
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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Toen wĳ met het grootste genoegen de in‘

Äet licút gekomene’ stukje: van de geleerde schrĳ

vers, onlangs hĳ de Boekverkoopers ‘1. c. VAN

'I'ERVEEN EN zoon alhier ter stede nitgegeven,’ ge“

titeld .’ Nuïof nooit! Vaderlandsehe ontbqezeming; ’

na het ontstaan van het oproer. in ĳeen\ge_dqel‚te

van België; en Iets over ‚het 0proer en ’denÄop

stand te Brussel en Luik, en tot bemoediging der:

Landgenooten , door Mr. uconufi- SCHELTEMA , ge—

lezen hadden, vleíden wĳ om met de bo_pe,\daf

de zoo rampepoedtge gebeurtenissen in onze Zal

delijke Propincien, door de ‚ van Gonvernements

wege, genonlene maatregelen ter sluiting van den

voortgang de: kwaade, het beschermen der wel

meenenden tegen de alee/algezinden, en de afwering

van de rampen de: bnrgeroorloge van Nederland ,‘

met eenen gelukkigen uitslag zonden wordenbè—

kroond , en eene gewenackte terugkeering tot

met en kalmte ‚ tot orde en wettig gezag, zonden

te weeg brengen.

J‘



VOORBERIGT.

Helaas! een onverbiddelĳk noodlot heeft het

anders beslist. De geest des opstands, in stede

van gedempt te zĳn, heeft zich met eene ver

schrikkelĳke woede, al verder en verder uitge

breid, zoo dat slechts nog maar enkele gedeel

ten van onze Zuidelĳke gewesten daarvan zĳn

verschoond gebleven.‘ Intusschen “verkrijgt deze

wending van zaken een zeer ernstig aanzien, en

het is alleen Gode bekend, wat daarvan nog

verder de gevolgen zullen zĳn.

Geene ofliciele beschrijving van het tot hiertoe

voorgevîzllene het licht ziende , en alles dienaan

gaande zich bepalende tot hetgeen hier en daar

verspreid, in eenige’dagbladen en enkele uitgege

vene stukjes is vermeld geworden, zĳn wĳ op de

gedachten gekomen, dat hefbĳeenbrengen van

de voornaamste gebeurtenissen van den opstand

te ’Br'ú_ssql,’ Luik, Leuven ’_ enz. in den‘ vorm

van een Overzigt , ‘meerendeels uit echte bron-4

’ nen ‘ geput," welligt ‘ door onze’ Waardé‘_‘Land

genooten’f‘m‘et eenig’ welgevallen zoude worden

aangenomen.’ 3-" " ‘ "‘_ ‘ Voor de ‘misslagen' en onjuistheden welke in

dit ons Overzigt"zich mogten voordoen ,‘ hopen

ibĳ bĳ onze besc’héidene lezers eenige aanspraak

op verschooni‘ng' te mogen maken , uithoofde het

bĳ eenen zoodanigen snellen voortgang vangebenr‘

tenissen en tegenstrĳdigheden van sommige berig

ten, zeer ligt mogelĳk is, in eenige mistellingen

’ te vervallen.



De voorwaarden der vereeniging van België

en de Vereenz'gde Nederlanden, welke,‚ te Londen ,

in de maand Juníj 1814, vastgesteld waren, aan

welke onze geëerhiedigde Koning, in de daarop

volgende maand Julíj , zijne toestemming had

gegeven, en welke het Weener Congres bekrach

tigd had, waren door deze bekrachtiging, de

wet van Europa geworden. Zij werden bij pro

clamatie van den 18‘“ Julij 1815 ter kennis van

het publiek gehragt. ‘

Het eerste artikel der conventie van Londen

bepaalde, dat de vereeniging van België met de

Vereenigde Nederlanden, innig en volkomen zoude

zijn, zoo dat de beide landen slechts één en

denzelfden Staat zouden uitmaken, en worden

bestuurd naar de in Holland reeds ingevoerde

Grondwet, welke eenpariglíjk naar de nieuwe om— ‘

standigheden zoude gewijzigd worden.

Het tweede artikel bepaalde: die artikels der

1
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Grondwet van de Vereenigde Nederlanden te be‘

houden, welke aan alle godsdiensten gelijke be

scherming en voordeelen verzekeren, en den

toegang tot alle ambten aan alle ingezetenen,

van elke godsdienstige gezindheid, waarborgen.

Uit deze artikelen vloeide dus voort:

1°. Dat de Grondwet ons gegeven was, zoo—

danig als dezelve in de Vereenigde Nederlanden

reeds was ingevoerd , behoudens die punten,

waarin zij veroorloven eene wijziging te brengen.

2°. Dat alle wijziging Verboden Was, betrekke

lijk de artikelen, aangaande de gelĳke vrijheid

en voordeelen voor alle godsdiensten en den tpeî

gang van alle ingezetenen tot de ambten , zonder

onderscheid van godsdienst.

Reeds waren die vrijheid van godsdienst en die

toegang door de, zoo wel in de Vereenigde

Nederlanden als in België vigerende, wetten‘be“

krachtigd; reeds waren er alle burgers, zonder

onderscheid van godsdienst, in het bezit van die.

regten; het tweede artikel der Conventie‘í van

Londen kende hun dezelve niet alleen toe, maar

waarborgde ze hun op nieuw. ‘ ‚ !

De Proclamatie van den 18 Julij 1815 melde ,

dat eene commissie, gelijkelijk uit Hollanders en

Belgen zamengesteld ,_ was benoemd, ten einde

wijzigingen voor te ‚ stellen ,\ _welke ‚geendq ‚zin-_

breuk op de artikelen der Conventie van landen

zouden maken.

De voorwaarden van gelijke vrijheid en 116!

‘\
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soberining voor de ‘onderscheidene godsdienstige

gezindheden, waren, in het ontwerp hetwelk

werd aangeboden, bewaard gebleVen, om dat

men, volgens het tweede artikel der Conventie van

Londen , verpligt was dezeloe daarin te bewaren.

De Commissie was ‘dus eenig en alleenlijk aange

steld, om’ het ontwerp te vormen, waarin de

eenparig-wast te stellen wijzigingen moesten ge

‘bragtworden. Zij diende ook eenig en alleeulijk

om te erkennen, of de wijzigingen, zo_odanig

als dezelve‘ er in_gebrágt waren, de goedkeuring

der Notabelen mogten verwerven , en tdt welk

einde alzoo' het ontwerp hun ter aariheming of

vefiverping Werd vo‘orgesteld.‘ ‘

Met één woord, het was niet over de wet , die

door Europa op het Weener Congres bepaald

was , datdoor de Notabelen geraadpleegd zoude

worden’, maar alleen over de wijzigingen , welke.

hetzelve autoriseerde, eenpariglijk tusschen de’

Zuidelijke en Noordelijke Provincien van het

‘Koningrijk vast te stellen *).

Niettegenstaande deze duidelijke verklaring, aan.

‘wij‘zing en afscheiding van de punten, welke al

‘ of niet het onderwerp der beraadslagingen voor de

Notabelen. zouden uitmaken, vond de Bisschop

van Gend, niet alleen goed ,‘ te dezer gelegenheid,

bijeen herderlijk voorschrift aan zijne kudde te

*) Zie Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden

over 1815. 24‘ stuk M. 24 en 25.

1!
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verbieden haré toestemming te geven, aan de ar.“

tikelen van het Ontwerp der Grondwet, waarbij

de verdraagzaamheid omtrent alle godsdienstige

gezindheden , mitsgaders het begeven van ambten

aan alle burgers, welke godsdienst zij ook he

lijden mogten, wordt vastgesteld , maar deed bo

vendien door zijnen grootvicaris aan de Notabelen

van zijn kerspel nog eenen brief afgaan, waarbij hij

hun gelastte, het ontwerp van Staatsregeling ge

heel en onvoorwaardelijk te verwerpen ').

Is het nu waar, dat de Priesters en Leer

aars van de christelijke godsdienst, ten opzigte

van de medewerking of tegenwerking der wet—

ten en bedoelingen der regering, eenen zeer

aanmerkelijken invloed op de gemoederen en

den volksgeest hunner geloofsgenooten kunnen

uitoefenen, dan vermeenen wij te mogen voor

onderstellen,‘dat dit herderlijk voorschrift van

den Bisschop van Gend al dadelijk, bij de invoe

ringder Grondwet, voor beide deze deelen van

het rijk, den grondslag gelegd heeft tot eene

*) De Secretaris van Staat, de Baron van nu carnum ,

had hierop, in dato 8 Augustus 1815, aan de Presidenten Van

de Vergadering der Notabvlen per circulaire kennis gegeven,

dat. zij, bij het uitbrengen hunner stemmen, nopens de nieuwe

Staatsregelin‘g, de artikelen , waartegen men was vooringenomen ‚

‚ als geene hinderpaal moesten beschouwen, aangezien dezelve

reeds tot eene Grondwet van den Staat geworden waren, als

‘makende een wezenlijk gedeelte uit, der voorwaarden, op

welke het Congres van Weenen de Vereeniging met België en

Holland had besloten. \
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verdeeldheid van beginselen en opwekking van

tegenstand tegen ons onderling maatschappelijk

verdrag, een maatregel, die het tegenoverge

stelde was, van die heilzame en algemeen geluk

verspreidende gevoelens van christelijke verdraag

zaamheid, waarvan de Nederlandsche natie, ten

allen tijde, een zoo heerlijk en voortrefl‘elijk

voorbeeld heeft opgeleverd.

Van daar dan ook,‘ dat kort daarna, zoo wel

in de noordelijke als in de zuidelijke provincien,

door schrijvers , tot dit geloof behoorende, on

derscheidene geschriften in het licht kwamen ,

die ter overtuiging verstrekten, dat het zaaíjen

van verdeeldheid zich tot een regelmatig stelsel

had gevormd, en men het er op toelag de re

gering in het heilzame eener algemeene gods

dienstige verdraagzaamheid te dwarsboomen.

Er bestonden , naar ons inzien, ook nog andere'

bij-oorzaken, welke medewerkten om aan de

zoo even genoemde pogingen voedsel te geven.

De gevolgen van groote omwentelingen en ge

beurtenissen doen zich niet dadelijk kennen , maar

komen meestal eerst na rijper tijd tot ontwikke

ling. Even zoo was het met die van een groot

naburig rijk, alwaar men de oude vooroordeelen

moede geworden,op eens de volkomene af

schudding van alle, oude instellingen in werking

bragt. De aart van het karakter der natie meer

vatbaar voor de opwellingen eener vlugge ver

beelding, dan wel voor die van bedaarde over
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weging, verviel van het eene uiterste in het

andere, waardoor het weldadige van deszelfs

uitvloeisel verminderd, en de magt der over

wonnene partij wel voor eenen geruimen tijd ge.

smoord, maar niet geheel ten ondergebragt was ge

worden. Bij het herstel der Bourbons op den troon

van anhrijh , herwonnen de oude adel en de geeste

lijkheid een groot gedeelte van hun gefnuikt vermo

gen , en geen wonder dan ook , dat men zich eenen

aanhang trachtte te verwerven , ten einde de

oude leerstellingen op nieuw uittebreiden , en

zoo veel mogelijk te herstellen. Den invloed van

het gezag der kerk op dat van den staat trachtte

men weder te verkrijgen, en ook een groot ge

deelte der Belgische geestelijken leende hiertoe

de hand op eene maar al te duidelijke wijze.

Door eene langdurige verbindtenis , aan Frankrĳk,

in godsdienst, taal en zeden verknocht, viel

het niet moeijelíjk deze bedoelingen in een

naauw verband te brengen, en alzoo de meer

liberale denkwijze van het Nederlandsche Gou

vernement tegenstand te bieden; voorzeker’heb

ben wij aan de wĳze voorzieningen van onzen

Koning dank te weten, dat, naar den inhoud

onzer grondwet, de onderscheiding tusschen

burgerlijke en kerkelijkevereeníging, derzelver ze—

gepraal heeft behouden, die niet kan nalaten de

weldadigste gevolgen voor onze duurzame rust en

het zegenrijk verband van onderlinge verdraag-

zaamheid te w‚eeg‚te brengen. ‘ Treurig is overi-‘
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gans voorzeker de gewaarwording, dat de ruime

gunsten door onzen vredelievenden Vorst, zoo door

het. sluiten van een Concordaat als andere nut.

tige instellingen, geschonken , met zoo vele mis

kenningen en ondankbaarheden zijn beloond ge-i

worden; dan Wij willen niet wanhopen, dat met

der tijd, verdraagzam’er gevoelens voor die eener

heillooze partijschap plaats zullen maken, en

alzoo ook, ten dezen Opzigte , de gelukstaat van

ons maatscllappelijk verband, zal worden be

vorderd.

Behalve deze woelingen, hebben ook niet min

der die van onderscheidene Staatspartijen zich in

onze Zuid Nederlandsche gewesten doen kennen.

die vroeger aan het Fransch Keizerlijke bestuur

verbonden, ontevreden waren , dat bij deszels val,

België van Frankrĳk afgescheiden en met Holland

vereenigd werd, waren al dadelijk werkzaam , om

zelfs op de misdadigste wijze alle middelen in

het werk te stellen, om de twee groote afdeelin

gen van het rijk tegen elkander op te zetten, en

den bewonei‘en der Zuidelijke gewesten haat en

afkeer voor ’sKonings regering in te boezemen.

Het was de partij der Zoogenaamde oppositie!

Hoe vele geheime, openbare en veelomvattende ‘

middelen heeft zij niet aangewend om haar heil

‘loos doel te bereiken? _ Om het gros des volks

op‚ eene gemakkelijke wijze te winnen ‚ nam men

den dekmantel der godsdienst aan, onderschei

dene huurlingen stonden hun ten dienste, om

‚,_ _‘; »A.À_.“_.‚ _‘_‚‘-ï—v‘ __ ‚.
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‘—...‚_ ‚/Ó‚ ‚

,.‚‚..‚a___ r l‚—’—‘ ‚

door middel der dagbladen de hevigste en

snoodste miskenningen tegen het koninklijk en

wettig gezag aan den dag te leggen. Dààr, waar

het weldenkendste gedeelte der natie dankbaar

de milde zegeningen erkende, die het onder de

vaderlijke regering van onzen Koning mogt ge

nieten, daartegen stelde zij over de opsomming

van een aantal zoogenaamde grieven, die steeds

menigvuldiger werden , naarmate de toegevend—

heid en de onophoudelijke tegemoetkoming zich

uitbreidden; niets kon baten. De partijwoede en

volkshaat verspreidden zich aan alle kanten. Men

wilde de noodlottige tooneelen vernieuwen van

welke de Staatsomwentelingen ‚van Braband en

Frankrĳk ‘zoo vele vreesselijke herinneringen

hebben nagelaten. Hare listige kuiperijen waren

zelfs tot in den boezem van ons eigen staats‘

ligchaam doorgedrongen. Mannen, in de acht‘

baarste betrekkingen door eenen duren eed en

pligt aan de belangens van het vaderland ver

bonden , was het mogelijk geworden, deze hunne

gedane eeden en pligten op het schandelijkste te

verzaken, en medetewerken tot eene verandering

of \vernietiging van het tegenwoordig Gouverne

ment, hetzij door middel van eene scheiding

der beide deelen van het koningrijk, hetzij zelfs

door eene tusschenkomst der vreemde mogend‘

heden. Het eedgespan en bondgenootschap van

na r0r‘rna, TIELEMANS, aanmst en na nÈvn was

de jammerpocl waaruit alle deze vlammen op“

——._
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rozen, om een gelukkig Nederland te verdelgen.

Volgens hunne eigene verklaring, stond een leger

van nier-maal honderd duizend petitionarz‘ssen of

grieven-schreeuwers ten hunnen dienste ").

Geen wonder dan ook dat het gezag des regts

zich niet alleen van deze bekende tweedragtstoo—

kers meester maakte, maar dat men ook, door

het in beslag nemen hunner papieren en brie

ven, zich in de gelegenheid stelde deudraad te

vinden die leiden zoude ter ontdekking van

het geheele weefsel, en dit gevonden hebbende ,

voor het oog der natie en der geheele wereld

zulks blootlegde , en kenbaar maakte , ten einde

een ieder te doen zien, hoedanig , in het mid

den van rustige burgers, zich eene bende zamen

zweerders heeft bevonden, ten doel hebbende,

om het geluk der huisgezinnen, de vruchten van

nijverheid en dierbaar verkregene eigendom

men en bezittingen te verwoesten.

Eenen hoogen en gevoeligen dank zijn wij daar.

‘om verschuldigd aan den Minister van Justitie ,

den Heer van MAANEN, die met zoo veel beleid-als

volharding, alle de raderen van dit heilloos uur—

werk heeft opgespoord, door Welks ontbinding

*) Men loze over een en ander de verzameling van stukken

betrekkelijk de Criminele Procedures in de zaak van de Hoeren

noms na 1‘o’r’nm, rumgors rrusmans e. s. uitgegeven door de’

Redactie van het Algemeen Handelsblad, bij de Boekhandeluurs

1’. ons Katten en zoon te Amsterdam.

._‘»‘-\_ "‘
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en vernieling alleen het genot der herstelling van

orde en rust koude worden daargesteld. Met ‘

vreugde werd dan ook door alle weldenkenden

het vonnis van ballingschap der straks genoemde

personen, als de voornaamste raddraaijers van het

eedgespan‘ , vernomen , terwijl de verontwaardiging

over het boosaardige van hunne bedoelingen,

zich niet alleen in Nederland, maar ook in

vreemde landen , kennen deed.

Zoo mogten wij ons dan verblijden over de

ontwikkeling en gelukkige afwending van dit ge‘

vaar , en ons op nieuw overgeven aan het voort

zetten van de talrijke bedrijven onzer nijverheid.

Eene op handen zijnde gebeurtenis gaf aanlei

ding , dat de harten der Nederlanders met eene aan

genamer gewaarwording konden worden vervuld,

en de sombere dagen van onrustige woelingen

door die van een blijder genot, konden worden

verdrongen. Het was het trefl‘end schouwspel

der tentoonstelling van de voortbrengselen onzer

Nationale Volksvlijt te Brussel.

Reeds van eeuwen her, mogt de Nederland

sche natie roem dragen op de vomtrefl‘elíjkheid

van ontelbare voortbrengselen harer nationale nij‘

verheid. Zij was vele andere natien hierin verre

vooruit. Dezelve droegen het kenmerk van deugd

zaamheid en volmaaktheid, en werden bij voor

keur naar alle oorden der wereld verzonden.

Vlaanderen en Holland waren de kweekschool der

‘ kunsten, en eeuwen waren verloopen, eer dat de

’

Ĳ.._,—Mv__‚ ‚‚‚4\)\M‚JĲĲW ‚ ° ‘

’ ’—-‚—_‚‚/‚_._‚ „‚‚\___ _ ‚‘7 ‚ __’__‚
‘

*

‘
_.___..

M ‚‘‚__4__ ‚_____..c__‚ 1.
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industrie van andere volkeren, met die der onze

koude wedijveren. Een algemeene wereldhan

del schonk aan dezelve de krachtigste ondersteu—

ning, en in het midden van kostbare en langdu

rige oorlogen, klom onze voorspoed tot eene

ongekende hoogte.

Denaijver van andere natien, sedert in mag‘t

en welvaart toegenomen, en onze inwendige

verdeeldheden bragten ons ten. val, zoodat voor

nog geen 20 jaren , schier geene enkele sohaduW

van onze voormalige grootheid was overgebleven.

Door eene bijzondere bestiering der Voorzienig‘

’heid herrezen wij als uit het niet, ons verloren

volksbestzian Werd weder herwonnen , en de

Nederlandsche natie herkreeg haren naam in de

rij der volkeren. Smartelijk was de herinnering

aan het verledene, maar blijde het uitzigt voor

de toekomst. Gedurende het tijdperk van onze

langdurige rampen en ongelukken, had een naburig

volk, door de voortreíl‘elijkheid der voortbrengse

len van deszelfs nijverheid, zich eenen roem

verworven, die door alle natien moest worden

gehuldigd. Het had de verbazende vorderingen

en toenemende vo_lmakingen in het rijk der kun

sten en wetenschappen op de gelukkigste wijze,

met het belang van deszelfs nationalen voorspoed ,

weten te verbinden, en door tallpoze nieuwe

uitvindingen en verbeteringen, in schier alle de

betrekkingen van menschelijke bedrijven, zich
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eenen voorrang vcrworven, die ons onze min"

derheid moest doen erkennen.

Maar wat vermag niet een volk, dat onder

het vaderlíjk bestuur van eenen bemindên Koning,

bij het gevoel van deszelfs ondergane vernedering,

zich door eigen moed, door eigen krachten,

door eigen vlijt, op nieuw verheffen wil , en ook

tegen deszelfs grootsten mededinger in het strijd

perk durft te treden, om binnen weinige jaren , aan

eene bewonderende wereld deszelfs aanspraak op

eenen gelijken lauwerkrans te doen gelden! Dit

mĳne waarde landgenooten hebt gij gedaan, en de

voorwerpen van onze nationale volksvlijt, in de

heerlijke zalen te Brussel ten toon gesteld, strek

ken hiervan ter openlijke overtuiging. Wie zal

‚ zich dan nog verwonderen, dat, gedurende de

dagen dezer Tentoonstelling, ontelbare scharen

Nederlanders en vreemdelingen zich naar Brussel

hebben begeven, om in de zalen van den tempel

aan onzen nationalen roem gewijd ,met een trotsch

gevoel en eene eerbiedige stemming van betoove‘

rende gewaarwordingen, de voorwerpen te aan

schouwen, die ons de voorregten doen kennen van

zoo vele voortreffelijke en achtingswwrdige kun

stenaren in ons midden te bezitten!

Dan; - wie koude denken, dat deze broe

derlijke vereeniging van zoo vele Noordelijke en

Zuidelijke ingezetenen des rijke, als burgers van

één vaderland, reeds na weinige dagen, als door



13

een’ blikselnschicht zoude worden Van een gere—

tenifWie toch zou op de vermoeding hebben

kunnen komen, dat deze heldere hemel weldra

met onweêrswdken zoude worden beneveld,

wier verschrikkelijke uitwerkselen , geheel Neder

land met eene verwoesting zouden bedreigen?

De groote gebeurtenissen in een naburig rijk

gaven hiertoe de eerste aanleiding. -- Het was

de Parijsche volksopstand in de dagen van den

27, 28 en 29 Julij *), welke eene geheele 0m

verwerping van de dijnastie der Bourbom ten

gevolge had. Zij werd, - met handhaving van

het Charter, door eene meer liberale regering

dan die onder LODEWIJK den X, opgevolgd.

Zulk een omkeer in het naburig rijk , en wel

door eene volksbeweging daargesteld , had eene te

gunstige uitkomst opgeleverd , om ‚bij onze Zuid—

Nederlandsche factie van Uníom'sten, die door de

ballingschap van eenige raddraaijer5, Wel gebreideld,

maar niet vernietigd was geworden, het verlangen

te doen ontwaken, om op nieuw‘‚ bare vroegere

pogingen,„‚ter verbreking van ons maatschappelijk

verband, te hervatten. De bevestiging, die het

meer liberale stelsel al mede door deze omwen—

teling in.Fran/crĳk verkregen had ,‘deed haar ook

al ras op het denkbéeldkomen, dat de weigering

*) Men leza hierover het belangrijk werkje, getiteld: Drie

dagen! -- Staatkundig, Krijgskundig en Aneedotisch Verhaal

der‘ Omwentelirig, te Parijs voorgevallen, bij den drukker

dezes mede uitgegeven. ‘
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van het Fransch bestuur onder KAREL den X, Áom‘

aan na ro'r’rnn, rrarnnunvs en consorten, het

verblijf in Frankrijk te vergunnen, thans geheel

zoude vervallen, en het duurde ook niet lang,

of men las in de dagbladen, dat na srassanr

tot dat einde naar Parijs vertrokken, en in

het oogmerk zijner zending, gelukkig geslaagd

was. Werkelijkhegaven zich ook onze banne- ‘

lingen over Straatsburj naar Parĳs, en zie daar

dan weder de. hoop onzer Uniom'sten op eene

glorierijke overwinning, niet weinig verleve'ndigd.

Terwijl de beruchte na srassanr zich te Parijs.

bevond, liet hij niet na zijne berigten te blijven

‘mededeelen aan het Journal de la Belgique,

waarvan hij mederedacteur Was. Ook gaf de Cou

rier des Pays-Bas berigt,“dat de Heeren m":

1moncxizaa, na LANGHE en ze nou, allen leden van de

Tweede Kamer der Staten Generaal, te Parijs

waren aangekomen: alzoo waren er dus vier

Zuíd-Nederlandsche Volksvertegenwoordigers in

die stad bijeen,‘ die aldaar zamenkorhsten hielden

om over de toekomstige bestemming van het Ko

ningrijk der Nederlanden te raadplegen! Het ’

schijnt intusschen dat er geheimen ‘van hunne

conferentien zijn uitgelekt, want in de Parijs—

eche dagbladen werden wenken gegeven, dat men

weldra ook eenen opstand in de Nederlanden te

wachten had 1! ! Het eedgespan had dus reeds

deszelfs plannen beraamd, het vuur van oproer

‚smeulde reeds in de asch, en wachtte slechts

„‚1_ _ _M‘m‘
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op een gunstig oogenblik om in lichte laaije

vlam uittebarsten! Te spoedig helaas !. werden

deze Parijssche voorzeggingen maar al te zeer

bewaarheid ! ‘

Nog; genoten wij vrede van buiten en welvaart

van binnen. De zoo bijzonderdoor den Koning

met weldaden overladene stad Brussel, nam nog

dagelijks ‚in voorspoed en rijkdom. toe. Tien dui

zand Engelschen werden er gerekend aanwezig te

zijn. Ter bezigtiging der Tentoonstelling en bijwo

ning der feesten, waren op ée'nen dag omtrent acht

duizend inwoners en vreemdelingen„ alleen uit

Gend, aldaar aangekomen. Uit dit weinige is

nategaan, welke/eene schier ongekende welvaart ,

de stad Brussel, gedurende de dagen der Ten‘ ‘

toonstelling, genoten heeft.

De onderscheidene, volgens Programma, be—

paalde feesten ‘op den 18., 19, '22, 29, en 30

Julij, 3, 9 en 15 Augustus waren allen rustig

afgeloopen. Den ‘17 Augustus zoude er buiten

de Namensche poort een vuurwerk worden‚afge‘

stoken, doch werd , om het regenachtige weder,

eerst tot den 23'“ en nog eens tot den 24‘“, zijnde

’sKonings verjaardag ,‘ uitgesteld. ‘ Bij die gele

genheid zoude ‚het heerlijke Park geheel verlicht

zijn, geene kosten waren daaraan gespaard; veer

tien dagenwaren er tot het maken van de toe.

bereidselen besteed geworden. Den 23'" had men

wel een’ oproerkreet 'gehoord van leve de vrĳ

heid! weg met het Ministerie! doch de dader
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verkreeg geen’ aanhang, en werd gev.at. Dés

avonds kondigde het gelui der klokken den op

handen zijnde geboortedag des Konings aan, en

deze dag liep voorts rustig af. ‘

Den 24°“ des morgens was het weder nog on

gunstig; men vreesde dat de regen zou aanhouden,

en het vuurwerk en de verlichting doen misluk

ken. Er werd bekend gemaakt, dat beiden, tot

eene nadere gelegenheid, zouden worden uitgesteld.

De godeienstoefeningen der onderscheidene

gezindheden hadden als naar gewoonte plaats.

In alle Roomsehe Kerken werd op eene pleg

tige wijze het Te Dewn gezongen, en de verza

melde gemeenten waren talrijk. Ook in de Protes—

tantsche Kerk, alwaar de dienst door D0. van LAAK ,

uit Antwerpen , werd waargenomen , was de op

komst groot. De tekst der Leerrede was uit den

Zendbrief van rezrnus, 2° Kap. vs. 17. Eer! den

Koning.

De dagelijksche , door de Tentoonstelling en fees‘

ten, groote toevloed van menschen, had ook

eene vermeerdering van garnizoen te weeg ge

bragt. Het bestond uit een detachement huzaren ,

twee bataillons infanterie , waar van een bataillon’

grenadiers, voorts jagers, eenige artilleristen, eene

kompagnie maréchaussées , stads soldaten enz. met

den staf te zamen geschat , op nagenoeg twee dui

zend man. Deze hielden , na den afloop der gods

dienstoefening , ten een ure parade.

Het dagblad le‚ Belge dat ook bij zijnen titel
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voegt Ami du Bm' et de la Patrie (de vriend

van Koning en Vaderland) had juist op den dag

van ’s Konings verjaardag dezen titel weggelaten.

_. In onderscheidene wijken van Brussel had men,

’ briefjes gevonden waarop geschreven stond;

Le 23 Août fcu d’artifice (Vuurwerk)

Le 24 Août anniversaire (111 Hoi. (’sKonings

verjaardag.

l.e 25 Août 1‘évolution. (Opstand of revolutie.)

Dezelve waren ook aangeplakt geworden, doch

daarbij heette het; Op den 25 Augustus grmide

rdcolutíon, (groote revolutie). Men verzekert

dat men reeds des maandags eene kindermeid met

_een op den arm een zoodanig briefje in de

Leuvensche straat heeft zien aanplakken. Een

heer, die bijna op hetzelfde pogenblxk daar voor

’bij ging, scheurde het briefje af; maar de meid

werd niet gevat; men weet niettemin, dat zij

bekend is.

Des namiddags werd het goed weder. De

illum_inatie in het Park en het vuurwerk. buiten

‚de Namensche poort, hadden echter geen voort‘

gang. Dit verwekte misnoegen, Er werden stee

__nen geworpen tegen het Hotel van den Prins ng

e.wnn, Kamerheer van de Koningin. Niemand.

_werd’ intusschen gearresteerd.

Des nachts om 12 ure gaf de Sogieteit de ‚Groots

Harmonie eene Serenade aan den Burgemeester

der stad , den Baron LODEWIJK na wrrznss._ Daar

de voornaam aonswur vaar hen‘eene zinspeling

2
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was op den naam van Lonevmx den 1. , den te

gen’woordigen Koning der Franschen, had men

hem deze hulde bewezen. Na den afloop gooide

men met steenen , doch zonder schade te doen.

Daar op alle deze baldadigheden geene ar

restatien plaats hadden, werden de oproermakers

steeds stoutmoediger.

m: 25' AUGUSTUS 1830. na DAG nes orsranns.

onoora navorurna !

Daar deze dag de naamdag van den Heiligen’

Lodewijk was,had men denzelven voor den dag

des' opstands uitgekozen.

Het is er verre van daan als of slechts een

enkel toeval de eerste aanleiding tot eene op

roerige volksbeweging zoude veroorzaak h ebben.

Zij was reeds lange, _ hoewel vroeger op eene

andere wijze , voorbereid.

Was de loop der zaken op den ouden voet

gebleven, en hadden er geene buitengewone ge

beurtenissen plaats gegrepen, dan had men het

plan gevormd, om geenen opstand te bewerk

stelligen, alvorens,volgens de Grondwet, de aan

staande gewone vergadering van Hun Edel Mo

gendén de Heeren Staten Generaal in de maand

October‘ te Brussel zonde zijn bijeengekomen.

Men zoude alsdan deze vergadering van Hun Edel

Mogenden met petitiën over eene menigte van
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griepen hebben overstroomd. De leden dier ver- ’

gadering, die tot hunne factie der Unionisten be—

booren, zouden deze grieven. hebben verdedigd;

bij eene Weigering, zoude men tot ez'sschen, en

bij blĳvende weigering,tot leenen algemeenen op

stand- zijn overgegaan. ‚Met hoeveel. w‘aarschijn’

lijkheid de ’quosítíe‘leden : ‘ tegen ‘ die -‘ griepen. _ de

grootste gevaremvan persoonlijke belediging ;‘zour

den hebben geloopen, of diegebeux‘teni's ooh"wel

tot een verschrikkelijk. moordtooneel. zoudehebben

kunnen aanleiding’geven,zullen wij niet beslissen,

maar aan het nadenken van anderen overlaten

:De‚ onlwanteling in’Frankm'jk op den 27, .28 en

29Jul.ileâû,was oorzaak dat dit heraamde plan

tegen de maand Octobenaanstaande, geheel is:ko’

men te vervallen. Hetzelve” werd thansmvroegd. ——

Nu dedljnmtie-der LBoufbans‘vernietigd ‘ Was‘ en een

meer vrĳheid lievend‘e Vorst‚den‘Fra-nschenr h‘0'92

beklommenìîhad , hu‚.daoht «men het-eene heer.’

lĳkeagelegenheid‘te” zijn ,'.om;+Franbrĳk te bewe’

gel zich «van-België ‘meestgnte maken‚eng even

alsîte voren’„ ’inhet Frans'cbae=Koningrijk in telíjven.

‚ «Meer dan'ï-drie milliaenen Belgen ‚-—- ‘riepen zij

Ili‘be“ betuigendit hunne vuri'gste wcnschen te zijn.

Reeds ik het Belgische volk: de regering ‚van het:

huis van Nassau moede", komt -.en.w_íj allen zul‘

kan de poorten ‚der sleden voor n.openen en de

'11 ‚l n:.1 ' _:.1 u‘_‚ ) |AJ ‘ “Int ‚IÂ'"'Ì‘_""‘" ""‘Î _

’ 1% t“ì ‘ .. ” .
*) Men leze het in vele‘ opzigten belangrijk stukjer La wlle

aìodze.‘u.’4.’" “"_"’l <“l’ ’.Ĳ "m ;:.=‚‚. ‚—

2û
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Franschen als onze oude vrienden, met opene”

armen ontvangen!” ‘ . . " ‚

‘.“De Edel Mogende Heeren, die zich met

deze voorstellen —‘bij de nieuwe fransche rege

ring vervoegden , hadden echter niet/ingezien, dat

oorzaak en uitWerksel van de fransche revolutie re

g'elregt strijdig ‘warenr"ïmet‘ hunne “gev’o'el‘éiis.

-De‘î:Eransehen'hadden gestreden. ‚voor de ge

‚trouwe"’ handhaving . hunner ‚ gro’ndweti' Deze

handhaving besohou'wden zij als de geheiligste

hunrierregten. Een—îtrutsoh en dweepziekllllb

nislerie had de fransche kroon be'zoedeld; ‚’—„

het—Charter‘geschonden; ‘—-‘. de duurste eeden

verkracht, en de verhrekingenvan d‘eàz’eli‘stronw

CllÎ)ligiefl, door burgormoord onderschraagd. Het

waaideze vertrapping, deze schending van al wat

groeten heilig was, ‚die alle de harten .der Pa

b’ĳ’sehe'burgers ontvlammen deed: ‘He’t verguisde

Charter, reeds in burgerbloed gedompeld, wa’rd.

met”de"edelste geestdrift verdedigd. Di‘e:z‚strijd

was" heldhaftig îen‘1‘egtvaardig; men streddvmorî

de eerbiediging—van het maatschappelijk ‘verdrag',

en brsgt‘het, ‘goedÀ—en’bloed ten oil‘er." Groot

mo‘edigheid ’vereeni‘gde zich met ‚den Îmeéd.

Geene onsehuldige' personen werdenbeledi‘gûl;

de «bezittingen en eigendommen -werden‘“geëèr

biedigd ,‘ en” geene plundering, noch brandstichting

bij rustige burgers, bezoedelden den roem van

‚dezen heldenstrijd.‚ Het _‘ Ministerie werd ver—

pletterd; eene dijnastie, die bijna aqlillrbhderd

ì‘
—‚
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jaren” had geregeei‘dr,‘ om'fi'er geworpen"; ‘ëìi’„üit

het midden de2er’" stormen, 1beS”eené‘iniédüé ’

rust en kalmte te voorschijn, die , ‘bij het‘gevöe’l

Van' elks'bGWQnde'ring, geheel‘EuroPa heeft’ doen

verba2en. ‘ ‘ ‘ "l‘ "“ “‘"‘"

Dit was de aard, de oorzaak en het uit'vverkì

Sel der laaÍste fraiische revolutie; maar zulk eene

revolutie" be‘oogde'n de bedoelde Edel Mogendè

Hèeren niet. Dan hierover nader.

Dat er bij de frausche natie een groote aanl

hang bestaat, om het bèzit van België voor haar

als wensóhelijk te beschoúwen, willen wij“‘*zeer

‚gaarne gelooven, ja twijfelen daaraân niet.‘ ‘Vijf

entwintig jaren aan dit rijk verbonden geWee‘st‘,

hadden taal en zeden der‘inwon‘ers met elkande‘.

ren eene zeer naauwe‘ verwmtschap verkregèn_

De heerlijke landbouw van P’laan‘defm, de voor”

trefl'elijkste der ‘wereld; -‘ de belangrijke on.‘

deraardsche schatten der delfstoffen in de' mijnen

van Luik, Namen enz. , enz., zouden geene van

de minste der parelen’ aan de Kroon van Frank;

rijk zijn. Verrijkt met aanzienlijke Steden en

belangrijke Vestingen , verzekerde deze uitbrei

ding hunner grenzen, 00k tevens derzelirer bezit;

Men was ten allen- iíjde in slaatr zijne opper

magt over ‚Halland te doen gelden, en Wanneer

het nog eens weder een“ander ‘werelddwinget

in het hoofd mogt komen: om ook dit land , die

moerassen, dit aanspoelsel van modder en slijk,

op nieuw aan Frankrijk ’le 9erbíùden-ä “wel
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nu, dan was dit ‚maar weder met_ eene Penne—

sh‘eek‚te„decreteren, en.geene hollandsche Natie

pronktp ‘er {meer in. de rij der volken. -Het

is ‚dns‘niet ‚ten onregte, dat velen in Frankrijk

naar zulk eene wending van zaken zouden ver

langen. . . ‘

‘ Het tegenwoordig fransche Gouvernement wer

eenigt echter bij deszelfs liberale gevoelens , ook die

van regtvaardigheid en voorzigtigheid. Overtuigd

dat eene gehoorgeving aan de verraderlijke voor

stellingen aan hetzelve gedaan, op eens geheel

Europa op 'nieuw het zwaard uit de schede

zou doen trekken, en de nieuwe dijnastie ,

als nog niet genoeg tot eene mannelĳke vastheid

gekomen, gevaar zoude loopen op eens weder

vernietigd te worden, wijst het zulks af, ja met

gevoel van verachting voor den h’oon waaruit

deze aanbieding is voortgesproten.

Maar nu begrepen onze Umïon’isten, dat deze

afwijzing, slechts als tijdelijk moest worden be

schouwd; — dat wanneer eerst de Belgen door

revolutie zich van de dijnastie van het huis van

Nassau ontslagen en zich_vrij gevochten hadden

en als dan openlĳk verklaarden zich met de

fransche kroon te willen vereenigen, dat als dan

de zaak van eenen geheelen anderen aard zoude

Worden, en al dadelijk haar beslag zoude krijgen.

Het was dus zonneklaar: men moest zich haasten

om uit eigene beweging in opstand te komen, ‚en

daar nu de 25 Augustus juist de naamdag van
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den Heiligen Lodewĳk was, nu koude er nooit

schooner, gepaster, en plegtiger dag tot ontr

steking van die vuurblakende vlam in het k0‘

ningrijk der Nederlanden worden uitgekozen,

dan juist dien dag van den 25'“ Augustus.

En van daar dan ook de getrouwe naarkoming

van de hulde die ‘men als eerste overtuiging van

Berbied, van achting, van liefde, aan Frankriij

LODEWĲK den I", bewijzen. wilde. ‚ _

Wij gaan nu over tot de verdere beschouwing

van hetgeen de gebeurtenissen op dezen eersten

dag des opstands hebben opgeleverd.

De opstand, zoo als wij reeds gezegd heb—

ben, ontstond niet uit eenig toeval, maar was

reeds lang voorbereid. Eenige dagen vroeger

waren in onderscheidene winkels, fransche drie

kleurng linten , kokarden en sjerpen te koop ge.

hangen. Ofschoon er velen verkocht werden,

.zag men dezelve nog niet openlijk dragen; maar

men vroeg billĳk, hoe het mogelijk was, dat

van de zijde der stedelijke regering zoodanig iets

werd toegelaten?

Den 25. des morgens hadden er geene bewe

gingen plaats, maar er heerschte eene ongewone

stilte , die velen voor een Werkelijk op handen

zijnde kwaad deden vreezen. ’ ’

Om eene revolutie door volksbeweging daar te

stellen, moet, men de middelen weten aan te

wenden, om dit doelwit te. kunnen bereiken.

Een der voornaamste daartoe is het opwekken van

L‘ _LK‚ \_. -‚ L m
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geertdrifl. 0m deze gaande te rflakëü,hád men

een voortreil‘elijk middel uitgekozen, namelijk

het opvoeren in den Schonwburg van hetZang‘

spel La Muette de P0rtz'ci (Het sprakelooze meisje

van P0rtz‘ci). Hoe Velen zouden niet wenschen

de Masaniëllo voor de factie der Uníanísten te

zijn, en (film als deze voor zijne heldendadèrt

in triumf te worden rond gevoerd? aan de straf

welke hem als muiteling te beurt zoudevallen,

Wordt niet gedacht, Het was de regering bekend ,

dat de opvoering vandit stuk reeds Lvroeger on‘

nangenaamheden had te weeg gebragt, en het dus

in de bewezene omstandigheden althans niet raad

zaam was op nieuw de hartstog‘ten gaande te

maken. Ware het stuk herhaalde malen tot verû

velens toe achter een gespeeld geworden , dan had

zulk minder in het oog geloopen, maar juist in

een tijdstip, dat: er zoo vele gistingen gaande wa-»

ren , en die althans het stedelijk bestuur niet ons

bekend konden zijn, was het niet geraden, de pu

blieke rust daar door in de waagschaal te-stel

len. Daar het stuk sedert eenigen tijd niet gespeeld

was , Was het verlangen nu des te grooter. Reeds

nes dagen te voren ‚had men hetzelve aangekon

digd, en geen wonder dan ook, dat de toevloed

van menschen grooter was dan het gebouw koude

bevatten. Gedurende het spelen—der eerste be

drijven was alleä in de stad nog ruátig, alleenlijk

laag men in de meeste bevolkte wijken vele za

menscholingen van lediggangers, en vele dames
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zeer elegant gekleed, even of het een feestdag

was. Ûp de muntplaats waren onderscheidene

groepen gemeen volk.‘ Aan het hoofd van ieder

derzelve, merkte men een zeer wel gekleed ‘man‘

op, het zij met frac, of met een jas.’

In de Muelte de-Portíca' speelde de Acteur u

rruu.t.anz . de rol van Jl1asam‘è'llo. Meesterlijk

was’de uitvoering. Toen hij als over‘winnaar te

paard gemeten , en, door zijnen ghnschen stoet ge

vo-lgd, het tooneel werd rondgevoerd’ , weergalnide

de zaal van een uitbundig handgeklap en ge.

schreeuw. De geestdrift was ten top. Zoodra

deze Vervoering der hartstogten wat bedaard was,

hoorde men luidkeels eene stem, die riep: Partons !

(Laat ons heen gaan!) Dit geroep, hetwelk een

‚ afgesproken teeken was, werd oogenblikkelijk

door onderscheidene muitelingen herhaald, en

_eene groote bende stoof de zaal uit, onder het

geschreeuw van: Weg met den Koning! weg met

de Hollanders! Leven de Franschen!

0p het zelfde oogenblik, trokken de volks‘

groepen, langs den bepaalden weg, die haar

Werd aangewezen, want— alle de onderscheidene

benden waren geregeld georganiseerd. Elke ben

de had haren kassier, haren geleider, onder- en

opper-oíiicieren. De plunderaars, brandstichters

en moordenaars waren allen onder elkander ver—

deeld, ieder had zijne bestemming. De schrijver

van la ville Rebelle (de oproerige stad) verzekert,

dat er den volgenden dag reeds zeven en‘dem1g‚
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’oêperhoofden van deze benden bekend waren.

Daar onder waren negen Franschen die zonder

een penning te bezitten in België gekomen wa

ren; de tiende Was een Engelsche Jood. Men

schatte het‚ geheele getal van opperhoofden op

ten minste vĳftig , waaronder zekere niet on

bekende Graven en Baronnen. Het hoofdkwar

tier van den staf was bij de redacteurs van de

dagbladen le Belge en le Courríer des Pays-Bas.

De uitgevers der dagbladen, welke niet ge

schreven werden in den geest der Umlonisten

moesten het eerste aangevallen worden. De in de

nabijheid van den schouwburg gelegene drukkerij

Van het dagblad 1e National trof het eerst dit

lot. In een oogenblik waren de glazen ingewor‘

pen, doch toen men aanstalte maakte om de

deuren open te breken, riep het opperhoofd

der bende: u Naar Libry! Naar Libry Bagnana!

deze woont hier niet!” De drukker van le Natie.

nal kwam er dus gelukkig af, hetgeen men toe- ‚

schrijft, dat ook Franschen en Belgen, mede

deelgenooten waren in deze onderneming, en

daarom gespaard werden.

In een oogenblik begaf zich de menigte naar

het woonhuis van den Heer maar BAGNANO in de

straat la Madelaz'ne die sedert drie dagen afwezig

‚was. Twaalf jongens openden, onder een woest

geschreeuw, den aanVal: men smeet de glasruíteu

in, sloeg de deuren open, en álles-wat in

huis Was, Werd geplunderd, gestolen, gebroken
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en vernield. Niets werd verschoond. Dit op—

roerig tooneel werd rustig aanschouwd door

eene menigte van menschen, waaronder men

eenen Heer bespeurde , gewikkeld in eenen man

tel, met het masker voor het gezígt en eenen

ontblooten degen in de hand, het volk gedurig

aanvurende.

De straat van In Madelaz'ne was weldra geheel

opgepropt met volk. Aan een’ Heer, die op een

afstand stond van het huis van maar , werd ge

zegd: C’est fini 112,- 011 faut-z'l commencer à pre

sent? (Het is daar gedaan; waar zullen wij nu

beginnen?) ’“).

’De politie bemoeide zich nog met niets; door

sommigen werd dit voor wijsselijk gehouden,

‚zeggende: bare tusschenkomst zoude het kwaad

verergerd hebben.„ Anderen zijn van oordeel,

dat wanneer bij deze gebeurtenis, een gedeelte

der ’militaire ‘magt zich terstond had vertoond,

en eenige belhamers gevat waren, men alsdan in

staat zoude geweest zijn, het oproer reeds

‚in den aanvang geheel te dempen.‚ Dit ge

schiedde niet,â en nu nam ook al dadelijk de

stoutmoédigheid meer en meer toe.

Men had van de glasgordijnen van anv’

naarmo een vaandel zamengesteld. De bendp

trok met_ dit vaandel vooruit naar de Place- ‘

 

)

*) Zie kort verhaal der voornaamste gebeurtenissen enz. bij

Gel). van nu: bl. 5.
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Bogal. De oil‘i’cier van dan post kWam naar

buiten, als ook de plaats-kommandäùt‘, en er

Werd gevraagd: Wat men begeerde? ‘ Een woest

geschreeuw antwoordde: Liberté! justice! (vrij»

heid, geregtigheid). Een soldaat kwam uit de

gelederen en zeide: Om Gods wil , gaat uit

een ,- bespaar ons de schande van belgisch bloed

te moeten vergieten. Deze woorden hadden

invloed, en er werd geen wederstand geboden.

De volkshoopen begonnen zich te scheiden:

een andere dan die van ruë Madelaíne ge

komen was, trok naar de Keizer- en de

Buijsbroekstraat, en hield stand voor het paleis

van justitie. Er ging alstoen een verschrikkelijk

geschreeuw op. In een oogenblik waren de gla—

zen der zaal van het Hof van Assises ingeworpén.

Weg met van Maanen! Leve de Potter! was

het verward geroep van den dollen hoop. Men

had het bijzonderlijk op dit paleis gemunt, om

zich te wreken op den man, aan wiens bekwaam

heid, braatheid en getrouwheid men het te dan—

ken had , dat eene zoo kunstig ingewikkelde ver—

eeniging van lieden , om de grootste rampen over

Nederland te weeg te brengen, was ontdekt en

openbaar gemaakt geworden. Indien de autori

teiten van Brussel, zoo wel burgerlijke als mili

taire, het hunne even zoo hadden gedaan, en

het oproer in den beginne hadden gesmoord ,

dan waren , menschelijker wijze , alle die rampen

Vóórgekomen, Waarvan Brussel op zulk eene
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verschrikkelijke wijze, nu zelve, het slagtofi’er

is geworden. ‘ ‘

De glazen van het hotel ingeslagen zijnde , liep

men de deuren open en naar binnen gerukt

zijnde, werden de meubelen, onder het geroep

van‘wegvmet van Mannen! op de straat‘gewor‘

’pen en vernield. - ’ ’ 1 ‘ ’

Onder deze beroering begaf zich de komman‘

.dant der stad WAUTHIER “naar het Stadhuis en

liet de Marechaussées te paard op zitten en de

stad“ doorkruizeri. OnderWeg werd hun toege

voegdz‘ il”agíeaèz point, en m.. laiseérú"tr’ah‘

‘ qú1'leî! (‘D0et‘hiets{men zal u in rust late‘nl)’ '

—‘.lntusschen was ‘de wraaklust der op'roerlingen

nogniet voldaan.’ Er werd door een der hoof

den— van de bende order gegeven, om het geheele

gebouw in brand te steken, en tot aan den

grond te vernielen. Merr vloog naar binnen en

voldeed—laan dit bevel. Weldra vertoonde zich

de ro‘okae menigte trad naar buiten,’ïsehaardé

zich rondom het paleis, en verklaarde eeii‘

stemmig,zich niet te zullen verwijderen, alvo-‘

rens het gebouw‘ tot op ‘deszelfs grondslagen

zoude—zijn afgebrand. De vuurikolom rees al

hooger en hooget , zoo dat van verre de vlam—

men reeds konden= gezien worden. Nu kwamen

de Rompz'e‘re of stads soldaten -met de brand

spuiten om den brand te ’blusscheu; maar de om

hetgebouw zich geschaard hebbende’muitelingeu

verdrongen hen, “en noodzaakten heit terugr te

L
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keeren. Billijk mogt men vragen: » Waar blijft

de gewapende magt, om de Pampt'er: te onder

steunen?” De jagers, de grenadiers en de mare

chaussées waren reeds in de weer, en zoude deze

gezamenlijke magt dan niet in staat zijn geweest

aan het oproer eene andere wending te geven?

Eindelijk kwam er een bataillon jagers, en gaf

vuur, doch, hetzij dat men daarmede niet ge‘

n_oeg‘ aangehouden heeft, of dat het .te zwak

was, -‚het werd met geweerschoten en steenen

beantwoord, en trok naar de markt terug.

Een Luitenant ‚die achter, gebleven was, werd

een pistool op de borst gezet, onder "den uit.

roep; » Ordonn‘ez de na plus ;tz'rer sur neus.”

(Geeft -.order dat er niet meer‚op ons geschoten

wordt.) Híjwerd echter door, de op nieuw aan

‘rukkende jagers ontzet. - ‘.‚..-‘‚

. ‚Terwijl het Paleis van Justitie nog aan het

branden was, 1 vermaakten andere benden zich

gedurende dezen nacht met de stads gaz-lantaarns

te vernielen ‚en van alle huizen der hof- leveran‚

ciers, ‚de„uithangborden met ’sKonings wapen

voorzien, af te nemen en.te verbrijzelen, onder

het geroep van: .4 bas je maz'ntiendrai! (weg met:

‘ de sprenkz"lk zal handhaven.) Eene der troe

pen ging naar de straat rue des Beurres plunderde

aldaar het ‚huis van een’ zwaardveger , en

maakte zich _van’ alle de wapenen meester die

daar in huis waren.

‘ Men had eene lijst vervaardigd, waarop vermeld

9
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stonden,‘ de woningen Welke moesten geplunderd

Worden: het werd nu tijd dit werk verder te

volvoereni ‘

De ee’1‘st aan de beurt liggende was het Gou

vernementsliuis in de me auz Chiens. Men storm

de naar de benedenstad; de aanhang werd al

grooter en grooter, en voor het huis gekomen,

werden terstond de glazen ingeslagen, me’nbelen,

papieren en hoeken‘uit de" vensters gesmeten en

met.“ woede vernield. Het was slechts ter naau

wernood dat het den Gouverneur i“et zijne echt‘

genoote gelukte, dit dreigend gevaar Îte ontko

men. Ùok dit gebouw Werd in brand gestoken ,

doch ’ spoedig gebluscht. De koets van den
Gou‘vernèur werd— in gejruich’ naar de Vi‘sc‘hmarkt

gevoerd‘ en in de ’Se’n’ne geWorpenL ’ ‘ Î ““

Na *het 'volvoereh van deze heldendaden, trok

de grodle menigte door 5de stad , om de verdere

op de lijst staande "huizen aan harew0ede op

te ofl‘eren. Tot dezen 'behoorde‘ ook het huis

van den Directeur der Politie, den Heer in: KNYFF.

‘ Spoedig waren de glazen’ ingeworpèn en‘ de deu

ren open geloopen. Binnen gedrongen zĳnde,

werden de kostbaarste meulaels,‘ de‘voortrefl‘elíjk‘

ste‘sclìilderíjen van Waarde, porceleinen , glaswerk

enz. geheel verbrijzeld. Het zilverwerk werd ge—

stolen ,’ en door zeer wel gekleedde lieden weg—

gedragen, waar van eenigen-Îin Á‘ de nabuurschap

wönende, gedurig heen en weder liepen , zoo dat

in’een’ korten tijd alles was weggeroofd. De
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paarden van den Heer na mwrr werden uit de stal

gehaald en Vervoerd; twee der rijtuigen , met bed.

delakens , in plaats van vlaggen , versierd, werden

naar de groote markt gebragt, en aldaar aan de

vlammen opgeofferd. Men zag een zeer welge‘

kleed Heer den arm geven aan eene élégante dame,

en door het volk heen, dringen naar het plein:

daar eenig bloed ziende liggen, doopten zĳ bei‘

den_daariu hunnen zakdoek, te kennen gevende hun

leedwezen, dat het niet het bloed.van den eige_—‚;

naar des huizes was. Men heeft de dame hooren

uitroepen: ‚ Ware het van het eigen bloed van ‚na

_Kn’rrr ’‚ geweest, ik zoude er met smaak van

gedronken hebben. Welke gruwelen!l _

Mevrouw na xnvrr, midden in den nacht, inhaar

nachtgewaad, overvallen, en omringdîvan‘ bare

kinderen, verkeerde gedurende meer dan„vior

uren ‚in den“, doodelĳksten angst; meer (dan

honderd ‚malen dreigde, men bare borst met

_‚sabels „en dolk_en te zullen doorsteken.‚ Deze

voortreffelijke moeder verklaarde aan de moorde—

naars, dat men haar het leven koude ontnemen,

mits men bare kinderen.spaardtg.

Het geluk voor, den Heer nu xnrrr wilde, dat

hij als directeur der politie vigelerendé, om

‚zoo veel mogelĳk in de stad de rust te herstel’

len‚ afwezig was. Hoedanig zijne aandoeningen

moeten. geweest zijn, bij zĳne te huiskomst., is

gemakkelijker te denken dan wel te beschrĳven.

Men heeft hem het wat laten wedervaren in rijm:
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betrekkingen de beste pogingen tot eenen terug—

keer van orde , te hebben aangewend; doch de

lafheid of het verraad van hen, die hem hierin

„moesten ten dienste staan, maakte zulks onmo"

gelijk ”)..

Een gelijk lot: onderging de woning van den ’

‚heer scnuuamus, procureur des- Konings; ook ‘

daar werden de glazen ingev‚v‚orpen en alle de

meubels vernield. — ‘

Op de plunderlíjst stond ook het huis van

‘den Heer smoor vermeld , doch men heeft dit vrij

gelaten, denkelijk, omdat de Heer sroor zijn

verblijf had bij den Heer notaris rnoms, fils, en

ook neef is van den Heer nu nnoncxìzne. —

In den morgenstond begon de militaire magt

zich meer‚en meer te ontwikkelen. Daar, waar

de volkswoede het hevigste was, marcheerden de

grenadíers en jagers, kompagniesgewíjze, door de

straten; men schoot met pelotons vuur, en er

werden van weêrskanten eenige gedood en ge—

kwetst. Had men dit maar vroeger gedaan? Nu

hadden zich de volkshoopen reeds te veel in de

stad verdeeld, en de meeste baldadígheden waren

gepleegd geworden.

Aangaande het paleis van justitie, zagen de

muitelingen nu volkomen hunne wenschen ver

vuld. Ten 8 ure des morgens Was alles ver

brand, en het geheele gebouw een puinhoop.

*)‚Ll Villa Rebelle. bl. 31.

F‘‚ ‚‚ ,‚ _ _
/

‘_
‘

’L"——"‘\—‚ —“—% ‘—\4——‚._À:2_ ___Ê‘—» 2’ I ‚ ‘
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‘ ‘D‘Ub‘àl’dädigl'red’én hadden nog geen einde. Men

km‘m ’op de Pla’eede la mammie bĳeen. Een kleine

‘d'o‘ch Sterk ’gespierde man liep aldaar ongestoord

rond met ontblootte armen en eenen sabel

in de hand. Dit wapentuig, onophoude

’le link; en regts boven zijn hoofd ’8Waai—

ĳende, 'fie‘p hij sù’hre‘enwende nît’: b Je luis

Mà‘rà'i’u'ëflo 18 ä'è'c‘0nd." '(lk hen Mnsaniëllo de

tweede). Het is wonder dat men hem, in na‘

’!!öot'áirig vim het geen den dag te voren op het
"I‘Ĳolneel vertoond was, ook niet in ’tfinmf te

'pà‘al’d‘, en door den ’bandieten-Stoe't ‚gevolgd,

"âodr ‘de Red hee’fl; ron’dgevoe'rd.

Nu lu"vàïn er eene bende aan van 40 of 50

äha’h van het ergste ‘graauw; meestal beschonken en

geWap'end. Met trommon ‘voorop, marcheerden

‘-’Ĳij langs de straten en bleven staan voor ’het

‘ Ea‘fé Sm'ne, een ‘der rijkste en schoonste kofij

huizen van ’Bruuel. Zij vroegen drank, en men

voldeed met den ‘grootslen vpoed aan bannen

‘eisóh, ‘veeflig of vĳftig 'flesschen Van de fijnste

’—lîikòuren“verden uitgedeeld; zij dronken, smeten

.“ve‘r'scheiden flesschen aan stubkm op ’de‘st‘l‘aat,

en gaven ook aan vrouwen uit het gepeupel te

‘drinken. ,Zoo ĳver ’Was het gdiómon, toen een

jongan‘mm ‘14 of U5 ‘iu‘ar [het iroíìihuis Wilde

‘binnunèringën. Men ’zeide î’hem’, dat hij miet

behoefde Thinnen"te komen, dat men ’hem ook

te drinken zoude geven; daarover gebelgd,’ zoo

het schijnt, sloeg hij eene ruit van de voordeur
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aan stukken. Het geraas daarvan was dadelijk het

sein der verwoesting. Het janhagel verbrijzelde al

de glazen van de eerste verdieping ‚ drong het

-kollijhuis binnen, sloeg spiegels en lusters aan.

stukken, "plunderde het: over-schot der likeuren ,

stal het zilverwerk en wat meer voorhanden was,

en schoot verscheidene malen met kogelsin de

‘zaal. Die in het koiiijhuis waren namen de

‘vlu’gt en ontkwamen ter naauwer nood door

eene achterdeur.

Ook op de kazerne St. Elizabeth was het ge’

munt, men wilde dezelve plunderen, doch het

gepeupel werd door het schieten der soldaten uit:

de vensters, terug gedreven.

Na zoo vele door de geheele stad verspreide ‚

vmnorde enverWoestingen, vond men het: geraden

de patrouilles der Grenadiers ‘en Mare'chaussécs

;‚.1e koninklijke Paleizen te doen bezetten, ten

einde die voor de woede van het gemeen te be’

veiligen. De overige troepen keerden naar de

îkazernen terug.

De militaire magt ophoudende de stad te’

doorkruisen, begon men te gevoelen, dat het tijd

-werd dat de welgezinde burgers ;zi.eh wapemlou

om zelve voor de rust der stad en de‘zekerheid

hunner personen en bezittingen zorg te dragen,

Tot dat: einde begaven zich eenige _.voorname

‘inwoners naar de kaserne de: Annariciadar en

'eischten de wapenen de‘r nieuw opgerigte Schut

—’te1‘ij (Garde Communale), die hun gegeven wen

‘

3Û
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den, ten einde voor hunne verdediging te kun‘

nen waken. ‘

Van wége de stedelijke re’gering, hadden zich

nog geene bijzondere bemoeijingen geopenbaard,

ofschoon het reeds de tweede dag der groote re.

eolutz'e was, en de gansche stad met plundering

en verwoesting werd bedreigd.

Eindelijk omstreeks elf ure ’des morgens ‚van

den 26. Augustus 1830, las men aan het Stad

huis en in de wijken der stad, eene eerste Pro—

clamatie of afkondiging van de Burgemeester en

Schepenen der stad Brussel, aah hunne medebur“

gers. (Zie BIJLAGE N°. I.)

Het verdient opmerking, dat in deze afkon

diging‘gezegd wordt: ‘

» Het regt op het gemaal,‘ is van heden af‘

0 aan opgeheven, en zal door geen'e andere be

n lasting van dien aard, onder welke benaming

» ook, vervangen worden." ’

Niet ten onregte zoude men hier uit kunnen

afleiden, dat dewijl er in de afkondiging geene

andere punten van bezwaar dan deze worden

‚aangevoerd, als dan ook het regt op het ge-’

maal, als de oorzaak of wel hoofdoorzaak van

1het oproer zoude moeten worden aangemerkt.

‘_Indien dit zoo: ware , dan is het toch te verwon

deren, dat onder alle de oproerkreeten, welke

er zijn aangeheven geworden , nimmer die over

het gemaal is teberde gekomen. Die welke , voor

zoo verre die door onderscheidenedagbladen en

“‘._ I.‚‚——-.;.
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uitgegevene brochures van ooggetuigen vermeld,

zijn gehoord geworden , waren : Weg met den K0

m'n_q ! —‘ Ì’Ï’eg met het Ministerie! -‘ Weg met de

Hollanders! — Leve Frankrĳk ! -— Leven de Fran

schen! —- Leve de Koning .’ (hier mede zal dan ze

ker Lonewvx de 1. bedoeld zijn) Leve de vrĳ—

heid! —- Leve de Potter - Leve Napoleon! -

Leve Karel de X. ! — Leve Pol‘ignac! maar niet één

oproerkreet over het gemaal.

Een uur na deze Proclamatie, zag men reeds

eenìge met geweren, sabels, degens enz. gewa

pende lieden opkomen, die van uur tot uur ver

meerderden, en het beginsel. waren tot de vor

ming eener Garde bourgeoíse (Burgerwacht). Zij

verdeelden zich bij patrouilles en trokken de

stad rond, om hetmaken van verdere zamen

scholingen voor te komen. .

‘ De burgerwacht diende toch wel een vaandel

te hebben? Dat van ‚het ouden heldengeslacht

van Oranje Nassau werd afgedankt. Hoe

gaarne had men le drapeau tricoloré , de driekleu

n‘ge vlag van Frankrĳk , opgestoken? Hierop had

den zij toch hunne hoop gevestigd, en nog vlei

den zij zich, dat de Edel Mogende Heeren ma -

nnoucxiamz, m; maanz, nz srAssurr en LEBON ‚ te

Parijs zijnde, door hunnen invloed en dien van

den graaf na CELLES, in bloedverwantschap met

den beroemden cunann, de overeenkomst van het

intrekken van een fransch leger in België al

spoedig zouden sluiten. Tot groote droefheid
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van onze Unimùm, Waren deze pogingen ge‘

heel mislukt. Frankrijk wilde met regt zijne

brave, dappere soldaten niet in de gelederen

voeren van eene bende , bestaande uit gaûuvvdieven,

bnndstichter: en het schuim des Volks. De»

franscbe burgers, als helden gestreden hebbende

Voor hunne grondwet en voor hunne regten, Ver‘

foeiden een volk, dat tegen den besten der ko“

‚ ningen, die de grondwet en de mgten des

volks op het heiligste nakomt en handhaaft,

opslaat, en een gelukkig Nederland in stille rust.

en vrede moedwillig verwoest, de onuitputte—’

lijkste goedhedeu En weldadighedeu van deszelt‘s

Koning op de ondauhbaarstz wijze beloont, en

de schoonste Stad aan het geweld-‘ der vlam—

men en aan alle de grnmlen van moord, ten.

prooije geeft. ‚u

De hoop Van het fransûhe vaandel. door

flmwclze nngt ondersteund, te kunnen ontrol-‚

len, was dus verloren, en het Handel dat het

bhùdiete korps van de gordijnen Van unn smmuo

g‘èlnalltt had en waarmede het de stad was d00!‘-‚

getrokken, was voor de Gard: Bourgeoise ook

niet wel te gebruiken. In denen twijll‘elachtigen

toestand kwam men op den inval , om he oude

revolutie vaandel van van mm noo:r van 1789 voor

den dag te halen , euaie daar tegen drie ure naden—

middag wapperde de brabandrohe vlag van het

Stadhuis. Het lag dus niet in den geest der image“

’, om, ziendeennedenkende Water gebeurd was

‘MÌ' '71” i ‚ ‚\ ’ M-_.____s_ 51Î‘ ’——nmì.Ax-'‚--J
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en nog gebeuren koade‚‚un eenpariglijk’ op ;9

staan , zich te vereenigen met de militaire magt‘,

en alzoo gezamenlĳk. met. eene hmbt meer äiìn

voldoende, de - muitelivgen ‘ geheel ’en al te. om”

wapenen ‚’ geheel magtelow te maken. de. bel’

hamers te atrafl'eu, en alzoo het wettig gezag

des Koning; in limml Weder te hérstellen‚ Hoe.

roemríjk had zulk een dag V_.00!‘ de hĳlfg€h

wacht van Bram! niet geneest? ‘En ‘Ĳalk

een onafzienbfllf veld van mappen en verwoeë’

fingen Wa5 daardoor niet vóórgekomfin gewor.’

den? Nog was het tijd om alle; 16 herstellen,

en tot orde en rust terug te brengen. lmlâl‘n‘ru

Neen ! Brussel scheen helaas lgodomd‚ 0m de 191“

schrikkelijkste straffe te ondergaan, door in baron

schoot de benden te verzamelen, die met brand€tv

de fakkels, en in dan gloed de! vlammen ham

eigene stadyerwoesteden, en zich met dolk‘en

vmpenden, om bare eigene inwoners tekunnen ver”.

moorden. Brueeel! tot het hoogste toppunt van

geluk, welvaart en rijkdom opgevoerd, schijn-t,

Ôverschriklijk oordeel! door eigen toedoen, door

eigen schuld, door eigene boosheid. , tot puin en

asch te moeten vergaau’ ‚ even gelijk het paleis van

justitie, dat nu gewroken wordt, —’ God gave,

dat dit niet bewaarheid worde!!

_ Het moge dan zijn, dat eenjge brave, welden‘

kende burgers van Hmsel, anders gedacht heb“

ben, maar wij voor ons kunnen die braband‘che

vlag, niet anders erkennen_ dan ‚Voor em op‘.

I
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roervlag,'día door de burgers zelve wordt gehul

digd. .

Nadat de burgers zich eenigermate hadden ge-‘

organiseerd, trokken zij met hunne wapened en

de brabaudsche vlag vooruit, door de stad. De

voornaamste ingezetenen rigteden ook eene wacht

‘ te paard op. Hier en daar werden eenige kleine

troepjes muitelingen ontwapend.

Op den 27'“ Augustus 1830, hadden zich

acht duizend burgers laten inschrijven. Met de

twee duizend militairen van het garnizoen maak

ten zij dus reeds eene gewapende magt van’tt'en

duizend man uit. Aan wapenen en alle benoo

digdheden behoefde het niet te ontbreken, daarin

zoude, des behoevende, rijkelijk door het gou

vernement worden voorzien; en waren er meerder

troepen noodig geweest, zoude aan deze hulp ook

zijn voldaan geworden. Had men bij zulk eene

magt nu niet eenen dadelijken terugkeer tot het

wettig gezag mogen verwachten? De gevolgen waren

echter geheel anders.

De plunderaars en brandstichters den vorigen

dag en nacht, de hun , door hunne opperhoofden

opgelegde, taak volbragt hebbende, hadden nu

een plan gevormd, om zich tot eenen aanval op

andere voorwerpen te bepalen.

Eene dezer benden wendde eene poging aan,

om den toegang tot de straat van het Museum

te overweldigen, ten einde het rijke toilet van

Priuces unumua te vernielen. Men deed meer—

‘ M_h_—Á ‘—“‘ - ‘3 &Mm‘ûl
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dere aanvallen op de zalen der Tentoonstelling‚

als ook op de koninklijke Paleizen en andere

gebouv‘ven. ’V00r ditmaal gelukte het der burgerij

deze baldadigheden te beletten.

Ontevreden over deze mislukking, stroomde men‘

de vVlaa’msche poort uit naar de beroemde fa‘

bríjken Âvau de Heeren BASSE , nosnzvnx en REĲ , en

vernielde aldaar alle de werktuigen. _Men begroot‘

de schade aan deze achtingswaardige fabrijkanteu

toegebrágt op ten minste twee maàl honderd“

duizend ’ guldens. Bijna had ook de uitgebreide

fabríjk van 1‚den Heer rnzvnmnms hetzelfde lot‘

ondergaan. Men ontdekte eenen man die reeds‘

pogingen deed, oml’.’ dezelve in brand ‚te

steken; hij werd echter gelukkig, na gekwetst te"

zijn, door de burgerwacht gevangen genomen.

Het getal Werklieden , welke aan deze fabrijk

dagelijks hun bestaan vinden, wordt op wij/Hen

honderd begroot. Zoo wroet de boosheid in

bare eigene ingewanden, wanneer alle de ban

den van’het maatschappelijk leven verbroken zijn ,

en het' heilig regt van eigendom met voetenr

getreden wordt. Zonder—de invoering der ma-.

chinerie is het niet mogelijk om tegen de mede—.'

dinging‘v van anderen te kunnen wedijveren, het

zijn dus de werktuigkundige toestellen, aan.

welke onze‘ fabrijken haren voorspoed en onze

arbeidende klassen bare bestaanmiddelen te dan

ken hebben, worden deze verbrijzeld en ver

brand, dan berooven de misdadigers zich zelve
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Van de middelen tot hun onderhoud. ‘De ge-j‚

zamenlijke fabrijkwerktuigen thans 'in -Engeland

voorhanden, oefenen alleen eene kracht uit, die ‚

met die van houdend millíoenen chhen, gelĳk;

staat, terwijl de bevolking zelve van dat land

niet veel meer dan rij/Hen millioenen menachen

bedraagt. Het is juist door deze middelen,

dat men in staat is eene groote massa van goe--,

deren voort te.brengen tot eenen prijs , dat de-’

zelve voor ieder verkrijgbaar zijn. Ontneem nu.

deze fabrijken bare ‚werktuigen, zoo kunnen zij

tegen andere mededingers niet werkende blĳven ,

en honderd duizende van nijverige en nuttige

werklieden, worden aan de droevigüe ellende en

armoede ten prooi gegeven.

 

Dezen morgen deed de regering der stad eene

tweede afkondiging, te Vinden onder BĲLAGE

îN°. Il. “. . ‚

Volgens deze publicatie Werd de burger—wacht al

meer en meer georganiseerd en de rust zoo men

hoopte hersteld. Het tegendeel had „echter phatg‚‚

Wij hebben te voren aangehaald, dat er uw

weken besteed waren tot gereedmaking van_ alle

de noodige toestellen voor de prachtige illnìtni"

natie die er op den 24' Àugustus 1830‚ den

dag van ’sKonings verjaardag, in het Park zoude

plaats hebben. Men had‚het park ook voomien

met eene schuur, waarin de duizenden van gla—

zen tot die verlichting benoodigd‚ bewaard wex-.
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dem 0m redenen vroeger“ vermeld had men

die feestviering tot eene nadere gelegenheid uit

gesteld; alles Was dus nog in de volkomenste

orde, en wachte slechts naar het besluit der

regering om te worden volvoerdi

Naar mate nu door de oprigting der burger“

wacht, schijnbaar het tijdstip begon te naderen ,

tot wederkeering van rust en orde , begonnen de

’ opperhoofden der muitelingen en brandstich‘

ters te vermoeden , dat welligt de uitgestelde illu‘

minatie in het. park spoedig voortgang zoude heb

ben. Dit konden zij niet dulden , want, al wat er

nog ter eere van onzen Koning gedaan konde’

Worden , moest worden vernield. Het besluit

Was genomen.

Het was den 27°“ Augustus , des morgens tusw

scheu 9 en 10 uren , dat een groote volkshoop

naar het park stroomde. Aldaar aangekomen,

werd dadelĳk al het houtwerk der stellingen in

alle de lanen, omvergehaald en vernield. De

stukken en-brokkeu werden op de plaats genaamd

Bassin-Vert, zĳnde een der grootste grasvelden in

het park, op hoopen gesmeten, en vervolgens

in brand gestoken. ‘

Terwijl van alle zijden de vlammen oprezenfi

ging men naar de schuur en haalde die omver;

alle de glazen en andere benoodigheden voorde

illuminatie werden daaruit gesleept en naar het

midden van het Park; gebragt, kort en klein

geslagen en alles vergrnisd. De stukken en brok- _
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ken der houten stellaadjes, die hier en daar nog

verstrooid lagen, werden opgehaald, en daar

mede de brandende houtstapels nog verder aange

stookt. Deze brand had vanj_des morgens ten tien

tot namiddags twee ure aangehouden, en gedu

rende al dien tijd hebben , noch de burgers, noch

de militairen geene de minste pogingen gedaan

om deze verwoestingen te beletten. De troepen

stonden voor het paleis des konings geschaard,

zij zagen dat gene, hetwelk ter eere van hunnen.

Doorluchtigen vorst was opgerigt, voor hunne

oogen vemoesten en door de vlammen vertee

ren, doch namen volstrekt geen notitie van de

rondom hen plaats hebbende volksbeweging. De

generaals waurmza, D’AUBREMÉ, sensor en van

BĲLAN'I.‘ bevonden zich in— het binnenste van het

paleis.

Men geeft voor, dat, wat de burgerij betrof,

dezelve nog niet genoeg georganiseerd was om

deze wandaden met geweld te keer te gaan,

men was niet voor des namiddags ten vier ure‘

daartoe in staat; waarlijk zonderling genoeg, juist

op het tijdstip dat de geheele vernieling reeds

was afgeloopen. — Toen de burgers aan het Park

kwamen, werd hetzelve door de brandstichters

en aanschouwers gewillig ontruimd, geen won

der zij badden in alles hun oogmerk bereikt en

hadden dus met het Park ook niets meer te

maken. . .

Omstreeks. 7 ure des avonds hadden zich we
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der nieuwe zamenscholingen van kwaadwilligen

door de stad verspreid. Sommigen derzelven

werden door de patrouilles der burgerij uiteen—

gedreven. Een groote volkahoop vond ‚zich

bijeen op de‚Place royale, tegen over het koifijhuis

l’Amítíé ,’ dezelve‚vormde het plan om zich tegen

de burgerwacht te verzetten en haar te ontwapenen.

Aan een peloton burgers dat voorbij trok werd dit

opzet dadelijk uitgevoerd. Twee zeer sterke

patrouilles , die op hetzelfde oogenblik aldaar ter

plaatse aankwamen, trachteden hen/in dit opzet

te weêrhouden, maar de muitelingen wierpen

zich op hen, en schreeuwden hen toe , dat zij

de wapens moesten nederleggen. De patrouilles

bleven nu terug, in de hoop, dat men uit een

zoude gaan; de halstarrigheid bleef echter voort

duren, zoo dat men eindelijk genoodzaakt was

geweld te gebruiken. Drieder muitelingen ble—

ven op de plaats liggen, en anderen werden min

of meer zwaar gekwetst. Ten gevolge hiervan

gingen alle de oproerige zamenrottingen uiteen ‘

en de dagliep voorts rustig af. Ziedaar dan

weder—een treffend bewijs, dat wanneer men reeds

bij de eerste beginselen des opstands krachtdadige

en alles afdoenende middelen, tot ‚ deszelfls

stuiting had) aangewend, al dadelijk de stad

Brussel voor verdere onheilen zonde zijn bewaard

gebleven. ‘)

Er werden zoo wel tegen de plundering‘der

fabrijken, als ook. tegen degzamenscholingen pro

-__M.__ĳ— _ . _.\_‘‚‘V‘\ -’ ‘ .. ‘(
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olamatién afgelezen , (zie BIILAGE N'. “l en IV,)

die echter weinig indruk maakten.

Reeds drie dagenlang had Brussel de ijsse—

lijkheden van plundering , brandstichting en moord

ondervonden, en het bleek maar alte duidelijk

dat zoo wel door de burgerlijke als militaire au

toriteiten, geene bestendige en beslissende mant—

regelen werden in het werk gesteld, om het kwaad

tot in den wortel aan te tasten en uit te roeijen.

Ten aanzien der stedelijke regering en burgerij

had men eenen nadrukkelijken order verwacht , om

de opperhoofdeh van de onderscheidene benden

te arresteren en aan de straf der wetten over te 98‘

een. De Brusselaehe burgers hadden toch voor hun—

ne oogen gezien, dat Graven en Baronnm, bij

-hen zeer wel bekend, dcbevelheöben waren geweest

van de benden monsters , die het paleis van Justitie

hadden verwoest , en dat het deze Graven en Baron

nen waren geweest, die na de plundering , de order

hadden gegeven , om het paleis in brand te steken

en niet heen te gaan voor alles een puinhoop

zoude zijn. De Bruuelsche burgers zijn het die

ook getuigen zijn geweest, dat men aan de lan

taarn van het paleis een grĳsaard van zeven tachtig

jaren heeft Willen ophangen , en dat zulks zeker zou.

de geschied zijn , ware het niet dat een der muite1‘s ,

die nog een vonkje menschelijk gevoel over had

en dezen man herkende, hem gered en den strop

"bad afgedaan , dien men reeds om d.es grijaards

hals gebonden had. De Opperhoofden van allede
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gepleegde gruwelstukken waren bekend, zij waren

bij elke afzonderlĳk afdeeling van muitelingen

verdeeld, en hadden ook het opzigt bij het ver-_

branden der illuminatie toestellen in het Park.

Het is onmogelĳk zich eenig denkbeeld te vor‘

men, kan hij"alle zoodanige gebeurtenissen, de

‘ verblinth :zoo ver ging , dat men niet begon in.

"te zien, dat het gehedle plan der zamenzweering,

volstrekt van geen beginsel nitvloeide, tot eenige

de minste verbetering voor het wezenlijk geluk des

volks; het eenige, dat er nog te denken over

“blijft, is, ‘det de raúimaĳers, bij ondervinding

ziende ‚ dat hunne oogmerken niet konden geluk

ken, en‘tevena gebruik makende van den maar al

te groeten invloed, dien zij op ‚een aanzienlijk

gedeelte -der Belgen hadden weten te verkrijgen,

eindelijk, onderling zijn over .een gekomen, om

te zeggen: wil men niet aan onze eischsn voldoen ,

laat om dan verwoesten!!!

De ‘d’ag van den 28 Augustus 1830, was al

mede, voor alle weldenkende burgers vanBrua.

‚cel, ‘niet‘naar de hospe en verwachtirgg.‘ Hoe

‘kûnde‘het toch anders zijn, of deze onschul—

dige maar zoo ongelukkige’ânwoners, moesten

hunne eenige redding ‘te- getneietv zien, door de

nieuwe aankomst van troepen, ‘die met de reeds

’ ÍBB'WGIÌg zijnde troepen en ín-‘volkomene overeen

stemming met de gezamenlijke burgerwacht,

eindelijk een einde zouden maken aan alle hunne

doodsangsten en verschrikkingen. ‘
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‘ Danin Plaats,‘ dat eene z‘oodanige ondersteu—

ning en redding, door het zoo niet geheele, ten

‘minste grootste gedeelte van Brussels ingeze

tenen, met opene armen zoude zijn ontvangen,

kwam de stad op den % Augustus 1830, des

‘morgens‘ omstreeks 10 ure, op nieuw in‘beroe“

ring, en nog wel, door de verspreiding eener

schriktíjding (zoo als men het noemde) dat er

talrijke troepen van den kant Van Gend en Van.

Antwerpen in aanmarsch waren om de burger»

’ wacht af te lossen ”). ‚ "

Er bestonden nog andere punten Van mis"

noegen. _‚

’ De oflìcieren der , aan de hoofdwacht voor het

stadhuis , dienstdoende garde bourgeoíse, hadden

‘ ‚ te kennen gegeven, dat het volk (voornamelijk

de muitelingen) zijn misnoegen te kennen gaf ;

‘- dat er nog een militaire wachtpost voor de

gevangenis des petits carmes bestond, hoewel het

“de édm'gà 'wacht der stad was die nog door

‘ militairen werd betrokken.

Alweder op het berigt van deze ontevreden

heid des volks (waar nimmer een einde aan is)

werden eenige oíficieren der burgerwacht van

het stadhuis, naar de heeren militaire komman

danten afgevaardigd, die nog altoos (als leven

dige-dooden) voor het paleis des Konings waren

J

*) Maar niet ‚ zoo als men verspreid had , te ontwapenen,
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gedationneerd. Zij hadden den ’las‘t, eene order

te vragen, om den militairen wachtpost der Petits

earmes naar binnen van het huis van Arrest te

uerleggen, zoo dat alle de buitenposten, uitslni’

tend aan de burgerwacht moesten worden toe

vertrouwd.

. Die afgevaardigen ‚van den hurgerkommandant,

"Bar0n n’noosvonsr , werden door de Generaals

ABERSON, WÀUTHIER en nu mn.mnr ontvangen. De

gevraagde order werd hun overhandigd. maar de

Generaal van nuĲmrr deed deze burger-oflìcieren

‘Vel‘staan, dat hij in den 100}! Van den dag eene

aanzienlijke versterking van troepen zonde ‚_ont‚‚

vangen, en, metderzelver hulp , de gewone gar’

nisqens-dienst in de stad weder zoude hervatten,

tem einde „de bm‘gerwaclĳ van deze zorg te

ontlasten. ‚

De burger-officieren op het Stadhuis ‚terug ge‘

komen zijnde, en verslag doende van hunne ‚zen’

ding , ‚deelden aan den kommandanben-chef

de door den Generaal van BIJLAND'I' ‘ontvan‘

gene tíjding, en het door hem te kennen gege‘

ven voornemen, mede. Zij voegden erbij, dat

zij zeker waren van‚de gezindheid van alle ‚de

posten der burgerwaoht, om niet te duiden, dat

te Brussel. de troepen zouden binnen komen,

En, in _waarheid, ‚deed het eenvoudig berig;

eener op. handen zĳnde komst van nienwe troe‘

pen, bij de, aan ‚de talloozegwnchtp‚osten der

md‚ ingedeelde, burgerwachten de Woede-gisting

- 4

‚—-‘\—“_—_.‚ ‘‚v_‚ -‘_‚„ _‚‘ ___ _ \ _p_k ____‚__



50

tot "het uiterste ‘etíjgen. Weldra kwamen er om

donnans‘olficieren van alle kanten hij het hoofd

kwartier aán, en n6g‘wel met het berigt , dat

men het voornemen te kennen gaf, Om met ge‘-î

Weld zich tegen het binnenkomen der troepeni te

zullen verzetten. Er werd ook alreeds gesfiro"

ken vande poorten en s'u‘aten te’zu’llen verstop

pen, en de ‘geheele bevolking’te wapen te doen

loopen om’" de hurgerwach’t te ondersteunen;

r’net‘één woord: de opwelling der driften was zoo

hevig ‚dat de stad voor een ’o’ögeùblik op nieuwaan

de angstschrikken der vorige'dagen werd blootge‘

steld. Geen wonder‘, dat deze gesteldheid van de

gemoederen‘ der burgerij, de oplettendheid «Ivan

den kommandant-en-chef, van eenige overheids

leden en aanzienlijken‚ gaande maakte.‘ De heer

kommandant besloot hierop, om de plaatsheb‘

bende omstandigheden aan dé vergaderde Gene

raals, voortestellen. Hierbĳ Maren ook nog

tegenwoordig de heeren vm’ naasmssan, run’au,

nummer en zoon, rr.zrmcxx,‘de Graaf van nu

maar, en de Graaf ‘m: naem‘nú. "Zij— Vervoegìden

zich ‘gezani’exllij‘k naar het 'paleisde‘sKonings. "

Het ’was'dé Generaal naason die, zo’o ‘Wel Voor

iièh”als voor de"ovèì‘i’ge Generaals, den wensch

te kennen gaf, dat elke gelegenheid’ zoude wor

den vermeden, om op nieuwhet bloed te doen

; ‘ . .
1lill|i| .l l

stroomen. ‘

l _ Staande ’ den tijd dat de"’uitslag ’nog niet he

kènd'was, Was het volk ongeduldig geworden en

’ “n-———_h__‚. ‚‚ IĲ‚—r“ —‘- _1;___fi4,„ t‚___‚_ 1
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gedeeltelijk de’stads raad‘zaal ingedrongen; _Er

Werd 'eené- eonrli1ís‘sie naar ’s Koning paleis afgezon

den,.7ten- einde dan uitslag’te vernemen." Ware

het , dat door de‘Generaals was goedgevonden,

de order om dee’tî‘oepen’ in de stad te laten ko‘

men ‘, niet te herroepen, ’zoo‘ zoude de stedelĳke

regering Win de naderende‘ tnoepen" te gemoe't

treden-‚l om de chefs te bezweren, op eigen

gezag hunne ‚beweging te staken. _ ’ ‘ '

“ D’e gezegde cotn‘missíe‘zich naar 'aKo‘ningá pa

leis’ begevende, ontmoette reeds onderweg de

hèe‘ren" dheéä der gewapende burgerwaòht, die .

van h’ùnne zending terug keerden, met het be‘

l’igt, dat de troepen niet in de stad zouden ko—

men; 'dat ‘die, welke ‚voor het paleis waren ge

stationneerd, ‘ aldaar zouden stand houden, onder

heding,‘ dat de pnbliekè’ orde door de burger—

‘Wacht alleen zonde gehandhaafd ‘Worden‘, en dit

. deze staat van zaken zonde volgehoudenï“worden

tot op de terugkomst van eene de‘p'utatie, welke ‚

de ingezetenen dei‘ stad naar den Koning zonden

zenden, ten einde aan Hopgstdanzelven den wensch

der húrgaríj tot het herstel 'der grieven, te

onderwerpen. ‘ ‘ ' ' “

‘-‘“ Op dit Besluit —Werd door den Generaal -VA_N

nvr.ä1irrr, eenen ordonnans ollicier, de op Brusctl .

aanrukken’de troep’en, te gemoet gezonden , die ‚

hij ’zijne terugkomst heri’gt gaf, dat hij, in de rig

ting“‚ van Mechelen, twee regementen infanterie

met acht stnkkengeschut op Bruno! aanmkken-‚

4“.



'52

de, bad ontmoet. ‘ Dat er ook een’regement‘lìusì

saren"wm den kant van Gend‘in‘aantogt 'was,

doch dat de kommandahten van bèide de ‘korpk

s‘en hadden «verklaard, ;het verder voortgukken‘,"

tot nadere orders te zullen staken.‚ ‚ '

‚ ‘-Ten gevolge dezer maatregelen , werden, in ‚alle

wijken der stad, de "beide proólamatien aange‘

‚plakt, door ons medegedeeld, in de BIJLAGEN

N°. V en VI. ‘,

Alle 1de ‘ui‘tzigten en verwachtingen, om door

‚den intogt van meerdere troepen aan ‚de rampen

‚en ellenden een-einde te zien, kwamen voor de

.weldenkende burgers hier door op eens te ver—‘

.Ĳallen:' hunne eenige hoop bestond nu nog in

eenen gunstigen uitslag op het ‚adres , ‘dat door

î‚eenige ‚ingezetenen aan Z. M. den -.Koning zoude

worden o‘pgezonden. Onder voorzitting van ’den

Baron ps sacus‚‚, Lid der. Staten’Generaal ,‚ had er

dan ook op den 28‘“ Augustus des:avonds ten zes I

‘ure ’op het Stadhuis eene ’wergadering plaats,

;bestaande uit onderscheidene leden der burger.

wa‘‚eht‚, ;Advokaten , kooplieden , Iabrijkanten enz. ‚

‚maarinbeslot’en werd, den Koning een adres aan

te bieden. (Zie deszelfs inhoud BIJLAGE VIL)

’De ‚benoemde commissie , om naar 's Gravenhage

‘te gaan —en .dit adres aan Z. M. den Koning in

te leveren, bestond uit de Heeren Baron J,

m'nooevunsr, Graaf r.‘ van uÊaons wasrrnro , cau

MĲ— —-_ L‘ „’41 . ‚

'=nssms,_.r. na sÊcus , _lidder Staten uit Henegou2

even , en.rsr.msa’r , (den vader)„koopman.
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. De afivacbli'ng van het antwoord'dês Konings ,‚

op dit’ad’res—‚bragt nu eenigestilte‚te weeg. DeS’

Zondags , den 29‘ Äugustus, werd‘er nog in enkele‘

Kerken godsdienstoefenîng gehouden. Voorts was“

menbezig met het aanemen van burgers, die zich‘

in de burgerwacht lieten insòhrijven; terwijl ook

de oprígting' eener burgerwacht in de 'vóórste

den,. als noodzakelijk geacht wordende,. werd‘

tot stand gebragt.

In‘ betrekking tot het indienen- van heb adres

der Brusselsche burgerij" aan den Koning,en de

aanmoediging aan de burgers, om. te blijven vol..

harden in hunne zorg.voor het behoud der al‘

gemeene rust, werden nog twee afkondigingen

gedaan. (Zie BIJLAGEN N°. Vlll en IX.)

Wij eindigen voorloopig het zoo treurig overzìgt‘

der gebeurtenissen te Bî‘usael, met nog te kennen

te geven,. het door Z. M. onzen Koning zoo wijs‚

selijk genomen besluit , in dato: ’s Gravenhage 28

Augustĳs 1830, behelzende- eene buitengewone

hijeenroeping der Staten Generaal, op’ Maandag

den 13 September 1830.. (Zie BIJLAGE N°. X.)

Ons voor een oogenblik afzonderendetot eene

‘ meer afgetrokkene beschouwing over de moge‘

lijkheid van zulk een woest ‚en oproerig gedrag

van zoo. vele ingezetenen van Brussel, kunnen

wij. ons den aanleg hiertoe niet anders verklaren,

dan in het eigenaardig karakter van de grootste

massa der lagere klasse, die de hevolkingvan

Brussel uitmaakt„ Deze klasse van menschen he’
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staat voor het kleinste gedeelte uit Brabanders ,

en Voor het grootste gedeelte uit Walen, zoo

‘ dat men kan aannemen , dat het geheele Zuide

lijke deel der Provincie Zuid-Braband uit Lui_

kerwalen bestaat. Reeds van oude tijden ken-‘

merkt zich dit volk als zeer oproerig van aard,

en staande op eenen lagen trap Van zedelijkheid en

beschaving. Reeds in het midden der veertiende

eeuw stond het tegen deszelf's eigen Bisschop

op, en heeft sedert deze oproeren meerma- '

len herhaald. Wanneer de partijschappen in

België deszelt‘s schoone landstreken vernielden,

waren het de Luikervvalen , die zich in woestheid’

en wreedheid bijzonder deden kennen. Van daar

dat bij elk plan , hetwelk in Braband tot den

een of anderen opstand gevormd werd, men ten

allen tijde getracht heeft, de Luikerwalen in zijn

belang te krijgen. Het ligt inderdaad in het ei

genaardig karakter van dit volk, om zich gaarne

tot het. plegen van wandaden te laten gebruiken.

Een van deszelt‘s voornaamste bedrijven bestaat in

het. maken van geweren, sabels en allerhande

Wapenen. Zij zijn in dezen tak van nijverheid

wezenlijk beroemd, doch juist aan deze dagelijk

sche behandeling van moordtuigen, gevoegd bij

hunne woelzieken en ruwen aard, wordt het

bloeddorstige van hun karakter voornamenlijk

toegeschreven. 'Uit dit 'aangehaalde laat zich dan

nu ook gemakkelijk de. oorzaak verklaren , hoe

de LUikerwalen, zoo wel als ingezetenen van
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Brussel, als ook van hunne -Pro’vincib zelve,

(waarvan-wij straks spreken zullen) in dezen te‘

genwoordigen opstand eene zoo groote rol ge-ì

speeld hebben. Voor de factie, voor de Unianísten,

voorde raddraaijers waren zij-juist de geschikt‘

ste middelen, om hunne oogmerken te kunnen

bereiken. ’ ‘ '

Dan het zijn niet de LnikerWalen alleen,’ maar

ook wel degelijk, het grootste gedeelte der Bra

b‘an'ders zelve, die reeds van eeuwen her, zoo

als’de geschiedenis ten duidelijkste bewijst, een

bijzonderen geest van wispelturigheid en ontévre+

denheid hebben aan den' dag gelegd. Het tref—

fendste bewijs daarvan zien wij in de gebeurtenis‘

_sen van den tegenwooi‘digen tijd. Hoe zeer ook de

beste der Koningen gedurende Vijftien jaren nim‘

mer heeft opgehouden hen met “gunsten‘ en

Weldaden als te overladen, zijn zij niettemin ,

zelfs in het toppunt van weelde en geluk, nog

niet te vreden met hunne omstandigheden. “Zij

houden nimmer op met klagen, trachten onop

houdelijknaar verandering , Worden telkens‘weder

ontevreden, en komen aan het slot tot niets'.

Waarlijk zoodanige ontevredene en wispelturige

menschen zijn de moordeúarén van hun eigen

geluk. Het goede dat zij reeds inhanden heb;

ben gaat weder verloren, voor het "denkbeeldige

betere , dat zij in het verschiet Vermeenen te'ont“ ’

dekken. Zij worden als van eenen geátadigen‘ dorst

gekweld , terwijl himne‘*eigenzinnighâd de bron

”Í‘*“%5_“_ .__ ;‚_-. ‚..„ —\ „ ‘ “
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Vertmaadt, die reeds weldadig v'oor hunne eigent!“

voeten ontspringt. Zíj verwoesten met onbezon‘r

henhteid hun geluk en hunne welvaart; hunne dwaas“

heid wordt hun zelve t_ot eenen.last, en een

voorwerp van minachting en afkeer bij anderen,

moeten het erkennen, zij komen geenszins’

in eene gelukkige overeenstemming met het ove‘

rige vredelievende en verdraagzame gedeelte des‘

volks van het Koningrijk der Nederlanden, welks

trouw voor deszelfs regering en standvastigheid van‘

nationaal karakter ‚voor den roem hn'ns Vaderlands ,

geene de minste van deszelfs burgerdeugden uitma“

ken. Met zulk een steeds wispelturig, ontevreden

en ondankbaar volk (de goede en braven uitgezon‘

derd) is dan ook geen maatschappelijk geluk, geene

bestendige rust en‚ vrede te verwachten. Wier

herinnert zich nog niet de hulde door de Brus

eelaars aan onzen Koning, onze Koningin en verdere

Koninklijke familie bewezen , bij hunnen intogt te

Brussel op ‘den 30 Maart 1815.

oud gebruik, door den tijd geheiligd, maar met:

alle de privilegien der stad Brussel voor lang

verdwenen ,‘ kwamen de overlieden der verschil

lende Gilden in het zwart gekleed, en brandende

flambouwen dragende, de Souvereinen te gemoet,

Volgens een

en omringden derzelver rijtuig. eene plegtigheid,

welke men voermaals beschouwde, als een regt

en als‘ het teeken des verbonds tusschen dan Soa.

vereín en het volk. -- Terwijl voorts de rege—

ring, aan den ingang der stad,ouder eenen zege
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hoog, de sleutels aan Z. M. aanbood, deden de‘

kaailooperà , in de hunneeigene kleeding , met witte

zijden konssen en witte schoenen met Oranjer

linten versierd , het regt gelden ‚ dat zij sedert

vele eeuwen bij het inhalen en huldigén van=

’sLands Souvereinen hadden geoefend: zij span

den de paarden van het Koninklijk rĳtuig en

trokken hetzelve tot aan het Paleis voort." —“

Sedert onheugelijke tijden was er aan de Souve

reinen, die Ëelgz‘è‘ regeerden , geen feest gegeven

zeo lnísterrijk, als dat van de stad Brussel aan

Hunne Majesteiten, in den avond van den 5'“‘

April. - In den Schouwburg werden zij immer

met eene , alle. uitdrù‘kking te bovengaande , geest‘

drift ontvangen; en coupletten ter hunner eere

gezongen, werden tot drie malen toe op nieuw

’gevraagd en herhaald,

De Koning heeft sedert dien tijd niet op

gehouden alles te doen wat mogelijk was, om,

Brussel in luister en welvaart te doen schitteren

als eene der eerste en gelukkigste steden van

Europa. In die vĳftien jaren is bare bevolking

met het verbazend getal van Dertig duizend z'n—

Alleen in dit jaar 1830

’ heeft zij met de verteringen der Engelschen en

den verbazenden toevloed van Nederlanders en

woners toegenomen.

andere vreemdelingen, hij gelegenheid der Ten

toonstelling , M1Illíoenen schat: aan winsten inge—

zameld, en nu, ter belooning en dankerkentenis

voor alle die zegeningen, schreeuwt men in dien

_4‘
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zelfden Schouwburg en langs de straten: Weg

met den Koning! Weg met de Hollanders! leven

de Franschen !leve Napoleon! Ja voorwaar nrouaòn!

ware die nog in leven, en leefden zij nog onder

_zíjne bloedregering, dan zouden zij welligt

gelukkiger zijn! ‘

Gelukkiger? Onder dien franschen keizer die

in tien jaren tijds vĳftien maal honderd mil‘

lioenen Gulden: heeft geroofd, en voor wien deze

inkomsten nog niet genoegzaam waren? De men

szthtm-geslachten in zijn keizerrijk worden jaar

lijks, als de boomen in een bosch, regelmatig

gehakt. Ieder jaar vielen er taehtlg’ duizend

Jonge lieden. Dit waa’ slechts de gewone sterfle;

dikwijls werd de conscriptie door buitengewone

ligtingen verdubbeld of‘versterkt. Men’ klom tot

de kindschheid op, en daalde tot de grijsheid

af. Mobiele kolommen doorliepen onze pro.

vincìen als een vijandelijk land , om aan het volk

deszeli‘s laatste kinderen te ontrukken. Bij gebrek

van den afwezigen, nar'n men den tegenwoordigen

broeder. Een geheel dorp werd aansprakelijk

voor den conscrit dien het had zien geboren

worden. Men gebruikte geweld, om den naam

voerder te ontdekken, die slechts op de lijsten

d_er gendarmes bestond. Zwangere vrouwen zijn

op de pijnbank gebragt, op dat zij de plaats

zouden ontdekken alwaar hare -eerstgebore—

nen zich verborgen hielden. Men was tot

die hoogte van minachting voor het menschen
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leven gekomen, dat “ de conseri'ts genoemd ’wer‘

den te zijn: de grondstof en het oleesch voor het

kanon! Aan de bezorgers van menseheùvleesch

vroeg hij hoe langen tijd een eonscrit duurde;

sommigen beweerden drie ‘en dertig, anderen

zee en dertig maanden! nouarAarn zeide zelve:

Ik heb driemaal honderd duizend man inkomen.

In de elf jaren zijner regering, waren meer dat!

vijf milldoenen fransohen omgekomen! en in de

twaalf laatste maanden, had NÄPOLEON (zonder de

nationale garde te rekenen) geligt: dertien maal

honderd en dertig duizend man, het geen meer

dan honderd duizend Îs maande was: en nog heeft

nien’hem durven zeggen, dat hij slechts den rij/h

dom, de weelde der bevolking had gebezigd ”)!«

‘ ‘Van iulk e_eùen‚rnan des bloeds roept men nu

nog: Leve Ndpolaon! Leven de Franaehen! , i ‚ ."

Weg met onzen Kem'ngl Voorzeker zullen de

namen van den Graaf na cnu.as. en dan Baron na

snssnr bij ons Nederlanders van diezelfdeden ook niet ligt .nit het geheugen ‚Verloren

gaan. -- ‘ ‚w ‚

Naar aanleiding van het geen wij hier te voren,

aangaande het woelig en oproerig karakter van

het onbeschaafde gedeelte der Luikenaars of Lui‘

kerwaleri gezegd hebben, was het —wel“te‚ vermoe’

den, dat‘ook‘ al spoedig te Luik een gelijke

 

.*) ‚Men leze: de Bùvnaparte et de: Bourbons, per r. A‘ m;

'cuumninuùr‘; Paris 1814.‘ ‘ ‘ ‘ ’

Ĳ_’ _.‚‘ ,—.‚«_‚‚— M‘ \w‘ ._“
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geest tot opstand als te Brussel‘, zich openharem

zoude. Reeds den 26'” Augustus 1830 bemerkte

‘ men eene gisting onder deszelí‘s inwoners, doch“

de Generaal die uit voorzorg alle de troepen uit

de stad op het kasteel verzameldì had, deed den

Gouverneur weten, dat bij elk half uur tijdiug

verlangde, hoe het er in de stad uitzag, en gaf

luide te kennen, dat indien men zich niet stil

hield, de stad zoude worden plat geschoten,

waardoor dan ook op dien dag ‚ alles-tot stilstand”

imam. .

De Staatsraad‘Gouverneur deed daarop den27"

Augustus eene Proclamatie, hier achter geplaatst

onder BĲLAGE N“. X., afkondigen. Eene

burgerwacht werd er opgerigt. ‘

Óok te Leuven hadden almede, dadelijk na

de tijdingen van den opstan‘din Brussel, onlusten

plaats gehad. Twee a drie duizend menschen

verzamelden zich voor het stadhuis. De be‘

ambten van politie moesten de oranje kokarde

afleggen, en door de geheele stad werden op—

roerige proclamatien verspreid. Ook daar werd

onverwijld eene burgerwacht opgerigt.

Te Antwerpen was op den 27°n Àugustus ook

het gemeen op de Place de Meir te zamen ge

schoold, er werden oproerige gesprekk'en geì

houden , en men hitste elkander op. De burgerij

werd in de wapens gebragt‚; de materialen van.

oorlog, die zich in ’srijks stapel en constructie

magazĳnen bevonden, werden naar het kasteel, in
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meerdere veiligheid gebragt, en hetzel-_v_e in staat

van beleg gesteld. Aan het oude Arsenaal, alwaar

ook munitie van oorlog voorhanden, was, doch

welke niet zoo gemakkelijk vervoerd konde wor

den , werd door honderd burgers, de wacht

gehouden. ' “

Den 28'“ Augustus was het 1° bataillon der 6'

afdeeling van Brugge vertrokken. De’gevangene'n

aldaar hadden deze gelegenheid te baat genomen

om de deuren der egevangenis ‚open te loopen; die

daar in waren, ontvlugtten en vereenigden zich

op straat met het gepeupel, om te plunderen

en brand te’ ‘stiehten.’ Het lauis van den heer

.5ANDELIN, president der regtbank, lag het eerst

‚aan beurt- .Na dat.het door het graauw

geplunderd was, werd het in brand gestoken, als

rook de militaire gevangenis. Op de toegeschotene

gewapende burgers, werd op straat en uit de

vensters ‚geschoten. De burgerij heeft dit moe

ten beantwoorden. Er waren twee dooden

gevallen.

_‚’ Te .Ln.ík werd al spoedig eene commissie tot

de algemeene veiligheid ingesteld. Aan gemeen

lelĳke wacht werden scherpe patronen en vuur

steeuen ter beschikking dier wacht gesteld. Voorts

gaf de commissie kennis1 dat, regt doende op

‚eene ‘Pelz'tíe, welke haar was toegezonden, ‚zij

„bäloten had, dat eene deputatie, bestaande uit

_den l;leer ĲIKEM, lid van de Tweede Kamerder

Staten Genuîal,j n_s nauw, lid van dpdeprrtalie
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der Provinciale Staten , en nascamrs, Advokaat,

zich onverwijld bij Z.’M. zoude vervoegen, om

Hoogstdenzelven de grieven voor te stellen ,’ die in

deze petitie zijn vervat , en om de herstelling

derzelve te verzoeken.

De verregaande onbeschaamde toon, waarop

deze Petitie ’gést’èld’ en ‘de’ inhoud daar’ van ‘aan

Z. M. onzen geëerbiedigden‘ Koning is ingediend

geworden, noopt ons dezelve niet hier achter

als Bĳla_qete plaatsen, maar hier op te ‚

laten volgen. ’ ' - - '

i‘.t"lf ‘_ I I E ."- “.1

„._.. 2’..‘ .. ‘

"kan nu con'iussin "ro‘r ALGEMEENE vmmsmìm.

\

‚u, . ‘‚ . ’

Mijne Heeren! “

“ De gewigtigé omstandigheden , onder Welke

wij ons thans bevinden , zijn het gevolg van het

noodlottig stelsel, hetwelk tot heden door het

Èouvernen‘ìent' is opgevolgd gewo‘rden: het is

onm,ogelijlt te dezen zich te bedriegen.

' Aan de‘tot de waakzorg over de algemeene

veiligheid‘lbenoem’de Commissie, voegt het in

dezen 'de hulpmiddelen aan te brengen.

:' ‘Om dit doel te bereiken! , ’m‘íjne Heeren! het»

hen de onderg'ét‘eekende, met dezucht tot hel:

algemeen welzijn bezielde burgers , de eer Ü den.

'navolgenden maatregelvoor te dragen: “ '-‘
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,Maar , beìweren het U , maak gebruik van

de magt 1die U is toevertrouwd geworden, om

aan het Gouvernement , onze reeds zoo herhaalde

malen uitgedrukte, schier even zoo vele

malen miskende wenschen voor te leggen.

Doe hetzelve wel begrijpen, dat gij , gelast zijn-,

de "in deze:stad ‘de rust te bewaren, gij- U daar

toe verbonden hebt, maar daarbij „tevens hebt

start gemaakt, dat het Gouvernement eindelijk

aan onze billijke vorderingen, regt ‚zoudei laten

wedervaren. . " ‘ ’ ’ .!

en

Y Gij‘ kent die vorderingen, mijne Hoeren! zie

hier dezelve in weinige woorden : t

‘Volslag‘ene verandering van het tot dus verre

gevolgde‘stelael; opregte naarleving der Grondwet.

Afzetting van het vdlksongunstig ministerie,

welks slagen voornamelijk Zuid-Nederland ge—

troil‘en hebben.

Deszelfs vervanging door mannen, die eindelijk

debelangen van alle de Provincien des .Ríjks

weten ‚te ‚doen- zamenâtellen; die de volle en

algeheele verantwoordelijkheid hunner daden op

zich nemen, zoodanig. als zulks onderC eene

vertegenwoordiging behoort te

zijn; zijnde dit het eenige middel, om het begin

selw van ‘de‘ onschendbaarheo'd desK0níngs ,- onge

krenkt te bewaren.

‘ :Deí instelling der ministerinle.vératztmordelijk-_

heid, door eene bijzondere wet. . Sîl . . ; ‚,ì

Volkomene en: opregte_ herroeping van he

regering bij

'|Iz "
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de'lsel hetwelk speciaallijk in de bekende Bood.

‚schap‘van 11’“ December 1829 is gewettigd.

Hetwaarborgen Van de instelling der Jurij in

lijfstrafl‘elijke regtspleging, en vooral in regtsge

dingen ter zake der drukpers, en in andere

staatkundige pleidooijen; van welke waarborging

wij onder een Provisioneel Gouvernement zijn

verstoken geworden. /

- De onbeperkte vrijheid van onderwijs, verze‘

kerd door 'eene wet.

Volkomene vrijheid der drukpers, en herroe

ping der jongste wet op dit stuk, welke wet

door haar eerste artikel aanleiding heeft gegeven

tot eene wezenlijke heervaart tegen deze onschat—

bare vrijheid, en tot, met den waren geest onze?

grondwet lijnregt strijdige uitleggingen, dewijl zij

strekken om de vijandige daden van het minis

terie met den mantel der koninklijke onschend

baarheid te bedekken.

Het vestigen van dan Hoogen Raad, in eene

der steden van het Zuiden , in eene voor alle,

aan de in het koningrijk, geschiedende regtsbe‘

deelingcn onderworpene personen bereikbare

ligging.

Een ander stelsel van verkiezingen, bij welke

de verkiezing meer regtstreeks door het volk

geschiedt. .

Eene wet, krachtens welke de vrijheid van

taalgebruik in alle aangelegenheden van opephaat‘

beheer en _regtsplegìng werdt verzekerd.
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‘Ge‘lijkmatíge verdeeling iler’ openbare ambt’e

tussche’1i liet Noorden en het Zùidén. ‘ ’

Afschaffing van "het inillioeri voor de nijverheid ‚

van hetwelk de ergerlijke hed’eelingen, niet wei“

_nig gestrekt hebben om’de nijverheid -te belem

meren, _en het algemeen misnoegen der stillen

in den lande op te wekken. ‘ " "

Eindelijk den Koning dringend te Verzoeken

de Kamers , walker zitting ‘eerst‘ met Octo'ber

moest beginnen , onverwijld te willen doen bij

‘eenroejoen, ten’ einde zich bezig te honden met

‘de herstelling der grieven, Ìover welke wij ons

beklagen. ‘ ’ ‘ ’ ’

Deze voorname waarborgen ’hàndhavende, zul‘

len wij, mijne Heeren, tot de vervulling komen

ivan dien anderen gewigtigen wenseh , de vermin

defing , namelijk; der belastingen, en de bezuini

ging der’ tract'ementeti der openbare ambtenaren.

Op deze voorwaarden alleen, mijne ’Heeren!

kunt gij hopen het doel u-Wer instellingen te zullen
bèi‘eiken, en de rust terug te voeren,v welke

het gemis der door ons”geyraagde Waarborgen,

heeft verstoord. ’ ‘ " " _

LUIK 27 Augustus 1830.

De Secretaris van de Commis

'lVoor eensluidend sz'e tot de Algemeene vei

afschrift ’: l’íy heid. \

. ‘ BAYET, Advokaat.

De Deputatie zoude nog dien zelfden ‚nacht naar

’; Grapenhage vertrekken,

“T'
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Voor de Luiksche Burgerwacht werd ingesteld

de Luiksche banier rood en geel. — Bij de Br‘us

selsche Burgerwacht was de Brabandsche vlag

aangenomen, zijnde rood, oranje-geel en zwart,

horizontaal aan den stok vastgemaakt. Men had

er ook vlaggen, Waarop stonden de woorden:

» Garde Bourgeoise, puur la sureté publz‘que"

(Burgerwacht voor de openbare veiligheid) met

het nommer der wijk (Sectíon), waartoe dezelve

hebooren. ‚

Ook te Verviers had zich de geest des op

stands geopenbaard. Het gepeupel plunderde

onderscheidene huizen, als dat van den Heer rsn—

mns‚, inspecteur van de accijnsen, dat van den

controleur DĲK; , die van de‚ ontvangers der he

lastingen, de heeren‚uonsruwcu nnussm, en dat

van den notaris LYS, De papieren en meubels

van den laatsten had het graauw voor het huis

verbrand. Verscheidene fabrijkauten hadden moe

ten beloven de werktuigen te zullen vernielen»

Een derzelve heeft men op een half vernield

‚werktuig rondgedragen. De gezetene burgers

hadden zich echter vereenigd, en de rust herstech

Bij het meer en meer toenemen van alle zoo—

.danige droevige gebeurtenissen was het natuur

lijk, dat de invloed van vrees en zorg voor

de toekomst, zich ook niet weinig op ome

Amsterdamsche Beurs gevoelen deed ‚ want, waar

oproer heerscht, daar is het krediet en de wel

vaart verloren!
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voor ’ eene maand , toen het gebeurde te Parijs ,

‘ in drie dagen tijds, de omverwerping van den

geheelen troon der. Bourbons ten gevolge had,

ontstonden er al spoedig , op die eerste tijdingen",

vele angsten en zorgelijke vooruitzigten. De

vrees die men voedde , dat het meer liberale

stelsel der nieuwe dijnastie , hoe wel op verstandige

en gematigde beginselen gegrond, welligt doo“r

eenen , zich reeds kort daarna openbarende ‚meer

losbandigen volksgecst, 'op‘ bare beurt zoude

kunnen worden overwonnen, gaf aanleiding tot

‚èe'ne aanmerkelijke daling in de publieke en ook

nederlandsche‘ fondsen; maar, de meerderheid

‘van de Kamers der Paírs en der Afgevaardigden,

standvastig blijken gevende, van haren weêrzin tot‘

het‘ omhelzen van gevoelens , die in vroegere tij—

‘ den van omwenteling zoo vele rampen en 'onheilen

over Frankrĳk en‘geheel 'Eurapa hadden te Weeg

gebragt, was oorzaak,' dat; het warikelend ver—

trouwen zich allengs weder herstelde ,‘ zoo dat

de prijzen der ’fo’ndsen nagenoeg weder hunne

vorige hoogte bereikten; Thans echter, nu’ook

in onzen eigen boezem, in' het’hart van Nederlan

zich niet “een i’erstandige,‘ maar woeste en

onbezonnen gee‘stìvan‘ opstaúd‘èn‘ oproer blijken

liet, ‘hernieuwden zich‘ dié"“ a‘ngèt""eri vrees ó’p

è‘ene’ aanmerkelijke, wijze. "‘ ‘Het' bleek aldat de vroegere woelgeesten,‘ schoon door ’ge‘

paste regteflijke Vervolgingeif‘ gebr’èide‘ld, nu’,

op de ijdele hoop" van\ medewerking "van

. 5 „



anknjk, op nieuw het hoofd opstaken, -en.,

daar het al spoedig bleek, dat hunnen-aanhang

zich over. een zeer aanzienlijk gedeelte onzer Zui

delijke Provincien uitbreidde, gaf dit op nieuw

gelegenheid tot eenen algemeenen teruggang. in de

prijzen der publieke en bijzonder onzer nationale

fondsen. (Zie BIJLAGE N°. Xll.) Ook de waar

de van bijna alle eigendommen zijn op één ‚vier‘

de gedeelte verminderd geworden.

‚De toeboreidselen ‚voor het kampement van

troepen._np de Zeíster heide, waaraan men bezig

was, werden-.opgeschort, en een aanzienlijkùge

deelte van het leger mobiel gemaakt; zoo dat

men zich vleidde, dat allemweldra tot de ‚vorige

rust en orde zoude zijn wedergekeerd.

Men werd hierin gesterkt door het goedvinden

des .Konings, „om ‘HH. KK. HEI. den Prins

‘van Oranje en Prins rnanamx , naar de Zuide

lijke Provincien te zenden, ten einde de bar

HH. KK.

HH. hierop naar Antwerpen, vertrokken, gaven,

daar ter plaatse aangekomen, ‘al dadelijk.bewĳs ,

stelling van die rust te bevorderen.

dat Hoogstdezélven met ‚eene bijzondere volmagt

des Konings waren voorzien. ‚Spoedig werd door

Hnnne Kon. Hoogh. eene afkondiging bekend

gemaakt, vervatin onze BĲLAGE N°. XIII.

' Met ‚alle regt geven de beide Koninklijke Prin

pen daarin de ‚grootste lof aan de welgezindheid

en den uitnemend_en ijver der‚BurgerWacht van Ant

werpen) om eene stad van ‚zoo veel rĳkdom,

‘_M‘> ‚ .Aln'
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wel’vaart' en aanzienlijken ‘ koophandel voor; de

gevaren eener volksbeweging te behoeden,

Oole in de Provinciën van Oost-. en Wcatò

vlaanderen heeft men steeds voortdurend de

beste pogingen tot handhaving van rust’en orde

aangewend. Wij wenschen d‘at"‘ de stad Gend‘;

die onder de‘ zachte en‘vaderlijke regering van

‘onzen Koning‚.een’ zoo ongemeenen bloei in bare

talrijke fabrijken—en in alle takken van nijverheid

heeft mogen deelachtig worden, die welvaart

door—‚eene bestendige kalmte- zal" mogen be.

houden. ‘) ‘ . .4

Den 31'“ Augustus: 1830 ,‚_reden’ de Prins van

Oranje en Prins rannnnuc, van Antwerpen. naar

Fs‘lvoorden, en verleenden dien dag aan onderj

scheidene‚ aanzienlijke ingezetenen en aan de voor‘

naainste overheden dier stad gehoor. ‚

Zoodra echter werd deze aankomst onzer beide

Prinsen =te Vüooordem en‚het bijeentrekken van een

aanzienlijk aantal troepen te Brussel niet bekend,

of.men begon zich_al.dadelijk tot eene tegens

weer, vóórtebereiden. Voor vele brav een wel.

denkende ingezetenen van die stad, verstrekte de

nadering onzer troepen tot de grootste blijd.

schap,.maar het graauw_ meester zijnde î, moesten

zij die vreugde verbergen, om geen.«gevaar.te

loopen van mishandeld te worden. De opperhoot“

den en aanhitsers van den opstand‚rwaren bij dien

*) Volgens de latere gebeurtenissen zijn ,’ helen! déze Wen"

leken niet vervuld geworden. _ - ‘ .‘ . ‘
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intogt te bevreesd , loon naar werken te zullen

ontvangen, en de hoop van hunne verfoeijelijke

wenschen vervuld te zien, alsdan te moeten

vaarwel zeggen. -‘

Men begon alzoo, in na-aaping van het geen

de Franschen bij de laatste omwenteling te Parĳs

gedaan hadden, de poorten en straten der stad

te versperren. Het was voor de muitelingen on’

verschillig, of daardoor die schoone stad al of

niet verwoest werd. Een groot aantal boomen

der naast bijzijnde pleinen, alsmede van de zoo

uitnemende fraaije wandelingen op de wallen, de

Boulevards genaamd, werden omgehouwen, en

voor de Lakensche of Willems-:poort op hoo

‘pen geworpen , om het inkomen aldaar te belet‘

ten. ‚ De steenen werden uit de straten gebroken,

en naar

gebragt,

trede te

pen en vangen koude om tot verdediging te kun‘

de bovenste verdiepingen der huizen

om daarmede de troepen bij eene in

verpletteren. Alles wat men maar grij‘

nen dienen, werd van alle kanten, zelfs door

vrouwen _en kinderen aangebragt, ook steenko

lenkarren werden voor de hekken geplaatst, om

elken doortogt te verhinderen. In zulk eenen

ellendigen toestand werd \Brus‚sel reeds gebragt,

alvorens nog het minste bewijs van eenig geweld

te willen gebruiken, door de beide Prinsen Was

te kennen‚gegeven.

Zoo hebben wij dan in een vlugtig ov‚erzígt

de voornaamste gebeurtenissen van den opstand
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van deszell‘s begin af aan tot aan den 1” Sep

tember 1830 geschetst. Dit was de dag dat onze

geliefde en dappere Kroonprins zijne intrede in

Brussel deed. Deze en de daarop volgende ge"

Wigtige gebeurtenissen zullen den inhoud van een

volgend stukje uitmaken, waarvan wij de uitgave ‘

zooveel mogelijk zullen bespoedigen; ’ ‘

‘ . ‘ . -’ ‘ V _

’Wij eindigen dit ons eerste stukje, met den

hartelijken wenseb‘, datrde vèrschúkkèlijke"vlam

dies oproers, die in onze Zuidelijke?rovihcien“is

opgegaan , en zich nog meer en'meer' Vers‘preidt,

spoedig moge worden)gebluscht, op dat daar

door de rampen van ‘Loo vele duizend’e ’brawe

en weldenkende ingeäetenen dier gewesten-g

mogen ophouden. ‚‘ " “ i ‘

Wat ons betreft, laten als echteNed‘efl‘aqv

ders, gezamenlijk alles’ aanwenden, om de ban

den, die ons gemeenschappelijkbelang‘ op 'het

naauwste aan elkanderverbinden‘, vast ‘te hou—

den, en door onderlinge eendregt’, meer en meer

te versterken. Laten wij niet blind zijn voor

het geen wij zonneklaar voor ’oogen zien , name

lijk, dat de woelingé-geeét, door slechthoof

den en fortuinzoekers aangestookt, de oor-‘

spronkelíjke drijfveren zijn van het kwaad, dat

thans ons, nog geene twee maanden geleden,

zoo‚ gelukkig Nederland, weder in beroering

brengt. Zij leggen er zich op toe, om het ge

41|ì
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luk, het vermogen en de bezittingen van’ande“

’ren zich eigen te maken , en op de puinhooperr

van brave, rustige en nijvere ingezetenen, ten

koste zelfs van plundering , brandstichting en an-‚

dere euveldaden , zich zelve te verrijken en te

verheffen. Wanneer zij slechts hunne misdadige

oogmerken kunnen bereiken ,- wanneer zĳ slechts

geborgen zijn, storen zij zich geenszins aan het

ongeluk van millioenen hunner medemenschen.

Ten ‘einde nu des te gelukkiger in dit troebel

water te kunnen wisschen, trachten zij de ver’

schillende standen van onze nationale vereeni‘

ging, hoe langer hoe meer te verwijderen; —

onderhouden het vuur van weêrkeerigen haat,

en stoken, door allerlei hulpmiddelen, vij

andschap en verdeeldheid onder de bewoners van

elk land, van elke stad, van elk dorp, van elke

streek, ‚waar nog burgers en ingezetenen, ver—

draagzaam , liefderijk en broederlijk onder elkan

der wonen; ja, trachten ons onverschillig te

maken voor het behoud van dan roem en eer van—

een volk, dat ook nog, door deszelfs trouw,

braafheid , verdraagzaamheid , nijverheid en an

dere voortreffelijke burgerdeugden, de bewon

dering en hoogachting der geheele wereld ver-’

werven heeft. Laat ons met ernst bedenken,

dat ‚groote Staten en bloeijende‘5teden onver—

mijdelijk moeten te grond gaan, wanneer onder‘

linge verdeeldheid de hechtste zuilen ondermijnt,

het groote , door eendragt sterke, gezin van ée’n

".‘—‚,‚.———‚ _‚‚‚JĲ—‘f'fiu‘ r ‚m-À‚’“'*l‚“ ‚ l."
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‘scheurt en in kleine hoopen verdeelt, die elk

weder hunnebijzondere eigenbelaugzoekers hebbe u.

Hoe velen zijn er niet, welke door de die

naren en handlangers dezer, zoo gruwelijke op

roer factie , tot het teekenen van petítíen of zoo—

.genaamde grieven, tegen de regering, op het

schandelijksle zijn misleid en bedrogen geworden?

Het is er verre‘ af, dat wij deze verdwaalde

landgenooten daarom eenigzins willen verdenken

in de opregtheid hunner liefde voor het Va

derland, den eerbied voor den Koning, en

den standvastigeh wil om zich als rustige en vrede

lievende burgers te blijven gedragen; — maar,

zij zullen nu toch , zoo wij vastelijk vertrouwen,

met een overtuigend gevoel inzien, welke helsche

‘ bedoelingen die factie achter dit gríevenmaaker

heeft verscholen gehouden; in welke gevaar

lijke strikken men hen heeft zoeken te van’

gen; — en hoe zij, onschuldig, de medewer

kers zouden zijn geworden tot den ondergang van

hun Vaderland; ja! hoe zij met eigene han‘

dan het geluk, de rust en de welvaart van hunne

eigene _huisgezinnen en dat hunner medeburgers

zouden hebben verwoest en verdelgd.

Waarde landgenooten! dat wij dan als kinderen

van éénen ‚God en Vader, als burgers van één on.

yergetelijk dierbaar vaderland, ‚ons vasthouden aan

den Koning, aan het doorluchtig geslacht van

Oranje, die de grondleggers en ook ten allen

‚tĳde, met- goed en bloed, de bévorderaars van ons

.Î‚11
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geluk en welvaart, van onze rust en vrede ge

weest zijn. Dat wij ons om Hem scharen, met

al die eerbied, die liefde ‚die krachten en datver—

trouwen, welke Hoogst'dezelve in zulk eene hooge

mate verdient. Zijne geheele regering kentee‘

kent de voortreifelijkste, de vaderlíjkste, de

zorgelijkste, de liefderíjkste belangstelling voor

het geluk van onderdanen, waarvan de geschie

denissen Van alle e‘euwen, immer ofte ooit van

eenen Vorst, eenig voorbeeld hebben opgeleverd.

Snoode ondankbaren mogen dit miskennen ,

maar het nageslacht zal nog Zijnen doorluchti

gen naam eerhiedigen, door de negentiende eeuw

‘met den naam van de eeuw van WILLEM den 1“

te vereeuwigen!

Stellen wij dus ons vertrouwen op God, op

o'nzen Koning, en op onze onderlinge eendragt

en, dat ook boven alles die eendragt gesterkt

worde, door eene blijvende Godsdienstíge ver

Deze‘ zoo

voortreffelijke oud—vóór‘vaderl’ijke burgerdeugd,

bestaat toch in de algemeene hoogachting en

draagzaamhez'd onder elkanderen.‘

liefde voor alle mensehen, die wel in hun ker-’

kelijk geloof en hunne godsdienstige gevoelens‘

Van elkander verschillen, maar echter in hun

leven en in hunnen omgang , regtschapefie, menseli

lievende menscher! zijn, en ook door hunuen

godsdienst, tot deugd en ouderlingen vrede ver‘

maand worden. Deze verdraagzaamheid bewijst

den Algoede ons dagelijks, daar Hij, zonder
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aanzien van persoon of van geloof, de liefderijke

Vader van alle menschen is, en aan alle Zijne schep—

selen, die Hij het leven schonk, Zijne zegeningen

«doet deelachtig worden. Priesters en Leeraars,

gelijk reeds velen ‚zoo loll'elijk gedaan hebben,

zullen daarom hunne hooge en dure verpligting

gevoelen , door hunnen gewigtigen invloed op het

hart hunner geloofsgenooten, deze zegenvolle

verdraagzaamheid onder ons te helpen bewaren

en te versterken, en , zóó denkende, zóó doen

de, zullen wij door eendragt, ook in het mid

den der staatsorkanen, hecht en sterk blijven,

als eene rots, waar tegen alle de woelingen van

kwaadwilligen zullen verbrijzelen , en geene slecht

hoofden , alleen door lage en vuige hartstogten

gedreven, zullen in staat zijn het geluk onzer

huisgezinnen, en het bezit onzer haardsteden en

altaren te komen verwoesten. ZÓÓ zullen wij ,

onder den Goddelijken bijstand, als een roem

waardig volk, blijven bestaan, en, na dat de

stormen zullen hebben uitgewoed, eene nieuwe

rust, eene nieuwe kalmte, eene nieuwe zou van

voorspoed, ons het manmoedig doorgestane leed

weder doen vergeten, bij de bevestigende waar

heid onzer geheiligde oud-vaderlijke, nationale,

nederlandsche spreuk;

EENDRAGT MAAKT MAGT !!
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BIJLAGEN‘

mmaor N. I.

EERSTE AFKONDIGING.

Burgemeester en Schepenen aan hunne Medeburgers.

Wanorde heerscht in onze schoone stad; welke ook

de redenen zijn mogen, men moet ze doen ophouden.

Om tot dit doel te geraken, en aan den wensch van

de inwoners te voldoen, hebben wij tot de volgende

maatregelen beslotent

De troepen zijn verzocht geworden in de kasernen

terug te trekken en hebben bare tusschenkomst in

een jammerlĳk strĳdperk doen ophouden.

Het regt op het gemaal is van heden af aan opge-‘

beven 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’

!
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he

gingen hij die onzer brave Medeburgers voegen, ten

einde hun eene volkomene voldoening te doen erlangen.

Dan deze maatregelen zullen nutteloos zijn, indien

de rust niet hersteld wordt, zij alleen kan de geluk

kigste gevolgen te weeg brengen; de wanorde en het

bloedvergieten, die geheele huisgezinnen in rouw dom—

pelen, kunnen niets dan ellende te weeg brengen.

Medeburgers! Hoort naar de stem quer overheden.

Zij waken voor het algemeene welzijn; maar uwe me—

dewerking is hun volstrekt noodzakelijk; dat elk zijne

haardstede verdiedige; dat zich provisionele wachten

vormen in elke wijk; dat eene vrijwillige verlichting

gedurende den nacht de stratel'1 verlichte. Wat ons

betreft, wij blĳven in het midden der stad, en zullen

dezen, ons door onzen pligt voorgeschrevenen, post

niet eerder verlaten, dan nadat de zoo vurig geWensclttcì

rust weder zal hersteld zijn.

Het is aan de ingezetenen, dat provisioneel de waak

zaamheid over de publieke en particuliere eigendommen

wordt toevertrouwd. De overheden roepen daartoe uwe

eer en vaderlandsliefde in, waarop zij _zich verlaten.

‘ ‘ Gedaan in de Zitting) van den Raad op het Stadhuis

den 26 Augustus 1850.

‘ ‘ '(was get.) L. nm.unx na snvr,

cunum, Secretaris.

BUL-A.OE N°. IL ‘

AFKONDIGING.

‘ Burgemeester en Schepenen der Stad Brussel. ‘

I Overwegende, dat om de goede orde door de Bur

gerwacht (Garde bqurgeoz'se), die zich op den dag van
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gisteren, uit eigene beweging, heeft zamengesteld, te

handhaven, elk goed burger hieraan dient deel te ne

men; ten einde de middelen te vermeerderen, om de

Burgerwacht, welke reeds gisteren in werking was, te

helpen verligten.

N0‘odigen alle burgers van Brussel uit, om zich te

wapenen, en zich te vervoegen bij de Kapiteins hunner

respective wĳken, welker namen hieronder volgen, ten

einde ingeschreven te worden op de naamrol der Bur

gerwacht, en het onderscheidend teeken te dragen, het‘

welk door de Burgerwacht is aangenomen, te‚weten:

het dragen van het nummer hunner wijk (Sectíon) voor

dan hoed.

Kommandant en Chef, Baron van der Linden d’H'oog.

vorst; Tweede Kommaudant, Majoor van der Smissen;

Majoors: 1. Hanen, Kommandant der Burgerwacht te

paard. 2. Gay, Tweede Kommandant der Burgerwacht

te paard. 5. Fleury du Ray. 4. Plentinckx Janssens.

5. Jezm Palmaert. 6. de Graaf de Bocarme, Adjudant

Majoor. 7. Graaf van Hagendorp, Adjudant Majoor.

8. Baron Frederic de Sinus ‚ Adjudant Majoor.

Generaal Adjudanten: Prosper de Brabander, Baron

de Felner, Ckarliers , ‚D'odgmont, Maximilien Del

josse, Adolp/ze Haumrm, Plaisant, Advokaat, Eduard

Stevens, Advokaat, Vleminclrx, Med. Doet.

Kapiteins: 1. wijk van Gelrler Parĳs. .2. Basse. 5.

L. Gqĳîn. 4. Blues. 5. Hagemans. ’6. F. Meens.

7. Lat0ur. 8. Michiels.

Brussel, 27 Augustus 1850.

De Kommandant

(get.) Baron 1:M. n'nooovonsr.

*û
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namen No. III.

anonnmo nen smn mussen.

PBOCLAMATIE.

Ingezetènen van Brussel, aan u zijn de buitenspo

’righeden niet te wĳten, die sedert giSter avond, de

beroe‘ring in deze stad hebben verspreid.

Zĳ kunnen niet anders zijn dan het werk van lie

den zondergrondbeginsel, vreemd aan uwe schoone

’stad en welligt aan geheel Nederland, of die ten min—

ste niet waardig zijn tot Nederland te behooren. Wat

U betreft, gij Brusselsche werklieden, algemeen he<

’kend als lieden van rustige en arbeidzame zeden, gij—

lieden zijt te verlicht en te verstandig, om niet te

weten, dat door de openbare gestielnten te verbranden

of te verwoesten, gĳ bĳ alle de welgestelde burgers,

vooral bĳ de kooplieden en fabijkanten, eene voor de

nijverheid en dus ook voor uwe eigene belangen nood

lottige ongerustheid zoude doen geboren) worden, en

dat gĳ daardoor uit uw midden tevens zoude verwij

deren, —die vreemdelingen, die u werk en levenson

derhoud verschaffen.

Eene uit onze medeburgeren, z‘amengestelde talrĳke

burgerwacht, en waarvan de opperhoofden aanspraak

hebben op het openbaar vertrouwen, waakt voor uwe

veiligheid, verlaat U op hen, leg af uwe wapenen, en

keert naar uwe werkplaatsen terug; stelt U, ten aanzien

van uw welzĳn , gerust op de zorgende liefde van uvve

overheid.

Brussel 27 Augustus 1850.
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BĲLAGE N". IV.

PROCLÄ’MATIE.

Alle volks-zamenscholíngen (attroupements) op de

Staten en openbare pleinen zijn verbodem

Door volks-zamenscholing wordt verstaan, iedere

vereeniging van meer dan vijf personen.

Wanneer deze, na ter Verwĳdering te zijn aange

maand, zulks weigeren, zullen zĳ onmiddelin door

de gewapende maát worden uit een gedreven.

Een ieder die deel heeft in den onderstand der

armenverzorginä, en die aan eenige wlks-Zamenscho

ling zal hebben deel genomen, zal voortaan van dezen

onderstand verstoken blijven. De ingezetenen worden

uitgenoodigd, om tot nader order de voorgeVels'hun

ner huizen te verlichten.

Insgelíjks zal, tot nader order, de rust klok (Cloche de

retraite) ten. 10 ure luiden, ieder na dit uur op de

straten aangetroffen wordende persoon, zal in verze—

horde beWaring worden genomen.

Gedaan op het Stadhuis van Brussel den 27 Augus—

tus 1850.

(get.) I.. m: wnr.mms.

Ter Ordonnantie: P. cvvnnu, Secretaris.

BIJLAGE N°. V.

PBOCLAMATIE ‚

Inwoners van Brussel.

Het gerucht had zich verspreid, dat militaire troepen
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op Brussel aanrukken. De Kommandant der gewapende

burgermagt haast zich u te berigten, dat door de mi

litaire overheid orders gegeven zĳn, om ‚deZelven te be

letten binnen de stad te komen, en om aan dezelve

te bevelen terug te blĳven.

De veiligheid der stad Brussel blĳft derhalve uitslui‘

tend toevertrouwd aan de brave burgerwacht, die tot

heden zoo Wel haren pligt heeft vervuld,

Eene deputatie van brusselsche Notabelen vertrekt

naar ’s Gravenhage.

In afwachting van derzelver terugkomst, zal de in

de hooge stad. gestationneerde militaire magt werkeloos

blĳven. De Oflicieren, Komrpandanten der gewapende

burgermagt hebben op hunne eer zich verbonden zich

te zullen doen eerbiedigen.

Brussel 28 Augustus 1850.

De Kommandant der BurgerWachh

Baron van om LINDEN n’nooovonsr.

mrnsos N°. VI.

PROGLAMATIE

Generaal Majoor, graaf vals B_ylamít, Komman

dant en Chef der militaire ‘magt in de' provincie Zuid‘

Brahand, in overleg met de overige militaire autoriteiten

dezer stad, geven te kennen aan de ingezetenen dezer_

residentie, dat wĳ met de voornaamste opperhoofden

der geWapende burgermagt van Brussel overeengekomen

zĳn, dat de heden in deze stad gewacht wordende

troepen, niet zullen binnenkomen, zoo lang de ingea'



zetenen dezer residentie alle de in deZelve gevestigde

burgerlĳke overheden eerbiedigen,‘ en de goede orde

bewaren zullen; welke goede orde de Voornaamste op

perhoofden der gewapende burgermagt zich verbinden

te doen handhaven in het belang van allen, en voor

het welzĳn van ieder burger.

Hoofdkwartier te Brussel 28 Augustus 1850.

De Kommandant en Chef vooornoemd

wrr.nam Graaf van mrr.aunr.

arrmon N°. VII.

ADRES AAN ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING.

smn !

.De ondergeteekenden, uwe eerbiedige en getrouwe

onderdanen, nemen, in de moeĳelijke omstandigheden, ‚

waarin de stad Brussel en de andere steden van het

rijk verkeeren, de vrijheid , vijf van derzelver mede

burgers, de Baron Iosef J’Hoogvorst, Graaf Felix de

Märode, Gendeáz'en, Frederìc de Sévus en Palmaerl

(vader), naar Uwe Majesteit af te zenden, om aan

Hoogstdenzelven kenbaar te maken, dat de goede inge

zetenen nooit in eene dergelĳke krisis meer de achting

van U. M. en de algemeene erkentelĳkheid verdienden.

Door hunne veerkracht en moed hebben zĳ in drie

dagen de gevaarlĳkste opschudding gestild en de groot

ste wanorde doen ophouden. Dan , Sire, zĳ mogen

het Uwe Majesteit niet verbergen, de ontevredenheid‘

 



8 BĲLAGEN.

heeft diepe ‚wortelen geschoten; overal gevoelt ‚men

een beílloos stelsel van Ministers, die onze begeerlen

en behoeften miskennen. Thans meester van de woe

lingen, waarborgt echter niets de goede ingezetenen

‚van Brussel, dat, zoo denatie niet te vreden gesteld

wordt, zrj niet zelf de slagtofl‘ersvan hunne pogingen

worden; zij smeken U derhalve, Sire! bij al de edele

gevoelens die het hart van U M. bezielen, hunne stem

te hoeren en dus een einde aan hunnebillijke klag‘

ten te maken. Vol vertrouwen op de goedheid en

regtvààrdigheicl van Û. M. hebben zĳ hunne medebur

gers alleen afgezonddn, om de aangename zekerheid te

verkrijgen, dat de grieven, waarover men zich be—

klaagt, 200 spoedig als de‘zelve bekend zullen zijn,

ook hersteld mogen worden.

De ondergeteekenden houden zich overtuigd, dat

een der beste middelen om dit gewenschte doel te be

' reiken, de spoedige bijeenroeping der Staten Generaal

zal zĳn.

Brussel, dan 28 Augustus 1850.‘

(geteekend) Baron Em. d’Hoogvorst; Baron de Sé

rus; J. J. Mayard, Majoor der Burgeryvacbt; Graaf

ÌVerner dn Mérode; Fred. de Sécus, lid der Staten

van Henegouwen; F. Mie/zels, Kapitein der 8" Sectie;

Graaf de Lalain, Garde; F. Opdenbosch, fabrijkant;

Ed. Stevens, Advocaat, E. Dncpëtianx, Advocaat,

1;. Jottrand, Advocaat; J. Plaísant, Advocaat; Jean

Palmaert zoon, Majoor der 56 en 6e Sectien; J’. van

der Linden, Notaris; Ed. van der Linden, Advocaat;

1’almnert vader, koopman; A. van der Meeren, Ma—

ioor der 1" en 2e Sectien; Rouppv, Oud‘Maire der
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Stad, Luitenant-dar 55 Sectie; Graaf Cornet de Goeâ,

1i‘d der Staten Generaal; P. Lesbr0usmr'd, Professor;

‘11. Bosch, Advokaat; Charliers Dorlomoml, Generaal

Adjudant; Vleminc/lrr, Med. Doctor; Graaf Ch. Daa—

delot, Luitenant;äl. B. Glziesórecht, Luitenant; Baron

F. de Wĳkersloot; Graaf Fili:r de Mérode, Garde;

Baron .Î. d’Hoogvor-st, Oud’Maire van Brussel en lid

det‘ Provinciale Staten; I. van Delft , Rentenier; Max.

Delj‘osse, koopman; Graaf de Bacarme, Adjudant;

Gendeôien, Advokaat;’ G. Hagemans, Kapitein der 5e

Sectie; Baron de Sëcus, lid der Staten Generaal; Syl—

vaia van de Weyer, Advokaat en Bibliothecaris; J.

de ÎI’ĳkerslovt, Kapitein; Fleury Duray, Majoor;

Huysman d'Annecroíx, lid der Staten Generaal, Garde;

van (Î8l‘ Smíssen, Tweede Kommandant; F. Martens,

Eigenaar; Pletinck‘x, Majoor; Pletiuokx, Luitenant

Kolonel; Hauma_n, Advokaat; Hutten, Kommandant

der Garde te paard.

numoa N°. VIII.

PROCLAMATIE.

Dappere Spitsbrbedersl

Gĳ hebt door uvve standvastigheid de orde en rust

_in uwe stad hersteld; hebt u, aan uw Vaderland

verdienstelĳk gemaakt. Maar staande dat gĳ ter ver—

dediging uwer haardsteden en der algemeene vrijheid,

onder de-wapenen waart, was het onze pligt, aan den

Koning, de waarheid te doen kennen. Eene Deputa
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tie, zamengesteld uit vĳt‘ burgers, te weten: Graaf

Felix de Me'rode , Palmaert (vader), Fredric de Sd

ons, Gendeáien, Baron Joseph d’Hoogvorst, door uwe

voornaamste opperhoofden benoemd, is naar ’sGraven

hage vertrokken. Zĳ zal den Koning een adres aan

bieden, hetwelk bekend is gemaakt, en aan uwe re

spective kapiteinen zal worden uitgedeeld.

Medeburgers! gaat, in afwachting van hare terug...

komst, voort, de Veiligheid der stad 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?

Uit het Hoofdkwartier op het Stadhuis te Brussel,

den 50 Augustus 1850.

De Kommandant en Chef der Burgerwacht,‚

(get.) Baron van man LINDEN n’nooovonsr.

/

BĲLAGE N°. IX‘

D A G 0 R D E ‘R’.

De Kommandant en Chef der Burgerwacht aan zĳne

Medeburgers.

Waarde Medeburgers !

Getroffen door de getrouwheid, de orde en den ĳver,

welke gĳ van het begin onzer onlusten onvermoeid

hebt blĳven betonnen, gevoel ik levendig, dat ik ver-’
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schuldigd ben 11 te betuigen, hoe gelukkig ik mĳ

reken, aan uw hoofd geroepen te zĳn.

Het ophouden der wanorde, met zoo veel voorzig

tìgheid als klem, en na een bewonderingswaardig ge

duld van acht en veertig uren, gehandhaafd, en de ge

heele in orde brenging der Burgerwacht, doen de ver

moeĳenissen en het waken, welke gĳ, gedurende ver

scheidene dagen hebt doorgestaan, verminderen.

Blĳft standvastig in uw eervol gedrag, en bedenkt,

mĳne waarde Medeburgers! dat gĳ de heiligste aller

pligten vervult, de handhaving der algemeene vrĳheid,

en de bewaring uwer haardsteden.

Brussel den 50 Augustus 1850.

De Kommandant en Chef,

(was get.) Baron van nm LINDEN n’nooovonsr.

nunaor: N°. X.

WĲ WILLEM, nu na enarm oons, KONING nnn NE‘

nnnnasnnu, rnms v.uv ORANIE—NASSAU, onoor

nnn’roo van LUXEMBURG, nsz. enz. enz.

Gezien de laatste 5 van art. 97 der grondwet.

Hebben goedgevonden en verstaan de Staten-Generaal

buitengewoon bĳeen te roepen te ’sGravenhage, tegen

Maandag den dertienden September aanstaande.

En zal Onze Minister van Binnenlahdsche Zaken zorg

dragen voor de onverwĳlde mededeelíng dezes aan de

onderscheidene leden van de beide Kamers der Staten‘

Generaal, terwĳl voorts afschriften van dit besluit zul‘



“ BIJLAGEN.

len worden gezonden aan onzen Minister van financien

en aan de Algemeene Rekenkamer, tot informatie en

narigt. ‚

'sGravenhage, den nBsten Augustus 1850.

(geteekend) W I L L E M.

Van wege den Koning,

(getcekend) J. G. on hier van Srnmxnnx.

°s

nnr.aon N . X1.

De Staatsraad Gouverneur aan de bewoners van Luik.

‘De gewigtige gebeurtenissen die te Brussel Voorge“ -

vallen zĳn, verpligten ons buitengewone maatregelen te ’

nemen, ten einde de wettige autoriteit en de openbare

rust te bewaren. ‘

hebben de vereeniging der gemeente‘garde

bevolen, welke onverwĳld zich zal vereenigen, om ge‘

Zamenlĳk met de militaire mogt de voornaamste posten

te bezetten.

De regering van Luik zal zich bezig houden om

eene Burgerwacht op te rigten, belast om voor het

gezag der wettige autoriteit te waken, gezamenlĳk met

de gemeente-garde en de militaire magt.

Eene commissie voor de publieke veiligheid, zamen-‘

gesteld uit de achtbaarste ingezetenen dezer Stad,

wordt opgerigt, om, gezamenlĳk met de gevestigde

autoriteit dusdanige middelen te beramen, als noodig

nullen geacht worden, om de algemeene rust te be—

waren.

Wĳ vermanen de burgers om de wetten en de ge—
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vestigde overheden te eerbiedigen, allen hebben‘ er het

grootste belang bĳ.

‘ (get.) sANDBERO.

nnnaon N°. XII.

De prĳzen der voornaamste fondsen waren volgens

het. Algemeene Handelsblad op den 20 Julĳ 1850, vóór ’

de laatste omwenteling in Frankrĳk als volgt:

Werkelĳke schuld. . a 2: pCt. 65: pCt. "

Handel Maatschappĳ. a 4: pCt. 95: pCt.

Frankrĳk. . . . a 5 pCt. 80 pCt.

Rusland. . . . . a 5 pCt. 106 pCt.

Op 4 Augustus 1850, na de revolutie.

VVerkelĳke schuld. . a a: pCt. 62 pCt.

Handel Maatschappĳ. a 4; pCt. g4 pCt.

Frankrijk. . . . a 5 pCt. 72 pCt. ‘

Rusland. . . . . a 5 pCt. 104 pCt.

Op 20 Aug. 1850, vóór dan opstand in Belgie.

Werkelĳke schuld. . a 2: pCt. 60 pCt.

HandelMaatschappĳ. a „4: pCt. 92 pCt.

Frankrĳk. . ‘. . . a 5 pCt. 78 pCt.

Rusland. . . . . a 5 pCt. 10ĳ pCt.
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Op den 1 September 1850, na den opstand in Belgie.

Werkelĳke schuld. . a 2’‚É pCt. 55 pCt.

Handel Maatschappij. a 4: pCt. 86 pCt.

Frankrĳk.. . . . a 5 pCt. 74 pCt.

Rusland. . . .‚ . a 5 pCt. 100 pCt.

BĲLAGE N°. XIII.

WII WILLEM, PRINS VAN ORANJ'E, EN FREDERIK, PRINS

DER NBDEIILA.NDEN\

« Ingevolge de orders van Zĳne Majesteit binnen deze

Stad gekomen, ten einde middelen te beramen, om te

doen wat krachtdadiglijk zou kunnen bĳdragen tot het

Welzĳn in een gedeelte der Nederlanden, door overal

de geschiktste maatregelen ter bereiking van dit oog

merk met de meest mogelĳke veiligheid te nemen; is

het ons voegzaam toegeschenen, te beginnen met, in

naam van Zĳne Majesteit, het genoegen te betuigen,

dat Hoogstdenzelven de eendragt en het goed gevolg

verschaft hebben, waaraan de gansche bevolking van

AntWerpen vastgehouden heeft, en waarmede zĳ eene

orde en rust heeft weten te handhaven, Welke eenige

aan de Stad Antwerpen vreemde lieden of ledigloopers

wilden verstoren. .

‘ Na deze eerste uitstorting der gevoelens, die ons

bezielen, sints wĳ ons bevinden te midden van zoo

vele burgerlĳke en militaire ambtenaren, zoo Vele ei

genaars, kooplieden, hoofden van fabrĳken, huisvaders

van allerlei stand, even heminnelĳk door hunne trouw,



BIJLAGEN. 15

'eVen belangstellend in de rust, welke wĳ hier genie

ten, hebben wĳ onze bĳzondere aandacht bepaald op‘

de te nemen maatregelen, om niet boven noodzaak

het waken en de vermoeĳenissen te verlengen, die

bezwaarlĳk door de rust, welke men‘ nemen kan, hen—

steld worden, als de bezigheden van den handel en

andere pligten, bĳna al de uren van den dag Weg—

nemen.

Derhalve willende gebruik maken van de magt,

waar mede wij door den Koning bekleed zĳn, is het

ons zeer aangenaam geweest, de onvermĳdelĳke maat

regelen voor de veiligheid eener vesting, en in zoo ge‘

wigtige omstandigheden gebruikelĳk, te kunnen doen

gepaard gaan met die, welke ons’het vertrouwen, dat

wĳ in de huisvaders van allerlei stand stellen, toela«

ten, zoo wel als het gedrag tot dus verre door de

burgerlĳke overheid der Provincie Antwerpen gehou‘

den. Dien volgens hebben wĳ besloten de volgende

bepalingen vast te stellen;

1. De maatregelen, tusseheu den Generaal Kom—

mandant van de 4' militaire divisie en de burgerlĳke

en plaatselĳke overheid van de Provincie en stad Ant—

werpen te beramen, zullen voor eene buitengewone

commissie gebragt worden.

2. Tot leden van die commissie worden benoemd,

de Luitenant-Generaal-Baron Chass6’, de Gouverneur

en de Burgemeester van AntWerpen. De chef van den

staf van het gezegde’groot-militair-kommando, wordt

tot Secretaris der commissie benoemd.

5. De zaken, in die commissie te behandelen, Zul

lcn door den heer Luitenant-Generaal-Baron Chassd,

chef van het 4' groot’rnilitair-kommando, voorgesteld
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worden, die in spoed vereischende gevallen, op zĳne

verantwoordelĳkheid, onvermĳdelĳke maatregelen zal

kunnen doen uitvoeren.

4. Bĳ deze wordt geene verandering gemaakt in de

beschikkingen, welke volgens de wetten en reglemen

ten aan de superieureämililaire autoriteit toekomen. "'

5. Het tegenwaordig besluit zal door den Heer Gou

verneur der provincie Antwerpen ter kennis van het

algemeen en van de hiervoren genoemde kommissie

‚.s”

gebragt worden.

Gedaan te Antwerpen, 50 Augustus 1850.

(gelee/lrena') WILLEM, Prins van Oranje.

(geteeìend) rnnnnmx, Prins der Nederlanden.
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