
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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https://books.google.be/books?id=WHpbAAAAcAAJ&hl=nl
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Behangrijk voor elken Nederlander zijn voorzeker

de woeiingen , die federt eenigen tijd in het zuide

lijk gedeelte van ons Vaderland plaats hebben, en

wel voornamelijk die, welke in de fchoone Rad

‚Brusfiel heerl‘chen', en elk , die belang [telt in, zijn \

Vaderland, kan het niet onverl‘chillig zijn, nader

met die omflandigheden bekend te worden.

De nieuwspapieren, wel is waar, zijn opgevuld

met berigten daaromtrent, maar in hoe verre die

getrouw aan de waarheid zijn, daarover kan menwei

nig oordeelen, indien men zelf geen ooggetuige van

de verregaande woestheid eener opgewondene menigte

geweest is ‚ diein bare dolle drift, de l'choonfie gebou

wen en inl‘tellingen vernielt, en niet alleen anderen ,\

maar ook zich zelven daardoor vanbel‘taan berooft.

Om deze redenen dachten wĳ onze liad- en land—

genòoten geene ondìenst te doen, met hun in dit

boekje ‚een getrouw en on'partijdig verllag_ van het

voorgevallene aan ‚te bieden. -- ‘

Het reeds lang gei‘meuld hebbende oproervuur brak ‘

eindelijk ‘in den avond van den 25 Augustus uit.

De dag voor den verjaardag van Z. M. onzen gc

iefden Koning, werden er'reeds in onderfcheidene

A wij—
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wijken der flad Brusfel gefehrevene briefjes van den

volgenden inhoud gevonden:

Le 23 Anti; fcu d’/1rlificc.

Le ‘94 Anti: anníare.rmira du Ru'.‘

Le 25 A021; rdvolutian. (')

Dit vuurwerk was aangekondigd om op den 17

Augustus, buiten de Namenfche poort van &adswege

te zullen plaats hebben. De aanl‘ral-ten daartoe wa

ren reeds gemaakt , dan het onguni‘tige weder nood

zaakte het Stedelijk Bel’tuur zulks uit te í‘tellen, en

werd als toen op den 23%" dier maand bepaald.

Het aanhoudende ongunfiige weder deed het Beftuur

andermaal befluiten, ‚om dat vuurwerk uit te (Ïe1‘

len , en wel tot nadere gelegenheid, gelĳk mede de

verlichting in het park, die op ’s Konings verjaar

dag zoude plaats hebben, waarvan m'en zich zeer

veel hád voorgelield, te meer, daar er reeds federt

veertien dagen toebereidí‘elen voor gemaakt werden.‘

Het vinden dezer briefjes , en welligt ook het ge

du1‘ig teleurfle’llen van het volk, maakte het onte

vreden. Daar het weder van den 24%“ in den na

middag, niets te wenfchen overig liet, hoorde men

het volk hierover vele aanmerkingen maken.

' Noig-v dien zelfden dag (23 Augustus) kwam er

een man‘ op de grasmarkt loopen, dien men voor

befchonken hield,mitroependez Viw la h'bertd, à

"‘ ’ - bas

(*) Den 23 Augustus Vuurwerk.

„ 24 ' ‚, Konings Verjaardag.

„ ‘25 „ Opftand.
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124": 1e ministère (*)! doch hij vond geenen bijval,

maar werd door de iìads -l‘oldaten in ver’zekerde be

waring gebragt. ‘ Verder liep die dag zonder bij‘

zonderheden voorbij, en kondigden de klokken des

avonds, als naar gewoonte, de op handen zijnde

‘ geboortedag van onzen Vorst aan. ‚

Op den 24%“ hadden de Godsdienst-oefeningen

de‘r onderfcheidene gezindheden plaats , om den ze‘

’gen ‘des Allerhooglten voor onzen geëerbiedigden

Monarch af te fmeeken.

In de ‘St. Gedule-Kerk werd ten 1! ure, ten

aanhoore van eené overgroote menigte, een pleg‘

tig Te Deum gezongen. .

In de Protestantfche Kerkbemerkte men onder de

talrijk zaamgevloeide menigte, vele Roomschgezin

den, die mede aandachtig l‘ebenen te hooren naar

‚de leerrede van D°. van LAAK uit Ámwerpen, ten

tekst hebbende: „ Eer; dm‘Kaning.” (j’)

Na het ‘eindigen der Godsdiensboefeningen was

er ten een ure parade van het garnizoen, beilaande

uit grenadiers, jagers , infanterie der' daar zijnde

3de Afdeeling uit Bergen (in Henegouwen), en een

detachement hul'aren uit 1i’Îe6/zc/efl, aldaar uit hoofde

der tentoonl’telling tegenwoordig. Onder den Staf telde

men ook de Oliieieren der Brusfeli‘che Schutterij

(garde commmm/c). Des avonds waren de [leds

gebouwen, en de woonhuizen in de voornaamíle

’ wij

’ (*) Leve de vrijheid , weg met het ministerie.

(j) Eerile Zendbriel' van rr.rnus ll kap. vers 17.

A 2
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n_zijkenverlicht‚ en ten 12 ure gaf 1a socidld 1a

grande harmonie (*), den Burgemeester eene Se

renade, dus liep deze dag rustig ten einde.

R-eeds voor zes dagen had men aangekondigd ,

dat er op den 259€" Augustus in den Schouwburg,

genaamd Gra TMatre au Place de la Monnaìc,

het Zangfpel , La Muetì_e de Portici (het Sprake‘

looze Meisje), zoude opgevoerd worden. Dit fluk

had reeds vroeger eenige onaangenaamheden veroor

zaakt, namelijk, het Stedelĳk Bei’tuur had, om ge—

_w_igtige redenen ‚ te kennen gegeven, dat het gaar‘

ne zien_zoude, men het bedrijf, waarin Maiäniëllo

in triomf als overwinnaar wordt rondgevoerd, zou—

‚de- weglaten. Dan , hierop was geantwoord gewor‘

den, dat het volk liever het bedrijf wilde weggela‘

ten hebben, waarin Mafäniällo zijne wel\rerdiende

llraf als muiteling ontvangt. Allh2fiS_ het werd

dien avond geheel\ten tooneele ‚gevoerd, en met

niet weinig goedkeuring vervulde de verdienlìelij

ke Acteur r.a FEU1LLADE den rol van Mai‘úniëllo,

.Alle_rangen‘waren vol aaufchouwers, en de zaal

weergalmde van handgeklap en gel‘ehreeuw, toen

Maläniëllo, op een paard gezeten, door den gan

fchen [loer gevolgd , het tooneel werd rondgevoerd.

‚ Reeds vóór het uitgaan van den Schouwburg waren

voor denzelven eenige volkshoopen vergaderd, waar

onder men niets dan „ Liberld” hoorde mompelen;

doch naauwelìjks was de Schouwburg uitgegaan, of

de
5

C) Het grootfle Muzijkgezell‘chap te B’rus/‘el.
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de menigte verzamelde zich en trok op‚naar de drnk‘

kerij van het dagblad Le National, op de Forjë’—aux‚ ‘

‚Loups. Daar 'gekomen ‘zijnde, begon men de glazen

in te werpen, en wilde men de’deuren, die goed

gefloten waren , met geweld openen: dan dit.mis

lukte; naauwelijks waren de glazen ingeworpen», of

men hoorde van. alle kanten roepen, c/zez Lrnnv!.‚

cbez maar! (') dadelijk begaf zich de menigte naar

zijne woonplaats, op de ftraat- genaamd La‘Made-‚

laine. Onder een Woest gefchreeuw begon een’hoop

van twaalf jongensîde glazen in te: fmijten, ten aan-‘

iì:houwen van eene groote verzameling menfchen,.

waa‘ronder men ‚eenen Heer befpeurde, gewikkeld in

eenen mantel, met een masker voor het gezigt“ en.

eenem-ontblooten degen in de.hand, het volk’gedu‘

rig aanvurende. Dit had ten geirolge,dat‘ die hoop

Weldraî vermeerderde en gedurig aangroeide. Met’e'en.

woest gejuich werden de deuren van. het huis'bpen‘

geloopen en begaven zich eenigen vin lretzelve , wier»

‘ pen de meubelen ,‚ boeken en papieren uit ’de ven

liers op íiraat , waar ze ‚door deu hoop aan (bukken;

geflagen en vernield werden. Hier voldaan zijnde,

begaf zich een hunner wat verder de llraat op , bij",

eene verzameling van menl‘chen ,‘ die op eenigenìaf

Rand ooggetuigen van die plundering waren , en tikte

eenep Heer, dien hij voor een’ der aanvoerders hield,;

op den fchouder, zeggende: C’est fim' lù, Ûl‘lîfâ‘üî"

‘ ‘ -il

(‘) anv BAGNANO , een der. voornaamlle Redac

teurs van het dagblad , Le National. ‘

. A 3
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i! commencer à prdsmt? (Het is daar gedaan , waar

zullen wij nu beginnen 9)

. Weldra rukten de jagers de liraat La Madelaína

op , maakten bij dan Kanter/lam front, en marcheer

den verder op naar de Placc Royal, om zich bij

het overige gedeelte van hun korps, dat zich reeds

aldaar geplaatst had, te voegen, en omfingeld was

door eene talrijke menigte volks, uitroepende: Víve

1e Rai! (Leve de Koning!)

Van den kant der Grasmarkt kwamen de Grena-.

diers op, maakten op‘ den boek der liraat, genaamd

La Putteríc, halt, en marcheerden vervolgens die

in, terwijl de plunderaars uitriepen: Bravo! w've*

In Grenadiers .’ (Bravo! leve de Grena’diersl)‘

De Maréchausfés, onder het bevel van den:Ge‘

neraal ABERSON’, rukten insgelijks de flraar La Ma

rlelaine’ op, reden het huis van LIBRY' BAGNA'N0’

voorbij, terwijl de‚toomelooze hoop fchreeuwde:’

„ N’agincz pbhet , on vour Ìais‚rera aranquille.”

(Handelt niet, men zal u in rust laten ,) naar de

‘groote markt. ‚ ‘ ‚ ‚ .- .

‚ Tegen twaalf ure verdeelde zich de menigte. Een

gedeelte ging verder de lira_at La Madclaine af, naar

de Grasmarkt , en overal waar zij de uithangborden

van de door 2 M'. gebrevetteerden ontdekten , even

als de meeste Stads-gaz-lantarens , werden vernigld,

even als. die der Hofleveranciers , onder het geroep=

kan: „ a‘ ba: je maimimdrai !” (weg met ik zal

handhaven.) (‘j‚ Bij den, l’iof- apotheker paar, op

!

‘ de

(*) liet onderfchrlft van het Koninklijke wapen.
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d’e Grasma‘rkt, fchelden ‘zĳ eerst beleefdelijk‘aan en

eischten,-dar men het wapen zoude wegnemen, he:—

geen eerst_dòor den Apotheker geweigerd werd;

doch ziende , dat het hem niet baatte , maar dat hij

gevaar liep van insgelĳks geplunderd te worden,

riep hij de menigte uit het raam toe: „ Attendez,‘

je was aidcra-i, tiens , Ie, wild!” (Wacht ik zal u

helpen, ziet‚daar is liet,) en lìak het hun toe. Bij

Madame STARLEAUX, Libr‘airie de .S. 11. rR. 14

Prima d’Orangc. (Boekleverancìer van Z. K. H.‚den\

Prins van Oranje) deed. men insgelijks zoo,‚na pers;

de glazen te hebben ingeworpen. ‚ , \

Deze troep ging Verder op naar de flraat genaamd.

rue de: Bucrres , waar zij eenen wapenhandelaar plnn"

derden , ten einde geweren te krijgen. , . _

Een ander gedeelte rukte la Piacc‚ Royale__op,

aangevoerd door eenige vaandeldragèrs, die de vaan‘

dels van de gordĳnen van umw BAGNANO hadden

gemaakt, en hielden voor de hoofdwacht Pril. —‚ De‘

Oflicier ‚der wacht kwam uit, en_vroeg hun: „ Q/g’ûît

que vo_us_ddsirez 2” (Wat begeert gij ?) waarop fl_echts

met een verward geroep van: Libertd[ Ïustice1;

(Vrijheid! Regt !‘) geantwoord werd. ‘ 1

1‘ De overigen begaven zich naar de [haar genaamd

rue de I’Empereur, naar het Paleis van Jul’eitie, en

in een oogenblik waren—de glazen„der zaal ‚van het

‘ Hof -van’‚Asíìses ingeworpen. A bar VAN Mnanenl

Viva om porren! (Weg‘met v.m MAANEN! Leve

na ror’rnnl) was het verward geroep vanîden

dollen hoop. ‘

’ A 4. _Nu
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Nu begaf zich de Kommandant der Stad , wau‘r

’rrmm., naar het Stadhuis en liet de Mardcba’m/dì

te paard opzitten en de l‘tad doorkr_uifen.

. In den morgen ten vier ure verzamelde zich de

reeds fterk aangegroeide menigte plunderaars voor

het huis van Zijne Excellentie den Minister VAN

MAANEN. Hier begon men weder met de glazen in

te werpen, de deuren open te loopen, en de men

belen, onder het gefchreeuw van: „ à bas lc Mi—

m'rtère, à bar van: MAANEN ,” op f’rraat te werpen

en te vernielen; vervolgens werd het groote ge

bouw van binnen in brand gelloken. De Stadsi‘ol’

daten (Pompien) fnelden van het Stadhuis met de

brandl‘puiten ter blusfching aan , doch werden door

de woedende menigte terug gedrongen, en dus ge

noodzaakt weder’ naar“het Stadhuis terug te kee

ren , alsmede het bataljon lagers, dat het volk

niet kunnende verdrijven, er op vuurde, hetgeen

door hen met geweerfchoten en het werpen van_

fleènen beantwoord werd, en wel zoodanig., datde

Jagers zich genoodzaakt vonden naar de groote markt

terug te. trekken , waar zij door een Luitenant bij.

een verzameld en weder naar de Sub/on opgevoerd

’iverden.‚ Een der Luitenants , ongelukkig door het

l‘poedìg terugtrekken achtergebleven , werd door eenige

lieden omfingeld, men zette hem het pistool op de

borst, zeggende: „ Ordonnez de na plu: tirer sur

naut’.” (Gebied dat men niet meer op ons vure);

doch de weder aanrukkende jagers verlosten hem.

Vervolgens had er eene kleine fchermutfeling tus

’ fchen

‚ ‚ M _.‚‚ ‚‘ ..‚_‚‚ ‘. -‚-‘‚...-‚ .“
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fchert’”"de Jagers'en de muitèlingeir op de gro‘ore’ 5%

Man „plaats“, waarbĳ de Kommandant WAUTTi-IIER

eene ligte kv‘vetfnur ontving en twee Jagers: gedood

werden. Twee der muitelihgen’ aan de Sab70n‘fh‘aat

inet barricadereit bezig zijnde , werden nedergefeho

ten en verfcheidene andere gekwetst. Onderwijl had

er op de groote markt eene kleine revue over de

Grenadiers, Maréchausl'és, Hui‘aren , enz. plaats ,

welke naar de groote Sub/on trokken en het gemeen

uit elkander joegen.

Eenige dezer naar de groote markt vlugtende,

ontmoetteden daar den Kommandant waur‘rnum‚

geheel alleen naar het Stadhuis gaande, dien zij om

ringden', ‘de‘ épaulerten van de fehouders rukten en

fchreeuwden ; „Vaar cn'erez ,‘ vive là ‘Liberrd! "

(Gij zult roepen, leve de Vrijheid !)‘

De menigte nu vcrfpreìd zijnde, ging naar ’de be‘

nedenflad, kreeg daar nieuwen aanhang en trok naar

het Gouvernementshuis (rue aux cbiem) op , wierp

daar, evenals op de apdere plaatfen-‚ de glazen

in ‚"haalde de meubelen , papieren en boeken daaruit ,

die zij’ met woede vernielde. De Gouverneur ont‘

kwam, met zijne eehtgenoote, te naauwernoodbet

dreigend gevaar. Zijne koets werd’in gejuich naar

de vischmarkt gevoerd en in de Jenne’geWorpen.

Vervolgens ging de menigte de flad door,onder‘

verward uitroepen van: Vivc la Libcrtd! Vive la

Rai! Vive DE POTTER ./ Vive NAPOLEON! Víve

cmuu‚ns X! Vive ronmmc! enz.

Ten achture ’s morgens begaven zich eenige

A 5 . voor
‚
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voorname inwoners naar de kafernenía'er ’Annomì’a.

de: en eischten de wapenen der nieuw opgerigte

Schutterij (Garde Communale), welke men hun te

hunner verdediging ter hand lielde.

Nagenoeg ten elf ure ’s morgens las men aan het

Stadhuis en in de wijken der Paul, de volgende Pro‘

clamatie:

EERSTE AFKONDIGING.

Burgemeester en Schepenen aan kunt Mbdeburgers. '

. Wanorde‘ heetseht in onze fchoone Had, welke ook.

dc’reden zijn moge , men moet ze doen ophouden.

. Om tot dit doel te geraken, en aan den wenseh van

de inwoners te voldoen, hebben wij tot de volgende

maatregelen ‚beiloten: ‚

De troepen zijn verzocht geworden in de kafernen

terug—te trekken en hebben hunne rusf‘chenkomst in

een jainmerlijk i‘rrijdperk doen ophouden. ‘ ‘

na: regt' op het gemaal is van heden af aan opgehei

ven en‘zal door geene andere belasting van dien aard,

onder welke benaming ook , vervangen worden; “" ‘

’ Mogten er nog eenige regtmatige verzoeken te doen

zijn , dat men zich tot ons rigte; wij zullen onze po‘

gingen ‚bij die onzer.brave Medeburgers voegen , ten

einde hun eene volkomene voldoening—te doen erlangen‚

_ Dan deze maatregelen zullen uuttelqoszijn,indien

de rust niet betiteld wordt, zij alleen kan de ‚gelukkig‘

‘ ‚ile gevolgen te weeg brengen; de wanorde en het bloed;

vergieten, die geheele huisgez‘innen in rouw ‘domp\eler_r,

kunnen‘niets dan ellende te weeg brengen. ' ’

Medehprgers! 110011 naar de flem uwer Overhede’h.‘

Zij waken voor het algemeene welzijn ; maar uwe me—

. _ de—
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dewerking is hun volílrekt noodzakelijk; dat elk zijne

haardíleden verdedige; dat zich provifionele. wachten

vormen in elke wijk; dat eene vrijwillige verlichting

gedurende den nacht de íiraten verlichte. Wat onszbe—

treft, wij blijven in het midden der ílad (*)’, en 2111. ‚

len dezen , ons door onzen pligt voorgei‘chrevenen ‚ post

niet eerder verlaten , dan nadat de 200 vúrig gewensch—

te rust weder zal herfield zijn,

Het is aan de ingezetenen ‚ dat provifìoneel de waak

zaamheid over de publieke en particuliere eigendommerl

wordt toevertrouwd. De Overheden roepen daartoe

uwe eer en vaderlandstiefde in , waarop zij zich ver‘

laten. ‘

.‘ Gedaan in de Zím'ng van ‚dan Raad op /zet Stadhuis ‚

den 26 Augustus 1830. ‘ ‘ ‘

‘; ‘ (Was _g_et.) n. oenvnvx r>n sn‘n'm,

‚ ‚, j cm’u;n ‚ S'e‘retaris.

De patrouilles der Grenàdiers en Marécltaüáfé's

trokken nog eenigen tĳd de íìal door, doch bega-’

vcn zich ee’rvolgens eerst naar de Kazernen,’en

toen naar de koninklijke Paleizen, om die te‘“be‘

Zetten, en voor de woede Van het gemeen te"be‘

veiligen. Hier en daar hoorde men nog eenige fi‘lapò‘

haanfèhoten, en zag men het gepeupel bĳ klein

afdeelinge’n de Íìad doorkruil‘en. "' “ ‘ ’{

Op de Place de la mammie bemerkte ’meii een

klein doch ílerk geí‘pierd man, die metbntbloote

ar

_ (*) Hiermede wordt bedoeld , dat de Raad op het

Stadhuis‘ , ‘ hetwelk‘in’ het midden der (lad ligt, Verga.

derd zal blijven.“ ‘ ‘ ' ’

_.e__ _— ‚—__„_ ‚_‚„_‚‘_.‘-ò„‚A

,‚
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armen , en tenen fabel bovcn zijn hoofd zwaaijen’

de , rondliep, uitroepende: ‘„ je suis Mam'nie'lla

Ie second." (Ik ben Masäniëllo de tweede.)

‘ In het fraaii’te KÒflijhuís Cafd Suisse, nuttigde

het gemeen eenige likeuren en ververfchingen, en

‘eìschte toen, dat men hun hier zoude geven , het

welk daar niet voorhanden zijnde,niet kon gegeven_

worden, ‘De hoop meenende dat men het hun wei‘

gerde, werd driftig, floeg de glazen in, en verbrij

zelde al de fpiegels. ’ ‘ ‘

Ten twaalf _ure kwamen er reeds verfcheidene gewa

pende lieden op , die de Burgerwacht (garde Bour”

gaaisa) zouden uitmaken, welker getal van uur tot

uur toenam. .

‚ Het gemeen ging naar de Kazerne St. Elisabeth ’

genaamd, welke zij wilden plunderen, doch werden

door het fchieten der foldaten, uit de v_en(lers, te

rug gedreven. ‘ ‚ — ‚ ‚‘

‚Nu begon reeds langzamerhand de Burgerwaeht

(gar‘de Bourgcoíse) ‚ gewapend met geweren , fabels ,.

degens enz. , de f‘tad troepsgewijze rond tetrek

ken, en de zamenfcholingen uit een te drijven.

Tegen drie ure zag men de Brabandl'che vlag van.

het Stadhuis waaijen , en niet lang daarna trokken

de, patrouilles der‘ Burgerwacht met die_„vlag in

hun midden , de l‘tad rond. Deze vlag is rood,

oranjegeel en zwart , zijnde horizontaal aan den

ilok vastgemaakt. Ook ‚zag men vlaggen met de

woorden: „ Garde ‘Bourgeoise, pour la surpld’pu‚

&1iquc.” (Burgerwacht voor de openbare veiligheid),

met
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met. het nommer der wijk (sdcüan) waartoe zij be‘

hoorden. — - - "

Elke afdeeling hield bare bijzondere Wachthuizen ,

eenige in EStarninets, andere in de voorportalen

der Kerken ‚ enz. Zij bleven den ganl'chen dag door

op ’de been, en ontwapenden hier en daar eenige

troepjes muitelingen; ook rigt’ten de voornaam

l‘te ingezetenen eene garde te paardop, om de lier"

gerwacht de behulpzame hand te bieden. Het alge

meen hoofdkwartier was op het Stadhuis. -'

Langzamerhand zag’ men het gemeen zich meer

en meer verzamelen, en de llraat, genaamd Bar/ai—

rmmt , oploopen, naar het huis van den Directeur

der Policie, den heer De KNYFI‘; l'poedig waren

de glazen ingeworpen, de deuren opengeloopen, en

de menigte drong binnen, wierp de meubelen op

llraat, waar dezelve door de overigen in brand wer“

den gelloken. 'Twee zĳner rijtuigen werden uit den

llal gehaald , met bedde’lakens in plaats van vlaggen'

verlierd, en zoo naar de groote markt gevoerd,

waar ‚ook deze eene prooi der vlammen werden.‚Te‘

zelfder tijd was eene andere menigte bezig de glazcrr

bij ’‚den . Heer Kommandant WAUTTHIER in te _Wcr‘

pen. _ ‘ ‘. _‚

Hierop liep de menigte naar het plein, genaamd

Placc de [Val/on, waar dewoning van den Heer?

ascnuunrmns , Procureur des Konings , digt bij ligt ,

en handelde hier even als bij den Heer na KNYFI‘,

met uitzondering echter, dat de meubelen niet ver.

brand , maar vernield werden.

' ‘ ‘ Ook
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Ook ontdekte men in het hoogere gedeelte der

lied , in fommige llraten , dat de l‘teeuen uitgebro—

ken waren.

‚ Gedurende dezen dag deden de plunderaars nog

aanvallen op de zalen der Tentoonl’celling , de ko

ninklijke Paleizen en andere gebouwen, maar wer

den gelukkig door de ileeds aangroeijende Burgers

wacht afgeweerd. ‘

De nacht ‚liep tamelijk rustig voorbij. In den

vroegen morgen van den 2738" liep het volk buiten

de Vlaamfche Poort, naar de fabrijken van de Hee‘

ren nassn, nosnnvnx en REY , vernielde daar de

werktuigen , die, zoo zij voorgaven, vele menfchen

van bellaan betoofden , en dus fcbadelijk waren.

Nu liepen er geruchten, dat men te Fora en

Anderlcc/r even als te Brut/el handelde, met de

woonhuizen te plunderen.

Aan de fabrijk van den Heer PRÉVENIÈRE, al

waar vijfrien honderd menfchen dagelijks arbeiden,

bemerkte men eenen man, die beproefde deze fabrijk

in brand te} (leken, doch hij werd door de waak‘

zaamheid der patrouille van de Burgerwacht verhin

derd, die op hem vuurde, ligt kwetlle , en in ver‘

zekerde bewaring nam.

_‘ De volgende Afkondiging werd er dien morgen

gedaan:

AF'
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AFKON_DIGINGL

Burgemeester en Schepenen der /ìad Brusfel.

Overwegende , dat om de goede orde door de Bur

gerwacht (garde Bourgeoise) , die zich op den dag van

gisteren, uit eigene beweging, heeft zamengeíteld, te

handhaven , elk goed burger hieraan dient deel te ne‘

men, ren einde de middelen te vermeerderen, om de

Burgerwacht welke reeds gisteren in werking was , te

helpen verligten.

Noodigen alle Burgers van Brus/‘el uit, om zich te

wapenen, ‚en zich te vervoegen bij de Kapitein: hun—

riet respective wijken, welker namen hieronder vol—

gen ‚ ten _einde ingefchreven te worden op de naam

’ rol ’der Burgerwaeht en het onderi‘cheidend teeken te

dragen , hetwelk door de Burgerwacht is aangenomen,

te weten: het dragen van het numero hunner wijl:

(sec;ian) voorden hoed.

.- Kamman’dmrt en C/zef BARON van om LINDEN n’nooo‘

vonsr, Tweede Kommandant MAJOOR VAN DER smsspu,

Majoors. 1r HOTTON‚ Kommandant der Burge‚rwachc te

paard, 2. GAY, Tweede Kommandant der Burgerwacht

te‘ paard, ‘3. ’FLEURY nu ruw, 4., PLENTINCKX JANS“

sens_, 5. ]EANÌPALMAERT, 6. m‘: GRAAF m: nocnmuâ ‚

Ädjudant ‘Majoor, 7. GRAAF vAN nocmx’nonr , Áa’ju‘ _

dan!“ Majoor, 8. nnnorv Fnr:nmuc na sácus , Adjudant "

Majaar. ‘

Generaál Adjudanten , m‘osì’im DE BRABANDER, BA

on‘ na ÎE‘LNËR , cmnurma o'ononrom , MAXIM!LIEN

1nuoss2; ‘Anou’uz HAUMAN‘, PLAISANT , Advocaat ‚

EDUARD s1‘evms ‚’ ddroraat , vummch , Mul. Dam

Ka
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‚Wijk van GELDER r.uus.

‚, aassn.

,‚ 1:. corrm.

BLAES. ‘

l‘lAGEMANS.

r. meeus.

LATOUR.

„ mcrmzns. ‚

Kapíleínr

&338

°'\IG\M+ĲĲĲ

Brusfrl , 27 Áugustu: 1830.

De Kommandant,

(Gen) BARON EM. na uooovonsr.

Ten tien ure rukten de’plunderaars de aanl’calten

der illuminatie, die bij gelegenheid van ’s Konings

verjaardag in het Park gemaakt waren, omver, en

fleepten die Ilukken in het midden van hetzelve,

op de plaats genaamd Bassin Van bijeen. Vervol

gens braken zij de. fchuur af, waarin men de glazen

der illumiuatie en verdere benoodìgdheden geborgen

had, fleepten ook die (lukken naar het midden van

het Park en íloegen de glazen en hetgeen zich ver‘

der in die fchuur bevonden had, kort en klein , en

i‘taken toen al het houtwerk in den brand, hetgeen

tot twee ure in den middag voortbrandde. Geluk‘

kiglijk werden geene der bobmen door de vlam aan

merkelijke fchade toegebragt. ‘

Ten twee ure rukte de Burgerwacht het Park

binnen en verjoeg de menigte. - ‘

Des avonds ten zeven ure had er eene kleine i‘cherî

mutfeling tusfchen de Burgerwacht en het gepeu

pel plaats, welke indien de Burgerwacht wilden

‘ 0llt‘
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ontwapenen’. Der Burgerwacht tu-siìhenkon’lst na

twee (terke patrouilles gelukte het hunne medebur‘

ger: te omzetten en het gemeen op de vlugt te

jagen, hetwelk dtìe dooden en verfcheìdene ge‘

kwetllen achterliet. ‚ ‘

In den loop van de2en dag bood zich nog eene

groote menigte ter i’nl'chríjvín‘g in- de Burgerwacht

aan, doch kon, uit gebrek aan’wapenen, niet

dadelĳk geplaatst worden, kreeg echter order om

bĳ nadere, oproeping ‚terltond op te komen. Men

telde toen reeds nagenoeg 8000 maningel'chreve‘

nen. Des nachts ten twaalf ure kwam de Adju

dant van Z. K. H. Prinsyuaoerux aan, en werd

dadelĳk door de Burgerwacht naar het Stadhuis

geleid. _ ‘

_ ‘Öp den 28m" had er reeds ’s morgens eene groots!

Verwarring plaats, dewijl er geruchten liepén dat

verl‘ùhèidene troépen‚milítaìren ín’aantogt op Brurfel

waren, en men raadpleegde reeds over het maken’

van Barricadcn. De Komtnandant der Burgerwacht_

liet de volgende dagorder uitvaardig_enz

'

\

1) A 6 0 R D E R‘

De Heeren Kommnndanten der onderí‘cheîdene wijken“

(Sectians) worden verzocht de naamrollen der Kom-’

pagniën, Oflícieren‘, Onderoflìcìeren en Soldaten op te

maken en daarvan een affchrift aan den Kommandann

ën-Chef te zenden. '

Ook worden zij verzocht er eene lĳst bij te voegen

der perfonen en hunner rel‘pective bedieningen, die

B nog

.‚.——-__‘«
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nog geen deel aan de Burgerwaclu genomen hebbenen

zich gaarne daarin geplaatst zagen.

Tot ‚het aflosí‘en der op heden beílaande posten,en

opdat men zich middelerwijl een genoegzaam getal wa

penen zal kunnen aanfchafl‘en , zal het noodig zijn twee

lijsten op te maken. De eene inhoudende de namen

der perfonen om af te losí‘en, de andere inhoudende

de namen, der perfonen welke de wacht op nieuws be

trekken, en aan wie de wapenen tot het voortzetten

der dienst worden toevertrouwd , ten einde degenen,

die eigenaars der wapenen zijn, dezehe naderhand

kunnen terug eifchen. -

De eerfle lijst zal in handen van den Kommandantò

en-Chef geiteld worden. -

Door deze vereenigde middelen zal men gemakkelijk

eene geregelde dienst daaríiellen. -

De Heeren Kommandanten der Wijken worden ver—

zocht , elken morgen ten acht ure eenen Onderoliicier

bij den St%f (Brat-Major) te zenden ‚ met een rapport

van het gebeurde in de afgeloop’ene 24. uren.

Ten twaalf ’ ure zullen zij de bevelen’bij den Kom‘

mandaat gaan ontv‘angen.

_ Des avonds ten zes ure zullen zij door eenen der

Onderoflicieren het wachtwoord doen halen.

De Heer Kommandant der wacht te paard wordt

verzocht, voor zoo verre het hem aangaat, zich naar

‚'den inhoud van deze dagorder ’te gedragen.

Brus/èl, 28 Augustus 1830. _

De Kommandant-emC/refl

(Was get.) annou van DER LINDEN n’noocvonsr. ‚

Deze werd gevolgd van twe’e Afkondigingen.

’ ‘ wel
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‚ .‚ J" „y,— ’
‚ v...— «W-M-e‘o-‘Ĳ-l- _‘—y""‘‚_‚‚ ‘ _

weìxe dienden om het volk, Wegens het aanrukken

der troepen , gerust te (tellen , luidende als volgt:

AFKONDI‘GING.

Inwaners van Brut/cl."

Het gerucht is verfpreid geworden , dat er troepen

op Bras/el aanrukken. De Kommandant der ‚Burger—

wacht haast zich, u te berigten, dat er door ‚de

hooge militaire Overheden bevelen gegeven zijn , ten

einde het intrekken te beletten en die troepen.te doen

‘iiilílaan. ’

De veiligheid der fiad Brusfel blĳft dus u'itfluitend

toevertrouwd aan de brave ’Burgerwaoht die tot heden

toe zoo wel haren pligt vervuld heeft.

Eenigen der voornaamilze inwoners zullen zich als

afgevaardigden naar den Haag begeven. In afwachting

van hunne terugkomst Zullen de militairen ‚ die in het

hoogite gedeelte der fi‚ad gelegerd zijn , geheel buiten

werking blĳven.

De Oflicieren der Burgerwacht hebben op hun werd

van eer beloofd , de militairen te doen ontzien. ’

Brus/‘el, ‚28 Augustus 1830.

\‘

De Kommaudant der Burger.úackt.

(Was get.) BARON van DER LINDEN D’HOOGVORS'!"

AFKONDIGING.

Wĳ Generaal-Majoor , Graaf van B_Ĳrmdt, Kom’man—

dant-en-Chef deruoepen in de Provincie Zm'd-Braband,

‘ B 2 doen ‚

_‚‘‚‚‚‘
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doen, in overeeniiemming met de andere militaire Over.

heden dezer flad , het volk weten:

‘ Dat wij met de voornaamile Opperhoofden der Brus‘

l'elfche Burgerwacht (Garde Bourgeois: de Bruxelles)

zijn overeengekomen ‚ dat de troepen , die dezen dag

binnen Brus/‘el verwacht werden, NIET ZULLEN INKO‘

MEN, 200 lang de inwoners dezer refidenïíe de Burger

lijke Overheden zullen ontzien en de goede orde z_ul

len blijven handhaven; die goede orde, welke de voor

naamíle Oppe’rhoo'fden der Burgerwacht zich verbinden

te blijven handhaven ten algemeenen belange ‘voor het

geluk van elken Burger.

Algemeen Hoofdkwartier te_Brutfel‚ ‘den 28 Augus—

tus 1830. ‚ ‘ ‘

De -Kommandant-en Chef voornoemd.

(Was get.) onu.r.. coro’rr: na BYL‘AND1‘.

De Brabandfche kokarde en drieklèurige linten

werden reeds menigvuldig gedragen. De""posten,

anders door de militairen bezet , waren reeds door de

Burgerwacht vervangen, uitgezonderd eene voor het

gevangenhnis, Lo Pair Corme, welke nog door

de militairen waargenomen werd, dan op verzoek

van den Heer Kommand‘ant‘eîz-Cbef der Burgerwacht ,—

werd dezelve ingenomen en door de Burgersbezet.

De militairen lagen nu rondom de Koninklijke Pa

leizen gebivouaqueerd en rondom hen heen Waren

wachten der Burgers, die hun beletteden de i’tad

door te gaan; zelfs zoodanìg, dat, wanneer eenige’

manl‘chappen levensmiddelen gingen halen , zĳ altijd

door eenige Burgers geëstorteerd waren. ‚

Des
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Des avonds ten ‘ zeS ‘ttre -had‘er eene vergadering

op het Stadhuis plaats", onder voorzitting van den

Baron ne sficus, Lid der Staten-Generaal; be

‘ fiaande ‘uit‘ onderfcheîdene Leden der Burgerwacht ,

A‘dvokaten , Kooplieden, Fabríjkanten, enz. waarin»

befl0ten werd, den Koning het volgende adres aan,

te, bieden, door middel van de Heeren Baron ‘

J.‚ n’nooovonsr ‚t Graafe. van ‚MÉRODE wasnn- ’

L0 , GENDEBIEN, n. DE sÊcus , Lid dez‘Sîaîm uit

Henegouwen en PALMAERT , (dan Vadef) Koopmam..

ADRES AAN ZIJNE MAJESTEIT DEN;KONING»i

sme !“

De ondergeteekenden, uwe nederige en getrouwe

onderdanen, nemen bĳ“ dezen de vrijheid, om in de

tegenwoordige moeijelijke omílandígheden , waarin zich

de flad Bras/el en andere [leden van het Koningrijk

bevinden ‚ aan Uwe Majesteit vijfhunner medebur

gers af te zenden, deHeeren Baron ].”‘ n'noocvonsr ,

Graaf F. ‘DE MÉRODE , GENDEBIEN, F.‚DE sficus en PAL

MAERT (Vader), om aan Uwe Majesteit voor te hou-_ ‘

den , dat nimmer in eene foortgelijke; crífis de goede

inwoners meer de,achting van Uwe Majesteit en de

algemeene erkentenis verdienden. Zij‘ hebben, door

hunne vastheid en moed, in drie dagen tijds ‚ de drei

gendûegistíng doen bedaren en de grootlle wanorde

d'oen ophouden. Maar , Sire! zij kunnen het voor Uwe‚

Majesteit niet ontvein‘zen, de ontevredenheid heeft die—

pe wortelen gefehoten ,- overal‘ gevoelt men de gevolgen

van het fchadelĳk fy.stema, door Ministeregevolgd,

die noch onze wenfchen noch onze behoeften kenden.

B 3 He

’
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lieden , meester eener opfchndding , verzeker: niets de

goede inwoners van Bru-s‘fël, dat , indien men de natie

niet bevredigd, zij niet de flagtofi‘ers hunner. pogin

gen worden. Zij fmeeken u dus, Sire! bij al de‚edele

gevoelens, die in het hart van Uwe Majesteit gloeijen,

hunne kreten te hoeren en aldus een einde aan hunne _

regtmafige klagten te maken.

Vol‘ vertrouwen Op de goedheid en regtvaardigheid

van uwe Majesteit, hebben zij flechts hunne medebur

gers aan U afgezonden , om de aangename verzekering

te hebben, dat de grieven, waarover men zich be‚

klaagt, zoo fpoedig als dezelve bekend zullen zijn,

ook heríteldmogen worden. ‘

De ondergeteekenden zijn overtuigd , dat een der

beste middelen, om tot dit doel te geraken, de i‘poe—

digt: bijeenroeping der Staten Generaal zal zijn.

‘Bxus/‘el, dan 28 1ùlg'mtur 1830‘

(Geteek.) uttom 1m. n’noowvoxsr, anno»: 1112 srâcvs ,

A. 3. 'MGIJARÀD' Majan der Burgerwacht, GRAAF

wennen na Miíaonn, men. De sËcus, ‚Lid der

Smren wm Henegouwen ,. r. menens, Kapitein der

Ác/zt/ìe Sectie, GRAAF nu r..unmocnkme, F. 09

mm eosm, Faàrĳkant, B. smnvr,ws‚ Momar,

E. nucmârmux, Akivacaar, L. Jo't‘m1mn, Advo

(aat, ]. nats’aur, Adracanr, ]EAN nt.ìmenr

(Zoon), Majoor der 5" en 6 Sectien, ). VAN nen

nmnew ‚ Notaris, s. van nu LINDEN, Advocaa2,

namen (Vader), Kûûpman , n. wm mm maz—

eerr, Majoar der 10 en 2e Sectien, nourre , Oud

1Waìre der Stad, Luitnmm den 5" Sertíe, GRAAI‘

canner na Goes, Lid! da‘ Staten Generdal‚ i’_

L’Ëslmovsszttm, Prof‘ltfor, A. noscu, Advemat,

cmutueas nononown, Gmeraal Adjudant, VLP:

' mncxx ,
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nemen , Med, âoetox. GRAAF crr. emner.or‚

Laitmam, 1.. e.‚ oamsear,cnr, Luitenant, BAK0N

r. na wvuenst.oor ‚ GRAAF FILXX m: máaone Gar

de , BARON J. n’noocvonsr , Oud 1líaire wm

Brus/èl, en Lid dor Provinciale Staten, ]. VAN

DELFT, Rentenier, MAK. mau=osse, Koopman,

GRAAF na BOCARME , Adjudant, GENDEBIEN, Advo

caat, G. HAGEMANS, Kapitein der 5c Sectie, BARON

DE arâcus , Lì‘d der Staten Generaal, S'YLVAIN VAN

na weven, Ádvomaî en Bibliothecarís , ]. na WY

KERSLOO'I, Kapitein, maurw DURAY, Majoor ,

HUYSMAN D’ANNECROIX , Lid der Staten Generaal,

Garde, VAN’ DER s_Mtsan, Tweede Kommandant,

l“. msrmns , Eigenaar ‚ PLETINCKX , Majoor, PLE'

mcnx„ Luitenant-Kolonel, HAUMAN, Advocaat ‚‚

HOTTON, Kommmdant'd‘er Garde te_ paard.

‚ De Poorten der flad waren allen gefloten, men.‘

kende vrij naar buiten gaan, doch er niet weder

inkomen. ‚

Verdere liep die dag en de volgende nacht zeer

rustig af. Des nachts heeft menflee‘hts een geweer»

fehc: gehoord.

Zondag den 295" hadden de Godsdienst-oefeningen

in l‘ommìge R. ‘K. Kerken plaats. In den loop van

‘den dag werden nog vele menl’clren‘ in de Burger

Wacht aangenomen, en formeerde men tevens eene—_

artillerie voor de twee (lukken gel‘chu_t‚ welke men

op de plaats binnen het Stadhuis had nedergezet.

&- Die leverde geene bijzonderheden op , en de

nacht even als de morgen van den 30 Augustus

liep rustig en‘fi'bll af. ’ ’

‚ . . B 4! ’ ' In
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In de voorlleden van ‘Bftlíftl hield men zich mo‘

de onledig met het oprigten‘eener Burgerwacln‚

vooral te St.Î0.t/è tcn Naode’en Molenbeek was de—

zelve reeds zeer wel georganií‘eerd.

Binnen Bras/el zag men hier en daar papiertjes

aangeplakt, met de woorden: „ ÉGALITÉ, LIBERTÉ,

PARTOUT ,” (gelijkheid, vrijheid overal)ĳ Voorts

werden de navolgende Proclarnariën afgekondigd en

aangeplakt.

AFKONDIGING.

‘ Dappere Spitsbroea'er-s! ’

Gij hebt door uwe Í’tandv-astigheid de orde en rust;

in uwe íiad herl’celd; gĳ hebt u , om uw Vaderland,

verdieníielĳk gemaakt. Maar terwĳl gij onder de wa‘

penen waart, ‘ter verdediging uwer ha‘ardfieden‚ en

der algemeene vrijheid, 200 was het onze pligt , den

Koning de waarheid bekend te maken. Eene Deputa

tie, 2amengeí‘teid uit vijf Burgers, te weten: GRAAF

FELIX DE MÉRODE, PALMAERT (Vader), rnr:nemxms

ÒË’cv‘s, GENDEBIEN , BARON’JOSEPH n’uoocvonsr, door

uwe voornaamfte opperhoofden benoemd ‚ is naar

’s Graven/rage vertrokken. Zij’ zal den Koning een

adres aanbieden , hetwelk bekend, en aan uwe respec—.

tive Kapiteinen zal worden uitgedeeld. ‘

Medeburgersl gaat, in afwachting van bare terug.

‘komst,_ voort, de veiligheid der Ilad te bewaken. Is

het noodig, dat ik, na alles wat gij reeds gedaan hebt ‚

u nog aanbevele, om op uwe posten, en onder de—

wapenen te blijven? ‘

Van het Hoofdkwartier op het Stadhuis te BÏflS/ËÍ,‚

den 30 Augustus 1830.

De Kammandant-an/zef der Burgerwacfit‚

(Gen) BARON VAN DER LXNDEN r>’uooovousr.v

DAG.-.
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‘ DAGORDER.

- De Kammandant-en-C/zef du‘ Burgerwmkt aan zĳn:

Medeburgers.

_ Waarde Medeburgers ! “

- Getrolïen door de getrouwheid, orde en ijver, wel.

ke gij onvermoeid blijft betoonen van het begin onze:

onlusten, gevoel ik levendig, dat ik verfchuldigd ben

11 te betuigen , hoe gelukkig ik ben ‘van aan uw hoofd

geroepen te zijn.

Het ophouden .der wanorde , met zoo veel voorzig—

tigheid en vastheid, en na een bewonderenswaardig

geduld van ac_ht en veertig uren vas.tgefbeld. De ge-.

heele in orde brenging der Burgerw_acht, doen de

vermoeijenisfen. en het waken, welke gij, gedurende

verfcheidene dagen uitgelia,an hebt, verminderen.

Volhardt in uw eervol gedrag, en bedenkt, mijne

waarde Médeburgers! dat gij de heiligile‚aller pligten

vervuld, de handhaving de; algemeene; vrijheden en

de bewaring uwer haardi’teden.

' Brusfel, den 30 Augustus 1830.

De Kammandmit-en-C/zef. —

(Was get.) BARON VAN DER LINDEN n’noocvonsr,

‘IIET’ MINISTERIE VAN DEN‚WATERSTAAT ‚

NATIONALE NIJVERHEID EN KOLONIEN.

BERIGT VOOR WERKLIEDEN.

Alle perfonen, die zonder werk zijn,lworden bij de‘

zen berigt, dat zij zulks kunnen bekomen aan het uit.

3 5 8"a—
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graven van het Kanaal van Chârlarú’y (*), bijzonder

tusfchen Brus/‘el en Hall ‚ waar zij op de voordeelig-

fie wijze en de bestevoo’twaardeú kunnen geplaatst

worden. Te dien einde vervoege men zich te Brur/‘el

bij Mr. THOREL, bij de_Ninoven.fche poort, te Hall

bij vrseun, te Fe/ay bij DE CLERCQ , te Seuefl‘e aan het

Kantoor van Aannemingen, te Guy bij LATOUR en te

Damperĳ bij REBEYKOLLE.

De Onder-In/Ìecfeur.

(Was geteekend) j. 3. VIFQUIN.

Daoonoem

Generale .S‘mfi mmorr EM. n’noocvonsr , K0mr‘nand’ann

en-Chef‚ eene driekleuríge sjerp met franjes

IARON I.. VAN DER smrsseu-, Tweede Kommandant,

driekleurige sjerp zonder franjes. ‘ ‘

RIDDER nor’rom , Kommandant der Burgerwacht te

paard, driekleurige sjerp zonder franjes.

ruomm PLIITINCKK ‚ Luitenant—Kolonel der Burgerwacht ‚

driekleurige sjerp zonder franjes.

VAN DER s‘reeu , Kommandnnt der Artillerie, driekleu

rige sjerp zonder franjes.

Majoors. GRAA‘l' van man MEERBN, behoorende tot de

1 en 2 Sectie, driekleurige sjerp met franjes.

ILEURY nmzmz, behoorende tot de 3 en4Sec’tie, idem.

  

 

jEAN PALMAERT , —-— 5 en 6 idem-_

monan MOYARD ,‘ —-— —— 7 en 8 idem.

vm GAMEREN, -—-- -—- Burgenvachr, idem.

Ad‘

(*) Van Brusfel naar Charleroĳ wordt een nieuwe

—Vaal't gemaakt, waaraan men» in het jaar 18‘29 een be

gin maakte.
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Adjudanten. MAX ‚ DELI-‘ossz , behoorende aan het Alge‘

meen Hoofdkwartier, driekleurige firik op den. amn

. met franjes.

cnnru.nm nonomom: , idem. idem. idem.

ISIDOKE vr‚nrsnm, idem. idem. idem.

JOSEPH mrcor.m , idem. idem. idem.

enommn STEVENS , behoorende tot de I en 2 Sectie, idem.

  

 

OP DEN BOSCH, ‘ -- 3 en 4. idem.

PROSPER bz BR'A‘BANDER , —— --— 5 en 6 idem.

VLEMINCKX ‚ ‘ -- 7 en 8 idem}
  

A. HAUMAN, behoorende bij de Kolonel—Kommandant

_ der Burgerwacht te paard, idem.

K0mmandanten der Sectiè'u. v.m GELDER-PARYS, drie

kleruige sjerp kruislings over de regter-fchouder.

‘BASSE

ooms mussa.

a_r.ae‚s «

HAGEMANS idem. idem. idem.

mosr>m ANOUL

exor1‘ ‘ . .‚

MICHIELS "

De Kapiteinen: der Kompagni—ën zullen een l‘irik op den

arm dragen, waarop eene geplooide roferte.

De_ ‚u: en gde- Luitenants de firik glad op den linker—

arm en de Adjudapts glad op den regter-arm.

‘ De Kommamlam—en—Chef heeft het volgende Belluic

genomen. Er is een Raad benoemd, behoorende bij

den» Staf (Etui-Major) van de Burgerwaebt , zamen.

gelield uit de Heeren ‘ -

muren, Oud-Maire van Brusfel, driekleurige sjerp

zonder franjes.

SYLVAIN van na weven, Advocaat, idem.

r’._ u: nnovsszmr , Prafos/‘or , idem.í

1. VAN
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z. v.m DER LINDEN , Advocaat, idem.

'l'EICHMAN , Ingenieur—en Chef, idem.

De sjerpen worden aan het Hoofdkwartier uitgedeeld.

Bras/el, den 30 Augustus 1830.

De Kommzmdant—amC/ref der Burgerwac/rt. .’

(Was get.) nanon van DER LINDEN o’noocvortsr.

In den morgen van den 31m“ werden nog van

wege het Stedelijk Belìuur de volgende Proclama

tiën , opzigtelijk de Werltlíeden algekondigd:

Burgemeesi‘er en Schepenen.

Aan de werklieden alle middelen willende verl'chafi‘en

om zich nuttig te maken , hebben beiloten: “

I. De werklieden ‚ die werk begeeren , kunnen zich

vervoegen aan de Vaart. _

2. Te rekenen van primo September, wordt er voor

de uitgraving van vierkante elke el aarde of modder, uit

de bin‘nenhaven der Stad, 14 cents uitgeloofd.

Voor het vervoeren van deze aarde of modder , op‘

eenen aflland van 30 ellen gelijkvloers of 20 ellen op»

loopend, 60 cents.

3. De werklieden zullen iederen dag 75 cents op

afrekening van hunnen arbeid ontvangen.

De geheele afrekening zal elken zaturdag gehouden

worden , alsmede de betaling' dier werklieden.

4. De Heeren KEYMOLEN , DANSAERT , ENGELS en

cmuznert DANSAERT , zijn benoemd tot Kommisfarisi‘en

en worden verzocht de werklieden te belluren volgens

de Inftructiën , door den Ingenieur gegeven.

Gedaan op hetSta‘dhuis , den 3I Augustus 1830.

(Was geteekend) 1.. na WELLENS.

Ter ’Ordonirentiè van dezelv‘e;

(Wasgeteekend) ‘ P. cvvum, Secr‘etan‘s. .

Bur—:
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Burgemeester enSchepenen'befluiten bij dezen: '

Dat, te rekenen van heden, de werklieden, in Brus‘

fel woonachtig , ALLÉÉN zullen worden toegelaten aan

de werkzaamheden van de Vaart en de Wallen. (Bau

Jevards). '

Gedaan op het Stadhuis, den 31 Augustus 1830.

(Was geteekend) L. DE WEELENS.

Ter Ordcnnantie van dezel've.

(Was geteekend) P. CUYLEN, Secretaris.

Door de rust, die er thans heerschte, en het

weder geregeld inkomen der levensmiddelen (het

was nu ‘weder geoorloofd , de llad in en uit te gaan

door de kleine deuren bezijden de Poorten), welke

als naar gewoonte op de markten ‚te koop geileld

‘Werden, waagden het verfcheidene ingezetenen hun.

ne winkelhuizen weder te openen; de Burger—wacht

.patrouilleerde nog gedurig door de llad, d0ch min

‚der talrijk dan den vorigen dag. De Diligences van

Luik bragt’en eenige kisten met geweren aan, 200

men zeide, twee duizend links. Deze werden van

de Diligence, geëscorteerd door eene patrouille der

Burgerwacht, naar het Stadhuis,’ in het algemeen

hoofdkwartier gebragt, en uitgedeeld aan die Bur

gers, welke reeds ingefchreven, doch tot eene na‘

“dere oproeping terug gewezen waren. ’

Ten elf ure in’ den morgen kwam de Heer VAN

crwmnnnouno, Aide de Camp van Z. K.’ H. den

Prins van Oranje, op het Paleis aan, (zijnde Zijne

Hoogheid eerst kort te voren op het Paleis te La

ken aangekomen) met eene Deplc/ze aan den nanon

VAN
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van nu. LINDEN D’HOOGVORST , waarna kort

daarop eene Kommisiìe ‚ zamengefleld uit de Hee

ren D’HOOGVORST , van mm smssrm, no’r’ron ,

GRAAF VAN DEN armen, ROUPPE en svr.vam

van nu weven. de flad verlieten, ‚om zich naar

Laken, op het Paleis van Z. M. den Koning te

begeven , ten einde Z. K. I—I. den Prins te v'erzoe‘

ken binnen Brus/‘el te komen.

Groot was het ongeduld , waarmede men de terug

komst der genoemde Kommisiie afwachtte, en wat

dan uirflag ha1tr zending zoude wezen. Weinigen

fiechts was het bekend, dat Z. K. =H. zich 11:9d5

re Laken bevond, daar zĳ meende , dat Zijne Hoog

heid nog te Vilvoordm was; van daar, dat men, ‘

toen het ongeduld ten hoong geliegen was , hier

en daar door het volk hoorde uitroepen: „ /l Vil

voarden! A Viivoorden! allom dd1ivrer na: ddpu

86:! (naar Vilvoordm! naar Vilvoordan 1 laat om

onze Afgevaardigden verlos/en !) in den waan zĳn

de, dat men de Kommisfie aldaar gevangen had ge

houden.

Ten vijf ure eindelijk werd hun wensch be

vredigd, en‘ kwamen de Afgevaardigden terug, wel’ -

ke nog dien avond ten tien ure, het volk den uit

flag hunner zending, ‚door de volgende Proclamatie ‚

bekend maakte, die van het balcon voor het Stad

huis afgelezen, en den volgenden morgen aangeplakt

werd.
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ÀFKÜ‘ND'IGING.

Meá‘ebwgers!

De Kommandant-emChef der Burgerwacht verzocht

zijnde zich te vervoegen aan het verblijf van Z.’K.‘H.‚

heeft zich derwaart—s begeven , begeleid door de Hee

ren BARON VAN DER SMISSEN, den Ridder HOTTON,

GRAAF VAN DEN nuncn, ROUPPE en SYLVAXN van.nz

weven, na aldaar aan de Priní‘en ons verlangen te

hebben te kennen gegeven, Hunne Hoogheden alleen

binnen de muren onzer fiad te zien ‚ heeft hĳ de ver
zekering verkregen, dat de troepen niet zouden bin-v

nenkomen, alvorens hij op de onderdaande voorfiellen

geantwoord zoude hebben. Intusi‘chen hebben H. H. ‘

K. K. H. H. met Hunne intrede binnen Bras/El, voor

‚waar’den verbonden, welke zich de Kommandam-en

Chef noch de Leden van den Raad ‚ welke hem ver‘

gezelde’n, bevoegdo‘ordeeiden toe de ítaan, zonder ‘.al

vorens den algemeenen wensch des volks geraadpleegd

te hebben , door middel eener Proclamatie ‚i door de

Prinfen zelven gevraagd.

Dien ten gevolge, acht zich de Kommandant ver‘

plìgt, ter voldoening van hetgehe hij zijnen Medebur

gers verfchuldìg'd is , het volgende ‘Stuk, door de’bei

de Pri‘nfen onderteekend ‚ bekend te maken: ’ ‘

,‚ Gĳ kunt de brave Burgerĳ van Brusi‘el melden,

„ dat de P1 in/2m voor de poorten dezer Stad zĳn, en

„ allen , die tot hen komen wil/en , met opene armen zul.

‚, len ontvangen. Zĳ zĳn geneigd, de Stad in te ‘tì’e‘

„ den ‚ omringd van dezelfde Burgerĳ , en gevolgd van

„ de militaire mag! , meì oogmerk , om de 'MWĳD/ĳke

‚‚ lìmsr deì‘ waakzamm/reìd ’te Wft'igfefl‚ fai‘ vp" hzm

,‚ logen -
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,‚ oogenblik door de Burgerij a'errr'gt, zoodra de kleuren

„ en vlaggen, die niet wettig zĳn, afgelegd zullen

‚, worden , en de îeekens, die eene wr‘dwaaldé menigte

„ verwĳderd heeft , weder zullen woì’den geplaatst."

(Was geteekend) WILLEM , PRINS VAN ORANJE.

FREDERIK , PRINS ónn NEDERLANĲEN.

Er is beflotèn geworden, dat een zeker getal Leden

dei‘ Burgerwacht , als Afgevaardigden naar de Prinfen

Zullen gezonden worden, ter verkrĳging van verande

ringen in de‚voreníiaande Voorwaarden, en dat de Sec'—_

tiën vervolgens verzo’cht’ Zouden worden , eene depu—

tatie van vijf en twintig man aan het Hoofdkwartier te

zenden , op een nader te bepalen uur.

Brus/‘el, den 31 Augustus 1830.

De Kommandant-emC/zef de_r Burgerwaé/zl.

(Get.) BARON EM. VAN DER LÌNDÈN D‘rroocvonsrl

Nog voor de bovenfiaande Proélamatie afgekon-‘

digd werd, begon men aan het verfperren der poor‘

ten. De Lakm- of W’illen'zs-Poort lag het eerst

aan de beurt. Eene groote Íieenkolenkar werd voor

de hekken omgeWorpeh, eene groote menigte boo“

men van het plein voor de poort, alsmede van de

i‘choone Boulevard: (wandeling op de wallen), wer—

den omgehouwen en op en ‘om de kar gelegd, de

keijen uit de (baten gebroken en daarmede de ruim‘

te tusi‘chen de boomcn en de kar aangevuld. Ver‘

volgens al watmen flechts kende bekomen om der!

ingang door de poort te beletten , als: hout, flee

nen, ijzer, gewigten , enz. werd zowel door vrou

wen en knapen, als door mannen aangebragt.

Dit

 

 



(sa)

‘ Dit gedaan zĳnde, ging dezelfde bende naar de

brug, welke daar digt bij over de Senne ligt, ver.

fperde die insgelijks met balken, die zij van een

naburig huis, hetwelk men bezig was op te bou—‚

Wen, afhaalden en door de ijzeren leuningen heen

plaatiien. _

In de !Lakenflraat nam men van plaats tot plaats

de iieenen uit de firaat en legde die op hoopen,

om het doortrekken van artillerie te verhinderen;

ook bemerkte men‚ eenige burgers, die de iieenen—

mede in de huizen namen en op de bovenfte ver

dieping bragten.

De voornaami’ce iiraten werden insgelijks van plaats ‘

tot plaats opgebroken en de uiteinden verfchanst,

gelith mede de andere poorten. ‘

Het volk , hiermede bezig, fehelde bij de inwo

ners aan ter verkrijging van ijzeren gereedfchappen

om de fieenen uit te_breken en geld om hier te

koopen, dat in geene geringe hoeveelheid gebruikt

werd. ‘ ‘

’ Hiermede was men tot ruim elf ure bezig.

De patrouilles der Burgerwaeht gingen in grooter

getal en veel iierket‘ rond. Met zorg en kommer

zag men den volgenden dag te gemoet.

'l‘en twaalf u_re kwam met niet weinig moeite de

tweede Commislievan _de Prinfen‚ weder binnen,

uit hoofde der Barricaden (verfperringen), welke

men in bare afwezigheid daargelteld had.

. Zij beilond uit de Heeren Baron na súcus , Lid

der Staten -Generaal; Majoor VAN mm S_MISSEN;

C Pl‘ìni‘
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—’Prim na trom; MAX. DELFOSSE; ‚ancmue,

Kapitein der Sectie; TEICHMAN, Ingenieúr.

Den volgenden dag, zijnde Woensdag de In"

September, deed zij reeds vroeg in den morgen

door de navclgepde Proclamatiën, den uitilag hater

zending bekend maken. ’

AFKONDIGIN‘G.

2. K. H. de PK1Ns’VAN 0ĲN52 zal heden, verge‘

zeld van Hoogstdeszelfs Staf (Etat-Major), en zonder

troepen binnen deze Stad komen. ‘

Zijne Hoogheid verzoekt de Burgerwacht ten ge‘

leide. — ’

De Afgevaardigden hebben ‚zich voor de veiligheid

van Hoogstdeszelfs perfoon verbonden, en voor de

vrijheid, die Zijne Hoogheid zal hebben , om met de

Burgerwncht de Stad in te komen, of om terug te

trekken, indien 2. H. zulks gepast oordeelde. ‘

DAGORDER.

De Heeren Sectie-Kommandanten worden verzocht

zich op heden, ten tien ure precies, met al hunne

manfchappen , gewapend en in de beste kleeding (tenue)

op de groote markt voor het Stadhuis te begeven , ten

einde , na zich aldaar in twee gelederen van flagorde

geileld te hebben, Z. K. H. den PRINS VAN ORANJE te

gemoet te trekken. Op iederen post zal men flechts

eene kleine wacht terug laten.

De dienstdoende Majoor.

(Was get.) L. c. A. VAN nu ‘MEILIB.

In den nacht was het rustig gebleven , zoodat de

meeste winkels weder geopend werden, offchoon

er
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er nog geen de minlie handel gedreven werd, dan

alleen in die winkels, waar men dagelijkl‘che be»

hoeften ‘v'erkocht. Weldra zag men eene menigte

Wandelaars , zoowel door belanglìelling als ‚door

nieuwsgierigheid gedreven , zich naar de groote

markt begeven, alwaar de geheele Burgerwacht, die

‘der voorlìeden er onder begrepen ‚ ren ‘tien ure on,

’der de‘ wapenen kwamen , om, volgens de afgekon—

digde dagorder, Z. K. H. den PRINS van ORANJE

in te halen. —

Ten 1145 ure marcheerde de Burgerwacht op, den

weg nemende naar de Laken-poort, ging die uit,

"den groeten weg op tot aan de herberg genaamd L.e

Pers/ze (de Staak). Eene menigte aanfchouwers

volgde en de achtergeblevene bewoners plaatlizen

zich allen voor de ramen hunner huizen.

Eene dubbelde rij der Burgerwacht was van ge‘ ‚

noemde herberg tot ver in de Stad bij de kerk Le

Finisterre geplaatst.

Ten een ure kwam Zijne Hoogheid te paard aan- _

rĳden, gevolgd van vier Adjudanten, fprak tot eeni

ge Leden der Burgerwacht en trok , door hen be‘

geleid, de poort binnen. Zijne Koninklijke Hoog

heìd wilde de íiraat naar Hoogstdeszclfs Paleis op‘

rijden , dan werd door de wacht naar de groote

markt opgeleid.

Het gewoel der verzamelde menigte was zoo

groot, dat de trein niet dan met moeite en zeer

langzaam voort kan; nu en dan hoorde men het

geroep ‘v’an Vívc 1e 1'rimz.’ Vive la Lièm‘d! Á

C 2 11125
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11a: van namen!” (Leve de Prins! Leve de Vrij

heid! Weg met van MAANEN!)

Een Franschman , in Brus/‘el woonachtig, riep

mede „ Vivc la LiberĲ/” en werd daarop door

eenen vreemdeling gevraagd: „ Mais, Monsieur! oà

‚rent dorre var fan?” (Maar, Mijnheer! waar zijn

dan uwe ketenen?)

Aan de groote markt gekomen, werd dit plein

rondom met wachten afgezet. Z. K. H. l’teeg even

voor het Stadhuis van het‘paard, i‘prak met eenige

Leden der aldaar op het Stadhuis vergaderde Com

mislie der Overheden, zette zich vervolgens weder

te paard, en reed in vollen galop door de nu de:

Via/m , ‘l‘prong met paard en al over eene aan het

einde dier lìraat gemaakte verfperring, en reed langs

het Paleis van Jultitie Verder op naar Hoogstdes

zelfs Paleis. Weldra volgden ook de Adjudanten

en de Burgerwacht te paard, die te voet nam eenen

anderen weg , langs de flraat 1a Madelaíne—naar de

Place Rayal , van waar elke Sectie weder naar bare

wijk terug trok. Bij de me de I’Hapital , welke Z‘

K. H. doorreed, liond eene fchildwacht; deze den

Prins ziende aankomen, legde het geweer op_Z. K.

H. aan, gelukkig echter, dat deze vergisling vroeg‘

tijdig genoeg door eenen Qfl‘icier bemerkt werd, die

dadelijk de wacht in het geweer deed komen.

in het Paleis aangekomen zĳnde, infpeeteerde 2.

K. H. de daar liggende militairen en werd door hen

met zeer veel geestdrifton’tvangen. Deze troepen,

welke bijna acht dagen onder dan blooten hemel

‘ had
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hadden doorgebragt, waren even vóór het aankomen

van den Prins in de Paleizen getrokken en lagen toen

op de binnenplaatfen geòivouaqueerd. De dag ging I

verder rustig voorbij. Omitreeks zeven ure des

avonds werd de navolgende_Proclamatie afgekondigd

en aangeplakt:

AFKONDIGING VAN 2. K.’ H. DEN PRINS VAN

ORANJE.

IN NAAM DES KONINGS.

‚ |

Inwoners van Brut/Pal ! ‚ ‚

‚Met vertrouwen heb ik mij —in uw midden begeven.

Mijne veiligheid is door uwe regtfchapenheid geheej

verzekerd.

Aan uwe zorg is men het herliel der orde verpligt;

het behaagt mij_ dezelve te erkennen en u daarvoor,

in naam des Konings, dank te betuigen. ‘ ‘

Vereenlgt u met mij om de rust te bekrachtigen;

dan zullen geene troepen binnen de Stad komen , en in

overeenltemming met uwe Overheden, zal-ik die maat

regelen iri het werk iiellen, die dienllig zullen zĳn

om de kalmte en het vertrouwen weder te lrerítellen. ‘

Eene Commisfie , zamengeíteld uit de Heeren:

umu‘oc VAN onsen, Pre/idem. _

VAN DER rosse , Gouverneur der Provincie.

na wer.uzrvs , Burgemeester.

BARON 1:. VAN nnn LINDEN n’noocvoasr, Kammanl

dan! der Burgerwacht. ‘ ' ‘

GENERAAL AUBREMÉ.

nochnn'r, Lid de" Regering.

nm’roo VAN ARENBERG. (die op mijn verzoek w‚el

aan deze taak heeft willen medewerken).

suvzns , Lid de" Regering. ‘

C 3 is
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is belasr mij deze ‚maatregelen voor te ítell‘en.

Men zal‘ zich morgen ochtend ten negen ure op mĳl;

Paleis vereenigen.

Brusfel‚ den 1 September 1830.

(Was get.) WILLEM, PRIN‘s VA-N ORANJE.

Er werd bij deze Commisfie naderhand nog de Heer

eYLVAr-N VAN DE WEYER ,. Advocaat, gevoegd. ’ ‘

l

‚‚ ‚

In den mórgen“vàn den eden September was alles

in eene goede rust, alle huizen waren, even als,

d‘en vorigen dag, weder geopend: dan men zag_

geene diligenees, of de anders zoo menigvuldige

karren, niet‘gro‘ente’n en andere levensmiddelen, in.

de Stad komen, door het verfperren tier poorten

daarin verhinderd. De Burgerwacht hield zich ver

der onlcdig met het organiferen derzelve. Vele in

woners , vreemdelingen zijnde, welke mede de wa

penen hadden opgevat, om de rust en goede orde

te helpen handhaven, en het plunderen, brandl‘tich

ten ,“enz.’ tegen te' gaan „hadden , om verfeheidene

redenen , de wapenen wedèr‘nedergelegd, dan door

eene algemeenei oproeping, en het herhaalde aan

dringen van ziclt bij de Burgerwacht te voegen,

werden er velen genoodzaakt de Stad te verlaten,

ten einde zich geene groote onaangenâatnhedeh door

eene weigering op den hals te halen.

Er werd eene uitdee_ling van brood gedaan onder

de geringe klasl‘e, aan werklieden, ‚welke zonder

bezigheden waren. De Armmeesters werden belast

met de uitdeeling van het brood, en te zorgen , dat

hetzelve aan de huizen der Armen we’rd bezorgd.

“ ’ ‘ ’4 Dit

‚ i‚‘1

‘ -—-—‚‚—
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Dit had ook reeds de vorige dagen plaats gehad„

Omlireeks vijf ure na den middag kwamen er ver»

fcheidene inwoners van Luik binnen de. Stad, om—‘

zich te vereenigen met de Brusl‘elfche Burgerwacht,

en hun doel te helpen bereiken. Daarna werd er

het volgende Rapport afgekondigd en aangeplakt,

door de Commisiie, welke van den Haag was terug

gekomen. . De ontevredenheid van het volk was,

bĳ het lezen detzelve, fpoedig blijkbaar, zoo zelfs,

dat men ondernam om de naauwelijks aangeplakte

afdrukken van dit Rapport af te l‘cheuren en in

masfa op de groote markt te verbranden.

Het Rapport (*) Was van den volgenden inhoud:

R A P P 0 R T.Ï

Mĳne Heeren !

Dadelijk na onze a’ankomst in 's Gravenâage-hebben

wij bij Z. M. gehoor verzocht. Naauwelijka was er

een half uur verloopen, of wij ontvingen een gunl‘tig

antwoord.

Dingsdag op den middag zijn wij in een gehoor toe

gelaten. Z. M. heeft ons met welwillendheid ontVan.

gen,“ en geene bedenking tegen den titel gemaakt,

waaronder Wij ons aan Hem voorfielden.

‚ Nadat Z. M. onze i‘chriftelijke lastgeving had aange

boord, heeft Z. M. betuigd, dat het Hem aangenaam

(e/rarrìié) was, onze wenfche‚n te zijn_voorgekomen ‚.

door

(") Dit Rapport, alsmede alle andere Stukken, hier.

in voorkomende , werden meest in de Nederlandl‘che en;

Franfche talen afgekondigd.

‚ C 4
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” v1 î"’ ’v"

> ben opgefomd.

door de bijeenroeplng der Staten-Generaal op den 13den

September aanliaande, als zijnde het wettige en zekere’

middel, om de wenfchen van het geheele Koningrijk‘

t: kennen en te voldoen , en een middel te doen bera—

men om al de klagten te bevredigen.

Vervolgens zijn wij overgegaan tot de voorfielling van

eenige algemeene bedenkingen, waarmede wij, belast

waren geworden in onze Vergadering op den 28 Au

gustus, Z. M. mondelings bekend te maken ‚ als: de

Ministeriële verantwoordelijkheid en eene mede-onder—

teekening (oontre«seing).

Z. M. heeft dienaangaande geantwoord , dat de

Grondwet onze ílellingen niet erkende; dat zij‘mis—“

fehien juist en nuttig konden zijn, maar niet konden

worden aangenomen dan door eene verandering der

Grondwet, met gemeen overleg der Staten-Generaal,

bijeenvergadert in dubbelen getalle.— Dat eene btilten

gewone Zitting den 13den September zoude worden

geopend, dat men daar, hetzij op Zijne aanvrage, het.

zij op de aanvrage der' Tweede Kamer , een voorfic!

op dat punt koude doen, even als op alle andere pun—

ten door ons voorgelleld, die nuttig en voordeelig aan

het Land zouden kunnen zijn. Op‘ onze aanvrage, be.

trekkelijk het ontllag van eenige Ministers , en inzon.

derheid van Z. E. dan Heer VAN MAANEN, heeft Z. M.

niets te hunnen voordeele gezegd, noch_eenen tegen‘

overgeil’elden geest doen blijken opzigtelijk de klagten ,

welke wij Hem, te hunnen laste, breedvoerig heb.

Hij heeft ons doen opmerken ,_‘ dat

de Grondwet Hoogstdenzelven de vrije keuze zijner

Ministers verleende, en dat Hoogstdezelve overigens

geenerhand beiluit konde nemen , 200 lang Hij í'chijn.

haar daartoe gedwongen werd; dat Hoogstdezelve de

—,.‚ _‚ „vin-„mw

‘.

hand.

.—— -... ‚.‚-—‘_‚‚‘ Ĳ. —’

——-— >A-_n
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“‘\“. .

handhaving van zijn Koninklijk gezag te zeer ter harte

nam , om den i‘chijn te hebben van toe te geven , even

als iemand , wiel: men met het pistool op de borst iets af‘

waagt. Vervolgens heeft Z. M. ons klaarblijkelijk doen

inzien , zoowel als aan de Luikfl‘he Afgevaardigden ‚

’dat Hoogstdezelve onze eil‘chen in overweging kende

nemen. (Deze vraag is thans opgedragen aan de Com‘

misfie, benoemd door Z. K. H. den Prins van Oranje,

dus wij het gelukkig vooruitzigt hebben, dat vóór het

einde van dezen dag Z. K. H. een belluit‘zal genomen

hebben , hetwelk onze wènfchen zal vervullen). "

Met betrekking tot den Hoogen Raad heeft Z. M.

geantWoord , dat, na een rijp overleg, de plaats van

deszélfs vestiging was gekozen geworden; dat,voor '

het overige, Hoogstdeze‘lve zich met deze aangele.

genheidzoude onledig houden en met aller belangen

zoude raadplegen. _

Op onze klagten betrekkelijk de ongelijke. verdeeling

der Ambten, der groote Iníiellingen’ en openbare Ad.

miniílratiën, fcheen Z. M. geroerd, en zonder de

waarheid dezer daadzaken toe te (temmen , heeft Hoogst

dezelve geantwoord , dat het Zeer moeijelijk Was de

Adminillratie te verdeelen, en nog veel-moeijelijker

elk genoegen te geven; dat voor het overige Hij zich

‚met deze aangelegenheid zoude bezig houden, zoodra

de goede orde herileld was; dat het boven alles‘be»

.taamde ‚ dat de Prinfen , Zijne Zonen , aan het hoofd

.Zijner troepen binnen Brus/èl kwamen, en alzoo_den

.fchijnbaren [laat van dwang, waaraan Hoogstdezelve

niet koude toegeven, zonder een verderfelijk voorbeeld

voor alle andere Steden van het Koningrijk te ilellen ,

te doen eindigen.

Na langdurige overwegingen over de zwarigheden

fl!

‘\_„..
» --« ‘ ‚‘

»"_ ..‚‚‚‘—-—
‘ “‘
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en zelfs over de waarfchijnlijke onh‘eil’envan eeneover“

eenkomst (Cemenfion) en van een inkomender troe

pen, met geweld gepaard, en de voordeelen. eener

overeenkomst en van eene Afkondiging. dezer intrede :_

met behouding van de bezetting der Stads-posten door

de Burgerwacht , heeft Z. M. ons verzocht, ons dien—

aangaande bij den Minister van Binnenlandfche Zaken

te vervoegen , en ons bij onze terugkomst in Brasfel

bij de Prinfenjaan te dienen.

Eindelijk heeft Z. M. den wensch geuit, dat alles

ten fpoedigile tot de rust mogt wederkeeren, en heeft

Hoogstdezelve ons herhaalde malen verklaard , hoe

zeer Hij eenen afl‘chrik van bloedvergieten had.

‘ Na een onderhoud van twee uren hebben wij Z. M.

verlaten en ons tot den Minister van Binnenlandfche

Zaken vervoegd, die ons, uit hoofde 2. E. bij den

Koning ontboden was, ten acht ure des avonds weder

bel‘cheidde. .

Dezelfde voorllellen over de verfchillende onderWer

pen , door ons [aan Z. M. voorgedragen ‚ werden al‘

daar door ons weder gedaan, alles met eene vrijmoe

digheid en gelatenheid (aàandon), welke ons de groot‘

ûe hoop doen koesteren.

” De Heer na. LAc0s‘nt toonde ons, dat hij een Bel‚

1gisch hart bezit ‚‚ hetwelk met de beste voornemens ver

vak! is.

i. Op „verzoek van-verfcheidene Leden van den Staf en

’Bbrgenvacht.’ gisteren avond vereenigd en overeen‘

akómltig den door Z. M. geuiten wensen , hebben zich

‘de Heeren JOSEPH n'nooovonsr en aanneamlv tot den

"Prins van Oranje begeven." Zij hebben Z. K. H. den

ritilag hunner zending naar 's Grabenìagg‘medegedeeld,

"i’ìî «len fia‘at‘ dei’_ zaken_te BrusfeÌ, ’w’enie zĳ z.

—" K‘. [L

‚ ‘.""‚„”‚v\_- —M’1 --. . ‚‘P-"‚_“’ ’‚“-_ ‚p‘ "‘;I‘“3‘‚ ’-/ ’»”«'m‚._
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15‘ H. afggfchi’lderd hebben, juist ‘zoo’nls‘h'ctfía‘yzon‘

der iets te verbergen. Z. K. H. heeft hun verzekerd ,

dat hij van de vereniging der Commisiie (welke dezen

niorgen heeft ‚plaats gehad), den gunlligilen en ge.

fchikften uitilag vervvaëhtte , om hare begeerte ‚en

haar/onveranderlijk beiluit ,‘ van aan den wensch van

het Land te voldoe’n’, te doen blijken. Hij heeft’huri

gelast, u te zeggen, dat Hij zich zelven‚'als bemid‘

delaar tusfchen ’den Koning en de bewoner‘sder Zui—‘

delijke Provinciën ilelde , en dat Hij onze-eiihh‘en zou—

de onderiieunen , om den besten en volledigilen uitilag

te verkrĳgen.

Wij hebben dezen morgen fiellig vernomen , dat de

op het Paleis van Z. K. H. vereenigde Commisiie ‚

zich met ijver met het oogmerk harer zending bezig

houdt, en dat u dezen dag nog zeer voldoende beilui‘

ten op uwe eifchen zullen worden ter hand gefleld.

' Bras/El, den 2 September r83o.

(Was get.) ‘ josarn o'nooovonsr.

A. aannamen.

GRAAF r-‘. na marrons.

anno»: F. na sécus

PALMAERT. (Vader).

Op den avond van den 24‘“ September verliet ik

Brut/21, dus eindigt hier mijn verhaal der gebeurte

nisl‘en, door mij als ooggetuige bijgewoond; mogten

er eenige misliellingen in de datums of anderzins in

gellopen zijn, zoo gelieve de goedgunllige Lezer die

te verfcboonen, door de gedachten, dat het geheu

gen hierin eene eerlle rol heeft moeten bekleeden,

en dat de menigvuldige voorvallen en de gedutîge

OH
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ongerustheid,‘ waarin men verkeerde, hetzelve wel

hebben kunnen doen dwalen.

En hiermede neem ik afl'cheid van den Lezer,

met den hàrtelĳken wensch, dat de Voorzienigheíd

Zijne Majesteit, onzen veelgeliefden Koning, wĳs—

held en kracht moge fchenken, om door die maat‘

regelen, welke Hoogstdezelve noodig oordeelt, de

inwendige rust en vrede aan ons dierbaar Vaderland

terug te geven.
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