rivieren 

48) Bredasche Courant, 16 j anuar i 1830. 

*·) Bredasche Courant, 30 januar i 1830. 

s») Tui thof , a.w., blz. 136-137. 
51) A .R .A. Just i t ie , inv .no . 7589 , 10 november 1829. 
5 г ) A.R.A. Just i t ie, inv .no. 7589, 10 november 1829. 
и ) Tuithof, a.w., blz. 137. 
H ) NoordrBrahander, 12 januari 1830. 
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bevonden; naast brieven uit Woerden, Den Haag, Amsterdam, Delft, 
Rotterdam, Zwolle en Kampen, heb ik er voor de periode januari-
augustus 1830 slechts één uit Brabant, en wel uit Breda zelf, kunnen 
opsporen. Volgens Van Oirschot55 werden alleen in Rotterdam al 
150 exemplaren verspreid; jammer genoeg een wederom niet waar
gemaakte opmerking, waarbij de schrijver misschien in de war is met 
de door de regering afgenomen nummers. 

Welke kost kregen deze lezers voorgeschoteld? De gouverneur van 
de provincie, Van den Bogaerde, vond, dat de Bredasche Courant in 
een zeer goede, doch misschien iets te overdreven, en in een blijkbaar 
protestants gezinde geest werd geschreven; ze droeg er blijk van in 
bekwame handen te zijn; maar, voegde hij er aan toe, een en ander 
had ten gevolge, dat deze krant in het gewest niet algemeen werd 
ingezien, allerminst op het platte land.68 Vaak zeer lezenswaardig, 
voortreffelijk geschreven en niet zelden met artikelen, die waarlijk 
meer algemeen en duurzaam bekend behoorden te zijn, was het oor
deel van de kabinetssekretaris van de koning, Groen van Prinsterer,s7 

die zich er ook voor had ingespannen, dat de nummers van het blad 
steeds de vorst toegezonden werden.58 (Groen werd overigens door 
de Noord-Brahander op een hoop geveegd met Libry Bagnano59). 

En inderdaad, ook voor de overvoerde lezer van nu bevat de Bre
dasche Courant nog alleszins leesbare, vaak boeiende bijdragen met 
esprit van niveau. De ondertitel „Letterkundig- en Wetenschappelijk 
Nieuwsblad" werd voor het al dan niet would be ontwikkelde pu
bliek zeker waar gemaakt; hier dieper op in te gaan valt buiten dit 
onderzoek. Het is ons vooral te doen om het uit het „staatkundige" 
voortspruitende. Men kan zeggen, dat de krant zich wat dat betreft, 
kenmerkte door een apert anti-jakobinisme; een vurige, voor Breda 
begrijpelijke, oranjeliefde en een ingeboren anti-klerikalisme. Men 
zou het blad liberaal kunnen noemen als daaronder het anti-klerikale 
„voltairiaans" liberalisme wordt begrepen en niet het moderniserende 
liberalisme, dat in België het „monsterverbond" met de katholieken 
had gesloten. Het begrip liberaal was in die tijd even zwaarbelast als 

•·) Van Oirschot, e.w., blz. 23. 
M) A.R.A. Binnenlandse Zaken, secreet verbaal 15 oktober 1830, no. 1. 
") Nederhndsche Gedachten, 7 juli 1830. 
«β) R.G.P. dl. 58, blz. 252, 16 januari 1830. 
»·) Noord-Brabander, 22 mei 1830. 
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het tegenwoordige begrip demokraat; ieder pronkte ermee en ook 
Willem I noemde zich graag liberaal.eo Het progressieve liberalisme, 
het jakobinisme, vond in de Bredasche Courant een fel tegenstander: 
dat predikte de vrijheid zo, dat men voor het niets anders dan hand
langer der slavernij kon houden;β1 de koning was de meest beminde, 
meest verlichte vorst van heel Europa; al zijn edeldenkende onder
danen en zelfs vreemde volkeren en heersers schatten hem hoog, 
slechts „het in het duister omvliegend nachtgevogelte krijste hem 
haat en verwensing toe".e 2 

Het ranzig rankuneuze anti-klerikalisme spreekt het fraaist uit het 
reeds genoemde, het enige uit Breda zelf ingezonden stuk63, dat 
fulmineert tegen „de verachtelijke kuiperijen, waardoor de rooms 
katholieke geestelijkheid zich de weg weet te banen tot de rustigste 
familiekringen, derzelver verschillende leden verschalkt, vreesach
tige zielen met siddering slaat, domoren de wet stelt en het geweten 
en de overtuiging in derzelver vrije werking verstikt bij hen, wier 
geest nog niet geheel bedwelmd is". 

Begrijpelijk, dat een zich zo uitlatende krant nauwelijks aanspraak 
kon maken op positieve belangstelling van brabantse lezers. Het door 
de regering als tegenwicht voor de Noord-Brahander gedachte doel 
werd in het geheel niet bereikt; het was en bleef een blad aan de 
and-klerikale gouvernementele boom, in een ongeschikt hoekje moei
zaam vegeterend en slechts via voortdurende geheime haagse be
spuiting in staat het „bredasche" leven te verlengen. Er komt dan 
ook niet veel terecht van de veelbelovende pretentie van onafhanke
lijkheid in 's Rijks zaken; dit tot teleurstelling van de geïnteresseerde 
historicus. Enkel om het geheel een meer beslagschaduwd, afge
bakend reliëf te geven zal deze krant het onderzoek naar de plaats 
van Noord-Brabant rond augustus 1830 kunnen dienen. 

§ 4. Het 'Рто іпсіааі Dagblad' 

In zijn Brieven en Gedenkschriften is een uiteenzetting opgeno-

"У Over het begrip „liberaal": K. E. van der Mándele, Het Liberalisme in Ne
derland (Arnhem 1933), blz. 2-3. 
н) Bredasche Courant, 9 januari 1830. 
" ) Bredasche Courant, 2 januari 1830. 
·>) Bredasche Courant, 28 april 1830. 
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men, waarin de oude Van Hogendorp medio 1830 een indeling 
maakt van de partijen, de groeperingen, zoals die naar zijn idee in 
het zuiden des lands bestonden.M Hij onderscheidt daarbij naast de 
de trom roerende en gebundelde oppositie van liberalen en katholieken 
nog een tweetal kategorieën. Allereerst de grote groep der onverschil
ligen; maar, stelt hij, de partij, die het meeste invloed op die onver
schilligen uitoefent en in geval van nood het grootste aantal van hen 
voor haar karretje kan spannen, is zeker de roomse kerk door middel 
van de priesters. Het is deze groep, die, zoals we zagen, voor Noord-
Brabant te vereenzelvigen valt met de verontrust turbulente interesse
sfeer rond de Noord-Brabander. 

De andere kategorie, waar Van Hogendorp op wijst, is die van alle 
administratieve en bestuurlijke ambtenaren, waartoe men ook de in
gezetenen, die dergelijke postjes probeerden te bemachtigen, diende 
te rekenen; en omdat het aantal ambten, volgens de grijze staatsman, 
van jaar tot jaar groeide, was dat een grote groep. Overigens moet 
men bedenken, dat, mocht het aantal ambtenaren de toenmalige 
burger zeer groot schijnen, het vergeleken bij de huidige horden een 
minuskule minderheid was: nog in 1849 omvatte het burgerlijke over
heidspersoneel slechts 1,6 procent van de totale beroepsbevolking.65 

Tot deze derde groep, „de ministeriëlen", rekent Van Hogendorp 
ook nog het niet nader gekwalificeerde volksdeel, dat over handel 
en wandel der regering tevreden was. Het is onder deze „ministe
riële" regeringsaanhangers, althans nauwelijks door onrust beroerde 
figuren en ambtenaren om den brode, dat de lezers gezocht moeten 
worden van het Provinciaal Dagblad, de derde brabantse krant; derde 
wat betreft zijn belang voor dit onderzoek; het was namelijk de oud
ste van het drietal. In 1771 in 's-Hertogenbosch opgericht, verscheen 
het sinds 1817 onder de naam Provinciaal DagbhdM en men zou 
kunnen zeggen onder het motto: kleurloze, krakende wagens lopen 
het langst. De inhoud bestond voornamelijk uit reeksen officiële 
overheidsafkondigingen en zonder kommentaar uit andere bladen 
geciteerd nieuws. Ingezonden stukken ontbraken; enkel wordt een-

·*) Brieven en Gedenkschriften van Gijsben Kerel van Hogendorp, uitgegeven door 
H. van Hogendorp, dl. VU 1825-1834 ('s-Gravenhage 1903), blz. 115-116. 
M) Brugmans, a.w., blz. 14. 
M) P. Hollenberg, Enkele episoden uit de geschiedenis van de oudste noordbrabant-
se krant, in Voor Rogier (Hilversum-Antwerpen 1964), blz. 163. 
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maal een kort berichtje geplaatst om een inzender mede te delen, 

dat zijn produkt niet was opgenomen, aangezien de redaktie niet wil

de „mee werken aan de verbreiding van hatelijke en met het staat

kundige in geen verband staande redeneringen".β7 De lezers behoor

den waarschijnlijk tot die kringen, die, zo ze er al iets voor voelden 

zich te onderscheiden van de grauwe middelmaat, dat zeker niet 

zouden doen door ingezonden stukken; ook de redaktie had geen 

enkele behoefte zich door dat middel achterbaks te uiten, want die 

redaktie had nauwelijks behoeften; de luttel gepubliceerde redaktie-

kommentaren volgden met opmerkelijk opportunisme en voor een 

historicus zeldzaam saai de regeringspolitiek. 

Ook gouverneur Van den Bogaerde vond het een zeer onbedui

dende krant en uitgegeven door personen, die te weinig het belang 

van hun taak beseften; het blad wist zich alleen staande te houden 

door de opname van voor het publiek belangrijke advertenties over 

verkopingen, verpachtingen enzovoort.68 En dus niet door een echt 

politiek bewust denkende lezerskring; vandaar dat hij voorlopig am

per interessant is voor het door dit onderzoek beoogde. 

Het blad wordt pas enigszins belangwekkend, wanneer deze zelfde 

Van den Bogaerde na de opstand zal proberen het van opjuttende 

injekties te voorzien om het tot een tegenwicht te laten uitgroeien 

tegen de door hem verfoeide en weldra onder censuur geplaatste 

Noord-Brabander. Eerst dan zullen enkele windstootjes even wat 

verfrissing brengen temidden der nuchter schuchter voortkabbelende 

golfjes van journalistieke onbenulligheid.ββ 

Het waren deze drie in de provincie verschijnende kranten, die 

het jaar 1830 voor Noord-Brabant met respektievelijk bange ver

wachting, konservatieve zorg en frigide blik tegemoet zagen; de 

roomse volkse Noord-Brabander met de intrigerende intrigant De 

Wijs, de hautain elitaire Bredasche Courant en het vervelende amb

telijke Provinciaal Daghhd, deze laatste twee slechts op formele 

gronden „brabants" te noemen. 

·') Provinciaal Dagblad, 2 maart 1830. 
•e) A.R.A. Binnenlandse Zaken, secreet verbaal 15 oktober 1830, no. 1. 
'») Zieblz. 180. 
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HOOFDSTUK III 

HET OPTREDEN TEGEN DE ZES 

Begin januari 1830 werden de zuidelijke streken van het Konink
rijk der Nederlanden opgeschrikt door een nogal aanvechtbare ver
geldingsmaatregel van Koning Willem I. Nadat de vorst de vooraf
gaande decembermaand in zijn „Koninklijke Boodschap" den volke 
krachtig kond had gedaan van zijn opvattingen over de in de petitie-
golven naar voren gebrachte oppositionele eisen, volgde een tweede 
manifestatie van zelfbewust, maar minder gelukkig optreden. De 
roede der koninklijke toom trof ditmaal een zestal volksvertegen
woordigers. Baron de Stassart, een der meest vooraanstaande oppo
sitionele woordvoerders, verloor zijn pensioenrechten en vijf andere 
parlementariërs werden op staande voet uit hun overheidsbanen ont
slagen. Reden hiervoor was hun den gouvememente onwelgevallige 
opstelling bij de begrotingsdebatten; na veel strubbelingen was de 
tienjarige begroting weliswaar aangenomen, maar die strubbelingen 
hadden de regering blijkbaar mateloos geïrriteerd. 

Het konflikt, dat het koninkrijk langzaam maar zeker verscheurde, 
werd door deze uitdagende disciplinaire maatregel niet weinig ver
scherpt. Volgens Vermeersch 1 beschouwde de publieke opinie in 
het Zuiden „het als een persoonlijke wraakneming van de koning en 
als een regelrecht tegen de onafhankelijkheid van de Staten-Generaal 
gerichte aanslag", terwijl „in de entourage van de vorst en vanuit het 
gouvernementele milieu tegen de zes nieuwe „martelaars" werd uit
gevaren met de beschuldiging van schaamteloze ondankbaarheid ten 
opzichte van een weldoende vorst en zijn financiële inspanningen, 
die zij politiek dwarsboomden maar waarvan ze langs ambtelijke 
wegen niet aarzelden de vruchten te plukken". 

Voor Noord-Brabant is deze kwestie de moeite van het bestuderen 
waard; maar liefst twéé van de zes slachtoffers waren afgevaardigden 
van deze provincie: de heren Luyben en Ingenhousz. Luyben, die 
tijdens de begrotingsdebatten een nergens doekjes om windende 

*) Vermeersch, a.w., blz. 64-65. 
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pleitrede voor de rechten der katholieken had gehouden 2, verloor zijn 
baan als distriktskommissaris van het distrikt Boxtel, en de zich 
slechts bij de stemmingen uitende Ingenhousz de zijne van het 
distrikt Princenhage. 

De oppositionele woedeaanval, die op deze koninklijke maatregel 
volgde, en de vele eruit voortvloeiende verwikkelingen, kunnen daar
om voor Noord-Brabant geleid hebben tot een versterking van het 
met de beigen ondergane groepsbewustzijn, tot een solidariteit schep
pende wederzijdse identifikatie. Interessant is het, na te gaan in 
hoeverre deze possibiliteit de noord-brabantse realiteit inderdaad 
dekte. 

§ 1. Verontwaardigde reakties in de 'Noord-Brabander' 

Op 14 januari deelt de Noord-Brabander het 8 januari afgekon
digde „koninklijke besluit" aan zijn lezers mede, er direkt als re-
daktioneel kommentaar aan toevoegend, dat „deze mishandeling de 
ontslagenen evenwel niet zou doen dalen in de achting hunner mede
burgers". s Daarna stromen de reakties binnen. Enerzijds worden 
heldbejubelende loftrompetten gestoken en anderzijds klinkt smalend 
gejoel ten aanzien der meesmuilend in hun vuistje lachende gouver-
nementelen: variërend van rijmpjes als „Ja, kruipen wat het ook 
mocht kosten, brengt slakken vaak op ereposten"4 tot heilige ver
ontwaardiging over „den valsen vleyer, die onder het mom van recht
zinnigheid de troon bewierookt, terwijl honderd duizenden in slaver
nij gebracht worden!"8 

Luyben wordt even oubollig als vertederend opgehemeld, zoals in 
een ingezonden brief: „Iets over het nieuwere Onderwijs".8 Een 
vader ondervraagt daarin zijn zoon, die op de latijnse school zit, en 
nadat het knaapje heeft opgemerkt, dat „ambtenaar" geen substantief 
is, maar een adjektief zich voegend naar Van Maanen, ontspint zich 
het volgende dialoogje: 
„Ik: noem mij eens een substantief. 

») Witlox, a.w., blz. 243. 
3) Noord-Brabander, 14 januari 1830. 
*) Noord-Brabander, 23 januari 1830. 
») Noord-Brabander, 11 februari 1830. 
') Noord-Brabander, 26 januari 1830. 

28 



Hij: Luyben. 

Ik: waarom? 

Hij: omdat hij z e l f s t a n d i g is. 

Ik: best, Jan! 

Hij: Ja! omdat hij onwrikbaar staat, als eene rots in zee, een kapitein 

aan het hoofd van zijn leger. 

Ik: mooi! van wat geslacht is Luyben? 

Hij: onbetwistbaar van het mannelijk. 

Ik: geef enige epitheta van Luyben. 

Hij: de nationale, verdienstelijke, onomkoopbare Luyben. 

Ik: bravo! ja, dat is hij!" 

§ 2. Luyben 

Was hij dat? Daar hij zich langzamerhand ontwikkeld had tot een 

baken voor het zich bewust wordende katholieke Noord-Brabant, 

lijkt het juist zijn persoon wat diepgaander te schetsen. Mr. Johannes 

L. Α. Luyben was in 1786 in Delft geboren en had in 1810 de uni

versiteit van Leiden als suksesvol afgestudeerd jurist verlaten. Na een 

huwelijk van een bosch' meisje en vestiging als advokaat in Waal

wijk brabander geworden, volgde in 1817 verkiezing in de Provinci

ale en Gedeputeerde Staten. Blijkbaar waren katholieke intellektuele 

leken in de provincie nog zo dun gezaaid, dat ieder, die binnen die 

omschrijving viel, direkt in de bestuurskolleges werd opgenomen. 

In 1826 werd Luyben benoemd tot distriktskommissaris van Boxtel 

en hij stond dus nog stevig bij het gouvernement in de gunst. De 

vooral godsdienstige troebelen van de volgende jaren dreven hem 

naar het andere kamp en in 1829 was hij oppositie-kandidaat voor 

de Tweede Kamer, samen met Sasse van Ysselt en Hein de Wijs. De 

twee eersten werden inderdaad gekozen en streden in de Staten 

Generaal fel voor de grondwettige vrijheden van de gegriefde neder-

landers. 

Toch was Luyben een geheel ander man dan Sasse, de impulsieve 

warmbloedige aristokraat. Als we naar het portret van Luyben kij

ken7, zien we een droog tevreden ambtenaartje, niet bijster intelli-

') Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in 
Noord-Brabant, te 's-Hertogenbosch. 
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gent, maar wel handig; een goed onderhandelaar, die toch wel venij
nig kon optreden. Met zijn sluwe ogen, grote neus, verbeten mond en 
hangende schouders geeft hij de indruk een nuchter pragmaticus te 
zijn, volgens De Bosch Kemper geen man voor een oppositie quand-
même.8 Hij was zeker niet een intellektuele hoogvlieger, — een tegen
stander noemt hem fraai een „zeer oppervlakkig genie"9 —, maar des
alniettemin, zoals Verbeme zegt, een man van zeer verstandelijke aan
leg. 10 Witlox spreekt eveneens over de nuchtere Luyben, die overi
gens, als zijn overtuiging in het spel was, zeer scherpe dingen kon 
zeggen.11 Luyben was geen romantics volksmenner, maar hij ging in 
politicis heel konsciëntieus te werk en was daarom voor de regering 
vaak gevaarlijker dan de rethor Sasse. Volgens de justitie-spion Berg
mann werden de kamer-speeches van Luyben overal in Noord-
Brabant verspreid en als godsspraken geponeerd en was hij in de 
ogen van zijn makkers een heilige, een onbevreesd verdediger van 
volk en geloof.12 Naast vaandeldrager der roomse rechten was hij 
inderdaad zeer sociaal bewogen; zelfs een vriend van Van Maanen 
moest toegeven „altoos zoveel bekommernis en billijkheid in hem 
gevonden" te hebben.1S Luybens visie op de omstreden belasting op 
het gemaal als „een bloedgeld voor den zwoegenden arbeidsman", 
past in hetzelfde beeld.14 Bovendien moet hij een keiharde werker 
zijn geweest; het kamerlidmaatschap en het distriktskommissariaat 
van Boxtel bleef hij om financiële redenen, — „een zeer talrijk huis
gezin en geen fortuin" —, kombineren met een nu in Den Bosch ge
vestigde advokaten-praktijk15; de overheidssalarissen waren in die 
dagen immers zo laag, dat alleen bezitters van eigen vermogen een 
ambtelijke aanstelling konden aanvaarden.1β 

e) J. de Bosch Kemper, Geschiedenis van Nederland na 1830, dl. I (Amsterdam 
1873), blz. 311. 
•) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 86, 18 februari 1830 (uit Roosendaal). 
I e ) L. G. J. Verbeme, Noord-Brabant in den Status-Quo-Tijd, in In den Spiegel van 
het Verleden (Utrecht-Antwerpen 1947), blz. 223. 
») Widox, a.w., blz. 236. 
" ) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 90, 26 april 1831. 
, a ) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 86, 18 februari 1830, deze brief met de 
aanhef „Waarde Vriend" bevat geen ondertekening, omdat het tweede gedeelte 
van de brief zoek is. 
«) Noord-Brabander, 18 mei 1830. 
" ) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 86, 18 februari 1830, zie noot 13. 
" ) Brugmans, a.w., blz. 25. 
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Aan deze kombinatie nu van funlcties was het, dat door het „Ko
ninklijk Besluit" van 8 januari 1830 een einde werd gemaakt. Welis
waar kon Luyben dan wel stellen, dat hij bij het binnentreden der 
Staten Generaal steeds de distriktskommissaris had buiten gelaten, 
maar de Bredasche Courant repliceerde snedig met de vraag, of hij, 
zo gauw hij de deur van het kamergebouw achter zich had dicht ge
daan, ook weer direkt een de koning volledig loyaal distriktskomissaris 
was geweest; „ware het antwoord bevestigend, hoe gelukkig zou ons 
vaderland zijn mannen te bezitten, die zich zo behendig in plooien 
weten te wringen!"17 

Luyben leed onder dit alles geducht. Niet alleen op financieel 
gebied, maar blijkbaar greep het hem ook psychics aan; hij was begin 
maart in de ogen van Versiege en ook „in het oog van anderen zeer 
afgevallen".18 Ingenhousz, die een vermogen bezat van meer dan een 
halve ton19, had het wat dat betreft gemakkelijker dan Luyben. 
Deze laatste moest zich voorlopig behelpen met de verzekering van de 
Noord-Brabander, dat „zijn gemis rijkelijk vergoed zou worden door 
de vermeerdering van de hoogachting van zijn medeburgers, iets 
wat met geen schatten te betalen viel".20 

§ 3. Volgde de 'Noord-Brabander' de oppositionele eskalatie? 

Toch begon bij de oppositie geleidelijk het plan te rijpen tot een 
geldelijke inzameling21; enerzijds om de ontslagen parlementariërs 
schadeloos te stellen „zodat ze niets te vrezen zouden hebben dan de 
stem van hun geweten en het voordeel hunner medeburgers"22, 
en anderzijds om de koning door het verhoopte massaal spontane 
karakter van zo'n kollekte krachtig van repliek te dienen. Het uit
gekristalliseerde idee voor een dergelijke „Souscription Nationale" 
wordt op 31 januari met veel furore door 17 dagbladen tegelijk ge-

17) Bredasche Courant, 20 januari 1830, uit de Noord-Brabander van 30 januari 
1830 blijkt, dat het om Luyben ging. 
,e) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 86, rond 4 maart 1830 uit Tilburg; 
ongesigneerd, maar me dunkt van Versiege. 
") A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 86, 18 februari 1830, zie noot 13. 
*>) Noord-Brabander, 16 januari 1830. 
") Noord-Brabander, 21 en 23 januari 1830. 
lI) Noord-Brabander, 21 januari 1830. 
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lanceerd. ̂  Drie dagen later verschijnt het plan ook integraal in de 
Noord-Brahander onder de headline „Nationale Intekening".24 De 
redaktie voegt er het volgende aan toe: „men heeft ons verzocht om 
aan het publiek mede te delen, dat het bovenstaande slechts een 
eenvoudig ontwerp is; daar het doel dezer inschrijving van het uiter
ste belang is, meent men niet teveel voorzichtigheid te kunnen 
gebruiken", waama de lezers verzocht worden hun reakties in te 
zenden. De redaktie bewaart dus enigszins aarzelend distantie, 
spreekt zich niet rechtstreeks uit. Maar wel wordt in hetzelfde 2-
februari-nummer al een ingezonden brief opgenomen met de harts
tochtelijke oproep, dat „eenieder zijn offer op het altaar des vader
lands brenge en tone, dat dáár, waar de ministeriële roede roekeloos 
durft te slaan, de hand des volks tegenwoordig is om de wonde te 
zalven". Het ligt voor de hand te konkluderen, dat deze brief ook uit 
de redaktionele pen is gevloeid, waarbij het grappig is te zien, hoe 
de schuld van het ontslag weer zorgvuldig op de rug der ministers 
wordt afgewenteld, zodat de schrijver zelfbewust kan ondertekenen 
met „Een Vaderlands Oranjegezinde". 

Twee dagen later worden de lezers wederom opgeroepen hun ge
voelens aangaande het plan aan het blad kenbaar te maken; daarna 
valt er een voile van stilte over het hele idee; zelfs in de ingezonden 
stukken wordt er nergens meer van gerept. Dit vreemde zwijgen werd 
waarschijnlijk niet veroorzaakt door het feit, dat de knip van de 
portemonee nu eenmaal de sleutel is tot het nederlandse hart, of 
zoals een „Justitie-spion" opmerkte: „als het op geven aankomt zijn 
zelfs de hevigste niet haastig".M De reden dient eerder gezocht te 
worden in de stroomversnelling, waarin de ontwikkelingen in 
„België" na het publiceren der „Souscription Nationale" terecht wa
ren gekomen. 

Want het plan werd doorkruist of liever verradikaliseerd door 
de ondanks zijn hechtenis rusteloos opererende De Potter. Deze had 
het idee opgevat om de „Souscription Nationale" uit te bouwen tot 
een steunfonds voor alle ambtenaren, die zich door denken en doen 
de gouvernementele toom op de hals zouden halen; het moest dus 

") Sautijn Kluit, t.e.p.p blz. 366. 
") Noord-Brabander, 2 februari 1830. 
u ) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 86, 18 februari 1830, zie noot 13. 
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in feite een groots opgezette verzetskonstellatie worden: een „Con

federation Patriotique".2β Dit ging de geprikkelde regering te ver en 

de grote mannen der oppositiebladen, die het plan van De Potter in 

de eerste week van februari geestdriftig hadden uitgedragen, werden 

zonder pardon gearresteerd. Langdurige politiek geladen processen 

volgden. 

Uit de reserve van de Noord-Brabander bij dit alles blijkt de ware 

aard van het blad; want werd de „Souscription" al zeer schoorvoetend 

gebracht, de „Confederation" komt er nog bekaaider af. Wel worden 

de tegen de journalisten en uitgevers gevoerde processen volledig 

verslagen, maar het plan zelf laat zich nergens expliciet vinden en 

een eigen visie wordt verzwegen; pas op 18 februari komen zeer 

„objektief" een tweetal geciteerde opinies op de proppen: de mening 

van een blad, dat het projekt enigszins afkeurt, preludeert direkt de 

tegenovergestelde felle opvatting van een andere krant!27 De weeg

schaal slaat dus aarzelend anti-gouvemementeel door. 

De beroemde korrespondentie-kwestie tussen De Potter en Tiele-

mans ondergaat eenzelfde toch wel ambivalente behandeling. Sinds 

9 februari was de regering begonnen de tussen deze twee liberalen 

gewisselde extreem anti-klerikale brieven aan de allergrootste klok te 

hangen om zodoende een wig van wantrouwen te drijven in het 

„monsterverbond"; onder de hogere belgiese roomse kringen had deze 

taktiek wel even sukses, maar „de lagere geestelijkheid en haar pu

bliek negeerden de betekenis van deze korrespondentie volkomen".28 

De Noord-Brabander verzwijgt de hele zaak. Eerst anderhalve 

maand later krijgen de lezers via een citaat uit Le Courrier de Za 

Meuse te horen, dat het dwaas was te denken, dat de publikatie van 

genoemde giftige korrespondentie de beoogde verdeeldheid inderdaad 

zou bewerkstelligen: het lot van de hele oppositie kon nooit worden 

opgehangen aan het gedrag van een tweetal heren, wie dat ook moch

ten zijn.29 De lezers hebben zich waarschijnlijk wat beteuterd zitten 

afvragen, wat die beruchte briefwisseling dan wel kon inhouden: 

dat had hun krant hen immers nooit verteld! 

") Sautijn Kluit, t.a.f., blz. 366. 
") Noord-Brabantler, 18 februari 1830, het eerste citaat is uit De Bijenkorf, het 
tweede uit Le Belge. 
") Vermeersch, a.w., blz. 66. 
") Noord-Brabander, 15 april 1830. 
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Hoe kwam het, dat de redaktie van de Noord-Brabander zo 
kronkelig opereerde? Wilde ze er voor zorgen, dat het schip der 
oppositie zijn zelfbewuste koers kon voortzetten door loerende klippen 
eenvoudig te verdonkeremanen? Of ligt de oorzaak in het feit, dat 
men in Noord-Brabant weliswaar een paar eerste anti-gouvememen-
tele stapjes had gezet, maar ach, de eerste pasjes van een kind hebben 
steeds iets onbeholpen klownesks: de oppositie was er nog enigszins 
onvolwassen dorps vergeleken bij het hautain aristokraties de holland-
se kaaskoppen verachtende „België". Beide redenen hebben misschien 
meegespeeld, maar ik dacht, dat de beste verklaring gevonden kan 
worden in de omstandigheid, dat Noord-Brabant zelf geen „monster
verbond-liberalen" kende en hun denken haar daarom letterlijk en 
figuurlijk vreemd was en volkomen irrelevant. Slechts als er roomse 
spijkers met koppen dienden geslagen te worden, wist het gewest 
fel van wanten. 

§ 4. Verbale vereenzelviging met de zuidelijken? 

Zoals gezegd zijn deze gebeurtenissen, het ontslag van Luyben, 
Ingenhousz en de andere vier slachtoffers, plus de daaruit voort
vloeiende verwikkelingen, wat nauwkeuriger onder de loep genomen 
om te bestuderen of een en ander sterkere vereenzelviging met het 
„belgiese" ten gevolge heeft gehad. De konklusie was, dat de Noord-
Brabander cum suis duidelijk voorzichtiger rond de hete gouverne
mentele brei draaide dan de rest der oppositie. Toch is er wel sprake 
van enige verbale identifikatie. 

Zo wordt een artikeltje overgenomen uit Le Catholique, waarin 
wordt toegegeven, dat de souverein het recht heeft zich te omringen 
met wie hij wenst, maar dan ook niet de leden der oppositie als auto
matics de kroon vijandig dient te zien: „daardoor zou men erkennen, 
dat die kroon in het hart van geen Brabander enige ondersteuning 
heeft".so l'Echo du Nord verzucht, volgens de Noord-Brabander, na 
het noemen der „zes": „arm België! uwe ministers willen u in slaap 
wiegen ten aanzien van de belangen uwer vrijheid".81 En tenslotte 
wordt uit Le Courrier de h Meuse geciteerd, hoe enkele kamerleden, 

*>) Noord-Brahander, 30 januari 1830. 
«) Noord-Brabander, 11 maart 1830. 
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waaronder Luyben, steeds bewijzen, dat zij „de ware tolken van het 
belgische volk zijn".32 Bij dit soort aanhalingen dient men in de ga
ten te houden, dat er sprake is van vertalingen uit het frans en dat 
met name een woord als „brabançon" eerder een synoniem is voor 
belgies dan voor eng brabants; zijn het overigens voor de lezers der 
drie genoemde franstalige bladen normale formuleringen, voor die 
van de Noord-Brabander liggen ze misschien gevoelsmatig wat anders. 

Iets meer houvast geeft een uitvoerige redaktionele beschouwing van 
deze laatste krant zelve: „Frankrijk en de Nederlanden"33, waarin 
opmerkingen figureren als: „ons gouvernement heeft slechts één 
ding te doen, namelijk de beigen aan zich te verbinden"; „wij willen 
noch franse liberalen, noch franse royalisten, wij willen nederlanders 
en enkel nederlanders blijven"; en „wie belet onze regering, om ons 
gelukkig genoeg te maken, om aan geheel België, zelfs het denkbeeld 
te ontnemen om welke verandering ook te verlangen". Lezing van 
dit artikel doet de gedachte post vatten, dat naast een uitgesproken 
nederlanderschap, enigszins wordt geflirt met de idee „wij beigen". 

In hoeverre het bij dit alles gaat om slechts oppervlakkige en voor 
de hand liggende, onbewuste formuleringen is moeilijk te zeggen, 
maar wel is er blijkbaar en tenminste sprake van een de lezers niet 
stotend taalgebruik; een taalgebruik, dat bovendien in de hand ge
werkt kan zijn door negatieve vereenzelviging bedreven door en in een 
„gouvernementeel" blad als de Bredasche Courant. Een hoon-
lachende behandeling van een „zuid-nederlander, waardig om in de 
ridderorde der Infamen opgenomen te zijn", die trots had gesproken 
van „onze De Brouckeres en onze Luybens"34, past in dit kader 
evenals een ingezonden stuk van een west-fries.ю Deze kwam met 
het verlangen op de proppen de zuidelijke provinciën maar zo snel 
mogelijk af te staan aan Pruisen, zodat „uwe heren Luyben en 
Sasse van Ysselt voortaan in de pruisische kamers (!) zouden zitten"; 
begrijpelijk dat deze krant uit Breda, dat dan immers ook onder 
Frederik Willem III zou komen, er snel sussend aan toevoegt: „niet 
alle beigen zijn de liefde van onze vorst onwaardig". 

S!) Noord-Brahander, 18 maart 1830. 
·>) Noord-Brabander, 3 april 1830. 
**) Bredasche Courant, 13 maart 1830. 
"•) Bredasche Courant, 21 april 1830. 
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§ 5. Sasse van Ysselt 

Bood de besproken zaak van „het afzetten der zes" mede de ge
legenheid om Luyben vluchtig voor te stellen, gezien de rol die hij 
met name vlak na de belgiese opstand zal spelen is het de moeite 
waard dit hoofdstuk af te sluiten met een korte kennismaking met de 
tweede door voornoemde west-fries verwenste volksvertegenwoordi
ger, de andere of eigenlijk zelfs eerste woordvoerder van het zich 
emanciperende Noord-Brabant: Sasse van Ysselt. 

In 1778 was Leopold van Sasse van Ysselt in Boxmeer geboren 
uit een utrechts-gelders geslacht", en na de dood van zijn vader bleef 
hij ongekroond koning in het land van Kuyk tot zijn eigen sterven in 
1844.S7 Zijn portret geeft het beeld van een meer energiek dan 
intelligent mens38, een idealist met iets klownesks; grote wat hange
rige ogen, die kijken alsof ze niet alles doorzien hebben, staan boven 
een spitse eigenwijze neus en een vreemd gespleten, wat leep mond
je, dat aan een gedecideerde beslistheid doet denken; een merkwaar
dige, maar sympathieke kop. 

Sasse trad voor het eerst op de voorgrond als officier van de jacht 
aan het hof van Lodewijk Napoleon, was lid van het Wetgevend 
Lichaam en werd in 1815 door de eerste oranje-monarch met zes 
anderen in de Tweede Kamer gezet voor Noord-Brabant. Als krach
tig woordvoerder van het nederlandse katholicisme, stond hij daar op 
de bres zoals zijn karakter hem voorschreef: in hoge mate onafhanke
lijk, rondborstig en een tikje naïef. Van Blarkom noemt hem in een 
brief aan Van Maanen een vriend van Hein de Wijs.39 Beiden 
waren leiders van het roomse Noord-Brabant: Sasse als eenling bulde
rend in de Staten-Generaal, De Wijs met zorg een partij opbouwend 
en touwtjes van achter de schermen bedienend. Zodoende is er veel te 
vinden over het gedrag van eerstgenoemde en weinig over dat van 
Hein. 

Toch moet de historicus het bij Sasse van Ysselt, zoals dat ook 

") C. Genetson, Intermezzo. De vaderlandsliefde van Leopold van Sasse van 
Ysselt, in Roeping (jrg. 1934-1935), blz. 555. 
«) Witlox, a.w., blz. 199. 
38) Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen 
in Noord-Brabant, te 's-Hertogenbosch. 
»·) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 84, 8 maart 1829. 
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het geval is bij Luyben en De Wijs, stellen zonder een verhelderend 
huisarchief. Gerretson weet te vertellen40 dat Leopold dit, volgens 
een familieoverlevering, toen een van zijn kleinzonen er eens een 
kijkje in wilde nemen, hals over kop heeft laten vernietigen. De 
reden, die Gerretson voor dit wat vreemde optreden veronderstelt 
gevonden te hebben, lijkt me nogal twijfelachtig en zal later aan de 
orde komen41; wel geeft deze schrijver in hetzelfde artikel 'n, naar 
mijn gevoel, uitstekende benadering van Sasses tegenstrijdig staats-
manschap.42 Hij schetst hem als enerzijds een typies koningsgezind 
aristokraat met een onblusbare oranje-liefde: „zijn oranje-liefde was 
geheel anders geaard dan de traditionele, die in Oranje de bescher
mer der demokratie zag; hij zag in Oranje de enige mogelijkheid van 
een sterk nationaal gezag". En van de andere kant was deze patriar
chale Sasse uitermate konstitutioneel; nu er een grondwet was, moest 
die tot op de laatste letter leidraad zijn en blijven. 

Vandaar z'n timmerend oreren ten bate van de in zijn ogen met 
voeten getreden rechten der katholieken in de tweede helft der twin
tiger jaren; zoals gezegd, eerst als eenling en sinds de verkiezingen 
van 1829 samen met de vers geladen Luyben. En hoewel hij daarna 
vooral in de eerste maanden van 1830 wat minder voor het voetlicht 
verschijnt dan deze Luyben, worden hun namen toch vaak als gold 
het een mythiese tweeling in één adem genoemd; na de opstand zal 
er zelfs sprake zijn van een „Luybense en Sassense club".4S Het is 
dan dat Sasse van Ysselt, voorafgaande aan een lange verongelijkte en 
mokkende retraite op zijn slot in Boxmeer, weer korte tijd met een 
even verwarrende als zelfbewuste aktiviteitsexplosie het sterkst op 
de voorgrond zal treden van alle noord-brabantse parlementariërs; de, 
vergeleken met deze kleurrijke Sasse, ongenuanceerde saaiheid van 
de meesten hunner komt in het volgende hoofdstuk ter sprake bij de 
bespreking van een tweede voor de provincie belangrijke gebeurtenis 
uit de periode voor augustus 1830: de verkiezingen voor de tweede
kamer. 

40) Genetson, t.a.p., bh. 549 e.v. 
«) Zie blz. 129. 
") Genetson, t.a.p., blz. 564 e.V. 
«) R.G.P. dl. 46, blz. 222. 
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HOOFDSTUK IV 

DE VERKIEZINGEN VAN 1830 

Zeker in een op drift rakende samenleving worden verkiezingen 
door alle politiek belangstellenden met nerveuze spanning verbeid. 
Een door de oppositie reikhalzend verhoopte mei wordt door de 
gouvernementele zomerzon even hartstochtelijk als een verderfelijk 
herfstteken gevreesd. „Aristokraties en landsvaderlijk"1 als het be
wind van Willem I over zijn Koninkrijk der Nederlanden was, paste 
menigvuldige manipulatie ter beïnvloeding van verkiezingsuitslagen 
uiteraard volkomen in het toenmalige staatkundige stelsel. 

Op 8 juli 1830 moesten de Provinciale Staten van Noord-Brabant 
beslissen over de Tweede-Kamerzetels van Ingenhousz en Van 
Meeuwen; beiden hadden reeds sinds 1818 2 hun gewest zeer zwijg
zaam vertegenwoordigd. De vorige verkiezingen, die van 1829, had
den in het teken gestaan van opmarcherende oppositionele aanhang. 
Niet alleen was Sasse van Ysselt er toen in geslaagd zijn zetel te 
behouden, maar Luyben had voor versterking van de presentie ge
zorgd en zelfs Hein de Wijs was het bijna, op twee stemmen na, 
gelukt tot 's lands vergaderzaal door te dringen.3 Begrijpelijk, dat de 
geïrriteerde regering er zich alles aan gelegen liet liggen het resultaat 
in 1830 wat meer konform haar ja-knikkerswensen te doen uitvallen; 
een belangrijke manipulerende rol was daarbij weggelegd voor de 
gouverneur der provincie: Van den Bogaerde. 

§ 1. Een nieuwe gouverneur 

De gouverneur uit de eerste decennia der vorige eeuw had een 
veel breder en invloedrijker werkterrein dan bijvoorbeeld de huidige 
kommissaris der koningin. Artikel 137 van de grondwet van 1815 

*) A. J. C. Rüter, Rapporten van de Gouverneurs in de provinciën 1840-1849, dl. I 
(Utrecht 1941), Inleiding. 
*) Witlox, a.w., blz. 159. 
») Widox, a.w., blz. 238. 
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bepaalde, dat de gouverneurs door de koning werden aangesteld op 
zodanige instruktie als hij goedkeurde.4 Deze instmktie, die op 15 
december 1820 in het Staatsblad verscheen, was dus niet tot stand 
gekomen in overleg met de Staten-Generaal; de gouverneur was op 
de eerste plaats dienaar van de vorst. Artikel 16 van de instruktie 
bepaalde, dat hij alleen en persoonlijk verantwoordelijk was voor de 
handhaving en direkte uitvoering van alle maatregelen, die voort
sproten uit de wetten, reglementen, verordeningen en bevelen van 
de koning, zo goed als voor de uitvoering van de resoluties der Pro
vinciale Staten. Bij artikel 29 verkreeg hij uitgebreide bevoegdheden 
voor de handhaving van de orde. Dat iedere tak van bestuur en ad
ministratie uitdrukkelijk onder het gezag van de gouverneur ressor
teerde werd door artikel 25 bepaald en dit liep van maten en ge
wichten tot publieke plaatsen, van waterstaatskwesties tot gevangenis
wezen, waarbij zelfs het aantal baatjes per delinkwent per seizoen 
door hem beslist moest worden. Bovendien kon hij (artikel 7) op alle 
gebieden, indien nodig, optreden, wat dan wel naderhand door de 
zelden vergaderende Staten gesanktioneerd diende te worden. Een 
ronduit allesomvattende funktie dus, die daarnaast nog, voor zover 
mogelijk, op twee principes hinkte. De taak was namelijk een janus-
kop gelijk: enerzijds toezicht namens de rijksregering op de provincie 
en anderzijds de behartiging en vertegenwoordiging ook bij de vorst 
van de belangen dier provincie. Hoe dit ook zij, dat de gouverneur 
een extreem invloedrijke positie bekleedde is duidelijk; zeker in een 
streek in ontwikkeling als Noord-Brabant, dat we tegenwoordig 
gretig een probleemgebied zouden noemen. 

Zoals gezegd heette de gouverneur van deze provincie in de lente 
van 1830 baron Van den Bogaerde; hij had er begin februari van dat 
jaar die funktie verworven als opvolger van de burggraaf Van der 
Fosse. * De reden van diens overplaatsing naar de provincie Antwer
pen kon, volgens een bespiegelende Noord-Brabander, misschien 
gezocht worden in een verzoek daartoe van Van der Fosse zelfe: 
hij zou zich daar niet enkel dichter bij zijn landgoederen bevinden, 
maar ook de hoop gekoesterd hebben er nuttiger te kunnen werken. 

4) Rüter, a.w., Inleiding. 
') A.R.A. Staatssecretarie, ad. exh. 4 febraari 1830 no. 108. 
«) Noord-Brabander, 11 februari 1830. 
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Heeft de eerder besproken ruzie met De Wijs7 hierbij een rol ge
speeld? Ik heb er al op gewezen, hoe Van den Bogaerde tien jaar 
later, en dan zelf hevig gebrouilleerd met Hein, zal schrijven, uit 
de mond van de laatste zijner voorgangers (Van der Fosse dus!) ver
nomen te hebben, dat „de heer De Wijs de aanleidende oorzaak" 
van zijn verwijdering was geweest.β 

Anderzijds wijst de Noord-Brabander er echter op, dat een over
plaatsing naar Antwerpen als een bevordering beschouwd kon wor
den; met name de hoofdstad van dat gewest wemelde van de „oude 
adelijke en voortreffelijke familiën". Me dunkt, dat het voor Van der 
Fosse een verademing moet zijn geweest na het voor een blauwbloe-
dige belg toch wel boerse verbanningsoord Den Bosch; een promotie, 
die bovendien des te begrijpelijker wordt, wanneer we zien, dat hij in 
Antwerpen zijn neef De la Coste opvolgde9, die, sinds 1 januari 
1830 minister van binnenlandse zaken, natuurlijk 'skonings naaste 
adviseur bij het vervullen van dergelijke vakatures was. 

Het vertrek van Van der Fosse, „een kregel mannetje"10, heeft in 
Noord-Brabant blijkbaar weinig beroering gewekt, als we een uit 
's-Hertogenbosch afkomstig ingezonden stuk uit de Bredasche Cou
rant moeten geloven, dat deze onverschilligheid poogt te zien als 
veroorzaakt door het grote belang, dat de weidenkenden in den man 
stelden! Een wat vreemd exkuserende, elitaire gedachtengang, ge
volgd door de even weemoedige verzuchting, dat de scheidende 
gouverneur er zon goed voorbeeld van was, dat men zeer wel een 
ijverig belijder van de katholieke godsdienst en tevens een gehoor
zaam onderdaan van de vorst kon zijn.11 Bedenkende, dat dít het 
enig vindbare spoor is van hoe ook gerichte, door het heengaan van 
de burggraaf opgeroepen, emotie, kunnen we spreken van een zeer 
pover reageren. De Noord-Brabander beperkte zich tot de neutraal 
hoffelijke opmerking, dat, als Van der Fosse zijn overplaatsing zelf 
aangenaam vond, de provincie hem die niet zou misgunnen.12 

') Zie blz. 12 en Widox, a.w., bh. 234. 
8) Familie-archief Van den Bogaerde, inv.no. 1223. 
·) A. J. A. Smits, De scheuring van het Verenigd Koninkrijk (Brugge 1950), blz. 
38. 
10) R.G.P. dl. 37, blz. 931, Dirk van Hogendorp aan zijn broer, 11 augustus 1826. 
") Bredasche Courant, 10 maart 1830. 
") NoordrBrabander, 11 februari 1830. 
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De uit Gent geboortige Van den Bogaerde wordt in dezelfde 
krant hoopvol verwelkomd.li Naast de voor ons interessante, toen 
misschien enkel snedig bedoelde, redaktionele konstatering, dat 
Noord-Brabant uit hoofde van deszelfs gouverneur voortaan mogelijk 
tot het Zuiden gerekend zou worden, bood de krant haar lezers een 
beknopt curriculum vitae en een vertrouwen inboezemende karakteri
sering van de man. Het lijkt me niet misplaatst te kijken, of we dit 
goede voorbeeld kunnen volgen. 

§ 2. Van den Bogaerde 

Jonkheer André baron van den Bogaerde van Terbrugge was, zoals 
gezegd, in Gent geboren en, opklimmend langs de ambtelijke ladder, 
bleef hij tot 1830 in Vlaanderen woonachtig. Na in 1816 bij konink
lijk besluit tot lid der Ridderschap en van de Provinciale Staten be
noemd te zijn, werd hij twee jaar later burgemeester van Waes-
munster. Van 1820 tot 1828 was hij distriktskommissaris van het 
Land van Waes en daama van Gent; bij zijn bevordering naar 
Noord-Brabant had hij de leeftijd van 42 jaar. 

Van den Bogaerde moet een algemeen ontwikkeld man zijn ge
weest met een uitgesproken belangstelling voor ekonomiese vraag
stukken. Dit blijkt uit zijn lijvige pennevruchten; in 1825 was de 
driedelige pil verschenen: Het District van St. Nicolaos, voorheen 
Land van Waes, •provincie Oost-Vhanderen, beschouwd met betrek
king tot deszelfs Natuur-, Staat-, en Geschiedkunde, gevolgd door 
een bijzondere beschrijving van elke stad, dor-p of gemeente in het
zelve gelegen. u De eveneens driebandige kompilatie: Proeve over 
de belangrijkheid van den handel, de scheepvaart en de nijverheid 
in de gewesten die van 1813-1830 uitmaakten het Koninkrijk der 
Nederhnden; uit de beste bronnen en vanaf de vroegste tijden tot 
den jare 183015 had hij in december 1830 beëindigd. De door hem 
verkondigde ideeën komen later aan de orde, maar intussen is het 
duidelijk, dat hij niet bang was, dat zijn wetenschappelijke interesse 
teveel hooi op de ambitieuze vork zou nemen. 

1S) Noord-Brabander, 11 febraari 1830. 
») Uitgave: Sint Nicolaas 1825. 
") Uitgave: 's-Gravenhage 1845. 
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Daar hij sinds juli 1830 lid was van de Maatschappij der Neder-
landsche Letterkunde te Leiden, verschijnt na zijn dood in de Hande
lingen van dat eerbiedwaardig genootschap het obligate en enigszins 
hagiografiese „Levensberigt"1β, dat vertelt over zijn talenkennis en 
tekentalent; een klein, door hem bij de vroege dood van een zijner 
kinderen geschilderd bleek lelietje hangt daar nu nog in het kille 
kasteel van Heeswijk eenzaam van te getuigen. 

Beschouwing van zijn portret kompleteert dit beeld.17 Het 
onthult een ietwat pedante, arrogante man met merkwaardig vooruit
stekende tanden en enigszins verwaande naïeve ogen: een intelligen
te, maar opgepepte edelman, wiens vreemd staand kuifje een levend 
geworden negatie lijkt van het spreekwoord: hoge bomen vangen 
veel wind. Deze indruk past trouwens uitstekend in zijn tijd van 
jan-salieachtige bekompenheid en kinderlijk gevlei en zal zijn om
geving zeker sympathiek hebben aangesproken. 

Verbeme gebruikt voor hem het langgerekte epitheton: door de 
liberale ideologie als konservatief gesmaald, maar gekenmerkt door 
een beleefd sociaal-ethies verantwoordelijkheidsbesef ten opzichte van 
het volk.1β In de wetenschap dat hij vrijmetselaar was19, mogen 
we misschien aannemen, dat de levensopvatting van Van den Bo-
gaerde in overeenstemming was met de idealen van dat elite-korps: 
verdraagzaamheid, ondogmatiese religieusiteit en een individuele 
benadering van de maatschappelijke problemen 20; men was dus wars 
van scherpslijpers en felle idealisten, en dacht met ireniese welwil
lendheid alle moeilijkheden te kunnen oplossen. Het zullen deze 
eigenschappen, de ekonomiese belangstelling, het beleiden van een 
verzoenend soort van katholicisme en de paternalistiese politieke 

l ·) C. R. Hermans, Levensberigt van Jhr. André Jean Louis baron van den Bo-
gaerde van Ter Brugge (z.p. 1858). 
,7) Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in 
Noord-Brabant, te 's-Hertogenbosch. 
18) Verberne, t.a.p., bh. 210. 
" ) Familie-archief Van den Bogaerde, oorkondenkistje 4; sinds 1807 bezat hij de 
„derde graad symbolique" der Vrijmetselarij, behoorde dus tot de zgn. „blauwe 
richting". M. Dierickx, De Vrijmetsehrij (Antwerpen 1967), blz. 80 over de bel-
giese loge van het begin der vorige eeuw: „te noteren valt, dat de vrijmetselaren 
zich buiten de politiek hielden, en, net als in Frankrijk, hebben ze op de groeiende 
politieke moeilijkheden in het koninkrijk der Nederlanden geen noemenswaardige 
invloed uitgeoefend"; en blz. 85: „pas na 1841 evolueerden de belgische loges in 
antiklerikale zin". 
«·) Oosthoek Encyklopedie, dl. 15 (Utrecht 1964), blz. 310. 
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ongebondenheid, zijn geweest, die mede leidden tot zijn gouver
neursaanstelling over Noord-Brabant. Het is begrijpelijk, dat Willem 
I in die provincie liever geen „inboorling" benoemde; Brabant was 
immers volop in beweging en zon aanstelling zou direkt door de 
een of andere groep als partijdig kunnen worden gegispt. De koning 
had gezocht naar een man boven de partijen, een man die wel katho
liek, maar niet lastig mocht zijn, waarbij men dient te bedenken, dat 
de vorst bij het vervullen van dit soort vakatures vaak uitging van het 
arbitraire beginsel „protestanten uit het Noorden naar het Zuiden en 
zuidelijke katholieken naar het Noorden te zenden".21 Dat de keuze 
op een belg viel, kan de brabanders, door de petitie-strijd emotioneel 
met hun zuiderburen verbonden, alleen maar sympathiek zijn ge
weest. 

Valt Van den Bogaerde's aanstelling derhalve te verklaren, ener
zijds als een logiese verlenging der klimmende lijn van zijn ambte
lijke loopbaan en anderzijds uit het feit, dat hij uitstekend paste in 
het door Willem I voor de funktie gedachte kader, zonder kruiwagens 
viel er zeker in die tijd weinig te bereiken. In dit geval moet dat de, 
bij de koning in een goed blaadje staande, zeeuw baron Van Doom 
van Westcapellen zijn geweest, die sinds 1825 gouverneur was van 
Oost-Vlaanderen en dus de direkte superieur van Van den Bogaerde. 
In een schrijven aan Van Maanen geeft deze Van Doom toe „zeer 
in het geheim" geraadpleegd te zijn en geen overwegende bezwaren 
aangevoerd te hebben tegen de bevordering van zijn ondergeschik
te a2; maar mij dunkt, dat hij zich hier ambtelijk eufemisties uitlaat; 
de regelmatige persoonlijke korrespondentie tussen Van den Bogaer
de en Van Doom 2 S — een onwaardeerbare bron voor deze studie — 
toont beide baronnen als dikke huisvrienden. Waarschijnlijk ligt hier 
dan ook de werkelijke verklaring van de gouverneursbenoeming 
begin 1830 in Noord-Brabant. 

§ 3. Het elektorale stelsel 

Het was dus deze, ook volgens de Noord-Brabander „zeer bedaarde 
г і) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 86, 28 januari 1830, Van Doom aan 
Van Maanen. 
" ) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 86, 3 februari 1830. 
гэ) Familie-archief Van den Bogaerde, doos 70, Van Doom aan Van den Bogaerde. 
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en onpartijdige, zeer ijverige en werkzame" 24 Van den Bogaerde, die 
moest gaan proberen het in de provincie wat gevlekte gouvernemen
tele blazoen in volle glorie te herstellen. En een eerste uitdaging 
werd, wat dat betreft, gevormd door de keuze van de twee nieuwe 
kamerleden. Naarmate een verkiezingsstelsel immers ingewikkelder 
in elkaar zit, zal het voor handige regenten des te eenvoudiger zijn 
de uitslagen te beïnvloeden; de nieuwe gouverneur kon daarom flink 
aan het werk, want warwinkelig ondoorzichtelijk was de toenmalige 
getrapte standenvertegenwoordiging met censuskiesrecht zeker! 

De landelijke verkiezingen hadden als spil de Provinciale Staten, 
gekozen door ridderschap, landelijke stand en steden. De ridderschap, 
bestaande uit allereerst oudere protestantse adel,25 verder de uit de 
vroegere enklaves stammende edelen — zoals Sasse van Ysselt — en 
tenslotte uit de door Willem I nieuw benoemde en hem bijgevolg 
toegewijde blauwbloedigen, beschikte over zeven zetels. De landelijke 
stand, eigenerfden voor wie een hoge census gold, had er tweemaal 
zoveel. De tien steden Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, Geer-
truidenberg, Grave, 's-Hertogenbosch, Heusden, Oosterhout, Tilburg 
en Willemstad — samen één vijfde der bevolking omvattend26 —, 
bezetten de overige éénentwintig zetels; wie er een bepaalde som 
belasting afdroeg mocht heren, die tweemaal zoveel betaalden, in 
de kieskolleges stemmen.27 Eens in de drie jaar trad namelijk één 
derde der kiezers af.2e Er waren daarbij falsifikatie-mogelijkheden 
bij de vleet; zo zocht bijvoorbeeld de overheid zowel stemmers als 
kiezers uit, een ingewikkelde procedure, omdat de ene belastingsoort 
wel mee telde en de andere niet. Bovendien haalden de burgemees
ters — van de tien steden waren er zes hervormd — persoonlijk de 
uit te brengen stemmen aan huis op: idealere inmenging was nauwe
lijks denkbaar. Hoe dit ook zij, het censussysteem had als resultaat, 
dat van de 60318 inwoners van deze tien steden er 238 kiesgerechtigd 
waren.ïe 

") Noord-Brabander, II februari 1830. 
ы ) H. T. (Dolenbrander, Noord-Brebent omstreeks 1830, ¡η Historie en Leven 
(Amsterdam 1915), dl. ΠΙ, biz. 160. 
*·) L. G. J. Verbeme, NoordrBrabant in de negentiende eeuw tot omstreeks 1870 
(Nijmegen 1947), biz. 8. 
«') Noord-Brabander, 19 juli 1830. 
" ) Noord-Brabander, 14 augustus 1830. 
" ) Noord-Brabander, 10 mei 1830. 
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Via deze elektorale jacobsladder was de oppositie er dus in geslaagd 
in 1829 ongeveer de helft der leden in de Provinciale Staten achter 
zich te verzamelen30 en, voordat we onder de loep gaan nemen hoe 
de verhoudingen een jaar later blijken te liggen, is het de moeite 
waard, dat begrip „oppositie" aan nadere precisering te onderwerpen. 

§ 4. De factie 

„Waarlijk, het was een historisch ogenblik op die morgen van de 
eerste maart 1796, toen de indrukwekkende figuur van Van Hoof f 
oprees om voor het eerst en voor het laatst brabants stem in de Staten-
Generaal te doen klinken"; met deze volzin wijdt Witlox het tijdperk 
van emancipatie in van het katholieke Noord-Brabant.31 Jan van 
Hooff was de exponent van een zeer kleine groep energieke bra-
bantse patriotten; de jarenlange achterstelling van de provincie had 
de ontwikkeling van een brede laag intellektuelen verhinderd en het 
zal ook wel dit gemis aan vakbekwaam kader zijn geweest, dat heeft 
bijgedragen tot de fel unitaristiese stellingname van Van Hooff, 
Pieter Vreede en hun geestverwanten; men had Noord-Brabant en
kele eeuwen lang vanuit Den Haag geregeerd, waardoor een zelf
standig-denkend ambtenaren-korps nagenoeg geheel en al ontbrak.S2 

De meeste ontwikkelde brabanders waren protestant83; ze be
hoorden vaak tot de geslachten, die sinds de vrede van Munster naar 
het zuiden waren komen afzakken en de heerlijkheden en ambten in 
handen hadden gekregen.34 De luttele katholieke funktionarissen, 
die er waren, behoorden voor het grootste gedeelte tot het gilde der 
stropoppen en zoutzakken. Ze hadden hun benoeming te danken 
aan het feit, dat ze door de regering als meelopers waren getaxeerd 
en, wanneer ze een enkele zelfstandige gedachte durfden te uiten, 

M) Witlox, a.w., blz. 234. 
" ) Witlox, a.w., blz. 5. 
" ) Naar aanleiding van een door L . } . Rogier in de kollege-zaal ontwikkelde 
gedachte. 
" ) Van de ongeveer 30.000 protestanten — één tiende der bevolking — woonde 
het grootste gedeelte in het Land van Heusden en Altena. 
'*) Colenbrander, t.a.p., blz. 160 en C. Gerretson, Staats-Brabant en de Tweede 
Scheuring, in Roepmg (jrg. 1934-1935), blz. 202. Voor een interessante beschou
wing over de herkomst van de protestanten in Noord-Brabant: W . de Vries, ISO 
jaar -welstand (Tilburg 1972), blz. 24. 
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liepen ze gevaar het lot van een Luyben of van een Ingenhousz te 
moeten delen; deze twee distriktskommissarissen immers waren na 
een wat oppositionele houding in de Kamer gewoon op straat gezet. 

Het ligt voor de hand, dat deze ambtenverdeling een belangrijk 
breekijzer zou worden voor een opkomende, op de eerste plaats bra
bante denkende generatie. Men moet overigens in de gaten houden, 
dat het zeer de vraag is of er wel voldoende vakbekwame katholieken 
waren om de wacht van de protestanten over te nemen. „Gestudeer
de" roomsen waren er nauwelijks; ze zouden hun opleiding natuur
lijk niet in het ketterse Noorden, maar in het buitenland of, na 1815, 
in het Zuiden hebben moeten krijgen. Dit laatste was slechts op 
grotere schaal gepraktiseerd door de aankomende klems, die, terug
kerend uit Leuven, Keulen en andere plaatsen, een „intellektuele" 
ruggegraat van de provincie vormde.M 

Na 1815 had Noord-Brabant een centrale ligging gekregen, het
geen dé mogelijkheid had geboden tot emancipatie op industrieel en 
agraries en daarom eveneens op zuiver individueel gebied. Zoals, 
volgens Smits3e, de materiële welvaart in België oorzaak was van de 
maatschappelijke bewustwording en zo van de opstand van 1830, had 
ook in Brabant een groeiend welvaartsgeheel kunnen leiden tot het 
streven ook op andere gebieden mee te spreken; kon, want in wer
kelijkheid bleef de ontwikkeling er de belgiese ver ten achter. De 
provincie was rond 1830 nog op de allereerste plaats een achterlijk 
agraries gewest; 80% der bevolking woonde op het platteland, ter
wijl er op elke 100 noord-brabanders 21,7 grondbezitters voorkwamen 
met ieder gemiddeld een lapje van 6,8 bunder.37 Een gewest dus 
van kleine, zelfstandige keuterboertjes. Een verklaring hiervoor kan 
gevonden worden in de omstandigheid, dat „de grond niet veel meer 
dan het hoogst noodzakelijke voor de bewerker en zijn gezin oplever
de, en zodoende geringe beleggingswaarde had".S8 De opmerking 
van Gerretson39, dat de provincie nog in half-feodale toestand ver
keerde en men graag de leiding van de kasteelheer volgde, is dan ook 

·") Exakte djfers over het studeren van de noord-brabanders buiten hun provincie 
ontbreken, zodat hier slechts een hypothese wordt gegeven. 
") Smits, a.w., passim. 
") Verbeme, t.a.p., blz. 233. 
") P. A. Barentsen, Het oude Kempenland (Groningen 1935), blz. 58. 
M) Gerretson, e.a.p., blz. 201 en 204. 
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weinig overtuigend; hier ligt waarschijnlijk juist een der grote ver
schillen met het belgiese. 

Van den Bogaerde geeft in een van zijn geschriften nog wat cijfers, 
die het bovenstaande bevestigen.40 In 1830 komt hij wat betreft het 
„nombre des voitures" tot een geheel van maar liefst 41578; veel 
meer dan in alle andere gewesten: Limburg stond met 30226 wagens 
en karren op de tweede plaats! En deze brabantse voertuigen, getrok
ken door 21248 paarden41 en 5286 ossen42, werden zeker niet voor
namelijk gebruikt voor handel en nijverheid. Als we zien, dat de 
„droits d'entrée, sortie et transit" in 1829 voor Noord-Brabant slechts 
een schamele ƒ216,66 opbrachten, kunnen we moeilijk een 'n beetje 
op peil staande industrie en handel aanwezig veronderstellen. Deze 
bedroevende habbekrats steekt des te schriller af, wanneer we be
denken, dat de provincie er als verreweg laatste de rij mee sloot; zelfs 
het arme Drente kwam nog aan een opbrengst van ƒ 1483,14, terwijl 
Zuid-Holland bijvoorbeeld ƒ 1.433.100,59 inde.43 Van den Bogaerde 
hemelt dan wel de vooral tilburgse textielindustrie op als „déjà à un 
haut point d'importance" — er werd in 1830 voor ƒ829.155,- aan 
textiel geproduceerd —, maar vergeleken bij Gent, waar honderd maal 
zo veel werd verwerkt, blijft dat via het multiplyer-effect een zak
doekje op een theatergordijn. ** 

Neen, ondanks het feit, dat, zoals Donkersloot poneerde, de bra-
banders een bijzondere neiging tot industrie hadden, wat zijn oor
zaak zou vinden in de onvruchtbaarheid van de dorre en schrale 
grond45, bleef de boerenstand voorlopig veneweg de grootste. De 
ontwikkeling was zeker nog niet zover voortgeschreden, dat, zoals 
in België, enerzijds verpauperd proletariaat de sociale onrust kon 
scheppen, waarvan anderzijds de rijkeren met hun liberale denk
beelden konden profiteren. Volgens Verberne, in zijn geschiedenis 

*) A. J. L. van den Bogaerde, Essai sur l'importance du commerce, de la navigation 
et de l'industrie dans les provinces formant le Royaume des Pays-Bas, depuis les 
temps les plus reculés jusqu'en 1830 ('s-Gravenhage-Brussel 1845), dl. III, blz. 63. 
4i) Een voor het koninkrijk normaal gemiddelde. 
^) Slechts de toenmalige gewesten Luxemburg en Limburg hadden er meer. 
") Van den Bogaerde, a.w., dl. III, blz. 144. 
") Van den Bogaerde, a.w., dl. III, blz. 272; uit R.A., P.1704, Staat der Laken-
fabrieken en Trafieken over den jaare 1830, blijkt dat de totale produktie nog wat 
hoger lag. 
4i) N. B. Donkersloot, Schetsen uit het kantonnementsleven in Noord-Braband 
(Dordrecht 1845), blz. 3. 
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van de eerste helft van de negentiende eeuw in Noord-Brabant4·, 
ging deze relatief nog geringe nijverheid meer dan het vroeg-kapita-
lisme in het Zuiden, gepaard met een katholiek-karitatief saam
horigheidsgevoel. 

De langzaam maar zeker in de eerste dertig jaar van de vorige 
eeuw doorbrekende „nieuwe generatie", moet daarom als nog erg 
beperkt in aantal en onvolwassen getaxeerd worden. De draad werd 
tastend opgenomen waar Van Hooff cum suis wegens een te geringe 
achterban en mislukking der bataafse republiek niet duurzaam had
den kunnen slagen. Ook de frisse krachten van drie decennia later 
beschikten niet over een sympathiserend ambtenaren-korps, dat im
mers protestants of slap was, noch over knappe universitaire koppen, 
die, zoals we zagen, in Noord-Brabant nauwelijks te vinden waren. 
De mannen van het „jonge Brabant" waren echter enthousiast en 
bovendien rotsvast in hun trouw aan het katholicisme. Voor hen 
was „brabants" zonder meer een synoniem voor „katholiek". Ze kon
den daarom rekenen op de niet te onderschatten en volledige steun 
van bijna de gehele geestelijkheid; en zoals een beweging door onder
vonden moeilijkheden niet hoeft te verslappen, maar juist gespierder 
kan worden, begunstigde de tegenwerking van het gouvernement 
het klimaat; het voorbeeld van het verzet der „beigen" steunde en 
inspireerde daarenboven voortdurend. 

Het lijkt me het meest opportuun bij deze opkomende groepering 
van „generatie" te spreken, aangezien het woord partij teveel gebon
den is aan de huidige strak georganiseerde politieke verzamelingen 
met hun nauwkeurig, mistig omschreven beginselprogram. Het was 
een nieuwe generatie, omdat ze voor Brabant een groep vertegen
woordigde, die tevoren onmondig was geweest en gedeeltelijk pas 
door de wat betere materiële situatie in de provincie was ontstaan en 
zich net binnen het krappe korset van het censuskiesrecht kon be
wegen. Nieuw voor Brabant waren ook haar ideeën: vrijheid van 
onderwijs, vrijheid van drukpers, scheiding van kerk en staat.47 

Opmerkelijk modemisties zo te horen, maar in feite bekrompen par-
tikularisaties. Wanneer men namelijk in het Zuiden sprak over 
scheiding van kerk en staat, bedoelde men twee verschillende in-

") Vetberne, a.w., blz. 31. 
") Noord-Brabander, 1 april 1829. 
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teresse-sferen, die niet door elkaar mochten lopen. Voor het gros der 
Brabanders was enkel het geloof belangrijk: dat hoorde het hele leven 
te doordrenken en de regering had er zich gewoonweg niet mee te 
bemoeien. 

Wie de omschrijving „nieuwe generatie" nog te hoogdravend 
vindt, kan misschien vrede hebben met de typering van de noord
brabantse oppositie als een „zichzelf opjuttende kliek". Een kliek, die 
dan echter wel als de stem der provincie gezien dient te worden. 
Want wanneer men stelt, dat praten over hetgeen Brabant in de 
vorige eeuw wilde, bespottelijk is, omdat de bewoners voor 95% 
moeten worden ondergebracht in wat men toen noemde „de massa 
van eenen vrolijken dag op gemene kosten zonder plundering en 
mishandeling", en wat moderner „de zwijgende meerderheid" ge
kenschetst kan worden, dan zou ik willen antwoorden: het niet be
wust achter nieuwlichters aanrennen hoeft niet te wijzen op een 
positieve wens in het gareel te blijven draven, maar kan ook duiden 
op chroniese verlamming; waarbij de vernieuwers tenminste mediese 
pretenties hebben. En als die vernieuwers de geestelijken — mono-
polistiese meningkneders — sympathiek steunend aan hun zijde 
vonden, kan men ze dekken met de vlag: „de stem van Noord-
Brabant". 

Dat kliek-idee is het best te adstrueren aan de hand van het geval 
De Wijs. Naast de dynamiese Hein waren ook diens broers hele
maal niet van plan zich buiten de politieke verwikkelingen te hou
den; Martinus was al vóór Hein een leidend lid der Provinciale Sta
ten48 en tot juni 1829 had ook broer Joseph zitting in dat kollege49; 
heerbroer Franciscus was deken van Boxtel en blijkbaar zo invloedrijk 
onder de klems, dat een gealarmeerde regering er maar ternauwer
nood in zou slagen hem in 1831 het opvolgerschap van de hoog
bejaard gestorven apostolies vikaris Van Alphen te onthouden.50 De 
heren traden vaak als één blok op; Van der Fosse schreef reeds, dat 
Hein steeds „vertrouwelijk werd bijgestaan door zijne broeders te 
Den Bosch, en vooral door de pastoor en deken van Boxtel"51 en 

«) Witlox, a.w., blz. 175. 
») Witlox, O.W., blz. 233. 
m) F. Fianssen, De ojrvoîgmg van Vicarius Van Alphen, in Bossche Bijdragen, dl. 
Ш (Sint Michiels-Gestel 1919-1920), blz. 272. 
" ) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 25, dossier 899, 26 januari 1830 uit 
's-Hertogenbosch. 
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op de kennismakingsreceprie van de nieuwe gouverneur Van den 

Bogaerde, ontdekte Van Blarkom „onder de menigte de drie gebroe

ders De Wijs"52; wanneer deze gouverneur, na de belgiese opstand, 

de visie der brabantse oppositie wil toetsen, gaat hij zich wenden 

tot „de gebroeders De Wijs".5S 

Ook andere familieleden waren en werden gepousseerd op het 

staatkundige vlak; neef notaris Van Weel zat ook al weer in de 

Provinciale Staten,54 terwijl toetreding tot die vertegenwoordiging 

zwager Fredericks in 1830 maar net aan de neus voorbijging55; ook 

Ingenhousz behoorde tot de clan: hij was een volle neef van Heins 

vrouw Maria Havermans en liep, volgens een justitie-spion, aan 

Heins leiband.56 Tot de intimi der De Wijzen konden voorts ge

rekend worden de oude helper van Jan van Hooff, Mr. Verhoysen — 

lid der Provinciale Staten — 57, Sasse van Ysselt58 en later Le Sage59, 

terwijl Hein ook huisvriend was van Luyben80, tot januari 1830 

distriktskommissaris van Boxtel, waar de familie De Wijs een buiten 

bezat en, zoals we zagen, broer Frans — „een paus op zichzelve" β 1 — 

het dekenaat bekleedde. Hein leidde dit geheel door talrijke delici-

euze diners te organiseren62 en vooral via een blijkbaar uitermate 

aktieve korrespondentie.63 Men ziet, een hecht gezelschap! Vandaar 

mijn idee, dat de oppositie eigenlijk geen al te grote werkzame groep 

omvatte en een, zichzelf door en door kennende, konspirerende kliek 

was. 

" ) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 86, 19 februari 1830. 
M ) Smits, t.a.jj., blz. 284. 
" ) A.R.A. Staatssecretarie, inv.no. 6033, 15 juli 1830, Van den Bogaerde aan De 
Mey van Streefkerk. 
M ) A.R.A. Staatssecretarie, inv.no. 6033, 4 juni 1830, Van den Bogaerde aan De 
Mey van Streefkerk. 
" ) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 91, 17 november 1834. 
" ) Widox, fl.w., blz. 235, en zie ook noot 51. 
·') A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 84, 8 maart 1829, zie ook noot 51. 
··) G. Gonis, ) . G. Ie Sage ten Broek en de eerste faze van de emancipatie van de 
katholieken (Amsterdam 1949), dl. II, blz. 134. 
e o) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 89, 12 oktober 1830, Wiselius aan Van 
Maanen. 
β 1) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 90, 10 mei 1831. 
·«) Witlox, a.w., blz. 179 en 235. 
·') A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 89, 12 oktober 1830, Wiselius aan 
Van Maanen, zie ook noot 51. 
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§ 5. De verkiezingen 

Tegen deze oppositie nu (men sprak van „factie"), in 1829 nog 
zeer suksesvol uit de verkiezingsslag tevoorschijn gekomen, moesten 
de gouvernementelen onder leiding van Van den Bogaerde een jaar 
later opnieuw in het elektorale krijt treden. Alle registers, zuiver en 
vals, werden beiderzijds opengetrokken. De Noord-Brabander begon 
op 20 april de spiegelgevechten met een luidop mediterende beschou
wing over de wenselijkheid, „dat de stemmingen volkomen werden 
vrij gelaten, en dat daarop noch door beloften van bevordering of 
van voordelen, noch door direkte of zijdelingse bedreigingen enige 
invloed werd uitgeoefend: dan zou een groot getal gerust volgens 
de uitspraak van hun geweten kunnen handelen".M 

Op 24 juni, twee weken dus voor de verkiezingen, wordt uit het 
„belgiese" blad Le Politique een artikel overgenomen met de bedoe
ling de leden der Provinciale Staten nog vlug even een vastberaden 
riem onder het misschien weifelende hart te steken. Het omvatte een 
aansporing zich vooral niet door het rookgordijn van welwillendheid, 
dat een slim opererend ministerie de laatste maanden over zijn werke
lijke bedoelingen gelegd zou hebben, te laten misleiden — we zullen 
nog zien, dat de regering inderdaad aan het proberen was de oppositie 
via flink wat koncessies de wind uit de zeilen te nemen—. Een zich 
indekkende Noord-Brabander gaf als enig kommentaar bij dit toch 
wel kontroversiële stuk: „een merkwaardig artikel"! ** 

Voor de „beigen" was de uitslag van de verkiezingen in Noord-
Brabant van groot belang, omdat het juist de stemmen van deze 
provincie waren, die tot een eventuele meerderheid in de Kamer 
konden leiden (de zetelverdeling Noord-Zuid was immers 55 tegen 
55). Vandaar, dat de Courrier des Pays-Bas vlak voor de verkiezings-
dag (8 juli) een uitgebreide, histories gekruide beschouwing lanceert 
over de plaats van onze provincie in het Koninkrijk der Nederlan
den om dan tot een dringend stemadvies te komen. Interessant is het 
te zien, hoe de Bredasche Courant, verontwaardigd afwijzend, op 7 
juli dat stemadvies kraakt, terwijl de Noord-Brabander enkel die 
historíese uiteenzetting enigszins als mosterd na de maaltijd eerst 

«) Noord-Brabander, 20 april 1830. 
el1) Noord-Brabander, 24 juni 1830. 
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op 10 juli breedvoerig citeert. De belangwekkende kern van dat 
betoog omvat het volgende: „De provincie Noord-Brabant is in zeker 
opzicht een provincie op zichzelve en zij is er verre van tot de noor
delijke provinciën te behoren; de reden hiervan is eenvoudig; door 
derzelver geografische gesteldheid behoort Noord-Brabant tot „Hol
land" en ook door de taal; de zeden zijn er meer hollands dan bel
gisch, maar daar houdt de gelijkheid op; Noord-Brabant is uitstekend 
katholiek en het katholicisme behoudt aldaar iets godsvruchtigs en 
puriteins; het protestantse stelsel nu van het gouvernement heeft zich 
er ontwikkeld met een partijdigheid, welke gelijk de gewetens en de 
publieke waardigheid in opstand heeft gebracht; de protestanten 
werden er met een zo verergerende toegenegenheid begunstigd, dat 
dat proselitisme voor hetzelve genoeg zoude geweest zijn, om smarte
lijke herinneringen — aan de republiek van voor 1795 — te doen 
geboren worden; hieruit is in de overleveringen en in de geest der 
brabanders een oud zuurdeeg gerezen, dat gist van gekwetste natio
nale trotsheid".ββ 

De bewijsvoering van dit artikel, waarin overigens positief op 
verwantschap met België duidende punten ongenoemd blijven, is 
natuurlijk zwammerig zwak; met name de geografiese en zeden
kundige opmerkingen zijn, zij het voor een franstalig brussels blad 
begrijpelijke, geleerd aandoende slagen in de lucht, maar de gevoelige 
snaar van het katholicisme wordt heel juist en sluw bespeeld: de 
Noord-Brabander vindt het in elk geval, hoewel de verkiezingen al 
gepasseerd zijn, de moeite waard dit stuk haar lezers voor te schote
len. Het eruit voortvloeiende stemadvies wordt door de Bredasche 
Courant wél tijdig, woedend aan de kaak gesteld, omdat de Courrier 
daarin, „met zijne gewone onbeschoftheid", „de beide aftredende 
leden onzer provincie, de heren Van Meeuwen en Ingenhousz, met 
de erenaam van Zwijgers betitelt, de herverkiezing van eerst-
gemelde dier heren afraadt, uit hoofde, dat hij voor teveel onder
werpen van wet gestemd heeft, en die van de laatstgenoemde niet 
wil alvorens in enige explicatie getreden te zijn".e7 

Was Van Meeuwen onomstotelijk gouvernementeel, ondanks zijn 
afzetting als distriktskommissaris was Ingenhousz eigenlijk voor 

M) Noord-Brabander, 10 juli 1830. 
•7) Bredasche Courant, 7 juli 1830. 
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iedereen een raadsel. Minister Van Pallandt van Keppel had hem al 
in 1829 tegenover de koning als een „twijfelaar" betiteld.ae Tuithof, 
die het plan om deze Ingenhousz tot onderwerp van een studie te 
maken moest laten varen vanwege de blijkbaar spreekwoordelijke 
zwijgzaamheid van de man, weet toch enkele aardige bijzonderheden 
te geven. Volgens hem heeft Ingenhousz in zijn meer dan 28 jaar 
lange zittingsperiode en hoewel altijd regelmatig aanwezig, nooit in 
de Kamer gesprokenββ; dezelfde historicus ontdekte, dat de mede
deling van Widox70, dat Ingenhousz in deze jaren steeds Sasse van 
Ysselt in de stemmingen steunde, op geen stukken na klopte.71 

Wenste de Courrier des Pays-Bas daarom enige explikatie van de man, 
ook Van den Bogaerde vond het nodig een lang gesprek met hem te 
hebben; daarna vervoegde de gouverneur zich bij de koning om de 
taktiek door te nemen: het was zijn plan zich niet tegen herverkiezing 
van Ingenhousz te verzetten om zodoende Van Meeuwen er door te 
slepen; een plan bovendien, dacht hij niet ten onrechte, dat in de 
provincie een uitstekende indruk zou maken. De vorst was het er 
mee eens, „maar gewaardigde zich te zeggen, dat het wel te wensen 
was geweest, dat men van de welwillendheid van deze afgevaardigde 
enig blijkender bewijs zou hebben voor hand gehad"; waarop Van 
den Bogaerde er voor zorgde, dat Ingenhousz zich ijlings bij Wil
lem I ter audiëntie aandiende.72 Een maand later wist Van Blarkom 
aan Van Maanen te melden: „wij hebben het uitzicht, om de heren 
Van Meeuwen en Ingenhousz, indien althans het gouvernement ook 
de laatste wil gekonserveerd hebben, als wetgevers te behouden".7S 

Inderdaad kon Van den Bogaerde een verkiezingsuitslag in deze 
geest gerust tegemoet zien. Hij had namelijk al een overwinning 
behaald in de voorronden. In 1829 was de verhouding oppositie-
gouvernementelen in de Provinciale Staten net doorgeslagen in het 
voordeel der eersten; maar men had Luyben toen in de Staten Gene
raal gekozen en de felle bosschenaar Sassen was inmiddels overleden. 

•8) R.G.P. dl. 58, blz. 749, 18 december 1829. 
«») Tuithof, a.w., blz. 25. 
' · ) Widox, a.w., blz. 158. 
71) Tuithof, a.w., blz. 24. 
7I) A.R.A. S taatssecretarie, inv.no. 6033, 20 mei 1830, Van den Bogaerde aan 
De Mey van Streefkerk. 
" ) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 87, 2 juni 1830. 
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In de plaats van deze laatste werd de heer De la Court gekozen „met 
12 stemmen, de heer Fredericks, zwager der heren De Wijs, en kan
didaat der oppositie, had er slechts 7 verenigd". Bij de keuze ter 
vervanging van Luyben spande het enorm, doch de gouvernementele 
Van Onsenoort won; Van den Bogaerde schrijft: „dit hebben we te 
danken aan de gunst van het lot, want hij had 12 stemmen evenals 
de factieman, bakker Blok uit Waalwijk", waarna hij nog een tweetal 
boeiende opmerkingen maakt; allereerst hoe men gezien heeft „uit 
een brief van H. de Wijs aan de pastoor van Vlijmen geschreven, wat 
belang de factie aan deze kiezing hechtte, want hij veronderstelde, 
dat de herkiezing der verdedigers Sasse, Luyben en Ingenhousz hier 
vanaf hing". Tenslotte verzucht de gouverneur nijdig verbaasd en 
met gekwetste trots: „de burgemeester van Nieuwkuyk, die onder de 
kiezers hoorde, en hoewel hij zeer aan zijn post gehecht is (sic!), en 
van mijnentwege met zijn ontslag bedreigd, indien hij het met ons 
niet hield, is op het laatste ogenblik door zijn pastoor overgehaald en 
heeft met de factie gestemd; dit laat genoegzaam blijken over de 
machtige invloed, die de geestelijken nog uitoefenen".74 

Het resultaat van deze bemanipuleerde voorverkiezingen viel dus 
uit in het voordeel der gouvernementelen. Bovendien meldt Van 
den Bogaerde later: „verder haalde ik bij redenering en overtuigens 
nog 6 à 7 leden over die het verleden jaar aan de tegenzijde behoor
den; o.a. de notaris Van Weel, hoewel neef der heren De Wijs".7б 

Opmerkelijke, en daarom uitvoerig geciteerde beweringen! Men 
zou er immers uit kunnen afleiden, dat de invloed van De Wijs 
tanende was; een ander bewijs voor die hypothese valt te vinden in 
een brief van Van Blarkom; deze signaleert aan Van Maanen men
sen, die wat terugkomen van „Henry cum suis, en de zodanige, mijn 
vriend, zijn er thans in de provincie velen!"76 Of deze theorie de 
werkelijkheid dekte zal overigens uitgebreid in het volgende hoofd
stuk ter sprake komen. 

Vast staat, dat het gouvernement sterk genoeg stond om het plan 
van Van den Bogaerde te doen slagen. Na een groot diner ten paleize 

7 4) A.R.A. Staatssecretarie, inv.no. 6033, 4 juni 1830, Van den Bogaeide aan De 
Mey van Streefkerk. 
" ) A.R.A. Staatssecretarie, inv.no. 6033, 15 juli 1830, Van den Bogaerde aan 
De Mey van Streefkerk. 
'*) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 86, 19 februari 1830. 
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van de gouverneur77, kozen de Provinciale Staten Van Meeuwen en 
Ingenhousz opnieuw uit om Noord-Brabant in de Tweede Kamer te 
vertegenwoordigen (de eerste met 28 en de tweede met 39 stemmen 
der 41 aanwezigen).78 Men kan zeggen, voor 'n pas enkele maanden 
fungerende Van den Bogaerde, een, hoewel natuurlijk niet enkel 
aan hem te danken, aardig diplomatiek sukses. 

§ 6. De rede van de gouverneur 

De gouverneur had overigens deze eerste konfrontatie met de 
Staten van zijn gewest geopend met een lange redevoering,79 waarin 
hij door de plaats van Noord-Brabant breedvoerig histories en recent 
aan de orde te stellen blijk had gegeven zich goed ingewerkt te heb
ben. Hij was begonnen met de verzekering slechts „de algemene be
langen voor te staan" en enkel „openhartig en onpartijdig te werk te 
willen gaan". En werk was er genoeg: „Noord-Braband had nog vele 
behoeften en er bleef nog veel te doen over, om de provincie eenen 
trap van welvaart, in evenredigheid tot die van onderscheidene ande
re gewesten, te zien bereiken". 

Amateur-geschiedkundige zocht hij de oorzaken van die achter
stand terecht in het verleden, maar hij had daarvoor wel zeer gene
raliserende en soms dubieuze uidatingen nodig. De diepste reden, 
zo oreerde hij, was de bestemming, die de Vrede van Munster aan 
het gewest had gegeven; het moest als buffer tegen Frankrijk en 
Oostenrijk dienen en werd door het Noorden van vertegenwoordi
ging verstoken en als wingewest behandeld; alles wat welvaart kon 
bevorderen werd verzuimd, of opzettelijk tegengewerkt, om het een 
vijand in geval van oorlog moeilijker te maken en te zorgen, dat hij 
in het generaliteitsland geen ressources zou vinden: „de toenmalige 
staatkunde had dit oord tot eene woestenij gedoemd". 

Nergens het godsdienstige aanstippend, kon hij echter verheugd 
konstateren, dat er sinds 1815 veel verbeterd was, „onder het genot 
onzer schone grondwettige instellingen, onder het beheer van den 
besten der koningen". En hij besloot zijn toespraak met de, rond een 

") Noord-Brabander, 8 juli 1830. 
»·) Noord-Brabander, 10 juli 1830. 
7«) R.A.,P. 3714. 
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politiek staartje gevlochten, verzekering: „de gunstige toestand te 
doen voorduren, valt geheel en al in de welwillende en vaderlijke 
oogmerken van het opperbestuur, en wij zullen vooral de gelukkige 
uitwerkselen daarvan ondervinden, wanneer wij die goede bedoelin
gen niet miskennen". 

Fraaie wensen! Maar geen twee maanden later doorkruist door de 
donkere revolutiewolken, die zich boven de pompeus bouwvallige 
optrekjes van het Wener Congres begonnen samen te pakken. Na 
een eerste blikseminslag in het land van de koppige zoutzak Karel X 
met zijn „ministère impossible", zal dat onweer noordwaarts trekken. 
Zaaien de geluiden der uit Frankrijk aanrollende donders dan ook in 
Noord-Brabant verwarring en paniek? Of: hoe staat het bij dat breek
punt der historie, in die provincie met de sinds de petitionementen 
zo sprekend gebleken grieven? En vooral: wat is de verhouding tussen 
de noord-brabanders en hun dan bedreigde vorst uit het Oranje-huis? 

Wanneer ook de nieuwsgierigheid naar deze punten bevredigd 
zal zijn, kunnen we ons goed voorbereid en geëquipeerd storten in de 
eind augustus 1830 tomeloos losbarstende stroom van belangrijke 
feiten en futiliteiten. 
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HOOFDSTUK V 

DE JULI-REVOLUTIE 

§ 1. De kerk en de koning 

„Zodanig zal, naar mijn inzicht, het lot der beigen zijn, zolang 
zich in Frankrijk een koningsgezind ministerie zal weten te hand
haven; wanneer daar echter een liberaal ministerie de teugels van 
het bewind in handen gaat nemen en de hollandse regering bij haar 
gedragslijn volhardt, kan ik niet voorzien wat het lot van dit land zal 
worden; een louter passieve tegenstand is dan niet waarschijnlijk".1 

De internuntius Capaccini schreef begin 1830 deze profetiese woor
den aan Rome. 

Zullen we dit hoofdstuk besluiten met de dan inderdaad in Parijs 
losbarstende revolte, de vraag, die gezien het laakbare van de door 
de pauselijke prelaat gesignaleerde „gedragslijn", allereerst beant
woord dient te worden, is: welk gouvernementeel optreden hij be
doelt en vooral welke „gedragslijn" ten aanzien van de katholieke 
kerk; een ook voor het roomse Noord-Brabant essentiële kwestie! 
Daarbij kan dan bekeken worden welke positie de geestelijkheid, 
met name de zo machtige lagere, ter zake innam en hoe het stond 
met het door haar herhaaldelijk aangeheven: domine, salvum fac 
regem nostrum. 

Na kollektieve katholieke protesten was het koninklijk gekonkel 
met het Collegium Philosophicum op 18 juni 1827 wat ingedamd 
door het tekenen van een konkordaat. Sindsdien hadden de roomse 
klachten zich op de eerste plaats gericht op de langzame realisering 
van het daarbij afgesprokene. Volgens Smits werd overal het van 
een geestelijke herder verstoken blijven van Brugge, Den Bosch en 
Amsterdam door de pers als grief gekolporteerd2; en Van der Fosse 
had in december 1829 aan Den Haag geschreven, dat het snel be-
1) E. Perniola, De internuntius mgr. Francesco Capaccini en de belgische om
wenteling van 1830, in Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut 
te Rome, derde reeks dl. IV ('s-Gravenhage 1947), blz. 76, 22 februari 1830. 
*) Smits, a.w., blz. 36. 

57 



noemen van een bisschop te 's-Hertogenbosch erg raadzaam was en 
in zijn gewest zeer kalmerend zou werken.3 

Het waarom van dit voortdurend stagneren van episkopale aan
stellingen zal nog ter sprake komen; intussen is het belangwekkend 
te zien, of het hier in 1830 gaat om een werkelijk levende grief en 
men ontdekt dan tot zijn verbazing, dat er in de Noord-Brabander 
van dat jaar nergens in redaktie-kommentaren, noch in ingezonden 
stukken het rechtstreekse verzoek wordt gedaan: geef ons toch 
alstublieft die bisschop! Slechts enkele malen komt dit terloops, via 
een achterdeurtje aan de orde; een keer ter kribbige verdediging 
tegen de Rotterdamsche Courant, die sussend had opgemerkt: „bij 
eene meerderheid van protestanten kon men daarmede niet vliegend 
te werk gaan"; een ingezonden-stukken-schrijver — „de Vriend van 
Recht" — vroeg zich daarop af, waar toch „die meerderheid van 
protestanten was? zeker niet te Brugge of 's Bosch!".4 Voorts figureert 
deze kwestie nog zo nu en dan in het rijtje der vaste grieven ten 
aanzien van het konkordaat, „dat wel inderdaad goed is, maar het
welk ons niets meer geeft dan ons wettig toekomt".5 De katholieken 
zouden immers helemaal geen konkordaat nodig hebben, „wanneer 
de grondwet ten hunnen opzichte slechts onpartijdig en welmenend 
werd uitgevoerd, zoals hen bij artikel 190 en volgende is gewaar
borgd".8 

Duidelijk blijkt hier het botsen van simpel rondborstig denken 
van de gewone man en de delikate spelletjes en verworvenheden der 
diplomatie: een voor normale gelovigen door de eeuwen heen on
begrijpelijk paradoxaal gebleven samengaan van plaatsvervangerschap 
van Christus en vatikaanse buitenlandse politiek. Misschien wat 
gezwollen gezegd, maar in eenvoudige neerslag zeker aanwezig en 
in ieder geval slaande op het volgende: 
De paus was zeer tevreden geweest over de „Koninklijke Boodschap" 
van 11 december 1829 en men had in Rome zelfs gesproken 
van een „allocution magnifique".7 Ook de kerkelijke leiders in de 
Nederlanden sloten vrede met de vorst; maar Vermeersch schrijft 

») R.G.P. dl. 37, blz. 703, 12 december 1829. 
4) Noord-Brabander, 26 januari 1830. 
5) Noord-Brahander, 4 mei 1830. 
») Noord-Brahander, 11 maart 1830. 
') Smits, a.w., blz. 40. 
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dan voor België: „de lagere klems verloor haar stevige greep op de 
volksmassa niet en de goede verhouding, die hun bisschoppen met de 
koning hadden hersteld, kon alleen bewerkstelligen, dat in de dorps-
pastoriën de animositeit aangewakkerd werd tegenover de hoogste 
autoriteiten en dat bij vele geestelijken een demokratiese gezindheid 
en een verlangen naar meer decentralisatie opgewekt werd", en, 
„Van Bommel (de bisschop van Luik), die vaststelde, dat die lagere 
klems en de gelovige massa bleven doorhollen op wegen van verzet, 
ondernam een poging om de vaart van de katholieke opinie te rem
men en haar naar de troon terug te voeren".8 Volgens Manning ver
loor Van Bommel door dit mandement veel autoriteit en sympathie 
in het kamp der roomse oppositie.9 

Anderhalve maand later publiceert de Noord-Brabander een zeer 
krities kommentaar op de opinies van de luikse bisschop10; kem van 
diens betoog was de toch wel kreupele gedachte geweest, dat kerk 
en staat wederzijds volkomen onafhankelijk moesten staan, maar 
tegelijk elkaar steunend en beschermend.11 De Noord-Brabander, 
die hier terecht kritiek in ontdekt op de leidende rol, die de geestelijk
heid bij het op gang brengen der tweede petitiebeweging had ge
speeld, parafraseert daarop: 

„De bisschop wil, dat de geestelijken zich niet met de wereldse 
zaken inlaten, maar gelast hen niet onverschillig te zijn, wanneer 
deze met het godsdienstige in verband staan, en eindelijk wordt nog 
door zijn hoogeerwaarde gezegd, dat het verre van hem is, van in 
zijn herderlijke brief zijn onderhorigen over dingen te willen onder
houden, die zijne bediening geenszins raken, uit welk gezegde alleen 
voldoende is blijkende, dat het zijn hoogeerwaardes bedoeling geens
zins is geweest, al datgene af te keuren, hetwelk men dezer dagen 
tot herstel der grieven, waarover de R.K. zich het meest te beklagen 
hebben, heeft zien in het werk stellen, en de pogingen ten deze, 
waarmede de R.K. geestelijken zo ten onrechte zijn beschuldigd, 
ofschoon door de godsdienst niet worden voorgeschreven, deze hunne 
medewerking, als burgers van de staat, ook niet verboden kan wor
den". 
8) Venneersch, a.w., bh,. 62. 
») Manning, a.w., blz. 129. 
10) Noord-Brabander, 16 maart 1830. 
") Manning, a.w., blz. 126. 
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En via deze labyrint-redenering zitten we midden in de paradox, 
waarmee de lagere klems gekonfronteerd werd. Mutatis mutandis 
blijkt dit ook uit de volgende voorbeelden. Op 4 maart citeert de 
Noord-Brabander een stuk uit Le Catholique, waarin deze, de han
den ten hemel, verzucht wat die arme geestelijkheid nou moet doen; 
want wanneer ze zich verzet tegen de vrijheid van drukpers, 
schreeuwen de gouvemementelen: wat een „vijanden der Verlich
ting, bewonderaars der Middeleeuwen en deelgenoten van het des
potisme", en als ze die vrijheid verdedigt, ziet men dat als een truukje 
om de absolute macht te krijgen.12 Of zoals Luyben poneerde in de 
Kamer: klaagt ze veel dan is het woelgeest en oproerlust, klaagt ze 
weinig dan zijn de bezwaren hersenschimmen!13 

Een ingezonden-stuk uit de Noord-Brabander beweert, trots op de 
vondst: „de priester, die niet voor de belangen van zijn godsdienst 
ijvert, kan geen braaf mens, en veel minder een goed onderdaan 
zijn"; daarom zal de koning „de arme kapelanen, die mede de petitio-
nementen getekend hebben, geen toom doen ondervinden, maar hun 
verzoek in ernstige overweging nemen; en zij, die niet getekend 
hebben, zal hij verachten!"14 En een week later wat voorzichtiger: 
„de geestelijken vertrouwen teveel op de goedheid en rechtvaardig
heid van Zijne Majesteit om te kunnen vrezen bij Zijne Majesteit 
in ongenade te vallen".15 

Helder blijkt uit deze citaten — want hoe ingewikkelder het de 
lezer voorkomt, des te meer wordt de toenmalige werkelijkheid be
naderd — het gekronkel van geestelijken en gelovigen in Noord-
Brabant om eigenlijk tegenstrijdige uitingen tot logies gedrag te 
verzoenen. De konklusie moet natuurlijk zijn, dat ze gewoon, af en 
uit, politiek of geen politiek, katholiek en voor de koning waren, en 
misschien dienen deze gymnastiese toeren en wat in hoofdstuk II is 
gesteld, namelijk dat de redaktie van de Noord-Brabander via derde-
rangsspitsheid de schuld van foutief regeren op de schouders van het 
ministerie schoof, eerder nog aan naïeve niet te schokken koningsge-
zindheid te worden toegeschreven. Hoewel soms in de war gebracht, 

") NoordrBrabander, 4 maart 1830. 
1S) Widox, a.w., blz. 247, rede van 9 maart 1830. 
") Noord-Brabander, 2 februari 1830. 
") Noord-Brabander, 11 februari 1830. 
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kwamen ze eenvoudigweg niet toe aan de konstatering, dat de wer

kelijkheid gekompliceerder was. 

Als we daarbij inkalkuleren, dat deze geestelijkheid door de 

eeuwen heen waarschijnlijk te partikularisties was geworden om niet 

alleen 'skonings „gallikanisme", maar ook een pottenkijkende bis

schop met gejuich in te halen, en dat Van Hooydonk en Den 

Dubbelden nog in 1841 vonden, dat apostoliese vikarissen zoals 

zijzelf boven bisschoppen de voorkeur verdienden, omdat ze afzet

baar waren, de protestanten niet irriteerden en toch in alle behoeften 

volledig konden voorzien1β, valt de houding van de Noord-Brabander 

als volgt samen te vatten: vasthoudend aan de grieven de geestelijken 

kost wat kost verdedigen; geen extra nadruk op een bossche bisschop 

en felle oranje-liefde. 

§ 2. De noord-brabanders en de koning 

Dit laatste, de oranje-liefde, verdient overigens nog wel enige pre

cisering. De politikus Capaccini maakte zich weinig illusies over de 

opvattingen van Willem I: „Die is er van overtuigd, dat de katho

lieke godsdienst een Proteus is, steeds erop uit om alle denkbare 

vormen aan te nemen, ten einde altijd weer tot hetzelfde doel te 

geraken en wel: te heersen en proselieten te maken"17; alle konces

sies, die de vorst, aldus de internuntius, aan de katholieken had ge

daan en eventueel nog zou doen, kwamen slechts voort uit een cynies 

pragmatisme, dat bij veranderende windrichting zonder skrupules 

overstag zou gaan; ja, de koning dacht van de roomsen slechts haat te 

mogen verwachten, omdat hij nu eenmaal, hoe men het ook bekeek, 

een ketter was.18 De diplomaat Capaccini, die zoals we zagen toch 

op verzoening uit was, vond, dat de schuld voor 'skonings houding 

" ) Manning, a.w., blz. 219. 
X7) Perniola, t.a.p., blz. 71, 22 februari 1830. P. Albers, Geschiedenis van het 
Herstel der Hierarchie in de Nederlanden, dl. I (Nijmegen 1903), blz. 357, vertaalt 
verkeerd: „Maar dit weet ik zeker, dat zijn oude calvinistische vooroordelen als een 
Proteus zijn, die alle vormen aanneemt, om tot zijn doel te geraken". Uit de kopie, 
die Albers zelf van het „registro" maakte (Archief van de Nederlandse Provincie 
der Jezuïeten, inv.no. F 25 a.) blijkt, dat deze fout veroorzaakt is, doordat hij bij 
het kopiëren een tussenzin van 19 woorden vergeten is. Vgl. in hetzelfde archief 
de kopie „Kleijntjes", inv.no. Ζ 38. 
ι β) Albers, a.w., blz. 357, 22 februari 1830, Capaccini aan Rome. 
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ook wel bij de katholieken lag; sinds het konkordaat was immers 
overeengekomen, dat de gregoriaanse bede voor de vorst voortaan 
gezongen zou worden als: „Domine, salvum fac Regem Nostrum 
Gulielmum", maar, schrijft de prelaat, „overal wordt dit gebed in 
verkorte vorm gezegd, met nostrum als laatste woord, zoals ik dat zelf 
dikwijls genoeg gehoord heb".1 β Grover belediging dan negeren is 
natuurlijk nauwelijks denkbaar. Eenzelfde instinktieve afkeer voor 
de souverein signaleert Vermeersch, als hij opmerkt, hoe „de lagere 
klems het volk leerde: dat sedert 1815 een „Hemelsche Straffe" op 
het land drukte, in de gedaante van Willem de Noorderduivel, mo
dernist en ketter".20 

Men ziet, Capaccini had geen eenvoudige taak. Maar het is hier 
de vraag of deze voorbeelden van ongenuanceerde haat bij de katho
lieken jegens de koning wel tot Noord-Brabant veralgemeniseerd 
mogen worden. Daar blijkt niets van; integendeel gaven een tweetal 
voornoemde citaten uit het oppositieblad de Noord-Brahander21 

reeds aan hoe men daar probeerde anti-gouvemementalisme en 
oranje-liefde onder één paradoxale noemer te brengen; en hier zijn 
meer tekenen van te vinden. Soms weliswaar met een vleugje na
ïeve chantage, zoals de door „een verdediger der grondwet" ingezon
den jubilatie: „weldra weergalmt geheel het koninkrijk van dankzeg
gingen der oprechtste en beste onderdanen aan den besten der Ko
ningen"22, en elders: „een rechtvaardig en mededogend Vorst heeft 
ons gehoord, en Hoogstdezelve heeft reeds een groot gedeelte onzer 
dierbare rechten hersteld!"23 Petities pleegden te eindigen met de 
gemeende belijdenis: „wij voelen bij deze te moeten getuigen, dat 
onze liefde voor Vorst en vaderland warm en onveranderlijk is"24 

en wanneer leden van het regerende huis de provincie met een 
bezoek vereren, worden ze bejubeld door „eene ontelbare samen
gevloeide en juichende menigte en klinken herhaalde vreugde
kreten".211 

"J Perniola, t.a.j)., blz. 67, 14 november 1829, Capaccini aan Rome. 
20) Vermeersch, a.w., blz. 62. 
") Noord-Brabander, 2 en 11 februari 1830. 
») Noord-Brabander, 12 juni 1830. 
") Noord-Brabander, 22 juni 1830. 
") Noord-Brabander, 9 januari 1830. 
«) Noord-Brabander, 20 juli 1830. 
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Neen, oranje-liefde alom! Zelfs de uitgesproken anti-ministeriële 
drukkersfamilie Langenhuysen, die ook de verschijning van de 
Noord-Brabander verzorgde, adverteerde in dat blad met schilderijen 
„als de tolken van de liefde en dankerkentenis der Nederlandsche 
Natie", „voorstellende Z.M. Willem den eersten, en H. M. Freder.-
Louis.-Wilhelm.".2e 

De enige keer, dat ik na expres speuren enige dan nog verkapte 
kritiek op de koning heb kunnen ontdekken, is bij een kamerrepliek 
van Luyben, wiens woorden men, volgens Verbeme,27 met de fijne 
distinkties die deze parlementariër maakte, niet nauwkeurig genoeg 
kan toetsen; Luyben nu, had in de Staten Generaal geopperd, „dat, 
daar de grondwet niet bepaalt, dat de Koning de hervormde gods
dienst belijden moet, het niet onmogelijk was, dat de Koning de 
katholieke godsdienst omhelsde en in dat geval de ministers óók 
katholieken zijn zouden, en de protestanten wellicht over dezelfde 
bezwaren te klagen zouden hebben, die nu de katholieken stof tot 
klagen gaven."28 Men ziet: zeer fijntjes! Maar men kan toch in het 
algemeen zeggen, dat Noord-Brabant haar bijna onwillekeurige liefde 
voor vorst en koningshuis niet onder stoelen of banken stak. 

§ 3. De koning komt een stukje over de brug 

Bovendien begon in de eerste helft van 1830 misschien een wat 
milder, redelijker klimaat terrein te winnen, doordat de regering met 
nogal wat koncessies over de brug kwam. Zagen we reeds, dat er 
sprake was van enige toenadering tussen hogere geestelijkheid en 
gouvernement, — hoewel de lagere klems onderwijl zijn grieven 
bleef benadrukken —, Capaccini durfde het aan om Rome te berich
ten, dat hij ervan overtuigd was, dat de regering de katholieken met 
weinig tevreden kon stellen, mits ze althans doorging hen in goede 
trouw te behandelen; volgens hem konden de liberalen dan schreeu
wen wat ze wilden.и 

Hoe kwam het, dat de internuntius dit dacht te kunnen schrijven; 
wat was er aan de handì1 Wel, de koning had allereerst op 31 januari 

*>) Noord-Brabander, 10 april 1830. 
" ) Verberne, t.a.p., blz. 223 , voetnoot. 
«Ó Noord-Brabander, 16 maart 1830. 
г») Perniola, t.a.p., bh. 70, 12 maart 1830. 
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het vervloekte Collegium Philosophicum opgeheven30; Le Sage kon 
dan wel klagen: „wat baat dit alles, zolang het onderwijs niet vol
komen vrij is, de vrijheid van drukpers bedreigd wordt, en besluiten 
de plaats van wetten bekleden"*1, maar er volgde meer. Op 27 mei 
werden de besluiten van 1825, die het middelbaar onderwijs onder 
strakke regeringskontrole hadden gesteld, ingetrokken.32 Een week 
later verklaarde de Tweede-Kamer zich akkoord met een nieuwe 
drukperswet, nadat de Kroon er aanzienlijke verzachtingen in had 
aangebracht; en op 4 juni „liberaliseerde" de vorst zijn taalbesluiten 
zo, dat het ambtelijk gebruik van het frans in Vlaanderen weer werd 
toegestaan.3S 

Testimonia paupertatis? Ongelukkigerwijs te laat, verzucht Albers, 
en schijnbaar afgedwongen.a4 De oppositie, beaamt Smits, beschouw
de deze verbeteringen slechts als bekroningen van haar volharding.M 

Capaccini verklaarde: „on a cédé a la nécessité"se, en Vermeersch 
konkludeert: „de vele koncessies hadden de glans en de aantrekkelijk
heid van het land dat men zich nu eenmaal beloofd had, de parle-
mentaire-konstitutionele staat, niet kunnen verminderen".87 Zeker 
niet toen de koning de blunder maakte hier pal bovenop — 21 juni — 
de zetel van de Hoge Raad der Nederlanden in 's-Gravenhage te 
plaatsen, wat ronduit paniek zaaide onder de brusselse en waalse 
juristen.38 

Smits besluit overigens met de opvatting, dat deze verbeteringen 
toch zoveel invloed gehad hebben, dat de katholieken althans zich bij 
de belgiese opstand afzijdig zouden houden.S9 Iets wat grondig be
streden wordt door Dhondt, die hem uitvoerig weerlegt en tot de 
konklusie komt, dat de roomsen dan juist zeer aktieve mede-leiders 
zullen zijn 40, of, zoals Albers al beweerde: „dat het voor de koning 

і») Wit lox, a.w., blz. 2 5 2 . 
" ) Witlox, a.v>., blz. 2 5 3 . 
>«) Albers, a.w., blz. 315. 
м ) Vermeersch, я.-ш., blz. 6 8 . 
" ) Albers, a.w., blz. 3 1 5 . 
«) Smits, a.w., blz. 39. 
»·) R.G.P. dl. 31, blz. 197. 
" ) Vermeersch, a.w., blz. 68. 
**) Vermeersch, a.w., blz. 69. 
'·) Smits, a.w., blz. 41. 
" ) J. Dhondt, Nieuw Geluid over 1830, in De Vlaamse Gids dl. 35 (1951), blz. 
181-186 en 235-254. 
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helaas niet meer mogelijk is gebleken katholieken en liberalen te 
scheiden".41 Neen, ook Vermeersch blijft, naast het sociaal-ekono-
miese, de godsdienst als diep werkzame oorzaak zien van de defini
tieve crash tussen Noord en Zuid.42 

In hoeverre kan men de hier afgerolde ontwikkelingen parallel op 
Noord-Brabant projekteren? Hoofdstuk III toonde ons al, hoe bij 
de kwestie van het afzetten van „de zes" de brabantse oppositie 
duidelijk schoorvoetender opereerde dan de meer rankuneuze bel-
giese; hierboven kwam aan het licht, dat de lagere klems, weliswaar 
zeer gegriefd, zijn verzet veel minder dan de zuidelijke kollegae toe
spitste op „Willem de Noorderduivel". Ook ter zake van de bespro
ken verbeteringen kan nu gesteld worden, dat Noord-Brabant bij 
haar oppositie dat triomfantelijk verbetene mist om elke koncessie 
des konings als billijke buit aan haar zegekar te binden. Men is er 
tevoren nederig hoopvol en achteraf verheugd dankbaar voor „de 
vaderlijke zorgen Zijner Majesteit"48; na de afschaffing van het 
Collegium Philosophicum brengt men „duizendwerf dank"44 en als 
er nog enkele verbeteringen mogen komen „zal de dankbare natie ten 
tweede male Willem den Eersten als hersteller der vrijheid toejui
chen en . . . beminnen" **; wanneer die inderdaad worden afgekon
digd, rest slechts „Erkentenis, Getrouwheid en Eendracht".48 

Weliswaar zou men misschien verwachten, dat het besluit van 21 
juni om de Hoge Raad in Den Haag te plaatsen in Noord-Brabant 
op scherp verzet zou stuiten, omdat algemeen als meest voor de hand 
liggend alternatief ter vestiging, naast Mechelen, vooral Breda werd 
beschouwd.47 Daar blijkt echter niet veel van. Op 2 maart had de 
Noord-Brabander zonder kommentaar een artikel overgenomen uit 
Le Courrier des Pays-Bas, waarin deze krant reeds voorspelde, dat 
het wel Den Haag zou worden „en kon het anders zijn? al de grote 
gestichten zijn in 'sHage, Amsterdam, Utrecht en Breda gevestigd; 
het is de hollandse geest, welke de administratie bestuurt en om de 

" ) Albers, a.w., biz. 315 . 
**) Vermeersch, a.w., blz. 69 . 
" ) Noord-Brabandeir, 4 febraari 1830. 
•*) Noord-Brabander, 16 februari 1830. 
«) Noord-Brabander, 20 maart 1830. 
« j NoordrBrabander, 22 juni 1830. 
") Smits, a.w., blz. 41 en volgende. 
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beigen tot nederlanders te maken kan zulks niet anders".48 De 
Courrier beoordeelde dus zelfs de standplaats Breda, als kompro-
mis, zeer kwestieus; de Noord-Brabander vond verdedigen niet nodig 
en na het besluit van 21 juni verschijnt er dan ook als enige kritiek 
één ingezonden-stuk, dat er op wijst, hoe vier en een half miljoen 
mensen ten zuiden en maar anderhalf miljoen ten noorden van de 
Moerdijk wonen en dat „gedurende een gedeelte van het jaar de 
overtocht van dat water kostbaar, moeilijk, ja zelfs gevaarlijk is"; 
neen, gaat de schrijver verder, „Breda ligt juist in het midden van het 
rijk, en behoort uit vroegere betrekkingen tot de zuidelijke en uit la
tere tot de noordelijke provinciën, en wat het godsdienstige aangaat, 
is geen der kerkgenootschappen, als het ware, daarin het heersen
de". 49 Dit uiterst dubieus eindigende stuk kwam natuurlijk ui t . . . 
Breda. En vanzelfsprekend was ook de Bredasche Courant niet erg 
geestdriftig; in minzame mineurstemming, zoals gekwetste aristo-
kratiese trots past, schreef dat blad: „onze stadgenoten schreeuwen 
en razen niet, maar treuren in stilte over hunne vervlogen hoop; 
onze stadgenoten vermeten zich niet, de Koning wetten voor te 
schrijven, maar beklagen zich eerbiedig over hun teleurgestelde ver
wachting". M 

Voor de waarschijnlijk kortzichtig chauvinistiese kring rond de 
Noord-Brabander blijkbaar een zaak, die nauwelijks opwinding 
waard was en ach, in hun brood bedreigde juristen telde de provincie 
natuurlijk niet onder haar inwoners. Er mag daarom gekonkludeerd 
worden, dat deze kwestie amper afbreuk heeft gedaan aan de bete
rende stemming. Toch dient men zich niet te laten verleiden tot de 
gedachte, dat de brabantse oppositie ineens van „woelziek" in ge
zapig was veranderd; een waakzame Noord-Brabander bleef de punt
jes op de i zetten, zoals al uitvoerig is gebleken bij het meeste in de 
vorige hoofdstukken uit die krant aangehaalde; pas als „het konkor-
daat volledig en getrouw zal zijn uitgevoerd; en wanneer de aange
wezene bisschoppelijke zetels zullen vervuld, de bisschoppen in hun
ne kerkelijke rechten erkend en alle belemmeringen ten deze weg
geruimd zijn, en er vrijheid van onderwijs is" zullen we tevreden 

«) Noord-Brabander, 2 maart 1830. 
4·) Noord-Brabander, 29 juni 1830, ав de 10.770 inwoners van Breda, waren er 
9.114 katholiek; gemeentearchief Breda, Volkstellingsregister 1829, wijk D, achterin. 
5 0) Bredasche Courant, 30 juni 1830. 
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zijn, schrijft het blad op 10 juni na de boven besproken koninklijke 
koncessies.51 

Ook uit andere bronnen komt echter naar voren, dat de „heilzon" 
langzamerhand met helderder glans aan het doorbreken was. Van 
den Bogaerde meldde begin juni aan De la Coste, dat bij velen een 
gunstige verandering van denkwijze in de verwachting lag52 en, 
zoals we zagen, vielen de verkiezingen in de Provinciale Staten ze
ker niet ten nadele van het gouvernement uit. Eveneens reeds geci
teerd werd het schrijven van Van Blarkom, volgens wie velen von
den, dat de oppositie wat te ver was gegaan, en daarom Hein de Wijs 
cum suis lieten zitten.5S 

In ieder geval dient men zich nog eens te realiseren, dat die bra-
bantse oppositie zeker geen georganiseerd koherent gezelschap was 
in de zin, dat ze achter een politieke discipline stond en een politieke 
discipline achter haar; het enige, dat haar bond, was bedreigde 
roomsheid; oppositie coûte que coûte was een in Noord-Brabant nog 
onbekend begrip. Anderzijds is de provincie door deze gebeurtenissen 
wakker geschud, heeft het gewest geleerd te reageren en men kan 
daarom verwachten, dat het de komende ontwikkelingen niet apaties 
over zich heen zal laten gaan. 

§ 4. De reakties σρ de Juli-revolutie 

Die komende ontwikkelingen werden ingeleid door de omwente
ling in Frankrijk, waar Karel X zijn autokraties fiat had gegeven 
aan een regering van anachronistiese grandseigneurs onder leiding 
van prins De Polignac. Een alliance du Trône et de l'Autel had de 
bourgeoisie van zich vervreemd, en toen de vorst op 25 juli 1830 in 
zijn buiten te Saint-Cloud, tussen een tweetal spelletjes whist, de 
vijf zeer uitdagend autoritaire „juli-ordonnantiën" had getekend, 
barstte de bourbon-bom.84 Deze, volgens de oppositie grof anti-
konstitutionele, maatregelen schorsten namelijk, steunend op artikel 
14 van de charte, dat in geval van nood de koning een regeren per 

") Noord-Brabander, 10 juni 1830. 
") A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 28, dossier 973, 5 juni 1830. 
**) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 86, 19 februari 1830. 
51) B.v. M. Tacel, Restaiiretions, Révolutions, Nationalités 1815-1870 (Parijs 1970), 
blz. 127 en volgende. 
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dekreet mogelijk maakte, de vrijheid van drukpers en de zojuist voor 
de tweede maal herkozen en weer meer liberale chambre. Geïnspi
reerd door de zich bedreigd voelende journalisten en drukkerij-
arbeiders55, stond het volk op en na een drietal dagen van strijd 
op de barrikaden, „les Trois Glorieuses", moest Karel abdiceren; 
ia lettre des ïois had het verloren van l'esprit des lois. Op 9 augustus 
kon Louis Philippe, zoon van Philippe Egalité, het Palais Royal ver
laten en inruilen voor een „pouvoir royal libéral": „voilà la meilleure 
des républiques!" 

Waarom dit zo breedvoerig uitgemeten? Wel, niet alleen, omdat, 
zoals Groen van Prinsterer had opgemerkt, „de toestand van Frank
rijk in vele opzichten gelijk was aan die der Nederlanden"Be, — ook 
hier als belangrijkste verwijt van de oppositie aan het gouvernement: 
aanranding van de geest der grondwet —, maar vooral omdat eigen
lijk iedereen het erover eens was, dat die franse revolte haar invloed 
op de gebeurtenissen hier te lande zeker niet zou missen. Capaccini 
had al voorspeld, dat een omwenteling in Parijs geen „louter passieve 
tegenstand" van de nederlandse oppositie ten gevolge zou hebben57 

en de Noord-Brabander schreef reeds begin april: „de aangelegen
heden van Frankrijk zullen, zonder twijfel, altoos zekere invloed op 
de onze uitoefenen", en verbeteringen afsmekend: „maar het hangt 
van ons gouvernement af, om aan die invloed, al wat hij gevaarlijks 
hebben mocht, te benemen".58 

Toen de val van Karel X eenmaal een feit was, dacht men er niet 
anders over. Volgens een tilburger twijfelde niemand eraan „of deze 
gebeurtenissen konden of zouden zich in hunne gevolgen enigszins 
in de meeste rijken doen gevoelen en wellicht een merkbare invloed 
uitoefenen op de naburige staten van Frankrijk en op ons lieve 
vaderland in het bijzonder".5e De ambassadeur te Parijs, generaal 
Fagel, schreef Den Haag in dezelfde geest80 en ook De Potter vond 
het ijzer heet genoeg om met hernieuwde ijver te proberen het te 
smeden; via een open-brief wendde hij zich tot Willem I: „Sire, red 

" ) K. Baschwitz, De krant door alle tijden (Amsterdam 1948), blz. 147. 
5e) Nederlandsche Gedachten, 27 februari 1830. 
" ) Perniola, t.a.p.( blz. 76, 2 2 februari 1830. 
β β ) Noord-Brabander, 3 april 1830. 

·») Noord-Brabander, 12 augustus 1830. 
ω ) Smits, e.w., blz. 7 9 . 
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België: want er zou wel eens geen tijd meer voor zijn; ook hier heeft 
een anti-nationaal ministerie het volk verbitterd, deszelfs geduld 
afgemat, hetzelve in zijn heiligste rechten gekrenkt en het in alles, 
wat de waardigheid van de mens en van de burger (de l'homme et 
du citoyen) daarstelt, vernederd".61 De deze brief publicerende 
Noord-Brabander gaf er geen kommentaar op, maar een spottende 
Bredasche Courant, die de brief níet publiceerde, snibde, dat „indien 
een De Potter al op een Marat gelijkt, de Vorst van Nederland noch 
een zwakke Lodewijk XVI, noch een dwaze Karel X is".e2 Het was 
kortom eenieder duidelijk, zoals Le Courrier de ία Meuse het uit
drukte, dat, nu het franse ministerie vernederd was lijk een insekt 
onder het gras, rust in Europa niet meer bestond.es 

De berichten uit Frankrijk werden overigens met zeer gemengde 
gevoelens ontvangen. Dat ze belangrijk waren, was duidelijk, (de 
Noord-Brabander verscheen zelfs met twee extra-edities), maar over 
het waarom van dat belang verschilden de meningen grondig. Ger-
retson schrijft nogal gemakkelijk, dat men in het Noorden natuurlijk 
tegen de „bigotte bourbons" was en hoe het Handelsblad de nieuw
tjes uit Parijs bracht „als waren het overwinningsbulletins van na
tionale legerscharen".и En het liberale blad de Bijenkorf herhaalde, 
volgens de Noord-Brabander, voortdurend, „dat de zaak der vrijheid, 
in dat heerlijke land, een schitterende zegepraal had behaald".M 

Aan het hof waren de prinsen „zeer geschokt en verbitterd", hoewel 
de koning vrij kalm bleef; de „noordsche absolutisten en oligarchen", 
kortom de gouvernementele kliek, wisten echter niet „waar hun 
hoofd stond"; tweeslachtig verheugden ze zich enerzijds over de 
harde slag, die de revolutie aan de met Karel X geallieerde roomse 
macht had toegebracht, anderzijds betreurden ze de nederlaag „der 
legitimiteit en van het goddelijk recht".ββ 

Eenzelfde, weliswaar anders gericht, embarras du choix treft men 
alom bij de oppositionele „factie" en ook in de kring rond de Noord-

") Noord-Brabander, 24 augustus 1830. 
") Bredasche Courant, 25 augustus 1830. 
M) Geciteerd door de Noord-Brabander, 10 augustus 1830. 
M) C. Gerretson, Middennederland: Grenzen en Geest, in Roeping (jrg. 1934-
1935), blz. 280. 
e5) Geciteerd door de Noord-Brabander, 28 augustus 1830. 
и ) С. F. Siitema van Grovestins, Gedenkschriften van den Graaf van der Duyn 
van Maasdam en van den Baron van der Cafellen (Amsterdam 1853), blz. 208. 
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Brahander. Want het kon moeilijk ontkend worden; de hier in het 
„monsterverbond" samenwerkende liberalen en katholieken, stonden 
elkaar in Frankrijk, waar Lamennais met zijn „Dieu et la liberté" 
een voor het crème de la crème eenzaam roepende langs de Seine 
bleef, te vuur en te zwaard naar het leven. Divide et impera; daarom 
hoopten veel gouvernementelen, dat een en ander konsequenties 
zou hebben voor de nederlandse oppositie en met name de roomsen 
zou intimideren. Justitie-spion Bergmann was daar zelfs al zeker van 
en jubelde: „Adieu Unie! de gevaarlijkste vijanden, de priesters, zijn 
verplet, de demagogen zijn zonder medewerking van de priesters in 
het minst niet te vrezen, en die medewerking zullen ze niet meer 
hebben".β7 De Bredasche Courant liet zich natuurlijk niet zo onbe
heerst gaan, maar voorspelde toch ook met gefronst voorhoofd een 
zeer zorgelijke toekomst, daar diagnoses der franse troebelen het 
ene gedeelte der „factie" niet veel goeds aankondigden en het andere 
des te meer.68 

Het was dus begrijpelijk, dat de oppositie ijlings probeerde haar 
schaapjes bijeen te houden. Scheiding van kerk en staat was steeds 
een van haar leuzen geweest en de triomf der bourgeoisie had dat nu 
in Frankrijk verwezenlijkt over de rug van „le Trône et l'Autel". 
Terecht veronderstelde een door de Noord-Brabander geciteerde 
Catholique, dat dit „veel mensen zou bedroeven"; maar, suste het 
blad, „de bescherming, welke de Bourbons aan de katholieke gods
dienst verleenden, was voor haar niets anders dan een bron van 
smaadheden en vervolgingen".ββ 

Dit kon de skepsis niet wegnemen. Het is immers duidelijk, dat 
het „monsterverbond" voor katholieken en liberalen eigenlijk altijd 
slechts een taktiek is gebleven om na eliminatie van het autokratiese 
in de regering, de triomf van hun leerstelling ten koste van de 
anderen te bevechten in een vrije strijd der geesten, die beiden over
tuigd waren te winnen; de roomsen waren nog steeds ultramontaanse 
traditionalisten, de liberalen rationalistiese individualisten.70 Van
daar de verwarring der katholieken na de pijnlijke door de jakobijnen 

«7) R . G . P . d l . 37, blz. 829, 5 augustus 1830. 
e 8 ) Bredasche Courant, 14 augus tus 1830. 

·») Noord-Brabander, 7 a u g u s t u s 1830. 

'») H a a g , a.w.. Boek I I , H o o f d s t u k I I . 
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te Parijs toegebrachte slag; moest men in het vaderlandse driehoeks
drama met de liberalen blijven samenwerken, of voor een verzoenend 
opererende koning opteren: l'enfer reste l'autre! Een met name voor 
het geen liberalen tellende Noord-Brabant duistere vraag! 

De Noord-Brabander toont dan ook een in de war gebrachte 
stellingname en stuntelt wat om de problemen heen. De historicus 
krijgt de indruk, dat de krant wel weet, wat ze volgens de door haar 
de laatste jaren verkondigde modemistiese theorieën moet schrijven, 
maar ach, die arme katholieken in Parijs. Fel verdedigt ze dezen 
tegen de beschuldiging, als zou juist de Kerk Karel X op zijn heilloze 
heerserspad geloodst en daarom de revolutie veroorzaakt hebben.71 

Daarnaast vreet de vrees, dat de zaak dezelfde wending zal gaan 
nemen als rond 1793 en „de aan God toegewijde kerken weder in 
tempels van de godin der ontucht zullen herschapen worden". " 
De krant citeert bovendien een artikel tegen de volkssouvereiniteit 
uit het door haar nog nooit aangehaalde franse blad La Quotidienne, 
waarin wordt gesidderd „van schrik op het gezicht dier leer" en de 
souvereiniteit van God als eerste en enige toetssteen voor de staat
kunde hersteld.73 Het duidelijkst geeft de Noord-Brabander zichzelf 
echter bloot in een officieel redaktie-kommentaar van 21 augustus: 
„Al wat men onder het gebied der hartstochten doet, stelt onmis
baar merkwaardige tegenstrijdigheden daar; men heeft in Frankrijk 
het artikel van het charter vernietigd, hetwelk de katholieke gods
dienst voor de godsdienst van de staat verklaarde, en men heeft uit
drukkelijk verklaard, dat die godsdienst de godsdienst van de meer
derheid der fransen was; intussen maakt in de liberale gevoelens de 
meerderheid de wet!"74 

Samengevat kunnen we daarom stellen, dat de franse omwenteling 
de vrees voor die vreemde wezens, de liberalen, in de provincie 
aanzienlijk heeft vergroot en haar, voor zover dat nog nodig was, 
heeft leren terug te schrikken voor revolutionaire experimenten, 
zoals die eind augustus vanuit Brussel ook in het koninkrijk der 
Nederlanden aan de orde zullen komen. In hoeverre de noord-

71) B.v. Noord-Brabander, 12 en 19 augustus 1830. 
7!) Noord-Brabander, 10 augustus 1830. 
'») NoordrBrabander, 17 augustus 1830. 
") Noord-Brabander, 21 augustus 1830. 

71 



Brabantse oppositie dan met het Zuiden solidair zal zijn, komt in het 
volgende deel ter sprake. 

Konklusie 

Dit eerste deel overziende kan men intussen reeds enige konklusies 
trekken; in een verbale wapenschouw werd immers een, meestal 
met de pen van het turbulente gedeelte van het gewest, de Noord-
Brahander, getekend, tableau de la troupe geschetst: irritatie vanwege 
het afzetten van Luyben en Ingenhousz als distriktskommissarissen; 
tot op zekere hoogte identifikatie met het belgiese; toenemende te
vredenheid door takties manoeuvreren van de koning, die vooral 
katholieke grieven had weggenomen, zij het ook, volgens velen, in 
elk geval wat betreft België te laat en te weinig van harte, maar in 
Noord-Brabant met haar oranje-liefde en geringe affektie voor het 
liberale in de „factie" misschien doorslaggevender, zeker na de voor 
vurige roomsen trieste afgang in een revolterend Frankrijk; en dit 
alles bij en met een onsamenhangende, onvolwassen oppositie en 
machtig partikularistiese klems. 

Om Kleio, die al vaker met weinig tevreden was, te amuseren, 
eindigt dit deel met de trotse trits, die, volgens de redaktie van de 
Notyrd-Brabander, nog op 22 juni 1830 een lid van haar groep 
kenmerkte: 
„hij is rooms katholiek 
is tekenaar der verzoekschriften 
rekent het zich tot een eer, onder de Ultramontanen, Jezuïeten en 

Belgen gerekend te worden". 
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DEEL В 

SEPTEMBER EN OKTOBER 1830 





HOOFDSTUK VI 

SEPTEMBER 1830 

Speculatici optimum et 
maxime delectabile est 

Er was eens een oude man, die, tevreden terugblikkend, besloot 
zijn dertig dienaren te trakteren op een diner, het heerlijkste dat ze 
maar konden bedenken; verheugd diende ieder der dertig zijn 
wensen in en hun heer komponeerde daaruit een verrukkelijk menu: 
het menu hunner dromen; viel echter zijn verbazing te schetsen, 
toen ze ter tafel geschaard allen in woede uitbarstten en elkeen 
schuimbekkend schreeuwde, dat het voorgeschotelde geenszins met 
zijn watertandend wensen overeenkwam? 

Een lot, als dat van deze goedwillende oude heer, zou waarschijn
lijk alle historici beschoren zijn, ware het niet dat in hun keuken 
en bij hun keuze het verleden centraal stond. Het beantwoorden van 
de vraag naar de plaats van Noord-Brabant bij de belgiese opstand is 
natuurlijk amper mogelijk. „Slechts was histories verklaard kan 
worden, valt in het bereik van het histories onderzoek. Het unieke, 
onverwachte, is nooit vanzelfsprekend en daarom onverklaarbaar".1 

Het verklaren herschept dus enkel het bij voorbaat verklaarbaar ge
dachte. Als golven bij tegengestelde winden spoelen de veronder
stellingen over elkaar heen en de geschiedkundige schildert aan zijn 
zeegezicht: zoals Camus ergens zegt, telt hij verschijningsvormen op 
en maakt het klimaat voelbaar, maar verder? Wat hij weet van de 
zee / Is slechts dat zij beweegt / Wat hij vastlegt is voorbij. 

Waarom trouwens zou het verleden minder ingewikkeld zijn dan 
het heden? Alleen geloof in het organiese van het bestaande maakt 
beantwoorden van vragen omtrent het voorbije mogelijk; of heeft 
ook de chaos zijn dwingende kracht? Iets chaotieser dan „de evolutie 
van de belgiese revolutie" van 1830 is in elk geval nauwelijks denk-

') R. Bakker, de geschiedenis van het fenomenologisch ¿lenken (Utrecht 1964), 
blz. 155. 
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baar, of het moet het gespartel zijn der hulpeloos improviserende 
figuranten uit Noord-Brabant; improviserend rond variabelen buiten 
hun invloed tot stand gekomen en dan nog vaak denkend als de 
stenen van Spinoza, die door de ruimte vallend menen hun eigen 
baan te bepalen en plaats en tijd van hun val zelf te kiezen. 

§ 1. De eerste reakties 

Toen Masianello in augustus 1830 zijn ariaas in de Munt
schouwburg te Brussel ten gehore bracht en het napolitaanse gepeu
pel er avond na avond de paleiswacht der gehate spaanse despoten 
uitmoordde, gebeurde dat, zoals we zagen, in een door de franse 
juli-revolutie ietwat nerveus geworden Koninkrijk der Nederlanden. 
De koning der Nederlanden vierde op 24 augustus zijn verjaardag 
en, denkende „waarom feestvieren als men honger heeft en de prij
zen stijgen?"2, hadden brusselse „grapjassen" deze gelegenheid aan
gegrepen om wat affiches te verspreiden met de tekst: „Lundi, feu 
d'artifice; mardi, illumination; mercredi, révolution".3 

Noord-Brabant begroette de nationale feestdag met het normale 
plechtstatige programma; in 's-Hertogenbosch variërend van vrolijk 
karillonspel4 tot een gezongen Te Deum in de Sint-Jan,6 in Breda 
onder meer doordat, zoals de Bredasche Courant met de haar ty
perende aristokratiese flair meldde, „zich een talrijke schare naar 
den Tempel spoedde, om ieder volgens zijne Godsdienst, den Opper
bevelhebber van alles den warmsten dank op te dragen voor het be
houd van de beminde Vorst en voor zijn zegenrijke regering".β De 
verhoring van dit gebed stagneerde; enige dagen later immers be
reikten de eerste berichten over de brusselse troebelen de provincie. 

Reeds 28 augustus wijdde hetzelfde, van dan af dagelijks ver
schijnende bredase blad bijna al zijn kolommen aan de binnen
gekomen geruchten over de plunderwoede van de brusselse heffe 
onder de headline: „Eene Groóte Les"; de krant herinnerde er ver
beten aan hoe vaak het de autoriteiten een „waakt" had toegeroepen 

г) Smits, a.w., blz. 92. 
s) Vermeersch, a.xo., blz. 76. 
*) Provinciaal Dagblad, 27 augustus 1830. 
«) R.A.,P. 691, 19 augustus 1830. 
") Bredasche Courant, 25 augustus 1830. 
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en dat de dijk duidelijk op een voorspelbare plaats was doorgebro

ken. 7 Enkele dagen later wordt daar een oproep aan toegevoegd om 

Brussel streng te straffen, opdat niet „het hele vaderland door 

zachtheid en inschikkelijkheid ten gronde" zou gaan; want het was 

evident, dat al het gepraat over het roerige volk niet kon verbloemen, 

dat dat volk slechts een speelbal was in handen van de redakteuren 

der oppositiepers; deze heren begeerden de kussens: „het masker der 

Factie was afgelicht!"β 

Hoe reageerde onderwijl het brabantse oppositieblad de Noord-

Brabander} In tegenstelling tot de Bredasche Courant, die de troebe

len snel plaatste in het kader der kontroverse „gouvernement versus 

factie" en verbitterd een gelegenheid tot definitieve afrekening met 

deze laatste groepering rook, uitte het bossche blad zich voor zijn 

doen koel: het bracht berichten zonder kommentaar en gaf zich pas 

4 september bloot. Een burgerwacht van notabelen had ondertussen 

in Brussel de orde enigszins hersteld en de koning in een petitie om 

onmiddellijke inwilliging der grieven verzocht. De Noord-Brabander 

nu, vond dat de raad van de woelige stad „een uitstekend recht had 

doen wedervaren aan de ijver en vaderlandsliefde" van haar inwoners 

door Willem I te vragen toe te geven aan „de wettige wensen ener 

bevolking, welke orde en rust beminde".β Met de verzuchting, dat 

een edelmoedige regering mocht inzien hoe betekenisvol het begrip 

„eensgezindheid" kon zijn, sloot dit artikel. Veelzeggend is het in 

eerste instantie afwachtende; veelzeggend is daama de nadruk op de 

wettigheid van de wensen der brusselse burgers; veelzeggend is 

ook het verlangen, dat de vorst verzoenend zal toegeven. Themata, 

die de krant later (b.v. 11, 14 en 21 september) uitvoeriger zal blijven 

bespelen door met verwerping van de idee van opstand en geweld 

steeds te pleiten tegen splitsing van het land en voor bevrediging 

der grieven in een daardoor tot serene rust terugkerend Koninkrijk. 

Over de reaktie in Den Bosch zelf meldt het blad, dat door de 

goede geest der ingezetenen alles er stil en rustig was.10 Een rust, 

kan men zeggen, die niet alleen afstak tegen de roerigheid in Brussel, 

') Bredasche Courant, 28 augustus 1830. 
e) Breiasche Courant, 30 augustus 1830. 
·) NoordrBrabander, 4 september 1830. 
" ) Noord-Brabander, 2 september 1830. 
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maar ook tegen het enthouisasme in Den Haag, „waar bijna alle in
gezetenen zich sierden met oranje"; deze konstatering van het Pro
vinciaal Dagbhd11 is te opmerkelijker, omdat dit „gouvernementele" 
orgaan bij beschrijving van de bossche geest niets over oranjeklanterij 
wist te melden. De hartekreet van de Bredasche Courant dat, wat er 
ook mocht gebeuren, „het Noorden liever met Oranje zou vergaan, 
dan onder de kleuren van Frankrijk of die van de volgelingen van 
Van Eupen en Van der Noot het machtigste volk ter wereld te 
worden"12, heeft, hoe interessant vanwege de erin verwerkte ver
wijzingen ook, daarom amper iets te maken met de geest op dát 
moment in Noord-Brabant. Het is al opgemerkt; de Bredasche Cou
rant was nauwelijks een „brabants" blad, en wordt hier enkel in een 
soort Eckermann-rol ten tonele gevoerd, ter profilering van de stem 
van de Noord-Brabander. 

In zijn bronnenpublikatie Instructies aan en rapporten van gouver
neurs uit 18301S bespreekt A. Smits het koncept van een missive 
door de minister van binnenlandse zaken De la Coste op 31 augustus 
de koning voorgelegd en bedoeld ter toezending aan de gouverneurs 
der noordelijke provinciën; De la Coste verzoekt er voor te zorgen, 
dat men als reaktie op de brusselse ontwikkelingen niet uitbundig 
zou gaan vlaggen en zich met oranje linten of kokardes tooien; 
bovendien moesten de gouverneurs voorkomen, dat „andersdenken
den" werden lastig gevallen, want „in den aanvang met den besten 
geest bezield, verviel voornamelijk de lagere volksklasse al spoedig 
tot daden en vorderingen, welke even moeilijk geduld als toegestaan 
zouden kunnen worden".14 

Smits voegt hier aan toe te vermoeden, dat dit schrijven inderdaad 
verstuurd is; bij de ingekomen stukken op de agenda van Van den 
Bogaerde is er echter geen spoor te vinden15 en in het licht van het 
bovenstaande lijkt een dergelijke opwekking wat betreft de provincie 

") Рто іпсіааі Dagbhd, 3 september 1830. 
" ) Bredasche Courant, 2 september 1830. 
l s ) A. J. A. Smits, Instructies aan en rapporten van gouverneurs uit J830, in Bij
dragen en mededelingen van het Historisch Genootschap, dl. 67 (Utrecht 1949), 
blz. 157-359. 
" ) Smits, t.a.p., blz. 173-174. 
l e ) R.A.,P. 47, gouverneursagenda augustus-september 1830. Ook in het Rijksar
chief te Utrecht (Archief van de Provinciale Griffie, agenda augustus-september 
1830) heb ik de brief niet aangetroffen. 
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Noord-Brabant ook niet opportuun. Interessant is het wel om te zien, 
dat de oorsprong van ongeregeldheden — voor, dan wel tegen het 
gouvernement gericht — verwacht kon worden bij het sociaal ge
plaagde gepeupel; gezeten burgers voelden zich waarschijnlijk verre 
verheven hoven het vrijwillig verplaatsen van hun akademiese dis-
kussiën naar de straat. 

Blijkt de belg De la Coste nu voor het Noorden allereerst bezorgd 
over uit de hand lopend oranje-vertoon, gouverneur Van den Bo-
gaerde was bedacht op eventueel naar de andere kant doorslaande 
sociale verwikkelingen. Dit valt af te leiden uit de door hem, kon
form 'skonings lastgeving van 8 augustus 18301β, met grote regel
maat de minister van binnenlandse zaken toegezonden rapporten. 
Deze belangwekkende rapporten zijn gedeeltelijk — voor de periode 
van 28 augustus tot en met 16 september — afgedrukt in Gerretsons 
Muiterij en Scheuring17; Smits heeft daar in zijn bronnenpublikatie 
nog een aanvulling op verzorgd — voor de periode van 3 september 
tot en met 10 oktober —.1β De latere, zeker niet minder interessante 
rapporten berusten onuitgegeven in het haagse Rijks-Archief.1β 

Op 28 augustus berichtte Van den Bogaerde de algemene gevoe
lens van afkeuring over de brusselse gebeurtenissen, ook bij de partij 
der „ultra-katholieken", die er, naar hij dacht, het werk in schenen 
te zien „der overdreven liberale partij, ofwel dat van fransen in
vloed"20; een mening dus, ongeveer parallel aan die der Bredasche 
Courant. Twee dagen later schreef hij echter wat genuanceerder.21 

Wel refereerde hij weer in het algemeen aan „het leedwezen der 
weidenkenden", maar daarnaast sprak hij van de „gelatenheid", waar
mee men verdere tijdingen afwachtte en van enige niet te ontkennen 
problemen; begunstigd door een voedingsbodem van onzekere ver
warring grepen de eerste geruchten onrustscheppend om zich heen, 
zoals „dat de fabriek van den heer Smits te Eindhoven, en de fa
brieken van de heren Diepen en Van Doom te Tilburg aan de woede 
en plunderzucht van het gepeupel ten prooi waren". Hoewel de gou-

" ) Smits, t.a.p., blz. 161. 
" ) С Geiretson, Muiterij en Scheuring (Leiden 1936), dl. I, blz. 388-393. 
1 β ) Smits, t.a.p., blz. 283-288. 
») A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232-233. 
^) Muiterij en Scheuring, t.a.p., blz. 388. 
г і ) Muiterij en Scheuring, t.a.p., blz. 388-390. 
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vemeur, zowel in de betekenis van konstateerde als konkludeerde, 
besloot, dat deze praatjes „valsch en leugenachtig" waren en daarom 
weinig geloof vonden, is het goed er wat dieper op in te gaan. 

Op de eerste plaats de kwestie Tilburg. Tilburg was met zijn meer 
dan 11.000 inwoners de tweede stad van de provincie en bezat een 
textielindustrie, „déjà à un haut point d'importance" 22 of, zoals Van 
den Bogaerde 16 september zou schrijven, „aanzienlijke lakenfa-
brieken met een zeer groot aantal werklieden".2S Dat men van hen 
ongeregeldheden vreesde was niet zonder grond. Toen de onder
nemer Pieter van Dooren in 1827 een stoommachine in zijn vollerij 
en spinnerij in bedrijf had genomen, vierden zijn arbeiders dat, vol
gens Verberne24, met het ingooien van de ruiten in het woonhuis 
van de fabrikant; en Verberne vervolgt: „dit is dan ten onzent een 
van de uiterst sporadische gevallen van machineoproeren". Boven
dien meldde de Noord-Brabander in februari 1830, dat er in dezelfde 
stad wekelijks 4.000 en meer porties „zeer gezonde en krachtige 
soep, brood en brand" moesten worden uitgedeeld, en zulks onge
rekend „de gewonen onderstand en de bijzondere aalmoezen".25 De 
autoriteiten hadden genoeg redenen om op hun hoede te zijn. 

Door een Van-Maanen-spion — Versiege? — wordt Den Haag op 
29 augustus over de eerste reakties te Tilburg ingelicht2e; de schrijver 
vertelt, hoe de diligence reeds woensdagsavonds 25 augustus — on
waarschijnlijk snel! — de treurige tijding van het in Brussel voorgeval
lene had gebracht en hoe hij de volgende morgen naar het koffiehuis 
was gegaan, waar hij een „zekere partij" had aangetroffen „uit wiens 
gelaat alleszins genoegens te lezen waren" en waar men „zelfs met 
genoegen over de zaak" sprak; een gast had hem het verhaal gedaan 
van „klappen, van samenrotting... en dat hij meende, dat zij plan
nen zouden hebben om sommige fabrieken te verwoesten... maar 
niet van mensen, die van hunne partij waren". Een duidelijk onder
scheid dus tussen geprikkeld proletariaat en een oppositionele „bur
gerpartij". 

«) Vergelijk blz. 47. 
") Muiten; en Scheuring, t.a.p., blz. 392. 
") Verberne, a.w., blz. 29. L. G. de Wijs, Tilburg zooels het vroeger was en zoo-
als het heden is (Tilburg 1940), blz. 15, noemt bet jaartal 1826. 
M) Noord-Brabander, 18 februari 1830. 
M) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 88, 29 augustus 1830, moeilijk te lezen. 
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Dat er onderwijl geruchten over geplunderde fabrieken de ronde 
deden in Den Bosch, zagen we reeds, evenals de opmerking van Van 
den Bogaerde, dat die praatjes vals waren. Toch verzocht de gouver
neur op zondag 5 september de legerleiding troepen — het blijkt om 
twintig man te gaan — uit Den Bosch naar Tilburg te zenden, waar 
de kennis begon en, naar hij vernomen had, onder de werklieden een 
gisting heerste, die voor de veiligheid van de belangrijkste fabrieken 
deed vrezen.27 Het Рто іпсіааі Dagbhd van 7 september spreekt 
de geruchten over woelige bewegingen in Tilburg tegen28 en mare
chaussees, die op 9 september uit de stad terugkeerden, konden 
inderdaad aan Van den Bogaerde mededelen, dat alles er rustig was 
gebleven.29 De geruchten bleven echter aanhouden, zodat de gouver
neur op 13 september de burgemeester en de kommandant der schut
terij in kennis stelde van zijn voornemen hun stad te bezoeken om op 
de volgende dag in een vergadering met de raad, waarin de voorname 
fabrikanten zitting hadden, de toestand te bespreken.so Na dit 
werkbezoek besloot hij, „ondanks de goede geest der inwoners en de 
goede gezindheid der werklieden", nog vier man marechaussee extra 
naar Tilburg te zenden , 1 en bovendien stuurde hij een breedvoerig 
verslag aan De la Coste: hij begon met in herinnering te brengen, 
hoe er steeds maar verontrustende berichten over de houding der ar
beiders bij hem waren binnengekomen, ook van geloofwaardige 
zijde; maar hij had in Tilburg de genoegzame eenstemmige verzeke
ring gekregen, dat de geest onder de werklieden wel mee viel en de 
rust geen gevaar liep, zolang er voldoende werk zou zijn, en daar was 
voorlopig geen gebrek aan; wel had men hem verteld, dat de Courrier 
des Pays-Bas er in de herbergen „met opengeschoven ramen" gelezen 
werd, en daar zich onder de middenklasse personen bevonden, die 
het gouvernement niet al te best gezind waren, zou het wenselijk 
zijn, dat die lektuur belet kon worden; tot zover Van den Bogaerde.32 

Samengevat kunnen we konkluderen, dat als er in Tilburg al een 
dreiging latent was, die bij behoorlijke werkgelegenheid niet primair 

") R.A.,P. 693, 5 september 1830. 
" ) Provinciaal Dagblad, 7 september 1830. 
" ) R.A.,P. 693, 9 september 1830. 
») R-A.,?. 694, 13 september 1830. 
S1) R.A.,P. 694, 16 september 1830. 
») Muiterij en Scheuring, t.a.p., blz. 392-393, 16 september 1830. 
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scheen te schuilen onder het proletariaat, maar in de klasse, waarvan 
zo we zagen, de Noord-Brabander spreekbuis was. 

Over het in het gouverneursrapport van 30 augustus eveneens 
gesignaleerde gerucht aangaande plunderend gepeupel te Eindho
ven, is in de voor deze studie gebruikte bronnen verder niets te vin
den. Dat is wel het geval met een ander „voor enige ogenblikken 
werkelijk ongerustheid barend" gerucht uit datzelfde rapport, dat 
namelijk bij verkopers in Den Bosch een vrij aanzienlijke hoeveelheid 
kruit en lood was opgekocht en dat men na het vertrek van het 
grootste gedeelte van het garnizoen naar Antwerpen voornemens zou 
zijn enige onlusten te verwekken. De sfeer in de hertogstad was 
ideaal voor dit soort rondgefluisterde en voortdurend parmantiger 
praatjes; een roddelende roezemoezende menigte bewoog zich kermis-
vierend door de straten; dorpelingen uit de omgeving waren er hun 
zondags vertier komen zoeken en de toeloop was nog vergroot door 
nieuwsgierigheid naar de laatste berichten en drukte rond het ver
trek van het garnizoen.ss Hoewel een snel onderzoek de onge
rijmdheid van genoemd gerucht aan het licht had gebracht, bleek de 
gouverneur in zijn rapport aan De la Coste toch ietwat zenuwachtig; 
hij verzocht om nieuwe troepen, aangezien de plaatselijke schutters 
overbelast waren met patrouilleren, vooral ook bij het Tuchthuis, 
waar ongeveer 700 gevangenen hun vrijheidsverlies zaten te betreu
ren, en met het bewaken van de grote kruitmagazijnen en arsenalen. 
De minister meldde de koning direkt, „dat er in Den Bosch eene 
soort van gisting of liever van bekommering bestond en dat men 
daar enige militaire macht zou wensen te behouden".34 Maar de 
volgende dag rapporteert de gouverneur, vergroting van de troepen
macht „onnoodzakelijk en zelfs geheel ondoelmatig" te oordelen en 
zulks voor het behoud der rust en van de goede gezindheid der in
gezetenen gevaarlijk te beschouwen, omdat het „de gehele burgerij 
zoude kunnen irriteren"!85 

Ondertussen was er een proces op gang gekomen, dat gedurende 
enige maanden steeds sterker aan de dag zou treden: ongunstige 
berichtgeving over Noord-Brabant in het Noorden en een geprikkeld, 

M) Muiterij en Scheuring, t.a.p., blz. 389 en R.A.,P. 692, 29 augustus 1830. 
'*) A.R.A. Staatssecietaiie, inv.no. 6033, 31 augustus 1830. 
,5) Muiterij en Scheuring, t.a.p., blz. 391. 
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hardnekkig weerleggen daarvan door Van den Bogaerde. Een Haagse 

periodiek, Het Nederhndsch Verbond3e, had de geest in Den Bosch 

breedvoerig als zeer onbetrouwbaar gekraakt en op 3 september pro

testeerde de gouverneur omslachtig defensief bij De la Coste tegen 

deze „verschalking der goede trouw", daarbij rektifikatie eisend.87 

De minister maakte er werk van 3 8, maar toch rukte op 6 september 

het vierde bataljon artillerie uit Amersfoort als voorlopig garnizoen 

Den Bosch binnen 3 9 en een dag later berichtte de Noord-Brabander, 

dat „stukken geschut tegen de stad gepointeerd waren", een maat

regel, die, volgens het blad, op weinig vertrouwen duidde in de 

bosschenaren.40 Weer een dag later tenslotte, roept de Bredasche Cou

rant, naar aanleiding van het door Le Beige verspreide nieuws, dat 

er in Den Bosch volksbewegingen zouden hebben plaats gehad, 

„zodat de troepen aldaar onder de wapenen zouden staan en het ka

non op de markt geplant zou wezen", verontwaardigd uit: „welk een 

samenweefsel van leugenen".41 

Deze twee kwesties, de geruchten over plunderingen in Tilburg 

en het geharrewar rond het bossche garnizoen, mogen met hun 

voortdurend verwarrende en tegenstrijdige berichtgeving exemplaries 

genoemd worden voor de geprikkelde atmosfeer, die er naast de 

„gelatenheid" na het bekend worden der brusselse gebeurtenissen 

in Noord-Brabant heerste; een voor 'n van behoorlijke kommunikatie 

verstoken maatschappij allerminst abnormale onzekerheid. 

§ 2. Het plan voor administratieve scheiding met behoud 

van de dynastie 

In de eerste week van september treedt een tweetal nieuwe ont

wikkelingen op de voorgrond, waardoor de provincie konkreter bij de 

koninkrijksproblematiek betrokken gaat worden. Willem I had im

mers de daar populaire kroonprins naar Brussel gezonden en deze 

3e) Het Nederlandsch Verhond, 1830, no. 8. 
" ) Smits, t.a.p., bh. 283. 
ae) Smits, t.e.p., blz. 283, voetnoot. 
»·) Η.Α,,Ρ. 693, 6 september 1830. 
«) NoorarBrabander, 7 september 1830. 
^1) Bredasche Courant, 8 september 1830, zie ook: F. J. Hallo, Staat- en Geschied
kundig Overzicht van de Belgische Omwenteling ('s-Gravenhage 1831), blz. 73: 
„Op het citadel werden enige stukken tegen de stad gericht". 
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was er, na een bizarre tocht over de barrikaden, in geslaagd kontakt 
op te nemen met de leiders in de stad, met de aanvoerders der bur
gerwacht. Op 3 september lanceerden belgiese parlementariërs als 
steen der wijzen, „la formule magique", het plan om de moeilijk
heden op te lossen middels een administratieve scheiding van het 
land, met behoud der dynastie.42 De prins reisde terug naar zijn 
vader om hem het ook in het Noorden veelal geestdriftig ingehaalde 
idee43 voor te leggen, maar bij koninklijk besluit werd op 5 septem
ber besloten de grondwettige weg te volgen en de voor 13 september 
bijeengeroepen Staten Generaal te raadplegen. Het plan tot scheiding 
schokte Noord-Brabant en haar tweede-kamerleden vroegen zich af: 
wat nu? 

De kranten stortten zich in de diskussie. De Bredasche Courant, 
die de eerste dagen had aangedrongen op strenge straffen, was pri
mair althans theoreties tegen, omdat de verwezenlijking van het 
projekt via chantage werd afgedwongen 44 en een stilzwijgende hulde 
zou inhouden aan „beginselen, die niet alleen in strijd waren met de 
orde van zaken in Nederland, maar die gevaarlijk waren voor de 
duurzaamheid van het regerend stamhuis". ** Prakties vroeg het blad 
echter meteen nieuwsgierig naar de precíese scheidingsvoorwaar-
den 4e en het signaleerde bovendien een algemeen groeiend verlangen 
om van die belgiese lastposten af te komen.47 Daar de krant intussen 
het enige dagblad van de provincie was geworden, zal ze zeker in het 
naar nieuws snakkende gewest geleidelijk aan meer aftrek hebben 
gevonden; tijdens de gevechten in Brussel van eind september moest 
de direkteur van het bossche postkantoor in elk geval aan de gouver
neur om een schildwacht vragen, omdat hij de gewoonte had „bij 
aankomst van de Bredasche Courrier enige fatsoenlijke lieden in zijn 
kantoor binnen te laten"; door de toeloop van het publiek leverde 
dat echter steeds meer „zwarigheden" op; Van den Bogaerde willigde 
het verzoek in.48 Naarmate de krant niet enkel door „enige fatsoen-

«) R. Demoulin, Les journées de septembre 1830 (Luik-Parijs 1934), blz. 71. 
«) Smits, e.w., blz. 257. 
**) Bredasche Courant, 4 september 1830. 
•») Bredasche Courant, 7 september 1830. 
" ) Bredasche Courant, 6 september 1830. 
«) Bredasche Courant, 7 september 1830. 
«Ό Κ.Α.,Ρ. 695, 27 september 1830. 
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lijke lieden", maar ook door anderen vanwege haar nieuwswaarde 
gretiger werd gelezen, nemen haar meningen vanzelfsprekend voor 
deze studie in belangrijkheid toe. 

Het Provinciaal Daghhd vertelt netjes van de scheidingsgedach-
te49, maar geeft niet blijk reeds een mening gevormd te hebben. 
De onbenulligheid van dit krantje wordt nog eens onderstreept door
dat het op 7 september een artikeltje geeft over het journal de h 
Belgique, dat zou hebben uiteengezet hoe de splitsing van Noord en 
Zuid onder dezelfde koning niet zou ingaan tegen de voorwaarden 
van het traktaat van Londen; het Provinciaal Dagblad besluit: „wij 
oordelen, dat zulks nog grotelijks te bezien zal staan". De geschied-
vorser, verheugd eindelijk ook in dit blad een opinie te ontdekken, 
wordt wel zeer teleurgesteld als hij in de Bredasche Courant van 6 
september hetzelfde artikeltje leest met ook juist hetzelfde oordeel 
als sluitstuk. De konklusie ligt voor de hand! 

De reaktie van de redaktie van de Noord-Brabander was wederom 
weifelend. Op 7 september pas sprak het blad zich uit, en wel 
uiterst afwijzend. Na een betoog, dat het veel eenvoudiger zou zijn 
de gegriefden te bevredigen, in welke richting met het wegzenden 
van Van Maanen — op 3 september50 — reeds een goede stap was 
gezet, werd de scheiding als „ondoenbaar" verworpen; mocht die 
scheiding toch verwerkelijkt worden, dan rees, volgens het blad, de 
vraag hoe de provincie Noord-Brabant moest handelen, „die vanouds 
tot de zuidelijke provinciën had behoord, later als een wingewest 
door de noordelijke was bestuurd en korte tijd tot deszelfs bondge
nootschap opgenomen geweest, doch welker ligging, geaardheid, 
zeden en godsdienst meer met het zuidelijke overeenstemde".81 Het 
blad was kortom tegen de scheiding, maar mocht die evenwel door
gaan, dan diende Noord-Brabant bij het Zuiden gevoegd; of liever 
nog, er zichzelf bij te voegen. Let wel: onder scheiding verstond 
men steeds een administratieve splitsing mét behoud der dynastie! 

Hoe de verschillende kranten zich ook opstelden, „het vraagpunt 
der al of niet afzondering des Zuidens en Noorden deelen des Rijks 
maakten het voorwerp uit van elks bedenkingen", zoals Van den 

**) Provinciaal Dagbhd, 3 en 7 september 1830. 
ω ) H. T. Colenbrander, De afscheiding van België (Amsterdam 1936), blz. 27. 
«·) Noord-Brabander, 7 september 1830. 
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Bogaerde op 9 september aan Den Haag rapporteerde.52 Hij had 

vanwege „de netelachtige omstandigheden" zijn voelhorens naar vele 

kanten uitgestoken; de kategorie der „weidenkenden en de het 

Vaderland en Opperbestuur aangekleefden" zouden de scheiding als 

nadelig en onuitvoerbaar beschouwen; de oppositie, met name de 

gebroeders De Wijs, zou het plan als een „onbedachte heethoofdig-

heid" afwijzen uit angst voor een uiteenvallen der „factie" — be

doeld: uit angst, dat Noord-Brabant bij het Noorden zou blijven? —; 

de geestelijkheid — de gouverneur onderkende het belang van de 

mening van de kleras — had zich, door de situatie verrast, nog geen 

opinie gevormd; ze moest waarschijnlijk nog konfereren, hoewel er 

in Den Bosch enige geestelijken „voor de zaak der vereniging met de 

Zuidelijke provinciën schenen te pleiten"; in Boxmeer tenslotte, zou 

de oppositie de scheiding als voordelig beschouwen, en ze zou in dat 

geval „aan het Zuiden wensen te beurt te vallen" (men lette op het 

passivum!); de gouverneur zag daar het werk in van de nijvere Sasse 

van Ysselt en gezien diens latere optreden53 waarschijnlijk wel te

recht. 

Ondanks het aarzelen van de klems bleek Noord-Brabant in eerste 

instantie niet enthousiast over het splitsingsidee; maar de diskussie 

duurde voort, terwijl het parlement zich in Den Haag over de kwes

tie beraadde en er in het steeds stuurlozer Brussel een fase van ver

warde afwachtendheid was aangebroken. Op 15 september schetste 

de Bredasche Courant de toestand als volgt: aan de ene kant twee 

gewesten, die hun eisen gewapenderhand ondersteunden; in het 

midden provinciën „weifelend nog in haren wil, en wier rust wel

licht slechts door het bijzijn van krijgsmacht gehandhaafd werd"; aan 

de andere kant het land, het gebied van de eens luisterrijke repu

bliek. и Dat het blad Noord-Brabant tot de laatste streek rekende, 

staat buiten kijf en blijkt nog eens op 21 september, als het van leer 

trekt tegen de „unionisten" — de in het „monsterverbond" samen-

werkenden —, die beweerden, dat de komende grens de Moerdijk 

diende te worden, omdat volgens hen ten zuiden daarvan „geen 

" ) Smits, t.a.p., blz. 284, aan De Mey van Streefkerk; gezien zijn afkomst en 
milieu is het stuntelige nedetlands van de gouverneur zeer begrijpelijk. 
«) Zie blz. 122. 
») Bredasche Courant, 15 september 1830. 
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noord-nederlands gevoel meer bestaanbaar zou zijn"; welk een vergis
sing, treurt de Bredasche CourantiK 

In het gedeelte van het rijk aan „deze" zijde van de Moerdijk 
zou zich, vond van zijn kant de Noord-Brahander geen „misnoegen 
hebben voorgedaan... als de R.K. kerk en hare rechten eerbiedigd 
waren, het gesloten concordaat oprecht en zonder ergerlijke ver
denking was uitgevoerd en de zuidelijken en rooms-katholieken met 
de noordelijken en protestanten in gelijke verhouding in de eer- en 
voordeelgevende burgerlijke en militaire posten gedeeld zouden 
hebben... dan, ja dan".5e Telkens komt het blad er op terug: het 
denkbeeld der scheiding was enkel uit gepreste wanhoop geboren en 
kon bij inwilliging der grieven direkt vergeten worden67; de noord
brabanders stonden voor het feit, dat ze enerzijds „verkleefd waren 
aan de godsdienst hunner vaderen" — die door de banden met het 
Zuiden beschermd werd — en anderzijds „aan de Koning en zijn 
doorluchtig huis"58; „den besten der Koningen, tegen wiens dynastie 
gij — beigen — zelve getuigt niets te hebben" 69: daarom dat gehamer 
op de restauratie der grieven; eerst op die der zuiver roomse, en op 
25 september tenslotte op die van de ultime en alles herstellende 
wens der ministeriële verantwoordelijkheid.eo Dan immers zou de op
positionele meerderheid in de Staten Generaal de doorslag gaan geven! 

Het idee der scheiding ontgroeide echter steeds meer het spe-
kulatieve en ook de Noord-Brabander moest zich zodoende, à-contre-
coeur, bezinnen op de vraag, waar de grens dan zou moeten komen 
lopen; een bezinning, die naar een veronderstelling van de redaktie 
de koning onverschillig moest laten, omdat hij immers over beide 
delen van het rijk de skepter zou blijven zwaaien61 — men ziet de 
in voortdurende koestering gehouden oranjeliefde —; daarom: moest 
de grens die van vóór „1794" of die van vóór 1810 worden? Wilde 
men 'n natuurlijke scheidingslijn „dan zouden de Moerdijk, de Maas 
en de Waal daarvoor moeten worden genomen", en, „wanneer de 

iS) Bredasche Courant, 21 september 1830. 
"J Noord-Brabander, 11 september 1830, ingezonden stuk. 
«) B.v. Noord-Brabander, 16, 21 en 25 september 1830. 
58) Noord-Brabander, 21 september 1830, ingezonden stuk. 
5i) Noord-Brabander, 16 september 1830, ingezonden stuk. 
ω) Noord-Brabander, 25 september 1830, redaktie. 
·>) Noord-Brabander, 23 september 1830. 
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zeden, geaardheid en vooral de godsdienst een afscheiding tussen 
het Noorden en Zuiden dwingend mochten vorderen", zou het in 
ieder geval logies en billijk zijn de daarbij betrokkenen tevoren te 
horen! Met name dit laatste denkbeeld kwam in het kamp der noord
brabantse oppositie steeds sterker op de voorgrond te staan.e2 

Op 20 september zal Luyben de hier geschetste gedachten van en 
uit de Noord-Brabander in de Staten-Generaal samenvattend ontwik
kelen en in een groots betoog konkluderend vertolken. Maar voor 
we naar het dan door de geachte afgevaardigde te berde gebrachte 
gaan luisteren, dient enige aandacht gewijd aan de eerste reakties 
van de noord-brabantse parlementariërs op de beslissing van de vorst 
om het scheidingsplan aan de Eerste- en Tweede-Kamer in Den 
Haag voor te leggen. 

§ 3. De koning roept de Staten-Generaal bijeen 

Dit K.B. was op 5 september officieel geproklameerd.es Nog de
zelfde dag had de Bredasche Courant zich afgevraagd of „vele 
zuidelijke broeders" — waar anders was het blad zo vriendelijk jegens 
de belgiese rijksgenoten? — zich wel „outre-Moerdijk" zouden dur
ven wagen en de schrijver suggereerde daarop als ideaal alternatieve 
vergaderplaats Breda: „een stad toch, die schoon het Belgisch oproer 
verfoeiende en aan Vorst en Vaderland gehecht" steeds een toon
beeld van ingetogenheid was geweest64; het „schoon" moet wellicht 
gezien worden in het licht van uitbundig en mogelijk explosief 
oranje-vertoon in bijvoorbeeld 's-Gravenhage. 

Belangwekkend was het kommentaar van de Noord-Brabander 
op dit bredasche plan; ze vond namelijk dat er veel voor te zeggen 
viel, omdat de oranje-stad van Noord-Brabant tot een provincie be
hoorde, die men als „onzijdig" kon beschouwen, en een verwezen
lijking der suggestie, zo vervolgde de Noord-Brabander haar wens tot 
vader van de gedachte makend, zou „een bevorderende aanleiding 
tot vereniging kunnen geven". ·* 

*г) Het idee wordt het eerst gelanceerd in de Noord-Brabander, 9 september 1830: 
„hetzij bij eene verklaring der ingezetenen of op andere wijze". 
·') B.v. Provinciaal Dagblad, 5 september 1830. 
" ) Bredasche Courant, 5 september 1830. 
e 5) Noord-Brabander, 9 september 1830. 
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Dat men overigens ook elders met het idee speelde, blijkt uit een 
aan de regering gezonden rapport van de gouverneur van Luik, die 
eveneens voorstelde de vergadering óf in Breda, óf in Den Bosch te 
beleggen.ββ De reden voor het opperen van dit alternatief dient in
derdaad gezocht te worden bij de angst der zuidelijke parlementariërs 
om zich in het hol van de noord-nederlandse leeuw te begeven; de 
heren hadden zich te Brussel verzameld en besloten er op 6 septem
ber niet te gaan, maar vooral na aandringen van de leider der katho
lieken en gematigden De Gerlache twee dagen later om toch te 
vertrekken.β7 De Gerlache zelf adstrueert de angst met zijn verhaal, 
hoe de „moedige latere regent Surlet" het nodig vond voor zijn 
afreizen nog snel zijn testament te maken.ββ 

Inmiddels had minister De la Coste, na op 5 september ijlings de 
gouverneurs te hebben gewaarschuwd zorg te dragen, dat alle kamer
leden ter vergadering zouden verschijnen69, kort daarop nog een 
aanvullend schrijven gericht aan de bewindslieden van Zuid-
Holland, Noord-Brabant en de zuidelijke provinciën; het bevatte de 
bede om de afgevaardigden ervan te overtuigen, dat hun angst van 
elke grond ontbloot was, daar ze door 'skonings orders beschermd 
werden, en om daarenboven over hun veiligheid te waken.70 Het 
laatste verzoek gold natuurlijk vooral de gouverneur van Zuid-Hol
land en het eerste diens „belgiese" kollegae; maar hoe zat het met 
Noord-Brabant, een gewest waar de zuidelijke heren doorheen moes
ten reizen, een gewest ook met zelf enige weifelende kamerleden: 
Sasse van Ysselt en Luyben? 

Oranje-klant Sasse stuurde op 8 september vanuit zijn residentie 
Boxmeer een franstalig gestelde uiteenzetting aan Van den Bogaerde; 
met de hem eigen rondborstigheid biechtte hij op, dat hij het plan 
gekoesterd had naar Brussel te reizen om er met zijn ambtgenoten te 
konfereren over een methode, die de opwinding in het land kon 
sussen en het vertrouwen herstellen; daarnaast had hij eventueel wil
len proberen te bemiddelen tussen Noord en Zuid; nu de te Brussel 

··) Muiterij en Scheuring, t.a.p., bh. 133, 8 september 1830. 
") Vermeersch, a.w., blz. 80. 
n) E. C. de Gerlache, Histoire du Royaume des Pays-Bas depuis I8I4 jusqu'en 
J830 (Brussel 1859), dl. II, Ьк. 265. 
··) R.G.P. dl. 46, blz. 78. 
" ) R.G.P. dl. 46, blz. 78. 
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verzamelde parlementariërs echter besloten hadden om niet in te 
gaan op de uitnodiging van Willem I, aldus vervolgde de van de 
kortstondige duur dier beslissing nog onkundige Sasse, zou hij zich 
trouw aan de konstitutie „et animé du plus vif désir de servir la 
Dynastie des Nassou", derwaarts spoeden, waar de plicht hem riep: 
zijn zetel op het Binnenhof.71 

Over Luyben wist Van den Bogaerde op 9 september te melden 
dat, naar men hem verzekerd had, dit blijkbaar wat uit het lood 
geslagen kamerlid naar Brussel noch Den Haag zou gaan; volgens 
de geruchten, omdat hij onaangenaamheden van zijn kollegae (de 
noordelijke?) zou vrezen. De gouverneur vermoedde echter dat de 
reden gezocht diende te worden in „de onbesliste positie daar de mars 
van zaken hem indompelde".72 Een typering, die, naar mijn mening 
— tezamen met het boven aangehaalde citaat uit de Noord-Braban
der, dat de provincie als „onzijdig" beschouwd kon worden — de 
plaats van Noord-Brabant in de eerste weken van deze september-
maand heel aardig situeert: balancerend tussen de, met steeds ge
welddadiger klotsend oppositioneel vaarwater gevulde, zuidelijke 
„sloot" en de door velen in het Koninkrijk als reddende oplossing 
geziene scheidings-„war'. 

Overigens schreef Van den Bogaerde nog dezelfde avond „op het 
vertrek des Posts" dat hij inmiddels Luyben zelf gesproken had, die 
hem, in tegenstelling tot het door genoemde geruchten beweerde, 
zijn voornemen had kenbaar gemaakt zeker naar de Staten Generaal 
te gaan; hij zou ook zijn opwachting bij de koning willen maken en 
briefwisselde met de kamerleden uit het Zuiden om hen aan te 
sporen eveneens naar Den Haag te komen.73 Zowel Sasse als Luyben 
voelden zich blijkbaar sterk getrokken tot een trait-d'union-rol tussen 
Noord en Zuid en poogden het weldra onverzoenlijke te verzoenen. 

Als de gouverneur op 11 september, in antwoord op de te memo
reren missives van De la Coste van de vijfde en de achtste, resu
merend weet te melden, dat de zeven noord-brabantse leden van de 
Tweede-Kamer naar Den Haag zouden afreizen, kan hij daarom 
tevens terecht de „stellige verzekering" geven, dat de heren Luyben 

71) Familie-archief Van den Bogaerde, doos 124, map 1049. 
") Smits, t.a.p., blz. 285. 
7S) A.R.A. Staatssecretarie, inv.no. 6033, 9 september 1830. 
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en Sasse tegen „de afscheiding van België en Holland" zouden gaan 
stemmen.74 

§ 4. De іпіегроЫте positie van Noord-Brabant 

De bewogen debatten in 's lands koortsig gevulde vergaderzaal 
verliepen voor hen zeer teleurstellend. De koning had de afgevaar
digden op 13 september twee vragen laten voorleggen: 
1) of de ondervinding de noodzakelijkheid had aangetoond de 

nationale instellingen te wijzigen, 
2) of de betrekkingen tussen de twee grote afdelingen van het 

koninkrijk gevestigd, in vorm of aard zouden behoren te worden 
veranderd.75 

De antwoorden tendeerden duidelijk in de richting van een twee
tal bevestigingen tot groot verdriet der roomse noord-brabantse voor
mannen; ze voelden zich triest verraden door hun belgiese broeders, 
wier toenmalige woordvoerder De Gerlache later enige emotionele 
zinnen aan hun eerste weerzien in Den Haag, op 12 september, 
zou wijden: 

„Et chose bien autrement pénible il nous fallut subir les reproches 
de nos coreligionnaires, de nos amis de la Hollande, zélés catholiques 
avec lesquels nous étions en relations intimes depuis cinq années et 
qui nous imputaient notre tentative de séparation comme une sorte 
de trahison. — „Quoi, disaient-ils, après que nous avons combattu 
ensemble pendant si longtemps pour une cause commune, vous nous 
abandonnez! Vous nous rejetez sous le joug de l'implacable calvinis
me qui a pesé si rudement sur nos pères pendant trois siècles et qui 
allait s'alléger enfin, grâces à notre association! Ah vous ne savez pas 
ce que c'est que l'intolérance hollandaise car vous auriez compassion 
de nous!" — Et ils versaient des larmes abondantes en nous disant un 
étemel adieu avec des accents de désespoir".7β 

, 4) Muiterij en Scheuring, t.a.p., blz. 392. 
" ) Colenbrander, a.w., blz. 27. 
7 e) De Gerlache, a.w., dl. II, blz. 270; R. Reinsma, De houding van àe Rooms-
Katholieken ten noorden van de grote rivieren tijdens de eerste maanden van de 
Belgische opstand, in Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in 
Nederhnd (Utrecht-Antwerpen 1961), blz. 61, geeft hetzelfde citaat, maar preci
seert niet wie er bedoeld worden. 

91 



Dat de schrijver hier spreekt over Luyben, Sasse en misschien nog 
andere noord-brabantse afgevaardigden staat buiten kijf: zij waren de 
enige noordelijke „coreligionnaires" in de Tweede-Kamer; Sasse 
stond er reeds vijf jaar schouder aan schouder met de beigen op de 
bres en de „relation intime" met Luyben wordt getoond door het 
feit, dat De Gerlache na de parlementaire zitting juist met hem tot 
Den Bosch zal terugreizen naar België om daar een leidende rol in 
de opstand te gaan spelen.77 Dat deze „uitgesproken cerebraal aan
gelegde, kalme en gematigde De Gerlache"78 overigens dergelijke 
bewoordingen bezigt, geeft te denken: de angst der noord-brabanders 
voor een opnieuw dreigend juk van intolerant kalvinisme en boven
dien het rijkelijk-tranenbevloeide fatalisme van een eeuwig adieu, 
het geloof dus, dat de zaak reeds beklonken was. In hoeverre er bij 
deze beschrijving (uit 1859) sprake is van een beïnvloeding door 
feitelijke maar toentertijd nog toekomstige ontwikkelingen, van een 
terugblikkend, enigszins ter verontschuldiging geschapen, later be
grip van een onvermijdelijke gang der historie, valt moeilijk te me
ten, maar me dunkt, dat de kaarten eind september 1830 nog niet 
definitief geschud waren en dat met name de gloedvolle, strijdbare 
rede van Luyben op 29 september, naast een niet te ontkennen 
krampachtigheid, toch geen schoolvoorbeeld van fait-accompli-pessi-
misme genoemd kan worden. 

„Discordia res maximae dilabuntur". Met dit via „gouden" groot
heid aan Sallustius ontleende adagium had Luyben het eerste ge
deelte van zijn betoog onderstreept; een betoog, dat door de kring 
rond de Noord-Brahander zo belangrijk werd geacht, dat het blad er 
een extra bijlage aan wijdde.79 En inderdaad, alle eerder in die 
Noord-Brahander gestipuleerde suggesties figureren in Luybens plei
dooi. Op de eerste plaats de opvatting, dat nu de vorst verklaard had 
bereid te zijn alle billijke wensen in te willigen, voortgezette schei-
dingswil onnodig, dwaas, ja absurd was; verder een plechtige, by-
zantinisties aandoende oproep tot alle onderdanen zich daarom ge
trouw rond 's konings troon te scharen en expliciet een nadrukkelijke 

") A.R.A. Staatssecretarie, inv.no. 6033, Verheyen vanuit Den Bosch aan De 
Mey, 5 oktober 1830. 
7β) W. van den Steene, De Belgische Grondivetscommissie (oktober-november 1830) 
(Brussel 1963), blz. 14-15. 
7*) Noord-Brabander, bijlage begin oktober 1830. 
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verwerping van iedere aantasting van de eenheid van het Rijk. 
Maar ook Luyben moet rekening houden met de realiteit en de 
plaats van Noord-Brabant bij een scheiding aan de orde stellen. Hij 
begint met de niet onjuiste, doch in het verband wat duistere op
merking, dat oorlogen omwille van de godsdienst immer de bloedig
ste zijn geweest; en het verband is dan de vraag, of een grenslijn 
langs de Waal, de Maas en de Moerdijk veel van dat bezwaar zou 
wegnemen? Duidelijker is zijn mening, dat het Noorden nooit in 
een dergelijke grens zou kunnen berusten, omdat het dan met één 
pennestreek van iedere behoorlijk versterkte „frontierstad" beroofd 
zou worden; en even duidelijk is zijn mening, dat het Zuiden een 
betere en meer „eigenaardige limiet" zou verlangen, dan het voor
heen had, en „de grote wateren" als grenslijn zou eisen. Zo rede
nerend wordt Noord-Brabant automatics het pièce de milieu; letter
lijk, maar ook figuurlijk in Luybens betoog, hoewel zijn visie op een 
bloedige toekomst wat vreemd aandoet bij het ter tafel liggende 
plan tot administratieve scheiding onder dezelfde dynastie. „Zal 
het in rechtvaardigheid van het zuidergedeelte en de acht ove
rige provinciën van het noorden afhangen, om met de provincie 
Noord-Brabant te handelen, zoals het aan die gedeelten het meest 
te pas komt?" is de dringende vraag van de spreker en hij geeft 
zelf meteen een eisend antwoord door te stellen, dat, wanneer een 
politieke associatie ontbonden wordt, alle geassocieerden „niet in 
schijn, maar met de daad, tot die ontbinding en de daarop te volgen 
verdeling" behoren te worden toegelaten. Bovendien ontzenuwt hij 
kribbig het argument van verscheidene hollandse sprekers, die voor 
scheiding hadden gepleit, omdat anders vier miljoen katholieken de 
twee miljoen overigen zouden overmeesteren; moesten, zo poneert 
hij, de noord-brabanders zich niet afvragen of de katholieken, zo ze 
bij het Noorden bleven, niet door de twee/derde meerderheid niet-
roomsen overheerst zouden worden. 

Overigens lag, naar zijn zeggen, een keuze tussen Noord en Zuid 
voor Noord-Brabant zeker niet eenvoudig. Een merkwaardige opvat
ting, waarschijnlijk ontsproten aan taktiese overwegingen. Luyben 
was echt niet enkel wat rethories in de ruimte aan het oreren; wan
neer hij in het toenmalige koninkrijk een vrije keuze voor zijn pro
vincie opteert, betekent dat automatics een keuze in de richting van 
het Zuiden. 
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Het problematiese van die keuze verklaart hij met de konstatering, 
dat Noord-Brabant qua aard, gewoonten, zeden en godsdienst van 
zes/zevende der bevolking eerder naar het Zuiden neigde, maar wat 
betreft de belangen van handel en scheepvaart beter bij het Noorden 
paste. Verbeme wijst er op, dat de spreker hier gedoeld moet hebben 
op „de historische handel in koloniale waren in 's-Hertogenbosch, 
de nijverheid" en op het feit, dat het gewest „naar sociaal-economi
sche structuur" meer bij het Noorden dan het Zuiden hoorde80; 
waarmee deze historicus echter heel wat meer zegt dan Luyben in 
zijn redevoering. In hoeverre de verwezenlijkte vorm van scheiding 
overigens de welvaart zal beïnvloeden, begunstigen of benadelen, 
komt in hoofdstuk IX ter sprake; hier gaat het slechts om hypothe-
tiese abstrakties en het lijkt dienstig de uitlatingen van Luyben wat 
meer achtergrond te geven door een blik te werpen op dat, wat an
dere bronnen vonden. 

Vooral de Noord-Brabander heeft zich druk argumenterend over 
de interpolaire-positie der provincie gebogen. Reeds besproken is 
een op 10 juli 1830 uit de Courrier des Pays-Bas overgenomen stuk, 
waarin uitgegaan wordt van een unieke plaats van Noord-
Brabant, „in zeker opzicht een provincie op zichzelve": een gewest, 
dat behalve door de taal, misschien ook door de zeden, maar zeker 
geografies typies „hollands"(!) was en vergeleken bij de beigen een 
„godvruchtig puriteins" katholicisme beleed; vanwege historíese 
redenen zou men er echter instinktief tegen het Noorden zijn: „in 
de geest der brabanders was in de overleveringen een oud zuurdeeg 
gerezen, dat gistte van gekwetste nationale trotsheid".81 

De vijf artikelen, die de Noord-Brabander gedurende de politieke-
malaise-maanden, september en oktober, aan dit onderwerp wijdt, 
slaan soortgelijke toetsen aan, hoewel de snaren ietwat anders vibre
ren. 82 De negatief gerichte anti-hollandse dissonant klinkt tweemaal 
op. Allereerst als de redaktie vertelt niet de behandeling te willen 
memoriseren, die de provincie en haar inwoners vroeger van de 
„vrijheidminnende" gewesten hadden moeten ondergaan en hoe ze 
„nog minder dan stiefkinderen, ja als bastaarden waren beschouwd": 

•·) Verbeme, a.w., blz. 14. 
81) Vergelijk Ък. 52. 
e t) Ыооті-ВтаЪапает, 7 en 14 september, 9, 14 en 23 oktober 1830. 
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„nog in 1810 offerde Holland Noord-Brabant op, om deszelfs eigen 
bestaan te behouden!"83 (wordt het stormachtige napoleontiese on
deronsje van 10 maart 1810 bedoeld?). Bovendien wijst de redaktie 
er op, dat de brabantse katholieken het alleen aan de bescherming 
hunner zuidelijke broeders te danken hadden, dat ze nog niet waren 
„teruggebracht tot die tijden, welke zij zich, helaas, nog herinnerden, 
en welker toekomst zij, wanneer hun provincie bij het Noorden zou 
worden gevoegd, angstvallig tegemoet zagen".ы Beweringen, die ons 
gelijksoortig rankuneuze bewoordingen van Luyben in herinnering 
brengen. 

Alle vijf artikelen onderstrepen uiteraard de godsdienstige ver
wantschap met België positief; viermaal aangedikt door het argument 
van gelijke geaardheid en zeden en drie keer door de geografiese 
ligging; slechts één keer, en dan nog in het laatste artikel op 23 ok
tober, komt het ekonomiese op de proppen met de uitspraak, dat ook 
de kommerciële belangen van de bewoners van Noord-Brabant met 
die der zuidelijken overeenstemden; blijkbaar heeft men dat minder 
vanzelfsprekend gevonden en dit item blijft dan ook het grootste te
ken van tegenspraak. 

Het Algemeen Handelshhd citeert op 12 oktober de mening van 
het Journal ¿les Flandres, dat Noord-Brabant ontegenzeggelijk tot 
België behoort op grond van de godsdienst, zeden en belangen: „alles 
strijdt er tegen het hollandse bestuur, dat er alleenlijk door geweld 
heeft kunnen gevestigd worden".85 En wanneer dat België in januari 
1831 de Conferentie van Londen om de grote rivieren als grens zal 
vragen, gebeurt zulks vanwege het feit, „qu'elle pourrait invoquer la 
fraternité, qui l'unit au Brabant septentrional, dont les intérêts agri
coles et industriels, non moins que les opinions religieuses de la pres
que totalité de ses habitants, éloingent toute idée de fusion avec la 
Hollande".8e Het punt van de godsdienst en de daarmee natuurlijk 
nauw samenhangende geaardheid en zeden, en ook een in eerdere 
eeuwen wortelend anti-hollands sentiment, keren telkens terug; al-

ω ) Noord-Brabander, 9 oktober 1830. 
M) Noord-Brabander, 14 oktober 1830. 
ω ) Algemeen Handelsblad, 12 oktober 1830. 
M) E. Huyttens, Discussions du Congres National de Belgique „1830-1831" (Brus
sel 1844), dl. II, blz. 133, brief van onderhandelaar Sylvain van de Weyer, 6 janu
ari 1831. 
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leen een uitgesproken pro-noordelijke pamflettist zal in 1831 po
neren, dat kooplieden en fabrikanten, maar tevens de katholieken als 
zodanig door aansluiting bij België slechts schade konden lijden, om
dat Nederland het land was van de „ware verlichting".e7 

Hoewel al deze van een korreltje zout te voorziene opvattingen 
slechts propagandisties, tijdgebonden au sérieux genomen dienen en 
het enkel te doen is om een indruk der diskussie, stond de voorname 
plaats van de religie buiten kijf en ook een protestantse ijveraar als 
Groen van Prinsterer beweerde daarom in december 1830 dat „in 
een katholiek gewest, hetwelk misschien afzonderlijk en meer naar 
eigen wensen en behoeften geregeerd kon worden, meer nog dan ten 
aanzien van België was geschied, voldoende waarborgen voor de on
afhankelijkheid der R.K. Kerk zouden moeten worden verleend".ββ 

Een idee, dat hij in maart 1831 bijna woordelijk herhaalt89 en nog 
in 1840 zal hij ter gelegenheid van de grondwetsherziening schrij
ven: „men geve aan Noord-Brabant en aan Limburg, in ons en in 
hun belang, een afzonderlijk bestuur; aldus zou, op kleinere schaal, 
de Staatkunde worden gevolgd, wier verzuim in 1815 onzen val in 
1830 heeft berokkend".90 

Een aardige analyse van de onderhavige interpolaire positie der 
provincie valt tenslotte te vinden in een omvangrijk neergepriegeld, 
geheim rapport door de sinds november 1830 te Breda gestationeerde 
politiefunktionaris Van Goor, in 1834 naar Den Haag gezonden; Van 
Goor, die zich overigens in dat verslag als een brabant-hatend kriti-
kaster ontpopt. Een tweetal citaten: 

„Na 1814 verscheen een heerlijke dageraad voor Noord-Brabant: 
het werd een van de belangrijkste provinciën van het Koninkrijk 
der Nederlanden. Naar de ligging met de belgische gewesten, als 
het ware ineen-vloeiende; hare bevolking, zoals in België, meestal 
Rooms Katholiek gebleven, over het geheel, nog meer dan daar, aan 
hare geestelijkheid ondergeschikt, aan hare godsdienst, ook uit een 
overblijfsel van de vroegere opgewondenheid tegen de heersende der 
voormalige Republiek, gehecht zijnde; men breidde er, door de 

") Noord-Brahandsche Gastvrijheid (Breda juli 1831). 
") Nederfondsche Gedachten, 30 december 1830. 
"·) Nederfondsche Gedachten, 12 maart 1831. 
·*) G. Groen van Prinsterer, Bijdrage tot herziening der Grondwet in Nederland-
sehen zin (Leiden 1840), blz. 97-99. 
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gemakkelijke gemeenschap, zijne betrekkingen met België meer en 
meer uit, en helde natuurlijk veeleer tot de zuidelijke provinciën 
over..."; en, 

„Het schijnt hier, vooral sedert den belgischen opstand, een eigen
schap geworden te zijn, zich te houden als noch tot de zuidelijke, 
noch tot de noordelijke provinciën te behoren, in zover, een eigen 
bestanddeel, tussen die twee hoofddelen in — anders gezegd, een 
onding — uit te maken".91 

Zoals Monet en Pisano, Renoir en Manet, ondanks opvallende 
verschillen, allen tot dezelfde stijlgroep behoren, hoewel men enkel 
bij de eerste puur, raak impressionisme onovertroffen ervaart, zo 
kunnen de hiervoor uiteengezette meningen bijdragen tot bredere 
beeldvorming, maar een amalgaam van de laatste twee citaten levert 
de konklusie: een door de eenheid van het koninkrijk begunstigd 
Noord-Brabant, balancerend tussen de pas kortelings groeiende kon
takten met een veel volwassener, steedser België en het histories 
verklaarbare wantrouwen ten opzichte van een zeker niet harts
tochtelijk te omhelzen Holland. 

Het is verhelderend op deze situatie de door Dhondt, naar aan
leiding van de verhouding Vlaanderen-Nederland, ontwikkelde idee-
en over nationaal bewustzijn — als de tot nu toe ruimste prakties 
beleefde der vele koncentriese groepsbewustzijn-cirkels, waarvan het 
ik het middelpunt is92 — te projekteren. In een primitieve maat
schappij, zo stelt Dhondt, is de grootste groep nog zeer klein, alleen 
maar doordat de verkeers- en kommunikatiemiddelen de verplaatsing 
in de ruimte beperken en dus ook het bewust maken van een ge
meenschap met verafgelegen wonende mensen; welnu, partikularis-
ties primitief was het Noord-Brabant van 1830 in zijn algemeenheid 
zeker; slechts de ontwikkelden konden er een ruimer bewustzijn op 
na houden en de ontwikkelden, die invloed hadden op de grote pri
mitieve groep, waren de meestal uit haar midden voortgekomen 
geestelijken, die zich, zoals we nog zullen zien, pas in oktober lang
zamerhand gingen uitspreken. 

Bovendien, zegt Dhondt, voortbordurende op de gedachte, dat in 
de geschiedenis alles groei en niets breuk is, omdat alle menselijke 

") A.R.A. Staatssecretarie, inv.no. 5769 (geheim 16), 27 mei 1834. 
") Dhondt, t.a.p., blz. 248. 
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handelingen op het geheugen zouden berusten: als er een grens ver
andert, is daarom niet met één slag het groepsbewustzijn veranderd; 
en hij voegt er voor Vlaanderen aan toe: vijftien jaar waren voor het 
verdringen van een bewustzijn wel erg kort! Maar ook voor Noord-
Brabant waren vijftien jaar erg kort; erg kort om de emancipatie-
stuipjes der franse tijd het stadium der barensweeën met vrucht te 
laten ontgroeien, om in een bovendien onrustige maatschappij oude 
anti-hollandse ressentimenten vredig te laten wegsterven, aan de 
andere kant ook te kort om tot een geworteld solidariteitsidee met de 
beigen te komen, zeker als we bedenken, dat aktieve politieke sa
menwerking met de zuidelijke geloofsgenoten pas sinds het begin 
der eerste petitiebeweging hortend en stotend op gang was gekomen. 
Neen, Noord-Brabant kon zich slechts vastklampen aan eenheid van 
het rijk en moest zich bij steeds onvermijdelijker scheiding „een 
eigen bestanddeel, anders gezegd een onding" voelen. 

Alle rechtlijnige welsprekendheid van Luyben kon aan die onver
mijdelijkheid niets veranderen. En dat niet alleen, omdat de Tweede-
Kamer op 28 en 29 september besloot de haar door de vorst voorge
legde vragen aangaande de wenselijkheid van wijzigingen in de ver
houding tussen de twee afdelingen van het land bevestigend te be
antwoorden, waarbij alle noord-brabantse afgevaardigden — zes stuks, 
de heer Cuypers was afwezig — tegenstemden93, samen met een 
tiental kollegaas uit Antwerpen en Vlaanderen en 27 noordelijken, 
die echter zeiden „alleen zo te stemmen, omdat zij 'sKonings gezag 
eerst hersteld wilden zien".e4 

§ 5. Het gedrag van de bevolking 

Maar dat was vooral, omdat de door een steeds radikaler karakter 
gekenmerkte nationale oppositie inmiddels de parlementaire over 
het hoofd was gegroeid.M Want sinds begin september was de situ
atie in Brussel nogal ongebonden geëskaleerd. Een geleidelijk uit
hollen van de macht der burgerwacht, ondermijnd door een nauwe-

·») De Gerlache, a.w., dl. Ill, blz. 352, en Bredasche Courant, 9 oktober 1830. 
M) Colenbrander, a.w., blz. 29. 
·») C. Smit, De Conferentie van Londen (Leiden 1949), hoofdstuk ΙΠ: De Op
stand. 
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lijks bewust gedirigeerde volksbeweging, had de stad in een „grote, 
doelloze chaos" geworpen.e6 Senatu deliberante, Saguntum periit; 
een geïrriteerde Willem I gaf aan prins Frederik bevel97 om op 23 
september „het uitgeputte en radeloze Brussel als een rijpe vrucht 
te gaan plukken".98 Groot was de woede onder de belgiese afgevaar
digden in Den Haag, die zich grotelijks belazerd voelden", maar 
groot en groeiend is ook de trots bij de brusselse „leiders" als het 
fataal geachte ingrijpen van Frederik een formidabel fiasko blijkt. 
Op 26 september richt men in de opstandige stad een „tijdelijke 
regering" op, met een „hoofdbewind", dat 4 oktober de onafhanke
lijkheid van België zal proklameren! 

Deze kloof tussen parlementair gedelibereer en buiten-parlemen-
taire werkelijkheid leidt tot de vraag, in hoeverre het boven uit
eengezette, krampachtige reilen en zeilen der noord-brabantse afge
vaardigden zich verhield tot in het gewest zelf al of niet uitgekristal
liseerde realia. We zagen al, dat in het begin van de maand naar 
aanleiding van geruchten over plunderingen in Tilburg en geharre
war rond het bossche garnizoen, een door tegenstrijdige berichtgeving 
begeleide, geprikkelde, maar ook „gelaten" atmosfeer gekonstateerd 
kon worden. Hoe heeft zich deze gemoedstoestand gedurende de 
verdere septemberweken ontwikkeld; werd de bevolking bij 's rijks 
gebeurtenissen betrokken; en in hoeverre vertaalde zich zulks even
tueel in aktiviteiten? 

Nieuwsgierigheid naar feiten kon gedeeltelijk bevredigd worden 
door het spellen van de kranten; op het gedrang bij het postkantoor 
in Den Bosch, wanneer de Bredasche Courant, althans de postillon, 
de diligence arriveerde, werd reeds gewezen. Naast de noord
brabantse bladen en hun mondeling voortgezette olievlekwerking, 
speelden bovendien ook de belgiese hun rol; „dat de publieke lezing 
van enige schendbladen uit Brussel en Luik, zoals de Courrier des 
Pays-Bas, le Courrier de la Meuse en Le Politique in plaatsen, waar 
niet volkomen op de goede geest der ingezetenen gerekend kon wor
den", hem zorgen baarde, meldde Van den Bogaerde op 16 september 

M) Veimeersch, a.w., blz. 83. 
e7) Colenbrander, a.w., blz. 28. 
" ) Vermeersch, a.w., blz. 83. 
··) De Gerlache, a.w., dl. ΠΙ, blz. 282. 
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aan Den Haag1 0 0; als op 11 oktober officieel tot verbreking van alle 
korrespondentie met de in opstand zijnde gewesten wordt overge
gaan 1 0 1, schrijft dezelfde gouverneur, dat het niet meer cirkuleren 
van die brusselse en luikse dagbladen er voor gezorgd heeft, dat de 
koffiehuizen en herbergen minder gefrekwenteerd worden en dat het 
in die etablissementen voortaan ook veel rustiger toe gaat!102 

Voorts werden de mensen ingelicht door van hogerhand uitge
vaardigde proklamaties. Een van de eerste reakties van Van den 
Bogaerde op de brusselse berichten was bijvoorbeeld het laten af
kondigen van een waarschuwing voor „nadelige en ongerijmde ge
ruchten, welke kwalijkgezinden mochten verspreiden" en om tot ver
trouwen te manen in te verwachten „doelmatige en wijze maatrege
len" van het gouvernement.103 Een uitvaardiging, die ook wordt 
opgenomen in het Provinciaal Dagblad104 en in de Bredasche Cou
rant, die er geheel in de geest van haar toenmalige harde houding 
als kommentaar aan toevoegt, naast mooie woorden verlangend 
„daadzaken, voldoende daadzaken" tegemoet te zien105, hetgeen 
enige verbazing wekt, omdat burgemeester en wethouders van Breda 
de oproep van de gouverneur, met diens toestemming, niet bekend 
hadden gemaakt „om niet het minste denkbeeld van mistrouwen te 
geven ten opzichte van de goede geest van de bevolking"loe; de plaat
selijk zelfstandige positie van de krant kan hieruit worden afgeleid! 

Een andere proklamatie was die, bevattende 'skonings aandrang 
op 5 september tot rust en vertrouwen in het wettige gezag, vergezeld 
van de belofte de Staten Generaal over het scheidingsplan te gaan 
horen; de gouverneur liet 200 eksemplaren verspreiden, waarvan 
er 100 „Zijne Hoogedelgestrenge per estafette uit 's-Gravenhage 
geworden waren".107 

Naast deze louter verbale, informerende sektor ondervonden de 
noord-brabanders de ontwikkelingen ook direkter en praktieser aan 
den lijve, zoals bijvoorbeeld tengevolge van Van den Bogaerde's 

10») Muiterij en Scheuring, t.a.p., blz. 392. 
»о») R.A.,P. 697, 14 oktober 1830. 
•ч«) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 2 3 2 , 19 oktober 1830. 
1 И ) R.A.,P. 6 9 2 , 3 0 augustus 1830, en Muiterij en Scheuring, t.a.p., blz. 388. 
IM) Provinciaal Dagblad, 5 september 1830. 
1 0 · ) Bredasche Courant, 5 september 1830. 
" · ) R.A.,P. 6 9 3 , 1 september 1830, e n Muiterij en Scheuring, t.a.p., blz. 390. 
'«) Η.Α.,Ρ. 693, 7 september 1830. 
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bevel van 2 september aan vele gemeenten om karren en paarden 
tot vervoer van troepen in gereedheid te houden.108 Een euvel, dat 
reeds jaren de handel belemmerde, maakte deze wijze van leger-
vervoer, deze „herediensten", te meer noodzakelijk: de provincie 
had namelijk geen uniform karrespoor, in de verschillende land
streken van het gewest had men sporen van onderscheidene breed
te. 109 Al op 4 september vermeldt de distriktskommissaris van Box
meer, De Quay, verontwaardigd de toenemende ontevredenheid door 
dat eindeloze verplicht verplaatsen van het leger110; veel klachten 
ook bereikten Den Bosch, omdat volgende gemeenten zacht gezegd 
zeer laks waren in het terugzenden van de paarden, karren en wa
gens. l i l De gouverneur stelt dan weliswaar voor dit expediëren een 
reglement in112, maar een gesnoeide rozelaar blijft doornig en zelfs 
met nonchalante fantasie kan men zich voorstellen, welke verstrek
kende gevolgen bijvoorbeeld een nuchtere opdracht van het ministe
rie van oorlog, dat voor een spoedmars van drie kompagnieën in
fanterie uit Amersfoort naar Breda „buitengewone transportmidde
len" klaar dienden te staan bij het veer van Gorinchem113, voor vele 
eenvoudige boeren in dit „transito-gewest" kon hebben! 

De bevolking werd uiteraard eveneens rechtstreeks met de situatie 
gekonfronteerd, doordat ze wat mankracht betreft haar aandeel moest 
leveren in de belgies-nederlandse twisten. Het leger bestond in 1830 
uit drie afdelingen. Allereerst was er de militie, de grote troep, op
gebouwd uit lotelingen, die elk jaar door middel van een door rem
placering gemitigeerd konskriptiesysteem114 in lichtingen werden 
opgeroepen. Daarnaast stonden sinds 1827 de schutterijen met als 
taak in geval van oorlog te zorgen voor de territoriale verdediging en 
het rustig houden van het land; de schutterijen werden onderschei
den in een dienstdoende formatie in gemeenten van meer dan 2500 
inwoners en een rustende formatie, die in vredestijd onder gewone 

loe) R.A.,P. 693, 2 september 1830. 
10·) Hermans, a.w., blz. 12; na veel verzet zal Van den Bogaerde in 1832 een 
uniform spoor invoeien. 
"·) R.A.,P. 693, 4 september 1830. 
»Ó R.A.,P. 694, 17 september 1830. 
>") R.A.,P. 694, 17 september 1830. 
l l a) R.A.,P. 695, 29 september 1830. 
l u ) F .C. Spits, De metamorfose van de oorlog in de 18e en 19e eeuw (Assen 
1971), blz. 190. 
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omstandigheden geen dienst behoefde te doen. Het leger had voorts 

als derde komponent: de vrijwiligers. 

Op 30 augustus gingen de cirkulaires uit, houdende oproeping 

der verlofgangers en in eerste instantie vrijgestelden der militie tot 

bijwoning der nakende herfstoefeningen, die wat uitgebreider zouden 

worden, dan men toen blijkbaar nog vermoedde1 1 S; twee weken later 

kreeg Den Haag te horen dat de lichting „zonder de minste tegen-

standing en zonder de minste mededeling van contrainte" was ge

schied; slechts zeven personen waren „echter uit onwetendheid" 

niet opgekomen.1 1 β Een bericht, dat bij het later te bespreken, 

steeds vaker opduikende probleem der desertie gunstig afsteekt; in 

dit hoofdstuk dient enkel het reeds verschillende keren in de litera

tuur aangestipte1 1 7 interessante incident gememoreerd te worden, 

hoe de beigen bij de bestorming eind september door prins Frederik 

van Brussel, nabij de Lakense Poort een veertigtal krijgsgevangenen 

maakten, die angstig schreeuwden: „wij zijn ook beigen, wij zijn 

noord-brabanders van Breda, van 's-Hertogenbosch", en die alvorens 

opgesloten te worden ter geruststelling op een rondje bier getrakteerd 

waren; ze hadden, blijkbaar niet geheel ten onrechte, verondersteld 

hun noord-brabanderschap als een uitstekend en aansprekend excuus 

te kunnen laten gelden; ook deze krijgsgevangenen zullen overigens 

verderop nogmaals en uitvoeriger ter sprake komen. 

Bij de opkomst van de rustende schutters lag de zaak volledig 

anders. In het hele Noorden werden deze heren half oktober op

geroepen 1 1 8 , behalve in Noord-Brabant waar er eerst eind september 

1831 mee gestart wordt, en er is onderwijl dan wel het een en ander 

gebeurd en veranderd: zo heeft de held van Quatre-Bras kort tevoren 

zijn troepen in de tiendaagse veldtocht naar een, voor de jan-salie-

tijd, weergaloze en enthousiasmerende overwinning gevoerd. 

Wat de dienstdoende formaties betreft, deze legden in garnizoens

steden als Breda ( ± 200 man), 's-Hertogenbosch ( ± 725 man), vol

gens Van den Bogaerde, „een prijzenswaardige ijver aan de dag en 

n») Κ.Α.,Ρ. 692, 30 augustus 1830. 
1 1 β) Κ.Α.,Ρ. 694, 16 september 1830, Van den Bogaerde aan Binnenlandse Zaken. 
" ' ) Vermeersch, a.w., blz. 86; Demoulin, a.w., blz. 129; Gerretson, t.a.p., bh. 249; 
het gaat om aantekeningen van Artot in het Musée Royal de ГАгтее te Brussel. 
1 1 β) 18 oktober 1830; zie Рта іпсіааі Dagblad, 21 oktober 1830. 
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volvoerden hunne taak alleszins loffelijk"119 en wanneer een bezorg
de De la Coste op 12 september aan de noordelijke gouverneurs ad
viseert negatief te reageren op alle plannen om zich in de steden 
naast de schutterij burgerwachten ter ordebewaking te laten vor
men 120, antwoordt dezelfde Van den Bogaerde daarom instemmend, 
waar de ingezetenen van zijn gewest „voortdurend een kalme en 
bedaarde houding bewaarden". m Deze ongrondwettelijke en waar
schijnlijk mede naar brussels voorbeeld geëntameerde burgerwacht-
plannen waren trouwens ook in Noord-Brabant overwogen; reeds op 
3 september hadden burgemeester en wethouders van Heusden, een 
plaatsje zonder schutters, Den Bosch om toestemming gevraagd voor 
zo'n wacht122, wat de gouverneur had geweigerd konform zijn toen
malige opinie, dat alles in het Zuiden weer snel zou normaliseren, en 
verder schrijft hij een half jaar later aan de koning, dat ook Sasse 
van Ysselt hem in september — natuurlijk tevergeefs — verzocht had 
„de bewoners van Boxmeer de wapenen in handen te doen geven".12S 

Op 23 september tenslotte, werd op aandrang van de provinciale 
kommandant, generaal-majoor De Roye van Wichem, begonnen 
met het ronselen voor de vrijwillige dienst bij het leger van „jonge
lingen tussen 19 en 40 jaar zonder gebreken en voor tenminste zo
lang, totdat alle de onlusten in het vaderland geheel gedempt zouden 
wezen"; volgens De Roye moest zulks zeer diskreet gebeuren, „opdat 
men de onrusten niet groter zou zien dan ze waren en de kwalijk-
gezinden ze zich niet ten nutte zouden maken".124 

De resultaten van deze aktie komen later aan de orde; hier is de 
centraal staande vraag: hoe reageerden de blijkbaar verbaal en lijfelijk 
bij de landelijke verwikkelingen betrokken noord-brabanders op dit 
alles? Vertaalde deze betrokkenheid zich in ontsporingen of relletjes, 
voor de doorsnee-bevolking de gewone wijze om eventueel enthou
siasme dan wel onvrede te uiten? 

Tot gouvernementele geestdrift gaf de situatie amper aanleiding; 

"*) Smits, t.a.p., blz. 286. Ook in Bergen op Zoom, Oosterhout, Tilburg, Eind
hoven, Roosendaal, Helmond deden de schutters dienst, R.A.,P. 694, 13 september 
1830. 
12°) R.A.,P. 694, 17 september 1830. 
1!1) Smits, t.e.p., blz. 286. 
'") R-A-.P. 693, 3 september 1830. 
»") R-A-.P. 716, 28 maart 1831. 
'") R.A.,P. 695, 23 september 1830. 
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fervente „oud-nederlanders" vonden hun spreekbuis in de Bredasche 
Courant, maar een verder ontbreken van gelijk gerichte symptomen 
doet het vermoeden rijzen, dat hun groepje gering in aantal was. Hoe 
zat het echter met mogelijke anti-regeringsrelletjes? Dat te onder
zoeken wordt bemoeilijkt door de absolute afwezigheid van berichten 
erover in de kranten. De bron, die Reinsma in zijn studie over de 
houding van de katholieken boven de Moerdijk als basis heeft 
gebruikt om de stemming van de mensen te peilen, is minder 
waardevol dan op het eerste gezicht lijkt. Hij steunt namelijk op de 
verslagen van het openbaar ministerie aan Van Maanen gedaan 
nopens de procedures, die bij de onderscheidene ressorten uit kracht 
van de wet op het oproer van 1 juni 1830 waren aangevangen en 
behandeld.125 Uitgaande van die rapporten komt hij tot de konklu-
sie, dat het boven de grote rivieren eigenlijk veel onrustiger was dan in 
Noord-Brabant! Als oorzaak daarvan pousseert hij dan het ontbreken 
in de laatste provincie van de aanleiding, díe bestond uit het op
roepen der schutters; dat gebeurde er inderdaad, zoals we zagen, op 
veel kleinere schaal dan in het Noorden, waar het dé reden tot woe
lingen was. Voornoemde verslagen nu, zijn wat Noord-Brabant be
treft minder waardevol, omdat het daar meestal niet tot proces-ver
baal of rechtszaak kwam. De burgemeesters en veldwachters durfden 
er immers niet met krachtige hand op te treden tegen hun volstrekt 
niet écht misdadige mededorpers. Daarnaast kwamen velen van hen 
juist uit de klasse, die niet geheel onsympathiek stond tegenover een 
enkel anti-gouvemementeel opstootje. Zo zij de gouverneur al op de 
hoogte brachten, bleef het daarbij meestal ook. Wanneer bovendien 
op 3 september de officier van justitie van Breda vraagt wat te doen 
met een zekere P. Wouters, aangehouden wegens rustverstorende 
gesprekken, blijkt uit het antwoord van Van den Bogaerde, dat hij 
ook zelf heeft meegewerkt om de bron van Reinsma onbetrouwbaar 
te maken; hij beveelt Wouters dadelijk vrij te laten om geen wanorde 
te scheppen!12β Op 14 september antwoordt dezelfde gouverneur 
op eenzelfde vraag van dezelfde officier wat te doen met zekere P. 
Vermeer, die verklaard had dat er te Heusden en Zevenbergen par-

"») Reinsma, t.a.p., blz. 50; A.R.A. Justitie, inv.no. 4927 nummer 37, 1 novem
ber 1830. 
"») R.A.,P. 693, 3 september 1830. 
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tijen oproermakers zouden bestaan van vijfhonderd man, klaar om 
alle oranje-kokardes af te rukken, zeer boos, dat een officier van jus
titie zoiets niet mocht vragen, maar gewoon volgens de wet diende 
te handelen127; uit de rechterlijke rapporten blijkt overigens nergens, 
dat de officier deze schrobering ter harte heeft genomen. Gelijk
soortige tegenstrijdigheid en verwaning, als we reeds eerder voor de 
vroegste septemberweken geschetst hebben! 

Konkluderende moeten we het daarom begrijpelijk noemen, dat er 
in de verslagen van de prokureur-generaal Philipse over de periode 
tot 1 november voor Noord-Brabant slechts vier ongeregeldheden 
gerapporteerd worden. 

Als voornaamste bron om de stemming direkt na de brusselse coup 
te bepalen is zodoende vooral de gouvemeursagenda belangrijk. 
Hoewel niets er op wijst, dat alle gevallen werden doorgegeven, zijn 
de daar te vinden, en couleur locale bloeiende bloempjes voor een 
globaal beeld voldoende; het volgende uit dit wat verfomfaaid veld-
boeket geplukte, mag exemplaries heten voor de rest van de ruiker: 
de burgemeester van Megen schrijft op 8 september, dat, terwijl 
de megenaren vrolijk kermisvierden en „oprecht nationaal in een 
beugelbaan dansten op eiker gelaat het woord van Pax Vobis prij
kend", twee heethoofdige geestelijken, „beide particulieren" en be
rucht van mislukte pogingen tot petities in '28 en '29, het genoegen 
verdreven en opstookten tegen het gouvernement; waarna nochtans, 
zo vervolgt de burgervader trots, eenieder, ook de pastoor, zijn zijde 
had gekozen.li8 

Op 30 september meldt de kapitein van de marechaussee, hoe in 
de buurt van Sint-Antonis twee of drie geestelijken — vreemdelingen, 
mogelijk „barrevoeten" uit Grave — de dit overigens fel ontkennende 
boerenbewoners zouden hebben aangezet geen belasting te betalen, 
omdat het belastingkantoor eerdaags toch geplunderd zou worden.129 

Berichten, waar misschien en zeer voorzichtig uit mag worden af
geleid dat mogelijk anti-gouvernementeel gestook allereerst van de 
zijde der regulieren te verwachten viel. 

Tot een andere kategorie behoort een verslag van de marechaussee, 

"') R.A.,P. 694, 14 september 1830. 
'") R.A.,P. 693, 10 september 1830. 
'") R.A.,P. 695, 30 september 1830. 
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die op 21 september het volgende rapporteerde: a) dat aan de burge
meester van Drunen het onware verhaal was verteld, dat de kapelaan 
van Heusden door gereformeerden geslagen en mishandeld zou zijn, 
b) het gerucht, dat de predikant der hervormde kerk in Heusden 
door stenen getroffen het bed moest houden, c) dat maatregelen 
noodzakelijk waren om in het land van Oud-Altena en Heusden 
ongeregeldheden en twisten over het dragen van oranje-kokardes 
tussen roomsen en hervormden te voorkomen; veel hervormden had
den er zich immers oranje-getooid en in Gorinchem bijvoorbeeld 
werd iedereen zonder kokarde gemolesteerd en mishandeld.130 Her
inneren we ons daarnaast, dat B. en W. van Heusden reeds begin 
september om een „voor rust en goede orde allernoodzakelijkst" ge
achte burgerwacht hadden gevraagd131 en hoe een bredase arrestant 
enkele weken later verklaarde, dat er in Heusden en Zevenbergen 
partijen oproermakers zouden bestaan van vijfhonderd man, klaar om 
alle oranje-kokardes af te rukken132, dan is het duidelijk, dat de 
onderhavige en vroeger hollandse regio een probleemgebied was, 
waar waarschijnlijk van de gebeurtenissen in het Koninkrijk een 
polariserende werking uitging voor allang latente wederzijdse ani
mositeit tussen protestant en katholiek. 

Behalve aan fellere godsdiensttwisten bood de situatie ook ge
legenheid voor het vertalen van normale anti-centralistiese wrevel in 
nauwelijks serieus te nemen pro-belgiese kreten. Een voorbeeld 
daarvan vormt een woedeuitbarsting van de burgemeester van Uden; 
dit dorp werd geplaagd door turfdieverij en de marechaussee was ter 
plaatse waakzaam133, maar werkzaam zonder sukses; op een verzoek 
van de burgemeester om een burgerwacht ter bestrijding te mogen 
formeren had Van den Bogaerde negatief beslist; zaterdagavond 25 
september nu, profeteerde de furieuze burgemeester — volgens de 
sekretaris, in een dronken bui — ziedend, dat „de koning bij ge
vechten in de boekweittijd in Amsterdam het leven zou verliezen 
en alle geuzen gedood zouden worden en dat de mannekes van 

1S») R.A.,P. 695, 21 september 1830. 
1!l1) R.A.,P. 693, 3 september 1830, op 14 september (P. 694) komen B. en W. er 
nogmaals op terug. 
1!>i) R.A.,P. 694, 14 september 1830. 
i3a) R.A.,P. 695, 21 september 1830, verslag van de marechaussee aan Van den 
Bogaerde. 
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Brussel" de gouverneur wel eens mores zouden leren, terwijl Janus 
Vermeulen, de zoon van de molenaar, in de herberg bovendien „een 
oproer had willen verwekken met het roepen van leve Napoleon 
enz."! Hoewel er proces-verbaal werd opgemaakt en Van den Bo-
gaerde de officier van justitie inschakelde, is overigens ook van deze 
kwestie weer niets in voornoemd verslag van de prokureur-generaal 
te vinden.134 

Het enige, door mij voor september opgespoorde geval van trubbels 
bij legeropkomst is een kwajongensachtige practical joke: in Oss had 
een knaap van zestien aan een reservist als grap een oproepingskaart 
gestuurd, waarna zich het gerucht verspreidde, dat alle mannen van 
twintig tot veertig jaar onverwijld in dienst zouden moeten: grote 
ontsteltenis alom!1S5 

Het moge duidelijk zijn, dat wanneer onregelmatigheden een der
gelijk onbeduidend karakter gaan aannemen, daar moeilijk veel be
lang aan gehecht kan worden. De rest der gerapporteerde gevallen 
beweegt zich veelal op navenant niveau, waarbij vooral normale 
kruimelmisdrijfjes als dronkemansvechtpartijen en ruitinsmijterij de 
kolommen der gouverneursagenda vullen. Neen, in het algemeen 
dient men zich ter konklusie te konformeren aan de telkenmale 
herhaalde verzekering van Van den Bogaerde, dat het in de steden en 
gemeenten der provincie rustig was en bleef138, althans in deze als 
inkubatietijd te typeren maand september. 

Een maand, die gekenmerkt werd door een gelaten, maar na het 
lanceren van de gedachte der scheiding met behoud van de dynastie, 
wat geprikkeld gefrustreerde atmosfeer, vanwege het feit, dat men 
het plan overwegend verwierp, maar tegelijkertijd steeds scherper 
de onafwendbaarheid ervan onder ogen moest zien, waarbij de pro
vincie tot een door beide delen begeerd pièce-de-milieu gebombar
deerd kon worden, zonder aandacht voor de door de kring rond de 
Noord-Brabander dan gewilde inspraak. Een maand ook, welker 
einde in het teken stond van de jammerlijk mislukte pogingen van 
prins Frederik om in Brussel het gezag van zijn vader te herstellen 

«a«) Κ.Α.,Ρ. 695, 30 september 1830 en P. 696, 1 oktober 1830. 
1 ' 5) R.A.,P. 696, 1 oktober 1830, verslagen van de burgemeester en van de vrede
rechter uit Oss. 
l3e) B.v. Muiterij en Scheuring, t.a.f., blz. 392, 16 september 1830, en Smits, 
t.a.f., blz. 286, 17 september 1830. 
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en van het formeel verwerpen van verdere, gelijkelijk voortgezette 
rijkseenheid door de Tweede-Kamer der Staten-Generaal. Een maand 
tenslotte, die plaats gaat maken voor het beslissender en grimmiger 
oktober, waarvan de vierde dag enerzijds de officieuze onafhankelijk
heidsverklaring van België door het er fungerende „Hoofdbewind" 
zal brengen en anderzijds de missie van de prins van Oranje naar 
Antwerpen om er te redden, wat er misschien nog te redden viel. 
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HOOFDSTUK VII 

OKTOBER 1830 

. . . souvent ma brève incertitude du lieu où 
je me trouvais ne distinguait fas mieux les 
unes des autres les diverses suppositions dont 
elle était faite, que nous n'isolons, en voyant 
un cheval courir, les positions succesives que 
nous montre le kinétoscope . . . 

De relatie tussen de prins van Oranje en België blijkt al even ge-
kompliceerd en merkwaardig als bijvoorbeeld die tussen de prins en 
zijn vader. Eenerzijds had hij de plezierige joie de vivre van de brus-
selse jeunesse dorée steeds geprefereerd boven het monotone, forma-
listies flegmadese haagse hof1, had hij zich, overigens niet tevergeefs, 
ingespannen een elegante populariteit bij vele beigen te verwerven, 
terwijl hij in 1830 laverend tussen de bevelen van een stugge vader 
en zijn eigen verlangen de zuidelijken te behagen, de opstand dier 
beigen zeer eerzuchtig en tevens ambivalent tegemoet trad door een 
springerig gebrek aan werkelijkheidszin te paren aan een onzeker 
soort doortastendheid. 

Mede in antwoord op een verzoek van zuidelijke notabelen en 
kamerleden — de laatste ondertekenaar was „Leopold de Sasse 
dTsselt" 2 — had de koning op 4 oktober Willem vergezeld van enige 
ministers en andere „wijze mannen" naar Antwerpen gezonden om 
er te proberen de inmiddels revolutionair te noemen vloedgolf in 
niet al te zeer schismatieke vaarwegen te kanaliseren. Het werd een 
trieste tocht, voor de prins zelfs een ronduit vernederende misluk
king. 

Nog in 1840 zal de Noord-Brabander schrijven: „de noodlottige 
uitkomst dier reize is maar altezeer bekend; wij willen er geen woord 
meer over verliezen; de herinnering alleen is grievend en perst bittere 

') E. С de Gerlache, Histoire du Royaume des Pays-Bas (Brussel 1842), dl. II, 
blz. 77. 
*) Muiterij en Scheuring, dl. II, tji.p., blz. 349. 

109 



tranen af. De edele kroonprins heeft toen de Natie kunnen leren 
kennen; God geve hem een grote mate van memorieloosheid nopens 
zekere hem aangedane grieven!"3 Waarom zulke verbeten zinnen 
nog tien jaar naderhand? Blijkbaar had deze zending naar Antwer
pen in de kringen rond de krant zekere verwachtingen gewekt, 
maar was de afloop voor hen een diepe teleurstelling geworden, niet 
in het minst door de houding van het Noorden. Een uitvoerige toe
lichting is daarom op haar plaats. 

Uitgaande van de realiteit en de adviezen der Staten-Generaal 
leek de door Noord-Brabant niet begeerde scheiding onvermijdelijk; 
zodoende kreeg de reeds geciteerde redenering van Luyben, dat iede
re provincie in die situatie zelf tussen de twee rijksdelen zou moeten 
kunnen kiezen — waaruit Luybens dan optredende voorkeur voor 
het Zuiden afgeleid mocht worden — een uiterst aktueel en dringend 
karakter. De poging van de Prins van Oranje werd door een officieel 
mandaat van de monarch, om in diens naam een voorlopige regering 
over het nog niet opgestane gedeelte van België te gaan uitoefenen, 
geruggesteund. Weliswaar werd dit door de prins blijkens een direkt 
uitgevaardigde proklamatie als een vrijbrief begrepen om, in afwach
ting van de wettelijke en preciserende bevestiging der door hem reeds 
aanvaarde realiteit, de splitsing onder één vorst en één grondwet 
maar vast in praktijk te gaan brengen4; voor de niet in dergelijke 
subtiele staatsrechtelijke details denkende noord-brabantse oppositie, 
schiep zulks echter een kader, waarin steun aan, dan wel nerveus 
nieuwsgierig volgen van de aktiviteiten van de prins niets revolutio
nairs, onwettigs of anti-organisties had, integendeel! 

En inderdaad is Noord-Brabant in Antwerpen aan de orde ge
komen. 

§ 1. Het optreden van Ca-paccini 

Allereerst door toedoen van Capaccini. De Vaticaanse prelaat Fran
cesco Capaccini was een paar jaar tevoren naar de Nederlanden 
gekomen om te proberen in het gesloten, maar qua uitvoering stag-

») Noord-BTabcmder, 25 juli 1840. 
4) Voor de telcst van het mandaat en de proklamatie: De Gerlache (1842), a.w., 
dl. II, blz. 73-74; zie ook E. van Raalte, Staatshoofd en Ministers (Zwolle 1971), 
blz. 15. 
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nerende kon kordaat weer wat beweging te brengen. Zijn missie spit
ste zich, naast de kwestie van het Collegium Philosophicum, met 
name toe op het verkrijgen van koninklijke goedkeuring voor het be
noemen van nieuwe bisschoppen5, waarbij hier vooral de bossche 
zetel van belang is. Met zijn „manières faciles, son sourire satisfait, 
son senes des finasseries"6, — gelardeerd, zoals Manning terecht 
opmerkt7, met een zekere oppervlakkigheid —, had de soepele diplo
maat deze moeilijke, gevoelige problemen ter hand genomen. Bij het 
uitbreken van de belgiesc opstand werd het resterend hinderlijke 
struikelblok gevormd door de wens van de regering, dat toekomstige 
bisschoppen hun kanunniken, die voor weer latere episkopale funk-
tievervullingen van doorslaggevend belang konden worden, slechts 
na koninklijke agreatie zouden mogen benoemen.β De meest recente 
ontwikkeling in deze kwestie dateerde van eind augustus 1830 en be
stond uit een verslag van de gezant te Rome Graaf de Liedekerke 
aan Den Haag, waarin deze berichtte kardinaal Capellari, de supe
rieur van Capaccini, gesproken te hebben; de prelaat had zich niet 
al te onwrikbaar getoond, „et c'est assez bon signe" werd daar door 
de graaf aan toe gevoegd.β Misschien is het juist deze melding, dat 
het Vaticaan wel eens tot koncessies bereid kon zijn, die de zometeen 
te bespreken halsstarrigheid van de koning bij bisschopsbenoemingen 
te Brugge en Den Bosch voorspelbaar maakt! 

Vlak voor zijn vertrek naar Antwerpen nodigde de prins van 
Oranje Capaccini in een tête-à-tête uit hem te vergezellen als raad
gever, maar vooral om met de aanwezigheid van de internuntius, 
die in België zeer gezien was, als belangwekkend argument te kun
nen pronken.10 Capaccini vond de invitatie vleiend, vertrok op 5 
oktober en speelde de rol, die de kroonprins van hem verwachtte, 
parallel aan zijn eigen opvattingen, zodat hij op 10 oktober aan Rome 
mocht schrijven: „ik spreek overal als mijn overtuiging uit, dat de 
godsdienstige aangelegenheden er op vooruit zullen gaan onder het 

5) A. Simon, Le Cardinal Sterckx et son temps (1792-1867) (Wetteren 1950), biz. 
95. 
·) Simon, a.w., biz. 95. 
') Manning, a.w., biz. 58. 
») Albers, a.w., dl. I, hoofdstuk XVII. 
·) Muiterij en Scheuring, dl. II, t.a.p., biz. 208, 25 augustus 1830, De Liede
kerke aan Verstolk. 
I0) Zie voor deze kwestie: Albers, a.w., dl. I, blz. 385-391. 
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bestuur van de Prins van Oranje als stadhouder van de koning, veel 
meer dan onder een of ander bestuur, dat uit de revolutie kan voort
komen". " 

Aan het feit, dat Capaccini tot het gevolg van de prins behoorde 
werd overigens in het Noorden geen ruchtbaarheid gegeven12, waar
schijnlijk om de protestantse gemoederen niet extra te prikkelen, en 
ook in Noord-Brabant blijkt uit de bronnen nergens, dat men ervan 
op de hoogte was. Toch schrijft Capaccini enige weken later, dat 
juist het veilig stellen van de belangen der noord-brabantse katho
lieken in een eventueel door de prins beheerd rijksdeel een van zijn 
doorslaggevende beweegredenen was geweest.1S 

Direkt na zijn aankomst in Antwerpen had hij een enigszins 
anders genuanceerde mening geformuleerd, toen hij er de prins van 
probeerde te doordringen, dat Noord-Brabant op het punt stond in 
opstand te komen om zich aan te sluiten bij de belgiese gewesten 
vanwege geografiese, ekonomiese, maar vooral natuurlijk godsdiensti
ge redenen; makkelijker dan met een leger van 10.000 man, zo hield 
hij de prins voor, kon men die provincie voor „Holland" behouden 
door het ijlings aanstellen van een bijkans te lang verbeide bisschop, 
die het vertrouwen van de geestelijkheid genoot. De prins bleek het 
met Capaccini eens te zijn en stuurde op 7 oktober een dringende 
brief aan zijn vader, waarin hij echter de naam van de pauselijke 
gezant zorgvuldig verzweeg om Den Haag niet het idee te geven, dat 
deze de situatie vernuftig opportunisties wilde uitbuiten. De prins 
schreef over de angst van het roomse Noord-Brabant om door in ge
val van scheiding bij het Noorden te blijven zijn religieuze rechten 
te verliezen; hij wijdde uit over de drang van de noord-brabanders 
dan liever in opstand te komen en eindigde met „le grand désir qu'ils 
ont d'y avoir leur évêque; . . . en un mot, plus Vous pourrez faire pour 
le clergé catholique dans ces moments et plus Vous me fortifierez 
dans ma position actuelle".14 Misschien wenste Capaccini werkelijk 
van de situatie te profiteren; we hebben immers gezien, dat de door 

") Perniola, t.a.p., blz. 114. 
") Sirtema van Grovestins, a.w., blz. 229. 
, e) A. Simon, Documents relatifs à la Révolution Belge de 1830 in Bulletin de 
l'Institut Historique Belge de Rome, dl. XXIII (Brussel-Rome 1944-1946), blz. 185, 
Capaccini aan Albani, 21 oktober 1830. 
u ) Muiterij en Scheuring, dl. I, t.e.p., blz. 27. 
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prelaat en prins gesignaleerde „grand désir" naar een bisschop in het 
Noord-Brabant van voor augustus nauwelijks en dan nog slechts ter
loops en opgeborgen in het rijtje der vaste grieven te vinden viel, 
waarschijnlijk wegens een door de klems gekoesterde vrees voor cen-
tralistiese erosie van zijn grote en gewaardeerde autonomie.,5 

De koning weigerde echter te wijken. Zijn antwoord werd door de 
prins aan Capaccini voorgelezen: „je serois charmé si ma position 
vis-à-vis de Rome me permettoit de faciliter le succès de vos opérati
ons en hâtant le choix de personnes destinées pour les sièges de 
Bruges et de Bois-le-Duc, mais cela est pour le présent impossible".1β 

Een toch wel afgetroefde Capaccini vertaalde dit in zijn verslag aan 
Rome als volgt: de koning zou inderdaad geloven, dat Noord-
Brabant in opstand wilde komen om zich los te maken van „Hol
land" (dit eerste gedeelte ontbreekt in de werkelijke brief van de 
vorst en is door Capaccini blijkbaar ter adstruering van 'skonings 
koppigheid, of omdat hij het zo vanzelfsprekend vond dat andere ver
standige mensen natuurlijk zonder het zelfs te zeggen hetzelfde 
moesten denken, of tenslotte enkel en alleen ter zelfrechtvaardiging, 
ingevoegd), maar een bisschopsbenoeming hing helemaal af van het 
resultaat der onderhandelingen over de agreatiekwestie.17 Waarop 
Capaccini de verzuchting ontsnapte: alle maatregelen, die te 's-Gra-
venhage genomen worden, dragen er toe bij om de beigen te 
prikkelen en de prins in verlegenheid te brengen.18 

En dat klopte trouwens wel. De toestand was langzaam maar zeker 
in het nadeel van de prins aan het veranderen; een opgejutte pu
blieke opinie ten noorden van de grote stromen mobiliseerde zich, 
zeker na de op 5 oktober door de koning afgekondigde algemene 
wapening19, steeds feller verwerpend jegens de beigen; naarmate de 
in de scheldestad geïsoleerde prins poogde met voortdurend verder
gaande toegeeflijkheid de opstandelingen te paaien, vervreemdde hij 
meer en meer van de rest van zijn volk; de beigen kwamen niet 
over de brug, ondanks de aanwezigheid van Capaccini wist hij zelfs 
de openlijke steun van de aartsbisschop en primaat De Méan niet te 

») Zieblz. 61. 
'·) Muiterij en Scheuring, dl. I, t.e.p., blz. 29. 
") Perniola, t.a.p., blz. 116, 12 oktober 1830. 
») Perniola, t.a.p., blz. 116, 12 oktober 1830. 
'*) J. de Bosch Kemper, Geschiedenis van Nederland na 1830 (Amsterdam 1873-
1882), dl. I, blz. 41. 
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verwerven 20, terwijl anderzijds de starre, voor een gewelddadige op
lossing geporteerde koning zijn handen van hem aftrok. De prins 
van Oranje verzeilde in een vacuum, bleek nergens meer welkom 
en moest tenslotte berusten in een voorlopige ballingschap te 
Londen. 

Van der Duyn van Maasdam, die deze hele „kwestie-Capaccini" 
in zijn gedenkschriften uit de doeken doet, spreekt van een „werke
lijk belangrijke anecdote... die de mening versterkt, dat men tegen
over de gehoorzame zoon niet ter goeder trouw handelde, maar 
eerder naijverig was op de, reeds te grote, voorspoed, die hij mis
schien had kunnen verkrijgen".21 En Van Hogendorp, die de prins 
tot woede van het haagse gepeupel openlijk bleef steunen, tekent 
aan: „wanneer de beigen liberale instellingen zullen verkregen heb
ben, zo zal de begeerte naar dergelijke wakker worden in de hol-
landse harten; dan zullen zij de ogen werpen op de prins, die het 
voorbeeld heeft gegeven en die hen behulpzaam kan zijn, hetzij nu, 
hetzij later".22 Het is in de geest van deze twee citaten, dat het ver
beten artikel uit de Noord-Brabander van 1840 beoordeeld dient te 
worden, dat, zo we zagen, eindigde met de verbitterde ontboezeming: 
„De edele kroonprins heeft toen de Natie kunnen leren kennen; 
God geve hem in grote mate memorieloosheid nopens zekere hem 
aangedane grieven!"23 

Capaccini probeerde overigens nog de weigering van de koning te 
pareren en Rome van de zwarte piet te ontdoen door de prins zwart 
op wit een officiële verklaring te geven, dat de Heilige Stoel de 
agreatie-kwestie voorlopig volledig ter zijde zou stellen, indien het 
voor de regering nuttig was snel een tweetal bisschopsbenoemingen 
te realiseren.24 Maar de zaak bleef even muurvast zitten als hij 
zat, de positie van de prins verzwakte hopeloos en de potentieel 
interessante poging van de internuntius stierf zodoende reeds in haar 
theoretiese fase de geheime-dossier-dood der vergetelheid. 

Willem van Oranje vertrok naar Londen; de prelaat vertrok zelfs 

») Simon, a.w., bh. 128-129. 
21) Sirtema van Grovestins, a.w., blz. 293-295, 9 januari 1831. 
**) Brieven en Gedenkschriften van Gijsbert Karel van Hogendorp, a.w., dl. VII, 
blz. 123, 12 oktober 1830. 
*») Noord-Brabander, 25 juli 1840. 
") Muiterij en Scheuring, dl. II, t.a.p., blz. 372-374, 10 oktober 1830. 
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nog eerder en arriveerde er al op 25 oktober.25 De raadsman van de 
prins, Van Gobbelschroy, en de gezanten van Zweden en Engeland 
hadden hem aangeraden daarheen uit te wijken, omdat de anti-roomse 
verbittering in Holland ten top was gestegen.26 Aan Rome verklaarde 
hij zelf zijn reis als veroorzaakt door het feit, dat „de katholieken 
van Noord-Brabant, dat wil zeggen negen tienden der bevolking 
dier provincie er voor beducht waren onder noordelijk bestuur te 
moeten blijven, terwijl België zich daarvan had losgemaakt"; indien 
hij immers naar Den Haag zou zijn teruggekeerd, had dat „gemakke
lijk aanleiding kunnen geven tot verdachtmakingen van kwalijk-
gezinden, als ook Noord-Brabant pogingen mocht aanwenden tot 
opstand".27 Een wat duistere redenering, blijkbaar gekonstrueerd 
om zich met diplomatieke prudentie voor zijn voorafgaand gedrag 
en gepraat in te dekken; gepraat van prelaat en prins, dat tot zover 
eerder de- dan induktief gefundeerd lijkt; temeer, daar zij, naar mijn 
mening, het bisschopsverlangen op dat moment wel wat overschat
ten, terwijl de nuchterder én koppiger koning niet zo overtuigd kon 
worden, dat hij er zijn prestige-spel met het Vaticaan voor wilde laten 
doorkruisen. 

Wanneer Capaccini tenslotte uit Londen meldt, dat, zolang 
Noord en Zuid in staat van oorlog verkeerden en zolang de kalvinis-
tiese invloed in Holland de overhand behield, ieder uitzicht op de 
oprichting van een bisdom, hetzij in 's-Hertogenbosch, hetzij in 
Amsterdam, volstrekt illusoir is28, sluit hij daarmee deze vreemde, 
zich slechts in het rijk der possibiliteiten afspelende episode; „een 
werkelijk belangrijke anecdote", die het bewustzijn van de belang
hebbenden echter ongeraakt heeft gelaten, zodat voor de nog in 1840 
door de Noord-Brabanäer getoonde teleurstelling naar andere gron
den uitgekeken dient te worden. 

§ 2. 'Komplotten bekeken 

Een tweede der roomse notabelen, die prins Willem in Antwerpen 
gaarne aan zijn zijde gezien zou hebben, was Etienne-Constantin 

") Simon, ι.α.γ., biz. 185, Capaccini aan Albani, 25 oktober 1830. 
*·) Witlox, a.w., blz. 256. 
«) Perniola, І.я.р., blz. 133, 26 november 1830. 
*>) Perniola, t.a.p., blz. 133, 2 6 oktober 1830. 
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de Gerlache, leider van de belgiese katholieke oppositie in de 
Tweede-Kamer en als luikenaar „bezieler van de conservatief-katho-
lieke Courrier de la Meuse".29 De prins nodigde hem samen met 
tien andere vooraanstaande zuidelijke parlementariërs op 6 oktober 
uit om plaats te nemen in een raadgevende kommissie; alle geïnvi-
teerden bedankten nog dezelfde dag en bloc.30 De Gerlache was 
bovendien al op 1 oktober door de koning benoemd tot lid van de 
hoge organieke kommissie ter uitvoering van de door de Staten-
Generaal geadviseerde administratieve scheiding van het Rijk. Op 
dezelfde eerste oktober was deze, door de Oranje's blijkbaar als zeer 
waardevol getaxeerde katholieke voorman echter al in Luik terug
gekeerd. S1 Zelf zou hij later schrijven: „appelé, en même temps, par 
le prince à Anvers... par le roi à La Haye.. . et par le gouvernement 
provisoire à Bruxelles, pour faire partie du comité de constitution 
belge, j'acceptai cette dernière mission et refusai les autres."32 Ook 
daar wachtte hem dus een kommissie; hij werd er voorzitter van.33 

Steeds pleitend voor een administratieve scheiding mét behoud van 
de dynastie, en „tot het uiterste loyaal aan het vorstenhuis" weigerde 
hij enkele maanden later een zeer kansrijke kandidatuur voor het 
regentschap84, na eind november zijn onafhankelijkheid getoond te 
hebben door in het belgiese congres tegen de eeuwige uitsluiting van 
het Oranje-huis te stemmen.8e 

In 1842 zal hij in zijn Histoire du Royaume des Pays-Bos over 
zijn belgiese co-patriotten van eind okober 1830 schrijven: „Maes-
tricht et Ie Brabant septentrional leur tendaient les bras"!sa Kon hij 
dat weten? Gedurende de laatste septemberdagen had hij in Den 
Haag afscheid genomen van zijn noord-brabantse „coreligionnaires, 
zélés catholiques", en misschien herinnert de lezer zich de fatalis-
tiese saus van „larmes abondantes", waarmee dat „éternel adieu avec 
des accents de désespoir" was overgoten.37 De betrekkelijkheid van 

n) Van den Steene, a.w., blz. 14. 
») De Bosch Kemper, a.w., blz. 57. 
«) De Gerlache (1842), a.w., dl. II, blz. 74. 
«) De Gerlache (1842), a.w., dl. II, blz. 74. 
M) Van den Steene, a.w., blz. 14. 
54) Van den Steene, a.w., blz. 15. 
«) De Gerlache (1842), a.w., dl. II, blz. 119. 
>·) De Gerlache (1842), a.w., dl. II, blz. 80. 
и) Zie blz. 91. 
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deze eeuwigheidsgedachte vindt bevestiging in De Gerlache's terug
reis naar Luik, die liep „par Bois-le-Duc".S8 

Op 5 oktober schreef de gouvernementele burgemeester van 
's-Hertogenbosch, A. G. Verheyen, aan de sekretaris van staat, De 
Mey van Streefkerk: „Luyben is hier in den afgelopen week met 
Gerlache aangekomen, laatstgenoemde heeft hier onder auspice van 
H. de Wijs en Luyben de publieke gestichten dezer stad bezocht, en 
zo ik vememe met een bijzondere aandacht mijn huis in bijzonder 
aandacht genomen".se Een weekje later meldt de „maanist" Wi-
selius, sprekend over De Wijs als hoofd-redakteur van de Noord-
ЪтаЪапает, wat giftiger: „ongeveer twee weken geleden heeft hij De 
Gerlache, die toen bij Luyben gelogeerd was, zeer gefêteerd, en veel 
is toen in dien kring voorgevallen, wat alzins de opmerking der politie 
heeft moeten trekken".40 Weer een week daarna probeert Van den 
Bogaerde in een rapport aan de minister van binnenlandse zaken de 
door geruchten opgerakelde vrees voor „een coup de main van de 
kanten van Luik" te ontzenuwen.41 Dat een en ander onderling ver
band houdt, lijkt een niet te boude redenering. 

Het bezoek van de belangrijke belg De Gerlache aan Hein de 
Wijs had twee krantenmannen verenigd, wier geesten verwant wa
ren. De band tussen de Noord-Brabander — die in zijn oprichtings
prospectus van 1829 een ideologiese weg „in navolging van enige 
franse zuid-nederlandsche bladen" had aangekondigd42 — en de 
Courrier de h Meuse, bleek reeds uit de eindeloze rij, door het bos-
sche blad aan de luikse zusterkrant ontleende artikelen. Het „con-
servatief-katholicisme", waarmee de Courrier zich van zijn belgiese 
konkurrenten onderscheidde, vormde een voor de noord-brabanders 
natuurlijk milieu; maar er was misschien nog een andere, persoon
lijker link in de figuur van Mr. Gerris. Deze jurist had van 1818 tot 
1824 in Luik, waar de Courrier sinds 1820 verscheen43, gestu
deerd.44 Volgens Van Blarkom, hoorde Gerris bij de eerste redak-

se) De Gerlache (1842), a.w., dl. II, blz. 74; zie ook Noord-Brabander, 2 oktober 
1830. 
»·) A.R.A. Staatssecretarie, inv.no. 6033, 5 oktober 1830. 
*») A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 89, 12 oktober 1830. 
«) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 19 oktober 1830. 
«) Noord-Brabander, 10 maart 1829. 
«) Sautijn Kluit, t.e.p., blz. 388. 
44) Mededeling van drs. A. Gerris, Boxtel. 
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teuren van de Noord-Brabander, in welke funktie hij voor 600 gul

den 's jaars het talrijke franse vertaalwerk voor zijn rekening nam. ** 

Van den Bogaerde nu, meldde half oktober in hetzelfde rapport van 

genoemde „coup de main" uit Luik, dat deze, zich in de kring van 

De Wijs bewegende advokaat, die „bij mangel van practijk mede

werkte aan de redactie van de Noord-Brabander", reeds lang door de 

politie in de gaten werd gehouden.46 Verdere banden tussen De 

Gerlache en Gerris blijven echter louter hypotheties. 

Zekerder is het, dat de belg op bezoek kwam bij een De Wijs met 

stijgende invloed en aktiviteit. De lente van 1830 had, niet in het 

minst geholpen door enige gouvernementele koncessies, de politieke 

opponenten uit de provincie in een milder klimaat wat wind uit de 

zeilen genomen.47 Maar op 12 oktober kon Van den Bogaerde opnieuw 

ettelijke alineaas aan Hein, „als drijfveer, tolk en vraagbaak der R.C. 

geestelijkheid" gaan wijden. Zijn aanhang was weer groeiende, „zijn

de zulks vooral kenbaar hieraan, dat zij, die de partij van den Heere 

de Wijs reeds verlaten hadden, thans reeds meer achterhoudend zijn 

geworden, en slechts op eene daartoe gunstige gelegenheid schijnen 

te wachten, om meer openlijk voor die partij uit te komen".48 Zijn 

methodes, niet onwaarschijnlijk door lichamelijke ongemakken als 

„een zeer gebrekkig spraakorgaan" en een „slecht ter been" zijn ge-

konditioneerd49, waren ongewijzigd gebleven: „het voeren eener ac

tieve correspondentie" en het „middel van het dagblad de Noord-

Brabander"; „het dagblad de Noord-Brabander werd wederom meer in 

een oproermakende geest geschreven, en de correspondentie scheen 

wederom een nieuwe activiteit verkregen te hebben" schreef de gou

verneur60 op dezelfde dag, dat Wiselius wist te melden, dat De Wijs in 

Den Bosch „door particuliere brieven kwaad zaad trachtte te strooien".81 

Wat was dat voor een stokende en wervende geest, waarin de 

Noord-Brabander, die met de door hem in september bepleite rijks-

eenheid de welwillende goedkeuring van een minzame gouverneur 

«) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 84, 1 juni 1829. 
«·) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 19 oktober 1830. 
«') Zieblz.63. 
«j A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 12 oktober 1830. 
ω ) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 53 geheim, nummer 377. Van den Bogaer
de aan Binnenlandse Zaken, 15 juli 1841. 
5 0 ) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 12 oktober 1830. 

" ) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 89, 12 oktober 1830. 
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had kunnen wegdragen, sinds begin oktober uitmuntte? Zonder twij
fel wordt gedoeld op zijn onverholen propaganda om, nu de prins 
in Antwerpen poogde splitsing van het land onder Oranje te ver
wezenlijken, Noord-Brabant afzonderlijk te horen en „ligging, ge
aardheid, zeden en godsdienst" in aanmerking te nemen, zodat de 
provincie logieserwijze bij het Zuiden gevoegd zou kunnen worden; 
men herinnere zich „de gedane verklaringen van onze waardige ver
tegenwoordigers de beeren Van Sasse van Ysselt en Luyben bij de 
tweede Kamer!"62 

Maar tusschen droom en daad staan wetten in de weg en prac-
tische bezwaren en daarom rijst de vraag, of er uit deze „oproer-
makende" mening, uit de wassende aanhang van een overijverige 
Hein de Wijs en zijn eventueel bevruchtend treffen met sleutel
figuur De Gerlache iets gegroeid is, dat de sfeer van verontrust sa-
menscholen en zenuwachtig wensen te boven stijgt? De lezer late 
zich bij beantwoording niet al te zeer meeslepen op het suggestieve 
pad, dat de schrijver met tot zover meer benaderende dan rake 
beelden geplaveid heeft. Tenslotte had 'n door zijn reis vermoeide 
De Gerlache slechts één avond en nacht in Den Bosch doorgebracht 
en was hij als „uitgesproken cerebraal, kalm en gematigd type, een 
voorstander van de wettelijkheid"53; bovendien eindigde ook het zo
juist uit de „oproermakende Noord-Brabander" geciteerde artikel in 
de volgende, met merkwaardige negaties doorweefde oproep: „intus
sen is het de plicht van alle weidenkenden van al hunne pogingen 
in het werk te stellen om voor te komen, dat er geene ongeregeld
heden plaats hebben".ы 

De aanwijzingen voor werkelijk konkrete stappen om Noord-
Brabant bij het Zuiden gevoegd te krijgen zijn zeer gering. 
Allereerst is er een rankuneus memorandum van de hand van 
Van den Bogaerde uit 1841, toen hij met De Wijs in een kribbige, 
enigszins kinderachtige ruzie gewikkeld was, naar aanleiding van 
door de gouverneur de gedeputeerde verweten manipulaties met 
provinciale bestuursstukken.и Het uitvoerige „zwartboek-De Wijs", 

") Noord-Brabander, 9 oktober 1830. 
") Van den Steene, e.w., blz. 15. 
«) Noord-Brabander, 9 oktober 1830. 
") A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 53 geheim, nummer 377. Klad in Familie
archief Van den Bogaerde, inv.no. 1253. 
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dat Van den Bogaerde bij die gelegenheid aan minister Schim-
melpenninck stuurde, poneert om te beginnen: „Dat de heer De 
Wijs, in en na augustus 1830, niet zonder reden verdacht was, met 
den vijand in relatie te staan, is eene bekende daadzaak, evenzoowel 
als dat hij, reeds voor dat tijdstip zich in aanraking had gesteld met 
de schrijvers van de Courrier de la Meuse en de uitgave van het 
Dagblad de Noord-Brabander het gevolg is geweest". Verdergaande 
wijst de gouverneur er op, dat de militaire autoriteiten van de pro
vincie Hein direkt na de opstand in verzekerde bewaring hadden wil
len stellen, maar dat hij zelf, uitgaande van de redenering dat strenge 
maatregelen rampzalige reakties konden oproepen, de arrestatie ver
hinderd had. Na een vergelijking tussen De Wijs en O'Connel, komt 
dan de klimax: „hetgeen inzonderheid zijn haat tegen mij heeft op
gewekt is de verontwaardiging die ik hem deed blijken toen hij van 
een zeker iemand vergezeld, mij in het begin van 1831 tot zijne 
kwade bedoelingen wilde overhalen en mij kwam zeggen dat alles 
reeds van hooger hand geregeld was, — dat de Provincie aan België 
overging, en dat ik gouverneur zou blijven maar dat ik gewillig de 
hand moest lenen, enz." — de ontwerp-brief in Heeswijk geeft hier 
in plaats van „enz.": „en de Roomsgezinden, bij uitsluiting van alle 
anderen, in posten en bedieningen moest plaatsen" —. 

Ter verantwoording geroepen, schreef De Wijs aan de koning het 
volgende, lakonieke en niet van galgenhumor ontblote antwoord: 
„Wat de heer Gouverneur na alle deze aanklachten bedoeld heeft, 
door zijn gezegde, dat hij mede mijne arrestering in het jaar 1830 
heeft voorkomen, betuig ik niet te weten; indien het waar is, dan 
moet ik hem daarvoor dankbaar wezen, maar ik zoude een gevangen
neming niet gevreesd hebben. Was men beducht voor mijnen in
vloed? Indien dit zo is, dan heeft de bewaarde rust in de Provincie 
mij niet tot oneer gestrekt".ίβ 

Wordt door de heftige ruzie van het tweetal het geloof in de be
trouwbaarheid van bovenstaande beschuldiging sowieso reeds aange
tast? Indien Hein inderdaad met een dergelijk plan bij de gouverneur 
was gekomen, waarom was er dan, toen in 1831, geen onmiddellijke 
arrestatie en/of reportage aan Den Haag gevolgd? Was de invloed 
van De Wijs zo groot, dat Van den Bogaerde daar niet toe durfde 
»*) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 53 geheim, 10 augustus 1841. 

120 

http://inv.no


overgaan, of had laatstgenoemde zo weinig vertrouwen in de toe
komst, dat hij, zelf een belg, liever passief bleef om bij helderder 
wordende hemel alsnog te kunnen kiezen tussen Noord en Zuid? 
Anderzijds, indien de gouverneur het verhaal in 1841 heeft verzon
nen enkel en alleen om De Wijs zwart te maken, waarom is hij dan 
niet bang, dat hem laksheid zal worden verweten, omdat hij De Wijs, 
een figuur op wie de regering al jaren loerde, bij zulk een prachtige 
gelegenheid tot gevangenname toch vrijuit heeft laten gaan? Al met 
al een duister, en weinig overtuigend geheel. 

Een tweede „aanwijzing" voor een opstandig komplot is geprodu
ceerd door Van-Maanen-spion Bergmann, een wat bekrompen, dom
me Draufgänger, wiens anti-klerikalisme zich het liefst uitte in kreten 
als: „wee de lichtgelovige, die in deze tijd aan de rechtzinnigheid 
van een geschoren kruin geloof slaat".57 Deze dienstkloppende be
lastingambtenaar, die door de belgiese troebelen zijn lierse verblijf en 
betrekking had moeten ontvluchten58, stuurde in de lente van 1831 
vanuit Oosterhout de blauwdruk van een groots opgezet plan naar 
zijn superieur59: vóór eind oktober 1830 zouden kommitees de re
volutie al in stilte voor Noord-Brabant georganiseerd hebben, en 
burgemeesters, wethouders en andere ambtenaren zouden reeds door 
hen benoemd zijn; alles onder ratifikatie van een „opper-commitee 
of commission de sûreté"; op enkele uitzonderingen na, zouden alle 
priesters in het komplot gezeten hebben met als taak het ophitsen 
van de massa; ze zouden daartoe bijzondere instrukties ontvangen 
hebben van chefs in Luik, Gent en Antwerpen. En Bergmann be
sluit met de verzuchting: „het is hier alsof de priesters, die huiche
laars, over het lot van heel het mensdom hebben te beschikken". 

Van Maanen, die meende volledig op Bergmann staat te kunnen 
maken, lichtte de minister van binnenlandse zaken, Van Doorn, in eo 

en deze vroeg Van den Bogaerde om opheldering.β1 Tien dagen 
later antwoordde de gouverneur, dat hij na onderzoek geen spoor 
van het door Bergmann gesignaleerde komplot had kunnen ontdek
ken, hoewel hij gaarne wilde geloven „dat, wanneer de opstande-

S7) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 90, 26 april 1831. 
6e) Zie over Bergmann: Witlox, a.w., blz. 204-205. 
··) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 90, 7 mei 1831. 
··) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 233, 15 mei 1831. 
·') A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 233, minuut 16 mei 1831. 
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lingen tot in deze provincie hadden kunnen doordringen, hun eerste 
werk zoude geweest zijn, om alle gezag, zo veel mogelijk, in handen 
der oppositiepartij te stellen, en hunne ambtenaren uit de aanhangers 
der factie te kiezen".a2 Door kollega Van Doom van Van den Bo-
gaerdes reaktie op de hoogte gebracht, repliceert Van Maanen dan 
onbevredigd, in de uiteenzetting van de gouverneur „niet een enig 
bewijs, of afdoende daadzaak vermeld gevonden te hebben, die mij 
van de volstrekte ongegrondheid der zaak zelve heeft kunnen over
tuigen". 6S Hierop wordt de kwestie aangehouden, maar natuurlijk 
wettigen de aanwijzingen niet de stelling, dat er werkelijk een geor
ganiseerd revolutieplan bestaan heeft; zoals Romein zegt, mag echter 
een gebrek aan bewijs ook niet leiden tot de konklusie, dat de ge
dachte aan zo'n samenzwering dus geheel uit de lucht gegrepen is; 
hoe minder vondsten en hoe geslaagder geheimhouding, des te po-
tentiëler het sukses van een revolutieplan! 

Konkluderend geloof ik in elk geval, dat de centrale plaats van de 
noord-brabantse geestelijkheid door Bergmann, afgezien van de epi
theta, op haar juiste waarde geschat is, vandaar dat de houding van 
die klems verderop in dit hoofdstuk uitgebreid onderzocht zal wor
den. Vooral ook, omdat zulks meer licht kan werpen op het boven 
behandelde reilen en zeilen van, de zich uitstekend in religieuze 
kringen thuisvoelende De Wijs en de rol van hem en zijn „factie" 
vanuit hun bolwerk Den Bosch. Of, zoals Van den Bogaerde in maart 
1831 aan de koning zal schrijven: „het was voornamelijk 's-Hertogen-
bosch, dat de meeste ongerustheid in de laatste dagen van augustus 
heerste en vandaar alras naar het platteland oversloeg; de factie 
maakte haar werk ervan, om die ongerustheid gaande te houden en 
daartoe werkte het dagblad de Noord-Brabander, de orgaan der fac
tie, getrouwelijk mede".e4 

Maar voorlopig keren we terug naar eventuele relaties tussen de 
provincie en de prins in Antwerpen. 

§ 3. Sasse van Ysselt, im'pulsief engagement 

Dit dan om in de eerste plaats terecht te komen bij jonkheer Leo-

e l) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 233, 26 mei 1831. 
·*) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 233, 5 juni 1831. 
<") R.A.,P. 716, 28 maart 1831. 
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pold van Sasse van Ysselt, de parlementariër die eerder als oranje-
man en uitermate konstitutioneel, onafhankelijk, rondborstig en te
vens een tikje naïef getypeerd werd. Een periode van onopvallend
heid afsluitend, ontketende hij na het begin van de belgiese opstand 
een jachtige aktiviteit, zijn kielzog doorspoeld met een mêlée van 
bronnen. Zo heterogene schrijvers als Albers, Colenbrander, Gerret-
son, Witlox, Gorris en Tuithof hebben er, elkander aanvullend en 
tegensprekend, uit gehengeldes; met nieuwe gegevens dacht ik een 
nauwkeuriger, hoewel nog niet geheel sluitende samenvatting te 
kunnen wagen. 

De jurist Van Blarkom, „amicissime" van Van Maanen ββ, meldde 
11 september aan de minister, dat Sasse had getracht in Den 
Bosch „ook een soort constitutioneel gezag te etablisseren en zo
doende de eerste stap tot desorders te doen, quasi onder aanbieding 
van zijn diensten aan den heer gouverneur, die hem echter beleef
delijk had afgewezen".67 Op 8 september had Sasse Van den Bo-
gaerde vanuit Boxmeer geschreven, dat hij getwijfeld had tussen 
Brussel om er bij zijn kollegae een soort bemiddelende rol tussen 
Noord en Zuid te spelen, en Den Haag voor de vergadering der 
Staten Generaal van 13 september; „animé, du plus vif désir de servir 
la Dynastie des Nassou", had hij tot het laatste besloten.68 Het is 
merkwaardig, dat Sasse in deze brief niet aan het door Van Blarkom 
gesignaleerde kontakt met Van den Bogaerde refereert; dat de gou
verneur zelf er nergens iets over rapporteert, lijkt nog onbegrijpelijker 
en doet sterke twijfel aan de gegrondheid van Van Blarkoms be
weringen rijzen; dat het bezoek tussen 8 en 11 september gesitueerd 
zou moeten worden, is gezien de geest van Sasse's schrijven immers 
evenmin waarschijnlijk. 

Van Blarkoms brief sloot met het bericht, dat rond de hoofdrol
spelers Luyben en Sasse geruchten gingen over een „quasi nederige 
petitie aan Z.M. om casu quo bij België gevoegd te worden". 

,s) Albers, a.w., dl. I, blz. 387 en volgende; Colenbrander, o.w., blz. 51 en volgen
de; Colenbrander, t.a.p., blz. 169 en volgende; Gerretson, t.a.f., blz. 250 en vol
gende en blz. 564 en volgende; Gorris, a.w., dl. II, blz. 128; Tuithof, a.w., blz. 37; 
Witlox, a.w., blz. 262 en volgende. 
"β) Widox, a.w., blz. 178. 
•') A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 88, 11 september 1830. 
ββ) Familiearchief Van den Bogaerde, doos 124, map 1049. 
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Bekeken in het licht van het bovenstaande en vanwege de nog 

prille groeifase van de scheidingsgedachte in die dagen, wederom 

een merkwaardige melding! Het plan voor zo'n petitie is trouwens 

zeker niet verwezenlijkt; de essentie van een petitie is immers 

haar publieke karakter, waar in dat geval niets van te vinden valt. 

Ondanks al deze tegenwerpingen is Van Blarkoms schrijven 

toch ook weer niet geheel ongeloofwaardig; en dat niet alleen van

wege het vaak aan logica vreemde handelen van een primair rea

gerend karakter als Sasse, maar tevens omdat Sasse's latere stappen 

eveneens door zowel petitiegeruchten als steevaste bezoeken aan 

gouverneur Van den Bogaerde begeleid zullen worden. Wanneer 

Van Blarkom op de avond van dezelfde elfde september in een 

tweede brief aan Van Maanen schrijft, dat Sasse en Luyben de dag 

tevoren „stellig overeengekomen waren, zich in deze tijden aan den 

Koning ten nauwste aan te sluiten" β β, valt zulks overigens heel wat 

gemakkelijker als waar te aanvaarden. 

Een drietal aktiviteiten markeren vervolgens de veranderingen, die 

zich in Sasse's denken gaan voltrekken. In Den Haag stemt hij tegen 

bij de twee door de vorst gestelde vragen over de wenselijkheid van 

konsritutionele wijzigingen in 's lands konstellatie en op 1 oktober 

ondertekent hij als enig „noordelijk" parlementariër het verzoek van 

zo'n dertig zuidelijke kollegae aan de koning om de kroonprins ter 

vreedzame pacificatie naar België te zenden.70 Onderwijl schijnt hij 

de prins van Oranje in een persoonlijk onderhoud een uit de pen 

van Gijsbert Karel van Hogendorp afkomstig scheidingsplan voor

gelegd te hebben, zoals valt af te leiden uit een enigszins ironies, op 

3 oktober de prins gezonden schrijven van de blijkbaar door dit „pla

giaat" geprikkelde Van Hogendorp; het plan voorzag in een zo vol

ledig mogelijke splitsing onder dezelfde dynastie en de paraplu van 

een algemeen pardon.71 

De week daarop is Sasse zoek. Waarschijnlijk heeft hij de tijd

spanne tussen ongeveer 3 en 10 oktober gebruikt om rondreizende 

in zijn gewest druk ruggespraak te houden. Vlak voor de tiende be

zoekt hij gouverneur Van den Bogaerde en blijkt dan zijn besluit ge-

**) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 88, 11 september 1830. 
'·) Muiterij en Scheuring, dl. II, t.a.p., blz. 348. 
") R.G.P. dl. 46, blz. 201. 
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nomen te hebben: Noord-Brabant dient in een door de prins gere
geerd Zuiden gekorporeerd te worden.7Z Sasse reist derhalve af, be
stemming Antwerpen, naar de Van-Maanen-spion C. de Jong op 
10 oktober schrijft: „voorzeker is Sasse de man, die met de nodige 
volmacht, om deze provincie bij België gevoegd te krijgen, reeds 
naar Antwerpen vertrokken is".78 

De opmerkelijke zinsnede „met de nodige volmacht" moet wel 
slaan op de in dezelfde brief genoemde „Luybensche en Sassensche 
club". Van Luyben is overigens sinds zijn bezoek met De Gerlache 
aan De Wijs voorlopig geen spoor te vinden; in ieder geval woonde 
hij de door de koning voor de noordelijken op 19 oktober bijeen-
geroepen vergadering der Staten-Generaal niet bij74; wachtte hij de 
uitslag van Sasse's missie af? 

In 1840 zal de Noord-Brabander deze missie als volgt verwoorden: 
„Jonkheer van Sasse van Ysselt volgde den prins, niet ter sluip, niet, 
gelijk men toen wilde doen voorkomen, als Landverrader, maar in 
het openbaar, en op 's Prinsen verzoek, na van dezen tocht aan den 
Gouverneur van Noord-Brabant eerst kennis te hebben gegeven".75 

Interessant dat „op 's Prinsen verzoek"! Indien zulks klopt, — en 
waarom zou het, gezien Sasse's genoemde bezoek aan de prins en 
de publikatie door de Noord-Brabander op een tijdstip dat de be
trokkenen nog volop hun rollen speelden, niet kloppen? —, als 
het klopt, kan men slechts opmerken, dat de ambitieuze Willem 
in oktober wel meer rare, en voor velen in het Noorden „lands-
verraderlijke" sprongen gemaakt heeft; maar wat was Sasse's oog
merk? Het is belangwekkend deze vraag nog eens expliciet te 
stellen, omdat Widox, uitgaande van de niet voldoende genuanceerde 
gedachte dat de prins en Capaccini zich inspanden om Noord-
Brabant bij het Noorden te houden, — zoals we zagen, was het er 
hen slechts om te doen het gewest voor revolte te behoeden —, de 
ongefundeerde veronderstelling lanceert, dat Sasse daarom niet voor 
een afscheiding van zijn provincie geijverd kan hebben.7Θ Nog af-

'*) Zie brief van Van den Bogaerde aan Van Doom: A.R.A. Binnenlandse Zaken, 
inv.no. 232, 12 oktober 1830. 
«) R.G.P. dl. 46, blz. 222. 
'<) Bredasche Courant, 21 oktober 1830. 
") Noord-Brabander, 25 juli 1840. 
'·) Witlox, a.w., blz. 263. 

125 

http://inv.no


gezien van het feit, dat Capaccini Sasse reeds vroeger maar een 
„uomo immoralissimo" had gevonden " , suggereren de bronnen toch 
duidelijk het tegenovergestelde. Naast de geciteerde rapporten van 
De Jong en Van den Bogaerde spreken ook het Provinciaal Dagblad
en de Noord-Brabander een voor de goede verstaander klare taal: 
Sasse wilde aansluiting van Noord-Brabant bij een door de prins 
geregeerd Zuiden.78 

Over het optreden zelf van Sasse binnen de afkalvende prinselijke 
kring in de bedreigde Scheldestad is niets bekend; wel van tastende 
trabbelen aan het thuisfront. Dezelfde brief van De Jong, waarin 
sprake is van „de nodige volmacht" en „de Luybensche en Sas-
sensche club", meldt daarbij het gerucht, dat er met name in het 
arrondissement Eindhoven petities om tot afscheiding van de 
provincie van het Noorden te komen, gepland werden. Een mare, 
die ook door Van den Bogaerde gerapporteerd wordt; volgens hem 
zou het gaan om zowel aan de Tweede-Kamer als aan het pro
vinciaal bestuur gerichte verzoekschriften.79 Na de betreffende 
streek bezocht te hebben, schrijft de gouverneur op 12 oktober, dat 
het petitioneren in elk geval nog niet gestart was, hoewel hij, daarin 
bevestigd door zijn onderhoud met Sasse, van mening bleef, dat de 
oppositie de taktiek van petitioneren „om Noord-Brabant bij het 
Zuiden te voegen, indien de scheiding tot stand kwam" in voort
durend beraad hield.80 Misschien dat Luyben achter de schermen 
aan het werk was; half oktober noteerde Verstolk van Soelen, blijk
baar de communis opinio van gouvernementeel Den Haag vertol
kend, dat het in Noord-Brabant niet aan „drijvers, waaronder leden 
der Staten Generaal" ontbrak, werkzaam om de provincie in geval 
van scheiding „te doen voegen bij België".81 

De, overigens in het petitioneren ervaren oppositie durfde de stap 
echter niet aan. Op 19 oktober signaleerde Van den Bogaerde nog
maals het sub rosa houden der verzoekschriften.82 Eind oktober lijkt 
de beslissing gevallen. Zowel de officier van justitie te Eindhoven 

") Manning, a.w., blz. 86. 
78) Provinciaal DaghUd, 12 oktober 1830; Noord-Brahander, 23 oktober 1830. 
'·) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 10 oktober 1830. 
m) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 12 oktober 1830. 
e«) R.G.P. dl. 46, blz. 235, Verstolk aan Falck, 16 oktober 1830. 
") A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 19 oktober 1830. 
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als de distriktskommissaris van Heimond melden dan, dat er in 
Eindhoven druk gepetitioneerd werd om onder België te komen.83 

Maar ingediend zijn deze petities nooit en 1 november schrijft De 
Jong, dat „de waarschijnlijke reden daarvan is, dat Sasse van Ysselt 
toen naar Antwerpen vertrokken en vervolgens teruggekeerd zijnde, 
na een lange konferentie met den heer Gouverneur... het voortgaan 
van die tekening zichzelf vooralsnog moet afgeraden hebben".β4 

Overigens waren de kaarten onderwijl ook wel wat anders komen 
te liggen en had Sasse door een nieuw en direkter initiatief van zich 
doen spreken. Rond de twintigste was hij met feitelijk lege handen 
in Noord-Brabant teruggekeerd, maar op 22 oktober stuurde Asser 
in Den Haag Van Maanen het bericht, van Verheyen vernomen te 
hebben, dat Sasse, op rechtstreekse doortocht naar de regeringsstad85, 
in Breda verklaard had: „dat de Prins van Oranje hem had verze
kerd, dat Noord-Brabant met België zoude worden verenigd; dat dit 
in de aard der zaak lag etc. Dat Sasse van Ysselt in de volgende week 
in de Staten-Generaal de afscheiding van Holland zoude komen 
voorstellen". " Asser merkt op, dit als zijnde al te boud niet te ge
loven, maar het past uitstekend in het kader van Sasse's hele hande
len en valt ook te rijmen met de teneur van een plechtig dokument, 
dat de nijvere jonkheer op 25 oktober aan zijn koning zendt. 

Dit in Boxmeer geposte adres — zijn verblijf in Den Haag, 
waar hij waarschijnlijk venijnig zijn hoofd had gestoten, was blijk
baar zeer kortstondig geweest — analyseert de toestand in het 
Rijk, uitgaande van de reeds langer bij de oppositie populaire ge
dachte, dat de grondwet een „contrat synallagmatique, pacte social 
bilatéral" was87; nu de scheiding een feit werd, verloor de konstitutie 
zodoende automaties haar rechtskracht, en de Staten Generaal het 
legaal bestaan; de gewesten vielen terug op hun oorspronkelijke on
afhankelijkheid; het enige middel om het hele land voor de dynastie 
der Nassau's te behouden, was volgens Sasse, deze realiteit onder
kennende de vijandelijkheden te schorsen, het nog bestaande leger in 

и ) R-A.,?. 698, 26 oktober 1830 en P. 699, 1 november 1830. 
M ) R.G.P. dl. 46, blz. 261, uit 's-Hertogenbosch aan Van Maanen, 1 november 
1830. 
e») Noord-Brahander, 25 juli 1840. 
<*) R.G.P., dl. 46, blz. 243, Asser aan Van Maanen, 22 oktober 1830. 
e 7) Formulering van Groen van Prinsterer; zie: Gerretson, t.a.p., blz. 564. 
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het oude Noorden(?) post te doen vatten en tenslotte de gewesten te 
raadplegen „aan welke divisie van het Rijk, dat zij genegen waren 
zich aan te sluiten". Sasse ondertekent als „een man, wiens hart vol 
vaderlandsliefde" was.8e 

Deze brief heeft tot een tweetal diskussies aanleiding gegeven. Op 
de eerste plaats tot een zeer eenzijdige tussen de koning en zijn raad
gevende ministers Van Doorn en Van Maanen, die Sasse's konstruk-
ties verontwaardigd als gezagsondermijnend gebeuzel aan de kaak 
stelden en gezamenlijk triomfantelijk konkludeerden dat, als volgens 
Sasse's gedachtengang de Staten Generaal hun zending verloren 
hadden, hij-zelf tevens zijn parlementaire onschendbaarheid kwijt 
was, zodat hij bij het minste of geringste in verzekerde bewaring 
gesteld zou kunnen worden.89 Wat nog eens de tragiek van deze 
brave Sasse aantoont: waren zijn voortdurende, plichtsgetrouwe be
zoeken aan de gouverneur even zovele gelegenheden voor het gouver
nement om in de oppositionele kaart te kijken, met zijn haast over
dreven konstitutionalisme graaft hij bijna zijn eigen graf; voor een 
tijd en in een land, waarin legale oppositie de regerenden als een con
tradictio in terminis voorkwam, trouwens begrijpelijke feitelijkheden. 

Een tweede diskussie, meer een duel, verwikkelt in latere 
dagen de historici Witlox en Gerretson in een pennestrijd. Witlox 
geloofde, dat Noord-Brabant tenslotte voor het Noorden moest kie
zen 90, en de twist toespitsend op Sasse van Ysselt, dat deze voorman, 
als katholiek, niet op aansluiting bij het zich toen manifesterende 
België uit geweest kan zijn.β1 Gerretson konldudeerde uit het onder
havige adres van 25 oktober juist het tegenovergestelde: hoe zou 
Sasse voor vrije keuze der gewesten ijveren, als hij met de status 
quo tevreden was?92 Gerretson wijst er op dat men reeds vroeger in 
Staats-Brabant niet noord-nederland-vaderlandslievend, maar enkel 
oranjegezind was en werpt Witlox voor de voeten, dat het katholi
cisme nu net essentieel anders geïnterpreteerd diende te worden, 
ю ) R.G.P., dl. 46, blz. 250. 
eB) Gerretson, t.a.p., blz. 552-557: Van Doorn aan de koning, 1 november 1830; 
Van Maanen aan de koning, 5 november 1830; Van Doorn en Van Maanen aan 
de koning, 9 november 1830. 
··) Gerretson, t.a.p., blz. 285. 
") C. Gerretson, Intermezzo. Limburg, mijn VaderlandI, in Roeping (jrg. 1934-
1935), blz. 614-615, Widox geciteerd uit de Maasbode, 2 juni 1935. 
·«) Gerretson, t.a.j»., blz. 568. 
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omdat het de kern was van het „besef van midden-nederlands" 
zijn93, van een soort sub-nationaliteit, te situeren tussen de waalse 
gewesten en anderzijds de Moerdijk.94 Sasse, die zich volgens hem 
„zuidelijke" voelde, — anders had hij het 1 oktober-verzoek aan de 
koning niet getekend, en anders was hij de prins niet naar Antwer
pen gevolgd95 —, wordt vervolgens hobbyïsties uitgeroepen tot het 
proto-type van de midden-nederlander en Gerretson weet zelfs zeker 
dat juist dit midden-nederlanderschap, dat na 1830 landsverraderlijk 
werd, Sasse bewogen heeft tot 't verbranden van zijn privé-archief.9β 

Deze schrijver gaat er van uit, dat niet de passieve eigen
aardigheden, zoals taal religie zeden, een volk tot natie maken, maar 
het aktieve wilsfeit: „le désir d'être ensemble"; een mentaliteit, zoals 
die door hem bij zijn „dietsch" droombeeld geput zou kunnen wor
den uit een werkzaam katholicisme; juist dat, zo verklaarde hij, zou 
immers „het karakteristieke van de midden-nederlandse sub-natio
naliteit" zijn geweest.97 Maar hij vergeet, dat dit niet aan de orde 
was, terwijl hij zelf eerder beweerde, dat, waar de „Münsterse" 
scheuring der Nederlanden verklaard diende te worden uit de te
genstelling reformatie en contra-reformatie, — het haec libertatis ergo 
lag onder in de worstelstrijd der vaderlandse konfraters —, de split
sing van 1830 juist haar grondslag vond in het schisma tussen de 
„bonapartistische totalitaire staat en de tot „liberalisme" geamadou-
eerden geest van de Revolutie".98 

Sterker staat Gerretson met zijn opvatting, dat er in 1830 beneden 
de Moerdijk nauwelijks iets blijkt van een „désir de rester ensemble" 
met die van boven de grote rivieren.99 Er was in „Holland" daaren
tegen wel sprake van, zoals Picard zegt, een „contra-nationalisme", 
een tegen het beneden-moerdijkse gericht anti-enthousiasme100; ver
derop zal dit nog ter sprake komen. Een noordelijke afbakening van 
zijn „midden-nederland" valt door Gerretson dus nog wel te versie-

·') Gerretson, t.a.j»., blz. 285. 
M) Gerretson, t.e.p., blz. 568. 
•5) Gerretson, t.a.p., blz. 550. 
·«) Gerretson, t.a.p., bh. 549-550. 
") Gerretson, t.a.p., blz. 615. 
•e) Gerretson, t.a.p., blz. 279. 
·») Gerretson, t.a.p., blz. 284. 
100) L. Picard, Geschiedenis van de Vlaamsche en Groot-Nederlandsche beweging 
(Antwerpen 1942), blz. 246. 
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ren. Hij heeft daarvoor echter nog een tweede grens nodig en dat 
blijkt lastiger. Gerretson poogt het te bereiken, door „heel zwakjes" 
te stellen, dat de „geest van midden-nederland, zich in 1830 ietsjes 
bewust was van de tegenstelling Dietsch-Waalsch of, zo men wil, 
Nederlandsch-Fransch".101 Enigszins boos blijkbaar, dat er toch geen 
dietse uitkristallisering heeft plaats gevonden, wijt hij zulks later aan 
de verfransing der vlaamse bovenlaag,102 verwijzende naar zijn idee 
van potentiële en aktuele naties.103 Het zal de lezer duidelijk wor
den, dat zijn „midden-nederland" tot het ras der potentiële behoorde. 
Een en ander lijkt me duidelijk onduidelijke krompraat. Potenties 
vinden hun vruchtbeginsel in feiten; deze dienen voorop te gaan. 
Men kan het betreuren, dat de vlaamse bovenlaag verfranst was, 
doch men dient er wel rekening mee te houden. „Uitgaande van het 
feit, dat de belgiese gebieden geheel de moderne periode door sterk 
gedecentraliseerd bestuurd werden, en dan nog steeds door vreem
den, — dus geen vlamingen of geen walen —, zie ik niet hoe de 
tegenstelling vlamingen-walen in 1830 al wortel geschoten zou 
kunnen hebben", vindt Dhondt.104 In het toenmalige Noord-Brabant 
is al helemaal geen iota van een dergelijk diets bewustzijn te vinden 
en, zoals we zagen, ligt dat voor de hand, omdat de vijftien jaren van 
vereniging met de beigen veel te kort geweest waren om tot een ge
worteld solidariteitsgevoel met de vlamingen of, om Gerretson te 
gerieven, zo'n subnationalisme te komen.105 

Naar aanleiding overigens van Gerretsons soms groteske gedachten-
gang valt er wat Noord-Brabant betreft interessant te parafraseren. 
Waar hij het konflikt van 1830 ziet als een „strijd tussen autoritaire 
en libertaire vrijzinnigheid" of, met Groen, „den broederstrijd der li
beralen" loe, was het voor de „roomse" noord-brabanders een wereld
vreemd toekijken; en dat niet vanuit een, „katholieke dietsche sub-

m ) Gerretson, t.a.p., blz. 289. 
10ï) Gerretson, t.a.p., blz. 615. 
,0») Gerretson, t.a.p., blz. 288. 
1 И ) Dhondt, t.a.f., blz. 252. 
" ' ) Zie blz. 98. 
1β*) Gerretson, t.a.p., blz. 280. Vergelijk: A. J. Lastdrager, Proeve eener Geschiede
nis van het Koningrijk der Nederlanden (Amsterdam 1835), dl. II, blz. 578: ,,en 
nog een ander kamerlid (Van Utenhoven uit Utrecht) wenste alleen een scheiding 
tussen de Waalse en Nederlandse gewesten, zodat de Vlaanderens, Antwerpen en 
Limburg, althans grotendeels, aan het Noorden zouden blijven"; de noord-brabantse 
afgevaardigden hebben niet op dit idee gereageerd. 
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nationaliteit", maar vanuit een normale, uit onbegrip spruitende on
zekerheid; Gerretsons opmerking, dat het gevoel van dietse saamhorig
heid Sasse een voorstander deed zijn van de rijkseenheid, omdat split
sing verstrooiend zou werken, en het bewustzijn van de tegenstelling 
protestant en katholiek hem een aanhanger maakte van federalisa-
tie107, is daarom, hoe krombenig van motivering ook, op een char
mante manier exemplaries voor Sasse's embarras du choix. 

Konkluderende kan men stellen, dat zowel Gerretson als Widox, 
ondanks diens vaak verrassend histories instinkt, door lakunes in hun 
bronnenkennis onvoldoende in staat waren de gebeurtenissen juist 
te faseren en de verschillende nuance-verschuivingen te onderken
nen: Sasse was eerst, in september, als rooms-katholiek noord-bra-
bander tegen de scheiding geweest, had daarna in oktober van liever
lede bij een door de prins geregeerd Zuiden gevoegd willen worden, 
maar moest tenslotte berusten in de status-quo, die Noord-Brabant 
als noordelijke provincie bevroor, terwijl de liberale en anti-orangis-
tiese ontwikkelingen in België, naast een boven de grote rivieren 
groeiend anti-klerikalisme, de idee ener keuze naar het romantiese 
rijk van een irreële rommelzolder deden verdwijnen en Sasse zelf 
met een verzameling frustraties lieten zitten. 

Op 25 oktober had de kroonprins Antwerpen à-contre-coeur en 
verbitterd verlaten en twee dagen daarop geselde Chassé met zijn 
beruchte bombardement straten en huizen der stad; de konsekwen-
ties bleken voor de Oranje's desastreus, hun populariteit kreeg een nu 
definitieve dreun, zodat ook Sasse's belgiese aspiraties hun zin ver
loren. Wel bleef hij vasthouden aan zijn visie, dat de scheiding de 
Overheid van haar legitieme basis beroofd had; hij probeerde het 
vakuum, althans voor Boxmeer en omstreken op te vullen door te 
trachten een burgerwacht te vormen, aldus meldingen van de pro
vinciale kommandant generaal-majoor Yermasen, de opvolger van 
De Roye van Wichem, op 8 november aan de minister van oorlog 
De Eerens en van gouverneur Van den Bogaerde op 9 november aan 
de minister van binnenlandse zaken Van Doorn.108 De gouverneur 
schrijft later in zijn jaarverslag over 1830, dat Sasse hem in verband 

и") Gerretson, t.e.p., blz. 615. 
'•e) Gerretson, t.a.p., blz. 554; en A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 9 
november 1830. 
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met dit plan tweemaal in Den Bosch is komen opzoeken109; mis
schien uit angst zich te kompromitteren heeft hij dat echter in no
vember 1830 zelf Den Haag verzwegen. 

Yermasen stuurde troepen naar de streek en Van den Bogaerde in
strueerde de burgemeester van Boxmeer, dat, zo er al een burgerwacht 
gevormd moest worden, die in ieder geval onder leiding van hem, de 
burgemeester, diende te staan en niet onder Sasse; een sluwe ma
noeuvre, want zodoende wist de gouverneur de plannen inderdaad 
in een plaatselijk kompetentie en prestige-gevecht te smoren.110 

De onrust in de regio Boxmeer was groot, men sympathiseerde met 
het Zuiden111, de belastingen werden „zeer slap" betaald en konspi-
raties dreigden; aan de andere kant van de Maas, in Limburg, had 
men reeds openlijk de zijde van de opstandelingen gekozen. Sasse 
propageerde nu een algemene wapening van de ingezetenen om zo
wel de openbare orde te bewaren als de eventuele vijand te keren, 
beweegredenen, waar de gouverneur een groot vraagteken achter 
plaatste, hoewel hij, buiten het feit dat Sasse zich verstoutte zo bru
taal te zijn om de Noord-Brabander op straat publiekelijk voor te 
lezen, die argwaan slechts kon stoelen op geruchten en „zijdelingse 
informatiën", zoals dat Sasse door het provisioneel bestuur te Brussel 
tot gouverneur van Noord-Brabant benoemd was, dat enige tweede-
kamerleden uit de zuidelijke provinciën, waaronder de roomse voor
man De Brouckère, stiekem bij hem op bezoek geweest waren en 
tenslotte, dat Sasse zich van tijd tot tijd naar de opstandige gewesten 
begaf112; drie geruchten, die, eventueel gekoppeld aan het boven 
besproken „komplot-De Wijs", tot een opwindende konklusie kun
nen noden, maar die bij gebrek aan bevestiging juist zoals door het 
gouvernement van toen, door de historicus van nu als voorlopig te 
spekulatief ter zijde gesteld dienen te worden. 

Zekerder is het dat Sasse in januari 1831 zijn isolement doorbreekt 
voor een vreemde tocht naar Den Haag. Uit de Brieven en Gedenk
schriften van Van Hogendorp blijkt, dat hij zich dan heeft neerge
legd bij de scheiding, — misschien was de eeuwige uitsluiting van het 

10«) R.A.,P. 716, 28 maait 1831, jaarverslag aan de koning. 
u o ) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 9 november 1830. 
•ч) Zie blz. 86. 
"*) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 9 november 1830. 
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Oranje-huis door het belgiese Congres op 24 november 1830 wat dat 
betreft definitief doorslaggevend geweest —, en dat hij uit is op her
nieuwde aktie, nu binnen het Noorden. In ieder geval ontvouwt hij 
de oude staatsman een „mennisdes" plan om tot een soort noordelijke 
„factie" te komen tussen de minderheid der protestanten, die een 
nieuwe en meer liberale grondwet voorstond, en de katholieken van 
het gekortwiekte rijk, waar ze immers twee-vijfden van de bevolking 
uitmaakten. n s Van Hogendorp wijst het idee terecht als irreëel en 
onrijp, — vooral de positie der roomsen in de toenmalige parlementaire 
en intellektuele konstellatie werd door Sasse schromelijk overschat —, 
van de hand. Volgens Colenbrander was hij „te oud en alleenig om 
dien nieuwen weg te durven gaan"114; maar Witlox stelt heel wat 
minder vrijblijvend: „met den geprikkelden en hooghartigen Van 
Hogendorp was niets te beginnen; trouwens een navolging van de in 
het Noorden zo gehate Zuidelijke Unie was in die dagen van anti-
Belgische en anti-Katholieke opwinding een volslagen onmogelijk
heid; alleen de naïeve Sasse kon daaraan denken".115 

En zo viel het doek over Sasse's zoveelste mislukte initiatief; 
mokkend trok hij zich, onderhand obligaat obstinaat terug op zijn 
kasteel te Boxmeer. De Staten Generaal zouden zijn gezicht een tien
tal jaren niet meer zien, omdat hij een Tweede-Kamer met minder 
dan 56 leden ongrondwettig achtte en, blijkens een partikulier schrij
ven van Van Doorn aan Van den Bogaerde op 9 maart 183111β, be
gon men er in Noord-Brabant over te denken Hein de Wijs maar in 
zijn plaats tot kamerlid te laten kiezen; een plan, dat nog eens de 
positie adstrueert van deze twee, als, samen met Luyben, de grote 
leiders der oppositionelen. 

Tekenend voor Sasse's gesteldheid en teleurstelling, dus onvrede 
over hoe het gelopen was, is een verslag, dat Van Blarkom op 15 
december 1831 aan Van Maanen stuurde; de spion vertelt daarin, 
hoe generaal-majoor Kustler bij de legering in Boxmeer tot grote 
woede van Sasse geweigerd had op diens uitnodiging om op het slot 
te komen logeren in te gaan; de twee kapiteins, die er toen werden 
u 3 ) Brieven en Gedenkschriften van Gijsbert Karel van Hogendorp, a.w., dl. VII, 
biz. 208-209. 
"*) Colenbrander, t.a.p., bh. 169. 
"*) Witlox, a.w., blz. 296. 
"в) Familie-archief Van den Bogaerde, doos 70, map 735. 

133 



gelegerd, waren vervolgens weggelopen vanwege „'s mans altoos on
aangename opmerkingen op de gang der regering en vooral over U 
(== Van Maanen)"; de generaal was toch nog een keer ten kastele 
gaan dineren, maar de gestadige werking van de wijn had toen ten 
gevolge, dat een der militairen een toast uitbracht op de leden der 
Staten Generaal, die trouw waren gebleven aan koning en vaderland, 
en „de dood aan hem die met een vals hart dronk"; Sasse liet zijn 
glas staan en liep weg.117 Slechts wrevel restte de edelman. 

§ 4. Noord-Brabant twistappel 

Naast deze al dan niet direkte raakpunten tussen de prins in Ant
werpen en Noord-Brabant, — het bisschopsplan van Capaccini, de 
moeilijk te taxeren relatie tussen De Gerlache en de kring rond de 
Noord-Brabander en tenslotte de stappen van Sasse —, werd de pro
vincie zelf tijdens Willems missie twistappel bij uitstek, pièce de mi
lieu. Aangezien de beigen wel geen veroveringsplannen zouden koes
teren, dacht dagboekanier Van der Duyn van Maasdam weliswaar op 
5 oktober te mogen noteren dat de strijd gestreden was118, maar tege
lijkertijd bracht het Algemeen Handelsbhd de als „snorkerij" geken
schetste melding, dat het provisioneel gouvernement bevolen zou 
hebben Bergen op Zoom, Breda en 's-Hertogenbosch in te nemen, 
„alzoo deze plaatsen de scheidsmuren tussen Holland en België 
moesten worden".11β Twee dagen later beantwoordden Van de 
Weyer en De Mérode, samen met De Potter en Rogier de leiders van 
het jonge België, de toenaderingspogingen van de prins van Oranje 
met de harde eis: „la retraite des Troupes au-delà du Moerdijk".120 

„Wilde de Nederlander dit niet, wilde hij niet, in zijn, alzoo ver
minkt en van verdedigingsmiddelen ontbloot, Vaderland, aan, moei
lijk te weren, aanvallen zijn blootgesteld, dan moest hij naar de 
grenzen snellen en 's vijands vaart stuiten"121, schreef Lastdrager la
ter in een juiste typering van het boven de rivieren ontbrandende 
,17) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 90, 15 december 1831. 
l l e) Sirtema van Grovesrins, a.w., blz. 229. 
11") Algemeen Handelsblad, 5 oktober 1830, partikuliere konespondentie uit Ant
werpen. 
l ï 0) Brussel, Algemeen Rijksarchief, Gouvernement Provisoire I, 7 oktober 1830. 
1 г 1) Lastdrager, A. J., Nieuwste Geschiedenissen van Nederland in jaarUflische 
overzigten (Amsterdam 1839), dl. I, blz. 82. 
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„contra-nationalisme" der noordelijken, terwijl de Bredasche Courant 
in snibbende ironie de verwachting uitsprak, dat de beigen wel heel 
snel Terschelling en Ameland als grens zouden gaan opeisen, met 
hun pochende overmoed spottei22, en het brave Provinciaal Dagblad, 
natuurlijk citerenderwijs, poneerde, dat men om dit zuidelijk ver
langen slechts kon lachen.12s 

Geheel anders was de reaktie van de Noord-Brabander. Dit 
blad klampte zich vast aan de hoop op een schikking en schminkte 
de belgiese eis zorgvuldig met een make-up van goedwillende 
redelijkheid: de meerderheid der zuidelijken wensten slechts onder
handelingen resulterende in de terugtrekking der troepen over 
de grote rivieren, en verlangden, dat hun provinciën, waar
onder Noord-Brabant, voortaan door de kroonprins geregeerd 
zouden worden124; een standpunt, dat aansloot bij hetgeen Sasse 
onderwijl in Antwerpen bepleitte. De werkzaamheden van de op 1 
oktober door de koning ter voorbereiding van een scheidingsontwerp 
ingestelde kommissie bekommentarierend, schreef het blad boven
dien bitter, dat de grenzen wel zoveel mogelijk zuidwaarts bepaald 
zouden worden „en wel zeker ten koste van een provincie, die daar
bij zoveel belang had, en zo gering bij die commissie vertegenwoor
digd werd"; de enige noord-brabantse representant was namelijk de 
sinds 1821 te Brussel wonende staatsraad A. J. Borret126, die uit 
hoofde van zijn funktie voor velen, zo vond de Noord-Brabander 
eufemisties, nu niet bepaald een personifikatie van onpartijdigheid 
was; het blad besloot, zijn krampachtigheid verklarende, met de 
hartekreet, dat de katholieke noord-brabanders een toekomst zonder 
bescherming der zuidelijken uiterst angstvallig tegemoet zagen.12e 

De realiteit bleek voor deze wensen steeds wreder en, de situatie 
overziende, kon twee dagen later, — 16 oktober —, slechts in wan
hoop worden vastgesteld, dat samen met de winter het oorlogstoneel 
naderde en de provincie „het grote verschilpunt tussen de twee ge
deelten van het rijk" scheen te gaan worden. ш De opname van het 

"') Bredasche Courant, 11 en 12 oktober 1830. 
, e ) Provinciaal Dagblad, 15 oktober 1830, citaat uit het Handelsbhd. 
l ") Noord-Brabander, 14 oktober 1830. 
, t 5) Nieww Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl. I (Leiden 1911), kolom 
421-422. 
»«) Noord-Brabander, 14 oktober 1830. 
l t 7) Noord-Brabander, 16 oktober 1830. 
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scheidingsplan van een belgiese skribent met als artikel zeven: „de 
bevolking der zuidelijke provinciën van het voormalig Koningrijk der 
Nederlanden, van de provincie Noord-Braband, van de linker oever 
der Schelde, zullen gezamelijk het Belgische volk uitmaken", kon 
enkel mosterd na de maaltijd lijken.128 Op 23 oktober wordt een 
laatste, een testamentair fatalisme uitademend pleidooi voor de po
sitie van de provincie gehouden. Een pleidooi, dat begint met de 
wrange konstatering: „intussen ligt Noord-Brabant in deze kamp-
strijd als een onbeheerd goed, dat in deze stand van zaken buiten 
staat is, om voor deszelfs belang te kunnen spreken"; waarop de 
redelijkheid van het zuidelijke verlangen naar „de zeeuwse stromen, 
de Moerdijk, de grote rivieren, met de daarop liggende steden" als 
waarborg tegen een vijandige inval, — de lezer vraagt zich af, van
waar die bij een vreedzame scheiding onder dezelfde dynastie zou 
moeten komen, — benadrukt wordt; mocht toch Noord-Brabant, 
mochten toch de heren Sasse van Ysselt, Luyben en de anderen ge
hoord worden; als heel Nederland onder de skepter der Oranje's zou 
blijven, moest de toekomst van het gewest de koning immers onver
schillig laten129. Op 16 oktober had het blad echter al sarkasties 
vastgesteld, dat als Noord-Brabant bij een door de prins geregeerd 
Zuiden zou willen, het Noorden „daartegen het mogelijke in het 
werk zou stellen, want hoe hatelijk de noord-brabanders bij een aan
tal bewoners der noordelijke gewesten ook mochten wezen, zoude 
men hun verblijfplaats niet graag aan anderen gunnen".130 

Tegenover de belgiese eis aangaande de grote rivieren stond voor 
onze interpolaire provincie inderdaad de opinie der noordelijken, die 
weer gedeeltelijk een funktie was van de houding der noord-brabantse 
hervormden. Deze laatsten verbeeldden zich, aldus Van den Bo-
gaerde, dat de roomsen de situatie louter uit religieus gezichtspunt 
beschouwden, en ze vreesden zodoende dat ze, „wanneer er onver
hoopt onlusten mochten ontstaan", meteen en flink vervolgd zouden 
worden; volgens de gouverneur hadden ze zelfs al hier en daar ge
wapende zelfverdedigingsgroepjes opgericht, na familie en kostbaar-

iee) Noord-Brabander, 21 oktober 1830, F. Paiidaens, Middelen om de opstand 
van België te doen ophouden. 
l">) Noord-Brabander, 23 oktober 1830. 
•M) Noord-Brabander, 16 oktober 1830. 
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heden elders in veiligheid gebracht te hebben; en hij besloot veront
rust: „wanneer men alhier onlusten wilde doen ontstaan, dan zouden 
de onvoorzichtige gedragingen en tergende gesprekken van sommige 
hervormden alleszins geschikt zijn, om daartoe aanleiding te ge
ven". ш Ditzelfde verhaal van vluchtende protestanten is te vinden 
in een brief, die de agent der domeinen Gevers aan Van Doorn 
stuurde, eindigende in eenzelfde dialektiese konklusie, dat zon 
overhaaste „verwijdering ongetwijfeld vrees te kennen gaf, maar ook 
tevens vrees verwekte"132; en in zijn grote jaarlijkse rede voor de 
Provinciale Staten zal de gouverneur in 1831 nog eens openlijk en 
plechtig verklaren, dat de slechte naam van Noord-Brabant in het 
Noorden vooral aan het paniekerige gedoe van deze in angstige ver
warring vluchtende protestanten te wijten was, die, eenmaal boven 
de grote rivieren, de provincie natuurlijk ter psychologiese zelfrecht
vaardiging slechts „als in een vreselijke gisting zijnde en gereed om 
aan de opstand deel te nemen" konden afschilderen.133 

De mening der noordelijken over Noord-Brabant werd verder be
paald door het feit, dat de katholiek nog beladen was met de smaad 
van de petitie-beweging134, en bovenal door algehele identifikatie 
van opstand en religie: zoals Widox terecht opmerkt, bespeelde men 
in het Noorden sterk het anti-katholieke sentiment om, overigens 
tegen de wil van de koning, een definitieve breuk met België te 
forceren.13Б Bij een krachtig oplevend nationaal gevoel konden vele 
noorderlingen, geschraagd door hun opvatting van een paar eeuwen 
geschiedenis, hervorming op kalvinistiese grondslag en nederlander-
schap enkel als één en hetzelfde ding zien tegenover het eigenzinnige 
gesloten, partikularisties puriteinse karakter van katholicisme met 
klerus en kerkvolk, die vaak in buitenlandse, romeinse richdijnen 
hun hoogste rechtvaardiging schenen te vinden. 

Deze identifikatie van katholicisme en opstand wordt kernachtig 
onder woorden gebracht in een pamflet uit 1831; daarin verwijt de 
noord-brabantse schrijver de hollanders steeds te beweren, dat al het 

•Ί) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 19 oktober 1830; zie ook De Vries, 
a.w., blz. 149 en volgende. 
i") A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 209, 18 oktober 1830, vanuit Den Bosch. 
'*>) R.A.,P. 3715, 5 juli 1831. 
l34) Witlox, a.w., blz. 257, Le Sage geciteerd. 
"») Witlox, a.w., blz. 257. 
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kwaad, dat in de wereld werd berokkend, van de roomsen en hun 
priesters zou komen; de boven-moerdijkers zouden telkens stellen: 
„gij, brabanders, zijt meest allemaal roomsen; en daarom houden wij 
het daarvoor, dat gij in uw hart muiters zijt".ise De Jong schrijft in 
datzelfde jaar, dat de belgiese opstand, die Noord-Brabant zo graag 
had willen navolgen, door de geestelijkheid was begonnen, en met 
hun krachtige medewerking door intriganten was voortgezet.137 En 
op 31 maart verklaart het papenvretende tweede-kamerlid Van Dam 
van Isselt in de Staten Generaal dat de opstand helemaal niet zou 
hebben plaatsgehad, als de regering met de liberalen een entente had 
gesloten en ze samen tegen „den colossus van priestergezag" waren 
opgetrokken.13e 

Zag Gerretson het konflikt van 1830 met Groen van Prinsterer 
als „den broederstrijd der liberalen"139, veel noordelijken waren blijk
baar slechts in staat te oordelen vanuit hun godsdienstige preokku-
paties en natuurlijk deed Noord-Brabant wat betreft religieus parti-
kularisme, en het daaraan verbinden van anti- en sympathieën, 
nauwelijks voor hen onder. Fraai wordt dat nog eens getoond door 
een artikeltje uit de Noord-Brahander van 1831 over de staat van 
godsdienst in het amerikaanse bisdom Cincinnati: men vond daar 
ijverige missionarissen en veel protestanten alsmede wilden, die goe
de katholieken waren geworden; daar, evenals in andere streken, liep 
het protestantisme op zijn laatste benen; het grootste gedeelte van 
de protestanten had een afschuw gekregen van de onzekerheid en 
de voortdurende veranderingen van hun geloof en waren tot volstrek
te onverschilligheid vervallen; intussen keerden ze zich naar de kerk, 
die de bewaarder der apostoliese leer was.140 

Twee eksklusivisties denkende godsdiensten stonden zo, tijdens 
de afscheiding van België, in Nederland tegenover elkaar. De pro
testanten wantrouwden de katholieken, omdat men het roomse ge
loof met revolutie-streven identificeerde; omdat men bang was voor 
de macht der priesters; omdat men terugwilde naar het „Oud-
Nederland", dat in het protestantisme „zijn oorsprong en levens-

»»») Noord-Brabandsche Volksgeest ('s-Hertogenbosch 1831). 
,>7) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 90, 8 september 1831. 
>»«) Noord-Brahander, 12 april 1831. 
iai) Zie blz. 130. 
"<>) Noord-Brabander, 26 mei 1831. 

138 

http://inv.no


elixer" had gevonden. Of, om Brom te citeren: „Had Holland daar
voor dan tachtig jaar geworsteld, een heldestrijd gevoerd, goed en 
bloed geofferd, de gewetens verlicht, de geesten verruimd, om nog 
altijd van pausdom niet bevrijd te zijn?"141 Daar stond tegenover, dat 
de katholieken de protestanten wantrouwden omdat de opstand de 
strijdmakkers tegen het caesaro-papisme deed wegvallen; omdat men 
bang was weer een minderheid te gaan vormen en met schrik terug
dacht aan de generaliteitsperiode. Tenslotte dreef de dialektiek van 
deze twee anti-houdingen slechts tot groter wantrouwen en nog 
scherpere stellingname. 

§ 5. De belg Van den Bogaerde 

In het rapport van 19 oktober, dat een door hervormden ten on
rechte aangewakkerde achterdocht jegens hun roomse gewestgenoten 
als paniek aan de kaak stelde, kon Van den Bogaerde evenwel niet 
ontveinzen, dat die hervormden „meerdere welwillendheid voor de 
zaak van het Gouvernement" ten toon spreidden dan de katholieken. 
Maar hij vond dat ook logies, waar de regering bij voortduring het 
roomse gevoel van eigenwaarde beledigd had door de lukra tiefste 
baantjes en „zelfs de honorifieke bedieningen en posten van vertrou
wen" de hervormden toe te spelen; terwijl negen van de tien bra-
banders katholiek waren, hadden hele kantons als Tilburg, Boxtel, 
Oss, Zevenbergen, Oirschot, Sint-Oedenrode en Asten enkel her
vormde notarissen, hadden zes van de tien steden hervormde burge
meesters, was de helft der vrederechters en twee/derde der onderwijs-
kommissarissen hervormd, en viel er in het ganse gewest maar één 
katholieke schutterijkommandant te vinden142: kortom een wezen
lijke grief als voornaamste oorzaak, dat de roomse noord-brabanders 
„zich niet met die geestdrift aan het Gouvernement en aan deszelfs 
belangen hechtten, als men van hun zoude hebben kunnen en mo
gen verwachten, indien men ten hunnen aanzien meer billijk ge
weest ware." Zonder er op te wijzen, dat deze roomsen een toekomst 
verweesd van geestverwante beigen natuurlijk extra onaantrekkelijk 

ία) G. Віош, Romantiek en Katholicisme in Nederland ('s-Giavenhage 1926), 
dl. I, bh. 82. 
"*) Zie Van Velthoven, t.a.p., blz. 222-223. 
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moest voorkomen, drukte de gouverneur minister Van Doom op het 
hart, genoemde „billijke bezwaren . . . van lieverlede te verminderen, 
en die eindelijk, zoveel mogelijk, weg te nemen", en hij besloot: 
„ik houde mij verzekerd, dat zij het Gouvernement alsdan onge
veinsd toegedaan zullen zijn".14a 

Voorlopig was dat dus nog niet het geval. Met zulks vast te stellen 
als globaal vertrekpunt, rijst dan de vraag, hoe de provincie haar 
pièce-de-milieu positie tussen eisende beigen en hatende noordelijken 
dan wél precies ervoer. En omdat de voor een genuanceerd antwoord 
benodigde bronnen bijna steeds blijken te fungeren lijk ribben aan de 
ruggegraat der gouverneursrapporten, is het zaak allereerst de plaats 
van deze belg in de bestuurlijke konstellatie van oktober 1830 zuiver 
te situeren. 

Wij zagen al, dat Van den Bogaerde zijn benoeming tot opvolger 
van Van der Fosse waarschijnlijk aan protektie door Van Doom te 
danken had gehad.144 Deze baron van Doorn van Westcapellen was 
begin oktober, na het vertrek van De la Coste naar Antwerpen, als 
minister van binnenlandse zaken opgetreden. Citerenderwijze werd 
hij door de Noord-Brabander daarop geschetst als een man van grote 
administratieve bekwaamheden, die getoond had met goed gevolg op 
de verkiezingen te kunnen werken, maar die nog nimmer een staat
kundige belijdenis had afgelegd145; een in haar ironiese tegenstrijdig
heid voor toenmalige gouvernementele topfiguren typerende conduite-
staat. Overigens had dezelfde Noord-Brabander Van Doom enige 
maanden eerder als uitermate anti-klerikaal aan de kaak gesteld14e en 
ook Capaccini noemde hem een der meest verbitterde vijanden van de 
katholieken mitsgaders een Real-Politiker van het zuiverste water, 
die ongetwijfeld als 'skonings belangrijkste raadsman onderkend 
diende te worden.147 Ook De Bosch Kemper verkondigt, dat Van 
Doom de invloedrijkste minister bleek, terwijl zijn politiek, volgens 
deze historicus, gericht bleef op de éénheid van het koninkrijk, ter 

>u) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 19 oktober 1830. 
ч*) Zieblz. 43. 
ι ω ) Noord-Bràbander, 19 oktober 1830, citaat uit De Standaard. 
>") Noord-Brabander, 16 februari 1830. 
ш ) Perniola, t.a.f>., blz. 145, 20 januari 1831. 
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overkoepeling van een meer of minder ver doorgevoerde administra
tieve scheiding.14e 

Was Van Doorn in Oost-Vlaanderen de superieur van Van 
den Bogaerde geweest, hij werd het nu dus opnieuw en tussen beide 
baronnen ontwikkelde zich een persoonlijke pennewisseling, die 
hen als vrienden en vertrouwelingen toont aan de lezer van de ene 
bewaarde helft: de brieven van de minister aan de gouverneur.149 

Omdat deze brieven grotendeels een antwoord zijn op door Van den 
Bogaerde voorgelegde vraagstukken, tekenen ze, via eenvoudige in
versie, deze laatste subliem in zijn bestuurlijke problemen. Kortom 
een belangrijke bron naast de officiële rapporten aan dezelfde minister. 

De eerste brief van Van Doorn van 9 oktober bevat de, in een 
sfeer van edelen onder malkanderen, uitgewerkte opzet voor deze 
frekwente korrespondentie, onder het motto „zeer vertrouwelijk". 
Daarna ter zake komende vraagt de minister, of Van den Bogaerde 
niet vreesde dat zijn positie als gouverneur van zuidelijken huize 
kwetsbaar en wankel was; een zinnetje dat zodanig is opgenomen 
tussen de uitspraak: „votre province surtout donne de l'inquiétude, 
que vont (sic) vos prêtres, vos ultra-catholiques?" en de verzekering: 
„je compte sur vous, j'ai assuré iterativement le Roi, même au plein 
conseil qu'il pourrait le faire également", dat niet duidelijk blijkt op 
welk van de twee mogelijkheden precies gedoeld wordt: geïntrigreer 
der roomsen, of wraking van bovenaf. Dat Van den Bogaerde in Den 
Haag voortaan kon rekenen op de krachtige voorspraak van Van 
Doom staat dus buiten kijf; hij kon trouwens tevens steunen op 
uitspraken van Gevers en zelfs kritikaster De Jong, die meldden, dat 
de gouverneur in Den Bosch en omstreken hoog geschat en algemeen 
geëerd werd1В0, en zich „wezenlijk als een man van eer" gedroeg. ш 

Toen de koning dan ook eind oktober, na het mislukken van de 
missie van de prins, besloot de zuid-nederlandse ambtenaren uit hun 
noordelijke diensten te ontslaan, — waarvan de Noord-Brabander 
overigens met haar typiese, kribbige eind-oktober-toontje vond, dat 
het onmogelijk kon, omdat de grens immers nog niet was vastge-

14*) De Bosch Kemper, dl. I, e.w., blz. 67. 
14S) Familie-archief Van den Bogaerde, doos 70, map 734 en 735. 
1M) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 209, 18 oktober 1830, Gevers aan Van 
Doom. 
1M) R.G.P. dl. 46, blz. 261, 1 november 1830, De Jong aan Van Maanen. 
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steld1ί2 —, bleef Van den Bogaerde buiten schot. Terwijl de andere 
belgiese gouverneur in het Noorden, de te Utrecht residerende Van 
Ertborn, zijn ontslag kreeg, omdat hij, volgens Van Doorn, als katho
liek onmogelijk te handhaven viel, schreef de minister de voor ons 
interessante verzekering aan Van den Bogaerde, dat hij niet te vrezen 
had: „parce que vous avez bien déployé le talent de vous faire aimer 
dans votre province".1БЗ 

Uit het feit, dat Van Doom het benadrukken door de gouver
neur van de achterdocht der roomsen vanwege de voor hen on
rechtvaardige verdeling der ambten honoreerde met de toezegging, 
voortaan „verlichte, redelijke" katholieken te zullen benoemen154, 
blijkt dat de bewindsman hem overigens ook politiek wenste te 
steunen, waarbij het grappig is te kunnen aantekenen, dat de 
klacht van de gouverneur over de kwaadsprekerij der vluchtende 
hervormde noord-brabanders beantwoord wordt met de toezen
ding van een uitgewerkt evakuatie-plan voor de familie Van den 
Bogaerde zelf.155 Werden ook toen rook en brand onderling ver
bonden geacht, of moet de oorzaak van Van Doorns zorg in de 
exteme dreiging van de beigen gezocht worden? 

§ 6. Hoe ervoer de provincie haar positie? 

Een vraag, die ons terugbrengt bij het probleem, hoe de provincie 
haar interpolaire positie in oktober ervoer; of de machteloze indolen
tie, „de gelatenheid", der septembermaand voortduurde, dan wel ver
anderd was? Hoe stond het bijvoorbeeld met 's-Hertogenbosch, de 
bestuurszetel, die volgens het vorige hoofdstuk, geruchten over ge
heime kruitinkopen en dreigende rellen ten spijt en ondanks een 
slechte faam in het Noorden, haar nerveuze rust gehandhaafd had 
gezien159; deze hoofdstad, waar, naar half oktober aan Van Doom 
gemeld werd187, zelfs sommige leden van het provinciaal bestuur 
zeer weinig, „pour ne pas dire plus", te vertrouwen waren, de land-

1 И ) Noord-Brabander, 2 6 oktober 1830. 
, и ) Familie-archief Van d e n Bogaerde, doos 70, m a p 734, 23 oktober 1830. 
1 5 4 ) Familie-archief Van den Bogaerde, doos 70, m a p 734, ongedateerd maar in elk 
geval e i n d oktober 1830. 
1 5 5 ) Familie-archief Van d e n Bogaerde, doos 70, m a p 734, 23 oktober 1830. 
1 M ) Zie blz. 82. 
1 5 7 ) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 2 3 1 , 16 oktober 1830, anoniem. 
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lieden opstookten enzovoorts; deze vesting, waar ook, volgens Van 
der Duyn, het gemeentebestuur „très agité et peu favorable au gou
vernement" zou zijn1ί8, en waar bijvoorbeeld in een plaats als Rot
terdam van gedacht werd, dat er elk ogenblik een oproer kon los
barsten en dat men daarom de burgers met gapende geschutsmonden 
vanuit de „Papenbril", — omineuze volksnaam voor de stad en bur
gers beheersende citadel —, in toom trachtte te houden159; deze stad 
immers van de groep rond Hein de Wijs, wiens mogelijke kontakten 
met de opstandelingen boven gewogen werden en wiens aanhang in 
ieder geval weer groeide?1β0 

Op de avond van de vierde oktober, direkt na het bekend worden 
van de zending van de kroonprins naar Antwerpen, rapporteerde 
de adjudant der bossche schutterij aan zijn burgemeester, A. G. 
Verheyen, dat er 's nachts geplunderd zou worden. Verheyen nam 
allerlei voorzorgsmaatregelen, bleef op en doorkruiste, naar zijn zeg
gen, de gehele nacht de stad: de stilte was er stiller dan stil met 
haar merkwaardig lege herbergen en verlichte kazernes, waar de 
manschappen van het garnizoen gewapend en wel paraat zaten, 
terwijl ook in de meeste huizen het donker doorwaakt werd; de 
burgemeester besluit zijn verslag aan De Mey van Streefkerk, 
met het overigens zeker niet humoristies bedoelde slot: „ik kan 
U echter zeggen, dat er tot heden geene der minste reden be
staat om voor buitensporigheden bevreesd te moeten wezen".1β1 

Wanneer een groot gedeelte der mannen geen oog dicht doet, kan 
natuurlijk op zijn minst gekonkludeerd worden, dat ze redenen had
den om voor buitensporigheden bevreesd te moeten wezen; net als in 
september bleef het echter blijkbaar bij in zenuwachtige spanning 
weerspiegelde geruchten, bij nachtelijke stilte voor een maar niet 
opdagende storm. 

Ook Van den Bogaerde gebruikt er weliswaar het woord 
„gisting" voor, maar bestrijdt tegelijkertijd de mening, dat de bos
sche katholieke gemoederen zo gespannen zouden zijn, dat men 

»») R.G.P. dl. 46, blz. 249, 24 oktober 1830, Van der Duyn aan Van der Ca-
pellen. 
i«·) Noord-Brabander, 16 oktober 1830, ingezonden uit Rotterdam. 
1β0) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 12 oktober 1830. 
"Ó A.R.A. Staatssecretarie, inv.no. 6033, 5 oktober 1830. 
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er echt iets van diende te vrezen.1β2 Wel vreesde men in gouverne
mentele kringen, misschien opgeschrikt door het berichte bezoek van 
De Gerlache en de, naar verluidt, te duchten „coup de main" van 
de kanten van Luik voor agitatie van buitenaf. Op straffe van boete 
werden de logementhouders en herbergiers bevolen de personalia van 
de bij hen overnachtende vreemdelingen steeds schriftelijk door te 
geven i e s, maar Van den Bogaerde meende daaruit twee weken 
later te mogen konkluderen, dat het aantal dier vreemdelingen zich op 
een, voor 'n grote handelsstad normaal peil bewoog164; een, gezien de 
hachelijkheid der tijden, nietszeggend kwantitatieve dooddoener! 

Hoewel de gewone bossenaren blijkens een klacht van de 
provinciale kommandant, dat hij, „ondanks het loon van één gulden 
daags" niet voldoende timmerlieden en aardewerkers ter versteviging 
der veste bijeen wist te krijgen1β5, zich zeker niet enthousiast achter 
de zaak van het Noorden stelden en in de gefrustreerd opererende 
Noord-Brabander hun spreekbuis bleven vinden, geeft Van den 
Bogaerde trouwens door de bank genomen goede berichten over de 
stad en hij kan zich daarbij gesteund weten door het getuigenis van 
de agent der domeinen, Gevers, die verder meldt dat de „Heer 
Gouverneur" in Den Bosch en omgeving „hooggeschat en algemeen 
goed vertrouwd werd".1ββ Hoe deze gouverneur eind oktober de strijd 
aanbond met genoemd enfant terrible der noord-brabantse pers, 
verdient een uitgebreid chapiter apart, zodat voorlopig voor 's-Herto-
genbosch met het konstateren van voortdurende zenuwachtige span
ning volstaan kan worden. 

Behalve de instigatie van elders bevatte die latente opwinding in 
de provincie nog een potentieel gevaar voor „buitensporigheden"; 
twee voorbeelden uit Eindhoven kunnen dat duidelijk maken. 
Volgens het Algemeen Handelsbhd van 12 oktober, hadden daar 
„onaangenaamheden" plaats gehad167 en ook Van den Bogaerde 

»n«) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 19 oktober 1830. 
, M ) R.A.,P. 696, 7 oktober 1830, Van den Bogaerde aan B. en W. van Den 
Bosch. 
"*) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 19 oktober 1830. 
1 Ю) R.A.,P. 697, 14 oktober 1830, aan Van den Bogaerde; voor Holland was ƒ 1,-
per dag gewoon, maar voor de landprovincies hoog, zie: Brugmans, a.w., blz. 31. 
l,t) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 209, 18 oktober 1830, Gevers aan Van 
Doom. 
'·') Algemeen Handelsblad, 12 oktober 1830. 
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was een en ander ter ore gekomen: de eindhovense jaarmarkt, — een 
bonte bedoening, waarbij marskramers, kermisklanten en natuurlijk 
de neringdoenden zwetsend en kletsend straten en gelagkamers vul
den en waarbij begin oktober 1830 de gebeurtenissen in het konink
rijk uiteraard eindeloze gedachten wisselingen entameerden —, was 
met „woelingen" en „ernstige bewegingen" gepaard gegaan; naar de 
gouverneur berichtte, hadden ze, aangezet door kempenaren, het in
dienen van petities voor aansluiting bij het Zuiden ten doel gehad.1ββ 

Het andere voorbeeld speelt later in de maand. De eindhovense 
officier van justitie meldt op 26 oktober aan Van den Bogaerde moei
lijkheden na arrestatie van vier met de postwagen uit Luik gearri
veerde reizigers, die geen paspoorten konden tonen; boze eindhove-
naren, waaronder „degenen in wier gedrag sinds enige tijd ik goed
keuring en genoegen in den belgischen opstand meen te kunnen 
bespeuren", zo schrijft de officier, waren samengeschoold, en toen 
de vier arrestanten werden vrijgelaten, onthaalde de menigte, — 
vooral de hun patroondag vierende schoenmakers roerden zich —, 
hen enthousiast op drank, schreeuwde en dreigde met plunderin
gen. 1 β 9 Het is interessant te zien, hoe de gouverneur dit bericht op 
de avond van dezelfde 26 oktober vergoelijkend en relativerend aan 
Den Haag doorgeeft: „er heeft te Eindhoven niets anders plaats 
gehad, dan dat er vier vreemdelingen, die verdacht waren voorge
komen, doch tegen welke niets ten laste bevonden was, zijn ont
slagen geworden juist op het ogenblik dat de werklieden hun fabrie
ken verlieten, hetgeen alstoen een grote hoop volks had doen samen-
vloeyen, zonder dat de orde daardoor is gestoord geweest".170 Van 
den Bogaerde rapporteert het gebeuren dus wel, maar zwakt de 
portee zorgvuldig af, misschien om geen olie op het anti-noord-bra-
bantse haagse vuur te gooien, of om de ministeriële opinie, als zou 
hij de zaak toch wel onder kontrole hebben, niet nodeloos door ge-
isoleerde onregelmatigheden in diskrediet te laten brengen; overigens 
plaatst dit natuurlijk ook zijn overige rapporten nog eens171 in het
zelfde intentionele daglicht. 

l·«) Smits, t.e.p., Ък. 288, 10 oktober 1830. 
"·) R.A.,P. 698, 26 oktober 1830. 
"») A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 26 oktober 1830. 
ln) Zie bh. 82 en 146. 
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Dit terzijde; waar het nu om gaat, is dat de twee genoemde 
voorbeelden tonen, hoe een streven om de rust in het gewest te 
handhaven allereerst alles wat zelfs maar een geringe potentie ter 
gemeenschappelijke opwinding en irritatie in zich droeg, moest 
trachten te vermijden; het beleid van de gouverneur blijkt daar dan 
ook op gericht. Zo beveelt hij, op aanraden van De la Coste, steden 
en distrikten voor de winter levensmiddelen en brandstoffen in te 
slaan om die goedkoop aan de minder gegoeden en behoeftigen 
te kunnen leveren; een mogelijke reden tot onrust zou op die 
manier worden weggenomen.172 De normale laksheid der lagere 
autoriteiten was waarschijnlijk door de politieke malaise, de al
gemene sfeer van gelatenheid, nog versterkt en een boze gouver
neur heeft precies een maand later (5 november) pas van twee — 
Breda en Bergen op Zoom — der zeventien aangeschreven instanties 
een reaktie ontvangen; benden bedelaars van veertig tot vijftig man 
trekken dan al „van huis tot huis aalmoezen vragend" door de bos-
sche straten.173 

Een tweede maatregel werd genomen naar aanleiding van de, door 
de koning op 5 oktober verbeten bevolen algemene wapening. De 
oud commissaris-generaal van Gelderland, Van Lijnden van Hem
men, bezwoer Den Haag direkt daarop in hemelsnaam voorzichtig te 
zijn, omdat 'skonings oproep voor Noord-Brabant „een appel tot 
insurrectie in massa" zou zijn, daar het „enige Heren en halve Heren 
van de roomse godsdienst" een alibi voor 't wapenen hunner aanhan
gers kon verschaffen.174 Ook Van den Bogaerde bleek er niet gerust 
op; althans wat betreft het formeren der rustende schutterijen, de 
zogenaamde landstorm. Hij wijdde er een afzonderlijk, de wekelijkse 
reeks doorbrekend rapport aan, dat voor de haagse regenten open
hartig genoeg was om het apart in een geheim dossier op te bergen. 
Buiten het zorgvuldig gekultiveerde, schoorvoetende optimisme van 
de andere rapporten om, verklaart de gouverneur zich tegen de alge
mene volksbewapening, „omdat het wellicht meer gevaarlijk dan 
doelmatig zou zijn aan de bewoners van het platteland van Noord-
Brabant, die zo lichtelijk opgewonden en ten nadele gestemd kunnen 

»*) R.A.,P. 696, 4 oktober 1830. 
"») R.A.,P. 699, 5 november 1830. 
"*) A.R.A. Staatssecretarie, inv.no. 5522, 7 oktober 1830. 
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worden, de wapens in handen te geven, zijnde het te vrezen, dat zij, 
in stede van die tot bewaring der orde en rust te gebruiken, wel eens 
tot bereiking van andere oogmerken zou bezigen, indien de volks
leiders alhier de omstandigheden daarvoor gunstig mochten oordelen 
te zijn, en van hun niet te ontkennen invloed op de landbewoners en 
op de min doorzichtige volksklasse gebruik zouden trachten te 
maken".176 Een argumentatie, die in de vorige eeuw met haar strijd 
tussen konservatisme en liberalisme vaker opduikt178 en die tevens 
nog eens onderstreept, hoe de houding van slechts een klein groepje 
„volksleiders" de toekomst van de provincie beslissend kon beïnvloe
den. Dat het wapenen van de noord-brabantse landstorm na dit 
schrijven van de gouverneur, en een gelijkluidend rapport van bur
gemeester Verheyen 177 werd afgelast, hoeft verder geen betoog. 

Een volgende maatregel om te voorkomen dat sluimerende onlust
gevoelens een explosief aanknopingspunt zouden vinden, bestond uit 
de resolutie alle kontakten met de in opstand zijnde gewesten te ver
breken. 17β Het gouvernement trachtte zodoende de cirkulatie aan 
banden te leggen van de belgiese dagbladen, die, volgens Van den 
Bogaerde, immers uiterst geschikt waren „om onrust bij de een, en 
een dikwijls slecht verborgen gehouden blijdschap bij de ander te 
verwekken, waardoor onenigheden opgewekt, en ontevredenheid 
gaande gehouden werden"; een bijkomend voordeeltje vond de 
gouverneur, dat de herbergen en koffiehuizen met hun gekortwiekte 
leestafels voortaan leger, althans minder rumoerig bleken te zijn.17β 

De oppositionele monopolie-positie, die de Noord-Brabander er van 
nu af aan ging innemen, wordt in het volgende hoofdstuk uitgewerkt. 

Maar de grootste gevaren scholen waarschijnlijk in de sociale pro
blematiek van werkgelegenheid, kermissen en jaarmarkten. Niet al
leen vreesden, volgens Gevers, vele ingezetenen, dat horden sinds 
weken werkloze, belgiese arbeiders, „door nood wellicht gedwongen, 
door zucht naar plundering gelokt", zich over de grenzen der noor-

"») A.R.A. Staatssecretarie, inv.no. 5737 geheim, 18 oktober 1830, Van den Bo
gaerde aan Van Doom. 
"·) Spits, a.w., blz. 189. 
"') A.R.A. Staatssecretarie, inv.no. 5737 geheim, 18 oktober 1830. 
"β) R.A.,P. 697, 14 oktober 1830. 
»·) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 19 oktober 1830. 
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delijke gewesten zouden werpen180, — geen abstrakte angst, die in 

bijvoorbeeld de praktiese bedreiging van de bladelse notabelen door 

werkloze werkgasten uit Turnhout, bevestiging vond1β1 —, maar ook 

de jonge noord-brabantse industrie raakte langzamerhand zonder 

orders en moest omzichtig werkvolk gaan afstoten; bij het naderen 

van de winter betekende dat een tijdbom van jewelste!182 Er werd 

dan ook voor gezorgd, dat armee en schutterijen ijlings aan de be

langrijkste tilburgse lakenfabrieken bestellingen gunden, zodat de 

gouverneur eind oktober opgelucht kon melden, dat er wederom een 

gevaar bezworen leek.18S 

Rest ons de kwestie van de kermissen. Op 4 oktober vraagt de 

burgemeester van Vught aan Van den Bogaerde, of het niet beter is 

de jaarmarkt van 10 oktober in zijn gemeente te schorsen, met als 

argumentatie: „heden zijn alle volksbijeenkomsten zeer geschikt om 

de rust te verstoren".184 Van den Bogaerde stemt daarmee in en 

stuurt marechaussees om op de oorspronkelijke kermisdag de orde te 

bewaren1β5, waarna het fraai is te ontdekken, dat juist die orde

bewakers zich ten aanschouwe van de vughtse bevolking lallend 

bedrinken en, zwaaiend met hun wapens, het dorp zwalkend op 

kreten als „leve De Potter, weg met de Koning, wij zijn Braband-

sons" vergasten.186 Terzelfdertijd rapporteert de gouverneur aan 

Van Doom, dat de rust in zijn gewest eigenlijk alleen gevaar loopt 

bij de jaarmarkten, „wanneer er meer dan gewoonlijk gedronken 

wordt, zodat het onder de vele personen, die zich op die markten en 

in de herbergen verzamelen, als niet buitengewoon kan beschouwd 

worden, dat er zich onder dezelven enige beschonkenen bevinden, die 

in hun dronkenschap tot het aanheffen van zodanige kreten over

gaan". 1 8 7 

Een week tevoren heeft de gouverneur dan overigens al of

ficieel het verbod afgekondigd in 1830 nog kermissen of jaarmarkten 

l e 0 ) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 209, 18 oktober 1830, aan Van Doom. 
ι β 1) R.A.,P. 697, 12 oktober 1830. 
' " ) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 19 oktober 1830; Κ.Α.,Ρ. 697, 18 
oktober 1830, verslag van de distriktskommissaris van Helmond; zie ook blz. 81. 
"») A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 26 oktober 1830. 
»M) R.A.,P. 696, 4 oktober 1830. 
'«) R.A.,P. 696, 6 oktober 1830. 
" · ) R.A.,P. 697, 11 oktober 1830, verslag van de burgemeester. 
«<") A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 12 oktober 1830. 
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te laten doorgaan188; dat bleek echter gemakkelijker gezegd dan ge
daan. Velen vonden hun brood, bruid en verdere vertier in die, al 
tientallen jaren op een vaste datum op een vaste plaats gehouden 
hoogtijdagen, terwijl de eenvoudige landman voor papieren geboden 
van kantoorklerken gewoon niet bereikbaar was. Uit heel de omge
ving stroomde men toe en dan was het voor de rust misschien zelfs 
beter om de markt maar te laten doorgaan dan de boeren hun rond
borstige vreugden en de neringdoenden hun kostwinning te ontzeg
gen. Zo smeken meer dan veertig (sic) gedupeerde geldropse laken-
fabrikanten, gesteund door hun helmondse distriktskommissaris, als-
jebliefte doorgang af, eventueel onder politiebescherming189; de 
gouverneur beschikt afwijzend190, maar wanneer hij bijvoorbeeld 
marechaussees naar Oirschot stuurt om er de kermis van 9 oktober 
te voorkomen191, moet een zich ietwat opgelaten voelende burge
meester hem de dag daarna verontschuldigend de volledige misluk
king van die poging berichten.m 

Het kermisverbod was dus nogal dubieus in zijn uitwerking; verder 
dan weinig beduidende ongerechtigheden, „het aanheffen van enige 
kreten, zoals die van leve De Potter, en dergelijken"1B3 kwam het 
echter nergens. Alle in oktober gesignaleerde onregelmatigheden be
wegen zich trouwens op hetzelfde pietepeuterige niveau als dat van 
september. Ook dezelfde kategorieën keren terug; alleen berichten 
over stokende regulieren ontbreken nu, maar de houding van de 
geestelijkheid komt straks in ruimer verband aan de orde. De zo links 
en rechts uit de band springende realia kunnen nagenoeg allemaal 
aan de hand van een, in wat andere kontekst geformuleerde verkla
ring van Reinsma194 geklassificeerd worden: volgens hem treedt voor
al het gebrek aan leiding op de voorgrond, waarna hij het onbeheerste 
individuele verzet, voortvloeiende uit een niet te verkroppen spijt over 
de gang van zaken, het besef der persoonlijke onmacht, onderscheidt; 
bij deze reaktie, met vaak religieuze drijfveer, voegde zich dikwijls, 

'e8) R.A.,P. 696, 7 oktober 1830; en Smits, t.a.p., blz. 287. 
1β») R.A.,P. 697, 15 oktober 1830. 
"o) R.A.,P. 697, 15 oktober 1830. 
l>1) R.A.,P. 699, 4 november 1830. 
'·») R.A.(P. 700, 12 november 1830. 
'") A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 12 oktober 1830. 
1M) Reinsma, t.a.p., blz. 62. 
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aldus nog steeds Reinsma, een sociale drijfveer: de ontevredenheid 

over de persoonlijke nood en een soort jacobinisme, dat moeilijk be

rusten kon in de verdeling der aardse goederen, zoals die was. 

Tussen de takkenbos van dit getheoretiseer kan dan het volgende 

sprokkelhout gebundeld worden: toen de burgemeester van Raven-

stein winkelier Reinier van den Anker wegens „opzetten van de ge

moederen tegen het gezag des Konings" berispte, scheurde een woe

dende Van den Anker bijna oud-testamenties de „klederen" van de 

burgemeester in stukken en bracht hem „zelfs onderscheidene sla

gen" toe1 9 5; in Helmond smeet „een waarschijnlijk dronken mens" 

een steen door het raam van de burgemeester, terwijl — om even 

buiten de provinciegrens te kijken — in Weert vier door werkeloos-

heidsproblemen gekwelde figuren „met oproerige kokardes" op straat 

waren verschenen 1ββ; in Nuenen kon men 's avonds, wanneer zich 

veel volk voor het huis van de predikant verzamelde, primitieve leu

zen als „leve De Potter, de Geuzen kapot" en, last but not least, „de 

GeuzenDominee is voor eeuwig verdoemd" horen opklinken197; uit 

Helvoirt vroeg een wanhopige burgemeester, wat te doen tegen „het 

aanheffen van oproerige kreten en het op een verschrikkelijke wijze 

slaan, stoten en bellen op en aan de deuren der aanzienlijkste inge

zetenen". 1 9 e 

Ook Van den Bogaerde geeft enkele voorbeelden: „zoals het 

werpen van een steen door een glasruit bij de burgemeester van 

Zeelwoud, het schieten door het raam boven de deur bij de ont

vanger der belastingen en bij de predikant te Deurne, en het aanplak

ken van een bedreigbriefje aan de deur der woning van de notaris 

Vermeulen te Waalwijk"; en hij konkludeert zeer aanvaardbaar, dat 

deze ongeregeldheden „niet zozeer te beschouwen zijn als het uit

vloeisel van een oproerige geest, maar veeleer als het gevolg van een 

bijzondere wrok; waaraan enkele personen vermenen, in de tegen

woordige tijden ongestraft te kunnen voldoen".199 

De minste gevolgtrekking uit het bovenstaande kan in elk geval 

in) R.A.rP. 696, 6 oktober 1830, en A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 19 
oktober 1830. 
'··) R.A.,P. 697, 18 oktober 1830. 
i·') R.A.,P. 697, 19 oktober 1830. 
•·β) R.A.,?. 698, 28 oktober 1830. 
"·) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 19 oktober 1830. 
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zijn, dat de gemiddelde noord-brabander zich ervan bewust was, dat 
de voor hem „tegenwoordige tijden" abnormaal waren, en in abnor
male omstandigheden zoekt men normaliter naarstig naar houvast. 
Vandaar, dat het, om de vraag aangaande de houding van de provin
cie jegens haar interpolaire plaats in het koninkrijk te beantwoorden, 
nogmaals dienstig is mogelijke stuurgroepen af te bakenen en onder 
de loep te brengen. Een interessante analyse biedt ons daarbij het 
reeds geciteerde rapport van politiefunktionaris Van Goor200, die 
onder de vleugelen van Van Doorn uit West-Vlaanderen naar het 
Noorden was teruggekeerd en op 7 november 1830 tot kommissaris 
in Breda benoemd werd201; dit rapport stamt uit 1834, maar kan 
mutatis mutandis als handleiding voor 1830 gebruikt worden. 

De overijverige Van Goor verdeelt het denkende deel der „noord
brabanders" in maar liefst zeven kategorieën. Niet zonder ambtelijke 
behaagzucht onderscheidt hij allereerst twee onbelangrijke groepjes 
liberalen: verwaande revolutionaire jongelieden, irreële aanhangers 
der „zogenaamde filosofen over de rechten van de mens", maar „zon
der genoegzame vermogens om, naar goeddunken hun verderflijke 
invloed op de mindere standen uit te oefenen" en de bezadigder, 
anti-klerikale, demokratiese liberalen „in de belgische zin"; een voor 
het brusselse misschien opgaande tweedeling, die in het roomse 
Noord-Brabant irrelevant is. Belangwekkender zijn de vijf volgende 
groeperingen: 
A; de mensen, die het niet kon schelen door wie ze geregeerd wer

den, als er maar brood op de plank kwam, en die pas wanneer 
het ekonomies slecht ging, gevaarlijk zouden worden. Volgens 
Van Goor, waren deze „onverschilligen" in Noord-Brabant „vrij 
talrijk"; een vrijblijvende, me dunkt eufemistiese, omschrijving, 
waarbij men slechts kan opmerken, dat de immers indolente en 
zichzelf bedruipende boerenbevolking er buiten viel, en dat 
waarschijnlijk sociaal geplaagde fabrieksarbeiders de hoofdmoot 
vormden. 

B; de belangrijkste kategorie: de „weldenkende noord-brabanders", 
die door Van Goor in hun essentiële gespletenheid, met hun door 
veel noordelijken argwanend bekeken, innerlijke tegenstrijdig-

tw) A.R.A. Staatssecrearie, inv.no. 5769 geheim, 27 mei 1834. 
еті) A.R.A. Justitie, inv.no. 4812, 7 november 1830. 

151 

http://inv.no
http://inv.no


heid van enerzijds „vóór alles de Koning en 't Vaderland oprecht 
aangekleefd te zijn" en anderzijds een „bijzondere genegenheid, 
over het geheel, voor de vereniging met België" te koesteren, 
scherp getypeerd worden. Extra verhelderend vervolgt de politie
man: „er is misschien geen enkele Rooms-Katholieke Autoriteit 
of publiek ambtenaar zelfs, die niet aldus heimelijk gezind is; en 
de heer Luyben is het beste voorbeeld". Dit is dan de voor deze 
studie centrale groep. 
Daarnaast is het, de volledigheid dienende, interessant te zien, 
wat volgens Van Goor, in 1834 haar wensen zijn; namelijk „de 
herstelling van het land zoals het geweest is, geheel of gedeelte
lijk; de verdeling van België met Vlaams Brabant enz. aan deze 
kant zou hen mede kunnen bevredigen": de enige keer, dat 
Gerretsons idee van een „midden-nederland" op een noord
brabantse grond te stoelen valt, maar onderwijl is het dan al 1834 
en heeft het vlaamse België stuiptrekkingen van orangisties 
heimwee te zien gegeven. 

C; de „zogenaamde Ministeriële of gouvernementsgezinden", die 
wat betreft hun egotistiese passiviteit in het ambtelijke op groep 
A rijmen, met hun geest van „onverschilligheid en lauwheid, 
waardoor zij slechts in zoverre de maatregelen en beginselen der 
regering waarderen als daarbij hun bijzondere plaatselijke be
langen worden bevorderd". Brave lieden, die in het kader van de 
saaie schrijfwijze van het Provinciaal Dagbhd bekeken kunnen 
worden. 

D; de hervormden, die „met hun plaatselijke coteriën, wanen, dat 
het heil des Vaderlands van hun voormalig heersende godsdienst 
zou afhangen". Van Goor onderstreept nog eens de boven ont
wikkelde, dialektiese konklusie, dat door deze groep „kwaad ge
sticht werd, doordat zij de afkeer van het hollandse bestuur der 
vroegere Republiek, levendig hield, de daaruit overgebleven 
achterdocht... versterkte, de overhelling naar de belgische zijde, 
uit terugwerking, vermeerderde, en de weldenkende Noord-
Brabanders (groep B) afstootte". 

E; de laatste kategorie, die der militairen; vóór oktober 1830 nog 
onbelangrijk. Het leger was toen, zoals we zullen zien, één cha-
oties terugtrekkende bende, maar de door Van Goor gegeven 
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mening, dat het zich, in 1834, beschouwde „als in een vijandig, 
weinig of niet met het, door de factiën beroerde België, verschil
lend land te zijn", zal verderop blijken niet alleen te staan. 

Samenvattend kan gesteld worden, dat er in oktober 1830 drie 
groepen naast en tegenover elkaar stonden: de slechts indirekt tot 
aktiviteit te wekken onverschilligen, de exklusivistiese kliekjes der 
hervormden, en de „roomse partij", door Van Goor merkwaardiger
wijs van het adjektief „weldenkend" voorzien. Heen en weer geslin
gerd tussen twee voortdurend verder wijkende dijken, werd deze 
laatste groepering langzaam maar zeker gedwongen naar een van 
beide koers te zetten, wilde ze zich niet in kompromitterende verten 
van uitzichtloze verlamming verliezen. De missie van de prins naar 
Antwerpen scheen even, als een heuse deus ex machina, de kombi-
natie oranje-liefde en zuidelijk-zijn mogelijk te gaan maken, maar de 
verzanding van die kunstgreep konfronteerde de katholieken opnieuw 
met de tweeslachtigheid van hun verlangen en eenieder met de 
sleutelpositie van de noord-brabantse geestelijkheid. 

Zijn hele groepsindeling met één pennestreek relativerend, moest 
ook Van Goor afsluitend konstateren, dat „bijna de ganse bevolking" 
bij gebrek aan „oude roomse adel, zoals in België", slechts luisterde 
naar haar klems. Zolang het geloof niet in kwestie was, had men op 
politiek gebied niets te vrezen, noch te verwachten, want geestdrift, 
behalve in het godsdienstige, lag geheel buiten het karakter van de 
noord-brabanders, berichtte de distriktskommissaris van Helmond 
enkele jaren later aan gouverneur Van den Bogaerde.202 En, zoals 
het geloof bij de petitiebewegingen de klems naar de politieke pen 
had doen grijpen, kon ook de uitbarsting van 1830 die klems niet 
onbewogen laten. 

Toch toonde de maand september hem in eenzelfde embar
ras du choix verdoofd als de rest van het gewest208, waarbij oorzaak 
en gevolg elkander trouwens de bal toekaatsten. Maar ook de 
eerste weken van oktober brachten nog geen duidelijkheid. Begonnen 
„de woelingen van een aanmerkelijk gedeelte der Geestelijkheid" 
in het oog te lopen, zoals Groen schrijft in zijn Nederlandsche Ge-

«·) R.A.,P. 1637, 3 december 1832. 
"») Zie blz. 86. 
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dachten? 20i Täten bijna alle priesters onderwijl in een komplot om 
onder leiding van kerkelijke autoriteiten uit Luik, Gent en Antwer
pen ook voor Noord-Brabant de revolutie te organiseren, zoals Berg
mann het Van Maanen wilde doen geloven?205 Of had de Noord-
ВтаЪапаег gelijk met zijn bewering, dat de nog genoten rust en 
vrede juist aan de vermaningen van die geestelijken te danken wa
ren?2 0 6 De bronnen doen er verder het zwijgen toe en de eerste 
vraag, die de nieuwe minister Van Doorn op 9 oktober in zijn privé-
korrespondentie aan Van den Bogaerde voorlegt, is dan ook: „que 
vont vos prêtres, vos ultra-catholiques?"207 

Van den Bogaerde besluit tot een aktieve politiek om de geestelijk
heid een verklaring af te dwingen en verzoekt de oude vicaris-gene
raal Van Alphen „zijn onderhorige Pastoren en Capellanen te willen 
aansporen, om door alle middelen van overreding, die in hun bereik 
zijn, en inzonderheid van de predikstoel, hun leden tot rast en orde 
en tot kalmte en vertrouwen aan te manen".208 Natuurlijk is het niet 
enkel aan deze gouvernementele druk, maar nog meer aan de poli
tieke realiteit van een zich opdringende mislukking der prinselijke 
missie en een radikalisering der belgiese rebellen te danken geweest, 
maar niettemin van dan af gaat de klems zich ook inderdaad uit
spreken. Na een rondreis door de provincie meldt Gevers op 18 ok
tober het sussende en bedarende gedrag van vele geestelijken: „in 
enige predicatiën zelfs was gezegd, dat men zich wel moest wachten, 
om in de Brabandsche onlusten, godsdienstige begrippen als oorzaak 
te zoeken, vermits de drijvers dier onlusten geen godsdienst 
beleden!" en hij poneert de, voor ons de cirkel sluitende veronder
stelling, dat misschien „voorschriften te dien einde, door Hoge
re Kerkelijke Machten gegeven" waren.209 Ook Van den Bogaerde 
schrijft op 19 oktober, dat de wending, welke de omwenteling in 
België genomen had, niet in de smaak viel bij hen, die hun provincie 
bij het Zuiden hadden willen voegen, en dat men het hoofdzakelijk 
daaraan moest toeschrijven, dat de katholieke klems zich zo goed 

2°4) NeàeAanàsche Gedachten, 2 oktober 1830. 
*") Ziebk. 121. 
so») NoorarBrabander, 2 oktober 1830. 
г07) Familie-archief Van den Bogaerde, doos 70, map 734, 9 oktober 1830. 
гов) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 12 oktober 1830. 
*··) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 209, 18 oktober 1830. 

154 

http://inv.no
http://inv.no


gedroeg.210 En op 26 oktober huldigt het Algemeen Handelsbhd de 
noord-brabantse geestelijkheid zelfs landelijk, omdat ze bij iedere 
gelegenheid zou waarschuwen „tegen den geest van oproer, waardoor 
zovelen in België zich hadden laten wegsiepen".211 

De enige dissonant in dit loffelijke bronnenkoor vormt het volgen
de overweginkje uit een brief van Groen: „men zegt, dat de geestelij
ken in Noord-Brabant tot kalmte en rust vermanen, doch is dit mis
schien alleen, omdat het ogenblik nog niet gekomen is?" 212 Een niet 
geheel misplaatst cynisme, als we ons realiseren, dat de klems tot half 
oktober gezwegen had, en dat hij nu niet opzweepte tot een geestdrif
tig oud-nederlands nationalisme, doch slechts kalmte en rust predikte; 
de konklusie, dat de te vrezen uitbarstingen eerder anti-noordelijk 
geweest zouden zijn, ligt dan wel voor de hand. 

Maar goed, de geestelijkheid had besloten eventueel opstandige 
harten tot bedaren te brengen, of, liever gezegd, zij had besloten zelf 
geen stappen te ondernemen, want de „kliek De Wijs", de kring van 
de Noord-Brabander en de klems vormden elkander overlappende, 
ideologies uit hetzelfde roomse vruchtbeginsel opgebloeide groeperin
gen. Het was een zeker niet automatics en van harte tot stand geko
men besluit tot orde en rust, of, minder eufemisties, tot voortgezette 
passiviteit, dat door de realiteit gedikteerd was. Had de franse juli-
revolutie deze roomse noord-brabanders bovendien met 't gevaar van 
revolutionaire experimenten gekonfronteerd, daarnaast verschijnt het 
in de negentiende eeuw telkens terugkerend thema van verlichte bur
gers, die, bij pogingen fraaie abstrakties te verwezenlijken, vol schrik 
het op drift raken van hun konstrukties, meegesleept als die dreigen 
te worden in de onvoorspelbare draaikolk van een ontketenend pro
letariaat, ontdekken en ijlings tot behoudzucht vervallen. We zagen 
al hoe de noord-brabantse burgers, volgens Gevers met angst in het 
hart, stroperijen en plunderingen van zuidelijke muiters zagen nade
ren.213 Ook Van den Bogaerde melde taktiese suksessen van zijn 
methode om gegoeden de rampen, die uit mstverstorende akties zou-

M·) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 19 oktober 1830. 
г і 1) Algemeen Handelsblad, 26 oktober 1830. 
211) R.G.P. dl. 58, blz. 357, Groen aan A. van Rappard, vrijwilliger in Breda, 26 
oktober 1830. 
«») Zie blz. 147. 
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den kunnen voortkomen, onder ogen te brengen.2U Half november 
zal hij de burgemeester van Uden zelfs toestemming geven om uit de 
„met een slechte geest bezielde" notabelen een burgerwacht te for
meren, uitgaande van de redenering, dat die heren veel te veel te 
verliezen hadden om onrust te riskeren door hun macht te misbrui
ken.ï15 De Militaire Spectator daarentegen redeneert in 1832 net 
andersom; volgens dat blad waren veel noord-brabanders, „beang
stigd, dat de vernielende omwenteling tot hunnent zou overslaan . . . 
en overtuigd, dat het half ontbonden leger de hartstochtelijk opge
wonden belgische legerbenden niet zou kunnen weerhouden", uit 
opportunistiese overwegingen pro-belgies geworden.216 

Waarschijnlijk deden beide verschijnselen zich voor, maar dit 
laatste citaat maakt tevens duidelijk dat, nu vanuit de provincie geen 
pogingen om zich bij het Zuiden te voegen te verwachten waren, 
een dergelijke annexatie als resultante van de militaire situatie moge
lijk scheen te gaan worden. 

§ 7. De militaire situatie - externe dreiging? 

Toen de generaal Van Geen eind oktober 1830 het bevel over de 
noordelijke troepen kreeg, was zijn opdracht: het zoveel mogelijk 
in rast houden of tegen invallen dekken van Noord-Brabant217; 
bij zijn bevelsoverdracht aan prins Frederik in maart 1831 zou de
zelfde Van Geen geprezen worden, omdat het hem gelukt was 
Noord-Brabant voor een omwenteling te behoeden en daarnaast om
dat hij de slechte geest onder de troepen en op het platteland ver
beterd zou hebben; er werd niet gesproken over oorlogsprestaties.!1β 

De konklusie ligt voor de hand: Van Geen had het bevel gevoerd 
over bezettingstroepen, over een verdedigingsleger; verderstrekkende 
militaire operaties zouden trouwens volslagen belachelijk geweest 
zijn, want de noordelijke armee was eind oktober 1830 een bedroe
vende troep. 

*") A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 12 oktober 1830. 
«») R.A.,P. 700, 15 november 1830. 
«·) De Militaire Spectator, 8 februari 1832. 
«") F.L. M. van Geen, De Generaal Van Geen 1773-1846 ('s-Gravenhage 1910), 
blz. 275. 
««) Van Geen, a.w., blz. 292. 
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Lastdrager vertelt hoe de beigen rond de twintigste oktober het 
leger het leger lieten en hoe het noordelijk overschot zich, gedeci
meerd en met een abominabel moreel, hals over kop op Noord-
Brabant moest terugtrekken; de kavallerie, die grotendeels uit zuide
lijke ruiters had bestaan219, vluchtte zelfs tot Zaltbommel en ver
der.220 Paarden waren er nog wel, aldus Van Rappard uit Breda, 
en ook kruit en kogels, maar de manschappen ontbraken bijna alle
maal en die er wel waren hadden nagenoeg niets te eten.2 2 1 De Miit-
taire Spectator sprak later over de desertie als „een ware verzoeking"222 

en de sekretaris van de Nederlandsche Handelmaatschappij, De 
Clercq, die in Breda verbleef, beschreef op 29 oktober in zijn dag
boek 2 2 S hoe troepen „die de beste verzekering gegeven hadden, bij het 
uitgaan der poort met geweer en wapens tot den vijand overliepen, 
hoe dat zelfs met vele der nieuwe militiesoldaten het geval was", en 
hoe generaal Van Geen verklaard had, dat zijn soldaten dagen lang 
van een beetje meel en wat water hadden moeten leven. De Clercq 
zag de situatie somber in en konkludeerde, waarschijnlijk wel terecht, 
dat de inwoners van de brabantse steden weliswaar niet aktief met 
de beigen zouden samenheulen, maar hen in elk geval ook niet zou
den tegenwerken. Met de direkteur van de Handelmaatschappij, 
Van der Houven, beschouwde hij de provincie vanwege de slechte 
militaire vooruitzichten als verloren voor het Noorden en om niet 
tegen de grote rivieren als ratten in de val te komen zitten, smeedden 
ze samen het plan via Duitsland te vluchten. 

Zover hoefde het echter niet te komen. Want hoewel men in alle 
antwerpse koffiehuizen en estaminets kon horen verkondigen dat de 
hollanders wel eens even in de Moerdijk verzopen zouden worden 
en dat men hun vrienden, de noord-brabanders, van het vijftien jaar 
smartelijk gedragen noordelijk juk zou gaan bevrijden ^ 4 ; en hoewel 
Van Geen zuidelijke plannen in handen kreeg om vestingsteden als 
Breda, 's-Hertogenbosch en Bergen op Zoom „door menigvuldige 

и · ) Lastdrager, a.w. (1839), blz. 118. 
и°) Lastdrager, a.w. (1839), blz. 88. 
«>) R.G.P. dl. 58, blz. 371, A. van Rappard aan Groen, 28 oktober 1830. 
и г ) De Militaire Spectator, 8 februari 1832. 
«*>) R.G.P. dl. 58, blz. 760 en volgende. 
Я 4 ) С. Buff in, Mémoires et documents inédits sur la Révolution (Brussel 1912), 
dl. II, blz. 241, 29 oktober 1830, verslag van een ooggetuige in Antwerpen. 
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agenten" van binnen uit te bemachtigen22*, zal het belgiese leger 
in november al even gedesorganiseerd blijken als dat van de ko
ning228; zulks te bespreken lijkt echter mede de taak van volgende 
hoofdstukken. 

§ 8. Konklusie 

De konklusie van dit oktober-chapiter moet, een en ander rekapitu-
lerende, als volgt luiden: konden we beginnen met de verwachtingen, 
die door de missie van prins Willem naar Antwerpen in Noord-
Brabant gewekt werden; met de hoop zowel de vanzelfsprekende 
oranje-liefde als de hang naar zuidelijke steun in religiosis tegelijker
tijd te kunnen bevredigen; we moeten eindigen met de smadelijke 
afgang van de door iedereen in de steek gelaten kroonprins en met 
een voortgezette polarisatie tussen Noord en Zuid, die de sympathie 
voor de beigen in Noord-Brabant aanmerkelijk deed bekoelen, ter
wijl het noordelijk wantrouwen jegens het gewest door de vlucht der 
zwartpratende hervormden en het aanwakkerende kalvinistiese kon-
tra-nationalisme juist groeide: ontwikkelingen, die dit „pièce de mi
lieu", dit eind oktober „onbeheerd" geworden goed, in een ongewild 
embarras manoeuvreerden. En dat nog wel toen de miserabele toe
stand der legers de noord-brabanders misschien de mogelijkheid ver
schafte om aktief de eigen toekomst beslissend in handen te nemen. 
Was het beleid van de gouverneur er echter op gericht geweest de 
gewone man geen aanknopingspunten voor een revolte van onderaf 
te bieden, ook de leidende groep wist op dat moment, door de lande
lijke kluwens van gebeurtenissen verlamd, slechts in de ogen van 
beide partijen kompromitterende orde-en-rust-verhalen op te dissen. 

Het argument van Van den Bogaerde uit 1831, dat het bewijs van 
de wens van zijn gewest om bij het Noorden te blijven, geleverd 
wordt door het feit, dat men er de ongunstige situatie van het noorde
lijk leger niet uitgebuit heeft227, gaat in haar ongenuanceerdheid dan 
ook helemaal niet op en miskent de steeds würgender pat-positie van 
september en vooral oktober volkomen. Nu er gekozen kon worden, 

=») Van Geen, a.w., blz. 279, rond 27 oktober 1830. 
«») De Gerlache, a.w. (1842), dl. П, blz. 81. 
и ' ) R.A.,P. 3715, redevoering van 5 juli 1831 tot de Provinciale Staten. 
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was het Zuiden minder aantrekkelijk en waren de noord-brabanders 
waarschijnlijk het meest gebaat bij een door de koning verbeten na
gestreefde, maar in het Noorden gehate rijkseenheid. Zo min de te 
simplistiese visie van De Gerlache, dat Noord-Brabant eind oktober 
1830 smachtend haar handen naar de beigen reikte228 als de mening 
van De Militaire Spectator, dat het bombardement van 27 oktober 
van Antwerpen, die bloedige bezegeling van 's prinsen fiasko, als een 
„electrische vonk", een „onbeschrijfelijk grote invloed" op de noord
brabanders uitoefende door hun een geruststellend hart onder de 
riem te steken229, beantwoordden voldoende aan de omslachtiger 
werkelijkheid. 

Neen, de houding van de provincie tegenover de naderende op
standelingen blijft waarschijnlijk het best getypeerd in de reeds ge
citeerde konstatering van De Clercq: „De inwoners van de steden 
schenen niet met de Brabanders mede te zullen werken, doch de-
zelven ook niet te zullen weerstaan". 

e') De Gerlache, a.w. (1842), dl. II, blz. 81. 
«·) Dé Militaire Spectator, 8 februari 1832. 
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DEEL С 

TOT DE TIENDAAGSE VELDTOCHT 





HOOFDSTUK Vili 

DE PERS GESCHADUWD 

De censuur, waar altijd zoveel slechts 
over gezegd wordt, is in feite een be
wijs van een zekere mate van fersvrij-
heid... zelfs als hij op een stupide 
manier gehanteerd wordt, zoals dat nu 
eenmaal ook hoort, kan hij de litera
tuur niet werkelijk uitschakelen. 

(Uitspraak van N. Mandelstam) 

§ 1. De 'Noord-Brabander' aangepakt 

De eerste november 1830 leek de gouverneur van Noord-Brabant 
tenslotte van die lastige, kritiese Noord-Brabander te bevrijden; dat 
dacht de man althans, en deze gedachte zal hem deugd hebben ge
daan, want hi) had er zich hard genoeg en al bijna een maand lang 
voor ingespannen. Zijn eerste aanval dateerde immers van 7 oktober, 
toen hij het blad als de leugenachtige en partijdige manipulator van 
gewone burgers en plattelandsbewoners bij minister Van Doom aan 
de kaak had gesteld. * Bedenkende, dat voor toenmalige gouveme-
mentelen begrippen als oppositioneel, partijdig en dáárom leugen
achtig, bruikbare synoniemen vormden, blijft dan de vraag interes
sant, of de klager, Van den Bogaerde, hiermee de algemene teneur, 
dan wel een of meer recentelijke publikaties op het oog had, zoals 
bijvoorbeeld Luybens pièce-de-milieu-redevoering van 29 september 
in de Tweede Kamer, of het redaktionele kommentaar van zaterdag 
2 oktober, dat juist de katholieke klems en de normale, brave burgers 
er voor gezorgd hadden, „dat de uitspattingen en verwensingen, te
gen de zogenaamde petitionarissen, Belgen, papen en Jesuiten, in 
publieke gezelschappen en koffijhuizen" tot dan toe zonder gevolg 
waren gebleven. 

Van Doom raadde de gouverneur vertrouwelijk aan, deze nadelige 
strekking en invloed van de Noord-Brabander door middel van de 

') Smits, t.a.p., blz. 287. 
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andere twee kranten te bestrijden, maar de dommelende onbenullig
heid van het Provinciaal Dagbiad en de onbrabantse protestantse 
geest van de Bredasche Courant deden Van den Bogaerde dat idee 
direkt als irreëel van de hand wijzen.2 Neen, hij pleitte voor krach
tige toepassing van de nieuwe perswet van 1 juni 1830 „tot beteuge
ling van hoon en laster en andere vergrijpen tegen het openbare 
gezag en de algemene rust"3, terwijl hij in een tweede, op dezelfde 
twaalfde oktober verzonden rapport als het ware ter zake trachtte te 
komen, door te melden, „dat het dagblad de Noord-Brabander thans 
wederom meer in eenen oproermakenden geest geschreven" werd4; 
we zagen overigens al, dat hij hier ongetwijfeld doelde op de onver
holen propaganda van de krant, om, nu de prins in Antwerpen 
poogde splitsing van het land onder Oranje te verwezenlijken, 
Noord-Brabant afzonderlijk te horen.5 

Blijkens een interdepartementale missive aan zijn kollega van 
justitie heeft Van Doorn de gouverneur daarna nog eens aanbevolen 
de uitgevers van het blad ten paleize te kapittelen en met forse maat
regelen te bedreigen.β Of Van den Bogaerde dit ook werkelijk ge
daan heeft is niet bekend, maar wel zal hij, koppig lijk Cato, in zijn 
volgende rapport, van 19 oktober, de sleutelpositie van de Noord-
Brabander bij het al dan niet indienen van pro-zuidelijke petities 
weer uitdrukkelijk aan de orde stellen.7 

Naarmate de tegenstellingen binnen het verscheurde rijk zich 
onderwijl toespitsten, moest de krant eigenlijk wel, konform de 
kroonprins, tussen de wal en het schip geraken: afwijkende geluiden 
gingen steeds sterieler klinken en konden in krijgstijd ook moeilijker 
getolereerd worden. Zo valt inderdaad de beslissing. Terwijl de Bel
gen het terugtrekkende koninklijke leger achtervolgen, en de schut
terijen uit het Noorden de brabantse vestingen binnenrukken8, ne-

·) A.R.A. Binnenlandse Zaken, secreet verbaal 15 oktober 1830 nummer 1, Van 
den Bogaerde aan Van Doorn. 
») Sautijn Kluit, t.a.p., blz. 382. 
4) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 12 oktober 1830. 
«) Zie blz. 119. 
·) A.R.A. Justitie geheim, exhibitum 18 oktober 1830, nummer Τ 42. 
') A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 19 oktober 1830. 
e) R.A.,P. 698, 25 en 26 oktober 1830: uit Den Haag naar Breda; uit Delft en 
Schiedam naar Willemstad; uit Utrecht, Haarlem, Gouda, Leiden naar Bergen op 
Zoom; uit Amsterdam naar Den Bosch. 
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men de militaire autoriteiten het burgerlijk bestuur van de front
steden over. De kabinetsraad van 1 november konkludeert, ingeleid 
door de, via zijn handlangers voortdurend over de Noord-Brabander 
geïnformeerde Van Maanen *, dat deze „staat van beleg" dé gelegen
heid biedt om met de krant af te rekenen, en de vorst verstrekt ver
volgens de daartoe benodigde bevelen.10 Nog diezelfde avond bericht 
Van Doorn zijn vriend Van den Bogaerde, onder de grootste geheim
houding, het resultaat van dit overleg, waarbij hij het, misschien om 
de gouverneur te vleien dan wel gerust te stellen, doet voorkomen, 
alsof deze „staat van beleg" niet uit vrees voor een vijandelijke aan
val of stedelijke opstand werd afgekondigd, maar enkel en alleen om 
de Noord-Brabander snel en effektief door de bossche bevelhebber 
generaal-majoor Vermasen te laten verbieden11; een duidelijke ver
draaiing van de feiten, waar Vermasen zelf op 26 oktober, in overleg 
met Van den Bogaerde, de stad vanwege „de bewegingen, welke de 
oproerlingen op de grenzen der provincie veroorzaakten" reeds „in 
staat van oorlog" had verklaard12, en waar bovendien ook Bergen op 
Zoom en Breda op 2 november in „staat van beleg" gesteld zouden 
worden.18 

Uiteraard moeten we de mening van de Noord-Brabander over dit 
optreden ontberen. Het Provinciaal Dagbhd weigerde deze „staat 
van beleg" aan het naderen der opstandelingen te wijten, verklaarde 
sussenderhand dat het noordelijk leger immers manhaftig over de 
grenzen waakte, en besloot, zijn logokratiese traditie getrouw, dat de 
maatregel in ieder geval heilzaam was, „omdat de rust der ingezete
nen en de openbare orde er bij zouden winnen".14 Wat pragmatieser 
meende de Bredasche Courant de oorzaak te mogen zoeken in een 
ordinaire rel tussen pas gearriveerde amsterdamse schutters en wat 
door gepeupel gesteunde bossche wapenbroeders van geringere 

») Witlox, a.w., blz. 267-268. 
10) A.R.A. Kabinet des Konings geheim, notulen van de kabinetsraad, 1 novem
ber 1830. 
") Familie-archief Van den Bogaerde, doos 70, map 734, 1 november 1830. 
") R.A.,P. 698, 26 oktober 1830, Vermasen aan Van den Bogaerde; en A.R.A. 
Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 26 oktober 1830, Van den Bogaerde aan Van 
Doorn. 
1S) R.A.,P. 699, 9 november 1830. 
w) Provinciaal Dagbhd, 5 november 1830. 
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stand.15 In zijn rapport van 9 november vermeldt Van den Bogaerde 
ditzelfde voorval: provokateurs hadden de eenvoudige Bossche schut
ters in de waan gebracht, dat hun aflossing door amsterdammers 
als een teken van wantrouwen opgevat diende, terwijl de nodige glaas
jes sterke drank deze redenering onweerlegbaar gemaakt hadden; 
vervolgens was er natuurlijk volk toegestroomd en in die zenuwach
tige dagen betekende dat een rel; maar, aldus de gouverneur, men 
was de stokers op het spoor, waarna de nieuwsgierig zijn rug rechten
de historicus er nooit meer iets over te horen krijgt. 

Interessanter is een andere alinea uit dit rapport. Volkomen voor
bijgaande aan hun partikuliere korrespondentie vertelt Van den 
Bogaerde namelijk aan Van Doorn, hoe de bevelhebber van de stad 
het nuttig had geoordeeld de Noord-Brabander te verbieden, en hoe 
de minister zulks wel zou kunnen billijken, omdat het hem bekend 
was, dat die krant „in eenen aan het Gouvernement vijandigen geest 
geschreven werd"!1β Blijkbaar moest hun persoonlijke briefwisse
ling voor de rest van officieel Den Haag zorgvuldig verzwegen blij
ven. Dit rapport kruiste overigens onderweg zo'n privé-brief van de 
minister, waarin deze schreef, dat bij nader inzien besloten was, dat 
het veel verstandiger zou zijn het blad in een voor de regering gun
stige richting te dirigeren dan het bruut op te heffen: „l'utiliser pour 
opérer sur l'esprit public" in een door Vermasen en Van den Bo
gaerde gesneden keurslijf, dat moest het nieuwe doel zijn. " En 
hoewel Van Blarkom dit een jegens de redaktie te grote toegevend
heid vond en vreesde voor „de fijn gesponnen listen van het Jésui
tisme" 1β, begint zo dan het verhaal van de censuur van de een week 
tevoren overleden Noord-Brabander. 

§ 2. De censuur 

Nadat op 2 november het laatste ongecensureerde nummer, met 
o.a. het volledige ontwerp van de belgiese grondwet (alle 123 artike
len) was verschenen, moesten de abonnees driemaal tevergeefs op 
hun krantje wachten. Het volgende exemplaar droeg de data 4, 6, 9 

16) Bredasche Courant, 4 november 1830. 
«) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 9 november 1830. 
" ) Familie-archief Van den Bogaerde, doos 70, map 734, 8 november 1830. 
1Θ) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 90, 16 november 1830. 
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en 11 november, en verschafte verklaringen noch exkuses. Redaktie
kommentaren ontbraken voortaan en de konklusie, dat de Noord-
Brabander, als thermometer van oppositie-koortsen, een kleurloze 
toekomst tegemoet moest zien, ligt gemakkelijk voor de hand. Hora-
tius' adagium „dicere verum, quid vetat", zou verder een vlag op een 
modderschuit lijken, wanneer deze Flaccus, de onmogelijkheid, de 
ambivalentie van censurale pogingen doorziende, er niet zo'n diepe 
uitdaging in gelegd had; de noord-brabantse praktijk trachtte zijn ge
lijk te bewijzen en door de toevallige vondst van anderhalf jaar aan 
ongecensureerde exemplaren in de torenkamer van het kasteel te 
Heeswijk, sinds 1835 familiebezit der Van den Bogaerde's, zijn we in 
staat dat proces op de voet te volgen. Weliswaar deed de censuur 
het blad voor de toenmalige lezers, vanwege de kontrole én de vertra
ging, aan nieuwswaarde inboeten, maar voor ons betekenen deze 
dubbele nummers, naast een impertinente blik achter de gouverne
mentele coulissen, tevens de mogelijkheid de kring rond de krant in 
de maanden na oktober enigszins in het vizier te blijven houden. 

De censoren werkten nauwgezet: zelfs taal- en drukfouten werden 
in de proefexemplaren netjes verbeterd. Sowieso werkte dit natuurlijk 
al prohibitief, terwijl het hele ingrijpen de redaktie dermate scheen 
te verstikken, dat er in de laatste twee maanden van 1830 slechts 
driemaal werkelijk werd ingegrepen. 

De eerste keer was dat op 16 november met de eis om een „Staat
kundige Geloofsbelijdenis" van De Potter, waarin deze zich tegen het 
koningschap verklaarde, te voorzien van de aantekening „Uittreksel 
uit de Amsterdamsche Courant" en bij een Congres-rede van de
zelfde belg „Buitengewone Arnhemsche Courant" te voegen. Of het 
de bedoeling was om deze bladen in de provincie meer bekendheid 
te geven, tegenover de mogelijke opzet van de redaktie om haar krant 
door het weglaten van bronvermelding een eigen cachet te laten 
behouden, — we zagen trouwens al, dat er niet graag gratis reklame 
voor tegenvoeters gemaakt werd19 —, zolang de censuur zich op dit 
niveau bewoog, was ze overkomelijk. 

Het tweede ingrijpen bleek ernstiger en slachtofferde een breve 
van Pius VIII.20 Rome trok daarin van leer tegen een stelletje vors-

'·) Zie blz. 19. 
">) Noord-Brabander Heeswijk, 18 november 1830. 
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ten uit de duitse rijnstreek en propageerde in fraaie volzinnen de idee 
der restauratie: kerk en staat tesamen ten strijde tegen alle nieuw
lichterij; de gebeurtenissen van 1830 moesten zelfs de ogen van ver
stokte protestantse heersers openen en doen inzien, dat men zich 
niet diende te wapenen tegen het pauselijk gezag, maar slechts tegen 
stelsels, die poogden „om de Kerk en de staat door overdreven aan
matigingen te verzwakken"; de vorsten moesten zich hun kollegaas 
herinneren, die „hunne verkeerde Staatskunde zelfs met het verlies 
hunner staten geboet hadden"! Aldus de eerste alinea dezer breve, die 
enige maanden tevoren door het „monsterverbond" weinig enthou
siast ontvangen zou zijn, maar die nu precies in het straatje van de 
noord-brabantse katholieken scheen te passen. De censuur kon haar 
koning natuurlijk niet voor schut zetten en schrapte deze regels 
resoluut. De verdere zendbrief werd echter wel voor publikatie vrij
gegeven; man en paard werden daarin niet met zoveel woorden ge
noemd en aan pathetics byzantinisme kon niemand zich een bult 
vallen. 

De kwestie van deze kerkelijke brief zou nog een minder prettig 
staartje krijgen voor Van den Bogaerde. Want hoewel censuur in zo'n 
klein-steedse, van intriges en achterklap aan elkaar hangende maat
schappij uiteraard nooit verborgen kon blijven, — ondanks het feit, 
dat dit natuurlijk geschrapt werd, durfde de redaktie later zelfs een 
keer een ingezonden stuk in het proefexemplaar te plaatsen met de 
beginregel: „ik weet, dat het u op het ogenblik niet geoorloofd is 
alles op te nemen, dat men u toezendt" 21 —, was dat wel de officiële 
politiek vanuit 's konings ivoren toren. De leemte nu, door het schrap
pen van de eerste alinea der breve geschapen, was slechts met wat 
horizontale zwarte strepen opgevuld, zodat ook de meest indolente 
lezer moest vermoeden, dat er iets aan de hand was. Van Doom 
schreef er ongerust over aan de gouverneur, met de mededeling dat 
de koning de lijnen had opgemerkt en het zeer onverkwikkelijk vond, 
daar er door zijn onderdanen „fort desagréable" geïnterpreteerd zou 
kunnen worden; de minister verzocht zo snel mogelijk opheldering te 
geven.22 Maar hier wreekt zich weer het ontbreken van het tweede 
been hunner privé-korrespondentie. 

») Noord-Brabander Heeswijk, 19 juli 1830. 
и ) Familie-archief Van den Bogaerde, doos 70, map 734, 23 november 1830. 

168 



Bij de derde censurale ingreep werd echter aangetekend, dat de 
drukker de lacune niet blanco mocht laten of met lijnen vullen, maar 
de regels der andere artikelen zo uit elkaar diende te zetten, dat de 
weglating niet te merken zou zijn. Het gaat dan om het nummer van 
16 december, waaruit een luikse bewering, als zouden de onderhan
delingen over een wapenstilstand zijn afgebroken en belgiese vrij
willigers zeer binnenkort Noord-Brabant en Holland binnenvallen, 
verwijderd moest worden; duidelijk met de bedoeling geen onrust 
te verwekken, waar de provincie toch al van zuidelijke strooptochten 
te „lijden" had. Na het vertrek van de Prins van Oranje uit Ant
werpen, waren de beigen het terugvluchtende koninklijke leger im
mers op de voet gevolgd en de nog minieme tucht in hun meer 
geestdriftig dan gedisciplineerde benden veroorzaakte, zoals nog aan 
de orde zal komen, vaak roverijen en andere incidenten.23 

Duiden deze drie voorbeelden uit de eerste twee maanden der 
censuur door hun gering getal op de prohibitieve werking ervan, de 
konstatering van Rogier, dat de Noord-Brahander onmiddellijk daal
de tot het peil van zeer onbeduidend lokaal nieuwsblaadje24, gaat 
zeker te ver. Een karaktervol man, die in de boeien wordt geslagen, 
verandert niet meteen in een halfzachte slappeling; hij zal zijn cipiers 
voortdurend op hun waakzaamheid beproeven en de geringe bewe
gingsvrijheid, die de kettingen hem nog laten, ten volle uitbuiten. 

Wat steekt er achter, als de censor op 27 november een nummer 
opvallend boordevol drukfouten, op 30 november bij een citaat uit 
de Opregte Haarlemsche Courant het eerste woord ondersteboven, 
en helemaal bespottelijk op 2 december een 32 november-nummer 
voorgelegd krijgt? Is er dan sprake van slordigheid door interesse-
verlies, van gewoon een kulminatie van toevalligheden, van een me-
thodiese aftasting van de stiptheid der censuur, of enkel van plage
rijtjes, van litde practical jokes om de heren ambtenaren zich be
lazerd te laten voelen? Uiteraard konden bureaukraten voor humor 
althans geen waardering opbrengen en werden de „fouten" priegelig 
netjes verbeterd. 

Voor we echter gaan bekijken, hoe deze oplettendheid toch te 
omzeilen viel, lijkt een citaat uit Baschwitz op zijn plaats: „het is 

») Zie voor dat „lijden" blz. 195. 
*•) Rogier, Katholieke Herleving, blz. 27. 
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onjuist de censoren slechts te beschouwen als domoren, die achter 
ieder onschuldig woord een verkeerde bedoeling zochten; de kunst 
om, zo te schrijven, dat men de censor om de tuin leidde of hem in 
twijfel of onzekerheid bracht en hem in ieder geval bloot stelde aan 
het gevaar zich belachelijk te maken — door een verbod dat hij moest 
herroepen of een verlof, dat hij eigenlijk niet had mogen geven —, 
werd tot een verfijnde ontwikkeling opgevoerd".25 Inderdaad. 

Een eerste trukje om de censuur te vermijden is, — misschien op 
een idee gebracht door het boven besproken censurale ingrijpen van 
16 november — stukken uit andere bladen, waarin de eigen mening 
wordt uitgedrukt, onder bronvermelding over te nemen; de censor 
kan dan de Noord-Brabander geen schuld geven en de stukken niet 
schrappen zonder daarmee andere, meestal hollandse, kranten te 
desavoueren. Een tweede handigheid bestaat erin bepaalde zaken 
zodanig af te keuren, dat de kritiese lezer er juist duidelijk een goed
keuring in moet zien. Enkele voorbeelden: 

Er wordt een redevoering opgenomen van het gelderse tweede-
kamerlid Van Dam van Isselt, die daarin stelt, dat men wel tegen het 
jacobinisme kan fulmineren, maar niet mag vergeten, dat het uit mis
bruiken ontstaat; indien de regering aan wezenlijke liberale beginse
len had toegegeven, dan zou de monsterachtige „unie" voorkomen, 
de „colossus van het priestergezag" bestreden, en het Koninkrijk der 
Nederlanden één gebleven zijn.2e In dit stukje wordt enerzijds 
zijdelings de brabantse klems aangevallen, maar van de andere kant 
is het zo anti-gouvernementeel, zo vóór petitie-idealen interpretabel, 
dat de censor het er niet makkelijk mee gehad zal hebben. 

Ook nam de redaktie een melding uit Groningen op, als waren 
daar door notabelen verzoekschriften aangeboden, waarin de vorst om 
rechtstreekse verkiezingen, — reminiscentie weer aan de petitiebewe
ging —, werd gevraagd.27 

Een derde voorbeeld is 'n uit het haagse blad de Morgenstar 
overgenomen vertelseltje, dat zo op het eerste gezicht een aanval op 
het liberalisme en verdediging van het absolutisme inhoudt, maar bij 
nader inzien juist fel jong-liberaal is en het haagse liberalisme als 

") K. Baschwitz, De krant door alle tijden (Amsterdam 1948), blz. 144. 
") Noord-Brabander, 12 april 1831. 
") Noord-Brabander, 24 februari 1831. 
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identiek aan despotisme ontmaskert. In Noord-Brabant ontbrak het 
weliswaar aan adepten dezer jong-liberale ideeën, doch de ultra
montaanse palladia van vrijheid van godsdienst, geweten en drukpers 
liepen daaraan parallel; zoals Rogier vindt28, was de naam „monster
verbond" inderdaad ongelukkig gekozen. Maar hier het vertelseltje: 

de sultan en een liberaal 

de sultan vroeg eens aan een liberaal, of er in zijn land ook een 
konstitutie bestond? de liberaal verhaalde daarop, dat zijn land een 
voortreffelijke konstitutie had, waarbij al de rechten der kroon be
paald, alle privileges vernietigd, en al de rechten en vrijheden van 
het volk gewaarborgd waren, heeft uw vorst, aldus de sultan, het 
bevel over het leger en het recht om alle officieren te benoemen? 
de vraag werd met: ja, beantwoord, heeft hij het recht, vroeg hij 
verder, alle hogere en lagere ambtenaren aan te stellen? ja. kunnen 
die ambtenaren tot volksvertegenwoordigers worden gekozen? en 
ook hier: ja. toen lachte de sultan hartelijk: ach, gij hebt uw eigen 
leiband gemaakt; al uw konstitutiën en waarborgen betekenen niets; 
ze maken het regeren omslachtig en kostbaar; ze zijn de brandstof
fen voor het vuur der partijschap en een onuitputtelijke bron van 
revoluties.w 

Waren dit voorbeelden, hoe de Noord-Brabander er in slaagde op 
sluikse wijze haar staatkundige katechismus trouw te blijven, het 
blad wist ook enige malen van niet anti-belgiese gezindheid te ge
tuigen. Zo werd zonder kommentaar een artikeltje geplaatst uit Le 
Belge over de entree van koning Leopold te Brussel: de monarch 
had bij zijn paleispoort de invaliden uit september 1830, — de man
nen, die prins Frederik de bezetting van de stad onmogelijk gemaakt 
hadden —, ontmoet, met tederheid gadegeslagen en eerbiedig gegroet, 
waarbij de lucht gegalmd had van de toejuichingen van die dappere 
kerels.so De lezer neme nota van de roekeloosheid der vertaalde 
epitheta, vlak voor de tiendaagse veldtocht! 

Nog sprekender is de opname van het volgende „stuk": een brief 
van de londense onderhandelaar Sylvain van de Weyer aan het bel-

*») Aldus L. J. Rogier in zijn kandidaten-kollege 1964-1965. 
г·) Noord-Brabander, 22 november 1831. 
») Noord-Brabander, 30 juli 1831. 
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giese Congres31; een brief, waarvan essentialia door de censor uit het 
20-januari-nummer geschrapt waren, maar die vijf dagen later door 
de redaktie als iets anders gesteld „stuk" opnieuw geprobeerd werd; 
en nu met relatief sukses, want de censor liet er slechts de gekursi-
veerde zinsnede: „met al de tastbare leugens en lasteringen, waarvan 
men bij de beigen reeds gewoon was" boven zetten. Het „stuk" be
weerde, dat het logies was, dat België de grote rivieren tot noord
grens zou krijgen, en dat deze aanspraak verdedigd kon worden met 
een beroep op de broederschap, die de beigen verbond met de bra-
banders, wier landbouwbelangen en godsdienstige gevoelens ten
deerden naar vereniging met het Zuiden. Ondanks de kursief ge
drukte toevoeging zijn de laatste opmerkingen duidelijk genoeg om 
ook een dialekties ongeschoolde lezer zich in zijn praecensurale 
knollentuin te laten voelen.и 

Tenslotte nog twee voorbeelden, waaruit blijkt, dat de krant zich 
gecensureerd en wel, toch tegen de lasten der inmiddels gestarte 
status-quo wist uit te spreken. Er werd een ingezonden brief — 
overigens zonder aanduiding van herkomst — opgenomen met als 
inhoud: onder de talrijke inwoners van onze provincie zijn wij niet 
de enigen, die voor kreten als vaderlandsliefde en muiterij onver
schillig zijn geworden; onze gemeente wordt nu al acht maanden 
door het leger bezet, laat het nu maar eens ophouden; het enige dat 
ons nog interesseert, is dat er een grondwetswijziging komt, waarbij 
het volk de nodige waarborgen tegen alle inbreuk op rechten en vrij
heden wordt gegeven; dan zullen wij onder vader Willem tevreden 
zijn.33 Blijkt men het konflikt beu, ook de linanciering daarvan door 
de regering wordt later zijdelings gelaakt: een souverein mag niet 
zeggen: ik wil zoveel uitgeven, dus moet ik zoveel inkomsten heb
ben; een burger, die zo zou redeneren, /ou bankrot g-nn en me? 
schande en vrijheidsverlies moeten boeten; de eerbied voor het gezag 
mag geen afgoderij of vrijwillig ilotisme worden!34 

Ondanks de censuur wist het bossche blad derhalve zijn verlangen 
naar een demokratieser konstitutie, zijn gevoelsmatige toegefelijkheid 

«) Huyttens, a.w., dl. II, blz. 133, 6 januari 1831. 
n) Noord-Brabander, 20 en 25 januari 1831; en NoordrBrabander Heeswijk de
zelfde data. 
a8) Noord-Brabander, 19 juli 1831. 
»«) Noord-Brabander, 29 december 1831. 
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jegens de beigen en zijn verwerpen der status-quo politiek, zij het 
ook mondjesmaat, te spuien; en we hebben dan enkel nog maar ge
schreven over artikelen, die de redaktie klippen omzeilende wist ge
plaatst te krijgen. Dat men zich bij voorbaat zou matigen, in de op
vatting, dat oppositionele opinies toch niet konden worden opgeno
men, blijkt dus niet al te juist. De redaktie liet niet af en gaf de 
heren censoren handen vol werk. Een paar keer waren dezen zelfs 
zo verward of waarschijnlijker bemanipuleerd, dat de inhoud van de 
krant ook bij het koninklijke kabinet werd opgemerkt en heftige re-
akties ten gevolge had. Dat was het geval met een artikel aangaande 
Lamennais35 en een over 'n eventuele grondwetswijziging.se 

Lamennais was de godvruchtige voorvechter van de scheiding van 
kerk en staat om het geloof, zodoende niet meer gekompromitteerd 
door identifikatie met regeringen, de gelegenheid te geven zich in 
vrijheid te ontplooien. Als zodanig had hij de katholieken van België 
en het roomse Noord-Brabant geïnspireerd tot deelname aan het 
„monsterverbond". Hij koketteerde met de idee der volkssouvereini-
teit en was daarom enthousiast over de belgiese opstand. Toen deze 
echter dreigde een voor de katholieken zeer ongunstige draai te ne
men, werd dat als een wapen gebruikt tegen Lamennais door de tra
ditionalisten — leerlingen van Bonald, Eckstein en De Maistre —, die 
weliswaar ook in volkssouvereiniteit geloofden, maar deze aan het 
begin der monarchale geschiedenis in de Middeleeuwen plaatsten.37 

De traditionalisten waren fel gekant tegen de liberale gedachten, 
die geloof inhielden aan schoksgewijze maatschappijverandering, aan 
aanpassing van de gemeenschap aan de revolutionaire theses van 
rationalistiese eenlingen. De traditionalisten geloofden in een pakt 
tussen vorst en onderdanen, dat door geen van beiden mocht verbro
ken worden en waarover de kerk als rechter had te hoeden; ze ver
foeiden een opportunistiese samenwerking met atheïstiese of agnos-
ticistiese liberalen en toen het scheen, dat deze laatsten in België 
hun katholieke medestrijders op een dood spoor gingen zetten, atta
queerden de traditionalisten Lamennais. 

Een van deze traditionalisten nu was de generaal der Theatijnen, 

M) Noord-Brabander, 19 februari 1831. 
'*) Noord-Brabander, 5 maait 1831. 
") Haag, a.iv.. Boek I, Hoofdstuk I. 
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pater Venturase, en de Noord-Brabander drukte diens volgende te
gen de ontwikkelingen in België, tegen de mennaisisten gerichte 
aanval: „zie, met welk een onbeschaamdheid in het belgiese Congres 
de godsdienst, waarvoor men in opstand is gekomen, wordt gehoond; 
de beigen zijn slechts van juk veranderd; nauwelijks hebben ze zich 
van het kalvinisties despotisme bevrijd, of ze komen onder atheïstiese 
diktatuur; ongetwijfeld hebben de hollanders met hun Collegium 
Philosophicum en zo voorts geprobeerd om België te dekatholiseren, 
maar wat de hollanders langzamerhand beproefden, zullen de libe
ralen in een klap tot stand brengen". (Het is tussen twee haakjes 
interessant te zien, dat ook de „anti-revolutionair" Groen een maand 
naderhand uit deze „vermaning" van Ventura een zinsnede selek-
teert voor zijn protestants puriteinse kraam der Nederhndsche Ge
dachten: „Ie principe de la revolution est essentiellement anti
catholique" en in het algemeen „anti-chrétien, et toute révolution 
dans ce siècle sera, et doit être toujours au préjudice de la religion, 
et au plus grand profit de l'impiété".39) 

Het tweede artikel, dat in Den Haag opschudding verwekte, sloot 
aan bij de eerder gememoreerde wens, die tijdens de petitiebeweging 
door de oppositiepers steeds hoog op de lijst was geplaatst, namelijk 
de roep om direkte verkiezingen. Op 5 maart verscheen in de kolom
men van de krant: „men meldt ons uit de residentie, dat de kommis
sie, die benoemd is ter voorbereiding van een grondwetswijziging, 
zich akkoord heeft verklaard, met het beginsel van rechtstreekse 
verkiezingen". 

Dat deze twee stukken, — waarvan het eerste recht door zee repte 
van hollandse dekatholiseringspogingen in België en dus ook in 
Noord-Brabant, en waarvan het tweede iets debiteerde, dat een 
flagrante aantasting betekende van het op ambtenaren-nepotisme 
steunend haags regeringsbestel —, juist in het enige nederlandse ge
censureerde blad verschenen, pleit voor de durf van de redaktie van 
die Noord-Brabander (Hein de Wijs en/of konsorten) en noodt tot 
een nadere bestudering van de censoren en hun motivatie. 

Zoals gezegd, bevinden de ongecensureerde exemplaren zich in het 
privé-archief van de Van den Bogaerdes; vanwege het delikate ka-

' s) Rogier, Katholieke Herleving, biz. 236. 
'·) Nederlandse Gedachten, 26 maart 1831. 
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rakter der kwestie, zijn ze daarom waarschijnlijk, meteen dan wel 
later, aan andermans speurzin onttrokken, kortom verdonkeremaand; 
er werd in ieder geval niet door de gouverneur zelf gecensureerd; 
maar — blijkens een verantwoording uit de Noord-Brabander van 18 
juni 1839, bij het einde der status-quo en de daarmee gepaard gaande 
opheffing van de censuur40 — via een omslachtige procedure door 
een soort van onduidelijk triumviraat: Menu, de funktionaris onder 
wie provinciale politiezaken ressorteerden; de direkteur van de bos-
sche politie, Fallée; en de stedelijke bevelhebber en provinciaal kom-
mandant Yermasen. De laatste deed zeker niet het praktiese werk, 
want pas op 13 januari 1831 draagt de censor de drukker op de proe
ven voortaan de generaal-majoor voor te leggen, en dan nog slechts, 
zo wordt misschien terecht gesuggereerd, ter beoordeling „in hoeverre 
het doelmatig kon zijn, de beweging der troepen in de Courant te 
vermelden".41 B. A. Fallée, een nederlander die net als Van den 
Bogaerde en Van Goor tot de west-vlaamse Van Doom-koterie be
hoorde en sinds 23 oktober op voorspraak van zijn protektor in Den 
Bosch funktioneerde42, verzette waarschijnlijk evenmin het echte 
werk, dat logieserwijze door één man gedaan moest worden; en dat 
was, dunkt me, de ambtenaar J. Menu. Het blad mocht immers pas 
„worden uitgegeven, wanneer er op de proef met de initiale letter ge-
teekend, geschreven stond: geene bedenkingen"4'; die „initiale let
ter" nu, was steeds een M. 

Blijkens het voorgaande, kon men deze censuur amper waterdicht 
noemen. De haagse prokureur-generaal Philipse scheef er, na rugge
spraak met Van Blarkom, zeer verontrust over aan Van Maanen; hij 
vroeg zich af, of de redakteuren van de Noord-Brahander hun ci-
pieren hadden beetgenomen, vooral omdat het artikel van pater Ven
tura slechts in een deel der oplage voorkwam; hij vertrouwde „dien 
winkel" niet: „ook weet ik niet wat ik denken moet van het stil
zwijgen daaromtrent van den Generaal Vermasen. De censuur van 
Fallée, of wie dezelve dan ook op zich moge genomen hebben, schijnt 
mede wel wat meer toezicht te vereischen"... „is Vermasen of Fallée 
zelf dupe van een onderhoorige, waarom dan daar niet voor uit ge-

*>) Noord-Brahander, 18 juni 1839. 
") Noord-Brabander Heeswijlc, 13 januari 1831, aantekening van de censor. 
«) Smits, e.w., blz. 68. 
a) Noord-Brabander, 18 juni 1839. 
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komen?" besloot hij, de zaak op het eeuwige ambtelijk gekamp rond 
kompetenties toespitsend.u Van Maanen waarschuwde blijkbaar zijn 
kollega van binnenlandse zaken, want die vroeg enkele dagen nader
hand zeer vertrouwelijk aan Van den Bogaerde: a, waar de Noord-
Brabander de volledig onjuiste melding over rechtstreekse verkiezin
gen vandaan had gehaald? b, hoe het kwam, dat het anti-Lamennais 
artikel in sommige exemplaren wel en in andere niet was opgeno
men? en c, of het niet dienstig was strengere en doeltreffender maat
regelen tegen het blad te nemen? ** 

Van den Bogaerde antwoordde omstandig.4e Volgens hem had de 
Noord-Brabander beide artikelen uit andere kranten overgenomen. 
Het „grondwetstuk" uit het Rotterdamsch Avondblad, de „verma
ning" van Ventura uit een franse krant; dat dit laatste artikel, althans 
de, bovengeciteerde, gewraakte zinsnede, niet in alle exemplaren 
voorkwam, zou geweten moeten worden aan een ingreep van de 
zetter, verrast als die was geweest door de plotselinge melding van de 
bevalling van groot-vorstin Helena Paulowna (een verklaring, die 
argwanend Den Haag nauwelijks bevredigd kan hebben). Genoemde 
artikelen zouden overigens zijn doorgelaten, zo vervolgde de gouver
neur, omdat de censoren onvoldoende geïnstrueerd waren geweest; ze 
hadden niet geweten, of ze wel de bevoegdheid bezaten, om uit 
andere bladen overgenomen stukken te verbieden. Een ambtelijk 
embarras, dat de krant, naar we zagen, al meerdere keren had weten 
uit te buiten. 

Tenslotte kwam de gouverneur op het chapiter van mogelijke 
maatregelen, waarbij het goed is zich te realiseren, waarom het blad, 
dat als een stinkend-rotte plek in het staatslichaam werd gezien, über
haupt onder censuur was gesteld en niet resoluut verboden. De 
angst, dat de Noord-Brabander bij een officiële opheffing voortaan 
klandestien gedrukt en via geheime wegen over het platteland ver
spreid zou worden, had hier bij de gouverneur de doorslag gegeven. " 
Bovendien vond Van Doorn het, zo we zagen, aantrekkelijker 't blad 
in een voor de regering gunstige richting te gaan dirigeren dan het te 
verbieden. Wanneer men het echter tot een gouvemementsblad had 

**) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 90, 4 maart 1831. 
*') A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 233, een kladje van 7 maart 1831. 
*·) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 233, 10 maart 1831. 
*') A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 9 november 1830. 

176 

http://inv.no
http://inv.no
http://inv.no
http://inv.no


willen hervormen, was er een geheel ander beleid nodig geweest dan 
het nu gevolgde. De redaktie had ontslagen moeten worden, of in 
ieder geval gedwongen pro-regerings-artikelen te plaatsen, in welk 
verband het trouwens grappig is te zien, dat — voor zover na te gaan 
— de énige keer, dat er van verplichte opname van enkele alineaas 
sprake was, juist samenviel met de onderhavige haagse konstematie 
van begin maart: synchronisatie om blijkbaar reeds bij voorbaat een 
defensieve argumentatie te konstrueren. Op 8 maart werd de krant 
namelijk gedwongen tot opname van het volgende „bij een paar 
fraaie staaltjes van roof en plunderzucht van de belgische troepen": 
„de regent heeft in Brussel breed opgesneden over de gematigdheid 
der beigen; hij kan zijn woorden echter gelogenstraft vinden in de 
tonelen van roof en plundering, die zijn benden dagelijks in de bra-
bantse grensdorpen aanrichten". Enfant terrible pur-sang, drukte 
het blad er netjes boven: „Op last van de gouverneur van Noord-
Braband, wordt dit stuk aan de uitgevers van de Noord-Brabander, ter 
plaatsing in het eerst uit te geven nommer van dat dagblad, toegezon
den", waarop de censor dat natuurlijk weer kribbig liet verwijderen. *a 

Maar overigens was de censuur passief, en via passieve censuur, 
die zich uitsluitend met het door de anti-gouvernementele redakteu-
ren aangebodene bemoeide, kon men het blad in het beste geval tot 
kleurloosheid dwingen. Dat dit zelfs niet lukte, bleek reeds en vindt 
nog eens bevestiging in de enige door Van den Bogaerde voorgestelde 
maatregel: hij suggereerde de minister er voor te zorgen, dat er geen 
franse bladen meer het land binnen konden komen: dan zou de 
Noord-Brabander immers geen gelegenheid meer hebben om daar 
haar „vele kwade artikelen" uit over te nemen. Alsof de krant niet 
onder drievoudige censuur stond! roept de hedendaagse vorser dan 
verbaasd uit. Blijkbaar had de gouverneur ook niet erg veel fiducie 
in de mogelijkheden van zo'n censuur. 

Overigens vond hij, en dat verklaart wel wat, strenge maatregelen 
minder opportuun, daar de publieke opinie in zijn provincie behoor
lijk op drift was geraakt. Bovendien merkte hij terecht op, dat de 
tirade van pater Ventura weliswaar anti-hollands, maar evenzeer te
gen de gang van zaken in België gericht was en een róómse aanval 

*·) NoordrBrabandeT en Noord-Brabander Heeswijk, 8 maart 1831; zie ook Ver-
beme, t.a.p., blz. 230. 
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inhield op Lamennais, wiens woorden, volgens hem, gewoonlijk on
der „een klasse van lezers van de Noord-Brabander als godsspraken" 
vereerd waren. 

Die klasse begon zich inderdaad wat gereserveerder jegens de bel-
giese kwestie op te stellen, waarbij de bevoogding van de katholieken 
door de liberalen in het brussels Congres dé oorzaak was. Wanneer 
men God overboord zette, zo citeerde de Noord-Brabander zijn franse 
Ami de Ia Religion, stortte, „te beginnen met derzelver opperhoof
den", de koningen, de hele maatschappij teneer.49 Een zinsnede met 
ingebouwde aanzet tot een positieve wijziging van de opinie ten 
opzichte van het Noorden, die nog zekerder bleek tijdens de tien
daagse veldtocht, toen de algemene golf van geestdrift, die de pro
vincie overspoelde, ook de Noord-Brabander meesleepte. Tien bos-
schenaren uit de hogere standen, waaronder de gebroeders De Wijs, 
verbonden zich ter inzameling van „pluksel en scheurlinnen" en 
plaatsten een oproep, waarin ze alle vrouwen vroegen bij te dragen 
tot de verpleging van de „eervolle wonden der dapperen, wier bloed 
vloeide voor Koning en Vaderland".50 Of, aldus in wat ander ver
band Lamartine: c'est la eendre des morts qui créa la patrie. 

De Noord-Brabander scheen zich naarmate het jaar verstreek 
steeds meer thuis te voelen in het oude of, zo men wil, jonge Neder
land. De scheiding leek definitief en de krant begon naar hartelust 
haar rol te spelen in de gemene trend ter verdediging van Brabants 
plaats in 1830. Er ontspon zich een uiterst langdradige diskussie 
tussen het bossche blad en anderzijds de Gorinchemse, de Amster-
damsche en de Arnhemsche Courant, door de censuur als een „ver
schil tussen partijen toegestaan en voor hun eigen rekening gela
ten".B1 Een horde ingezonden-stukken-schrijvers wierp zich op het 
probleem om de ter sublimering gekoesterde „waarheid", dat Noord-
Brabant in 1830 fel anti-belgies was geweest, te verdedigen tegen de 
schampere glimlach, die de bladen van de andere zijde van de Moer
dijk daartegenover ten toon spreidden. 

Liet de Noord-Brabander zijn sympathie voor de beigen, en vooral 
jegens de zaak van de eenheid, derhalve geleidelijk in een door de 

«) Noord-Brabander, 19 mei 1831. 
50) Noord-Brabander, 9 augustus 1831 . 
51) Noord-Brabander Heeswijlc, 30 juni 1831. 
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feiten gedikteerde pro-noordelijke mening vervloeien, zijn politieke 
opvattingen wijzigden zich niet: zijn wij de vijanden van koning en 
vaderland, verdedigt de redaktie zich tegen andere kranten, wanneer 
wij bijvoorbeeld pleiten voor ministeriële verantwoordelijkheid, wan
neer we, de grondwet in de hand, de regering opponeren? nee, dan 
zijn we juist 's konings vrienden!ï2 

Tevens werden steeds de kamerredevoeringen van voorman Luy-
ben in hun geheel opgenomen; ook die van 24 mei, waarin de waal-
wijkse jurist stelde, er bij grondwetswijziging wegens de scheiding in 
elk geval op te staan, dat dan de hele konstitutie harmonieus zou 
worden aangepast aan „de behoeften des tijds en de geest der be
schaafde en verlichte volken: regtstreekse verkiezingen en minis
teriële verantwoordelijkheid".53 

Het gevecht voor de verwerkelijking van de uit de petitiestrijd 
stammende vrijheidsgedachten, die de oprichting van het blad direkt 
geïnspireerd hadden, werd kennelijk ondanks de censuur voortgezet. 
Dat de redaktie die negen jaar durende knechting overleefde en niet 
moedeloos besloot de pijp aan maarten te geven, pleit voor haar veer
kracht; het is daarnaast een bewijs temeer, dat ze door de censuur, 
dat tamelijke intomen, te ontduiken, toch nog wel het een en ander 
aan de man wist te brengen. 

Het einde van de status-quo tijd in 1839 werd met een verbitterd, 
maar nog levenskrachtig enthousiasme begroet: Noord-Brabant was 
bevrijd van zijn kluisters; het driemanschap, het diktatoriaat, de cen
suur werd opgeheven; de grondwet herleefde, het burgerlijk gezag 
hernam zijn rechten.54 Naast deze vreugde stond echter de nuchtere 
konstatering, dat de grieven, die tot de belgiese opstand aanleiding 
hadden gegeven, tien jaar later nog steeds bestonden en eer toe- dan 
afgenomen waren!и 

§ 3. De gouverneur en het 'Provinciaal Dagblad' 

Tracht het bovenstaande een blik te bieden op de struktuur der 
censuur, het heeft tevens de intentie de lezer te laten weten, wat in 

") Noord-Brabander, 14 juli 1831. 
S3) NoordrUrabander, 7 juni 1831. 
") Noord-Brabander, 18 juni 1839. 
·•) Noord-Brabander, 2 januari 1840. 
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het vervolg bij en onder de Noord-Brabander begrepen dient te wor
den; wat er door die, ondanks de woeligheid der baren, redelijk hoog 
gehouden vlag gedekt werd. Daarnaast dunkt het mij nuttig in dit 
periodieken-chapiter te tonen, wat voor koers de gewestelingen in
middels van een andere zijde, van de kant van het Provinciaal Dag-
bhd voorgezet kregen, hoezeer een inscheping op die, door nuchter 
schuchter voortkabbelende golven van journalistieke onbenulligheid 
amper drijvende gehouden, fantasieloos voortsuffende lijnboot68, 
ook verspilde moeite kan schijnen. Had de aktieve Van den Bogaerde 
het blad niet eveneens als uiterst onbeduidend en gestuurd door lie
den, die het belang van hun taak te weinig beseften, getypeerd?57 

Wel, die lieden hadden inmiddels met een loods te maken ge
kregen. Want zijn eerdere afwijzing, begin oktober, van Van Doorns 
suggestie om de Noord-Brabander via de andere provinciale kranten 
te bestrijden ten spijt58, was de gouverneur sinds de dertiende no
vember begonnen het Provinciaal Dagblad met forse hoofdartikelen, 
„beschouwingen of redeneringen", onder stoom te brengen. Nu de 
factiekrant aan de ketting leek, scheen haar monopolie-positie op de 
roomse markt blijkbaar kwetsbaar en het aantasten waard. Naar zijn 
eigen zeggen publiceerde hij die, overigens ongesigneerde stukken 
„om de stemming der gemoederen eene betere rigting te geven", en 
gezien de trots waarmee hij benadrukte, dat het blad, „tevoren zeer 
onbeduidend, reeds... eenige meerdere belangrijkheid had verkregen, 
en met meerdere graagte gelezen werd", natuurlijk ook wel ter gro
tere persoonlijke eere.5e 

Tegelijk met het begin van deze artikelreeks was definitief het be
sluit gevallen, dat hij, de belg, als gouverneur kon aanblijven. Zijn 
vriend Van Doom had de koning nog eens geschreven, hem uit eigen 
ervaring te kunnen aanbevelen en om kontinuering van zijn funktie 
verzocht: „wegens bijzondere geschikheid om in de tegenwoordige 
moeijlijke omstandigheden den publieken geest te leiden".eo Als een 

") Zie blz. 26. 
*7) A.R.A. Binnenlandse Zaken, secreet verbaal 15 oktober 1830 nummer 1, aan 
Van Doorn. 
«*) Zie bk. 164. 
*·) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 23 november 1830. 
«) A.R.A. Staatssecretarie, inv.no. 3490, 10 november 1830. 
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desbetreffend Koninklijk Besluit dan inderdaad is afgekomen·1, 
mag de gouverneur behalve de in obligaat vriendelijke formuleringen 
verpakte gelukwensen van de gedeputeerden62 en een zich verheu
gend artikel van de als enige krant reagerende, sinds een week ge
censureerde Noord-Brabander63, ook 'n met „hardgrondige liefde" 
door de rei van zijn gezamenlijke dienstboden voorgedragen „feest-
dicht" in ontvangst nemen, met de apotheose: 

„Als Staatsman slaaft Gij lang nog 't heil van dit Gewest, 
Opdat, naar waerde, Uw Roem in Neerland zij gevest". ·* 

Niet alleen om zijn personeel te plezieren, begint hij, nu hij vast 
in het zadel zit, de artikelenreeks in het Provinciaal Dagblad; zijn 
uitverkiezing op grond van „bijzondere geschiktheid om.. . den pu-
blieken geest te leiden", moet vanzelfsprekend waar gemaakt worden. 
En het lijkt interessant de als therapie ontwikkelde zienswijze nader 
te bekijken. De zienswijze immers van een, in 'n eeuw dat eruditie 
en historíese interesse nog hand in hand gingen, behoorlijk ontwik
keld, provinciaal gearriveerd en gewaardeerd ambtelijk edelman, die, 
zonder van ietwat naar het zelfgenoegzame neigende kreatieve ver
mogens en spitsvondigheid gespeend te zijn, voldoende milieu
gebonden lijkt om voor exemplaries te kunnen doorgaan, om door 
zijn borreltafelende lezers in breedsprakige diskussies gesavoureerd 
te zijn. 

In november en december mochten ze zich buigen over een acht
tal stukken met als aktuele titels: Over den opstand in België; Over 
het regt tot onafhankelijkheid; Van de Koningsgezindheid; Iets over 
het lot van België; Over de gehechtheid aan den eed; Over het schrij-
van der Franse Dagbladen; Het Congres; Vergelijking der omwente
lingen in Frankrijk en België. Alle terreinen rond de scheidings-
problematiek worden kortom grondig afgegraasd. 

De gouverneur begint de stukken steeds, terecht, met een historie-
se beschouwing. Zo ziet hij de eenwording in 1815 als een besluit 
door de natuur en de drang der omstandigheden „als vanzelve aan-

«i) R.A.,P. 700, 15 november 1830. 
e!) Familie-archief Van den Bogaerde, inv.no. 2839. 
·») Noord-Brabander, 13 november 1830. 
M) Familie-archief Van den Bogaerde, inv.no. 3690. 
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gewezen": de geografiese ligging, het klimaat, de taal en de gewoon
ten der ingezetenen verbonden beide volken al tevoren. Waarbij dat 
beide volken dan als een slippertje, dat klimaat als een dooddoener 
en die gezamenlijke taal als een lachertje afgedaan mogen worden. 
Wat de godsdienst betreft, geloofde hij, dat die voor de beigen geen 
hinderpaal kon zijn, omdat immers ook een groot deel der hollanders 
rooms was. Een argument, dat katholieke beigen met een beetje ge
schiedkundig benul amper geënthousiasmeerd kan hebben; maar 
goed, deze betweterij lijkt wat al te gemakkelijk en doet afbreuk aan 
het doel van dit resumé: een schets van wat door een letterlijk „voor
beeldig" man als Van den Bogaerde gedacht werd. 

Toch wil ik ook over zijn voorgeschiedenis van de bmsselse on
lusten kort zijn, omdat die als geijkt is en geheel binnen het gouver
nementele jargon blijft, waar woelzieken opbloeien naast overdrevene 
liberalen en misleide mindoorzigten, waar termen als onvoldane 
heerschzucht, gekrenkte eigenliefde en ongerijmste onwaarheden de 
werkwoorden bedillen, verschalken en haken naar omranken.βδ 

Het woord onafhankelijkheid ziet de gouverneur vervolgens als de 
steen der wijzen van de menselijke hoogmoed, „de hersenschim, die 
de verblinde eigenliefde hijgende najaagt en die in damp vergaat, 
zonder dat men ze kan bereiken". Want waar zou België een recht op 
onafhankelijkheid vandaan kunnen halen? Noch uit 1789, noch uit 
1794, en nog minder uit 1814. Staatkundige onafhankelijkheid kon, 
volgens hem, slechts bestaan uitgaande van eigen kracht in overeen
stemming met die der omringende mogendheden.e6 Dat hij de plank 
niet ver missloeg, blijkt wel uit het feit, dat België inderdaad volgens 
die formule zijn onafhankelijkheid heeft bevochten; maar begin 
november viel voor Van den Bogaerde de arbitrage der grootmachten 
nog als restauratief te verwachten. 

Uit alles blijkt, dat hij zich op een ander standpunt stelde dan de 
oud-nederlandse idee, die in het Noorden zulk een opgang deed. De 
hereniging zag hij als een doel, dat zeer binnenkort bereikt zou wor
den, waarmee hij de opvatting van dat Noord-Brabant, dat zo tegen 
de scheiding was, steun bood. Met zijn eigen mening? Of slechts 
takties ter verbetering van de geest in zijn gewest? Waarschijnlijk 

·') 13 november 1830: „Over den opstand in Belgiè". 
··) 19 november 1830: „Over het regt tot onafhankelijkheid". 
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waren beide elementen gelijkelijk aanwezig; typieser kreatuur van 
de vereniging dan hijzelf was immers moeilijk denkbaar en zo bleef 
hij staan naast het eenheidssymbool, zijn weldoener Willem I. 

Zijn beschouwing over het koningschap is trouwens interessant. 
Hij geloofde, dat de franse juli-revolutie de koningen geleerd had, dat 
zij bij het schenden van de grondwet alles te verliezen hadden; de 
opstand van Brussel was er echter een voorbeeld van hoe ze, als ze 
daarentegen de grondwet getrouw bleven, even grote gevaren tege
moet konden zien; de volken moesten toch zelf begrijpen, dat ze niet 
zonder vorsten konden; niet alleen vanwege hun binnenlands be
stuur, maar vooral voor hun zekerheid naar buiten, omdat van de 
overeenstemming tussen alle souvereinen de rust van de wereld af
hankelijk was.a7 Wie twijfelt er aan, dat Wenen maar vijftien jaar 
terug lag? 

De gouverneur geloofde verder, dat het oproer zijn vitaliteit aan 
franse machinaties ontleende; Frankrijk wilde zijn heerschappij uit
breiden tot de Rijn, en was daarom de enige mogendheid, die zich 
niet aan het, uit eigen koker getoverde beginsel van non-interventie 
hield.e8 En langzaam zien we dan de teneur van de artikelen veran
deren, rankuneuzer worden. Want, nadat de Conferentie van Lon
den begin november een wapenstilstand, niet op grond van het uti 
possidetis, maar — teken aan de wand — met de oude grens der 
republiek als demarkatie-lijn, gedekreteerd had, en sinds daama de 
Whigs in Londen aan het roer waren gekomen, sinds ook de poolse 
opstand van 29 november de stem van de tsaar verzwakt had, ste
venden de diplomaten resoluut af op de tenslotte 20 december beslo
ten staatsrechterlijke erkenning van België.ββ Allemaal dingen die 
de gouverneur niet zo verwacht had! 

Hij gaat zijn frustraties in steeds sarkastieser artikelen sublimeren. 
Op 10 december schrijft hij verbitterd over de velen, die uit ver
langen naar verandering van staatkundig stelsel, hun eed aan koning 
en grondwet gebroken hadden.70 Dat hij zelf die eed in ere hield, 
speelt hier natuurlijk mee. Maar zijn cynisme spreekt vooral uit z'n 

•T) 23 november 1830: „Van de Koningsgezindheid". 
ββ) 2 december 1830: „Iets over het lot van België". 
·«) Smit, fl.w., hoofdstuk VI en VII. 
'») 10 december 1830: „Over den gehechtheid aan den eed". 

183 



tirade tegen het belgiese Congres. „Eene daad, voorzeker, uitmun
tende in edelmoedigheid en erkentelijkheid jegens een geslacht, dat 
bij de Belgen eene welvaart heeft gevestigd en eene ware vrijheid, 
welke zij ongelukkiglijk niet in staat zijn te begrijpen, veel minder te 
genieten", heet daar hun eeuwige uitsluiting van het Oranje-huis, 
24 november 1830, terwijl de deur van de Congreszaal wordt ver
fraaid met de leuze: „het is hier dat men aan Europa de wet stelt"; ja: 

„Si l'âne savait parler, en secouant la tête, 
Il dirait avec nous, que ce congrès est b . . . ! ! !"71 

De jaarwisseling ziet dan nog een tweetal „Nieuwejaarswenschen" 
aan de reeks toegevoegd, waarin de psychologiese weerslag van de 
feiten wordt afgerond: had de hoop het veld geruimd voor rankuneus 
sarkasme, de gekwetste trots ontwikkelde zich naar zelfvoldaan ge
lijk. Hij wenste voor de noord-brabanders volhardende gehoorzaam
heid aan de wetten, en dat de olijfboom van de vrede zijn takken 
zou vervlechten met de oranjeboom en ze samen de zoetste vruchten 
zouden dragen; dat de hydra der omwenteling vertreden zou worden 
door de genius van volksvlijt en handel.72 Voor de beigen: dat de 
geestelijken zich waardige volgelingen mochten tonen van Hem, die 
gezegd had: „Mijn rijk is niet van deze wereld" en „Geef aan den 
keizer was des keizers is". Een verlangen, waar een anti-klerikaal 
addertje in school; de geestelijkheid zoiets toewensen betekende im
mers niet enkel een openlijke erkenning van het feit, dat daar „foute" 
elementen onder zaten, maar ook voor het ultra-montaanse Noord-
Brabant een aanslag op de integriteit van de kerkleiding. 

De resoluut klinkende slotzinnen: „Wij voor ons verlangen in 
geenen deele, dat in 1831, de vroegere verbintenissen worden aan
geknoopt. Blijven wij Hollanders; dat zij beigen blijven!" en „Men 
houdt zich verzekerd, dat Z.M. nimmer in een voorstel zal treden, 
hetwelk de eer zijner Kroon, van het onafhankelijke Vaderland... 
zou kunnen krenken" 78, openbaren een achter dikdoenerij verborgen, 
voor die dagen kenmerkende tweeslachtigheid. Afgezien van het ter
loops verloochenen van zijn belg-zijn, torpedeert de schrijver er 

") 21 december 1830: „Het Congres". 
7ï) 31 december 1830: „Onze Nieuwejaarswenschen". 
7S) 4 januari 1831: „Onze Nieuwjaarswenschen aan de Belgen". 
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enerzijds de aspiraties van zijn vorst, voor wie hij in de tweede zin, 
pal staande, door het vuur gaat. 

Deze artikelenserie overziende, blijven er tenslotte drie vragen 
te beantwoorden. De theoretiese, of Van den Bogaerde de stukken 
inderdaad zelf heeft geschreven; het in groter kader te plaatsen pro
bleem, in hoeverre het geschetste proces parallel heeft gelopen aan 
het denken van de rest van het gewest, dat misschien beïnvloed 
kan hebben; en de kwestie, of het Provinciaal Dagblad zich door deze 
voor hem forse klaroenstoten uit de tent heeft laten lokken. 

Om met de gouverneur te beginnen: in zijn rapport van 23 novem
ber spreekt hij van „doen plaatsen" en op 4 januari heet het „op 
mijnen last geplaatste artikelen"74; formuleringen, waarvan zeker de 
laatste het vermoeden voedt van een ingekocht „homo ignotus et 
obscuras". Teveel pleit er echter voor het tegendeel. Allereerst zijn 
liefde voor de letteren, die hem reeds een tweetal lijvige trilogieën 
had doen voltooien 7i, terwijl intussen nog een forse brochure Vlugtig 
Overzicht der Geschiedenis van België en die van Polen toegepast op 
de tegenwoordige gebeurtenissen tot 1 januari] I83J 7 β van de persen 
kwam; een schrijfplezier, dat sinds juli 1830 waardering en bevesti
ging in een lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde had gevonden.77 Maar de steeds aan de dag gelegde 
historíese kennis, en bovenal de centrale plaats, die zijn geboorteland 
daarbij voortdurend inneemt, pleiten nog meer voor zijn schrijver
schap en hoe moet trouwens anders de onbeheerste verbittering van 
de artikelen na de keuze der mogendheden voor een onafhankelijk 
België verklaard worden? Neen, was de auteur een ander, dan heeft 
hij in Van den Bogaerde zo'n streng auctor intellectualis moeten 
dulden, dat deze laatste toch die ander gedacht mag worden. 

Of hij er ook wat mee bereikte, valt moeilijk te zeggen, waar het 
schatten van geestelijke beïnvloeding het meest ongrijpbare facet 
blijft van die „schaakling van gewrocht en oorzaak zonder end", zoals 

7t) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 23 november 1830; en inv.no. 233, 
4 januari 1831. 
") Zie blz. 41; gezien zijn afkomst, ligt het voor de hand dat de gouverneur van 
een nederlandse korrektor gebruik heeft gemaakt. 
'·) 's-Hertogenbosch 1831. 
") Zie blz. 42. 
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Bilderdijk de geschiedenis noemde. Men kan echter wel vaststellen, 
dat de gouverneur de, in het vorige hoofdstuk besproken, bevroren 
positie der provincie op verschillende manieren trachtte te ontdooien: 
door de vanzelfsprekendheid, waarmee het zelfs nimmer genoemde 
Noord-Brabant tot het Noorden werd gerekend; door de aanvanke
lijke geruststelling, dat de grote landen die gehate scheiding nooit 
zouden dulden; en, na op dit punt gedesillusioneerd te zijn, door zijn 
sarrend afreageren, dat het Zuiden meteen als infantiele hansworst 
portretteerde. Maar zulks, terwijl de omwenteling al steeds skeptieser 
in zijn gewest bekeken werd, en ook een Sasse zich nagenoeg bij 
de scheiding ging neerleggen, hoewel de Noord-Brabander die stap, 
zo we zagen, pas enige maanden later aarzelend zou zetten. Is pa
rallelisme dus enigszins aanwijsbaar, beïnvloeding te bewijzen blijft 
een te hoge eis. 

Rest ons de vraag in hoeverre het Provinciaal Dagbhd door deze 
reeks geïnspireerd werd? Het antwoord luidt kortweg: niets van te 
merken! Op het gevaar af onbedoelde bedoelingen bloot te leggen, 
zijn nog steeds slechts interpreterenderwijze wat opinies uit de pa-
ginaas bijeen te sprokkelen. Wanneer op dinsdag 23 november bij
voorbeeld gemeld wordt, dat de donderdag tevoren de verjaardag 
van de koningin met „blijken van betamelijkheid en orde, welke de 
goede gezindheid kenmerken van allen, die, getrouw aan den Ko
ning, het waarachtig heil verlangen der oud Nederlandsche gewes
ten" gevierd was, kan men daar misschien uit afleiden, dat de vorst 
België maar uit zijn hoofd moest zetten.7β Als De Haarlemsche Cou
rant een maand later schrijft, dat de geest in Noord-Brabant aanmer
kelijk verbeterd was, beaamt het Provinciaal DaghL·d dat droog en 
daar blijft het dan bij79; hoe anders en emotioneel zou de Noord-
Brabander zo'n aangevertje uit het Noorden behandeld hebben! 

De mentaliteit wordt, dacht ik, getroffen in een aan de Gazette de 
France ondeend artikel over revoluties: de akkerman kosten ze „de 
arm zijner kinderen, de zekerheid der markten en de hoop op ver
mindering van lasten"; en wat betreft de stedeling: „verliest de amb
tenaar zijn plaats, betaalt de eigenaar zijn aandeel in de duizend mil-

7e) Provinciaal Dagbhd, 23 november 1830. 
'») Provinciaal Dagblad, 24 december 1830. 
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joenen, vervalt de koopman van welvarendheid tot gebrek"; de enige 
profiteurs blijken altijd een stelletje charlatans, broodschrijvers en 
nouveaux riches uit de hoofdstad! Maar zelfs deze, aan het provincia
lisme van de gewone man appellerende „waarheden" worden nog 
voorzichtig bekommentarieerd, als behelzende „enige, waaronder zeer 
juiste, beschouwingen".eo Inderdaad het Provinciaal Dagblad ten 
voeten uit. 

Toch moet het in zijn kleurloosheid voor een groep noord-braban-
ders representatief zijn geweest, zodat de pogingen van de gouver
neur om het blad tot een strijdbaar tegenwicht van die door hem 
verfoeide andere krant te maken bij voorbaat gedoemd waren te mis
lukken. En zo schuifelde het onopvallend de eerste helft van 1831 
door. Nog eenmaal werd een bruisend artikel opgenomen; met de 
rest van Nederland juichte men mee in het mythiese koor van schier 
oud-testamentiese geestdrift bij de tiendaagse-veldtocht, waarin „Hol
lands onverbasterde zonen de wrekende straffers, de handhavers wa
ren van de rechten der waarachtige vrijheid tegen de aanmatigingen 
van het verfoeijlijkst jacobinisme".81 Het blad volgde een voor 
Noord-Brabant kenmerkende lijn: de eerste maanden van het jaar 
gereserveerd, daama uitbundig voor de noordelijke zaak en pogend 
de houding van de provincie in 1830 goed te praten: de geest van 
muitzucht had inderdaad ook binnen de bossche wallen rondge-
waard, maar ze had geen bijval gevonden bij de goede burgers82; 
de regering had in 1830 noord-brabantse schutters laten ontwapenen, 
dat was waar, maar bewees alleen het wantrouwen van die regering 
en toch niet de kwade geest van de manschappen 8ï; en meer van dit 
soort rethoriek. Vele ingezonden stukken — voor het Provinciaal 
Dagbhd iets nieuws — blijven er zich na augustus 1831 mee moe 
maken, maar ook die „hartekreten" weten het blad niet tot interes
sante lektuur op te krikken. Het woei met de goede wind mee, en 
zal behalve dáárom, vooral vanwege advertenties en bekendmakingen 
gelezen zijn gebleven. 

e») Provinciaal Daghhd, 24 december 1830. 
el) Provinciaal Daghhd, 2 augustus 1831. 
8ï) Provinciaal Dagblad, 17 en 21 juni 1831. 
89) Provinciaal Dagblad, 21 oktober 1831; brief van Menu, de ons bekende 
censor? 
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§ 4. De 'Bredasche Courant' 

Tenslotte nog een enkel woord over dat regeringsgesteunde, jaco-
binisten verslindende, vrijzinnig protestantse orakel: de anti-klerikale 
Bredasche Courant. Dwaze zucht tot navolging van uitheemsen, met 
verloochening van het eigen oorspronkelijke volkskarakter, had, vol
gens haar zes-novembernummer, de moeilijkheden veroorzaakt; al
leen wanneer het Noorden op alle terreinen, maar vooral in gods
dienstige zin, het oude Nederland zou worden, ja dan alleen kon er 
nog hoop zijn.84 Het was niet voldoende de beigen met 'n zwaard 
fors omklemmende vuist op leven en dood te bestrijden; men had 
meer hun verderfelijke ideeën dan legers te duchten.85 De scheiding 
kon in al haar zegeningen als een rijke, onuitputtelijke bron van 
vernieuwd volksgeluk ontwikkeld worden, zo vatte het blad een in 
het Luthers hervormde kerkgebouw van Breda afgestoken „Vader-
landsche opwekkings-leerrede" van een dominee met de omineuze 
naam De Klover samen; een volksgeluk, dat — welk een gerust
stelling — aan bandeloosheid en misvormde godsdienstinvloed geen 
schipbreuk meer hoefde te lijden! Na op deze manier de roomsen 
gekat te hebben, vertelt het blad verder, hoe twee leraren van de 
K.M.A., ofschoon niet tot het kerkgenootschap behorende, namelijk 
de heren Marchant en Wap — inderdaad dé veelschrijvende parasiet, 
die door fraaie, maar dodelijke epitheta van stylisten als Brom en Ro
gier de onsterfelijkheid deelachtig is geworden — koliekteerden. En 
het verslag verzucht dan erasmiaans: „zoo vervalt, waar het God en 
de mensheid geldt, bij de weidenkenden, alle verschil van geloofs
begrip". 8e Men ziet: tolerant, maar dan wel als protestant! 

Dit ophemelen van het oude Nederland botste nu en dan met een 
andere, noord-brabantse realiteit. Als het Algemeen Handelsbhd op
merkt, dat er toch merkwaardig weinig vrijwilligers uit Breda kwa
men, komt het antwoord, dat het voor de hand lag, dat de inwoners 
dachten in hun vesting zelf veel nuttiger te kunnen zijn voor eigen 
haardstede en medeburgers dan bij het mobiele leger.87 En enige 

•*) Bredasche Courant, 6 november 1830. 
ω ) Bredasche Courant, 1 januari 1831. 
w ) Bredasche Courant, 10 november 1830. 
·') Bredasche Courant, 14 november 1830. 
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van invloed zijnde mensen, die zich vóór en in de eerste dagen des 
oproers nogal verdacht hadden opgesteld, moesten zich maar zo snel 
mogelijk bij de beigen laten naturaliseren.88 Belgen, die bij een 
openlijk konflikt blijkbaar op voor hen gunstige gevoelens in Noord-
Brabant rekenden, en daarom van een, met de spreekwoordelijke 
berenhuid schermende Bredasche Courant reeds tevoren te horen 
kregen, dat de provincie zich warempel niet ongestraft liet beledi
gen.e8 

De krant hield vast aan een definitieve scheiding. Montesquieu's 
„je n'ai point tiré mes principes de mes préjugés, mais de la nature 
des choses", parafraserende, spuit het blad als interessante staatkun
dige geloofsbelijdenis: „de christenplicht schrijft het vergeven van 
zijn vijanden voor; maar niet alles wat voor de mens plicht is, is 
plicht voor een natie; deze heeft heilige rechten verkregen".90 En 
drie dagen later met extra letter: „de natie wil in geen geval de her
eniging"! 

Als in de tiendaagse veldtocht ook de aangerande eer door de 
moedige zonen van oud Nederland gewroken is, wenst het blad nog 
slechts vrede.β1 

Tot zover dan deze schets van sfeer en mentaliteit van de drie 
noord-brabantse kranten. Een schets met de bedoeling een eventu
ele lezer te laten weten, met wat voor bronnen hij te maken heeft, 
telkens wanneer bij de verdere thematiese benadering van de gebeur
tenissen in de uitloop-periode na de kemmaanden september en voor
al oktober tot aan de psychologiese triomf der tiendaagse veldtocht, 
die kranten als getuigen gehoord zullen worden. 

e») Bredasche Courant, 24 april 1831. 
8») Bredasche Courant, 17 mei 1831. 
··) Bredasche Courant, 5 april 1831. 
Ό Bijvoorbeeld: Bredasche Courant, 24 augustus 1831. 
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HOOFDSTUK IX 

HET KONFLIKT AAN DEN LIJVE ONDERVONDEN 

De eerste november was het dan zover: 's avonds vielen twintig 
opstandelingen in de buurt van Putten de provincie binnen en hesen 
er hun vlag.1 Het „onbeheerde goed" van enige weleen tevoren 
maakte kennis met de beigen, werd frontgewest, waar de koninklijke 
legers zich trachtten te vermannen en de noordelijke schutterijen 
de in staat van beleg gestelde vestingsteden bezetten. Weliswaar 
boog de Conferentie van Londen zich over de problematiek en 
probeerde ze, toen er voor een wapenstilstand niet voldoende over
eenstemming te bereiken bleek, een wapenschorsing door te zetten 2; 
op 17 november lukte dat, maar hoe wapenschorsingen in de geschie
denis worden nageleefd, is bekend. En terwijl het denkend deel der 
in wezen patemalistiese oppositie de censuur van haar Noord-Bra
bander te verduren kreeg, ging ook de gewone man het konflikt aan 
den lijve ondervinden door de voortdurende invallen van de beigen, 
legering en inkwartiering van de noordelijke armee, de ekonomiese 
gevolgen van deze twee faktoren en van de scheiding in het alge
meen, en tenslotte door het aandeel, dat de provincie personeel aan 
die dwaze prestigestrijd tussen de twee broedervolken moest gaan 
leveren. 

§ 1. De invallen van de beigen 

Allereerst zullen we de invallen van de beigen behandelen. In de 
laatste twee maanden van 1830 en de vroegste van het jaar daarna 
vonden ze inderdaad voortdurend plaats. De gouvemeursagenda en 
de kranten herhalen met de volledigheid haast van een grensroute de 
doelen: Ossendrecht, Putten, Huibergen, Nispen, Roosendaal, Zun-
dert, Etten, Chaam, Castelre, Baarle-Nassau, Tilburg, Hilvarenbeek, 

!) R.A.,P. 699, 6 november 1830, verslag van de distriktskommissaris van Roosen
daal. 
') Smit, a.v>., hoofdstuk V. 
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Hooge Mierde, Reuse!, Bladel, Bergeijk, Valkenswaard, Bude!, en 
dan aan de kant van het limburgse: Weert en Nederweerdt, Some
ren, Helmond en tenslotte Maashees. 

Wat waren dat nu voor invallen? Wanneer men de verslagen leest, 
springen enkele aspekten direkt naar voren. Op de eerste plaats de 
voor, door de wol geverfde twintigste-eeuwers groteske goedaardig
heid van die doomige bloempjes der petite-histoire. De Noord-
Brahander geeft bij een kommentaar over het aanhoudende roven en 
plunderen van de beigen het volgende voorbeeld: muiters waren in 
Someren verschenen en hadden hun bajonetten op de borst van de 
predikantsvrouw gezet en haar om geld gevraagd; toen ze hun een 
stukje van 25 cent had gegeven, waren ze daarmee niet tevreden 
geweest en hadden afschuwelijk vloekend meer geëist; maar het was 
de predikant en zijn vrouw, god zij dank, gelukt aan hen te ont
komen.3 De verontwaardiging over het met een kwartje niet te
vreden zijn en het feit, dat 't paar zomaar wist te ontsnappen, typeren 
de onschuld van die hele inval. Een ander artikel uit die krant onder
streept dat: beigen hadden geplunderd bij de rijksontvanger in Val
kenswaard, maar gelukkig bleek slechts een enkel kledingstuk vermist 
te worden; de berichten nopens mishandelingen zijn hoogzwangere 
vrouw aangedaan, waren sterk overdreven geweest: „haar edele be
vond zich in haren toestand, die in allen gevallen zeer drukkend en 
beklagenswaardig was geweest, zeer wel".4 Schrapte de censor dit 
artikel, omdat het de beigen in een gunstiger daglicht stelde dan 
hem wenselijk leek, de onbenulligheid van de plundering komt er 
duidelijk uit naar voren. 

Deze twee voorbeelden — die zijn gekozen via het weinig weten
schappelijke kriterium, dat de Noord-Brahander vergeleken bij de 
saaie konstateringen van het Provinciaal Dagbhd en de enkel theo-
retiese reakties van de Bredasche Courant, bourgondieser, zij het dan 
ook wat vergoeilijkend, rapporteerde — blijken niet slechts voor de 
goedaardigheid symptomaties, maar ook door de behandelde getrof
fenen. Behalve de ene keer dat het Provinciaal Daghhd de pastoor 
van Nispen als slachtoffer noteert, of liever, begrijpelijker en een 
beetje vergeeflijker diens wijn en „baldadig mishandelde" dienst-

') Noord-Brabander, 27 januari 1831. 
*) Noord-Brabander Heeswijk, 6 januari 1831. 
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maagd5, richtten de strooptochten zich inderdaad bijna steeds tegen 
de dominees", de belastingambtenaren, de burgemeesters en ook 
twee keer tegen een „Israëliet" 7; men kan zeggen tegen volksvreemde 
elementen, tegen de vertegenwoordigers van, de symbolen voor de 
regering van het Noorden en Den Haag over de provincie en kort 
tevoren nog over de beigen. Zo berichtte de distriktskommissaris van 
Helmond aan zijn gouverneur, dat er acht muitelingen in Someren 
waren gekomen, bij wie zich een grote groep gemeen uit die plaats 
had aangesloten; tezamen waren ze naar de drie belastingontvangers 
en de predikant getrokken en daarna hadden ze de vrouw van de 
sluiswachter uitgescholden en verweten, dat haar man vrijwillig in 
dienst was getreden van „de kaaskop, bedoelende hiermede Zijne 
Majesteit, onzen Koning". Blijkbaar had het gewone volk gesmuld 
van dit optreden van de muiters tegenover de autoriteiten.β 

Uit het feit, dat men zich nergens en masse tegen de meestal zeer 
kleine groepjes beigen verzette, valt dat eveneens af te leiden. De 
muiters trokken rustigjes over de grens, dronken wat borreltjes, die 
ze vaak keurig betaalden, gingen met een stel dorpelingen naar het 
huis van de plaatselijke handlanger van het Noorden, scholden wat, 
verrichtten eventueel wat losvast plunderwerk en wandelden weer 
kalmpjes terug naar hun bivak in België. Aldus het beeld, dat uit 
de talloze berichten, nauwelijks klachten, over de invallen valt te 
distilleren. 

Wanneer een pamflettist tegen verwijten van noordelingen, dat de 
brabantse grensbewoners met de beigen zouden heulen, inbrengt, 
dat ze dat wel moesten doen, omdat ze dagelijks aan de invallen van 
de opstandelingen bloot stonden, is dat dan ook duidelijke krom-
praat. 9 De grensbewoners hadden geen redenen om de beigen per
soonlijk vijandig gezind te zijn, noch politieke, noch vanwege de 
plunderingen, die immers nauwelijks zo genoemd konden worden. 
Er was sprake van eenzelfde grensoverschrijdende familiariteit, als 
bijvoorbeeld blijkt uit een klacht van de bossche politiedirekteur Fal-

·) Provinciaal Dagblad, 30 november 1830. 
«) De Vries, a.w., blz. 150. 
7) Provinciaal Dagblad, 10 december 1830: Hilvarenbeek, en 25 januari 1831: 
Bladel. 
β) Κ.Α.,Ρ. 705, 8 januari 1831. 
·) NoorcLBrahandsche Lijdzaamheid. 
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lée over ongelofelijke smokkelhandel, waar konvooien van 20 karren 
en meer, bestemd voor het bedreigde Maastricht, onbeschaamd en 
rechtstreeks naar de rebellen verdwenen.10 

Ook wanneer de beigen 'η enkele keer met grotere groepen infil
treerden, kon slechts met moeite van ongerief voor de bewoners wor
den gesproken. Zo vond de Noord-Brabander bij het binnenvallen 
van 30 opstandelingen in Helmond niet, dat ze „vive la Belgique" 
geroepen en in de lucht hadden geschoten, het meest belangrijk en 
afkeurenswaardig, maar wel, dat ze daardoor vele inwoners met 
schrik uit hun eerste slaap hadden doen ontwaken.11 En als de zui
delijken in de nacht van 20 op 21 november Roosendaal zelfs vol
ledig bezetten — 6890 noordelijke soldaten moeten worden ingezet 
om ze er weer weg te krijgen1г —, is er al helemaal nergens iets aan 
burgerlijke klachten te ontdekken. 

Maar het blijft natuurlijk begrijpelijk, dat deze invallen en de 
houding er tegenover der grensbewoners in de ogen van de autori
teiten geen genade konden vinden. Al op 16 november vraagt de 
gouverneur om een effektievere grensbescherming ten einde, to the 
point geformuleerd, de goede ingezetenen gerust te stellen en de 
kwalijkgezinden beter in toom te kunnen houden.1* De noord
brabanders konden immers door de beigen tenminste revolutionair ge-
indoktrineerd worden. Bergmann, die dan door ziekte en dood van 
een dochtertje enkele maanden gezwegen heeft, schrijft bijvoorbeeld 
in maart 1831 aan Van Maanen, dat zuidelijke bandieten in Etten, 
spekulerende op de onvrede, die daar heerste door de inkwartiering, 
beloofd hadden, dat hun menslievende regent Chokier uitstekend 
gedisciplineerde troepen zou sturen om de ettenaren tegen schending 
van persoon en goed te beschermen.14 Nadat de regering alle post
en gewoon verkeer met België had verboden, kon ze zo'n onder
handse beïnvloeding natuurlijk niet dulden. 

Maar hoe op te treden? De luitenant-generaal Van Geen, die be-

") A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 28, dossier 973, 25 februari 1831, Fallée 
aan Van Doorn. 
») Noord-Brabander, 19 juli 1831. 
") Buffin, a.w., dl. II, blz. 59-60, een dokument van Constant Rebecque. 
1S) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 16 november 1830. 
") A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 90, 22 maart 1831. 
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last was met de dekking der grenzen, deed op 17 november een 
krachtig voorstel. Hij schreef Van den Bogaerde over de zeer slechte 
geest van vele plattelanders, wees woedend op hulp die ze aan in
vallende muitelingen verleenden, en eiste een algemene afkondiging 
van voorbeeldige straffen: huizen van kollaborateurs zouden voortaan 
verbrand worden en, als de schuldigen niet te vinden waren, zou 
hun hele dorp met geschut worden platgelegd.15 De gouverneur 
vond dat wel wat overdreven, maar liet toch een cirkulaire uitgaan1β, 
waarin hij het boven onderstreepte „vele" in „enige" veranderde. 
(Als hij bij Lastdrager juist deze afkondiging met haar „slechte geest 
van enige plattelands-bewoners" ten bewijze van een abominabele 
stemming in Noord-Brabant ziet aangevoerd17, denkt de historicus 
glimlachend: hij had eens moeten weten!) 

Op 29 november berichtte de generaal op hoge poten, dat de 
civiele autoriteiten in twee derde van de dorpen van het gewest bij 
de publikatie van de cirkulaire veel onwil — zonder klokgelui en 
dergelijke — aan de dag gelegd hadden en hij dreigde met „Den 
Haag" om de hele provincie in staat van beleg te laten stellen.1β De 
gouverneur reageerde geïrriteerd, dat de stemming onder de plaatse
lijke bestuurderen juist heel goed was en dat ze in gehechtheid aan 
koning en vaderland en in plichtsbetrachting bij niemand van hun 
ambtsgenoten in het overige Noorden ten achter stonden.1B Boven
dien, zo meldde hij Van Doorn 20, vertrok hij direkt naar Breda om 
zich met Van Geen te onderhouden over de belangen van de provin
cie in de „voor haar zoo moeijlijke omstandigheden". En we mogen 
zeggen, dat er, voor zover bekend en hoe zou dat niet bekend zijn 
geworden, geen dorpen zijn platgeschoten en het gewest niet in staat 
van beleg is gesteld. 

Neen, Van den Bogaerde benaderde de invallen anders. Hij 
dwong de Noord-Brabander uit te weiden over fraaie staaltjes van 
roof en plundering, die de belgiese benden dagelijks in de grens-

'«) R.A.,P. 700, 17 november 1830. 
'•J Bijvoorbeeld Provinciaal Dagblad, 19 november 1830. 
") Lastdrager, a.w. (1839), blz. 365. 
•o) R.A.,P. 701, 29 november 1830. 
··) R-A-.P. 701, 29 november 1830. 
») KA.,P. 702, 2 december 1830. 
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dorpen ten toon spreidden.21 Hij bezwoer Den Haag, dat de toe
stand voor de bewoners daar onhoudbaar was en riep op elke inval 
met gelijke munt terag te betalen en zo de schade op de muiters zelf 
te verhalen22; een brief, die geen gehoor vond. Hij wekte kortom 
echt de indruk te geloven, dat zijn grensvlekken het zwaar te verdu
ren hadden en het feit, dat hun bevolking „de belgische plunder-
zucht" zo gemakkelijk verdroeg, gaat hij later, bij zijn pogen de pro
vincie van schuld en smaad schoon te wassen, mirabile dictu als 
troefkaart voor noordelijk-gezind-zijn uitspelen!2S 

Hoe sympathiek de gouverneur zijn gewest ook verdedigde, hoe 
frequent hij ook het thema „lijden en dus beschermen" benadrukte, 
het „heulen en daarom straffen" van Van Geen komt realistieser 
over. Gezien hun goedaardigheid voor de gewone grensbewoners, 
hun ter plaatse vaak geapprecieerde allergie voor volksvreemde en 
autoritaire elementen, mogen deze drôle-de-guerre invallen van de 
beigen in geen geval in termen van keiharde konfrontatie en druk
kende jukken geïnterpreteerd worden. Dat militair optreden toch 
achterwege bleef, is misschien inherent aan een tweede aspekt van 
de al aanvangende status-quo: de legering en inkwartiering van de 
noordelijke armee. 

§ 2. Legering en inkwartiering 

Offensieve daden kon men van de bedroevende troep, die begin 
november 1830 voor het noordelijke leger doorging, niet verwachten. 
Door de scheiding op het dodelijke af geamputeerd, uit heel het Zui
den bijeengevlucht, moest het eerst opnieuw georganiseerd en be
geistert worden en onderwijl Noord-Brabant trachten te behouden.24 

Als luitenant-generaal Constant Rebecque, die Zwitserse vertrouwe
ling van Willem I, eind november een wapenschouw schetst, spreekt 
hij dan ook van „verdedigingslinie": op 33136 soldaten blijken er 
slechts 8000 mobiel; de rest ligt bezettend in de vestingsteden: 4008 
man in Antwerpen, 6515 in Maastricht, 724 in Vlissingen, 1147 in 
Gorcum, 2779 in Nijmegen en de overige 9963 in de garnizoenslinie 

«) Noord-Bràbander Heeswijk, 8 maart 1831. 
") R.A.,P. 713, 5 maart 1831, aan Van Doorn. 
и) R.A.,P. 3715, 5 juli 1831. 
") Zie blz. 156. 
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van Noord-Brabant: 2353 man in Bergen op Zoom, 624 in Willem
stad, 3033 in Breda, 3125 in 's-Hertogenbosch en tenslotte 808 in 
Grave.25 Ter vergelijking: het invasieleger uit de tiendaagse veld
tocht zou, bij een totale macht van bijna 87.000, 38.000 mobiele 
soldaten omvatten.2e 

Een defensieve en dus voorlopig passieve krijgsmacht onder bevel 
van o.a. de gentenaar Van Geen, die bij zijn aflossing in maart 1831 
door de leerling van Clausewitz, prins Frederik, geadeld werd we
gens het redden van Noord-Brabant, en omdat hij de slechte geest 
onder de troepen en de weifelende houding hier en daar ten platte
lande meester was geworden27; twee dingen, die door het gros der 
noordelijken erg nodig geoordeeld waren. 

Het was immers, volgens een pamflettist, niet meer dan normaal 
boven de rivieren te horen verkondigen, dat de Moerdijk de scheids
lijn vormde tussen hollandse en belgiese gezindheid.28 Waarom 
ging men in het Noorden onafgebroken voort ons in een hatelijk 
daglicht te stellen — „onze schutters vertoonen ons dikwerf de brie
ven, die ze van hunne vrienden ontvangen, en lachen met ons over 
de ongerijmdheden die dezelve bevatten" —, klaagde de bossche 
burgemeester Verheyen.29 En de binnenmarcherende troepen zullen 
daarom ook wel gemeend hebben, dat hun legering eigenlijk de be
zetting van vijandelijk gebied was. Men zag, zo steunt een tweede 
vlugschrift deze gedachte, de militairen veelal in de waan verkeren, 
dat de noord-brabander hun konings- en vaderlandsliefde niet deelde 
maar eigen inzichten had in strijd met het algemeen belang.30 Of, 
aldus een hoge officier, toen ik hier arriveerde, koesterde ik de ge
vestigde opvatting, dat het grootste gedeelte van de provincie de be
ginselen van de belgiese opstand verdedigde.81 

Zo politiek gepredestineerd Noord-Brabant bezettende, moet het 
de soldaten vergaan zijn als reizigers in den vreemde. Donkersloot 

£5) Buffin, a.w., dl. II, blz. 60-61, 28 november 1830, bij de berekeningen van 
de generaal schijnen 20 man zoek. 
2e) A. du Chastel, Les Hollandais avant, pendant, et après la révolution (Brussel 
1908), blz. 114; en Colenbrander, a.w., blz. 104. 
") Van Geen, a.w., blz. 292. 
") Noord-Brabandsche Lijdzaamheid. 
") A.R.A. Staatssecretarie, inv.no. 6033, 26 december 1830. 
ω ) Noord-Brabandsche Volksgeest. 
9I) Citaat uit Provinciaal Dagblad, 18 november 1831. 
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vond bijvoorbeeld, dat het leger naar oorden trok, waar de beschaving 
evenredig was aan de schamele situatie, waarin zich veel kleinere 
dorpen bevonden: „nederige woningen... uit ruwe materialen te 
zamen geflanst" en „nooit, zelfs niet door het goedkoopste verfje be
dekt"; maar de bewoners vormden, eerlijk, goedhartig en, een weinig 
bijgelovig, zeer aan hun voorvaderlijke godsdienst gehecht, een goed 
soort mensen.зг Een ander sprak van het grote gebrek aan komfort; 
van het leven in die kleine sombere vestingen, stadjes en dorpen; 
over duffe dorpsherbergen, met een olielamp, waar de zware lucht 
van tabak, jenever en bier de bezoeker reeds dadelijk tegensloeg.ss 

Maar het fraaist wordt de inkwartiering beschreven in een brief van 
Ermesins over zijn zoon aan Van Maanen: hij — de zoon — was 
gelegerd bij een boer, die één koe had; hij sliep met 'n vriend op een 
doorluchtig zoldertje op stro, waar een zeil over lag, hun lijf bedekt 
met de huif van een kar en met wat hooi op de benen; hun dagelijk
se voedsel bestond uit aardappelen met spek, waaronder somtijds wat 
knollen of kool; de boer met zijn gezin dronken koffie met zout in 
plaats van suiker; het beste drinken was water, wijn en bier waren 
slecht; intussen verteerden de jongelui veel en nam de armoede sterk 
toe.84 

Men krijgt uit deze berichten een kijk op het keuterig voortkabbe
lende, schrale plattelandsbestaan, waar de soldaten plotsklaps in grote 
getale uit de kalvinistiese hemel kwamen vallen. Gedroegen ze zich 
aanvankelijk „als in vijands land" s5, al gauw werden er door onder
vonden gastvrijheid gecharmeerd. Een van de militairen wijdde zelfs 
een pamflet aan die: „Noord-Brabandsche Gastvrijheid", waarin hij 
gulheid en hartelijkheid als het meest typerend voor de provincie 
poneerde: ook de man, die in moeilijkheden verkeerde, spaarde graag 
iets uit zijn mond om het de krijgsman beter te geven, terwijl toch 
vaak menige zweetdroppel gelaten moest worden om een weinig 
vrucht aan de stiefmoederlijke grond te ontwoekeren. 

Maar natuurlijk deden zich zeker zo veel strubbelingen voor. Het 

а г ) N . В. Donkersloot, Schetsen wit het kantonnementsleven in Noord-Braband 
1830-1835 (Dordrecht 1845), blz. 3-5. 

3 3) W . E. van Dam van Isselt, 1831-1 augustus-1931, in Ter Herdenking van de 
Gebeurtenissen in 1830-1832 (Den Haag 1931), blz. 61. 
3 4) A.R.A. Van Maanen partikuliere korrespondentie, inv.no. 239, 4 maart 1831. 
S i ) D. de Jong, Kronijk van Heeze (Achelse Kluis 1953), 20 januari 1831. 
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kan nu eenmaal niet ontkend, dat daar, waar zulk een groot aantal 
mensen is opeengehoopt, de menigvuldigste schakeringen worden 
aangetroffen, die er tussen ingetogenheid en losbandigheid mogelijk 
zijn, aldus Donkersloot.3e Dit was des te meer waar, omdat de leger
benden gekwartierd werden in de uitermate gesloten, puriteins-
traditionele gemeenschap van Noord-Brabant. Flink wat konflikten 
waren hèt gevolg op zedelijk gebied. Niet alleen stalen vele militairen 
als raven: kippen, duiven, eenden, kool, kortom alles wat eet- en 
vervoerbaar was37; niet alleen waren daar de „voorbedachtelijk uit-
gezochtste vloeken en godslasteringen, die door de halfbeschonken 
troep werden geuit"38; niet alleen moest de gouverneur de burge
meesters op een gegeven moment nadrukkelijk aansporen krachtig 
op te treden tegen „losbandige en besmette vrouwspersonen, welke 
zich veelal in de kantonnementen der troepen ophielden"39; maar 
ook waren vaak de gewijde en dochterlijke rokken van het gewest 
doelwit voor 'skonings wapenrokdragers. De eenvoudige en goede 
zeden werden door de inkwartiering in zedeloosheid veranderd, aldus 
een terugblikkende Noord-Brabander.*0 

Dat lag voor de hand, doch de ingetogen plattelander was het een 
even natuurlijke doorn in het oog. De Van Maanen-informant Hof
man schreef, dat de roomse geestelijkheid de leer van zedeloosheid 
der militairen predikte, hetgeen diepe indruk zou maken.41 De sol
daten dwongen de landbouwers vaak eten en andere benodigdheden 
over grote afstand achter hen aan te sjouwen, en ze gebruikten 
daarvoor bij gebrek aan mannen dikwijls meisjes, die dan bovendien 
nog aan andere onaangenaamheden bloot stonden, aldus een figuur
lijk maar furieus reagerende redaktie van de Noord-Brabander.*2 

Talrijke klachten zijn er ook te vinden op de gouverneursagenda, 
waaronder vele betreffende militairen, die priesters beledigden. 

Allereerst dat „talrijke". Men moet zich daarbij tevoren realiseren, 
hoeveel brieven voor zon kwalifikatie benodigd zijn, gezien de hoge 

s e) Donkersloot, a.w., blz. 5. 
S7) Verbeme, t.a.p., blz. 2 1 1 , Cristiaan Clemens geciteerd. 
ae) Verberne, t.a.p., blz. 2 1 1 , een vrijwilliger geciteerd. 
'») R.A.,P. 759 , 6 maart 1832 . 
40) Noord-Brahander, 2 januari 1840. 
" ) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 90 , 13 juni 1831 . 
«) Noord-Brahander, 29 december 1831. 
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inkasseringsdrempel vanwege het nagenoeg ontbreken van demo-
kraties besef en het zeker in Noord-Brabant tot defaitisme aanleiding-
gevende anti-gouvernementalisme, gezien bovendien de toenmalige 
alfabetiese situatie. De 99 boze brieven over de inkwartiering, die 
ik voor het jaar 1831 onder ogen heb gehad, dacht ik dan inderdaad 
als talrijk te mogen betitelen. Van deze 99 klagen de meeste overi
gens niet over zedelijk wangedrag, maar over een onrechtvaardige 
verdeling bij de toewijzing van krijgsvolk. Wat een hollandse pam
flettist benadrukt, dat daar, waar de noord-brabanders minder gul 
waren en zich minder opofferingen getroostten, zulks zijn oorzaak 
vond in de ruwheid en de onbetamelijke eisen van de soldaat, lijkt 
maar al te vaak juist; hij konkludeert, dat de inwoners door de bank 
genomen meer reden tot klagen hadden dan de krijgslieden.43 De 
99 brieven kunnen daarvan getuigen, waarbij de lastigste lasten, 
die deze legering meebracht, op ekonomies gebied bleken te liggen. 

§ 3. Ekonomiese gevolgen 

Voor noordelijken telden enkel vermeende voordelen: het sterke 
vertier in voedingsmiddelen en anderen behoeften den krijgsman 
benodigd44; de gouden dagen voor kroegen, waar de belastingop
brengst van het akcijns op gedistilleerd van 400.000 gulden in 1830, 
steeg naar 830.000 gulden in 1831 en het bierakcijns van 148.000 
naar 183.000 voor dezelfde periode45; de kavallerie, die de hopeloos 
magere gronden ontlastend bemestte46; unieke kansen voor de fabri
kanten om hun waren op tevoren door de beigen beheerste markten 
te brengen.47 En — hoe akademies — zovele bekwame en goedopge-
voede mannen, die alleen al door hun aanwezigheid de zeden on
vermijdelijk begunstigden, of — wat reëler —, de talrijke gegoede 
en zelfs rijke vrijwilligers, wier geld alom rolde.48 Tenslotte de 
80.000 guldens extra, die, de inflatie de inflatie latende, dagelijks 
vanwege het leger in de provincie verdeeld werden.49 

,3) Noord-BTabandsche Gastvrijheid. 
«*) Lastdrager, a.w. (1839), blz. 308. 
«) R.A.,P. 759, 29 maart 1832. 
4 β ) Donkersloot, a.w., blz. 5. 
4 ' ) NooTdrBrabandsche Gastvrijheid. 
«) Lastdrager, a.w. (1839), blz. 308. 
«») Donkersloot, a.w., blz. 5. 
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En toch! Als het Rotterdamsch Dagbhd de noord-brabanders ka
pittelt, dat ze niet dankbaar genoeg zijn voor de inkwartiering80, 
weerlegt de Noord-Brabander woedend: in het Noorden tart men 
ons zo, niet omdat men jaloers is op de baten, die ons gewest, naar 
men denkt, uit de legering trekt, maar om een wal op te werpen te
gen de klachten, die voortdurend over de drukkende en aanhouden
de lasten daarvan geuit worden; men moet echter goed bedenken, dat 
een grensprovincie het bij oorlog altijd het zwaarst te verduren 
heeft; de noordelingen vinden, dat wij de gunst der inkwartiering 
onwaardig zijn, omdat we de „35 cents daags per man" als onvol
doende aanmerken, maar realiseren ze zich wel, dat de soldaten je
never eisen, en eieren en vet besmeerd brood, dat ze met varkensvlees 
en de schuur geen genoegen nemen?81 

Laten we deze lasten van de legering eens, tegelijk met de gevol
gen van de scheiding, per ekonomiese geleding bekijken. Om te 
beginnen de boeren. Noord-Brabant was een gewest van zelfstandige 
keuters, met gemiddeld zon een à twee knechts en meiden.82 Uit 
de landbouwenquête van 1800 blijkt, dat ze bij karnemelk of dun 
bier als drank aardappelen met spek, boter of olie, en roggebrood 
aten8S, waarbij Klep opmerkt, dat de menuus der laagstbetaalden in 
de eerste helft der negentiende eeuw steeds meer naar uitsluitend 
aardappelen tendeerden.и De roggeoogst van 1830 nu was bijzonder 
slecht door veelvuldige, aanhoudende regenval en grote koude; de 
aardappeloogst was goed.88 De prijs van een mud rogge steeg in 1831 
van ƒ4,43 in januari, via ƒ7,72 in mei tot ƒ7,46 in december88, 
terwijl een mud aardappelen op 7 januari ƒ 1.97, op 4 maart ƒ3,20 
(een excessief hoge prijs) en op 25 november ƒ 1,88 kostte.87 In de 
eerste maanden van het jaar ontwikkelde zich dus een fikse inflatie. 
Daarbij waren om defensieve redenen grote stukken kultuurgrond, 

") Noord-Brabander, 20 december 1831. 
") NoordrBrabander, 20 december 1831. 
52) De hndbouwenquête van 1800 medegedeeld door J. M. G. van der Poel, in 
Historio Agriculturae, dl. II (Groningen-Djakarta 1954), vraag 158, blz. 57-120. 
H) De landbouwenquête van 1800, t.a.p., vraag 188 met een sterretje, blz. 57-120. 
»*) P. M. M. Klep, Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch grensgebied 
(Tilburg 1973), blz. 6. 
") R.A.,P. 699, 5 november 1830, verslag van de sekretaris van de Commissie van 
Landbouw in Noord-Braband. 
») R.A.,P. 759, 29 maart 1832, jaarverslag over 1831. 
") Marktprijzen gepubliceerd in bet Provinciaal Dagblad. 
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vooral in het stroomgebied van de Mark en rond Den Bosch, ge-
inundeerd, zodat de vruchten daarvan door de landman konden wor
den afgeschreven.68 Voegen we er tenslotte aan toe, dat de opbrengst 
van het akcijns op geslacht van 64.000 gulden in 1830, naar 120.000 
gulden in 1831 steeg59, dan zijn wat ekonomiese indikaties verza
meld als back-ground bij de boerenstand. 

Het was op deze stand, dat de last van de inkwartiering vooral 
rustte. De Bredasche Courant maakte zich daar boos over; het blad 
schreef in november 1831, dat reeds te lang op het platteland de mis
bruiken bestonden, die, met voorbijgaan van al in andere opzichten 
bevoorrechte inwoners, het gewicht van de legering met des te meer 
zwaarte op de middel- en geringere klassen deden drukken.80 En 
dat betrof dikwijls de hoge zandgronden langs de zuidgrens, waar 
grotendeels autarkiese heideboertjes hun gesloten ekonomietjes 
trachtten drijvende te houden61; de 35 cent per man per dag bete
kenden voor hen in hun isolement niet veel. De kleiboeren uit de 
baronie en de meijerijers met hun renderender bedrijven62, zagen 
de soldaten hun voor de inflatoire markt bestemde overschotten rela
tief steeds slechter betaald verteren, waar die 35 cent weigerde mee 
te stijgen.es De krappere markt werd dan nog eens ten nadele van 
de andere noord-brabanders, wier reële inkomen, wier koopkracht na 
1830 aanmerkelijk daalde64, door het Noorden afgeroomd. Of zoals 
Bergmann aan Van Maanen schreef: er zijn massaas geld in het ge
west in omloop, maar de levensmiddelen worden voor burger en mili
tair steeds prijziger, terwijl de hollanders toch nog aardappelen bij 
scheepsladingen opkopen en naar het Noorden transporteren.66 

Ik geloof, dat het saldo negatief uitviel, zeker wanneer we be
denken, dat er nog wat mistoestanden bovenop kwamen. Zo bestond 
er in die tijd een belasting op de haardsteden; als men meer dan twee 
rookkanalen gebruikte, viel men automatics in een hogere belasting-

»«) Noord-Brabander, 2 januari 1840. 
»·) R.A.,P. 759, 29 maart 1832, jaarverslag over 1831. 
•0) Bredasche Courant, 15 november 1831. 
•^ Klep, a.w., blz. 101-102, en Barentsen, a.w., blz. 58. 
M) Klep, a.w., blz. 180, en De landbouwenquête van 1800, t.a.p., vraag 209, blz. 
57-120. 
") R.A.,P. 759, 29 maart 1832, jaarverslag over 1831. 
M) Klep, a.w., blz. 65. 
·») A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 90, 22 maart 1831. 
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Hasse. Wat was nu het geval: door de inkwartiering werden veel 
mensen verplicht meer vertrekken te gaan verwarmen en moesten 
zodoende buiten hun schuld meer afdragen aan de fiskus.ββ Verder 
blijkt, dat de boeren niet alleen voor hun gebruikte landerijen, maar 
ook voor hun in verdedigingsverband geïnundeerde gronden, belas-
tingplichtig bleven.e7 Een tweetal laatste armoede-verwekkende fak-
toren, — het vertrek van lotelingen en schutters uit de lagere standen, 
die door hun leeftijd en fysieke kracht juist de produktiefste familie
leden waren, of het stellen van plaatsvervangers voor dienstplichti
gen, die thuis niet gemist konden worden en waarvoor men de no
dige hypotheek-gelden moest opnemen e8 —, inkalkulerende, kunnen 
we voor de boeren konkluderen, dat ondanks de hogere prijzen, de 
inkomsten meestal niet navenant vermeerderden, integendeel. 

Deze hogere prijzen van de levensmiddelen drukten des te meer 
op de rest van het gewest, zoals op de handelaren. Na de eenwording 
met België was de ligging van Noord-Brabant geschikter geworden; 
globaal gesproken: centraal tussen het handeldrijvende Noorden en 
het industriële Zuiden. Den Bosch, met 17.000 ingezetenen de 
grootste stad, beschikte als vesting over weinig industriële faciliteiten, 
maar had wel aan de kooplieden kansen geboden — sinds 1826 be
ïnvloedde de verbinding via de Zuid-Willemsvaart met het limburgse 
en luikse de handel in koloniale waren overigens ongunstig, omdat 
dat kanaal de stad haar overlaad-funktie nagenoeg ontnam69 —. 
Ook voor Breda, met haar 11.000 inwoners, centrale etappe-plaats 
op de doorgaande routes tussen de voornaamste steden van het rijk, 
waren er mogelijkheden geweest. 

Vele handelaren nu werden in hun nering getroffen. De kleinen, 
sinds de talrijke jaarmarkten, die de provincie rijk was, immers door 
de gouverneur verboden waren vanwege het gevaar dat ze mogelijk 
voor de openbare orde konden opleveren. Bij de onderhavige stag
natie van de kleinhandel, zo fulmineerde Luyben in april 1831 als 

·») R.A.,P. 759, 29 maart 1832, jaarverslag over 1831. 
·') Noord-Brabander, 2 januari 1840. 
ββ) Verbeme, t.a.p., biz. 216, en R.A.rP. 759, 29 maart 1832, jaarverslag over 
1831, het aantal plaatsvervangers bedroeg ongeveer 12%. 
··) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, F. van Lanschot als intermédaire tussen de 
Nederfondsche Handel-Maatschappij en de nijverheid in Noord-Brabant 1825-1846 
(Nijmegen 1956), blz. 40. 
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parlementariër bij het agendapunt belastingverhoging, moest men 
de koopman en alle noord-brabanders gelegenheid geven adem te 
halen en ze de weinige kontanten, die hen restten, niet ontnemen.70 

Maar ook de groten leden onder de scheiding. De bossche koloniale 
handel kreeg een tweede forse klap71; werd er langs de Zuid-
Willemsvaart in 1830 nog 36.000 gulden aan sluisgelden opgehaald, 
in 1831 daalde dat tot ƒ6.000,-.72 Wel nam de handel met het 
Noorden, vooral door de legerfoeragering, sterk toe. De gouverneur 
schreef in zijn jaarverslag over 1831 dienaangaande, dat de levendig
heid in de aan- en afvoer door middel van beurtschepen groot was, 
met name wat betreft de stoomboten, die van Den Bosch op Holland 
voeren; ook de diligences vonden baat, waar het heen en weer trek
ken van de verlofgangers een ongekende drukte op de wegen ver
oorzaakte.7S Maar of deze, door de status-quo omstandigheden ver
oorzaakte handel, kapitaalintensief en gebaseerd genoeg was om de 
door de scheiding toegebrachte stmkturele klap te doen vergeten, is 
de vraag. In 1830 hadden de in-, uit- en doorvoerbelastingen, on
danks de laatste vier woelige maanden, al ƒ2219,81 opgebracht; in 
1831 daalde dat weer tot een povere ƒ381,35.74 

Na de landbouw en de handel tenslotte een indruk van het ver
band tusen de splitsing en de nog jonge noord-brabantse industrie, 
die aan de aanvang stond van het rendement, dat de ligging in het 
Verenigd Koninkrijk kon gaan opleveren.75 Vooreerst bleken de 
verwachtingen rooskleurig. Met name Van den Bogaerde liet zich in 
zijn grote rede voor de Provinciale Staten geestdriftig uit: hij ver
klaarde de fabrieksprodukten, die naar de brusselse nijverheidsten-
toonstelling van de zomer van 1830 waren gezonden, trots die expo
sitie volkomen waardig; en had men te kampen gehad met de kon-
kurrentie der beigen, met hun gevestigde faam en afzetmarkten, de 
opstand loste die problemen automatics op.7 β De noord-brabantse 
industrieel moest daarom, aldus een hollandse pamflettist, juichen 

™) Noord-Brabander, 9 apri] 1831. 
71) Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 39. 
" ) Verbeme, t.a.p., blz. 235. 
7a) R.A.,P. 759, 29 maart 1832, jaarverslag over 1831. 
'*) R.A.,P. 759, 29 maart 1832, jaarverslag over 1831. 
7 i) Verbeme, t.a.p., blz. 235. 
'·) R.A.,P. 3715, 5 juli 1831. 
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om de kostelijke kansen markten te veroveren, waar zijn belgiese 
kollegae tot dan toe hun skepters gezwaaid hadden. " 

Deze verwachtingen waren echter te hoog gestemd. De zuidelijke 
kampioenen van het protektionisme hadden de Hollandse vrijhande
laren aardig partij weten te geven. Het evenwicht was door de 
opstand verbroken en de balans dreigde door te slaan ten gunste 
van de amster- en rotterdamse reders. „Aan de handel mogen wij de 
fabrieken en de landbouw niet opofferen", bezwoer Luyben de Sta
ten Generaal.78 De vooral amsterdamse kooplieden daalde de schei
ding immers in de handen als een gouden duif, die hun verlossing 
van de tariefpleiters meldde. Voor de noord-brabantse industriëlen 
hield de lucht zodoende op langere termijn minder blauw in petto, 
dan aanvankelijk verwacht. 

Theoretiese gedachten, die aan de hand van de tilburgse situatie 
gedemonstreerd kunnen worden.79 Bij een bevolking van bijna 
12.000 zielen, werkten daar in 1830 zon 5 à 6000 textielarbeiders. 
Hun voornaamste produkten, de baaien en karsaaien waren voor het 
grootste gedeelte in het Zuiden gesleten: een afzet die nu plotsklaps 
wegviel. Legerorders gaven, zo we zagen, wel enige kompensatie, 
maar bleven beperkt tot vier van de meer dan dertig bedrijven en 
waren uiteraard incidenteel; ze boden slechts drie jaar soulaas, waar
na, terwijl de beigen door het lage tarief de noordelijke markt weer 
konkurrerend konden gaan bestrijken, Tilburg in een moeras van 
droeve ellende verzonk. 

En Tilburg niet alleen. In Breda daalde het aantal arbeidsplaatsen 
in de twee grote tapijtfabrieken van 580 in 1828 naar 350 in 1833eo; 
met name Van Biesheuvel en Van Houweninge kwam in 1831 met 
haar 300 werknemers in moeilijkheden, omdat de afzet in het Zuiden 
en de betalingen geheel waren opgehouden.81 In Eindhoven be
stond eind november 1831 één kwart van de bevolking uit thuiszit-
tende armen82; de snuif- en tabakskerverijen waren er door de op-

") Noord-Brabandsche Gastvrijheid. 
7e) Noord-Brabander, 16 juni 1831. 
'·) De gegevens voor deze alinea zijn ontleend aan: A. W. M. Keune, De industri
ële ontwikkeling gedurende de 19e eeuw, in De opfeowst van Tilburg als industrie
stad (Nijmegen 1959), blz. 26-29. 
») Klep, «.w., blz. 84. 
M) Verbeme, t.e.p., blz. 236. 
e ) Verberne, a.w., blz. 39. 
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stand ineens „van hunne voorname débouchés... afgesneden" en 
vervielen „alstoen in eene plotselinge kwijning".e3 En de distrikts-
kommissaris van Helmond beschreef in augustus 1831 z'n stad me
lancholies met dezelfde trieste typering als een kwijnende fabrieks-
plaats met veel arm werkvolk, dat niets te verliezen had.84 Uitzicht
loze malaise dus alom, want zolang Noord-Brabant in het Noorden 
verdacht was, kon men er ook geen forse ekonomiese injekties ver
wachten. 85 

Als de direkte belastingen in 1831 ƒ45.000,- minder opbrengen 
dan het jaar tevoren, wijt de gouverneur dat overigens niet aan on
wil, maar bewijst ermee, hoezeer zijn gewest „in vergelijking van het 
vermogen van de overige provinciën, verre ten achteren" was.8e En 
wanneer blijkt, dat bij de vrijwillige staatslening van april 1831, met 
21.101 geplaatste aandelen van ƒ1000,- elk, Den Bosch voor 75, 
Breda voor 46 en Eindhoven zelfs voor 0 stukken inschrijft (vgl. 
Haarlem 236, Dordrecht 328)87, en de historicus aarzelt tussen 
sabotage of armoede, juicht Van den Bogaerde over „het niet onaan
zienlijk aandeel, hetwelk in de vrijwillige geldleening genomen is".8e 

Men dient zich dan te realiseren, dat enerzijds vele renteniers89 

en protestanten gevlucht waren en hoe afschuwelijk anderzijds de 
armlastigheid was: zo leefde in 1831 18% van de noord-brabanders 
van de bedeling tegen een rijksgemiddelde van 10%; zo werd in 
1831 ƒ9,33 voor een noord-brabantse bedeelde ziel uitgegeven te
gen een rijksgemiddelde van ƒ13,14; en werd in 1831 in Noord-
Brabant 1,75% der bevolking in godshuizen verpleegd tegen een 
rijksgemiddelde van 7,33%.eo 

Na voor de zoveelste keer gewezen te hebben op de tilburgse 
legerorders, „waardoor aan 1000 gezinnen, die anders uit lediggang 
en uit behoefte tot buitensporigheden, zouden hebben kunnen over-

ю) Van den Eerenbeemt, a.w., bh. 36, een enquête van Van den Bogaeide uit 
1833 geciteerd. 
") R.A.,P. 729, 9 augustus 1831. 
85) Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 34. 
M) R.A.,P. 759, 29 maart 1832, jaarverslag over 1831. 
o') Noord-Brabander, 30 april 1831. 
s") R.A.,P. 759, 29 maart 1832, jaarverslag over 1831. 
8·) R.G.P. dl. 58, blz. 860, rond oktober 1832, uit het dagboek van een onbekende. 
M) Gegevens ontleend aan Lastdrager, e.w. (1839), blz. 293. 
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slaan, werk en brood werd verschaft"91; na gewezen te hebben op 
steden, „waar de geringe klasse aan de vestingwerken heeft kunnen 
arbeiden, en zich zo, zelfs den geheele winter door, het nodige onder
stand heeft kunnen verschaffen" e2, konkludeert gouverneur Van den 
Bogaerde, dat de voordelen beperkt blijven tot hen, „die uit hoofde 
van hunne neringen of bedrijven in de gelegenheid zijn hun debiet 
te vergroten; doch het getal van dezen is gering in evenredigheid 
van diegenen, welke, of van een bepaald inkomen moeten bestaan, 
of door hunnen stand, of het bedrijf, hetwelk zij uitoefenen, niet in 
de gelegenheid zijn in die voordeden te deelen, en dan nog, behalve 
den last van inkwartiering, die zij dragen, ook de noodwendigste le
vensbehoeften tot hooge prijzen moeten aankoopen".es 

§ 4. De desertie 

Naast de wat vaudeville-achtige invallen van de beigen, naast de 
legering en inkwartiering van talrijke argwanende krijgers, de eko-
nomiese nasleep daarvan en van de rijkssplitsing in het algemeen, 
ondervonden de noord-brabanders de aktualiteit ook aan den lijve 
door de lichtingen militiens, die ze het leger moesten leveren; de 
daarmee gepaard gaande desertieproblemen kunnen voor deze studie 
bovendien wat aardige argumenten aandragen. 

Enkele dagen, nadat La Muette de brusselaars buiten zinnen had 
gezongen, waren op 30 augustus 1830 alle verlofgangers bij hun 
onderdelen ontboden.e4 Precies een maand later moest de reserve 
opkomen96; het prestige-gevecht om het gistende Brussel was toen 
al door prins Frederik verloren, met voor Noord-Brabant als blijk
baar gevolg vele „zich ziek zeggende miliciens" M Van den Bogaerde 
moest naar 96 weggebleven reservisten (ongeveer één vijfde deel) 
navraag gaan doen.97 

Na de onafhankelijkheidsverklaring van België en de missie van 

n) R.A.(P. 716, 28 maart 1831, jaarverslag. 
·*) Κ.Α.,Ρ. 759, 29 maart 1832, jaarverslag over 1831. 
·*) Rede voor de Staten van 3 juli, geciteerd uit Noord-Brahander, 10 juli 1832. 
·*) R.A.,P. 692, 30 augustus 1830. 
·») R-A.,?. 695, 30 september 1830. 
·«) R.A.,P. 696, 5 oktober 1830. 
" ) Κ.Α.,Ρ. 696, 8 oktober 1830. 
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de kroonprins volgt de volledige desintegratie van eind oktober-begin 

november. De desertie van noord-brabanders is dan enorm. In het 

rijksarchief van Den Bosch rust een rapport met een dagelijkse op

gave: de eerste helft van oktober toont 18 deserteurs, de tweede helft 

84, de eerste helft van november 98, de tweede helft 76, de eerste 

helft van december 6 en de tweede tenslotte nul. Een politieke 

koortskurve van totaal 315 deserteurs.ββ Dit ongedateerde en ongesig

neerde dokument is echter verre van volledig, waar ik uit tien rap

porten van infanteriekommandanten alleen al voor dát wapen, en 

dan nog de reserve niet meegerekend, 804 uit Noord-Brabant ge

boortige deserteurs van vóór maart 1831 bijeengeteld h e b . " 

Geen wonder, dat generaal Van Geen zich op 17 november 1830 

bij Van den Bogaerde over de „vele gedeserteerde militiens" be

klaagde 100; Van den Bogaerde antwoordde, dat als men ze de mobiele 

kolonnes op het spoor zou zetten, het hek helemaal van de dam 

zou zijn en de gewestelijke gemoederen zouden verbitteren.101 

Maar Van Geen spant ook Den Haag in, waar op het hoogste niveau 

van Binnenlandse Zaken, Oorlog en de Koning gekorrespondeerd 

wordt over die „vele noord-brabandsche militairen, die zich, daartoe 

overgehaald door hunne ouders, aan de misdaad der desertie schuldig 

maakten".102 Van den Bogaerde gaf Van Doom gelijk, dat het er 

veel waren, maar niet zoveel als Oorlog geloofde; hij had de zaak van 

vijf bredanaars laten onderzoeken en wat was gebleken: drie lagen 

er in het hospitaal en twee bevonden zich in krijgsgevangenschap; 

maar goed, het bleven er veel en de gouverneur weet dat aan het 

feit, dat ze, vaak in paniek de benen genomen, uit angst voor strenge 

represailles schrik hadden terug te keren. Hij bepleitte een algemeen 

pardon.10S 

Den Haag ging akkoord. Eind december werd het afgekondigd104 

en al op 18 januari meende Van den Bogaerde te mogen juichen.105 

Maar dat bleek wel erg prematuur; enigszins kripties heette het op 

•e) R.A.,P. 1751, de eerste helft is gerekend tot en met 15. 
··) R.A.,P. 1751. 
10«) R-A-.P. 700, 17 november 1830. 
i°i) R.A.,P. 700, 17 november 1830. 
10ï) A.R.A. Oorlog, 30 november, 16 december en 21 december 1830. 
10!l) R.A.,P. 702, 8 december 1830. 
1M) Bijvoorbeeld Provinciaal Dagblad, 24 december 1830. 
10t) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 233, 18 januari 1831. 
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3 maart: „aangenaam zoude het mij geweest zijn, indien ik ook de 
terugkeer van een groot getal deserteurs als een bewijs van de 
verbeterde gezindheid had kunnen aanvoeren, doch ongelukkig moet 
dit tot schaduw dienen van het overigens gunstige tafereel".loe En in 
zijn jaarverslag aan zijn vorst bekende hij „de vele desertie van mili
ciens uit dit gewest, en het kleine getal van hen, die aan mijne aan
maning gehoor hebben gegeven"; ook dit echter weer in vergoei-
lijkende kontext.107 Het pardon was een fiasco; van de 725 voort
vluchtige Infanteristen maakten er slechts 79 gebruik van.108 En 
voor onze gouverneur was dat duidelijk pijnlijk. Een smartelijke smet 
op al het gunstigs, dat hij voortdurend en graag van zijn gewest wilde 
melden. 

De lentelichting van 1 april 1831 beloofde ook al weer problemen. 
Een klacht van Van Geen doorliep het ambtelijke pad via Oorlog en 
Binnenlandse Zaken naar Van den Bogaerde, bij wie ze op 18 febru
ari arriveerde: aZZen, die te Helmond, Achei, Deurne en Liessei enz. 
dienstplichtige nummers getrokken hadden, zouden reeds onder
steund door hun ouders naar Limburg zijn gevlucht om hun diensten 
de opstandelingen aan te bieden; bovendien zou men in verscheidene 
plaatsen, als Sint Michiels-Gestel, Leende, Heeze, Helmond, Eind
hoven enz. van alles in het werk stellen om de soldaten tot desertie 
te bewegen, hen helpen, hen wegbrengen en in burger steken met 
„logenachtige grootspraak van de belooning en voordelen, die ze in 
België te wachten" hadden.109 

Om te weerleggen een hele kluif voor de gouverneur. Hij begint 
een miniscuul puntje te scoren met de konstatering, dat Achei in 
België ligt; vervolgens wijst hij erop, dat het niet om aüen gaat, dat 
er bovendien een stelletje voor de militie te jonge jongens naar de 
beigen was getrokken, die ze ook te jong hadden gevonden, dat, en 
dan komt er een kostelijke krombenige redenering, dat „die per
sonen niet zozeer uit gehechtheid aan de zaak der opstandelingen 
derwaarts vertrokken waren, maar dat het hun vrij onverschillig was, 
of ze hier te lande dan wel bij de Belgen dienst zouden nemen". Na 

1M) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 233, 3 maart 1831. 
•o') R.A.,P. 716, 28 maart 1831. 
"Ό R.A.,P. 1751. 
·»·) A.R.A. Oorlog, 14 februari 1831, en R.A.,P. 711, 18 februari 1831, brief van 
Van Doorn en antwoord van Van den Bogaerde. 
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er op gewezen te hebben dat opstoken tot desertie nagenoeg niet te 
beoordelen of te bewijzen valt, besluit hij met de verstandige raad 
om die zogenaamd reeds tevoren gevluchte lotelingen pas na 1 april 
te gaan straffen, want eerst dan zouden ze eventueel schuldig zijn. 

Op 3 maart geeft hij uitgekiend nog wat tegengif in de melding, 
dat men zelfs opmerkte, „dat de vaders of voogden der lotelingen, 
dezen bij de loting vergezeld hebben, om voor te komen, dat, door 
instigatie van kwaadwilligen, enige ongeregeldheid daarbij plaats 
had"1 1 0; en op 1 april blijken de cijfers dan inderdaad erg mee te 
vallen. Van de 1120 te leveren manschappen komt er een kontingent 
van 993 opdagen, 81 overigen worden door het „Jaarverslag, nopens 
den staat der Provincie Noord-Braband, gedaan in 1831" als voort
vluchtig aangemerkt.ш Cijfers die Verberne overigens vreemd heb
ben doen ontsporen.112 Dat „Jaarverslag... gedaan in 1831" mis
leidde hem blijkbaar cijfers van 1830 onder ogen te hebben; dubbel
vreemd, waar die lichting van 1830 ruim vóór de belgiese opstand 
en daarom volslagen irrelevant had plaatsgehad! In werkelijkheid 
loopt het verslagjaar van juni tot juni en omvat zodoende de lente
lichting van 1831. Dat deze bizarre black-out Verbeme tot inkorrekte 
konklusies brengt, ligt voor de hand; een uitspraak als „het desertie-
cijfer schijnt inderdaad hoog, toch kan van een massaal verschijnsel 
niet gesproken worden" slaat op genoemde verhouding tussen 81 en 
1120 gedacht voor 1830. De gevolgtrekking, die Verbeme, in het 
bezit van juistere cijfers, gemaakt zou hebben, lijkt dan wel erg ge
makkelijk te rekonstrueren. 

Deze voorjaarslichting bleek immers, volgens Van den Bogaerde, 
die op 29 maart 1832 als cijfer 53 deserteurs op 1120 manschappen 
geeft, een reusachtige meevaller113, zodat in de lente van 1831 als 
problematics vooral de erfenis van de laatste maanden van 1830 
restte: massaas deserteurs, die het pardon nagenoeg genegeerd had
den. 

De aan dat 17 december 1830 afgekondigde pardon verbonden 
ultimatieve maand was allang verleden, maar sankties stagneerden. 

»0) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 233, 3 maart 1831. 
»") R.A.(P. 759, 29 maart 1832. 
>») Verbeme, t.a.p., blz. 232. 
»») R.A.,P. 759, 29 maart 1832. 
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Nog op 16 juli 1831 vreesde Yermasen tot inlegering bij ouders of 
bloedverwanten over te gaan, niet alleen vanwege de praktiese ge
dachte, dat het met dwangmatig thuisgekeerde honden slecht hazen 
vangen is, maar met name om het delikate bouwsel van verbeterende 
noord-brabantse geest niet te brüskeren.114 Op 4 oktober wordt ver
volgens geproklameerd, dat het straffeloos terugkeren van 10 maan
den eerder tot de nieuwe finale datum van 20 oktober 1831 ver
lengd is.1I5 De lauweren van de tiendaagse veldtocht, de situatie der 
zuidelijken, heimwee en de nivellerende invloed van verstrijkende 
tijd in het algemeen, beloven dan betere resultaten. Of zoals het 
Provinciaal Dagblad op 14 oktober schrijft: we hopen dat voort
vluchtige jongens, „afgeschrikt voor den staat van zaken in België, 
waarvan reeds eene menigte van deserteurs uit dit gewest, die zich 
derwaarts begeven hadden en aan gebrek ten prooi waren, zijn terug
gekeerd, zich alsnog zullen haasten, om aan hunne verplichting te 
voldoen".11β 

Op 29 maart 1832 komt Van den Bogaerde met de zijns inziens 
definitieve getallen: van de alles bij elkaar, maar verreweg groten
deels aan de laatste drie maanden van 1830 toe te schrijven, 817 
deserteurs, zijn er 433 gewoon teruggekomen en nog eens 54 na 
inlegering bij ouders117; voor een verlengd pardon 'n relatief niet 
onredelijk sukses. 

1831 met de derhalve verbeterende tendens overziende, is het 
helder, dat het laatste kwartaal van 1830 met zijn massale desertie 
bij het speuren naar oorzaken in het brandpunt dient te staan. Men 
kan dan theoretics verschillende kategorieën onderscheiden: aktieve 
desertie als ideologiese keuze variërend van pro-belgies tot gefun
deerd afwijzen van die hele krijg; passieve desertie van aan verwar
ring te wijten lijdzaamheid tot kneuterige sloomheid, waarbij de stap 
overigens wel een aktieve daad blijft en tenslotte de passieve kate-
gorie van puur per ongeluk. 

Alleraktiefste desertie, konform de in een pamflet verkondigde 
mening, dat noord-brabanders niet in het leger wilden dienen, omdat 

"«) A.R.A. Oorlog, 16 juli 1831. 
^1) Bijvoorbeeld Noord-Brabander, 4 oktober 1831. 
«·) Provinciaal Dagblad, 14 oktober 1831. 
·") R.A.JP. 759, 29 maart 1832. 
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ze zich reeds op het strijdtoneel bevonden en bang waren, dat ze, 
eenmaal overgeplaatst naar elders, anderen hun provincie moesten 
laten verdedigen118, kan, dacht ik, als smoes of anders als naïef 
terzijde worden gelegd. Allerpassiefste desertie zal vaker zijn voor
gevallen; de puinhoop van de gehalveerde, retirerende armee noodde 
er als het ware toe verloren te lopen; in onkrijgstuchtige posities ge
manoeuvreerd te worden. Van Doom schrijft op 2 november over 
militairen van, door de omstandigheden geheel of gedeeltelijk ont
bonden, korpsen, die zich overal tot groot nadeel van de dienst op
hielden. 1 1 β Geruchten over strenge straffen weerhielden hen er, 
volgens de gouverneur120, van zich weer in de geregelde rijen te 
scharen, maar het geringe sukses van het daarop verkondigde pardon 
doet ook diepere motieven aanwezig veronderstellen. 

Wat was de situatie? De boven-moerdijkse soldaten trokken na de 
opstand hals over kop terug door, en dat gold ook voor Noord-
Brabant, vijandig geacht gebied; de en masse deserterende beigen 
bleven gewoon in het Zuiden, terwijl de op een idee gebrachte noord
brabanders vluchtende huis en haard passeerden. Generaal Van 
Geen nu klaagde op 30 november over de vele noord-brabantse mili
tairen, die zich, daartoe overgehaald door hunne ouders, aan de mis
daad der desertie schuldig maakten.121 

Generaal Wildeman, kommandant van Breda, schrijft op 28 de
cember over Sasse van Ysselt, diens zwager Hugenpoth tot den Bee-
renklauw, militiekommissaris in Eindhoven, en over Luyben: „Zoo 
wel is zeker, dat deze heeren een zeer grote invloed op de platte
landse ingezetenen uitoefenen ...; men schrijft daaraan voornamelijk 
de desertie toe, die onder de miliciens van de Meyerij, sedert de 
onlusten in België, heeft plaatsgehad".122 En de distriktskommissaris 
van Boxtel verslaat in zijn jaarverslag over 1830, naast overigens 
ongestoorde rust, als het voornaamste door stokers berokkende kwaad: 
„het afraden van den militaire dienst, en het terughouden van vele 

1 1 β) NooTâ-Brabandsche Volfesgeest. 
»«) R.A.,P. 699, 2 november 1830. 
«») R.A.,P. 702, 8 december 1830. 
'«) A.R.A. Oorlog, 30 november 1830. 
m ) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 28, dossier 973, 28 december 1830, daar 
ligt ook bet antwoord van Van den Bogaerde: „het verhaalde over den heer Hugen
poth is eene volstrekte onwaarheid". 
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miliciens, die zich van hun wapens onttrokken hadden".123 

Verscheidene, in nuances verschillende, opvattingen schijnen mo
gelijk. De hypothese van Reinsma, dat, waar het kontakt met de 
belgiese geestverwanten intensief was geweest, velen weinig geest
drift voelden om in anderen gevoelens te bestrijden, die zij zelf deel
den, bevindt zich meer ter aktieve zijde, maar blijft onbewezen.124 

In algemener verband schrijft Spits over de eerste helft van de vorige 
eeuw: „de nationale samenstelling der legers, die nu niet meer uit 
in de vreemde geworven krijgsvolk bestaan, heeft op het tactische en 
strategische gebruik van het instrument een gewichtige invloed. De 
desertie, tevoren een kwaad, waarvan de bestrijding meer krachten 
vergde dan het bevechten van de vijand, vormt voortaan geen pro
bleem meer".125 Wat drijft tot de opvatting, dat er voor de noord
brabantse deserteur sprake was van een levensgrote identifikatie-
krisis. Simplisties gesteld streden de beigen een, religieus getinte, 
modem-nationale oorlog tegen de, ook religieus getinte, ouderwets-
dynastieke krijg van het Noorden; beiden verkeerden in een soort 
„deus-lo-vult roes". En dan manen noord-brabantse pastoors tot „lijd
zaamheid in den rampspoed"126; 'n hollandse pamflettist kapittelt: 
waarom niet het zwaard gepredikt, waarom de door god gegeven 
middelen niet gebruikt, de kruistochten waren toch ook gerechtvaar
digd? 127 „Lijdzaamheid in den rampspoed", ongetwijfeld loopt dat 
parallel aan het embarras van de pièce-de-milieu mentaliteit. 

Nog wat meer naar het passieve neigt Gerretson, die de „midden
nederlander" als een „bij uitstek onkrijgshaftige natuur" typeert: 
„tegenover het moderne centrale Staatsgezag stond hij in ongeveer 
dezelfde verhouding als zijn afgewerkt ploegpaard tot den Vilder".12e 

Desertie dus door dichtgeslipte dorpsheid, waar die jongens per slot, 
vanwege 't remplacantenstelsel, tot de gewoonste mensen behoorden. 

Zelf geef ik de voorkeur aan een tussen dat „midden-nederlandse" 

12Э) R.A.,P. 1670-1675, jaarverslagen over 1830. De kursiveringen zijn van de hand 
van de auteur van dit boek. 
m ) Reinsma, t.a.p., bh. 50, over de twentse schutters; dit geldt, mutatis mutandis, 
toch eerder voor Noord-Brabant! 
1 M) Spits, a.w., blz. 49. 
"') NooTcLBrabaiidsche Lijdzaamheid. 
і г 7 ) Noord-Brabandsche Gastvrijheid. 
1 ί β) Gerretson, t.a.p., blz. 562. 
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wereldschuwe en politiek-bewuste „lijdzaamheid" laverend stand
punt, vooral omdat uit de povere bronnen te weinig blijkt van een 
aktief kiezen voor de beigen. Op de eerste plaats is er dat verhaal 
van die veertig soldaten, die eind september in Brussel krijgsgevan
gen gemaakt, angstig: „wij zijn ook Belgen, wij zijn Noord-Braban
ders van Breda, van 's-Hertogenbosch" geschreeuwd zouden heb
ben 129; maar daar was waarschijnlijk slechts sprake van door gezond 
boerenverstand ingegeven eigenbelang. De brand, die in 1883 het 
archief van het Gouvernement Provisoire teisterde, heeft een belgies 
vervolgstuk hierop ontzien, waarin het comité central, 14 november 
1830, dekreteert: „Tous les officiers, sous officiers et soldats originai
res du Brabant Septentrional et détenus comme prisonniers de guerre, 
seront assimilés aux prisonniers de guerre Belges et remis desuite 
en liberté s'ils ne sont détenus pour autre cause"1S0; maar goed, het 
was voor de zuidelijken takties verstandig de noord-brabanders een 
voorkeursbehandeling te geven en een vrijgelaten krijgsgevangene is 
iets anders dan een overloper. 

Op 20 november schrijft de prokureur-generaal, Philipse, over 
„opnieuw" vier personen, die uit Waalwijk naar België zijn ge
gaan131; op 2 januari verzucht een anonymus, dat men, nu enige 
jonge lieden bij de beigen dienst hebben genomen, van die oproer-
draaiers bevrijd is132; in februari meldt een andere anonymus aan 
Van Doorn, dat zeven der deftigste tilburgse burgerjongens bij de 
beigen zijn gaan dienen ш en hebben, volgens Van Geen, vele lote-
lingen de zuidelijken hun diensten aangeboden1S4; en op 3 maart 
verschijnt er een ingezonden stuk op de voorpagina van de Noord-
Brabander, iets wat zelden gebeurde: „iedere Nederlander, die tegen 
zijn land de wapens gedragen zal hebben, zal met den dood worden 
gestrafd", vermaant „Uw bestendige lezer N.N." schande boven eer 
verkiezende lieden.136 

"·) Zie blz. 102. 
18·) Algemeen Rijksarchief Brussel, Gouvernement Provisoire IV, 14 november 
1830. 
181) A.R.A. Justitie, inv.no. 4812, 20 november 1830. 
1М) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 90, 2 januari 1831. 
1ЭЗ) A.R.A. archief Van Doorn, inv.no. 4, nota over „De geest in het Noorden", 
me dunkt februari 1831. 
'M) Zie blz. 208. 
1,s) Noord-Brabander, 3 maart 1831, dit riekt naar aktieve censuur. 
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Maar, al met al, zijn dat povere, of vage berichten. Omdat de bel-
gen er zich bovendien niet voor september 1831, als ze gaan proberen 
een regiment van deserteurs, franse, duitse en noord-brabantse, sa
men te stellen, op schijnen te beroemen136 doe ik mijn konklusie 
gestand: de dienst werd door vele noord-brabanders vooral in het 
laatste kwartaal van 1830, uit gebrek aan vereenzelving met de strijd 
of met plicht in het algemeen, als een beproeving ervaren. 

Want verkozen ze zelden een schouder aan schouder met de bel-
gen, het aantal vrijwilligers voor het Noorden was evenmin florissant. 
De gouverneur, die uit ieder kleinigheidje een politiek lichtpuntje 
puurde en er alles tot steun van zijn gewest geschikt bijsleepte, 
zwijgt over deze materie in alle talen en rapporten. En als zelfs de 
Bredasche Courant „het klein getal onzer vrijwilligers" moet toe
geven137; als ook een ter verdediging van de provincie geschreven 
pamflet138 na de vraag: „waarom het korps Noord-Brabandsche Ja
gers nog zo weinig manschappen in vergelijking van de uitgestrekte 
bevolking telde?" konkludeert: „omdat de Noord-Brabander al te 
lijdzaam en met te weinig veerkracht begaafd is"; dan blijkt duidelijk, 
dat het getal der noord-brabantse vrijwilligers miniem bleef. 

Tot slot de rustende schutters. In tegenstelling tot de rest van het 
Noorden waren die niet in oktober 1830 opgeroepen; zoals we zagen, 
was het gouvernementele wantrouwen in de geesl van het gewest 
te groot geweest.139 Maar, waar de partij, die aan de winnende hand 
lijkt, alleen daardoor al sympathisanten gaart, deed ook de „helden
daad" van de tiendaagse veldtocht de balans voor velen ten gunste 
van de, in triomf wapperende, noordelijke vanen doorslaan. „Die 
edele noord-brabanders", zo liet zich een na de kampagne uit België 
terugkerende soldaat ontvallen: „wat hebben we die goede mensen 
dikwijls miskend; zo groot is hun gehechtheid aan de goede zaak, zo 
groot hun genegenheid voor de Koning, hun blijdschap over onze 
overwinningen, dat allen, tot de geringste bewoners toe, 's avonds 
hun woningen hadden geïlumineerd".140 

i se) Geciteerd uit l'Emancipation door Bredasche Courant, 29 september 1831, en 
Noord-Brabander Heeswijk, 1 oktober 1831. 
13') Bredasche Courant, 14 november 1830. 
ise) NoordrBrabandsche Gastvrijheid, 
"«) Zie blz. 146. 
,а) Geciteerd uit Van Dam van Isselt, t.e.y., blz. 39. 
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Behalve wat katoengepluis door de jonge dochters van betere 
stand voor de lazaretten, hadden de noord-brabanders niet aan de 
tiendaagse veldtocht bijgedragen. De enige uitzondering vormde de 
bossche schutterij, een, zo we zagen, vanwege het inwonertal voort
durend mobiel korps. De generaal Cort Heyligers komplimenteerde 
Van den Bogaerde met hun alleszins onverschrokken en moedig 
gedrag141, wat in het vervolg een prachtig argument blijkt voor de
genen, die de gezindheid van de provincie als pro-noordelijk wilden 
aantonen. De stelling, dat de noord-brabantse soldaten niet tegen de 
roomse beigen zouden moeten worden opgesteld142, weerlegde men 
dan door er op te wijzen, dat de bossche schutters toch echt niet te
gen de turken, maar tegen hun geloofsgenoten, de katholieke zuider
lingen, zo heldhaftig gevochten hadden.143 Een in het tuchthuis te 
Gouda gedetineerde noord-brabander dichtte het in zijn Hulde aan 
de Bossche Schutterij aldus: 

„Ja, zoo nog onverlaat ons schimpen moge en smaden, 

Hij blooze en blikke terug op onze jongste daden." 

en enkele strofen verder als besluit: 

„Het Munstersch staatsverdrag, dat ons aan Holland bond, 

Heeft ons gevoel bepaald en ons geluk gegrond."144 

Ziedaar de stemming in het Noord-Brabant van na de veldtocht. 
Enthousiast tot de winnende partij te behoren, gaat er een golf van 
aanhankelijkheid en trouw aan „Oud Nederland" door de provincie. 

In die verdringingsroes nu, worden de rustende schutters opgeroe
pen. Weliswaar neemt de gouverneur het zekere voor het onzekere 
en probeert hij via de apostolies vikaris Den Dubbelden de priesters 
te pressen hun invloed aan te wenden om „weigering of voortvluch
tigheid" te voorkomen en maant Den Dubbelden dan inderdaad zijn 
klems aldus „in Stilte en onder de hand, als alleen bestaanbaar met 
het Priesterlijk Karakter" te opereren145, maar of dat ook nodig was? 

i«) R-A-.P. 730, 17 augustus 1831. 
14г) Uit Amsterdamsch Handelsblad geciteerd door Noord-Brabander, 19 november 
1831. 
"») Noord-Brabander, 19 november 1831. 
, u ) Noord-Brabandsche Zegegang. 
MS) Bisschoppelijk Archief Den Bosch, A-K, 2-9, rondschrijven van 22 september 
1831. 
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Met vreugde werd het bevel vernomen, dat ook de noord-brabanders 

zich nu tot handhaving van vrijheid en onafhankelijkheid van het 

vaderland bij hun landgenoten mochten aansluiten, schreef een 

trouwens slechts half brabantse heusdenaar.14e De schutters... 

verenigden en verbroederden zich, juichte de eveneens nauwelijks 

brabantse Bredasche Courant, om alles, desnoods het leven, veil te 

hebben voor het oude vaderland der noord-nederlandse gewesten.147 

Maar ook de Noord-Brabander werd, zijn roomsheid niet vergetend 

en wat gereserveerder, meegesleept: de plattelandsschutters zouden 

strijden, uit goed begrip van hun verheven godsdienst, die trouw 

gebood aan koning en vaderland.148 

Het enige incident, dat ik bij de opkomst der schutters heb kun

nen ontdekken, speelde in Halsteren, een dorpje boven Bergen op 

Zoom, waar de jongens lazarus kwamen opdagen en vloekten en 

scholden hun ziel niet verkocht te willen zien.149 Verder waren ze 

echter geestdriftig verschenen en naar hun bestemming vertrokken 

onder het jubelen van „Leve de Koning en het zingen van Vader-

landsche liederen".160 Van de opgeroepen 5817 man bleven er slechts 

375 weg. »» 

De reaktie op dat enthousiasme van de noord-brabanders was aan

vankelijk weer meesmuilend; men stond er wantrouwig tegenover 

en was misschien jaloers om datgene, wat door velen als puur pro

testantse glorie werd gevoeld, achteraf met katholieken te delen. Zo 

vertelde de Arnhemsche Courant de volgende aesopiese fabel: er 

was eens een kraai, die door de andere vogels buitengesloten, pau-

wenveren pakte om zich daarmee te sieren; en ze riep, zie hoe fraai 

en schoon ik ben, waarom zoudt ge me niet als de uwe aanvaarden? 

maar er werd geantwoord, ba, je poten verraden en ontsieren je, 

evenals die van de vogel, wiens veren je geleend hebt! 

De streken aan gene zijde van de Moerdijk zijn voor de noordelijke 

gewesten, de poten van de kraai, besloot de krant to the point.w 2 

ιω) Provinciaal Dagblad, 27 september 1831. 
l 4 7 ) Bredasche Courant, 13 december 1831. 
>ω) Noord-Brabander, 22 november 1831. 
" · ) R.A.,P. 736, 15 oktober 1831, en P . 738, 24 oktober 1831. 
1 M ) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 2 3 3 , 3 december 1831, Van den Bogaerde 
aan V a n D o o m . 
' " ) R.A.,P. 759, 29 maart 1832. 
1 M ) Arnhemsche Courant, 18 oktober 1831. 
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HOOFDSTUK Χ 

DE KLERUS IN MOEILIJK PARKET 

§ 1. Globaal overzicht 

Als een van de generaliteitslanden had Noord-Brabant, dankzij 
hetzij ondanks, min of meer gematigde onderdrukking haar oude 
geloof, haar katholicisme, behouden. Gelouterd leek het er zelfs des 
te dieper geworteld in voorbeeldige trouw aan Rome, in ultramonta-
nisme zonder weerga.1 Ultramontaans inderdaad, waarmee de ge
loofsgenoten, volgens Manning2, te kennen gaven, dat ze „echt"-
katholiek, tégen de Verlichting waren en de band met de paus wil
den aanhalen, terwijl hun tegenstanders er de gevoelswaarde van 
bekrompen, fanatiek en duister-middeleeuws aan gaven. „Plus pa
piste que le pape" had de apostoliese vikaris van Den Bosch, Anto
nius van Alphen, Napoleons kerkelijke manoeuvres genegeerd en 
diens „episcopus intrusus" nauwelijks voet aan grond doen krijgen.s 

In het Verenigd Koninkrijk duurde die skrapuleuze beginselvastheid 
voort. Noch de caesaro-papistiese dekreten van 1825, noch het kon-
kordaat van 1827 konden in noord-brabantse ogen genade vinden; 
scheiding van kerk en staat, mennaisisties dogma bij uitstek, werd 
palladium nummer één.4 De provincie ging een rol spelen in de 
oppositie: het monsterverbond, zij het dan ook op een aparte plaats: 
liberalisme was haar irrelevant, slechts roomsheid telde, maar wel 
veelal anders getint dan in de verfranste toplagen van België. 

„Le Brabant septentrional apprenait à s'indentifier avec la Bel
gique Catholique, et un jour, 60 députés Belges se seraient trouvés en 
face de 50 députés d'outre Rhin", konstateerde Nothomb simpel.5 

') L. J. Rogier, Proeftuin der Pariteit, in Terugblik en Uitzicht (Hilversum-Ant-
werpen 1964), dl. I, blz. 187. 
») Manning, e.w., blz. 44. 
s) L. J. Rogier en N. de Rooy, in vrijheid herboren ('s-Gravenhage 1953), blz. 
30-32. 
4) Rogier en De Rooy, a.w., blz. 37. 
·) M. Nothomb, Essai historique et politique sur Ια révolution Belge (Brussel 1876), 
dl. I, blz. 72-73. 
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Maar de verschillen vonden ook hun verdedigers. Verberne vertelt, 
hoe de katholiciteit van verscheidene door de regering naar het Zui
den gezonden Brabantse onderwijzers de beigen — welke beigen? — 
verdacht, met name jansenisties, was voorgekomen.6 Wij zijn hier 
inniger van onze kerkleer doordrongen, heet het in Noord-Braband-
sche Lijdzaamheid, en Noord-Brabandsche Volksgeest pocht: België 
telt een groot aantal naam-katholieken, ons gewest echter niet.7 Iets 
godvruchtigs en puriteins vertoont het geloof er, als kenmerkend 
resultaat van vervolgingen, volgens le Courrier des Pays-Bas 8, of mag 
men misschien zeggen, dat de provincie door haar lange verbintenis 
met het Noorden in zekere zin geïnfekteerd was, en van een kalvi-
nistoïde katholicisme spreken? Van gouvemementsstandpunt beke
ken, was de jesuïtiese denkwijze: het doel heiligt de middelen, in 
Noord-Brabant, aldus klikker De Jong, hoofdleer.9 Geestdrift, be
halve voor het godsdienstige, lag er geheel buiten het karakter van 
de mensen, konkludeerde de distriktskommissaris van Helmond kort 
en bondig.10 

Dan breekt de opstand uit. Er ontstaat automatics polarisatie: wat 
de gewone man in het hart raakte, was niet alleen in Noord-Brabant 
zijn gierig gekoesterde geloof. In het Noorden ging de grote men 
hervorming op kalvinistiese grondslag en nederlandschap vanzelf
sprekend als hetzelfde zien, en anti-katholieke sentimenten bespelen 
om een scheiding te forceren.11 Hoe meer dat lukte, des te ver-
weesder werd Noord-Brabant. Terwijl hun godsdienstijver roomsen 
in de waan bracht, dat de beigen de zaak der moederkerk verdedig
den,12 kregen de protestanten van de provincie dagelijks bedreigin
gen en hatelijke verwijten naar hun hoofd, zodat ze hals over kop, 
slechts door God geholpen, het gewest het gewest lieten.18 

Dat het werkelijk wat dialektieser lag, hebben we al gezien.14 Een 

e) Verberne, t.a.p., bh. 247. 
') Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen 
in Noord-Brabant, te 's-Hertogenbosch. 
e) Geciteerd door de Noord-Brabander, 10 juli 1830. 
») A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 90, 8 september 1831. 
··) R.A.,P. 1637, 3 december 1832. 
») Witlox, a.w., bh. 256. 
12) Noord-Brabandsche Gastvrijheid. 
13) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 9 0 , 2 januari 1831, anonieme brief. 
») Zie bk. 137. 
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ingezonden brief uit de Noord-Brabander formuleerde het aldus: ge
durende enige maanden heeft men onze provincie beschouwd als 
bewoond door halve muiters; de overeenkomst in godsdienstige ge
voelens met de beigen, kan tot die veronderstelling wel enige aan
leiding hebben gegeven, maar de grootste schuld lag bij hen, die, 
bij het uitbarsten van de onlusten in het Zuiden, vanwege een 
ongegronde vrees voor hun mede-ingezetenen, aan wie ze buiten hun 
ambt vreemd waren, een zwart schilderij van hen hebben opge
hangen. 1 5 Ach, verzuchtte een pamflettist: de grootste smet, die de 
noord-brabander in veler ogen aankleeft, is... de godsdienst.1β 

Vandaar de strategiese plaats van de clergé, die ultramontaanse 
maar oranjegezinde ruggegraat van de provincie, met, sinds 1829, als 
voorbode dat blad bekroond door de trotse, de rest buiten sluitende 
naam: de Noord-Brabander. Terwijl de noord-brabander de eerste 
weken van de opstand worstelde met de scheidingsproblematiek, had 
de geestelijkheid gezwegen. Pas na het mislukken van de missie van 
de kroonprins naar Antwerpen, ging ze, in feite haar passiviteit voort
zettend, sussend en kalmerend optreden, als we tenminste Van den 
Bogaerde mogen geloven, die eind november meldde: „vooral ook 
gewag verdient de aanhoudende aanmaningen der Geestelijkheid 
tot het bewaren der rust, welke niet zonder effect zijn gebleven".17 

De bovenmate in de houding van de klems geïnteresseerde regering 
zal daar enigszins skepties nota van genomen hebben, want de anti-
papistiese spionnen rijksontvanger Bergmann en jurist De Jong pro
pageerden bij haar een struktureel wantrouwen. 

§ 2. Anti-klerikale rapporten 

Bergmann bijvoorbeeld schrijft op 26 april 1831, na een rondreis 
door de provincie: de priesters zijn de volstrekte regelaars van de 
publieke opinie en hun invloed op de domme geloofsgenoten is on
begrensd. Ze volgen dezelfde taktiek als die, waarmee de vlaamse en 
belgiese boeren in beweging zijn gebracht. Op alle banen en wegen 
ontmoet men hen, steeds met vier of vijf in druk gesprek bijeen, 

") Noord-Brabander, 20 december 1831. 
Ie) Noord-Brabandsche Lijdzaamheid. 
") A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232, 30 november 1830. 
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terwijl ze de passerende landlieden mee laten luisteren: de ene keer 
gaat de Conferentie van Londen Noord-Brabant bij het Zuiden 
voegen, of is De Merode naar Engeland vertrokken om de prins van 
Coburg, onder uitdrukkelijke verplichting het roomse geloof te om
helzen, de belgiese kroon te bieden; dan weer heeft de paus koning 
Willem laten weten de geestelijkheid niet tot een verzoening met 
het gouvernement te kunnen aansporen, tenzij de op de roomsen 
drukkende dwingelandij ophoudt, of zolang als er in het gewest geen 
katholieke ambtenaren worden aangesteld; soms gooien ze het over 
een andere boeg en proberen de soldaten te demoraliseren door te 
zeggen, dat Willem de beigen boven de hollanders bevoordeelt en 
dan wijzen ze op Van Geen, Van den Bogaerde en andere hoge 
ambtenaren, die zuidelijk als ze zijn 's lands geld verkwisten; zelfs 
de oudste zoon van de koning zou in zijn hart een belg zijn: lukken 
zijn pogingen om over dat land te regeren, dan zult gij, krijgers, ver
smaad en tenslotte schandelijk ontslagen worden, aldus, volgens de 
spion, de priesters. 

Na nog wat doordraverij, besluit de skribent met de zekerheid, 
dat de misleide en dweepzieke massa, bij een onverwachte belgiese 
invasie, door de geestelijkheid in beweging gebracht zal worden: 
„wee de lichtgelovige, die in deze tijd aan de rechtzinnigheid van een 
geschoren kruin geloof slaat".18 

Op 7 mei schrijft Bergmann enige extra inlichtingen verkregen 
te hebben, en dan verhaalt hij de reeds besproken „grootse samen
zwering" in oktober 1830, waarbij de massa begeesterd had dienen 
te worden door stiekem geïnitieerde, vanuit Luik Gent en Antwer
pen geïnstrueerde geestelijken. Bovendien waarschuwt hij tegen de 
priesterbijeenkomsten of vriendenmalen, — een soort noord-brabants 
banqueter —, waaraan hij politieke betekenis toeschrijft: want waar 
je ze ook ontmoet, overal tonen hun argumenten dezelfde direktie. 
Om weinig verrassend te eindigen: „het is, alsof de priesters, die 
huichelaars, over het lot van heel het mensdom te beslissen heb
ben".19 

Gealarmeerd schudde Van Maanen, zeer vertrouwelijk, Van 

1β) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 90, 26 april 1831. 
··) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 90, 7 mei 1831. 
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Doorn wakker, en die op zijn beurt Van den Bogaerde20; een om
slachtig antwoord was het resultaat.21 De gouverneur stelde, onder 
andere, dat de geestelijken, behoudens enkele uitzonderingen, zeker 
niet zo gunstig gouvernementeel gestemd waren, als men wel zou 
wensen; maar om met vijanden te heulen of volksmenigten op te 
hitsen, waren ze toch te zeer „van de pligten van hunne stand" door
drongen. Op de beschuldiging, dat ze hoeken en straten frequenteer
den, antwoordde hij geduldig, dat volkomen normaal te vinden, ge
zien hun taak gemeentenaren te bezoeken en in geval van ziekte de 
vertroostingen van den godsdienst te brengen. Ook de vriendenmalen 
die ze organiseerden, vond hij de gewoonste zaak, daar die al van 
oudsher plaats hadden; een zwak argument, dat hun mogelijke poli
tieke betekenis niet ontzenuwt; de geest onder de klems liet immers, 
volgens de gouverneur zijn eigen woorden, te wensen over. Mis
schien dekenale vergaderingen, boden ze, hoe dan ook, de herders ge
legenheid nieuwtjes en meningen te mengen en een gezamenlijke 
weg door de kluwen geruchten en gebeurtenissen te zoeken. 

Van Maanen was ontstemd, want het rapport weerlegde in feite 
de klachten niet.22 Toch verdween de zaak in de la; me dunkt, 
omdat de eventueel bestaande ongunstige stemming nergens kon
kretere vormen aannam en de provincie in ieder geval vol troepen 
lag. 

Toen De Jong 8 september op zijn beurt een boekje opendeed, 
had de tiendaagse veldtocht zijn pep-injektie reeds gegeven; de 
bossche spion zag echter dieper: de orde zou in Noord-Brabant niet 
hersteld kunnen worden, zolang de opstandige geest, hoewel schijn
baar nagenoeg verdwenen, als ingekankerde haat de ziel bleef onder
mijnen; met andere woorden, zolang de priesterlijke demagogen hun 
hun invloed op de massaas bleven uitoefenen; „en welke potentaat 
heeft beleid, en magt genoeg om zulks te kunnen tegengaan; hun 
samenhang is daartoe te groot, te listing en te bedrieglijk"; hun hoop 
zich met België verenigd te zien was vervlogen, doch voortaan be
stond hun methode uit het weren van al wat onrooms was; en die 
gouverneur, smaalde de onthuller verder, maar goedpraten, terwijl 

») A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 233, 14 mei 1831. 
") A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 233, 26 mei 1831. 
ï !) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 233, 5 juni 1831. 
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hij, wijl hij de taal niet eens machtig was, zijn gewest toch amper 
kon kennen. Vele nog steeds, zij het stoffig, bestaande, in de hand 
van Van den Bogaerde gestelde nederlandse stukken brengen niet 
alleen deze stelligheid aan het wankelen, ze relativeren tevens de 
rest. Zat zijn van vooroordelen, wat trouwens ook blijkt uit z'n 
vierkante verklaring over augustus 1830: „de opstand van België, 
die deze provincie zo gaame zoude gevolgd hebben, is door de geeste
lijkheid begonnen, en op hare krachtige medewerking door intrigan
ten voortgezet".ïS 

§ 3. De 'Noord-Brabander' op de bres 

Deze opvatting, dat bij de klems de schuld aan de revolutionaire 
gebeurtenissen der laatste jaren berustte, was zeer verspreid aan de 
andere zijde van de Moerdijk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de wijze, 
waarop men zich tegen die mening verdedigde. Op 6 januari plaatste 
de Noord-Brabander een verhaal, hoe in Luxemburg een priester-
agent van de parti-prêtre — de term wordt bekend verondersteld — 
gepakt, uitgekleed en allersdpst ondervraagd was: men had natuurlijk 
niet gevonden; maar de censor schrapte daarbij dit preludium: omdat 
de geestelijkheid ten onrechte verdacht en beschuldigd wordt deel te 
nemen aan oproerige handelingen, waarvan helaas te veel onge
gronde en verdachte beschuldigingen te vinden zijn in sommige las
terlijke dagbladen, delen wij het volgende mee; en daarachter triom
fantelijk dat luxemburgs verhaal. Op 10 maart probeerde de krant 
het nog een keer met dit, eveneens als entree bedoelde zinnetje: het 
is bekend dat niet alleen in Frankrijk, maar ook elders alle onverge-
noegdheden en woelingen op rekening der geestelijken zijn gesteld; 
de censuur sprak hier haar veto uit over het gekursiveerde en liet 
bovendien bij een ander artikel de volgende alinea over geheime 
praisiese jesuïetengestichten verwijderen: . . . „waarbij men met zeer 
veel grond kan voegen, dat 't de jesuïetengestichten niet zijn, waar
voor de gouvernementen behoeven bevreesd te wezen, het zijn geheel 
anderen, die de omwenteling in Frankrijk begonnen hebben, en die 
de aandacht op eerstgemelde hebben doen vestigen, om zelf buiten 

M) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 90, 8 september 1831. 
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argwaan te blijven, en aan de woelingen tegen Kerk en Staat niet 
vreemd zijn".24 

Die geplaagde jesuïeten, analoog als ze waren aan gluiperig usur
perende bemoeiallen, aan alles wat in de maatschappij geheimzinnig 
of althans onbegrepen was, zodat hun bestaan zo naastelievend de 
algemene behoefte aan zondebokken bleek te bevredigen. Ook Berg
mann bijvoorbeeld leed aan die jesuïetenziekte: alle redevoeringen 
van Luyben werden door een jesuïet gefabriceerd; dat moest wel, 
want hoe konden ze anders zo ongrijpbaar populair zijn?25 Maar: 
„Het schijnt met de Jezuïten, deze tweeslachtige wezens, gedaan te 
zijn. Dat de opstand der Saint-Simonisten in Lyon mislukt, moet 
men daar wel aan toe schrijven. Ze hebben immers tot nu toe volks
bewegingen in Italië, Spanje en Polen en elders aangestookt", aldus 
een „Belangrijk Berigt", dat de Noord-Brabander 6 december 1831 
zonder kommentaar uit de Haarlemsche Courant overnam en dat 
twee dagen later door een slimmerd wordt aangehaald als „een 
schitterend voorbeeld van 'die teveel bewijst, bewijst niets'", want 
„in Nederland zijn geen jezuïeten, maar men fulmineert toch tegen 
hen om het op de R.K. te laten terugslaan".2e 

Ik moet toegeven, dat ik het niet helemaal kan volgen. Waarom 
schrapte de censuur stukken, die de geestelijkheid verdedigdenr1 Om 
het noord-brabantse anti-protestantisme niet verder te voeden? Om 
— verspilde moeite — de klems in kwalijke geuren te hullen, althans 
geen ruggesteuntje te gunnen? Het klinkt me beide minder logies 
dan de hypothese, dat dit ingrijpen niet zozeer op de roomse lezers 
gericht was als wel om in een goed haags blaadje te komen, waar het 
hele instituut van die censuur juist begin maart, zoals we zagen 27, bij 
de regering in diskrediet dreigde te raken; de censor schrapte, wat hij 
dacht te moeten schappen, en de beigen waren rooms, zodoende! 

Maar dat verklaart niet, waarom de Noord-Brabander 10 maart 
voor de jesuïeten opkomt en later zonder censurale dwang en zon
der kommentaar dat „Belangrijk Berigt" over de ondergang van die 
„tweeslachtige wezens" plaatst; een kleine taktiese manoeuvre, die 

*4) Noord-Brabander Heeswijk, 10 maart 1831. 
") A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 90, 26 april 1831. 
«·) Noord-Brabander, 8 december 1831. 
") Zieblz. 177. 
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geheel in verband met de krachtzet van die slimmerd uit het volgen
de nummer gekonstrueerd is? of gewoon ironie? Het moet haast wel, 
want zo'n anti-klerikale uitschieter lijkt het blad te wezensvreemd om 
voor een ongelukje te kunnen doorgaan. 

Op de bres om de hetze tegen de kerk te bestrijden, waakte het 
immers en kreeg het zelfs aan de stok met de Staats-Courant, pers
orgaan van een van huisuit anti-roomse regering, opgejut als die 
was door de papenvretende tentakels van justitia. De Noord-Braban
der van 19 november 1831 wilde fulmineren tegen alle mogelijke 
hatelijkheden ten opzichte van priesters en jesuïeten — verdediging 
weer van die heren — „tot vervelens toe" opgenomen in die haagse 
spreekbuis, waarvan de kosten nota bene voor ruim een/derde door 
de katholieken te dragen waren. Dit kwam natuurlijk niet door de 
censuur28, maar met name het getalsmatige bewustzijn en dat „tot 
vervelens toe" vond ik interessant; ik ben dus gaan zoeken naar op
merkingen, die door hun schrijvers of redakteuren als hatelijk be
doeld konden zijn, et voilà: enkele voorbeelden. 

Op 20 oktober is de paus, terloops opgemerkt, in een „door snuif 
bemorst kleed op zijn troon gezeten"; de woedende reaktie daarop 
van de Noord-Brabander, wanneer men eens zou ophouden over al 
het roomse bespottelijk te smalen, zag de censor met blijkbaar dicht 
gedommelde ogen door de vingers.2e 

Op 4 november volgt een verhaal van priesters uit Baden, die hun 
wereldlijke overheid met petities om afschaffing van het celibaat 
vroegen: zelfs een stokoude pastoor in stervensnood tekende, zodat, 
aldus het blad opgelegd ondeugend, slechts „zuiver inwendige over
tuiging hem kon drijven". 

Op 5 november wordt uit een rede van de — trouwens kwalijk 
klerikale — Abbé Dehaeme in het brusselse Congres zorgvuldig het 
volgende geciteerd: „Voor het Katholijke beginsel, hetwelk aan onze 
omwenteling kracht heeft verleend, moeten vroeg of laat de schepters 
zich nederbuigen, zoo men niet wil, dat zij in de hand van hen, die 
ze voeren, verbroken worden". 

En op 17 november: in het luxemburgse wilde een jochie de 
oranje-vlag op de dorpstoren hijsen, maar de pastoor was op zijn 

") Noord-Brabander Hecswijk, 19 november 1831. 
«) NoordrBrabander, 22 oktober 1831. 
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qui-vive: „hij kwam met zijn geweer gewapend, aan het venster, leg
de dadelijk op den jongen mensch aan, en schoot het geweer af, 
echter zonder iemand te raken". 

Faits divers; terloops als nieuws gebracht, maar vuiltjes geselek-
teerd, waar er altijd wel een stok werd gevonden om de bonte hond 
te slaan; typerend voor de haagse sfeer. 

§ 4. De opvolging van Van Alphen; de politiek van de regering 

Bij wantrouwen en spot bleef het niet; de regering zette haar po
gingen om de klems onder kontrole te krijgen natuurlijk ook voort. 
Allereerst door te trachten invloed uit te oefenen op het benoemings
beleid, en de belangrijkste benoeming van 1831 betrof ongetwijfeld 
de opvolger van de apostoliese vikaris Antonius van Alphen. Hoog
bejaard was die in oktober 1830 door een beroerte getroffen en omdat 
de papieren en fondsen van deze vrome sloddervos in wanorde rond 
slingerden en men bij zijn overlijden ingrijpen van het gouvernement 
vreesde, werd er ijlings een beh eerkommissie gevormd van vier le
den, waaronder de soepele bossche deken en tevens plebaan Hoog-
aerts en uiteraard Hein de Wijs.30 

Van Alphen ging langzaam dood; wie moest hem opvolgen? 
Angstige vraag voor zowel vikariaat als regering, waar Van den Bo-
gaerde een priester ooit een goed rapport had gegeven, omdat die 
absoluut niet sympathiseerde met de vikaris, „welke van ultra-mon-
taansche gevoelens niet vrij was".'1 En vlak voor het stervensuur 
schreef de sekretaris van Eeredienst, Charles van der Horst32, aan 
de omgeving van Van Alphen om er in hemelsnaam voor te zorgen, 
dat niet de deken van Boxtel, Franciscus de Wijs, die in de napoleon-
tiese tijd al eens vervanger was geweest, provisioneel opvolger zou 
worden: die achternaam was voor Den Haag onaanvaardbaar.33 

Maar Rome had al anders beslist en toen de 83-jarige tenslotte op 

M) Franssen, t.a.p., blz. 270-271. 
M) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 233, 8 januari 1831, Van den Bogaeide 
aan Van Maanen. 
'*) Volgens Manning, a.w., blz. 200 en 203, abusievelijk een neef van de gebroe
ders De Wijs. 
,s) Franssen, t.a.p., blz. 272. 
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1 mei stierf, aanvaardde Franciscus voorlopig de leiding en celebreer
de te Schijndel de uitvaartmis. 

De Noord-Brabander betreurde in Van Alphen een kundige, voor
zichtige en liefdevolle herder, en noemde de komst van zijn opvolger 
„een algemeen genoegen zoo van geestelijken als wereldlijken"34; 
maar dat „wereldlijken" klopte niet. De Wijs lichtte zelf Van den 
Bogaerde in: hij hoopte dat zijn funktie tijdelijk zou zijn, maar mocht 
het anders wezen dan zou hij zijn gelovigen tot eerbiedige, door de 
godsdienst voorgeschreven gehoorzaamheid jegens de wettige over
heid leiden en de gelukkige rust in Staat en Kerk, die, God zij Dank, 
in de provincie heerste, helpen bewaren. De gouverneur antwoordde 
obligaat en zond zijn oprechte gelukwensens5; maar dat „opregte" 
klopte ook niet, want achter de schermen had hij Van Doom inmid
dels gedetailleerd geschreven; na uitvoerige haagse ruggespraak ver
langde die van hem op 7 mei „d'autres renseignements très confiden
tiels et d'une nature fort delicate": a, wat vond hijzelf precies van de 
verschillende landdekens? b, wat van plebaan Hoogaerts in het bij
zonder:1 en c, wat vond Hoogaerts van zijn kollegaas: „s'il avait à 
choisir, au quel accorderait il la préférence pour la place vacante?" 
Deze deken was geen goedkope klikker, maar minder dogmatics, wat 
verstandiger pragmatics dan veel anderen en daarom moest Van den 
Bogaerde hem onder vier ogen zo benaderen, „qu'il ne doit pouvoir 
soupçonner aucun motif"se; een dwaze opdracht. 

Drie dagen later ontving Van Maanen een anoniem briefje, dat 
Van Alphen, hoewel enigszins beter, zeer zorgelijk ziek lag, en dat 
de minister diende op te passen voor het opvolgingssysteem: de 
stervende delegeerde zijn funkties aan een zelf gekozen plaatsver
vanger, die daarna door Rome, nisi causa, benoemd werd; en dan de 
fraaie volzin: „Nu schijnt het zeker dat de oude man, casu quo, 
gedelegeerd heeft de Deken de Wijs, pastoor te Boxtel, een paus 
op zichzelven, en van wien overzulks, onder de leiding daarenboven 
van zijnen broer Henry, dien menner des volks!, Kerk en Staat 
weinig goeds te wachten heeft".57 

'*) Noord-Brabander, 5 mei 1831. 
s») R.A.,P. 720, 4 mei 1831. 
") Familie-archief Van den Bogaerde, doos 70, map 735, 7 mei 1831. 
") A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 90, 10 mei 1831, natuurlijk voor ons 
anoniem. 
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Was de staat druk in de weer, ook aan de kerkelijke kant was er 

wat aan de hand. Weliswaar vroeg De Wijs nog op 17 juni de deken 

van Gemert, Den Dubbelden, om vriendschap en gebed bij zijn 

moeilijke taak, zeker wanneer hij definitief benoemd zou worden 3 8, 

maar de diplomatieke Capaccini had inmiddels aan Rome de hinder

paalpositie van Franciscus kenbaar gemaakt, en, op aandrang van 

Charles van der Horst39, juist die Den Dubbelden gepousseerd.40 

Toen dit deze laatste bij geruchte ten gehore kwam, verklaarde hij 

op 20 juni: „ik zal mij niet laten gebruiken om de goede zaak te 

dwarsbomen en een Gouvernement te begunstigen in eene betrek

king, die aan hetzelve niet competeert. Daar te boven, al werd mij 

ook van Rome die waardigheid of liever die last opgedragen, ik zoude 

dezelve nooit aannemen".41 

Maar Rome had geen zin in een prestige-konflikt. Voor 1 juli 

ontving Capaccini te Londen de beschikkingen, die hij meteen door

stuurde aan De Wijs en Den Dubbelden.42 De Wijs, die het proble-

matiese van zijn persoon onderkende, was opgelucht43; Den Dubbel

den vond de benoeming in zijn eerste vastenbrief „gansch onver

wacht: ik kan niet uitdrukken, in welk eene verbazing en verslagen

heid mijn hart nederzonk... mijn gemoed was ontsteld en de slaap 

vlugtte van mijne oogen".44 Maar in zijn voorstellingsschrijven aan 

de gouverneur verklaarde hij, takties, zijn uitverkiezing logies, omdat 

Van Alphen hem ook al had voorgedragen als bisschopskandidaat 

voor Den Bosch, zodat zijn naam in Rome bekend was.45 

De Noord-Brabander ontving de nieuwe administrator apostolicus 

tamelijk koel46, de regering was echter enthousiast: zonder er om 

gevraagd te zijn en vanuit een soort zichzelf toegekend recht van 

placet verklaarde de koning officieel, dat het hem behaagd had deze 

benoeming welgevallig te verklaren, en hij kende Den Dubbelden 

"β) Franssen, t.a.p., blz. 274. 
*·) Archief R.K. Aartspriesters, inv.no. 173, Capaccini aan Van der Horst. 
i0) J. H. J. M. Witlox, De opvolging van den Vicarius van Alphen, in Bossche 
Bijdragen dl. III (Sint Michiels-Gestel 1919-1920), blz. 268, 1 juli 1831, Capaccini 
aan De Wijs. 
^) Franssen, t.e.p., blz. 275, Den Dubbelden aan Smits. 
4 !) Franssen, t.e.p., blz. 276, de benoemingsbrief is gedateerd: 5 juni 1831. 
«) Widox, t.a.f>., blz. 269. 
" ) Bisschoppelijk Archief Den Bosch, A-K, 2-9. 
«) R.A.,P. 727, 19 juli 1831. 
«) Noord-Brabander, 12 juli 1831. 

227 

http://inv.no


een jaarwedde toe van 1500 gulden.47 Toch was deze bedaarde Den 
Dubbelden, blijkens zijn verdere lotgevallen48, geen stropop, al had 
Capaccini aanvankelijk zijn twijfels. Op 6 september 1831 schrijft 
hij in ieder geval verontrust aan Van der Horst over: „les éloges 
pompeux qu'on me fait de divers cotés sur la condescendance de 
monsieur den Dubbelden et son empressement à aller en tout au 
devant dès désirs de gouvernement"; kijk, vervolgt hij, de paus heeft 
hem op mijn rekommandatie benoemd, maar ik heb hem enkel en 
alleen op uw herhaald aandringen voorgesteld; zorg er alstublieft 
voor, dat we daar geen spijt van hoeven te krijgen en dat de admini
strator zoveel mogelijk het spoor van zijn eerwaarde voorganger 
gaat volgen.49 Of hij dat ook ging doen, rustte toen nog in de 
schoot der goden. 

Het hele benoemingsspel intussen overziende, kan men konklu-
deren, dat de regering er in slaagde een voor haar als symbool onaan
vaardbare kandidaat door een minder uitgesproken figuur te laten 
vervangen, en tevens dat de hoogste kerkelijke overheid qua diplo
matieke prudentie niet ten achter bleef: auter en troon opereerden als 
schakers, die, van hun beider kracht en prestige overtuigd, elkander 
als vanzelf de remise-haven binnenloodsten; maar remise kan in een 
toernooi tenslotte een nederlaag betekenen. 

Daarom probeerde de regering ook bij andere kerkelijke benoemin
gen een vinger in de pap te hebben. De meest geëigende manier 
bestond uit het schennen met het al dan niet toekennen van rijks-
toelagen. Daarbij speelde de houding, die de desbetreffende priester 
tijdens de petitiebewegingen had ingenomen, een doorslaggevende 
rol, zoals valt af te leiden uit verschillende stukken in het bisschop
pelijk archief van Den Bosch.50 

Bovendien poogde Den Haag de geest onder die, gehate maar toch 
belangrijke geestelijken te beïnvloeden door te spekuleren op hun 
gehechtheid aan het geloof. Zo riep de direkteur-generaal van Eere-
dienst De Pélichy de noord-brabantse kerkleiders op, er, indien no
dig, voor te zorgen, dat de gezindheid van de priesters tot een meer 

«) R.A.(P. 727, 19 juli 1831, De Pelichy aan Van den Bogaerde. 
is) Bijvoorbeeld: Witlox, a.w., dl. II, passim. 
*·) Archief R.K. Aartspriesters, inv.no. 173. 
i0) Bisschoppelijk Archief Den Bosch, A-K, 1-3; zie ook R.A.,P. 47 onder kerke
lijke zaken. 
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met hun ambt strokende, ten voordele van het gouvernement strek
kende, stemming verbeterde; hij wees er op, dat de katholieke gods
dienst uitdrukkelijk de eerbied voor en de gehoorzaamheid en trouw 
aan het tijdelijk gezag leerde; vervolgens paste het vooral de geeste
lijken, als voorgangers van het volk, die leer door hun exempel en 
gedrag te prediken.51 Ook gouverneur Van den Bogaerde heeft een 
dergelijke gevoelsmatige pressie uitgeoefend door de klerus met be
hulp van Christus' verzekering, dat Zijn rijk niet van deze wereld 
was, politieke bemoeizucht als futiel en ver beneden de geestelijke 
stand af te schilderen.52 De regeringsgezinde priester-hoogleraar 
Schrant probeerde hetzelfde met vleierij door te stellen, dat de noord-
nederlandse katholieken het wezen van hun godsdienst zoveel beter 
begrepen dan die beigen: „hoezeer ook in vroegere dagen gedrukt, 
droegen de eersten hun lot met gelatenheid en eerbiedigden in de 
openbare magt een stedehouder Gods hier op aarde".63 

§ 5. Konklusie 

Maar goed, het pausschap droeg die titel ook en dat had nu juist 
de problemen gegeven en het scheldwoord of de eretitel „ultramon
taans" geboren doen worden. Niet dan in zijn katholicisme fanatiek, 
had Noord-Brabant de steun van de weliswaar wat anders getinte 
beigen leren appreciëren. Nu bleef men er verweesd bij het Noor
den, dat zich met andere, vijandige, religieuse leuzen opjutte en, 
anti-papisties tot en met, de geestelijken aan alle revoluties schuldig 
vond; en in Noord-Brabant woonden veel van die heren. 

De regering had het er moeilijk mee: enerzijds huilde de Staats
courant met de wolven in het anti-klerikale bos en anderzijds was 
men voor dat ene frontgewest in belangrijke mate afhankelijk van 
die, door justitie-spionnen systematies bekladde klerus. Er werd ge
probeerd invloed te verkrijgen op en zodoende door de benoemingen; 
er werd geappeleerd aan het anti-revolutionaire karakter van het 
katholicisme. Maar zelfs een man als Van den Bogaerde, die slechts 
met pijn in het hart iets ongunstigs van zijn gewest wilde horen, 
51) Bisschoppelijk Archief Den Bosch, A-K, 1-3, 11 januari 1831. 
и ) Provinciaal Dagblad, 4 januari 1831; zie ook blz. 184. 
" ) J. M. Schrant, De opstand en afval der beigen getoetst aan den geen des Chris
tendoms door een Roomsch-Katholijk Priester (Leiden 1831). 
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moest toegeven, dat de geestelijken behoudens enkele uitzonderingen 
zeker niet zo gouvernementeel gestemd waren, als men wel zou wen
sen. s4 De konklusie van Gorris, dat ze, hoewel grotendeels volkomen 
koningsgetrouw, als verdachten wel gedwongen waren zich uiterst 
stil te houden, en niet de minste schijn van anti-gouvemementele ge
zindheid te wekken55, kan ik onderschrijven, maar dan wel met de 
toevoeging, dat ze, als het ware patgezet, ook niet bepaald in het 
tegenovergestelde uitblonken en daardoor voor het vastbesloten 
Noorden toch even verdacht bleven. 

Een van de weinigen, die reeds vlug na de opstand toenadering 
tussen de twee noord-nederlandse godsdiensten bepleitte was Le Sage 
ten Broek. Hij riep zijn geloofsgenoten op tot loyaliteit aan het va
derland: toont, dat ge ware katholieken zijt; dat uw vredelievend ge
drag uw vijanden beschäme en de vriend van eendracht bemoedige.ae 

De protestanten wreef hij onder de neus, dat „Holland zijn be
staan" te danken had aan Noord-Brabant, aan de meer dan twee 
eeuwen onderdrukte katholiek en aan de vredelievende, rust en orde 
beminnende, boven anderen schandelijk gehoonde, maar alle beledi
gingen vergevende geestelijkheid.57 Het koninkrijk zou zonder Bra
bant verdwenen zijn, want, roept Le Sage uit, de grenzen van die ka
tholieke, door alle troepen verlaten provincie zijn ook de grenzen 
van de revolutie gebleken.58 Hoezeer ook in strijd met een objektieve 
kijk, was dat de manier om te proberen Noord-Brabant in het Noor
den, waar het nu eenmaal bij bleef horen, geïntegreerd te krijgen. 

si) Zie blz. 221. 
" ) Gorris, O.W., blz. 44. 
··) Gorris, O.W., blz. 45, Godsdienstvriend 26 (1831), blz. 13 geciteerd. 
" ) Gorris, O.W., blz. 65, Godsdienstvriend 28 (1832), blz. 241 geciteerd. 
5e) Gorris, e.w., blz. 66, Godsdienstvriend 36 (1836), blz. 207 geciteerd. 
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HOOFDSTUK XI 

DE POLITIEKE OPPOSITIE 

Het komponeren van een laatste hoofdstuk is geen sinecure. Ver
schoven items vechten voor hun kans, terwijl tekortkomingen op 
definitieve bezegeling loeren: het wordt dan een prozaïes roeien 
met de riemen die resten, waarbij men nauwelijks oor kan hebben 
voor het zwellende slotkoor, voor al die stemmen die crescendo de 
Olympus bestormen. De meest muzikale muze gaat gemakkelijk in 
harmonieën gekleed, en ook de middeleeuwse tempera-meester kon 
in één en dezelfde afbeelding Maria laten baren en ten hemel varen, 
maar 'n dergelijke synthese met behoud van details is jammer genoeg 
naïef gaan heten en een schrijver trouwens onmogelijk. Zeker wan
neer hij, zoals hier in dit derde deel, een thematiese benadering heeft 
gekozen, kan hij er slechts om treuren geen lithograaf te zijn, die, 
bezig met een vierkleuren-druk, het vochtige papier van de laatste 
steen haalt en dan trots het wonder van de versmelting te zien krijgt. 
Mijn drie vorige stenen droegen in tusche, met de rederijckers-me-
thodiek om inhoud door weltonigheid te laten domineren: krant, 
keuter en klerus. Het informatieve fond van de dagbladen; de figu
ranten met hun mate van betrokkenheid; het overheersende geel-wit 
van de weifelende geestelijkheid in moeilijk parket. De vierde dient 
de finishing touch; want tenslotte suggereert de titel van deze studie 
een politieke vraag te behandelen: hoe ontwikkelde zich het staat
kundig denken van en over Noord-Brabant na de heksenketelmaan
den september en oktober 1830? 

§ 1. Politieke hlubs? 

Scherp tekent Flaubert in zijn Education Sentimentale kwijnende, 
franse politieke klubs, waar aplomb en onbenulligheid hoogtij vier
den, waar men geheel konform de pathetiese tijdgeest breedsprakig 
over de meest abstrakte politika oreerde; bij staatsstorm werden ze 
echter trefpunt van betekenis. Men moet er in Noord-Brabant van 
gehoord hebben; alle kranten vulden hun kolommen grotendeels met 
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nieuws uit Frankrijk. Bovendien had in haar nadagen de Republiek 
der Zeven eveneens sociëteiten gekend. 

Welnu, de politieke vraag brengt ons terug bij de politieke oppo
sitie, bij die fel katholieke kliek van betere burgerheren. Ze troffen 
elkander op diners en verder in de herbergen, die vaak als leesgezel
schappen dienst deden. Men besprak in de koffiekamers politiek en 
had er de petitionementen voorbereid en de belgiese bladen gespeld. 
Nadat Van den Bogaerde geklaagd had, dat naast de Courrier ¿les 
Pays-Bas, „schendbladen" uit Luik als de Courrier de h Meuse en 
Le Politique overal gelezen werden — te Tilburg zelfs „in de her
bergen met opengeschoven ramen"1 —, was de regering op 11 ok
tober 1830 tot verbreking van alle korrespondentie met de in opstand 
zijnde gewesten overgegaan2, en hadden de lezers enkel nog de 
Noord-Brabander tot hun beschikking; sinds begin november ge
censureerd. Van belgiese bladen verstoken, hun eigen krant gekort
wiekt, waren ze bij het „wat nu?" voortaan nog meer op elkaar 
aangewezen, terwijl het wantrouwen van binnenmarcherende noor
delingen tot konspiratieve situaties aanleiding gaf. Zijn er toen zo iets 
als politieke klubs gevormd? 

In de onuitputtelijke, maar te vaak oeverloze bergmanniana is er 
op 22 maart 1831 sprake van „de zogenaamde Brabandsche klub", 
die zich, overkoepelend, op haar gedragslijn bezon, wijl vereniging 
met België een afgedane zaak leek.3 Provocerend, zon naam „Bra-
bandsch", die zolang synoniem was geweest met „belgies"! Kort daar
op korrespondeerde trouwens ook Van den Bogaerde met Van Doom 
over „l'association belge". De minister antwoordde 6 april in ieder 
geval, dat hij een brief van de gouverneur aangaande die „associa
tion" en over een klub in Eindhoven aan de koning had laten zien, 
waarbij de argwanende Van Maanen zich geërgerd zou hebben aan 
het feit, dat „ces réunions et en général ce qui a lieu à Eindhoven" 
zomaar losweg, zonder opgespoorde detaillering, door de gouverneur 
ter tafel gebracht waren.4 Réunions dus in het algemeen, tegenover 
een eindhovense klub in konkreto. 

l) Muiterij en Scheuring, t.a.f., blz. 393. 
l) R.A.,P. 697, 14 oktober 1830. 
·) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 90, 22 maart 1831. 
') Familie-Archief Van den Bogaerde, doos 70, map 735, 6 april 1831. 
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Bij gebrek aan andere bronnen, richte de aandacht zich op dat 
hopelijk exemplaiiese Eindhoven. Te hooi en te gras is het met zijn 
ongeveer 3000 inwoners al aan de orde geweest. Direkt drie dagen 
na de aanvang van de opstand in het onware gerucht, dat de fabriek 
van Smits — naar ik aanneem van J. Smits, de textielfabrikant, die in 
1820 de eerste stoommachine van Nederland geplaatst had 6 — aan 
de woedende plunderzucht van het gepeupel ten prooi was geval
len. β Terwijl Sasse in oktober te Antwerpen verbleef, werd er juist 
in Eindhoven druk gepetitioneerd om onder België te komen 7, het
geen tijdens de jaarmarkt met „woelingen en ernstige bewegingen" 
gepaard was gegaan.8 Wat later braken er bij politioneel optreden 
tegen reizigers uit Luik boze burgers in woede uit, waaronder „de
genen in wier gedrag sinds enige tijd ik goedkeuring en genoegen 
in den belgischen opstand meen te kunnen bespeuren" aldus de 
officier van justitie.β Juist weer Eindhoven en omgeving heetten 
's winters daarna koploper bij het aanzetten tot desertie.10 En als klap 
op de vuurpijl bleek het aantal inschrijvingen op de vrijwillige staats
lening van april 1831 te Eindhoven: nul.1 1 

Op de veertiende van diezelfde maand bereikten bijzonderheden 
over genoemde „klub" de gouverneur in de vorm van een proces
verbaal van de hand van de brigadekommandant van de eindhovense 
marechaussee, Stiebolt: kastelein Franciscus van der Zanden was de 
boosdoener in wiens herberg burgers heimelijk — met kontributie en 
ballotage — bijeenkwamen; de naam van het geheel werd met zorg 
verborgen gehouden, maar 't stond voor de rapporteur als een paal 
boven water, dat de gelijkenis met „eene associatie of geheime Klub" 
opvallend was, en dat de heren, onder leiding van de advokaat Van 
den Acker, voor niets terugdeinzende heethoofden en slechtgezinde 
figuren waren; na de opkamer van de herberg enkele avonden ge
observeerd te hebben, kon hij als leden onder andere de volgende 
zes namen noemen: De Haas (het stedelijke bestuurslid?), Van Mier-

5) H. van Velthoven, Stad en Meierij van 's-Hertogenhosch, dl. II (Amsterdam 
1938), blz. 43. 
·) Zie blz. 79. 
') Zie blz. 126. 
β) Zie blz. 144. 
·) Zie blz. 145. 
»·) Zie blz. 208. 
») Zie blz. 205. 
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lo, De Wit (de tabakskoopman en neef van de gebroeders De Wijsr1), 
Raaymakers, Bakers en Teurlings (de snuiftabakfabrikant?).12 Ten
slotte vroeg Stiebolt de kastelein voorbeeldig te straffen.13 

Maar dat vond de gouverneur wel wat hals over kop en hij schreef 
de eindhovense officier van justitie om diens mening. Een relative
rend rapport was het resultaat: de toevloed van militairen in de so
ciëteit hinderde een stel kernleden rustig „hun partijtje te maken of 
de couranten te lezen"; slechts ten einde „eene ongestoorde gezellige 
verkeering" te kunnen genieten verzamelden ze zich voortaan apart. 
En hij vermeldde als namen, die de kastelein niet had mogen noe
men, de sekretaris Van Stekelenburg, de prokureurszoon Marcour en 
het lid der Provinciale Staten H. Smits14, welke telg aan de bier-
brouwerstak, en trouwens ook lid van het stadsbestuur, niet verward 
dient met de direkte familieleden van de bekende textielfabrikant 
Smits, wiens zoon J. J. in 1829 door de eindhovense oppositie met al
gemene stemmen op één na in de Provinciale Staten was gekozen18, 
en wiens broer R. P. sinds 1821 de stad als burgemeester bestuurde. 
Toen Van der Fosse in januari 1830 een lijst van noord-brabantse 
tegenstrevers van het gouvernement samenstelde, noemde hij naast 
Van Gils, Van Sasse van Ysselt, Luyben en Henri de Wijs, diens 
zendelingen de heren Smits te Eindhoven, leden der Provinciale 
Staten.1β 

Dat grensplaatsnotabelen ten tijde van oorlog vrijwillige staats
leningen negeren, officieren van de eigen legermacht als hinderlijk 
ervaren en het nuttig vinden hun besloten kringetje enigszins ge
heimzinnig in te kleden, geeft — en heus niet alleen een regering — 
inderdaad te denken. Kriegel vroeg Van Doorn op 23 april de gouver
neur nogmaals wat hij nu dacht er aan te gaan doen17, maar deze laat
ste had inmiddels anders gekozen. Gesterkt door de officier van justitie 
en verontrust door een boze brief van de eindhovense burgemeester, 

") C A . de Haas: Almanak voor Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1831), blz. 132. 
De Wit: A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 90, 15 juni 1831, rapport van 
Hofmann. Teurlings: R.A.,P. 719, 21 april 1831, rapport van de officier van justitie. 
«) R.A.,P. 718, 14 april 1831. 
») R.A.,P. 719, 21 april 1831. 
1S) Witlox, a.w., blz. 233. 
l e) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv. 25, dossier 899, 26 januari 1830 uit Den 
Bosch. 
" ) R.A.,P. 719, 23 april 1831. 
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die de grote ontevredenheid vooral onder de hoogste burgers en de 
nadelige invloed op de zo goede geest, allemaal door die Stiebolt 
veroorzaakt, uiteenzette18, liet hij de arme brigadier vallen en weg
promoveren. 19 En dat onder het motto, dat de man „door zijne ver
keerde handelwijze oorzaak is van de bemoeienissen, die wij ons hier
omtrent moeten geven". Wel, wel! 

De advokaat van de duivel liet niet lang op zich wachten en ver
scheen in de gedaante van de provinciale kommandant, een scham
pere Yermasen. Nogal normaal, smaalde deze generaal, dat de heren 
klaagden, dat Stiebolt hun mishaagde, standvastig in zijn plichten als 
de man was. Tegelijk wenste de generaal te melden, dat ze op 16 
mei tot twee uur 's nachts tijdens een voorgewende biefstukpartij vrij 
luidruchtig, ja zelfs hard schreeuwend, „à la Santé de nos Braves" 
geklonken hadden. De slechte gezindheid van alle leden en de ge
bezigde taal behoefden geen betoog welke „Braves" bedoeld waren, 
besloot de generaal zeker van zijn zaak.20 Alles is onderzocht, er is 
geen reden tot ongerustheid, antwoordde Van den Bogaerde bon
dig21, een september daarna en buiten deze stof vallende, slaande, 
tot hoog in Den Haag uitgevochten ruzie met Yermasen22 prelu
derende. 

De enige verder nog gevonden bron, 'n schrijven van Hofmann 
aan Van Maanen53, berichtte op 13 juni, dat de „zoogenaamde 
Club" zich in de eindhovense Gouden Kop van de zij- naar een ach
terkamer verplaatst had. En iedere lezer zal beamen, dat die achter
kamer weliswaar een tikje geheimzinniger maar figuurlijk ook als een 
inbinden klinkt. Zo won de angst om te irriteren, het taktiese ver
langen de tijd zijn sussende werking te laten voltooien, het 
weer24 van op zich prijzenswaardige dienstklopperij. 

Over Eindhoven in het algemeen meldde Hofmann, dat hij er de 
geest voor zeer belgies-gezind hield, alhoewel er toch nog enkele 
beter-denkenden te vinden waren. Dit in tegenstelling tot de til-

1 β ) Η.Α.,Ρ. 719,23 april 1831. 
·») R.A.,P. 719, 23 en 29 april 1831. 
!°) R.A.,P. 722, 21 mei 1831. 
«) R-A-.P. 722, 21 mei 1831. 
e ) Bijvoorbeeld: A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 233, 24 september 1831, 
rapport Van den Bogaerde aan Van Doom. 
t a) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 90, 13 juni 1831 uit Lage Mierde. 
**) Zie blz. 177. 
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burgse bevolking, die in haar geheel gewantrouwd diende te worden, 
en van de leiders werden na de namen, de beroepen opgesomd: 
„koopman, secretaris der stad, koopman in manufacturen, com
missionair, kastelein van de Gouden Leeuw en — opmerkelijk — de 
commissaris van politie". Kortom die turbulente kern, de factie25, die 
bij de Staten-verkiezingen van de voorafgaande jaren zo om en nabij 
de 50% van de stemmen had opgebracht. 

§ 2. Noord-Brabant in het belgiese Congres 

Voor ik echter het elektorale gedrag van de oppositie in 1831 uit 
de doeken ga doen, eerst nog eens al die hypothetiese samenzwerin
gen op een rijtje: de these van Bergmann, dat vóór november 1830 
kommitees de revolutie in stilte voor Noord-Brabant georganiseerd 
hadden28; de roddel van de gouverneur uit 1841, dat Hein de Wijs 
hem begin 1831 was komen vertellen hoe alles al van hogerhand ge
regeld was om de provincie bij België te doen voegen27; en tenslotte 
die „association belge", waarover Van Doorn eind mei 1831 opnieuw, 
maar nu zelfs in niet meer tot Noord-Brabant beperkte algemeen
heden, schreef: „nous avons tout lieu de craindre, que l'association 
Belgique se donne toutes les peines imaginables pour s'implanter 
dans nos Provinces et que ces peines ne sont pas été entièrement 
infructueuses".28 Hoe de factie zich bij de verkiezingen van 1831 
hield, kan namelijk samenhangen met het antwoord op de vraag, in 
welke mate dat vermoede gekomplotteer binnen het kader van de 
officiële belgiese politiek waarschijnlijk geacht mag worden. 

Sinds 10 november 1830 vergaderde te Brussel het „Congrès Na
tional", zodat ons vanaf dat moment een zuidelijk forum ter beschik
king staat.29 Vanuit Noord-Brabant leken rond die datum geen 
pogingen om zich bij België te voegen te verwachten, maar de mili
taire situatie scheen annexatie niet uit te sluiten30: op 1 november 
waren de eerste opstandelingen de onderwijl door desertie gemerkte 

») Zie blz. 50. 
") Zie blz. 121. 
") Zie blz. 120. 
") Familie-archief Van den Bogaerde, doos 70, map 735, 26 mei 1831. 
*·) E. Huyttens, Discussions du Congrès National de Belgique „1830-1831" 5 din. 
(Brussel 1844). 
») Zie blz. 156. 
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provincie 3l binnengevallen.и Drie dagen later kwam de Conferentie 
van Londen bijeen, die vanwege de deplorabele staat van het noord-
nederlandse leger zo snel mogelijk een wapenstilstand trachtte door 
te drijven. ^ Geharrewar rond de demarkatielijn en een redelijk 
snel herstel van de noordelijken werkten daarbij echter vertragend.84 

Op 13 november noteerde Van der Duyn van Maasdam in zijn 
dagboek: vanwaar die belgiese wijfeling een wapenstilstand te aan
vaarden; koesteren ze de onzekere hoop Noord-Brabant „in hunnen 
opstand mede te slepen"?85 Een bende blauwkielen van twee- tot 
drieduizend vrijwilligers trok met „uiterste woede" noordwaarts en 
droomde, dol van blijdschap, over een bevrijding van Noord-Brabant, 
aldus Van Hogendorp.3e En een hollander schreef kontemporaine 
impressies van de antwerpse communis opinio als: „wij moeten 
Noord-Braband en Zeeland ook hebben; dit komt ons toe, en wij 
zullen het ook wel krijgen"87 en „In de worsteling, welke onze op
positie had in de Staten Generaal van de zijde der Hollandsche 
oligarchie, weet men welke ondersteuning de gedeputeerden van 
Noord-Braband ons aanboden... deze provincie is open, misnoegd, 
gereed om op te staan, hare belangen zijn de onze, hare grondbegin
sels, hare godsdienst, belijden wij ook, zij roept ons luide".88 

Maar tegenover de opgezweepte volksverlangens stond de nuch
terder kijk der politici. Van 10 november 1830 tot 12 januari 1831 
blijkt de naam van Noord-Brabant in het belgiese Congres zelfs geen 
enkele keer genoemd! De wapenschorsing werd een feit en we geven 
Van der Duyn weer aan het woord: de eerste protokollen van de 
Conferentie bedwongen de revolutionaire geestdrift van de beigen, 
brachten het koninklijke leger in veiligheid en voorkwamen met een 
inval „meer dan waarschijnlijk den opstand der katholieke provincie 
Noord-Braband".89 

«) Zieb]z.207. 
") Zieblz. 190. 
") Colenbrander, a.w., bh. 75. 
·*) Smit, a.w., hoofdstuk VI. 
S 5) Sirtema van Grovestdns, a.w., blz. 273. 
' · ) Brieven en Gedenkschriften van Gijsbert Karél van Hogendorp, a.w., dl. VII, 
blz. 247, 8 februari 1832. 
») Buffin, a.w., dl. II, blz. 250, 10 november 1830. 
») Buffin, a.w., dl. II, blz. 265-266, rond 25 november 1830. 
«·) Sirtema van Grovestins, a.w., blz. 348-349, 4 oktober 1831. 
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Op 12 januari verhief zich de fanatieke priester Dehaeme uit Brug
ge van zijn zetel om het Congres te bezweren „les barbares du Nord" 
in de pan te gaan hakken: „Qu'une parole parte de cette enceinte, et 
en quelques jours toute la rive gauche de l'Escaut sera nettoyée, le 
Brabant septentrional se déclarera pour nous!"40 Op dezelfde twaalf
de schreef de belgiese bevelhebber Niellon „altruïsties" aan zijn 
gouvernement provisoire: „Les habitants du Brabant septentrional 
pleurent et tendent les bras vers nous. Quand nous permettez-vous 
d'aller les délivrer..." 41 Twee stemmen, die in hun verband bekeken 
minder van deernis met die zielige noord-brabanders getuigen dan 
wel het getergde geduld tonen van polariserende ijzervreters tegen
over het londense harmoniemodel van gestadig gepruts aan de „bases 
de séparation". 

Dat londense dossier bevat trouwens de 6 januari gedateerde en 
reeds tweemaal geciteerde brief42 van de belgiese onderhandelaar de 
scherpzinnige en joviale Sylvain van de Weyer43, waarin deze stelt 
dat Brussel zich „sans être accusée d'exagérer ses prétentions" zou 
kunnen beroepen op „la fraternité qui l'unit au Brabant septentrio
nal, dont les intérêts agricoles et industriels, non moins que les opi
nions religieuses de la presque totalité de ses habitants, éloignent 
toute idée de fusion avec la Hollande: que la Belgique prenne ses 
limites naturelles".44 Dat „sans être accusée d'exagérer" maakt na
tuurlijk al achterdochtig, en wanneer men bovendien ziet, dat de 
Protokollen er geen enkele eer aan bewezen; dat het belgiese Congres 
geen spreker te beluisteren kreeg, die het de moeite waard vond op 
dit 13 januari ingediende stuk wat betreft Noord-Brabant te repli
ceren, laat staan het kracht bij te zetten; dat de naam van de pro
vincie er, na de interventie van l'abbé Dehaeme, zelfs tot 4 juli 1831 
niet meer over de officiële lippen zou komen, lijkt het duidelijk, dat 
de taktiese Van de Weyer Noord-Brabant als ordinair ruilobjekt 
dacht te hanteren en maar vast een ongedekt voorschot ter latere 
uitwisseling op wilde nemen. De redaktie van de Bredasche Courant 

«) Huyttens, t.a.p., dl. II, blz. 128. 
4I) Brussel, Algemeen Rijksarchief, dossier Charles Rogier, inv.no. 243. 
«) Zie blz. 95 en 171. 
, ) Smit, a.w., hoofdstuk V. 
**) Huyttens, t.a.p., dl. II, blz. 133. 
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meende: de onbeschaamdheid waarmede dergelijke vorderingen wor
den gedaan, moet verbazing baren.45 

Tijdens de hele spanne van 10 november 1830 tot 4 juli daarna 
duikt Noord-Brabant dus maar één keer op uit de niet aflatende 
woordenvloed in het brusselse Congres. Desillusionerend voor nog 
eventueel in dat gewest gekoesterde verlangens of verborgen kom
plotten. Want zich neerleggen bij de scheiding deed men er nog 
niet: wanneer de Tweede Kamer op 25 januari stemt een ministeri
eel verslag over de Conferentie van Londen, dat de onvermijdelijk
heid van — door de koning administratief bedoelde — rijkssplitsing 
als vaststaand uitgangspunt aanvaardt, al dan niet voor kennisgeving 
aan te nemen, tonen zich drie noord-brabantse afgevaardigden, Cuy-
pers, Luyben en Van Meeuwen, tegen, terwijl drie andere, Ingen-
housz, Verheyen en Sasse van Ysselt, demonstratief de zaal verlaten.4e 

En dat verlaten van Sasse was, zo we zagen 47, voor jaren voorgoed. 
Na 4 juli ontspon zich in het Congres een voor de vraag naar 

potentiële associaties of komplotten beslist wel aardig debat en marge. 
Aan de orde waren de „préliminaires de traité", die ten faveure van 
Leopold van Saksen-Coburg en tot woede van Willem I sinds 26 juni 
de „bases de séparation" uit januari vervingen. Deze nieuwe „acht
tien artikelen" vormden territoriaal één mystifikatie4e, en boden de
baters dan ook stof te over. Velen zaten met Venlo in de maag, dat 
hun zuidelijke zijde had gekozen, maar nu naar de oude meesters 
terug moest. Het Noorden herkreeg de grenzen uit 1790; de rest van 
het koninkrijk was voor België: dus ook de in Noord-Brabant gelegen 
enklaves? Kon men die niet tegen Limburg inwisselen? „Chaque 
enclave occupée par les Belges deviendrait un foyer d'insurrection... 
au milieu d'une population catholique qui nous appelle", zo hield 
Nothomb koning Willem als strukturele nachtmerrie voor ogen; en 
luxemburger lijk ie was, voegde hij er de oratio pro domo aan toe, 
dat de vorst, wilde hij de beste barrière tegen de beigen opwerpen, 
Noord-Brabant in plaats van dat verre en moeilijke Luxemburg 
in de Duitse Bond moest laten opnemen.49 

") Bredasche Courant, 18 januari 1831. 
ы) Noord-Brabander, 29 januari 1831. 
" ) Zie blz. 133. 
**) Smit, a.w., hoofdstuk XI. 
«) Huyttens, t.a.p., dl. III, blz. 433, 4 juli 1831. 
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Andere sprekers — de limburger Félix de Mérode en de brugge
naar Deveaux 50 — verklaarden met een snufje rethoriese zelfverheer
lijking, dat Noord-Brabant bijna in een eender kompromiterend 
schuitje als Venlo had gezeten: dat gewest wilde en wil natuurlijk 
bij ons, en we hadden het ook best kunnen krijgen, maar we zouden 
het, hoe eerloos, toch weer hebben moeten afstaan: „La paix nous 
eût forcés de le rendre à ses maîtres actuels".51 

En dan verschijnt er een extra facet. Even tevoren had Van de 
Weyer bekend gemaakt, dat noord-brabantse afgevaardigden vlak 
na het begin van de opstand naar Brussel waren gekomen ten einde 
aansluiting bij België te verkrijgen; alleen op de zuidelijke zwakte 
van dat moment zou zo'n plan toen zijn afgeketst. „Volstrekte logen-
taal" had Luyben — kon hij anders? — daarna in de Staten Generaal 
van zich afgebeten.52 Maar twee vooraanstaande beigen kwamen er 
bij deze Congres-diskussies op terug. De minister van buitenlandse 
zaken Lebeau vroeg zijn auditorium: „supposez que Ie gouvernement 
provisoire, cédant à un entraînement bien pardonable dans l'enthou
siasme du succès, eût accepté les offres des députés du Brabant sep
tentrional?"53 En Charles Rogier gooide er, met dezelfde quasi-
groothartigheid als van Mérode en Deveaux, uit eigen herinnering 
nog een schepje bovenop: „je me rappelle très bien que plusieurs 
fois, à contre-coeur, il est vrai, nous avons répondu à des Brabançons 
du Nord qui venaient nous réclamer de ces brevets d'insurrection: 
„Non, nous ne voulons pas vous compromettre".54 

Terloops kan hier even worden bijverteld, dat, waar Lebeau 
spreekt van „les députés" du Brabant septentrional", de Noord-
Brabander in zijn verder letterlijk verslag van de rede slechts het 
minder verplichtende „Noord-Brabant" zet.85 Maar dit daargelaten, 
bij Charles Rogier is dus al sprake van „plusieurs fois" en hem ho
rende zouden we komplotteurs op het spoor kunnen zijn. Gaat het 
om de kontakten van Luyben en De Wijs met De Gerlache uit ons 

»») Huyttens, ta.p., dl. III, blz. 411, 3 juli 1831 en blz. 421, 3 juli 1831. 
»·) Félix de Mérode. 
" ) Bredasche Courant, 26 juni 1831; en Provinciaal Dagblad, 28 juni 1831. 
»») Huyttens, t.a.p., dl. III, blz. 453, 5 juli 1831. 
»«) Huyttens, t.a.p., dl. III, blz. 510, 7 juli 1831. 
») Noord-Brabander, 12 juli 1831. 
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olctoberhoofdstuk5β en, verder spekulerende, om de door Van den 
Bogaerde pas in 1841 verklapte samenzwering, waarin Hein even
eens een hoofdrol speelde?57 Worden de konnekties en akties van 
Sasse uit begin november bedoeld? 5 e Of zou het verhaal van Berg
mann over een groots komplot van voor eind oktober 183059, meer 
fundament hebben, dan men gezien de schrijver geneigd zou zijn 
aan te nemen? Het is allemaal denkbaar, maar daar blijft het ook 
bij. 

Niet ten onrechte stelde de limburger De Brouckère tegenover het 
dofferige paternalisme van de vorige sprekers: „Si Ie Brabant sep
tentrional s'était joint spontanément à nous, si le Brabant se souve
nant des humiliations qu'il a subies comme pays de la généralité, 
avait arboré nos couleurs, refoulé au delà du Moerdijk les soldats de 
Guillaume, il pouvait se joindre à nous et contracter des liens que 
vous n'eussiez pu rompre sans renier la révolution".eo Maar nu 
hoefden de beigen zich, volgens hem, over dat gewest het hoofd niet 
te breken. En zodoende viel het doek over deze diskussie en 
marge. 

Al met al een debat, dat het peil van Spielerei amper te boven 
steeg. De vraag, of de officiële zuidelijke politiek na oktober 1830 
verborgen dan wel openlijke oppositie in Noord-Brabant heeft kun
nen bevruchten, moet daarom duidelijk ontkennend beantwoord 
worden. Waardoor het een „association Belgique" en krachtig werk
zame politieke klubs meteen aan behoorlijke basering ontbrak. Neen, 
die klubs zullen hoogstens een kader voor een gezamenlijk nostalgies 
zich verbijten hebben geboden, zo in de geest van deze, door de 
censor vanzelfsprekend uit de Noord-Brabander geschrapte passages 
van 19 juli 1831: hoewel de kans daartoe klein is, wens ik een 
vreedzame hereniging van de beide rijksgedeelten; immers, men mag 
de beigen lasteren, zo men wil, ze hebben voorzeker misgetast, toen 
ze de scheiding forceerden; maar wij maakten met hen een schoon 
en gelukkig rijk uit, en wij, wij noord-brabanders bijzonder, vonden 
in hen steun voor het behoud onzer vrijheden en rechten; en in zo-

w) Zieblz. 117. 
«') Zieblz. 120. 
»β) Zieblz. 132. 
»») Zieblz. 121. 
M ) Huyttens, t.a.p., dl. III, blz. 533, 8 juli 1831. 
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verre deel ik de gevoelens van onze afgevaardigden, die alle tegen 
de scheiding stemden.β1 

§ 3. Luyben als leider 

Sinds Sasse van Ysselt zichzelf verbannen had, bleef enkel de 
energieke Luyben als spraakzaam afgevaardigde van de noord-bra-
bantse politieke oppositie over. In januari 1830 had zijn krities vol
gen van de regering hem reeds zijn baan gekost; maar principieel als 
hij was, had dat hem niet kunnen knakken. De opstand bracht een 
nieuwe schok. Bij zijn pogingen ijzer met handen te buigen had hij 
op 20 september de Tweede Kamer bezworen 's lands eenheid te 
bewaren, maar meteen een wissel op de toekomst getrokken: Noord-
Brabant moest bij scheiding zelf tussen de rijksdelen kunnen kiezen. 
Vandaar dat hij geacht mocht worden Sasses Antwerpse aktie, om 
het gewest bij een door de Prins van Oranje geregeerd Zuiden te krij
gen, te steunen.62 Hoe moest Luyben zich opstellen, toen zowel 
Sasse als de prins gefaald hadden? 

De zitting van de voortaan gehalveerde Tweede Kamer, die op 
19 oktober aanving, verzuimde hij voorlopig. Vanaf 1 november is 
hij echter present. De Bredasche Courant en het Provinciaal Dagblad 
vermelden het apart63; een eer die doet vermoeden, dat ook deze 
twee kranten zijn gedrag symboliese of exemplariese waarde toe
kennen. Een ruggesteuntje voor de schrijver. 

Meteen op 2 november steekt Luyben dan al een rede af bij de 
bespreking van een aktueel wetsvoorstel ter beteugeling van wat 
allerlei kwalijkgezinden in het schild mogen voeren. Naast het be
lang van zijn gewest zal het ook zijn geweten zijn geweest, dat hem 
ertoe bewoog zich tegen de daarin voorgestelde doodstraf te verkla
ren: dat slechts vijf rechters, en volgens zijn gedachtengang in feite 
dus maar één, zonder mogelijkheden van beroep en kassatie over 
leven of dood konden gaan beslissen, juist terwijl er zoveel partij-
geest heerste, vond hij terecht de rechtszekerheid aantasten. Tot 

«) Noord-Brabander Heeswijk, 19 juli 1831. 
•4) Zie blz. 125. 
ea) Bredasche Courant, 3 november 1830; en Provinciaal Dagblad, 5 november 
1830. 
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de acht tegenstemmers behoorde ook zijn echo Ingenhousz.e4 

Op 13 november verdedigde hij zijn steun aan de provisionele be
groting voor 1831 : men moest goed weten dat hij de scheiding bleef 
verwerpen, maar hij wilde desondanks de regering de benodigde 
gelden niet onthouden.85 Een rede, waarvan Bergmann na een 
diner met Luyben, de hypokrisie aan Van Maanen meende te moe
ten melden: „in zijn vertrouwelijke gesprekken voert hij volstrekt de 
taal der Brabandsche ( = belgiese) volksmenners"!6e Mogelijk klopt 
dat, maar we kennen Bergmann zo langzamerhand. 

Ex cathedra vervolgde Luyben in elk geval nuchter de lijn zijn 
weifelend gewest tegen het steile noordelijke solidarisme in bescher
ming te nemen. Op 26 november stemde hij als enige tegen het plan 
om de militielichting van 1831 alvast voor te bereiden; dat jongens, 
die zich daarbij drukten, terwijl ze eigenlijk pas een jaar later dien
den te verschijnen, strafwaardig werden, deed voor hem de deur 
dicht.67 De voorspelbare rampzaligheid van een dergelijke regeling 
voor Noord-Brabant, waar de desertie net hoogtij vierde, moet hem — 
komt tijd, komt raad — gedreven hebben. 

Als hij drie dagen daarop de definitieve lezing van de wet tot be
teugeling van kwaadwilligen verwerpt, noemt hij de strijd met de 
beigen terloops een „burgeroorlog" en hun gebied „hoewel de facto 
afgescheiden, nog wettig deel van het Rijk der Nederlanden".e8 

Signalen die Witlox doen besluiten: Luyben was tegen de scheiding 
en eerst toen zulks onvermijdelijk was geworden ging zijn wens mis
schien in stilte uit naar vereniging van Brabant met het Zuiden.β9 

Mijn voorkeur krijgt echter de gedachte, dat hij eerder, in oktober, 
voor het Zuiden opteerde en na november alleen nog maar tegen 
de scheiding kon zijn. In het Noorden was dit laatste trouwens niet 
minder verdacht. 

Wat moeten we met Luyben aan, vroeg Van Doorn in 1831 
privé aan Van den Bogaerde? 70 En men kan dat de minister nu nog 

el) Provinciaal Dagbhd, 5 november 1830. 
e5) Noord-Brábander, 18 november 1830. 
w) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 89, 30 november 1830. 
,7) Breclasche Courant, 28 november 1830. 
ββ) Noord-Brabander, bijlage 4 december 1830, rede van Luyben. 
M ) Witlox, a.w., blz. 239; Widox plaatst Luybens rede's van 26 en 29 november 
ten onrechte op 16 en 19 november. 
7 0) Familie-archief Van den Bogaerde, doos 70, map. 735, 9 maart 1831. 
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nazeggen. Want Luyben was zo min een opportunist als een taktikus 
door dik en dun; wat zijn taak betreft Noord-Brabant te verdedigen 
was hij principieel en dit dwong hem tevens tot taktiese staaltjes 
van geschiedvervalsing, die zijn stuurloze achterban bij de aanvaar
ding van het onvermijdelijke training in zelfrechtvaardiging gaven. 
„De muiter Luyben staat hier en in de omstreken bij zijn trouwste 
makkers bijzonder hoog aangeschreven; in hun ogen is hij een hei
lige, een genie, een onbevreesd verdediger van volk en geloof. Zijne 
redevoeringen worden overal gecolporteerd, als godsspraken gepo
neerd ...", aldus onderstreepte Bergmann op 26 april Luybens lei
dersrol.71 De klikker overdreef: Luyben had op die datum pas één 
kamerrede in 1831 gehouden, en wel over een belastingverhoging, 
waarmee men zijn gewest, dat al onder het gewicht van legering en 
inkwartiering gebukt ging, niet moest plagen.72 Maar zelfs wanneer 
we Bergmann kleineren, blijft Luyben als gids van de noord-bra-
bantse oppositie overeind. 

De twee oraties, waardoor zijn verschuivende stellingname ge
markeerd wordt, hield hij op 24 mei en op 23 juni.73 Eind mei 
verklaarde hij even plechtig als aanvechtbaar: „Al de leden der pro
vincie, van welke vertegenwoordiging ik deel maak, hebben zich 
tegen de scheiding, zelfs met behoud van de regerende dynastie, 
verzet; men raadplege de geschiedenis...". Een advies dat hij liever 
niet had kunnen geven, want met name die vergrotende trap over de 
regerende dynastie ontpopt zich dan als dubieus. Zijn stelling, dat de 
scheiding niet kon bestaan, verdedigde hij vervolgens met een beroep 
op de grondwet, 'skonings titulatuur en door te wijzen op het feit, 
dat „een inboorling van België" nog steeds gouverneur van een 
noordelijk gewest was. Witlox distilleert hier uit de these, dat Luy
ben bleef hopen de scheiding geen voldongen feit te zien worden74, 
maar zo irreëel was deze jurist zeker niet. In een andere alinea van 
de rede is immers sprake van „de op handen zijnde en wettige en 
daadwerkelijke scheiding". Ik geloof, dat hij de eenheid slechts de 

71) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 90, 26 april 1831. 
n) Noord-Brabander, 6 april 1831, rede van 3 maait 1831. 
'») Noord-Brabander, 7 juni 1831, rede van 24 mei 1831; en 2 juli 1831, rede van 
23 juni 1831. 
'*) Witlox, a.w., blz. 292-293. 
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jure bleef belijden om de gedachte gemeengoed te maken, dat er 
inderdaad een grondwetswijziging nodig was, die — en daar zit de 
truuk — in één moeite gebruikt kon worden om het staatsbestel van 
het Noorden te moderniseren met veranderingen „welke meer met 
de behoeften des tijds en den geest der beschaafde en verlichte vol
ken in harmonie zullen wezen: regtstreeksche verkiezingen en minis
teriële verantwoordelijkheid". Allebei oude idealen uit de petitie
tijd, die paradoxaal genoeg de vraag opwerpen of hij, rooms bij uit
stek, niet inzag dat daarvan — zonder de beigen — toch niet meer te 
verwachten viel dan zijn caesaro-papistiese vorst te bieden had. De 
konklusie moet luiden, dat Luyben zeer principieel en niet oppor-
tunisties in staatkundige vernieuwing geloofde. 

Eind juni beklaagde hij zich in de Kamer, dat lasterlijke pennen 
en tongen de noord-brabanders hardnekkig als supporters der beigen 
bleven afschilderen. Dat zijn gewest niet dezelfde enthousiaste veer
kracht als de overige noordelijke provinciën had getoond, die angstige 
apathie, was verklaarbaar, daar het anders met zijn open grenzen 
gewoon om plunderende strafexpedities van de opstandelingen ge
vraagd zou hebben.75 Ach, ach, denkt de historicus, maar Luyben 
stond voor het blok: om zijn provincie niet voorgoed de bonte hond 
te laten worden en om zelf enige invloed te behouden, moest hij 
dergelijke dingen wel poneren. De Bosch Kemper verklaarde al, dat 
Luyben niet de man was voor een oppositie „quand-même".7' Op 
deze manier bleef men hem in ieder geval beluisteren. 

De ommekeer in zijn opstelling ontging de regering niet. Begin juli 
schrijft Van Doom aan de gouverneur, dat hij een tamelijk lang 
gesprek met Luyben gehad heeft, waarin deze „des bons sentiments" 
manifesteerde; hij vraagt Van den Bogaerde dan: speelt die man 
vals spel of is hij veranderd?77 Inderdaad het kardinale punt! Een 
volgende brief van 23 juli geeft uitsluitsel: naar de minister laat 
weten heeft de brabander hem verzekerd, dat men op hem kon 
rekenen, dat hij wars was van systematiese oppositie, maar onafhan
kelijkheid wenste voor de leden van de Staten-Generaal; dat hij de 

") Noord-Brabander, 2 juli 1831, rede van 23 juni 1831. 
7») De Bosch Kemper, a.w., dl. I, blz. 311. 
") Familie-archief Van den Bogaerde, doos 70, map 735, 3 juli 1831. 
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scheiding van het koninkrijk bleef betreuren, maar nimmer gewild 

had, dat zijn provincie bij België zou komen.78 

Ook hier zien we hoe de nuchtere Luyben zich plooit en poogt 

een zo goed mogelijk leefklimaat voor zich en zijn achterban binnen 

het Noorden te scheppen, enerzijds door aansluiting te zoeken bij de 

houding van dat Noorden en verder door het recente verleden an

ders, gunstiger voor te stellen. Hij kan wél tegen de status-quo blij

ven pleiten, omdat hij wat dat betreft niemand minder dan de ko

ning aan zijn zijde vindt. Nog eind december betuigt hij in de Twee

de Kamer zijn spijt over de splitsing en zijn hoop op restauratie,79 

maar realist als hij is, verzet hij zich reeds op 3 januari 1832 tegen de 

oorlog en de zware lasten, die de natie niet duurzaam kon blijven 

dragen.80 Natuurlijk doelt hij dan vooral op zijn provincie Noord-

Brabant, die zo diep onder het konflikt gebukt ging. 

Konkluderend kan men stellen, dat Luyben, de enig overgebleven 

noord-brabantse afgevaardigde, die het woord durfde voeren, takties 

probeerde te depolariseren. Zijn redevoeringen werden gespeld en 

zijn loyale houding ten opzichte van het centrale bestuur zal Noord-

Brabant zeker beïnvloed hebben. Ook zijn dubieuze geschiedbe-

schouwingen over 1830 nodigden tot navolging. Men zou het jaar 

1831 voor Noord-Brabant bijna het seizoen der ontkenningen kun

nen noemen. Op de latere geschiedschrijving heeft deze negatie

techniek haar invloed niet gemist. 

§ 4. De verkiezingen van 1831 

In een brief van 9 maart 1831 aan Van den Bogaerde vergiste 

Van Doom zich vreemd en veelzeggend. Kennelijk met het oog op 

de kamerverkiezingen schreef hij: „Qu'allons nous faire de Luyben 

au mois de juillet prochain? Etes vous déjà décidé à cet égard? Van 

Ghert prétend que l'on cherchera à porter De Wijs à la place de 

Sasse van Ysselt...".β1 Vreemd, waar de zetels van Luyben en 

Sasse pas in 1832 betwistbaar kwamen, maar veelzeggend omdat de 

passage deze, voorlopig in tweespan trekkende noord-brabantse troïka 

' β ) Familie-archief Van den Bogaerde, doos 70, map 735, 23 juli 1831. 
'») Noord-BrabandeT, 29 december 1831, rede van 23 december 1831. 
e o) Witlox, a.w., blz. 300. 
θ 1) Familie-archief Van den Bogaerde, doos 70, map 735, 9 maart 1831. 
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nog eens duidelijk als wezenlijk voor de politieke oppositie ter sprake 
brengt, terwijl die politieke oppositie het, zoals gezegd, gaandeweg 
niet makkelijk had: haar bindende Faktor, haar spreekbuis onder cen
suur; hier en daar kliekerig verscholen in weemoedige klubjes; met 
dolende illusies, die, zonder respons vanuit het belgiese, het veran
derde verschiet naar bakens afzochten, waarbij een nieuwe toekomst 
meteen een gewijzigd verleden ging betekenen. 

Bleven de zetels van Luyben en Sasse, de enige twee van de zeven 
noord-brabantse afgevaardigden die niet met een nederlandsche 
leeuw onderscheiden waren 82, dus buiten mededinging, de lente van 
1831 konfronteerde deze oppositie wel met verkiezingen en zo
doende met de vraag in hoeverre de aardverschuivingen binnen het 
koninkrijk haar samenhang intakt hadden gelaten. Eind mei moest 
er gekozen worden voor de Provinciale Staten en begin juli ging het 
om een paar Tweede-Kamerzetels. In het toenmalige stelsel was het 
eerste belangrijker. Van de 42, zes jaar zittende statenleden stonden 
er vijftien hun achterban ter beoordeling: drie bij de ridderschap, 
acht in de steden en vier, waaronder Hein de Wijs, bij de landelijke 
stand.ю 

Ondanks de censuur bleek de Noord-Brabander zeer geïnteresseerd. 
Als enige van de drie kranten anticipeerde het blad. Op 28 april 
door acht artikelen van het reglement omtrent de samenstelling der 
Provinciale Staten van 30 mei 1825 expliciet af te drukken ter atten
dering van het gedeelte der ingezetenen, dat „wederom een der dier
baarste regten kon uitoefenen"84; en op 10 mei met een cijfermatig 
uitgewerkt schema, dat de wordingsstruktuur van de Staten liet 
zien.в6 Blijkbaar was het blad bezorgd en nog steeds geëngageerd. 

De uitslag veranderde niet veel. Weliswaar werd Hein de Wijs 
door zijn distrikt rond Helmond met algemene stemmen herkozen 86, 
maar de vier gouvemementelen, die de factie ten faveure van eigen 
kandidaten had trachten te wippen, behielden hun zetels, zij het 
ook dat een van hen daarvoor een duwtje van het lot moest krijgen. 
Van Blarkom meldde het Van Maanen als een grootse overwin-

e*) Almanak voor Noord-Braband, 1831, blz. 48. 
83) Provinciaal Dagblad, 7 juni 1831. 
et) Noord-Brabander, 28 april 1831. 
ω ) Noord-Brabander, 10 mei 1831. 
n) Noord-Brabander, 4 juni 1831. 
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ning87, en ik dacht wel terecht: nagenoeg alle statenleden werden 
herkozen en dat betekende niet alleen de doorbreking van een trend 
tot versterking van de oppositie, maar vooral ook de konsolidatie van 
posities uit 1825, dus van vóór de daarna ingezette scheiding der 
geesten. Voldaan schreef Van Blarkom als verklaring: „De Heer 
Gouverneur heeft zich uitmuntend bevlijtigd, om voor het vervolg 
alle keuzen, vooral in de Wetgeving en Gedeputeerde Staten, van 
onzen wil te doen afhangen — Ik zeg het U nu, en de uitkomst zal 
het bevestigen".8e Zodoende brachten de kamerverkiezingen van een 
maand later geen verrassing. De zittende leden P. J. Cuypers en 
baron J. D. van Tuijll van Serooskerken van Heeze en Leende wer
den zonder problemen herkozen.8e 

Konsolidatie, konservatisme, angst voor avonturen: allemaal nor
male reakties in omstandigheden, die moeilijk genoeg waren. Boven
dien werden de verkiezingen precies gehouden ten tijde van grotere 
reserves ten opzichte van de beigen, en van het tevens gesignaleerde 
groeiende besef, dat het gewest met het Noorden verder moest. 

§ 5. De statenrede van de gouverneur 

Met een rede, die dan ook bol stond van zelfvertrouwen, had de 
gouverneur de zitting van de Provinciale Staten, waarin dat koppel 
kamerleden herkozen werd, geopend.90 Een rede als een afrekening 
en intentioneel tot en met. In brede streken werd het jongste ver
leden te voorschijn geschilderd en bijgezet. Zogenaamde legendes 
werden door gunstiger waarheden terecht gewezen. Het pleit voor 
zijn originele geest, dat z'n rede toch zowel analytics als synthetics 
interessant is gebleven. 

De opbouw van de krantenartikelen, die aan hem konden worden 
toegeschreven91, getrouw, begon hij histories. De Juli-revolutie viel 
gezien het gedrag van koning Karel nog te begrijpen, maar dat over
slaan naar België scheen op het eerste gezicht, na vijftien jaren van 
welvaartsgroei en van genot en bescherming van vrijheid en gods-

") A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 90, 2 juni 1831. 
ββ) A.R.A. Papieren Van Maanen, inv.no. 90, 2 juni 1831. 
··) Provinciaal Dagbbd, 8 juli 1831. 
«) ΚΛ-,Ρ. 3715, 5 juli 1831. 
«) Zieblz. 185. 
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dienst, raadselachtig. Averechts, vond hij een verklaring in de nei
ging van de beigen om, van nature woelziek, juist in dagen van op
timale voorspoed de vaan des oproers te planten. Impliciet diskwali
ficeerde hij daarmee de in zijn eigen gewest voorgekomen „kwaad
willigheid". 

Want dat er kwaadwilligen waren geweest, moest hij wel toe
geven. Een kleine minderheid had geprobeerd ook Noord-Brabant in 
opstand te brengen door paniek te zaaien met schrikbarende ge
ruchten en door profiteurs voor ogen te houden, dat de provincie na 
een gewapende invasie bij België zou worden ingelijfd. Tijdens de 
zes weken, dat Noord-Brabant onverdedigd had gelegen, was hun 
streven door „het gezond verstand en de Vaderlandsliefde" van de 
grote meerderheid weidenkenden kansloos gebleken. Ziedaar het 
ware gezicht van zijn gewest! 

Maar wat was waar? In de vele vorige paginaas heb ik trachten 
aan te tonen, dat angstige geruchten aan de situatie inherent waren; 
dat een „minderheid" niet denigrerend beoordeeld mocht worden, 
wijl een beetje kruiderij nou juist de stamppot der massa op smaak 
had kunnen brengen; dat „chroniese verlamming" daarnaast een 
betere diagnose inhield dan het veel te positieve „gezond verstand"; 
en dat, tenslotte, die eerste zes weken geen kriterium voor al dan 
niet pro-belgies-zijn boden, omdat er andere dingen aan de orde 
waren, omdat het scheidingsplan toen in frustrerende atmosfeer ter 
bestrijding lag. 

Dat de rust niet verstoord werd, kwam, zo vervolgde de gouver
neur, natuurlijk ook door zijn eigen politiek van voorzichtigheid, be-
radenheid, overreding en aanhoudende waakzaamheid, en verder 
door de loop der gebeurtenissen: a) Noord-Brabant werd niet in het 
brusselse Congres vertegenwoordigd; b) de noordelijke troepen ruk
ten afschrikwekkend binnen; c) het stuurloze belgiese bestuur werd 
steeds jakobijnser en stootte zodoende de noord-brabanders af. Deze 
drie punten rijmden niet helemaal met dat eerdere bagatelliseren van 
die verkeerd gesitueerde oppositie, terwijl de spreker toch meteen 
daarna weer de noordelijke argwaan jegens zijn gewest als, aan ge
roddel van briefwisselende en vluchtende hervormden te wijten, pars-
pro-toto-syndroom aan de kaak stelde. Hij besloot deze passage echter 
optimisties: „Het is hard voor de Noord-Brabanders dat hun gezind-
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heid bij hun landgenoten verdacht is, maar ik geloof dat deze weldra 
van dat ongunstig denkbeeld zullen terugkomen". 

De wens was de vader van de gedachte en met een drietal argu
menten probeerde hij dat proces te bespoedigen. Op de eerste plaats 
verwees hij naar de dagelijkse invallen van door roof- en plunder-
zucht gedreven beigen: dat de grensdorpen desondanks hun hoop en 
vertrouwen op „het Gouvernement" bestendigd hadden, bewees de 
goede geest van zijn gewest. De dwaasheid van alle elementen van 
deze kunstmatige redenering heb ik eerder uit de doeken gedaan.9г 

Op de tweede plaats voerde hij aan hoe men zich de voortdurende 
doormars van de troepen, de zware inkwartiering, het in staat van 
beleg stellen van de vestingen, de inundatie, de inflatie en de eko-
nomiese terugslag van het geheel, hoe men zich dat alles letterlijk 
„lijdelijk getroost" had. En dat klopte wel. Behalve wat individuele 
ontsporingen onder de geringere stand93 bleef de orde op een twee
tal voorvallen na gehandhaafd. In de avond van de twintigste janu
ari schijnen leerlingen van de latijnse school in Oudenbosch over de 
schutting van hun lokaliteit te zijn geklauterd; met belgiese kokardes 
getooid trokken ze door het plaatsje en schreeuwen oproerig: „Vive 
De Potter"94, de man erende, die meer door noorderlingen dan door 
beigen zelf als symbolics voor de jonge staat werd gezien. Is dit op
treden van scholieren misschien iets geweest, dat anderen wilden 
maar niet aandurfden? Het lijkt bij de ingewortelde en door de gang 
der gebeurtenissen vergrote passiviteit onwaarschijnlijk. 

Het andere voorval was nog twijfelachtig ook en werd evenals de 
kwestie Oudenbosch niet door de burgerlijke autoriteiten maar door 
de kribbige Yermasen gemeld. Het behelsde een veertigtal waalwijkse 
ambachtslui in belgiese uitmonstering en de gouverneur minimali
seerde dat, op de hem eigen wijze, tot drie in gewone boerenkielen 
gestoken, brooddronken schoenmakers.95 Neen, terecht spreekt hij in 
zijn rede van „lijdelijk getroosten", maar dat is iets anders dan en
thousiasme en daarom voor een goede geest geen argument. 

Bij zijn derde bewijsgrond, de noord-brabantse bijdragen aan de 

«) Zieblz. 190-195. 
»3) R.A.,P. gouvemeursagenda 1831. 
»*) R.A.,P. 708, 26 januari 1831. 
M ) R.A.,P. 731, 31 augustus 1831; Reinsma, t.a.p., blz. 62. 
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noordelijke inspanningen, stuit hij op de zwarte vlek van het deser

teren; hij staat echter zijn mannetje door niet die desertie, maar juist 

het nagenoeg verdwijnen daarvan bij de voorjaarslichting van 1831 

tevreden te benadrukken: de geest verbeterde voortdurend. Dat was 

trouwens in zijn rapporten al steeds de konstante geweest; men oordele: 

16 nov. 1830 : geen merkbare verandering in de stand van de 

publieke geest. 

23 nov. 1830 : enige verbetering in de stand van de publieke 

geest. 

30 nov. 1830 de verbetering in de stand van de publieke geest 

blijft toenemen. 

4 jan. 1831 : de publieke geest blijft steeds ten goede neigen. 

3 febr. 1831 : de publieke geest helt meer aanhoudend ten 

goede over. 

3 maart 1831 : de goede stemming blijft toenemen. 

5 april 1831 : de stand van de publieke geest is niet alleen gun

stig, maar blijft ook in het oog vallend ten goede 

toenemen. 

3 mei 1831 : de publieke geest is aanhoudend goed gebleven. 

3 juni 1831 de gemoederen zijn meer en meer bedaard ge

worden. β β 

En dan volgt op 5 juli de onderhavige rede, die, aldus een citaat in 

het Provinciaal Dagbiad97, volgens het Algemeen Handelsblad niet 

alleen de aandacht van het hele vaderland en van het buitenland (sic) 

had getrokken, maar die tevens de goede stemming in het gewest 

bevestigde en zelf zou gaan bevorderen. 

Sjonge, wat moet die publieke geest aanvankelijk beroerd zijn 

geweest, is men dan onwillekeurig geneigd te denken. Tussen on

vrede en enthousiasme moeten inderdaad heel wat fasen doorlopen 

worden. Vandaar dat de, door politieke en histories gegroeide lijd

zaamheid veroorzaakte desertie van eind 1830 bij de voorjaarslichting 

van 1831 hoogstens tot lijdelijk in dienst gaan verbeterd zal zijn en 

·») A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 232 voor 1830, inv.no. 233 voor 1831. 
n) Provinciaal Dagblad, 26 juli 1831. 
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dat de gouverneur met zijn derde argument meer een minder slechte 
dan een positief goede geest adstrueerde.·8 

§ 6. 'Noord-Brdbandsche Lijdzaamheid' 

„Lijdzaamheid", dat schijnt voor Noord-Brabant na de eerste op
standsmaanden een steen der wijzen geweest te zijn. De term duikt 
op als titel van een in januari 1831 te Breda gedrukt pamflet Noord-
Brdbanclsclie Lijdzaamheid. " Voor 20 cents kon men lezen hoe de 
schrijver die lijdzaamheid als de meest kenmerkende trek van het 
noord-brabantse karakter beschouwde. De aanleiding tot uitgifte 
vormde de inhoud van de Almanak voor Hollandsche Blijgeestigen, 
voor het jaar 1831, die het typerende van de landaard van de noord-
nederlandse gewesten opsomde: naast zeeuwse rondheid figureerde 
daar Overijsselse gemoedelijkheid; naast utrechtse deftigheid gelderse 
gulheid.100 Alleen Noord-Brabant — evenals natuurlijk Limburg — 
ontbrak. Alsof die provincie niet bij het Noorden hoorde; de pamflet
tist vergeleek de handelwijze met het optreden van een keurmeester, 
die in een stal met acht koeien bij zeven: „die is voortreffelijk" zegt, 
maar bij de achtste zijn mond houdt, zich omdraait en wegwandelt. 
De schrijver taxeerde de achtste koe daarom zelf door het zwijgende 
torsen van de rampzalige gevolgen en bijverschijnselen van de poli
tieke en militaire situatie en het berusten in de noordelijke roddel, 
de noordelijke minachting voor hun roomse muitersreligie als posi
tief uit te spinnen: „Noord-Brabandsche Lijdzaamheid". 

De term sloeg in. Min of meer cynies en met een tikje masochisme 
liet met name de kring rond de Noord-Brabander zich de karakteri
sering aanleunen. Op 29 maart hekelde een ingezonden stuk schrij
vers, die de noord-brabanders als geheime handlangers van de op
standelingen bleven afschilderen, „hoezeer vrienden des vaderlands 
en der waarheid... den lijdzamen Noord-Brabander recht deden 

m) Lastdrager — a.w. (1839), blz. 365 — gebruikt als argument om de twijfelach
tige geest van Noord-Brabant te bewijzen de „toon" van deze rede: „wel verdedig
de de Gouverneur de meerderheid van het gewest; maar in de gehele aanspraak 
mist men dien gloed van verontwaardiging welke in de openingsredenen der ove
rigen Gouverneurs heerste, en deze, anders zeer kalme opstellen, tot warme wel
sprekendheid verhieF'. 
") Noord-Brabandsche Lijdzaamheid ('s-Hertogenbosch 1831). 
1(l0) Noord-Brabander, 1 februari 1831. 
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wedervaren".101 Niet onaardig, dat „den lijdzamen Noord-Braban
der" eveneens op de gecensureerde krant zelf zou kunnen slaan! Zo
als dat ook 19 juli het geval is, als een skribent: „Kunt gij dit niet 
plaatsen, dan wil ik mij zulks in den lijdzamen geest van den Noora-
Brabander getroosten", besluit.102 De censor schrapte inderdaad de 
hele brief, zodat krant en schrijver hun gang konden gaan. 

Daartegenover greep de Bredasche Courant op 17 mei de term aan 
om de beigen onder de neus te wrijven, dat ze bij een inval echt niet 
behoefden te rekenen op wat een eeuw later een vijfde kolonne zou 
gaan heten, en legde hem in feite pro-noordelijk uit. l o a Precies, wat 
de gouverneur in zijn staten-rede deed: het zich „lijdelijk getroosten" 
van alle ongerief tot argument voor een goede geest promoveren. 

Het spraakgebruik burgerde weliswaar in, maar was eigenlijk 
weinig vleiend. Noch een man als Luyben, noch de Noord-Brabander 
zelf wensten er zich, naar we zagen, toe te beperken. En wanneer de 
koning op 29 augustus Den Bosch bezoekt, verzekert Van den Bo-
gaerde hem: „de ingezetenen van dit gewest, die doof voor alle ver
leiding, getrouw aan Uwe Majesteit zijn gebleven, getroosten zich 
niet alleen lijdelijk de opofferingen, die uit de tegenwoordige gang 
van zaken voortvloeien".104 

§ 7. Konklusie 

Op dat moment echter is de tiendaagse veldtocht al gestreden. Bij 
het begin der schermutselingen had men op haags bevel gebedsston
den georganiseerd tot behoud van het lieve vaderland en om met ver
trouwen op God en de rechtvaardigheid der zaak, door kracht van 
wapenen die scheidingsvoorwaarden te verkrijgen, welke tot vestiging 
van het afzonderlijke volksbestaan van Noord-Nederland onontbeer
lijk waren.105 Een dergelijke bede in de kerken moet de gedachten 
van de gelovigen extra bepaald hebben. 

Verschuivingen vielen al eerder te konstateren. Bij het vertrek in 
juni van bossche schutters naar het front had wethouder Van Fene-
ma hen gehuldigd: „toen snode muitzucht zich in het Zuiden ver-

•o') Noord-Brabander, 2 9 maait 1831. 

Ц Noord-Brabander Heeswijk, 19 juli 1831. 

Ц Bredasche Courant, 17 mei 1831. 
1 M ) Familie-archief Van den Bogaerde, inv.no. 1072. 
, M ) Bisschoppelijk Archief D e n Bosch, A-K, 2-3, 1 augustus 1831. 
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spreidde en de geest des kwaads zijn aanwezen ook in deze wallen 
deed bespeuren... toen heeft zich Uwe trouw en burgerdeugd voor
delig onderscheiden".106 Maar dat bleek in juni 1831 een schop te 
zijn tegen het zere been. „Wij bosschenaren wensen niet beledigd en 
belasterd te worden; vlak na de opstand was de stad vol kennis en 
zonder garnizoen: toch gebeurde er niet het minste onbehoorlijks", 
klonk op 18 juni als protest in de Noord-Brabander107, die wel voel
de dat Van Fenema zijn sfeer bedoelde, en twaalf dagen later heette 
het: „juist onze krant heeft toen niets dan rust en eensgezindheid 
gepredikt".108 

Na de periode van lijdzaamheid, die met een melding van de 
bossche politiedirekteur Fallée uit februari 1831: „de zucht om met 
de beigen verenigd te worden is voor het merendeel verzwakt, omdat 
men er geen heil in voorziet; — allen zeggen hier: was alles maar 
gedaan!"loe nog eens te typeren valt, werd in de zomer dus het punt 
bereikt, dat het verleden vergeten of vervormd moest worden. Het 
verloop van de veldtocht en de „daden" van genoemde bossche schut
ters boden de motieven tot verdere verschuiving. 

België werd afgezworen. „Haat tegen den R.K. godsdienst en de 
geestelijken is de enige bedoeling van de belgische bladen", dorst de 
Noord-Brabander op 8 oktober 1831 te schrijven.110 Zijn religieuze 
en politieke principes, waar mogelijk, getrouw, schikte de krant zich 
binnen het publicitaire en geografiese korset van engere grenzen. 
Teisterbantse uitbundigheid hoeft men daarbij niet te verwachten, 
hoewel natuurlijk ook onder de noord-brabanders een rijmelende, 
door Kalliope bevleugelde romantikus níet ontbrak: 

„Naauw klonk de krijgsklaroen door Hollands vlakten rond, 
Of 't golvend oorlogslied mischte ook op deze grond, 
Noord-Braband, aan de spits van Neêrlands vrije Staten, 
Streeft naar de Kroon zelfs der trouwhartigste onderzaten".111 

Waren Kleio en Kalliope zusjes, woorden hadden ze wel vaker. 

1 M) Provinciaal Dagblad, 17 juni 1831 . 
к") Noord-Brabander, 18 juni 1 8 3 1 . 
l o e ) Noord-Brabander, 3 0 juni 1 8 3 1 . 
ln) A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv.no. 28, dossier 973, Fallée aan Van Doom, 
25 februari 1831. 
110) Noord-Brabander, 8 oktober 1 8 3 1 . 
111) Noord-Brabandsche Zegegang ('s-Hertogenbosch 1831). 
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SOMMAIRE* 

La première partie de la présente étude traite de l'attitude des 
habitants du Brabant du Nord au sein de l'opposition dans le Roy
aume des Pays-Bas, pendant les mois qui précèdent l'insurrection des 
Belges à la fin d'août 1830. Afin de délimiter et de caractériser le 
sujet nous l'avons abordé sous trois angles. 

D'abord nous avons groupé les journaux provinciaux d'après leur 
caractère idéologique et nous les avons rattachés à certaines classes 
sociales. Par rapport au Provinciaal Dagblad, journal sec et en
nuyeux, porte-parole du Gouvernement et par rapport au Bredasche 
Courant de caractère hautain et s'adressant aux élites, le Noord-
Brahander, journal populaire catholique, se trouve être l'expression 
principale de la vie profonde du peuple. 

Ensuite nous avons analysé le caractère et l'importance de quatre 
protagonistes: l'intrigant Hein de Wijs qui en tant qu'éminence grise 
de la rédaction du Noord-Brahander mérite notre attention et qui est 
en même temps la cheville ouvrière du clan de l'opposition; les in
séparables Luyben et Sasse van IJsselt, dont l'un témoigne d'une vue 
réaliste et l'autre d'un élan ardent, tous deux hommes dynamiques et 
défendant la province catholique sur le plan national; et le régent 
diplomatique Van den Bogaerde, qui depuis le début de 1830 fut le 
puissant gouverneur de la province. 

Troisièmement nous avons suivi l'opposition du Brabant du Nord 
dans son évolution, en regardant de près sa réaction et son rôle lors 
de certains événements et en la comparant à l'opposition belge. Parmi 
ces événements nous avons évoqué le „Message Royal" de décembre 
1829, autoritaire et indulgent à la fois; les mesures de rétorsion ran
cunières que prit le roi au mois de janvier 1830 contre six leaders de 
l'opposition, dont deux habitants du Brabant du Nord; la lutte élec
torale entre le gouvernement et la faction au printemps de la même 
année; ensuite la Révolution de Juillet qui était de mauvaise augure. 
Ainsi, après avoir étudié son évolution pendant cette période mouve
mentée de l'histoire, nous constatons que l'opposition du Brabant du 

*) De vertaling is van de hand van dis. L. Jansen en di. H. Bots. 
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Nord, de caractère purement catholique, ne comptant pas au nombre 
de ses membres de personnages comparables aux libéraux du Sud et 
dirigée par un clergé influent et particulariste, apparaît plus mes
quine, plus prudente et plus royaliste que l'opposition belge. En 
revanche les concessions faites par le gouvernement pendant les der
niers mois avant l'insurrection, mais venues trop tard pour le Sud, 
amenèrent une satisfaction croissante au Brabant du Nord. Aussi 
peut-on relever entre ces deux groupes une communauté d'attitude 
dans la docilité sociale, des réactions émotives semblables, bref une 
solidarité ce qui n'empêche pas des différences de comportement et 
de programme. 

C'est au mois d'août 1830 que la révolution éclate à Bruxelles. 

Dans la deuxième partie nous abordons les mois de septembre et 
d'octobre si riches en événements. Le choc de la révolution surprend 
la province et la plonge dans une attente anxieuse. Le trois septem
bre les Belges lancent l'idée d'une séparation administrative tout en 
gardant les liens avec la dynastie et deux jours après le roi se décide 
à consulter les Etats-Généraux. C'est ce qui force le Brabant du Nord 
à se prononcer de son côté. Malheureusement ses désirs sont déjà 
irréalisables: cette province est contre la séparation et elle espère 
encore réconcilier l'irréconciliable. Peu à peu elle se rend compte 
qu'elle est devenue une „pièce intermédiaire que les deux parties du 
royaume n'hésitaient pas à se disputer". Le cercle catholique autour 
du Noord-Brabander désirant participer aux délibérations montre 
implicitement une certaine prédilection pour le Sud. 

Au début d'octobre les Belges proclament leur indépendance et le 
roi, en envoyant le Prince d'Orange à Anvers, essaie de sauver son 
royaume. En même temps l'intemonce Capaccini et Sasse van IJsselt 
se retrouvent dans cette ville. Le prélat a gagné Anvers afin de pré
server le Brabant du Nord d'une révolution; à cet effet il tâche de 
faire nommer un évêque à Bois-le-Duc; Sasse, soutenu plus ou moins 
par son arrière-ban, est à Anvers pour faire incorporer sa province 
dans le Sud, qui devait être gouverné par le Prince. Mais ils voient 
tous les deux échouer leur tactique. Sur ces entrefaites le Brabant du 
Nord devient une région à l'abandon dans un pays qui se désintègre 
à cause de la dissolution de l'armée. Les protestants s'enfuient vers le 
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Nord où se développe un contre-nationalisme calviniste. Les Belges 
destituent le Prince d'Orange et réclament le Moerdijk pour fron
tière. 

Par la suite nous étudierons de près la façon dont la province a 
subi cette position intermédiaire et comment elle y a réagi. Dans les 
milieux de l'opposition on a examiné scrupuleusement les nouvelles 
et les rameurs d'après lesquelles on conspirait en vue d'annexer le 
Brabant du Nord à la Belgique, rumeurs que l'on allait encore dé
mentir. Nous avons analysé les efforts du gouverneur pour éliminer 
les troubles sociaux, et jugé en même temps leur effet. Ensuite nous 
avons évoqué le vrai rôle du clergé paralysé qui finalement aux yeux 
des deux partis ne fait que débiter des propos insignifiants où re
viennent les appels à l'ordre et au calme. Effrayé et par le Sud qui 
devient de moins en moins attirant et par le Nord que l'on craint 
pour des raisons religieuses, le Brabant du Nord qui est attaché à la 
maison d'Orange, s'endort dans le statu quo. Pourtant la province 
aurait sans doute encore subi d'une manière passive un changement 
de situation. 

Au début du mois de novembre ce statu quo est confirmé. 

La troisième partie est d'ordre thématique et traite de la période 
qui va de novembre 1830, date à laquelle la Conférence de Londres 
établit un équilibre provisoire entre les deux armées insignifiantes, 
à la campagne de dix jours d'août 1831. 

Premier thème: la presse. Depuis le 1 novembre le Noord-Braban
der est contrôlé par la censure; on essaie de brider le journal, mais 
on n'arrive pas à le faire taire. En même temps les sources nous 
fournissent des lumières sur ce qui se passe dans les coulisses. Une 
série d'articles dans le Provinciaal Daghhd, probablement de la main 
de Van den Bogaerde, datés de novembre et de décembre, tend à 
influencer la mentalité de la province dans le sens du gouvernement. 
En même temps ils donnent des événements une vue empreinte de 
la psychologie de l'auteur: on voit la vision optimiste du journaliste 
à savoir que l'unité du royaume sera rétablie, se changer en amer
tume. 

Le deuxième chapitre analyse comment les habitants du Brabant 
du Nord ont vécu le conflit. C'est la description des pillages gro-
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tesques entrepris par les Belges dans les villages frontaliers et du 
campement et du logement des troupes méfiantes du Nord. Suit une 
analyse des effets économiques de ces événements et de la séparation 
en général sur les différents groupes sociaux de la province extrême
ment pauvre. Finalement il est question de la désertion; pendant le 
demier trimestre de 1830 surtout beaucoup de soldats abandonnent 
l'armée du fait qu'ils ne peuvent s'identifier ni avec la lutte qu'on 
leur propose ni avec leur fonction de soldat. 

Pour les prêtres il n'y a que la religion qui compte, de sorte que, 
comme tant de calvinistes d'ailleurs, ils ne voient le conflit politique 
que sous son aspect religieux. Il n'est guère question de sympathie 
pour le gouvernement ou d'enthousiasme pour le Nord. Pourtant 
le gouvernement les voit à juste titre comme les leaders de la pro
vince frontalière qui hésite; c'est pourquoi il fait appel au caractère 
anti-révolutionaire du catholicisme et essaie d'influencer les nomina
tions ecclésiastiques. C'est pour cette raison que nous avons donné 
comme titre à lavant-dernier chapitre: les difficultés du clergé. 

Chapitre IV: Conclusion. En examinant les clubs, dont le carac
tère politique et assez vague, le peu d'intérêt que trouve le Brabant 
du Nord au Congres de Bruxelles, la direction du réaliste Luyben et 
les élections de 1831 qui tendaient à consolider les partis, nous avons 
recherché les lignes maîtresses de l'époque. Le Brabant du Nord 
accepte à contre-coeur le fait accompli de la séparation belge et peu 
à peu, avec la campagne de dix jours comme catalyseur, il adopte une 
attitude moins négative. En même temps il oublie ou déforme à 
cause de travaux historiques douteux les événements encore récents 
de 1830. 
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Curriculum vitae 

Op 5 oktober 1941 in Berlicum geboren, groeide de schrijver er lan
delijk op in een groot, gezellig gezin. Te Sint Michiels-Gestel beklom 
hij vervolgens „De Ruwenberg" en manoeuvreerde de „Beekvliet" af, 
aan de monding waarvan hem in 1960 het gymnasium-diploma a 
wachtte. De romantiese liefde voor kuituur en historie bij zijn vader 
en een boeiende leraar, Schouten, dreven hem de kollegezalen van 
„Post en Rogier" in Nijmegen binnen. Voor zijn afstuderen in 1966 
onder leiding van professor Poelhekke koos hij kunstgeschiedenis en 
ekonomie tot bijvakken. In alle drie de richtingen doceerde hij; eerst 
op de Middelbare Meisjesschool te Boxtel en de Sint Gregorius Scho
lengemeenschap in Utrecht; sinds kort is hij verbonden aan het 
bossche Jeroen Boschcollege. Met vrouw en dochtertjes woont hij in 
Zaltbommel. 





STELLINGEN 

I 

Noord-Brabant was in 1830 tegen splitsing van het Koninkrijk 
der Nederlanden. 

II 

Als de belgiese opstand van 1830 tot een administratieve scheiding 
met behoud van de dynastie had geleid, zou de kring rond de Noord-
Brabanaer voor een indeling bij het Zuiden geweest zijn. 

III 

Het sinds 10 november 1830 in Brussel vergaderende Congrès Na
tional was niet geïnteresseerd in Noord-Brabant. 

IV 

De opvatting van L. G. J. Verbeme, dat betreffende de desertie van 
noord-brabanders in de maanden na de belgiese opstand niet van 
een massaal verschijnsel gesproken kan worden, is onjuist. (In den 
Spiegel van het Verleden, Utrecht-Antwerpen 1947, blz. 232.) 

V 

Politiek gezien kan 1831 voor Noord-Brabant als het jaar der ontken
ningen getypeerd worden. 

VI 

De konstatering van L. J. Rogier, dat de Noord-Brabander als gevolg 
van de censuur sinds 1 november 1830 onmiddellijk daalde tot het 
peil van zeer onbeduidend lokaal nieuwsblaadje, is onjuist. (Katfeo-
lieke Herleving, Den Haag 1956, blz. 77.) 



VII 

Het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in 
Noord-Brabant zou de afstammelingen van zijn oprichter A. J. L. 
baron van den Bogaerde van Terbrugge moeten verzoeken de door 
de censor bewerkte exemplaren van de Noord-Brabander aan zijn 
reeds rijke krantenkabinet ter beschikking te stellen. 

VIII 

De geringere opkomst bij verkiezingen voor de Provinciale Staten en 
de Gemeenteraden hangt ten nauwste samen met de opbouw van 
ons belastingstelsel. 

IX 

De vlak voor verkiezingen veel gehoorde oproep: „Ga stemmen, wat 
dan ook!" getuigt van minachting voor, dan wel wanbegrip van de 
parlementaire demokratie. 

X 

Niet alleen het landsbelang, maar ook het belang van de betrokken 
regeringspartij rechtvaardigt een tussentijds ontslag van een uit die 
partij voortgekomen inkapabele minister. 

XI 

In verband met de konsumptieproblematiek moet inkomensnivelle
ring niet plaats vinden door de lagere inkomens sterker te laten 
groeien dan de hogere, maar door de hogere te verlagen zonder de 
lagere te verhogen. 

XII 

Voor het welslagen van de „groene revolutie" in de ontwikkelings
landen is samenwerking van de kleine boeren in koöperaties nood
zakelijk. Van grote betekenis is in dit verband de oprichting van klei
ne modelboerderijen onder deskundige leiding, waardoor de kleine 
boeren op deze samenwerking worden voorbereid. 



XIII 

Zowel tussen de invoering van de leerplicht en van de persoonlijke 
dienstplicht aan het begin van deze eeuw, als tussen de pogingen tot 
demokratisering van ons onderwijs en de roep om een beroepsleger 
zijn veelzeggende verbanden te leggen. 

XIV 

De opmerking van Gogols kreatuur Anton Antonowitsj Skwoznik-
Dmoechanówski (in de vertaling van Ch. B. Timmer): „Hoe meer 
afbraak je ziet, des te duidelijker springt de aktiviteit van het stads
bestuur in het oog" is helaas nog steeds steekhoudend. (N.W. Gogol, 
Verzamelde Werken, dl. II, Amsterdam 1962, blz. 310.) 

XV 

In het licht van de smakeloze stadsuitbreidingen in het liberaal-kapi-
talistiese tijdvak bij uitstek — einde negentiende en begin twintigste 
eeuw — krijgt de uitspraak van Anton van Duinkerken: „Tijdperken 
zonder liefde, zijn tijdperken zonder stijl" een bijzondere betekenis. 
(Begrip van Rome, Bussum 1948, blz. 26.) 

XVI 

Een gelukkige bijkomstigheid van het rampzalige feit, dat Monu
mentenzorg met een chronics geldtekort worstelt, is de omstandig
heid, dat de romantikus de schoonheid van langzaam verval nog alom 
en niet in het minst aan de Sint-Maarten van Zaltbommel kan be
wonderen. 

XVII 

Uit Sir Joshua Reynolds Discourses on An blijkt in toenemende ma
te, dat hij Rubens en Poussin niet tegenover elkander wil plaat
sen. 



XVIII 

Met zijn stelling: „De krantelezer moet krantenlezer worden, indien 
hij de verscheidenheid van de Nederlandse pers een groot goed acht" 
verliest J. M. H. J. Hemels uit het oog, dat de pluriformiteit op zich
zelf al waardevol is, omdat de verschillend geabonneerden elkaar in 
een demokratie ontmoeten. (Promotie Nijmegen 1969.) 

XIX 

In het algemeen heeft de praktijk van het nederlandse geschiedenis
onderwijs er, natuurlijk ten onrechte, toe geleid, dat men de proble
matiek van de Oudheid als kinderlijk eenvoudig, die van de Middel
eeuwen als simpel, en pas die van de Nieuwe en Nieuwste Geschie
denis als in toenemende mate volwassen beschouwt. 

XX 

Het doelstellingendenken in het nederlandse geschiedenisonderwijs 
zou theoreties kunnen leiden tot geheel verzonnen leerstof. 

XXI 

De HAVO- en MAVO-scholen dragen hun naam zeer ten onrechte; 
ouders en leerlingen dienen daarop gewezen te worden. 

XXII 

Het moderne massa-toerisme heeft geen kulturele waarde, integen
deel het bevordert een universele oppervlakkigheid. Men kan zelfs 
stellen, dat het vaak schadelijk is, zowel voor de lichamelijke als de 
geestelijke gezondheid. 

Stellingen behorende bij het proefschrift van E. R. M. Hoffman, 
Noord-Brabant en de opstand van 1830, 

Tilburg 1974 














