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 doeleinden We 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 uit Stuur 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 hoeveelheden 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 staan Het “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 wet Wat 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 via http://books.google.com
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Voldaen hebbende aen de wet over de drukpers, heb
-ik den rygendom van dit werk aen my gehouden.
J. B. Vak der Mei-lek.
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VOORREDE.
Eenige lezers zouden gewilt hebben in dit werk minder uyttreksels te vinden zoo uyt de troon-reden en besluyten van Wil
lem f. Isuyt de redevoeringen van de gedeputeêrden , die de zaekv 'n bet volk verdedigd hebben : uiaer is het iu die troon-redeu
en besluyten niet, dat men van den eenen kant ontdekt het systema
van arglist en geveynsdheyd , het welk ons geduorende 15 jaeren
verdrukt heéft? en van den anderen kant, is het in de redevoe
ringen van die gedeputeêrden niet, dat de verongelykingen, daer
de Belfjen met goed regt over klaegden, onwederspreékolyk be
wezen xyn? indien ik het Uollandsch gouvernement beschuldigd
had zonder dio redevoeringen aen-te-haelen , men zou gezegd
Lobben, dat ik de zaekeu vergroot heb. Dit verwyt kan men niet
doen aen de gedeputeêrden, vermits zy noyt doór het ministerie
xyu wederlegd geweest, wanneer zy aen den dag bragten de mid-,
delen, welke het gouvernement gebruykte om den despotismus,
zoo in godsdienstige als in staetkundige zaeken , in-te-voeren en
vast-te-stellen.
Anderen hebben geoórdeeld , dat ik my te veel bezig gehou
den heb met de zaeken van de religie en van de klergie : maer
indien ik gemeynd had over die zaekeu niet omstandiglyk . te
mogen spreken, dat zou ik niet geschreven hebhen. Myn iniij;t,
is geweést de Belgen indagtig te nmeken al wat den Hollander
gedaen heéft om de Latholyke religie in Bolgien uyl-tc-roeyen ;,
ik heb hun willen doen gevoelen, wat zy te vreezen hebben in
dien , by gevolg van oenen generaelau oóilot{, die zekerlyk niet
onmogelyk is, 'er nog oyt kwestie was van hun aen Holland te
onderwerpen.
Eyndelyk eenigen hebben gezegd, dat ik met al te groote he
vigheid geschreven heb : maer indien zy, gelyk ik, de brandsiigting te Brussel gezien hadden; indien zy, gelyk ik, in het
bloed der Belgen geloopcu hadden ; indien zy aeninerkten , hou .
verre Willem zich zelve onteerd hcéft met eerlooze sehryvers
overvloedig te betaelen om do Belgen uyl-te-schelden, zy zouden
Hiogelyk wel eenige reden van versohooning gevonden hebben (a).
Ik laet daer te spreken van ecu groot getal van schriften , die
te Londen, te Paryx, te Lfipzig , en in den Haag uyi-gegeven
zyn , en die Willem bolaeld heéft : maer ik kan niet nalaelun hot.
volgende uyttrekscl te geven van een der menigvuldige biochucren van Lishy-Bagnano , het welk waersch} nelyk is geschreven,
geweést in den oogenblik , wanneer den prins van Oranje, in
1831, eenen verraederlyken inval iu Belgien ging doen.
«Dat koning Willem doe gelyk het hom zal believen meteen
voik , bet welk niet wcêrdig is te leven onder zyue wetten. Uut
( h) lïc logicn in rit ondc Universitcyt vnu f, oven K'eriltï . remm gpstnrum indiynitai stijli acorfjitutrm pxcuxat . do giontvsarmkcyd duf dacJen oot'~
ècUoout do hooiykoyd vuu don stief.
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hy ran Bclgien eenc munt van uytieisteling moeke, om zyn ryk op
een nieuw op-te-regten uyt stoffen van de zelve natuer. Dit spreekt
van zelfs.
■ Maer de eer van de kroon en de eer van den Hollandschen
naem vereysschen voóral, dat de Belgen, doór de magt der wa
penen , ten onder-gebragt worden ; dat zy zich ten vollen, geheelyk en volkomenlyk onderwerpen zondereenige voorwaerden ,
en daer-en-boven zonder eenige hoegenaemde beloften die hun,
voor eenen toekomenden tyd , eenige vergunningen (concessions)
zouden kunnen doen te gemoed zien.
«Volle en geheele vergiffenis voór het volk, dat maer een lydende werktuyg is , menschelyker wys onschuldig van de schelm
stukken , tot welken het aengedreven word doór de genen , die
de materieéle daed van zyne magt betaclen.
«Maer gy, die moet volbrengen de grootc zending van het
order en het gezag der wetten te herstellen ; indien de eerlooze
journalisten met eenen kraeg of met eenen keel, die den opstand
bereyd hebben , in uwe handen vallen ; in den naem der menschlievendheyd en der regtveêrdigheyd , doet-ze ophangen;
«Indien die genen, die de plundering en brand-stigting gebo
den hebben of die de zelven bestierd hebben, in uwe handen
vallen ; in den naem der menschlievendheyd en der regtvéêr
digheyd, doet-ze ophangen;
• Indien die genen , die in de dagen van september den we
derstand aen de koninklyke wapenen ingerigt , bestierd en gekommandeérd hebben , in uwe handen vallen ; in den naem der
menschenlievendheyd en der regtveêrdigheyd , doct-zu ophangen ;
« Indien de leden van de gewaende kommissie van veyligheyd
en van het provisoor gouvernement in uwe handen vallen; in
den naem der menschlievendheyd en der regtveêrdigheyd, doet-ze
ophangen ;
■ Indien die genen, die de benden van Luyk en Bergen gestierd
hebben eerst naer Brussel, en vandaer vervolgens naer Loven ,
Namen , Gent, Henegouwen , Brugge , Ostende, Antwerpen, alwaer
zy het gezag der wetten hebben gaeu omverrewerpen en den brand
ontsteken , in uwe handen vallen ; in den naem der menschlie
vendheyd en der regtveêrdigheyd , doet-ze ophangen;
• Indien deeerloozen , die de uytsluyting van de Nassanwen voór
gesteld en de genen die 'er Voo» gestemd hebben , in uwe han
den vallen ; in den naem van de publieke zedeleer en van de
regtveêrdigheyd, doet-ze ophangen;
• Indien den verdocmelyken schelm , die na stoutelyk het ver
nielende vuer en zweérd tegen Holland opgehitst te hebben, een.
saemen-wcefsel van de grouwelykste lasteringen heéft durven
uytspreken in zyne onbeschaemde en belachelyke na-aeping van
de koninklyke toeèygeningen, wanneer hy het gewaend nationael kougres opende, in uwe handen valt; in den naem der
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menschl ievendheyd en voór het belang van het menschdom, doet
hem ophangen;
■ Indien uwe handen valt die bende van kwak-znlvers en verraeders die den geëerden naem en het ampt van diplomaeten
onteerende , in verscheyde hoofd-steden van Europa zyn gaen be
dingen de verdeeling van het koninkryk en de slaeverny van het
Vaderland ; voor het belang van het menschelyk geslagt, doet-ze
ophangen;
« Wat aengaet de lafhertigen , onweêrdig den degen te drae
gen, die liever als op hunnen post te sterven, met de wederspanuigen van overgaef gehandeld hebben, hunnen eed gebroken
hebben, de plaetsen hun toebetrouwd overgegeven hebben, en
die , om zoo veél schande tot den hoogsten top te brengen , de
weêrdigheyd van borger en van soldaet zoo laeg en zoo veragt
gemaekt hebben , dat zy de zaek van een gouvernement ran hrigands gediend en des zelfs eerlooze promotien gebedeld hebben;
voór het belang van het menschelyk geslagt, doet-se ophangen,
ophangen tot den laetsten toe ;
»Gy, teergevoelige vrouwkens, onderworpen aen bezwym ingen en stuypen ; gy nog meer , mannekens met uwe overtollige
woórden van cene slegt geplaetste menschlievendheyd ; gy die,
in deze optelling van vervloekingen , vreede en bloedgierige ge
voelens zoud willen vinden, rekent eer dat gy u verklaert, al
moest gy Diet rekenen als op uwe vingers; gy zult zien, dat
dit alles beloopt vier honderd schelmen, die men zou moeten
ophangen op eene populatie van vier millioenen inwoonders ,
het welk ten hoogsten eenen op tien duyzend is ; ...
• Indien de stad , die de walgende verzameling van zoo vele
eerloosheden, van verblindheyd en van misdaeden aen de eerlyke en deugdzaeme zielen van geheel Europa aengeboden heéft ,
op een nieuw kon tcederstaen aen de opeysichingen ran dien prins
die, geduerende IS jaeren, den weldoender en den Vader van
haere inwoonders is geweést , omringt terstond de hardnekkige
stad; verbrant haer tot in het diepste van haere fondamenten,
en dat 'er op de plaets zelve van het paleys der Staeten-generael , eene piramide van eeuwig metael , vol van doods-beenderen
en assche , opgeregt worde , om aen de toekomende geslagten
de plaets aen-te-wyzen , tcaer Brussel heeft gestaen ( a ). •
Dat den lezer nu oórdecle of eenen vorst , die zulke en vele
andere schriften van den zelven aerd betaelde, verdient met agting behandeld te worden!
(a) Libry-Bagnano : La vi/lc rebelle , ou les Beiges au tribunal d» VEuropo. Page 4u3— 406. La Have i83i. De 1'imprimerie de II. P, de Swart.

Den lezer zal wel willen versclioonen en verbeteren de druk-'
feylen van kleyn belang in de volgende woórden , daereenrsyf
te veel is : ongercymdheyd , onvermeydelyk , vermiets , sehrieften ,
cydele, aenkwaem, verbreyzelen , vlcyt , alleenelyk , waeter, mispreyzen.
Men zal ontmoeten : vermeedering, everedigheyd , oprekenning ,
dispotismes,heuveldaeden, lokhaes, gelyden,taffereel, Calvenisterr,
vervooderen, byde, aenstande ; lcés : vermeerdering , evenredigbeyd , oprekening , despotismus , euvel-daeden , lok-aes, gelcyden ,
tafereel, Calvinisten, vervoorderen, beyde, aenstaende.
Blad-zyde 198, in de nota, %*"> regel , lcés : 2,700,000
Blad-zyde 391 , regel 29 , leés : Rotterdam
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Wiltem stuft aen erniye Advokaeten ton van in het franteh te pteyten.
Knevelaeryen van zyn Syndikaet. Hy markt sich meester van het lueij anêerwys. Opreyting tan de maetichapjiy va» Kommercie.

Men heeft in het eerste deel (blad 349 en 449 ) l'e
besluyten gezien, waerhy Willem geboód dat , te begin
nen van i januarius 1823, in verscheyde provincien van
het ryk, de hollansche tael alleen wettig zal erkend wor
den voor de pnblieke zaeken. Hier uyt ging den onder
gang volgen van vele Advokaeten die, de hollandsche
tael niet bezittende, hunne pleyt-zaeken hadden moeten
verlaeten. Eenige van hun hadden dan, in 1 8 a3, verzoek
schriften aen Z. M. ingediend, om voor hun en voor
andere, die in het zelve geval waeren , te vraegen
van te mogen pleyten in de fransche tael. Willem door
besluyt van 5 januarius 1824, stond die vraeg genaedig
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lyk toe « aen de genen der Advokaeten vnn Brussel ,
die de tael van het land niet kennende , zich sedert het
begin van i8a3 hebben moeten onthouden en zich
tvaerlyk onthouden hebben van de uytoejjfening hunner
bedieningen. » Nogtans deze vergunning wierd niet
gegeven dan om te pleyten voor het opper gerechts hof
en tribunael van eersten aenleg te Brussel , en zy mogt
maer dueren tot het eynde van i8a5. Maer waerom
toch was Willem hier wat toegevende? de reden is, dat
hy den goeden dienst van eenigt, Advokaeten ging noodig
hebben om de Belgen te plaegen.
En waerlyk hy, die zich had weten meester maeken
van alle de goederen van den staet, had de zelve als ook
de inkomsten van de groote wegen van het ryk ( i»,e deel
bladz. 463) overgegeven aen het Syndikaet, het welk welhaest eenen hoop bespieders uytzond om eenige geestelyke goederen, die tot hier toe verborgen gebleven waeren
te ondekken en om de tytels van de goederen, die verkogt
waeren, te onderzoeken. De ontfangers der registrering
en der domynen doorsnuffelden alle de publieke akteu
met eenen weérgaloozen iver. Dan wierden er Advokaeten
aengesteld , die met het geld van het volk overvloediglyk
behield wierden om het, door onregtveêrdige processen, te
ruineien; deze namen op zich van in den naem van den
Koning te pleyten tegen weduwen en weezen, die zy
met eer voor het gerecht hadden kunnen verdedigen :
maer sommige grondeygenaers bevreesd zynde, om dat
men hunne tytels beknibbelde en nog meer om dat de
rechters afzettelyk waeren, maekten liever ten slegt
accoord, dan zich aen een ongelukkig proces blood te
stellen : andere hadden den moed van tot in Cassatie toe
te pleyten; daer gekomen zynde, wierd hun somtyds
gezegd, dat zy gelyk hadden : maer zy waeren alreeds
geruïneérd! Ik ken treffelyke borgersdie, in 1 794> landen
vaneene Abdye gekogt hadden , welke den prelaet zelf
publiekelyk en notariaelyk had doen verkoopen, om de
Lontributien aen de 1'ransche rcpublikaeneu te kunnen
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betaelen , en deze grondeygenaers wierden, weynige
dagen voor de preseriptie , voor het gerecht gedaegd,
om dat de Syndikaele inquisitie eenig gebrek in hunne
tytels meynde te ontdekken.
Nogtans het Syndikaet pleégde nog andere onregtveêrdigheden en knevelaeryen : want indien eenen grondeygenaer eenig gebouwd, een huys of maer een arm boereuhut wilde opregten ontrent de groote wegen, hy moest
daer toe gemagtigd worden door de administratie, aen
de welke het Syndikaet het opzigt over de groote we
gen toebetrouwd had ; en om deze magtiging te bekomen,
moest men het plan van het gebouwd of hut, dat men
wilde maeken, eerst zenden naer Amsterdam, daer die
administratie opgeregt was. Het was dan naer Amsterdam
dat men zich van de uytterste paelen van Belgien moest
begeven om van eene geheele Hollandsche administratie
de toestemming te bekomen van op zynen eygeu grond
te mogen bouwen ! deze toestemming liet zich somtyds
vele maenden en zelfs een geheel jaer afwagten, en
zy wierd dikwils geweygerd. Dat meer is, als eenige
gemeynten of maetschappy , tot hun gemak en op hunnen
k«»»t , eenige nieuwe baen wilde maeken , daer het publiek
altyd grool voordeel uyt trekt, dan stelde het Syndikaet
zich daer tegen op voorwendsel, dat nieuwe wegen den
ontfang van de oude, waer van het in bezit was, zou
verminderen. Het is alzoo dat men verstond de Industrie
der .Belgen aen Ie moedigen! Bovendien andere administratien vreesden niet van vele grondeygenaers, in
den naem van zyne Hollansche Majesteyt, opentlyk te
bescliaedigen in hunnen eygendom; en deze konden voór
de tribunaelen geen recht vraegen, om dat Willem vast
gesteld had ( iste deel bladz. 467 ), dat de gerechtelyke
magt geen gezag heeft om over administrative akten te
oordeelen > of zich daer mede te bemoeyen y a ).
( a ) Ik zou hier verscheyde voorbeélden van knevelaeryen
kunnen bybrengen : doch ik denk dat de volgende genoeg zyn.
Den directeur en opzigters der polders > an llccu haddeu een groot
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Alhoewel znocene desI>o!ieke regering de l>elam;oi> der
Belgen groot elyks benadeelde; nogtans Willem kwam
Iiun ter zelver tyd plaegen opeenewyze, die luin nog
\eel gevoeliger was. Ily had alreeds doóreen besluvt van
a5 julius 1822 vastgesteld, dat niemand in Belgieu of in
het groot hertogdom van Lnxembourg het lezen , het
schryven , het rekenen, het fransch , hel holfansch
ofandere taelen mogt Zeeren, indien hy niet voórden was
1° van een brevet van hekwaemheyd, gegeten door den
jury of door de kommissie van onderwys; a° van eeuen
akt van wettige benoeming voor de schoól of gemeynte
in de welke hy onderwyst, de (^ollegien en Alhenemies
alleen uytgenomen ; hy had ook met zwaere boeten doen
straffen alle de gene, die in bun huysof in het huys van
een ander, aen kinderen van meer dan eene familie, het
zy gelykelyk het zy de eene na de anderen, een van de
voorgenoemde vakken zou leeren. Maer dit was niet
genoeg om zynen despotismus te voldoen : want hy gaf
den i februari us 1824 een besbiyt, waer in hy zegde :
« Gezien het rapport van den directeur-generael van den
« Catbolyken Godsdienst...... wy hebben besloten en
« wy besluyten... Het besluyl van 2.r> ju.ius i8a2Ïsl«K*« passelyk aen alle wereldlyke en geestelvke vergade« ringen, die zich ten deele of gelieelyk overgeven aen
« het onderwys.» Voorders gebood l:v dat niemand als
deel boomen. toebehoorende aen do weduwe Van Nicuwenhny7.en,
landbouwster aldaer, doen afkappen en publiekelyk verkoopeu,
op voorwendsel van de baen breeder te marken: die weduwe
daegdeden directeur en opzigters voor h<'l gerent :maer Z.M. kwam
er tusschen en verklaerde, dat het feyl van den directeur der dyken
moet aenzien worden als den akt van eene publieke anloriteyt,
gedaen in de uytoeffening van baere administrative bedieningen,
en dat het aen het gercchtelyk gezag niet toekomt daer over te
oordeelen. Van gelyken de administratie der polder?, hebbende den
dyk in de gemeynte van Weêrt doen herstellen, had groote srhaede
toegebragt aen de goederen Tan Mr Geeist Ie llaesdonek : dexen
riep de administratie voor den tribunael van eersten aenleg Ie
Mechelen, om sehaedeloos gesteld te worden : maer 'L. M. gebood
aen den tribunael dat proces te staekeu.

i8a4-

i3

lidmaet van zulke vergadering zal mogen aengennmen
worden of aenveêrd om beloften te doen, tenzy hy voor
zien was van het boven gemeld certifikaet, waer van er
door den oversten der vergadering een afschrift moest
gezonden worden aen den opziender van het distrikt of
aen den jury van het onderwys Hier op volgde het besluytvan 17 april, waer door Willem het publiek onder
wys in de provincie van Zuyd-Braband inrigte; hy stelde
eene kommissie aen, waer van hy den Gouverneur pre
sident maekte, en hy benoemde alle de opzienders der
schoólen, onder de welke vier of vyf geestelyken om aen
zyne tyrannige maetregels eenig krediet te geven : maer
de katholyken lieten zich door dit calvenistisch bedrog
niet misleyden. By dat besluyt was eene onderrigting
gevoegd, in de welke den minister van het publiek on
derwys eenen regel voorschreef voor het onderzoek of exaem der schoólmeesters : deze moesten onder vraegd
worden niet allcenelyk over de zaeken, die zy moesten
leeren, maer ook over hunne denkwys en grondregels van
zedeleer en van rehgie; zy moesten ook ouderzogt worden
of zy de middelen kenden, die de bekwaemste waeren ,
om aen de kinderen de grondregels van religie in te
boezemen, het welk dien kei terschen minister zekerlyk
niet voórschreéf ten voordeele van de catholyke religie.
Dit alles was maer eene voorberevdmg om Ie komen tot
deuytvoering van het groot Systema van Belgien protes
tant te maekeu. Niettemin hy |>oogde nog ter zeher
tyd zyne booze inzigten te verbergen voor de oogen van
het eenvoudig volk , en veynzende van met den Pans
een konkordaet te willen maeken, benoemde hy den
protestant Nagels om, te saemen met Gouban en Reinbold
als volmagtigen met den Nuntius van Roomen, Mgr Nasalli, te handelen.
Ondertusschen had Willem zyne cygen belangen niet
vergeten : want willende met de groote kapilaelen , over
geleverd aen zyn Syndikaet, profyt doen , maekte hy den
29 Meért een besluyt, in wiens voórrede men ziel, dat
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den staet van den koophandel , van de mamifactueren en
fabrieken zoo bloeyende niet was, gelyk hy het meermals
in zyne publieke redevoeringen had willen wysmaeken.
«Overwegende, zegde hy, dat allede lakken van den
koophandel , sedert dat wy op den troou gekomen zyn ,
de vermeedering niet bekomen hebben , welke de her
stelling van den algemeynen vrede en onze vriendschap
mei alle de volkeren ons beloofden; dat by noodzaekelyk gevolg van dien stand van zaeken, de optimmering en wapening der schepen, als ook de manufactueren en fabrieken den graed van voórspoed, daer zy toe
bekwaem waeren , niet bereykt hebben ; -— dat men als
eene der byzonderste oorzaeken van die omstandigheden
moetaenzien der slegten uytval, welken de zeevaert en
kommereie met onze overzeesche bezittingen en boven
al in Oost-Indiën gehad hebben; — dat in der daed
die kommereie en zeevaert onder alle opzigten niet
beantwoord hebben aen de verwagting der kooplieden;
dat indien die takken der volksvleyt zich tot hier toe
zich staende gehouden hebben, dit is byzonderlyk met
den onderstand van het gouvernement en by middel
van de overvoeringen en laedingen, die het bezorgd
heéft; — dat daer uyt volgt dat het moeder-land alle
de voordeelen niet bekomen heéft, welke de zeevaert
en kommereie kennen bezorgen; — dat 'er by gevolg aengelegen is eenen hulp-middel te zoeken om den landbouw
en de verscheyde lakken van de volksvleyt aen te moe
digen, en om al/on, met de hulp van Go.1, aen de Natie
de voordeelen te verzekeren , welke luieren rang onder
de volkeren, den stand van haer grondgebied en de aengeleutheyd van haere kolonien haer recht geven van
te vraegen...»
Willem besloót dan, dat er voor den tyd 25 agter een
volgende jaeren eene inaetschappy van kommereie zal
opgeregt worden, waer van den eersten fonds bepaeld
is op ia millioenen, die nogtans tot 24 millioenen zal
mogen verhoogd worden. Dit kapitael moest gevonden

worden by middel van eene inschry ving, voor de welke
de maetschappy actien van 1000 guldens zou geven,
Willem verzekerde aen de inschry vers 4 i/3 *er honderd,
en hy voegde er by : « willende boven dien bet voórbeéld
geven om eene opregting, die bet welvaert van het volk
tot oogwit heéft, werkstellig te maeken , wy verklaeren
ons te stellen aen bet hoofd der inschryvers voor eene
somme van vier millioenen en indien op den laetsten
van junius i8a4, het beloop der inschryvingen niet
kwam tot de somme van 1 2 millioenen , wy nemen , van
nu voor dan , het overige der inschryving voor onze byzondere rekening tot de geheele boven gemelde somme.
Is dit niet een klaer bewys dat Willem al vele millioenen
moest in zynen spaerpot hebben , alhoewel hy de schul
den, die hy geduerende zyn ballingschap in Engeland
had gemaekt, reeds betaeld had? Maer hy deéd nog
meerder; hy gaf den ig april een besluyt, waer by hy
den fonds der nieuwe maetschappy vaststelde op 3y mil
lioenen , waer van hy verre het grootste deel der actien
voor zyn rekening nam Hetisalzoodat hy zyne inkomsten
wist te vermeerderen by middelvan een kapitael , daer
hy zoo gemakkelyk aen gekomen was, gelyk men in
het vervolg zal zien.
Droeven start van den landbouw. Voorstal van M' Barthelemy. Voorstel
van Mr Hoi/ondorp. Wiltem word yemuytiyd nm het yrld en goed van den
stoet te gebruyken volgens zyn beliefte. Ligting van 100 millioenen. Sluytiug
der staeten.

Terwyl Willem zich dagelyks rvker maekte, wierden
zyne onderdak nen tot armoede gebragt. Kn waerlyk de
landbouwers van Condroz in de provincie van Luyk,
hadden in het zweet van hun aenschyn den steenagtigen grond van hunne landstreék vrugtbaer gemaekl; zy
hadden hunnen arbeyd verdobbeld op eenen tyd, dat
den prys der graenen verhoogd was, en zy hadden zoo
wel gelukt, dat hunne landen dobbele inkomst gekregen
hadden : maer die schoone onderneming wierd haest in
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den grond geholpen : immers het zoo genaemd kadas
ter nam de geleende weêrde, alleenelyk bekomen door
eeuen geduerigen en sterken arbeyd, tot grondslag der
onmaetige grondlasten ; liet is te zeggen ; dat die arme
boeren moesten lasten betaelen, niet zoo zeer voor de
waere weêrde van hunne landen, dan wel voor hunnen
slaevelyken en verdubbelden arbeyd. Vele boeren waereu dan gepraemd van geld te ligten en van aen woekenaers eenen hoo»en intrest te geven, om hunne zwaere
belastingen te konneu betaelen. In andere landstreken
van het ryk hadden de landbouwers den middel niet
meer om vee te koopen, om dat hunne landen, aengezien den laegen prys der graenen , niet meer genoeg opbragten om hun verschot en onkosten te winnen : hier
uyt is gevolgd , dat vele pagters uytgespannen wierden ,
dal andere hunne pachthoeven verlieten, en sommige
grond eygenaers niet alleenelyk hunne jaerlyksche in
komsten verloren, maer ook gedwongen wierden van
hunne sehoone landen voor eenen geringen prys te verkoopen. Het is dit, het geen men ziet uyt een verzoek
schrift het welk, ondertekend van meer dan, 19 hon
derd der voornaemste landbouwers van Groeningen, aen
Willem aengeboden wierd, om hem te bidden van voor
eenigen tyd het invoeren van vremde graenen te ver
bieden , indien hy hunnen geheelen ondergang wilde
voorkomen*, zy vertoonden hem dat 'er, sedert 1 8 1 5 tot
in december 1823, ontrent honderd uytwiuningen {expropriations forceés ) plaets gehad hadden in de pro
vincie, die zy bewoonen, dat een groot getal van hunne
pagthoeven, eertyds zoobloeyende, en meer als duyzend
bunderen van het beste land, voor eenen geringen prys
verkogt zyn geweest; en dat de omtrekken van Wiuschoten en Appingedam alleen, in het voórleden jaer,
acht groote hofsteden met meer dan 35o blmderen land,
by uytwinning, hebben zien verkoopen. »
De oorzaek van dien droeven staet der landbouwers
was de onbepaelde vryheyd van den koophandel dei
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graenen : immers in de maend van januarius en februarius wierden 'er, langs het komptoor van Henri-Chappelle alleen, twintig duyzeud veertelen terwe ingevoerd;
zy kwaemen tot op de merkt van Luyk, daer zy verkogt
wierden tot nadeel van onze inlandsche graenen. Dat
meer is, men ziet uyt een taffereel, het welk den minis
ter van Willem, in mey van het loopende jaer, aen de
staeten mededeelde, dat in 1823 de volgende graenen
in Belgien ingevoerd zyn, te weten 4»' 1 5 lasten haver,
12,480 lasten geérst, 26,192 lasten kooren, en 23,849
lasten terwe. Hier in zyn niet begrepen de menigvul
dige invoeringen, gedaen langs de haven van Antwer
pen, waer van den minister, zoo hy zegde, het taffe
reel niet ontfangen had. Het is wel waer, dat'erin het
zelve jaer ook graen uytgevoerd wierd, te weten: 1,890
lasten haver, 2, 1 33 L. geérst, g38 L. koorn, en 1,728
lasten terwe : maer wat kon dit doen op de groote me
nigte, die van den Noorden ingebragt wierd ? « Belgien,
« zeyde Mr. Lastoürs op 20 julius 1824 in de kamer
« der gedeputeerden vanFrankryk, Belgien boet stren« gelyk de toegevendheyd van zyn gouvernement voor
« de kooplieden van Amsterdam die daer, gelyk op een
« ander, zich niet bezighouden dan met hunne eygen
« belangen: de graenen van Poólen, opgehoopt in hunne
« magazynen, hebben die van Belgien doen vallen {verre
« onder de weerde). Het is hierom dat dit schoon land,
« onlangs zoo ryk en bloeyende, heden kweélt in de
« grootste benouwdheyd». Jae ! ons land kweélde, onder
de hollanders, om dat onze graenen geensints in mededin
ging konden komen met de ingevoerde graenen van den
Noórden : want deze laetste worden doorgaens meerder
gezogt dan de onze, om dat zy eene betere hoedaenigheyd hebben, die hier in bestaet, dat zy tot eenen hoogeren graed uytgedroogd zynde, onder de zelve grootte
veel meerder meél inhouden ; zy verslinden ook veel
meer water en by gevolg zy geven voor een gelyk geTwigt meél meerder brood dan de onze. Bovendien zy
2.
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kunnen, niet tegenstaende den vragtloon, voor eenen
minderen prys, en nogtans met groote winst, verkogt
worden (ft); de reden is dat zy gewonnen worden op lan
den die, alhoewel overvloediglyk vrugtbaer , nogtans zoo
duer niet kosten gelyk onze landen, en voor de welke
de Noordsche landbouwers zoo zwaere lasten, gelyk de
Belgen, niet te betaelen hebben. Het was dan niet te ver
wonderen, dat onze landbouwers hunne graenen niet
konden verkoopen dan voor eenen geringen prys, die
geensints in everedigheyd was met de onvermeydelyke onkosten van den landbouw : bier uyt moest
noodzaekelyk den ondergang volgen zoo van de pagters
en grondeygenaers, als van de werklieden en ambagts-*
mannen, terwyl eenige groote kapitalisten van Holland
}mnne millioenen vermeerderden.
In dezen dringenden nood, stelde Mr. Barthelemy, 10
mey, aen de staeten voor van aen den Koning een
adres aen te bieden, om hem te bidden van den ongelukkigen staet van den landbouw in aendagt te nemen.
Verscheyde hollanders, gelyk men wel denkt, bevogten dit voórstel. M* De Stassart viel met hevigheyd
(a) Mr. Carrelet de Loisy dréd , den 21 April 1821 , aen de ka
mer der gedeputeêrden in Frankryk een rapport, waer in hy
zegde : ■ het schoonste graen dat de locht streéken , die door de
patuer het meeste bevoordeeligd zyn , voortsbrengen , was deze
laetste jaeren te Odessa , te CalFa en te Taganrok zoo goeden koop,
flat eenen hectoliter aldaer maer A francs weêrd was. Eenen hec
toliter kost aen de kommercie in onze havens, het vragtgeld 'er
in begrepen . maer 8 francs gelyk deze laelste jaeren , en ten hoogsten 12 francs , als men de hoogste pryzen met de laegste wilt
by een voegen Waneer men dan, volgens de wet van den 16
julius, 18IP, de invoering opent aen 20 francs, de kommercie
van vremde graenen zou van 8 tot 12 francs op eenen hectoliter
winnen. Men kan nuoórdeelen, voegde hy 'er by, van deschaede
die uyt dien .staet van zaeken volgt voórden landbouw van Frankryk.» Dit kan toegepast worden aen ons Land , en doet zien dat
den vryen koophandel der graenen aen de groote kapitalisten van
Holland vele millioenen moest opbrengen : dus geen wonder dat
ileze geldzugtige mannen den zelveu wilden behouden, al had
geheel onzon landbouw moeten ten onderen gaen.

iM.

tg

tiyt tegen èenen hollander, die Je onbeschoftheyd ge
had had van te durven spotten met den ondergang van
Onze landbouwery , zeggende, dat de grondeygenaers
hunne landen, dte niet genoeg opbragten , konden verkoopen, en dat de pagters , die geen geld hadden t
hunne grondlasten in natuer konden hetaelen met aen
het gouvernement den vyfden schoof te geven. Mr. Van
Hogendorp wilde wel toeslaen dat men Z. M. bidde van
den landbouw te hulp te komen, als het nïaer niet ge~
schied, zegde hy, door maetregels , die aen de vryheyd der kommercie nadeelig zoude wezen. Nogtans
Mr. De Secus en andere verdedigden zoo wel de voór
stelling van Mr. Bartelemy, dat zy door 72 stemmen te
gen 23 goedgekeurd wierd.
Ondertusschen Willem nog indagtig zynde dat Mr. Van*
Hogendorp tegen de leeuing van 8o millioenen beviglyk
had durven spreken ( iste deel bladz 4^6) wilde zulks
voor het toekomende beletten. Hy stelde den zelven dag^
f o mey, aen de staeten een ontwerp van wet voor,
waer door hy het Syudikaet van aflossing tot het jaer
f829 inclues, ontsloeg van verscheyde verbintenissen,
die het moest volbrengen, en voor de welke de artikels
7 en 37 van de wet van 22 december 1822 het zelve'
gemagtigd hadden, om een deel der domynen te verkoopen en om voor 1 16 millioenen los-rente brieven uyt
fe geven ( isle deel bladz. föa en 463 ) : den laetsten
artikel van dit ontwerp luydde, dat het Syndikaet ,
vofgpns zyne beliefte , voor het belang van den staet dé
middelen zal mogen gebruyken , die aen het zelve dóór
de genoemde artikels loegestaen zyn.
Men gevoelt, dat Willem zich geheelyk wilde onttrekken1
aen den art. 121 van de grondwet, die vastgesteld had!
dal de uytgaef van het iyk door de staeten-generacf
moet toegestaen worden. Maer dit ontwerp eens aengenomen zynde, kon Willem, zonder de toestemming der
staeten, tot het jaer 1829, de millioenen van den stactf
Vryelyk gebruyken eu uytgeven, gelyk het hem'
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zou belieTen. Hy moest waerlyk een onbepaeld betrouwen
hebben op de slaefsche meerderbeyd van zyne hoogmogenden om zoo een ontwerp te durven voórstellen :
nogtans eer dat den tyd gekomen was om daer over te
beraeden, deéd Mr Van Hogendorp aen de sta eten eene
voórstelling, die Z. M. in de uytterste verslagentheyd
wierp.
In der daed Mr Van Hogendorp stelde, den i5 mey,
aen de staeten uytdrukkelyk voor van een onderzoek te
doen, i° over de wettigheyd van de leening van de 80
millioenen, gedaen door het Syndikaet van aflossing in
1832, en over de bezwaerende voorwaerden , op de welke
zy is gedaen geweest met een verlies van 1 o ten honderd,
verlies het geen eyndelyk moest vallen tot last van de
schatkist en gevolgeutlyk van de Natie; 20 over het gebruyk van ontrent 36 millioenen, die in de koffers van
het Syndikaet, na de aflossing van de oude obligatien
van het Nederlandsch Syndikaet, gebleven zyn (a); 3° over
de oorzaeken die het oogwit van de wet van 27 december
1822 hebben doen mislukken; als ook over bet beloop
van de uytgestelde schuld en kansbiljetten, die niet
zullen kunnen uytgewisseld worden, om dat, gelyk
Z. M. den 5 meêrt verklaerd heéft, de 116 miltioenen
in losrente-brieven , welke het Syndikaet gemagtigd was
voor die uytwisseling uyt te geven, daer voor niet genoegzaem waeren. »
Deze voorstelling was zekerlyk bekwaem om Willem
en zynen Van Maanen als ook Appelius, die nu minister
van linancie geworden was, grootelyks verlegen te maeken : men gebruykte dan geheyme middelen om het
gevolg van die voorstelling te beletten : nogtans de sektien wierden belast van de zelve te onderzoeken.
(a) Ik heb in het eerste deel ( bladz. 484 ) gezegd , dat Willem
80 millioenen ie veel gevraegd had : Mr. Van Hogendorp spreékt
hier van ontrent 86 millioenen , maer hy heéft hier onder begre
pen 1° depryzen van de onwettige lotery, beloopende i millioe
nen 62Ö duyzend guldens ; 2°. de onkosten der maekelaers , die
de obligatien der 80 millioenen hadden moeten negociéren. tiet
het 1". deel bladz. -4 73,
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Wanneer den President de opmerkingen der sektien
over de boven aengehaelde voorstelling ontfangen had,
zond hy die aen Mr Van Hogendorp, hem verzoekende
van daer seffens op te antwoorden : dezen gaf het vol
gende antwoord, het welk den President, op a junins
aen de staeten mededeelde : « my dunkt ., zegde hy,
dat de meerderheyd van de leden oordeelt, dat myne
voorstelling ontydig is ; gevolgenllyk ik ben 'er niet te
gen dat zy uytgesteld word tot eenen bekwaemeren
tyd. » Dezen bekwaemeren tyd is noyt gekomen ! Het ia
alzoo dat die belangryke voórstelling, die de ontdekking
van de heymelyke werkingen van het roofzngtig Syndikaet voor oogwit had, verdwenen is! Dit was voor Z.M.
eene schooue overwinning, die des anderen dags van
eeneandere gevolgd gwierd : immers het ontwerp van wet,
dat hy den 10 Mey voórgesteld had, wierd den 3 junius
in de staeten onderzogt; en alhoewel het door verscheyde
leden met kragt tegen gesproken wierd, niettemin het
wierd in de zelve zitting door 47 stemmen tegen 42 aengenomen. De eerste kamer keurde het den 4 junius goed.
Het Syndikaet mogt dan een groot deel der domynen
verkoopen of er geld op ligten en het mogt 1 16 millioenen van den staet gebruyken volgens zyn beliefte I
Willem wagtte niet lang om gebruyk te maeken van
de buytensporige magt, die de hollundsche meerderheyd
der staeten hem toegestaen had : want hy maekte den
zei ven dag \ junius een besluyt, waer door hy zyn Syn
dikaet gemagtigde om too millioenen guldens te ligten,
stellende voor eerste hypotheék de domynen, die aen het
zelve door de wet van 27 december i82aafgestaen waeren, naementlyk het deel van die. goederen het welk,
uyt kragt van den 7slen artikel van die wet $ kon verkogt
worden, en waer van de verkooping in i8a5 en volgende
jaeren moest plaets hebben. Maer dat deel der domynen
was alreeds zoo veel belast als het weêrd was ( i,le deel
bladz. 461 en 462), Bovendien het is neg aenmerkens
weêrdig, dat die goederen, waer van 'er niet meer dan
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tot het beloop van eene znyvere inkomste van i,75o,oco
guldens mogten verkogt worden, in de beraedingen over
de wet van 27 december 1822 geschat waeren geweést
op 3 ten honderd: hy gevolg indien den minister van
finantie de staeten alsdan niet bedrogen heéft, zoo kon
den die goederen niet meerder weêrd zyn dan 58,333,333
guldens en 33 centen , van welke somme men nog moet
aftrekken de grondlasten, die men daer voor, als zy verkogt zyn, zal moeten betaelen. En men dierf zulke goe
deren , die niet meer weêrd waeren en nog zoo zwaer
belast, voor eerste hypotheek aenbieden, om eene lee
ning van 1oo millioenen te doen! Maer indien dezen
handel tegenstrydig was aen de zedeleer en aen alles
watde wetten nopens de bypotbéken voórgeschreven heb
ben; den middel, welken men gebruykte om die 100
millioenen te krygen, was niet min berispelyk : immers
men hechtte aen die leening het lok-aes van eene lotery, die uyt twee klassen bestond: den leegsten prys
Van de eerste klas was van zo guldens, en den boogsten
van 100 duyzend guld.; den minsten prys van de
tweede klas was van 40 guldens, enden grootsten van
3oo duyzend guldens: alle die pryzen te saemen belie
pen 8 millioenen. Ideren deelhebber of aktionaris moest
inschryven voor 1000 guldens, waer voor men hem
een certifikaet gaf van gelyke somme met een lot van
de iste klas en een ander van de 2ae klas: daer moes
ten in 't geheel 100 duyzend aktien zyn en daer wae
ren 200 duyzend loten ; dus ieder aktie moest zekerlyk twee pryzen hebben : maer hoe aenlokkende dil ook
was, geheel de leening heéft boven de 20 millioenen
niet opgebiagt : doch het geén 'er te kort bleéf, heéft
men gemak kelyk gevonden met eens te graeven in de
goude myn van het Syndikaet : want volgens de pu
blieke meyning, gegrond op werkingen, die in dien tyd
op de beurs van Amsterdam aen den dag kwaemen ,
heéft men nieuwe los-rente-brieven aen /j/2 ten hon
derd uytgegeven (a), die nogtans volgens de wet van
(a) Exposé historique des finances de* Pays-Bas pag. 87.
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37 december 1822, niet mogten uytgegeven worden ali
voor de uytwisseling van de uitgestelde schuld etc.
( ziet i9te deel bladz. 463).
Willem zond den volgenden dag 5 junius zynen minis
ter van het inwendig naerde staeten omhun te zeggeu:<«
De zitting, die ik in den 11.101n des konings koom sluyten, heéft, gelyk de voór-gaende, getuygenis gegeven van de nanwkeurigheyd ,
waermede gy uwe bediening volbrengt. U hoogmogende hebben deii
koning verzogt van in aendagt te nemen den geringen prys der grae
lien en zynen invloed op den landbouwd. Z. M. zal dat gewigtig
voórwerp onderzoeken met alle de zorg , die het verdient en met
haere gewoonelyke zorgvuldigheyd , die gelyk is voór alle de tak-»
ken van het algemeyn welvaeren, gelyk zy het is voor alle dedeelen van ons gelukkig vaderland. Gelukkig in der daed, dank zy aen.
de bescherming van de goddelyke voorzienigheyd , dank zy aen de
wysheyd van den koning en aen zyne wetenschap , dank zy aen de
verligte medewerking van U hoogmogenden , de Belgische natie
mag met dankbaerheyd en hoogmoed rond-om zien ; zy mag aen
haer zelven zeggen , dat de belangen tan het tolk nergens beter be
zorgd syn , dat de tryheyd nergens meerder terzekerd is, dat de hoog*
agting toór den troon nergens grooter is, om dat zy nergens betere
beweegredens heéft. Ik verklaer iu den naem des konings de zitting
gesloten en geeyndigd. »
Men mengelt zand met het meél. Nieuwe woekeraers. Men pont van de
arme men schen het maelrecht af. Poets van ecnen beer.

Als men de voorgaende redevoering vanden minister
leest, zou men niet zeggen , dat ons land bet gelukkigste
was van de gebeele wereld? en nogtans de inwoonders
van dit koninkryk, en byzonderlyk de Belgen , zugtten
onder een jok, dat hunne voórvaders noyt gekend hebben;
zy wierden verpletterd onder bet gewigt van allen slach
van belastingen, waerop den geheelen ondergang van
alle de klassen der maetschappy eens moest volgen. Niet
temin het waeren de gemeyne borgers, de werklieden
en arme menschen, die van nu af schroomelyk te lyden
hadden: want de booze ministers bielden zich niet te vreden met de roofgierigste wetten strengelyk te doen uytvoeren; mHer zy bezwaerden de zelve nog doór hunne
geheyme bevelen en onderrigtingen , waer by zy de
tyrannigste maetregels voórschreven. Eu waerlyk al had
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den minister van financie in de beraeding over de wet
van het maerlecht gezegd, dat men niet geboden heéft
van het meêl, geschrikt voor het voedsel van het vee ,
met zand te mengelen , om dat dit schaedelyk is aen de
gezondheyd der beesten ( islc deel bladz. 44^ ) ; dit niet
tegenstaende, wanneer de wet over het maelrecht uytgevoerd wierd, deéd men geheel anders :« Ik heb , zegde
Mr Dotrenge in de zitting van i3 december 1824, Ik heb
eene onderrigting gezien, in de welke geboden wierd
van zand te mengelen met het graen, datgemaelen word
voor het voedsel der beesten , ongetwyffeld om dat het
zand, het welk maer eene koey kan ziek maeken, den
maelrecht-schuldigen zou vergeven. » Daer was dan aen
de gemeyne lieden niet over als het brood te derven of
het maelrecht te betaelen, waer voor zy, uytgeput door
vele andere lasten, geenen cent te geven hadden. Hier
uytis er eene nieuwe soórt van woekeraers ontstaen , die
men te voren noyt gezien had :zygingenbyde arme boeren
en zegden : gy hebt geen geld om het maelrecht te betaelen \ wel nu , geéf my een deel van uw graen , ik zal
voor u voldoen. Deze ongelukkigen waeren dan gedwon
gen een deel van het graen, dat zy in betaeling voor
hunnen kleynen dagloon gekregen hadden, af te geven :
maer hoe meer kinderen zy hadden, hoe meer meél zy
moesten verbezigen; hier uyt volgde dat hoe meermoeyte
eenen gemeynen werkman had om aen zyne kinderen
een stuk brood te bezorgen, hoe grooter deel hy moest
missen van het graen, dat hem zoo noodzaekelyk was
om te leven.
Maer indien de woekeraers op zoo eene wyze het
maelrecht, misschien dobbeld of dry dobbeld, wisten af
te perssen van eenen armen vader des huysgezin die,
in het zweet van zyn aenschyn, een stuk brood kon
winnen voor zyne kinderen ; den directeur-generael
der belastingen vond ook wel den middel om de armen,
die noch geld noch graen hadden en die niets konden
winnen, dat vervloekelyk recht te doen betaelen : im
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mers dien onmenschelyken bollander, eysehte van de
bi stieringrn van weldaedigheyd af van het marlrccht
te betaelen voor de armen, bet is te zpggen voor de ar
me weduwen en weezen, voor de zieken, de gebrekkelyken, de ouderlingen, in een woord voor alle de genen,
daer by niets kon van krygen, om dat v.y niets konden
winnen. Hy wilde dan, dien weérdigen dienaer van
Oranje, by wilde dat de ongelukkigen dagelyks zoo veel
beéten brood minder zouden eéten als dat bet maelrecht
bedroeg ! Eenige bestieringen badden de lafhertigheyd
van aen dat afgryslyk bevel te voldoen. Het is alzoodat
de inkomsten , door de Cbristelyke weldaedig'ieyd van
onze voórvaders agtergelaeten om de armen , de onge
lukkigen en den behoeftigen ouderdom te hulp te ko
men, afgetrokken wierden van het oogwit, daerzy voor
geschikt waeren om de zelve, tegen den wil der instellers, aen de geldzugt van den bollander ten prooy te ge
geven. M1' Dotrange heéft deze grouwelyke afperssing
( in de genoemde zitting }opentlyk verweten aen Appelius zeggende dat hy de rondgaende brieven , ge
zonden aen de gemeynten , om het maelrecht der ar
men dóór de stigtingen van weldaedigheyd te doen be
taelen , gezien had. Mr De Secus voegde 'er by : « ik
kan op de taeffel van Mr den president leggen de ge
drukte brieven, gezonden aen de bestiaringen van wel daedigheyd van Henegouwen, in de welke men leest:
«.sommen, die het komptoor vsan weldaedigheyd redelyk
zal oordeelen te betaelen tot voldoening van het mael
recht, het welk de armen schuldig zyn. » Appelius dit
niet konnende loochenen , had de onbeschaemdheyd van
te zeggen :« De administratie, met de uytdeelingen van
brood, gedaen door de stigtingen van weldaedigheyd,
aen het maelrecht te onderwerpen , gebied niets dat onregtveêrdig is , niets dat ongenaedig is. » zoo dierf dien
minister spreken 1 maer men had in de tweede kamer
dóór Ceyjfers bewezen dat het maelrecht, het welk men
den ambagtsman afperste, ten hoogsten onregtveêrdrg
3
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was ( i*u deel bladz. 412 ),- hoe zou het dan kunnen
regtveêrdig zyn ten opzigte van de armen en gebrek kelyken? was het ook geene waere vreedheyd de stigt ingen van weldaedigheyd te praemen van het brood, dat
zy aen de behoeftigen gewoon waeren uy t te deelen , te
verminderen in evenredigheyd van bet gene men hun,
voor het maelrecht, aen eenen vremdeling deéd betaelen?
Nogtans in de gemeynten , daer de inwoonders accoord
gemaekt hadden van jaerlyks en par hoofd 1 gulden 40
centen aen den hollander voor het maelrecht te geven,
en daer de stigtingen van weldaedigheyd die somme
voor de armen niet wilden betaelen; in deze gemeyn
ten, zeg ik, wierden 'er ongenaedige mannen gezonden,
die overvloediglyk betaeld wierden om de droet'heyd en
wanhoóp te werpen in de arme familien; zy gingen tot
in de geringste huyskens van de arme werklieden, in
de vervalle hutten van noodlydende menschen alles
doorsnuffelen; zy schreven daer den armen huysraed op;
oude gelapte kleederen, eenige busselen strooy, geschikt
om op te slaepen, een weynig graen, geoogst op ledige
velden, wat pataeten, gewonnen in hun hofken, eenige
stukken hout vergaderd voor den winter , welke de lieidaedigheyd hun gegeven had, in een woórd niets ont
snapte aen de oogen van die uytzendeliugen, waer van
eenen dagloon alleen meerder kostte, dan alle de vodderyen, die zy geduerende eene geheele weék opgeschreven
hadden, weêrd waeren. Wanneer zy hunne verfoeyelyke
zending volbragt hadden, gingen zy wech, laetende de
inwoonders van die arme hutten in den doodelyken angst
van alle oogenblikken hunne slegte vodden, huysraed en
kleyne provisien te zien weg haelen om verkogt te wor
den, gelyk het daer na gebeurde; alles wierd verkogt,
en men liet hun ten hoogsten, als men het wetboek
eerbiedigde, genoeg om een maend van te leven. En wat
voor een schelmstuk had dien armen vader des huysgezin, dien ouden of gebrek kelyken man, die ongelukkige
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-weduwe bedreven , om op zoo vreede wyze behandeld te
worden? ah ! zy en hunne verhongerde kinderen hadden
gemeynd een stuk zwart brood te eéten, waer van zy het
rnaelrecht aen den hollander niet konden betaelenü
Den deérnis-wêerdigen toestand van duyzende ongelukkigen wierd nog bezwaerd door eenige excellencien ;
immers den gouverneur van Henegouwen schreéf, op de
nadering van den aenstaenden winter, aen alle de ontfangers der belastingen eenen brief, waer in hy 7yne
verwondering uytdrukte over de buytengewoone veragteringen in de inkomsten van de twaelfsten , die verval
len waeren , byzonderlyk in het geén het maelrecht be
treft. « Dit is, zegde dien excellenten man , zoo veél te
meer te beklaegen , om dat het onvermeydelyk en drin
gend word van met strengheyd alle de noodzaekelyke
vervolgen (poursuites) te beginnen voor de betaeling
der sommen , die men schuldig is. Daer is aengclegeu
zich wel te overtuygen , dat de toegevendheyd en gebrek
van kragt verlies veioorzaeken aen den staet en nieuwe
belastingen aen die betaeld hebben » Z. E. eyndigde met
aen de ontfangers te bevelen van aenstonds met de bor
gemeesters over een te komen voor den keus van eene
plaets, geschikt om de meubelen te ontfangen , die
volgens de wet zouden kunnen in beslag genomen wor
den , en waer van de publieke verkooping zou moeten
plaets hebben. »
Als men denkt op alle de geweldige middelen , welke
den hollander en zyne wel betaelde dienaers gebruykt
hebben, om het zweet en bloed van den gemeynen man
af te perssen, moet men dan verwonderd staen, dat het
precies de werklieden en arme menchen zyn, die de
eerste de wapens opgenomen hebben om Willem en zynen
Barbaro-Batavo-Oranje-sleép uyt ons verdrukt Vaderland
te jaegen : maer laet ons van dien gelukkigen voórval voor
den tyd niet spreken.
Indien men zoo ongenaedig was in het maelrecht af
te perssen , men was niet minder streng in het slagtrecht
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lp doen betaelen. Eene zwerm van kommiesen zweéfden
dag en nagt in alle de dorpen om te bespieden of 'er geene
beesten geslagt wierden voor al eer het accys betaeld
was : hunne agenten verbergden zich agter boeken en
kanten, in afwagtingdat bet geschreeuw van een verken
den boer, die het zou keelen, zal verrae<len. Dit heeft
hun dikwils gelukt en de zwaere boeten, die zy den
armen boer deden betaelen , hebben groote sommen gelds
opgebragt. ( i»te deel bladz. 44^- )Nogtans het is somtyds
wel gebeurd, dat de beereu kommiesen met gereed geld
betaeld wierden, en weg gingen gelaeden met versch ge
slagen specien, die uyt de munt van Brussel niet gekomen
waeren.
Maer indien de Oranje-dienaers, doór hunne onbeschoftheyd en geweldige afperssingen, zich aen ten igelyk haetelyk maekten; niettemin het volgende geval doet
zien , dat 'er onder hun nog wel eenen gevonden wierd
die beleéfd en gedienstig was. Immers twee kommiesen
der accysen, door hunne bespieders, verstaen hebbende
dat eenen geringen boer, ontrent Luyck, een jong kali
geslagt had zonder het recht te betaelen, gingen metMr
den borgemeester der gemeynte naer de wooning van den
beschuldigden, om het misdaed door eene overtuygend
bewys vast te stellen. Het arm boerken was bezig met zyn
kind te wiegen als die braeve heeren binnen kwamen:
zy legden hem bet misdaed op, het welk hy loochende.
De kommiesen zegden hem dan , dat hy hun moest ver
gezelschappen in de huyszoeking, die zy gingen doen:
maer den goeden bloed veronscltuldigde zicb, zeggende ,
dat hy zynen kleynen jongen, die in slaep viel, niet kon
verlaeten en dat hy moest wiegen, terwyl zyne vrouw
uytwas. Eenen der kommiesen had de beleéfdheyd van
zich aen te bieden om, in de plaets van papa, het kind
te wiegen. Ons boerken gaf hem dan zyne plaets by de,,
wieg over, en vergezelschapte de andere heeren, die
geheel het huys doorzogten, maer niets vonden. Het
eenvoudig boerken weer binnen komende, vraegde aen
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den beleefden kommies , of het kleyntjen wys gewêest
had dezen dit uytdrukkelyk verzekerende, heeft papa
hem:vrieudelyk bedunkt, en stelde zich dan wederom aen
het wiegen.
Den gedienstigen kommies geloofde in de beste trouw
dat li v een kind gewiegd had... het was niet anders als een
kalfs-kwaertier, bewys van het misdaed, daer hy zoo veel
zorg voor gehad had. Den slimmen boer, gewaerschouwd
zynde van het bezoek, dat die heeren hem gingen doen ,
had het kwaertier, dat hem nog over bleéf, in de wieg
gelegd, en zyne vrouw met zyn kind van huys weg
gezonden.
Opening der Staeten ; jaerlykschen hudjct. Kerhiieften en hegligtrhenderyen. JUgr. Nasalti komt van den Bang te Brussel Eyischen der volmagtigden van Wiltem. Den Nvncins vertrekt naer Hoornen. Afperssingen aen
den dag gebragt.

Ondertusschen den lyd gekomen zynde, dat de staeten-generael te Brussel moesten vergaderen, opende
Willem, den 18 october, hunne zitting met eene rede
voering, waer in hy zegde:
« Het welvaeren van het land is aengegroeyd ; de instellingen
en schikkingen om het te vermeerderen zyn vaster en sterker gelïïiM-l.t ...»

« Het hoog onderwys en de primaire onderrigting rerspreyden over
al hunne heyisaeme uyttcerksels. Be schoone konsten hloeyen... »
• Ik gevoel de grootste voldoening in u te kunnen aenkondigen , dat den budjet der onkosten, voor het toekomende jaer ,
eene rermindering tan opcenten zal toelavten , die ten opzigte der
grondlasten zal kunnen aenmerkelyk zyn.... De eerste rekening
van het Syndikaet zal my den middel geven om 2 millioenen te gebruyken tot aflossing van de schuld.... God gaeve dat elk jaer der
her.Hteltenis van onze onafhangkelykheyd nieuwe weldaeden aen het
vaderland mogt toebrengen ! ik zal met den bystand > an de goddelyke voózienigheyd, door eenen stand- astigen iver , daer aen
medewerken...

Dry dagen daer na kwam Appelius het ontwerp van
den budjet der buytengewoone onkosten voor i8a5 aen
de slaeten voostellen : dezen beliep a3 millioenen 633
duyzend, 797 guldens, het welk waerlyk a millioenen,
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840 duyzend 989 minder was dan de genen van het
loopende jaer (a) : maer hy vraegde nog 1 millioen,
voor onverwagte onkosten, het welk hy in zynen budjet niet ingelast had. Hy deéd zeer hoog klinken het
bedriegelyk woord van gespaerzaemheyd : maer deze be
stond hier in, dat hy eenige artikelen van den jaerlykschen budjet, en onder andere eene somme van 783
duyzend guldens overgedraegen had op den tienjaerigen. Appelius met verscheyde artikels van den jaerlvkschen naer den tienjaerigen budjet over te voeren , had
alzoo plaets gemaekt om in den eersten in te voegen
een sommeken van 3 millionen 5 00 duyzend guldens,
om ten deele te betaelen den deficit van 1822! {Maer
het Syndikaet was belast geweest om dien deficit te
vullen , en ten dien eynde gemagtigd om goederen van
den staet te verknopen ; ( i»le deel bladz. 461 ) waerom dan komt men hier nog eens voor den dag met
dien zelven deficit?) Eyndelyk den minisier sprak met
genoegen van de vermindering van 10 1/2 opcenten op
de grondlasten en van 2 1/2 idem op het personueel
en andere. Men zal in de beraeding over dit ontwerp
r.ien dat de lasten, die men van den eenen kant scheén
verminderd te hebben, van den anderen kant zeer veel
vermeerderd wierden.
Maer terwyl men het volk door geweldige afperssingen arm maekte , wierden onze kerken uytgeplunderd door eene bende van dieven, die dagelyks scheén
aentegroeyen : immers de kerkdieften, die sedert eenige
jaeren zeer gemeyn geworden waeren , wierden dit jaer
zoo vermenigvuldigd, dat men byna dagelyks in den
eenen of den anderen journael eene nieuwe heyligschending ontmoette ; en deze schelmstukken wierden dik—
wils nog bedreven met omstandigheden, die doen sid
deren van afschrik : wat al beylige vaten gestolen ! wat
al H.H. geconsaereerde hostien onteerd en onder de voe( a ) Den budjet der buytengewoone onkosten van het loopende
jaer,- beliep 26,474,786 guldens.

ten getrapt ! in een woórd men zag sedert eenige jaereu , en boven al in 1824, onder Willem eersten koning
der Nederlanden , ten deele vernieuwen de giouwelyke
heyligschenderyen, eertyds bedreven onder Willem den
Zwyger, eersten Stadhouder van Holland. Het was in
de dorpen alleen niet dat die heuveldaeden geduerig
voórvielen , maer ook in vele steden en zelfs in de hoofd
stad van Belgien : immers in den nagt tusschen den 1 3
en 14 november is de kerk van het Beggynhof te Brus
sel bestolen geweést: de heyligschenders hebben het H.
tabernakel opengebroken, de Ciborie geroofd, en de HH.
Hostien in de koor verstrooyd ! Om deze oneyndige versuiaedheyd, gedaen aen het alderheyligste saerament,
eenigsints te boeten, heeft men, op den a3 November,
in de zelve kerk eenen plegtigen dienst gedaen, daer
geheel de Klergie van de stad tegenwoórdig was. Mgr.
Nasalli, nuncius van den Pans, kwam in deze hert
roerende plegtigheyd zyne gebeden en traenen menge
len met de gene der gelooYJgen, waer van den toeloop
boven maeten groot was.
Mgr. Nasalli was sedert den 1 october uyt den Haag
te Brussel weergekeerd , zonder dat 'er nog iets beslist
was; men was zelfs uver de eerste gronden, daer men
het konkordaet zou kunnen op vestigen, nog niet over
een gekomen. Ik weet zeer wel dat den nuncius het
H. Concilie van Trenten voor grondslag wilde nemen,
dat men dit verwierp, en dat men op het jus ecclesiasticum van den jansenist Van Espen wilde bouwen;
dat men de bisschoppen, voór hun tydelyk, geheelyk
wilde doen afhangen van het gouvernement, en dat men
wilde dat den Pans aen Z. M. het regt zou toestaen van
de bisschoppen van het ryk te benoemen ( hemel! wat
voor bisschoppen zouden wy dan gehad hebben!) De dry
volmagtigden van Willem gebruykten alle soórten van
dwaelredens om, den Nuncius te bedriegen. Het jus
ecclesiasticum van Van Espen was de groote battery,
agter de welke zy zich verschanst hielden. Indien den
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geleerden prelaet van daeg hunne dolingen wederlegdo,
zy kwamen den volgenden dag met wat anders te voorschyn, en het schéen dat zy met hem maer in onder
handeling getreden waeren om ongerymdheden voor te
stellen. Alhoewel Mgr Nasalli eenen man was van de
grootste zoetaerdigheyd , het welk zullen bekennen alle
de gene die , gelyk ik , de eer gehad hebben van hem
te spreken, hy vin-d den handel van het drymanschap
moede; en tcenemael overtuygd zynde, dat men niet van
zin was een knnkorduet te maeken; maer hem met ydele
opwerpiugen bezig te houden, liet hy aen den Pans ge
heel den stand der zaeken . weten , op dat Z. H. 'er zelf
zou van oordesleu. Leo den XII ziende de listige mid
delen, welke de volmagtigden van Willem gebruykten
en de onaennemelyke eysschen , daer zy niet wilden van
afzien , zond bevel aen den Nuncius van aenstonds zyne
paspoórt te vraegen en naer Roomen weder te keeren.
Ik weet met zekerheyd dat Willem, wanneer Mgr Na
salli hem de bevelen van den Paus bekend maekte ,
in de grootste verslagendheyd was , en dat hy liet
hooren dat Jiy r.'el zou gew'ilt hebben den Nuncius nog
by hem te houden. Mgr autwoorde hem : de bevelen
van Z. H. zyn uytdrukkelyk en ik moet zonder uytstel vertrekken. En waerlyk niet tegenstaende het slegt
saisoen en zynen ouderdom van n^ jaeren; hy ver
liet Brussel den i december, en ondernam de reys naer
Roomen { a ).
Den Nuncius vertrokken zynde, kon Goubau zyne
studie op Van Espen in het dak stéken, en hyging bywoouen de beraedingen over den budjet, die in de zitting
van i'ó december door de staeten onderzogt wierd. De
redevoermgen van verscheyde leden waeren zeer hevig
en bragten wetens-veêrdige zaeken aen den dag. Mr De
Stassart antwoordende op de gespaerzaemheyd , welke
( a ) Mgr Nasalli was den 7 october 1750 te Parma geboren; hy
-wierd deu 2ojunius 1827 tot de hooge weördigheyd van kardiuael
verheven , en hy is te Roomen den 2 december löi$l gestorven.

1824.

33

den minister van fmancie zoo hoog had doen klinken
zegde:
« Onkosten, die tot hier toe door de schatkist zyn betaeld geweést,
op last leggen van het Syndikaet, is eene werking daer geene
waeragtige gespaerzaemheyd uyt volgt ; zoo is het ook met de ar
tikels, uytgeschrabt op den jaerlykschen budjet en gesteld op den
tienjaerigen... Bé geduerige vermindering van den prys der eétwaeren , heéft in evenredigheyd de som verminderd , die noodzaekelyk was om het leger te spyzen : maer zou het niet belachelyk zyn daer uyt voórdeel te trekken al of het de trugt was van de
gespaerzaemheyd der administratie?...

Hy maekte een droevig afbeéldsel van den ongelukkigen staet der landbouwers, en eyndigde met te zeg
gen « den oorsprong van het kwaed is in het wellekeurig
van de onderrigtingen der ministers, in de invoering
der vremde graenen , en byzonderlyk in bet maelrecht.~
eylaes ! wat al droeve voorzeggingen zyn 'er niet volbragt
geweést, sedert dat dit woord van rampzalig voorteeken
vóor den eersten keer, in deze vergadering weérgegalmd
heéft!
« M'DeSecus: als men in de lactste zitting aen de kamer voórstelde
hel ontwerp der wet, waer door delnetste middelen van den staet op
de genaede van hot Syndikaet overgegeven wierden, beloófde men
eenen afslag op de grondlasten. Men stelde dit voor als eenen eer
sten onderstand, die men gaf aen den landbouw. Alles deéd dan
hoópen dat dit voórdeel, hoe kleyn hét ook was, geheel zou val
len op de onbebouwde eygendommen , en deze hoóp gaf cenige
stemmen aen het ontwerp ; maer deze hoófi is wederom bedrogen
geweést. De vermindering (van 1 0 1/2 opeenten ) is gebragt op
geheel de grond-eontributie ; dus de kommercie, die niet kent als
de bebouwde eygendommen, zyne wooning, zyne magazynen, de
gene zelve, die de oorzaeken bevatten waerom onze graenen geen
debiet vinden , hebben 'er deel in, gelyk de landbouwers.»
Mr. Dotrenge maekte eene nieuwe afperssing bekend. • Het
gouvernement, zegde hy, pracmt de provincien van in byzondere
bekostigingen toe te stemmen, met zyne goedkeuring te weygeren aen noodzaekelyke onkosten... De brug van Laeken moest her
bouwd worden, en de onkosten der herbouwing moesten zonder
twryffel tot last zyn van den eygenaer ( van het Syndikaet, aen het
welk alle de inkomsten der groote wegen afyestaen woeien ) : maer om
de onkosten te leggen op den last van de stad van lirussel , heéft
men bvgebragt, dat de vaert den cygendom was van de stad ; dat
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do brug op de vaert was, en dat de stad de zelve moest betaelen,
even eens al of de brug deel maekte van de vaert ; even eens al of
die brug geen noodzaekelyk deel was van de groote baen... »
» Wanneer men het Syndikaet van aflossing belast met eenige
onkosten , men ziet dit aen , als eene gespaerzaemheyd : maer valt
dan het Syndikaet tot last niet van de Contribuabelen ? is het niet
met het geen zy betaelen en met de domynen van den stael , dat
het zyne koffers vult ?...
• Ik zien met schrik naderen den tyd, wanneer men eenen nieu
wen lienjaerigrn budjet zal voóstellen: het is daer dat men allede
natuerlyke lasten zal vinden , vele lasten meerder, en sohoone do
mynen minder die, dank zy aen het Syndikaet van inslikking
[aengloutissement) , zullen verdwenen zyn. Men gaet naer den
ondergang ; men moet de ministers praemen van eenen anderen
weg in te gaen. Het is klaerlyk bewezen dat ons staetkundig werktuyg moet eyndigen met te bezwyken onder het gewigt der lasten. •

Mr fïlain Xl/^Vhegde dat «Ie experten, volgens de
wet door den raed der gemeynten voorgesteld om het
personneel Ie schatten, verworpen wierden door de Con
troleurs, die 'er andere in hunne plaets stelden, en hy
voegde 'er by :
« Ik moet het zeggen met spyt : maer, weynigo uytgenonvn,
alle de experten, benoemd op de voóstelling van de Controleurs,
zyn mefischen die van noode hebben van geld te winnen ; zy heb
ben voór het meestendeel eenen kwaeden naem , en zy beschouwen
in hunne bedieningen niet dan de som, die zy daer uyt zullen
kunnen trekken. Ook zyn hunne winsten zoo groot dat 'er, by
voorbeéld te Brussel , experten zyn die van 18 honderd tot 2 duvzend guldens gehad hebben, en die op de dorpen, voór twee of
dry dagen te werken, van ISO tot 200 guldens getrokken hebben.
« De schattingen voór 182-i zyn zoo vergroot geweékt, dat het niet
begrypelyk is; meer dan de heiligt meerder op de waere weerde
derhuyzen, der pagthoeven, daer in begrepen den boomgaerd en
alle de gebouwen, dienende voor de landbouwery, die doór do
wet daer van vry zyn ( a ).
« Van den anderen kant, de experten hebben niet willen voldoen
aen de vraegen van den huysraed te schatten, wetende dat de meu
belen van den ongelykkigen landbouwer noyt vyfmael de weêrde
( a ) M' il'tuvin zond dit |»«T eene petitie aen ilc slactcn van Namen,
»aer in hy k leegde dut de hnerweerde v»n r.ynen cygcmlom te hoog geschat
"was, Ik'1 welk hy toeschreef aen de wiltekeur der experten : « op minder
dan dry inimieteh, icgdc hy. hebben v.y ruyn huya gr5rh.it op 4°° guldens,
hrt welk vodilcden jaer maer 5o guldens was geschat geweest »
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Tan zyn huyshuer weêrd zyn, en dat zy voor een groot deel niet be«taen dan uyt werktuygen , dienende tot den landbouw of in bees
ten , welke de experten dreygden te begrypen in het schatten der
meubelen : weynige of geene huyzen zyn geschat geweést onderdo
20 guldens, uyt reden dat de schatters niets trekken voór artikels ,
die niet belast zyn. Het is eene waeragtige ellende te zien, hoede
verdeeling van deze belasting gedaen word. Ku ongelukkiglyk , de
wet geéft geen verhael op het werk der experten ; zy worden ge
loofd , niet eene reclamatie word aengenomen , al was het ook
voor misslag van Cyffers. Ik weét dat experten te Geud tien ven
sters in den voórgevel van een huys te veél gerekend hebben, den
Contribuabelen heeft 'er tegen gereclameêrd ; den Kontroleur en
den directeur zelf hebben het feyt betoond ; dezaek is naerden Haag
gezonden geweést, en te rug gezonden door Mr den directeur generael, die geantwoórd heéft, dat de wet geenen misslag erkent, en
dat het werk der esperten de zaek uytwyst. Ik vraeg het u , hoogmogende staeten , wanneer experten , die met zulke uytgestrekte
magt bekleed zyn , onder den Hskaelen invloed gekozen worden ,
hoe hoog moet dan de schatting niet klimmen?»

Appelius voerde eyndelyk het woórd en zegde: «Ik
heb al verscheyde keeren bemerkt, dat men de gelegentheyd van den budjet waerneémt om te spreken van
zaeken, die in den budjet zelf niet zyn... Ik geloof
geen antwoord te moeten geven op zaeken, daer ik my
uiet aen verwagtte.» Dan praette hy nog eene halve
uer , en eyndigde met aen de hoogmogende wat syroop
te geven, zeggende : de bemerkingen, die gemaekt zyn
geweest , zullen niet verloren zyn. En den jaerlykschen
budjet der buytengewoone onkosten wierd door 77 stem
men tegen 23 aengenomen !
Deze zaek afgedaen zyude, hebben de staeten zich den
iv december bezig gehouden met een ontwerp van wet
over de uy(gestelde schuld , het welk Willem hun den
a5 november voórgesteld had : doch ik moet voor eenige
van myne lezers, die den oorsprong van die uytgestelde
schuld niet kennen, eerst zeggen van waer zy voortge
komen is en waer in zy bestaet.
Holland had eertyds groote kapitaelen geligt om de
verscheyde oorlogen, daer de stadhouders zig ingewikkeld
hadden, te bekostigen : deze schulden wierden nog veél
grooter door den inval der franschen ( in 1 795 ), aen de
welke de hollanders aenstonds eene kontributie van 100
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millioenen moesten betaelen : bovendien zy moesten het
fransch leger spyzen en kleeden. De inkomsten van het
land niet genoegzaem zynde om aen die buytengewoone
onkosten te voldoen, was den staet gepraemd nog verscheyde hoofdsommen te ligteu , waer door de oude
schuld allyd grooter wierd, terwyl de inkomsten van
den staet zeer verminderd wierden, om dat den koop
handel gestremd was. Dusdaenig was den staet van zaeken, wanneer Napoleon geheel Holland met Frankryk
vereenigde, en de uationaele schuld op een derde bragt.
Dezen slag was zeker zeer ongelukkig voor de familien,
die hunne kapitaelen aen den staet toebetouwd hadden,
en byzonderlyk voor de weezen, welkers fortuen, uyt
kragt van de wet, niet had kunnen geplaetst worden
dan in de publie fondsen, en die in eeuen keer twee
derden van hun kapitael en intresten verloren.
De intresten van die oude renten, waeren zeer verschillig, en men vond die op den ouden boek inge^
schreven als volgt :
83,5oo— o- o, gevende jaerlyks. i/4 „/"
21,757 — 10- o

1 1/2

28,38o,420—i6-i3

2

629'979>97ö— 7-IG
6,473,263 — 11-12
276,705,524— 10- 8
80,012,965 — 15- o
52,757,240— 13- o
34,286— 9-0
37,349,889—1*5- o
2,85o,65o— 0-0
54,191,000— 0-0
13,168,646— 11- o
18,891,385 — o- o,
i8,oi3,i38— 18- o
1,243,075— o- o
1,098,459— 4- o

3 l/a

in renten
in renten
in renten
genoemd

2 3/4
3
3 1/2
4
4 </a
. . 5
5 1/2
6
7
van 20 jaeren, 5 ../•
van 3o jaeren, 5
van 25 jaeren, 6
integrales.
5

1,221,055,190— 1- 11 (a).
(a) Exposé historique des finanues iet Payt-Bas. Amslci Jjoi |S3u,
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Alle die schulden wierden, uytgenomen den laetsten
artikel integrales , op een derde gebragt. De andere
twee derden wierden afgeschaft en doode schuld ge
noemd : maer Willem heéft deze schuld wederom erkend
voor het geluk van zyne onderdaenen. En waerlyke het
eerste jaer dat hy zich souvereynen prins van Holland
verklaerd had, wierd den budjet der onkosten van den
staet voor 1 8 1 5 gerekend op 63,5oo,ooo guld : maer de in
komsten konden niet geschat worden dan op 38,48o,ooo
guld : dus bleef 'er eenen deficit van 26,020,000 guld.
( exposé historique etc. pag- 4 ). Nogtans Willem durfde
geene gedwonge leening doen, en eene vrywillige was
onmogelyk ( i,te deel bladz. 80 \ Hy dan, die alreeds
kon weten dat Belgien met Holland ging vereenigd wor
den , en dat de Belgen de schulden der Hollanders zullen
moeten betaelen, had de beste gelegendheyd om zich
lyk te maeken : men heeft gezegd dat hy die doode schuld
deéd op koopen, die men dan gemakkelyk voor 3 of 4°/o
kon bekomen. Wanneer hy eneenige gunstelingen hunne
portefolien wel voórzien hadden, dan maekte den goeden
prins, 14 mey 1814> eene wet, waer by hy de doode
schuld deéd herleven, en dit op voorwaerdeu , waer van
men geen voórbeeld zou kunnen vinden. Het grootste deel
der doode schuld, gelyk men boven kan zien , bestond uyt
rente aen 2 i/j0/>. Den rentenier moesteen nomiuael kapilael van 5aoo guld. van die fondsen verschaffen en 'er 1 00
<*uld. gereed geld by voegen, en dan wierd hy voor 6000
guld. aen 2 1/2 °/0 ingeschreven op den grouteu boek.
Hy wilde ook dat alle de intresten der oude schulden
zouden gelyk zyn en gebragt worden op 2 1/30/,. Hierom
deéd hy alle de kapilaelen welkers intrest min of meer
dan 2 1/2 % bedongen was, verminderen of vermeederen in evenredigheyd van den intrest, waer voór zy
op den ouden boek ingeschreven waeren , by voórbeeld :
indien den intrest van een kapitael van iooo guldens
bedongen was geweést aen 5 % , dan wierd dit kapitael
ingeschreven voor 3000 guld. aen 2 1/2 % : in tegendeel
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indien den intrest van een kapitael van 10oo guldens
bedongen was geweest aen 2 %, dan wierp het kapitael
ingeschreven voor 8oo guld. aen 2 1/2 "/,, en zoo voorts.
Het beloop der jaerlyksche intresten wierd, door deze
verandering wel niet grooter, maer het kapitael der uationaele schuld wierd schrikkelyk bezwaerd. Het is wel
waer dat de kapitaelen der renten, waer vanden intrest
aen minder dan 2 1/2 % bedongen was, verminderd
wierden : maer het bovenstaende tafereel doet zien, dat
de oude renten, voor min dan 2 i/a °/l ingeschreven,
zeer weynig waeren in vergelyking van de gene die voor
eenen hoogeren intrest waeren ingeschreven geweest.
Nogtans Willem gaf aen de renteniers den keus van
te verschaffen, of een zeker kapitael in inschry vingen,
hebbende volgens den prys, door hem gesteld, eeue
weêrde van 676 guld., of eene inschry ving van fó
guld. effective rent om by, middel van de byvoeging
der 1oo guld. gereed geld, te bekomen eene iuschryving op den grooten boek van 2000 guld. werkelyke
schuld, intrest baerende aen 2 1/2 ü/„, en van 40oo
guld. uytgestelde schuld, die geenen intrest geéft, dan
na dat zy in werkelyke schuld zou veranderd zyn. Ten
dien eynde beloófde hy dat de schatkist van den staet
jaerlyks 4 millioenen der werkelyke schuld zal koopen en
afleggen, en dat 'er by middel van eene loting, waer
voor den rentenier kansbilletten ontfing, alle jaeren 4
millioenen der uytgestelde schuld in hunne plaets zou
den gesteld worden.
Door dit lokhaes heeft Willem 27,000,0oo guldens
in de schatkist van den staet doen komen : maer hy
heéft ook het kapitael der geheele oude schuld met
455,410,028 guld. vermeerderd: want door deze nieuwe
financiele werking, waer by de oude kapitaelen veran
derd wierden , is het kapitael der Hollandsche schuld
geklommen tot de verschrikkende som van 1 ,7 ' 9,460,59 1
guld. voor wiens derde, te weten voor 573,153,530 guld.
werkelyke schuld, 2 1/2 % jaerlyks moest betaeld worden-,

de andere twee derden, te weten 1,146,307,061 wierden
als uytge&telde schuld in den grooten boek ingeschreven.
Maer al zou Willem de oude afgeschafte schuld alleenelyk eikend hebben zonder de kapitaelen te veranderen,
wie toch moest uyt die erkentenis voórdeel trekken? het
waeren zekerlyk de ongelukkige renteuiers niet , die
hunne doode creancien voor een stuk brood weg gegeven
hadden aen speculateurs, die wisten, dat die doode schuld
ging erkend worden. Men kan niet weten hoe vele roillioenen den prins en Van Maanen met een ige andere
vertrouwelingen in die verfoeyelyke speculatie gewonnen
hebben, maer men moet voórzeker houden, dat 'er niet
eeue van die doode renten zich bevond in de handen
van Belgen, die by gevolg uyt de erkentenis der zelve
geen het minste voordeel getrokken hebbeu; en uogtans
de Belgen zyn door de acht artikelen van Londen ver
oórdeeld geweest, om die schulden te betaelen ! !
Maer alhoewel de effecten van die renten, erkend
vooruytgestelde schuld, klommen tot eenen hoogen prys;
nogtans Willem deéd laeter al wat mogelyk was om de
zelve nog meer te doen klimmen. Hy geboód door besluyt van 12 januari us 1816 van jaerlyks, in phiet-s van
4 uiillioenen , vyf millioenen van de werkelyke schuld
af te leggen en van vyf millioenen van de uytgestelde
schuld in hunne plaets te stellen, altyd by middel van
loting. Bovendien vermits hy alle jaeren wysmaekte dat
'er deficit was in de schatkist van den staet, zoo deéd
hy ook nieuwe geldligtingen, in de welke hy de effec
ten der uytgestelde schuld aennam voor eenen prys die
hy zelve vaststelde : dit had uogtans altjd den uytval
niet die hy beoogde, om dat de grootc speculateurs nog
beter verwagtten. En waerlyk de zelve effecten, die
men, voor de wet van 14 mey i8i<j, kou koopen voor
3 of 4 % , klommen tot 62 °/0 : maer dezen hoogen
prys belemmerde de werkingen van het Syndikaet, het
welk de jaerlyksche verandering van vyf millioenen uytgestelde schuld in werkelyke niet meer kon doen, dan
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op zeer bmvaerende voorwaarden. Willem «lan oin den
prys van die effecten te doen vallen, na dat hy zekerïyk wel het verstand had gehad van de zyne te negocie
ren, stelde nu in 1824 , het volgende ontwerp van
Wet vóór aen de staeten :
« ^4rt. 1 De jaerlyksche loting voor eene som van 5
millioenen van de nytgestelde schuld en hunne over
voering tot de werkelyke schuld, zal in de maenden
Van april, mey en junius i8a5 plaets hebben voor 25
jaeren, te beginnen van i8a5 en te eyndigen met het
jaer 1849; '.oodaenig dat het lot, op die dry maen
den, de 5ooo kansbilletten zal aenwyzen die, geduerende ider der a5 jaeren , zullen overgaen tot de wer
kelyke schuld.
« Idrt. 2 De draegers der uygestelde schuld en kans
billetten, die in de loting geen deel willen nemen,
mogen die effecten nog uytwisselen tegen werkelyke
schuld, behoudens zy dit doen voor 1 februarius i8a5.
« s4rt. 3 De uytwisseling zal geschieden op den gezet
ten prys van 60 % (»).•- »
Wat aengaet de renten die Oostenryk te voren aen
Belgen moest betaelen , en die Z. M. op den last van het
kouinkryk genomen had, de draegers van deze renten
waeren in deze loting niet begrepen : want men zegde
in den ioden artikel » dat 'er eene byzondere loting zal
plaets hebben ten voordeele der Belgen die ook regt heb
ben tot kansbilletten , maer welkers ereaneien niet rasch
genoeg zouden kunnen effen gemaekt worden, om hun
de kansbilletten, die voor hun geschikt zyn , te kunnen
leveren voor den laetsten Meêrt 182.5.»
Dit ontwerp wierd den ar december in de staeten
onderzógt, en door verscheyde redenaerszoo van Holland
als van Belgien met kragtbevogten. Mr Dotrenge zegde :
«De regtveêrdigheyd zou vereyscht hebben dat de Belgen,
ereanciers van Oo»tenryk , met de zelve gunst zouden behandeld
worden gelyk de Hollanders, ereanciers van Rusland ( l'i' deel
hladz. 180 ). Men had hun ten minsten sedert langen tyd moeten
(») Den cours van die effect, n was alsdan 6.i°/o op de beurs van Amsterdam.
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in htïiet stellen om deel te nemen in de 25 lotingen, die men
van zin was te doen ten voórdeele van de Hollanders... .Sedert
1816 is geheel den intrest van de schuld, die men Atutro-Belgiii he noemt , duydelyk onder dien naem in den Dudjet gesteld ge
weest , en de sommen, noodzaekelyk voór die uytgaef, zyn door
de staeten toegestaen geweést. Die zelve schuld is sedert gebragt
geweest op de budjetten van 1817, 1818 en 1819, en zy is ia
1820 als ingelyfd in de werkelyke schuld en gesteld geweést in
den tienjaerigen budjet : dus zy is door n, sedert ontrent 10 jaer
ren, verzekerd geweést, en zy is het nog voor 5 jaeren doór den
tienjaerigen budjet. Hoe komt het dan , dat uien ons nu laet we
ten, dat de rekening nog uiet geeffend is van eene schuld, voor
wiens belading de noodige sommen , sedert tien jaeren , door de
kontribuabelen, opgebragt zyn en ontfangen door de publieks
schatkist ? •

INiet tegenstaende alle de poogingen van de oppositie,
het ontwerp van wet wierd door de slaefsche lueerderheyd aengenomen. Maer wal mag 'er toch gekomen zyn
van de "7,5oo,ooo hollandsehe guldens, welke de Natie
den lyd van i o jaeren voor de Austro-Belgische schuld
opgebragt heéft ( a )?
Overslroomiag der waters in Holland. Ligting van |3 millioenen. Sluyting
der staeten. Verbod aen de missionarissen van te prediken. Afschaffing van
de kleyne seminarien en latynsche scholen. Opregling van het colegium
philosophicum. Verbod van bui/ten hef land te studeren. Aenslaeging der
beursen in de seminarien.

Verscheyde provincien van Holland wierden, in het
begin van februarins, met zoo afgrysselyke rampen ges
lagen, dat de ongelukkige inwoonders 'er noyt het geheu
gen zullen van verliezen (b). De zee opgezwollen door
schrikkelyke tempeesten, brak vele dyken door en wierp
haere woedende baeren in eene menigte van steden en
dorpen , die zy scheen in te slikken. Alen zou over die
(a) Ik heb deze oprekenning gemaekt volgens den last, welken
de konferentie zelve ons voór die schuld heéft opgelegd.
(b) God straft somtyds de zonden der koningen in hunne on*
derdaenen ; en idereen weét dat dat 'er eertyds 70 duyzend menschen met de pest zyn geslaegen geweést om David te straffen ,
1 Reg. C. 24. Dat de Hollanders oprekenen, indien zy kunnen,
allede rampen de zy geleden hebben, sedert dat zy zich demedepligtigen nebben gemaekt van den wederspannigen Willem, eer
sten stadhouder van Holland. Eerste deel 10 en 11.
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rampen een geheel boekdeel kunnen schryven; ik wil 'er
maer een kleyn denkbeéld van geven.
De kust van Scheveningen ontrent den Haag wierd
van den 3 tot den 5 februarius geslagen met eenen ysselyken storm, vergezeld van blixem, donder, hagel en
sneeuw. Alle de dorpen in den omvang van Hattem waereu 4 februarius onder waeter ; de landslieden moes
ten alles verlaeten, en zy hadden maer den tyd om,
door eene spoedige vlugt, hun leven te bewaeren. Den
dyk van Durgerdam, 6 februarius, doorgebroken zynde,
wierden 'er verscheyde dorpen zoo schielyk overstroomd,
dat het de inwoouders onmogelyk was van iets te red
den, en dat vele menschen het leven verloren. Eenen
brief van Amsterdam van 7 februarius , meldde « Onze
stad, is in het grootste gevaer geweést. Alle onze kelders
zyn vol water ; vele magazynen van graen ( van vremde
graenen , die den landbouw der Belgen ten onderen
bragten ) zyn geheelyk verwoest; 10 duyzend bunde
ren land van het distrikt van Braak en Waterland zyn
4 februarius onder water gezet. Sedert is den dyk van
Oosterend doorgebroken , en alle de omliggende plaetsen van Zaan, Zaandyk, Crommeni zyn overstroomd
geweést. De schaede, veroorzaekt door de vernieling van
honderd fabrieken en menlens , kan niet ongerekend
worden. Den dyk van Purmer is doorgebroken. De el
lende is oj) het hoogste. VVy zien alle oogenblikken aen
komen mans, vrouwen en kinderen, nanwelyks gekleed,
die de jammerlykste vertoonin» aenbieden ; de publieke
weldaedigheyd en het medelyden ontfangen hun met
goedheyd. Alle de logementen, kasernen, weezenhuyzen
etc. zyn vol van de ongeiukkigen, die uyt hunen huyzen , over daken en zoo zy konden, gevlugt zyn. Vries
land is grouwelyk verwoest, Schokland in de zuyder zee
is geheelyk vernield, en men beéft voor het lot van zyue
inwoonders. Texel bied eene hert verscheurende vertoo
ning aen. Men verneemt van alle kanten niet dan tydingen van verwoesting; het taffereel der ellendeu is af

i8a5.

43

grysselyk; de traenen loopen uyt alle oogen in deze
ongelukkige landstreken. »
Volgens de getuygenis van de antoriteyt van Overyssel, daer zyn in deze provincie alleen 25o menschen
dood gebleven ; 1 5 honderd huyzen zyn 'er omverre ge
worpen, en eene menigte van andere beschaedigd ; 14
duyzend beesten , onder de welke men de schaepen en
verkens niet gerekend heéft, zyn vergaen; 90 duyzend
bunderen land zyn overstroomd ; de waters hebben eenen
onmetelyken huysraed medegevoerd, waervan men maer
een kleyn deel zal kunnen redden ; 5 duyzend menschen
zyn in de noodzaekelykheyd van te moeten geholpen
worden. Ik laet daer te spreken van de schroomelyke
rampen in verscheyde andere provincien.
In deze droeve omstandigheden gaf Willem den q februarius een besluyt, waer door hy geboód van, in ge
heel het ryk en ten huyze der inwoonders, eene Cellecte
van aelmoessen te doen om, zegde hy, de slagtoffer*
van die schroomelyke rampen in hunnen dringenden
nood te hulp te komen. Alle de steden van Holland en
Belgien namen deel in deze Collecte die eene groote
som moet opgebragt hebbpn : want Amsterdam gaf
308 duyzend guldens, den Haag go duyzend, Rotter
dam 80 duyzend; Brussel 42 duyzend, Antwerpen 3o
duyzend etc. Maer dit niet tegenstaeude, daer was nog
meer geld noodig om de dyken te hermaeken. Willem
zond dan, den i5 februarius, eene boodschap aen de
staeten, waer in by zegde.
« De tempeesten die, in de eerste dagen van deze maend, merkweêrdig geweést zyn en de hooge vloeden , die daer op zyn gevolgd,
hebben hunne verwoestingen uytgebreyd in het meestendeel der
provincien van het ryk ; nieuwe berigten getuygen eiken dag, dat
de schaede en verlies, yeroorzackt door het inbreken der dyken ,
overgroot zyn. In deze beweenelyke omstandigheden is het onzo
pligt, ons onderwerpende aen de besloyten van de voorzienigheyd,
van alle mogelyke maetregels te nemen om zoo vele rampen te
verzagten en het ongeluk op het spoedigste te herstellen. De mid
delen , waer van men tot hier toe heéft kunnen gebruyk maeken,
zyn onmiddelyk in het werk gesteld geweést ; maer daer zyn groot*
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.•aerificien nnodig om te herstellen de werken, geschikt om de
waters van de zee tegen te honden. — Wy zullen zekerlyk do
milddaedigheyd der Belgen niet te vergeéfseh aenroepen hebheu
om Ie helpen voórzien in de noodwendigheden van hunne gebrek lydende mede-vaderlanders; den edele aert van de Natie geéft 'er
ons- de verzekering van ; maer de onafmetelykheyd van het verlies
zal van gelyken de hulp van het gouvernement vereysschen ; het
bygevoegd ontwerp van wet strekt om die verscheyde oogmerken
te bekomen.
• Om de publieke werken te herstellen... Om onderstand te geven
aen de directie der dyken en polders... Om het lot der slagtoffere
van die ongelukkige voórvallen te verligten, en om het rerlies te
dekken, hetgeén de inkomtten ran hetryk zullen beproeren bv gevolg
'van die ongelukkige onstandigheden , daer is lot onze dispositie
gesteld eene soumie van ten hoogsten 8 millioenen.
• Om aen de schikkingen van den voórgaenden artikel te voldoen ,
is 'er aen den koning een erediet in werkelyke schuld geopend tot
het beloop van 18 millioenen guldens.
Brussel 14 februarins 182S.
Wille».

De stneten hebben dit ontwerp met alle stemmen
'aeugenomen. Het Syndikaet leende dan 8 millioenen :
inaer tot vergelding van deze somme, deed bet eene
ligting van i3 millioenen aen 2 1/2 ten honderd. Om
deze intresten te betaelen en bet kapitael af te leggen,
moest den staet jaerlyks 3 ten honderd aen het Syndikaet
betaelen, en deze nieuwe schuld wierd gesteld in den
jaerlykschen budjet der buytengewoone onkosten. Boven
dien by maekte den 17 februarins een besluyt, waer
vanden 5den art. luydde. « Den grondslag, volgens den
welken bet deel van elkeen in de algemeene collecte
'zal geregeld worden, zal door ons vastgesteld worden
op het rapport van eene kommissie, die wy in den Haag
zullen aenstellen : deze kommissie zal met onzen minister
van het inwendig, volgens onze voordere onderrigtingen, handelen over alles dat de uytdeyling en den on
derstand aengaet.» Dus Z.M. hield aen zich de vrye dispotie om de millioenen uyt te deylen, welke de milddaedigheyd voor de gebreklydehde bollanders gegeven had.
Willem nu niets meer te vraegen hebbende van zyne
hooqmogenden , deéd den 5 meêrt de zitting der staeten
siuy ten door zynen minisier van het inwendig, die hun
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zegde: « Het laetste lydstip van uwe zitting is door ram
pen merkweêrdig geweést; een jammerlyk ongeluk heéft;
verscheyde provincien verwoest; de Natie heéft zich ge
toond, gelyk zy al lyd is geweést, kloekmoedig, verduldig
en zeer milddaedig; het gouvernement heeft. zyne pligten
tragten te volbrengen; gy hebt het edelmoediglyk gehol
pen , en uyt deze drydubbele vereening van gevoelens
eu van zorgen zal 'er, met de medewerking van de voorsdenigheyd, eeue spoedige en geheele herstelling of ten
mmsten eene verzagting van allede rampen volgen. »
Hen zou kunnen denken, dat Willem geheel bezig ivnde met
de ongelukkige hollanden te hulp te komen, nu ten minsten voor
eenen tvd zou ophouden van zich te bemoeyen met de zaeken van
den godsdienst : maer het was geheel anders : want hy kon niet
vergeten de onberoerlyke stand vastigheyd, met de welke den
H. Stoel de regten der katholyke Belgen wist te verdedigen. Het
schielyk vertrek van Mgr Nasalli had hem doen gevoelen, dat hy
door Hsten en bedreygingen niets zou bekomen van den Pans.
Willem verdobbelde dan zyne geweldige maetregels, waer door
hy de katholyke religie nu al lang verdrukt had : niettemin hy
geveynsde nog van niet anders te beoogen , dan het voórdeel der
katholyken , en hy deéd zynen Goubau den volgenden brief
schryven aen de bisschoppen en aen de Vicarissen der openstaende
bisdommen.
Brussel 4 April 1 825.
• Den koning is berigt geweést, dat 'er in deze provincien ver
scheyde missionarissen , zelfs vremde, zich aenbieden in de pas
toryen met inzigt van het volk te onderwyzen in zaeken van roligip.
'/.. M. , die zich rolkomenlyk betrouwt op de zorg , den iter en boven
al op de erkende wysheyd der bisschoppen en andere oversten der
bisdommen van het ryk en van hunne medehelpers roór het bestier
der zielen, welke hun toebetrouwd zyn, in den tceg der zaligheyd ,
aenziet de tegen woórd ighcyd van die missionarissen niet alleenelyk als vragteloos en zelfs smaedelyk voor de pastoors, maer als
kunnende geleyden tot zwaerigheden zoo veél te meer, om dat
zy dikwils niet kennen noch den geest noch den geestelyken nood
der genen, aen dewelke zy onderrigtingen willen geven.
• By gevolg Z. M. heéft my belast van aen de pastoors der ver
scheyde bisdommen te laeten weten, dat zyne meyning is , dat zy,
in geval zulke missionarissen zich aenbieden in hunne parochien ,
de zelve niet aen veêrden (a): en aengezien de welgeregeldheyd
(a) Omtrent <len zelvpn tyd dat Willem aen ds kalholyk<* vremrte niiitionaruiFn'vrrbood van iu ltelgicu Ie prediken, bevond r.ich in Holland
ze Lu re ii Josefffol/f, «enen Engctsche (dus treinde ) protolanschc uiisaio
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wilt, dat 'de meyningen van den koning aen degenen, die onder
n staen, door u bekend gemaekt worden , ik haest my van n de
zelve mede Ie deelen.
den directenr-generael Godbaü.

Maer Willem , die zich voor het bestier der zielen in
den weg der zaligheyd, volkomenlyk betrouwde op de
bisschoppen en andere oversten, wilde op hun niet meer
betrouwen voor de onderwyzing der jongelingen , die
zich bereyden tot den geestelyken stoet, en hy gaf de twee
volgende besluyten, die mogen gerekend worden onder
de voornaemste oorzaeken , om de welke de Belgen hem
tn alle zyne naekomelingen uytgebannen hebben.
Wy Willem, etc.
« Overwegende dal 'er zonder onze toestemming een
groot getal van scholen opgeregt zyn, daer men de griecksche en latynsche taelen leert, en in de welke men de
jongelingen bereyd, tot den geestelyken staet of tot eenen
anderen geleerden staet; gezien den arti. 2 26 van de
grondwet, die de publieke onderwyzing aen onze zorg
toebetrouwt ; overwegende, dat de onderwyzing van
een groot getal van jongelingen niet mag blyven toebetrouwd worden aen meesters , welkers bekwaemheyd
ons niet gewaerborgd is, en welkers onderwys niet on
derworpen is aen eenig opzigt van onzen kant ;
« Willende dien ongeregelden slaet van zaeken doen
ophouden , en verlangende ter zelver tyd te begunsti
gen het geén de jongelingen kan bekwaem moeken om
geleerdegeestely ken te worden voórde katholyke kerk\a);
tiaria; hy was van jood k.ilhnlyk en van katholyk protestant geworden.
Hv ging alt missionaris naer Jerusalem, om van zyne te voren geloof» geno
ten prnteslunien te moeken : maer dit was hou niet gelukt. Hy keerde dan
«eer n.ier Europa, en hy kwam te Amsterdam, daer hy vryelyk zyne
dolingen, ketteryen en profetische zottigheden predikte, terwyl men den
Kerw. Heer Desmazures, katholykcn missionaris van bet heylig land,
te Brnssel belette van te prediken. Het is alzoo dat Willem, die gezworen
bad van alle de godsdiensten ijrlykehjk te beschermen, zynen eed volbragt!

( a ) Duyvelsche geveynsdheyd! verfoeyelyke arlistigheyd I hy had
ondervonden, dat de geestelyken in het algemeen genoegzaem
geleerd waeren, om zyn godloos systema te bevatten en te bevegtenj
hy was overtuygd , dat zy te geleerd en te wel onderwezen waeren in
de grondregel* van onze 11. religie, om hun te kunnen doen huy
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« Op het rapport van onzen minister van de publiekeonderwyzing en van den directeur van den katholykeii
godsdinst :
Wy hebben besloten en wy besluyten.
« ^irt. i Men verstaet door latynsche scholen, Collegien of Collegien onder den naem van atheneums, all*
stigtingen, weikdaenig hunne benaemingzy, al waer men
bezonderlyk de latynsche en grieksche taelen leert, en
alwaer men de leerlingen bereyd om de onderwyzing
te ontfangen in de universityten en in de bisschoppelyke seminarien.
« ^4rt. 2. Daer zal niet eenelatynsclie schoól of Collegie mogen ingesteld worden, zonder uytdrukkelyke bemagtiging van het departement van het inwendig.
« sirt. 3. Niemand zal op den zelven tyd de latynsche
en grieksche taelen mogen leeren aen kindereu van meer
dan van een huysgezin, het zy in de primaire scholen
of in byzondere huyzen, ten zy dat hy, in eene der universiteyten van het ryk, den graed van kandidaet of van
leeraer bekomen heéft.
« sfrt. 4- Alle de Collegien , atheneums en latynsche
scholen zyn onder het onzigt van het departement van
gen onder de dispotieke magt , die hy wilde hebben over geestelyk*
zaeken; hy wist zeer wel, dat zyne voorouders een groot getal van
priesters en katholyken vermoord hadden, zonder hun te kunnen
doen verzaeken aen onze H. religie; hy wilde dan van langer hand
de geestelyken bereyden tot den afval , wel wetende dat dit den
zekersten middel was om zyn godloos oogmerk te bereyken. Hier
om gebood hy, dat de jongelingen, die zich voorbereyden tot den
geestelyken siaet , van jongs af zullen onderwezen worden doór
meesters, die hy of zynen minister-philosooph zal benoemen, en
die hy zal doen leeren al wat hem beliefde. Het is jilzoo dat hy
de jongelingen wilde bereyden, om bolte en onwetende geestelyken
te worden, onhekwaem om degehevligde regten en onveranderlyke
grondregels van de katbolyke kerk te verdedigen, en by gevolg
onhekwaem om aen zyne booze ondernemingen te vtederstaon.
Daer, daer was het waeragtig inzigt, dat hy had, en het welk hy
onder den mantel van schynheyligheyd poogde te bedekken-,
wanneer hy de jongelingen wilde bekwaem maeken, om geleerdm
geestelyken te worden! Het vervolg zal deze waerheyd tastelyk maeken.
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het inwendig (a). Een byzonder reglement voor ider
van die stigtingen, liet geen de wyze van leeren zal
vaststellen, zal onderworpen worden aen de goedkeuring
van dat departement, het welk voor elke stigting, die
zal gemaekten erkend worden, eene kommissie van opzienders zal benoemen; en de benoeming van alle de
meesters zal dóór het zelve departement gedaen worden.
« s4rt. 5. Alle latynsche scholen, alle Collegien ,
waervan in den islen art. gemeld word, die alsdnsdaenige niet bevestigd zyn geweest door vooigaende besluyten, en die by gevolg geen wettigbestaen hebben, zullen
ophet eynde van september i8a5 gesloten en aenzieu
worden als afgeschaft ( b ), ten waer zy voor dit tydstip
zonden erkend worden door dat zelve departement ( c j.
En deze erkentenis zal niet mogen toegestaen worden aen
eenige andere instelling dan aen de latynsche borgeilyke
scholen of Collegien, waer van de leermeesters betaeld
Worden door de borgerlyke administratie.
Art. 6 Wy behouden aen ons van aen de meesters, die zonder
den verzogten graed in de letterkunde te hebben, belast zyn met
het onderwys der grieksche of latynsche tael , toe te staen van
eenen zekeren tyd in het onderwys te volherden.
Art. 7. Om de onderwyzing der geestelyken voor de katholyke
roomsche kerk gemakkelyk te maeken , daer zullen , onder het
beleyd en opzigt van den bisschop , huyzen van opvoeding mogen
ingesteld worden, alleenelyk geschikt om persoonen te ontfangen
en te onderwazen voor den geestelyken staet. ( O tcat een bedrog!
want hy voegt 'er aenstonds by : ) De jongelingen die daer zullen
aenveêrd worden, zullen de letterkundige onderrigting ontfangen
in de scholen , collegien of atheneums , met de welke die huyzen
in gemeynschap zullen gesteld worden volgens een reglement, het
( a ) Dus de bisschoppen, aen wie alleen hft t o. kamt het opzigt te bibben
over de Collegien, daer de jongelingen bereyd worden om de onderwyziug
in de Semiuaricu te outfangi-u, wierden hier gf heetelyk uytgestolcn.
( b) Het is alzoo dat alle de Colbgien rn scholen door de bisschoppen
opgeregt volgens de beveten van de heylige kerkvergaderingen vernietigd
wierden op voorwendsel dat zy geen wettig bestaen hadden, om dat zy
door de besluyten van eene majesteyt, die zelf geen wettig bestaen had,
niet erkend waeren geweest.
( c ) De oversten der (Jol tegien wat mocyclyk zynde om die erkentenis
te vraegen, gat' Willem den ia october een ander besluyt, waer door hy
hun eenen uytstel gaf tol den l5 december, willende, dal dan hunne Colle
eien zullen gesloten worden, mdien zy op dien gestelden tyd niet gehooizacmden.
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grin voór elk byzonder geval , onder onze goedkeuring , zal vast
gesteld worden. De vakken van onderwyzing, die men leert inde
latyusche scholen, collegien of atheneums, zullen in de huyzen
van o[>voeding niet mogen geleerd worden ; men zal zich daer
bepaelen met te zorgen , dat de leerlingen de lessen der scholen
verstaen en herhaelen. ( Was dit niet spotten met de bisschoppen ?)
Art. 8. De overtredingen van dit besluyt zullen gestraft worden
volgens de wet.

Van Gobbelsclnoy en Gouban wierden belast met de
uytvoering v;in dit besluyt. Willem gaf' den zelven dag
nog een ander besluyt, waer van ik de voornaemste
artikelen laet volgen.
• Overwegende dat, volgens verscheyde kerkelyke en borgerlyke schikkingen, de katholyke roomsche jongelingen eertvds in
de bisschoppelyke Semiunrien niet mogten ontfangen worden ,
voor dat zy behoorlyk hunne kleyne scholen en hunne philosophie geeyndigd hadden ; Overwegende dat deze schikkingen voor
het meestendeel niet meer gevolgd worden volgens de tegenwoor
dige wyze der onderrigting van die jongelingen , en dat alzoo het
heylzaem oogmerk, dat zy beoogen, niet kan bereykt worden;
■ Gezien de rertooningen tan eentge opperhoofden tan de Klergie over de ongenoegsaemheyd der voórbercydende onderrigting,
die men geéft aen de jongelingen , geschikt tol den geestelyken
slaet... ( hy zou die opperhoofden niet kunnen noemen. )
» En willende de middelen begunstigen, om bekwaeme geeste
lyken te maeken roór rfe katholyke roomsche kerk ;
• Op het rapport van onzen minister der publieke onderwyzing,
( den ketter Falck ) en van den directeur voor de zneken van den
katholyken godsdienst ( den zeer katholyken Goubau ) ,
Wy hebben besloten etc.
Art. 1 Daer zal provisoorlyk by eene der universiteyten van,
de zuydelyke provincien van het ryk, onder den naein van Col
legium philosophicum , eene bereydende stigting opgeregt worden
voór de katholyke roomsche jongelingen , die willen geestelyk
worden. De leerlingen zullen daer ontfangen worden met verlof
\an het geestelyk kleed te draegen, na eerst, > olgens de bestaende wetten, als studenten van de faculteyt der wetenschap
pen opgeschreven te zyn...
Art. 2 ( 'L. M. schreéf hier 22 takken > oor , in de welke zyne
canonike philosophen moesten onderwezen worden , en onder da
welke hy stelde de kerkelyke historie en het canoniek regt ).
Art. 3 Onzen minister van het inwendig zal ons , na den aortsbisschop van Mechelen gehoord te hebben, dry professors voór
stellen. Den keus zal bv voórkeur vallen op katholyke roomsche
priesters en , iu alle geval , op persooneu van die religie. Deze
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professors rullen belast zyn , den eenen met de Logica, den ande
ren met de philonophie , en den derden met de kerkelyke hixtotie.
Art. 4 De professors zullen in het Collegium philosophicum niet
woonen : maer willen een traktement hebben van 1,500 guldens...
Art. 6 Het departement van het inwendig zal het order der
studie , de dagen en de ueien der lessen vaststellen...
Art. 7 De professors van de universiteyt zullen de leerlingen
van het Collegium philosophicum onderwyzen in alle de mate^
rien, die door den 8'lcn art. niet bjzonderlyk uytgenomen zyn...
Art. 9 ... Den aertsbissehop zal door ons Curateur ran het Col
legium philosophicum >oor het leven benoemd worden; in deze
hoedaenigheyd zal het opzigt over het zelve hem dan meer in het
bvzonder toevertrouwd worden.
Art. 10 Daer zal van gekken door ons eenen regent en eenen
of meer onder-regenten, kathokke priesters, benoemd worden
op het voorstel van het departement van het inwendig , en op het
advies van deu artsbisschop van Mechelen...
Art. 14 Na eenen uytstel van 2 jaeren , te rekenen van de
opening van het Collegium philosophicum , zal 'er in de bisschoppelvke Seminarien niet eene les ran philosophie meer gegeren trorden ; op dat tycbtip zal het traktement der professors, die met
dat deel in de Seminarien belast zyn , ophouden. Op den zeken
oogenblik zal men in de Seminarien niet eenen leerling meer aeniiemen , indien hy zyne studie niet behoorhjk geeyndigd heeft in het
Collegium philosophicum , alwaer allen student ten minsten 2 jae
ren zal moeten woonen.
Art. 15» Een zeker deel der beursen , gegeven aen de studenten
van de philosophie in de Seminarien, zal overgaen lol het Col
legium philusoph.cnm. Die beursen zullen in de Seminarien niet
meer betaeld worden van den oogenblik, dat de lessen in hel
Collegium philosojhicum zullen beginnen...
üiussil 14 junius 1825
Wuam.

Men kan in het is,e deel ( bladz. 370) zien, dal onze
bisschoppen in 1817 die schismatieke besluyteu al voór
sten en op voórdeel gedoemd hadden. Ik zal dan daer
over geene bemerkingen maeken, die my te verre zou
den leyden. Den lezer zal gemakkrlyk zien, dal die be
sluyten gemaekt waeren om het priesterdom , in geheel
het koninkrykder Nederlanden , te niet Ie doen, of om
met 'er tyd niet meer te hebben dan priesters die, van
in hunne kleyne si holen af, zouden opgevoed geweest
hebben volgens dal bet Willem zou believen , en die
laeter de doling en ketteiy zouden ingezogen bebben
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in het Collegium philosophicum, alwaer professors zonder
wettige zending de kerkelyke historie en het canoniek
regt, die deel maeken van de godsgeleerdheyd, moesten,
uytleggen (a).
Nogtans daer was nog eenen middel over, om ten
minsten een kleyn getal van regtgeloovige priesters te
hebben : immers de welhebbende ouders zonden hunne
kinderen bnyten het land om hunne studien te doen,
en alzoo de scholen van verderf te ontvlugten : maer
Van Gobbelschroy en Gouban lieten dit weten aeu Z. Bj|.
die dan het volgende besluyt gaf.
• Wy Willem etc.
• Op het rapport van onzen minister van tiet inwendig van den
2 julius, waer nvt volgt dat eenige ouders hunne kinderen naer
vremde landen zenden, om in de kleyne scholen onderwezen
te worden,... Willende de zwaerigheden verwyderen, die daer
uyt zouden kunnen voortkomen voor de jongheyd en voór den
staet; gezien het rapport van den directeur-generael... van dep
26 julius... Wy hebben besloten :
Art. 1. De jonge Belgen die, na den 1 october toekomende,
in de kleyne scholen buyten het ryk zullen gestudeêrd hebben,
zullen in niet eene van onze universiteyten, noch in het Collegium
philosophicum, mogen aengenomen worden.
(a) De kerkelyke historie beshryfi den geduerigen stryd, wel
ken de katholyke kerk, van de tyden der Apostelen af tot nu toe,
uytgestaen heéft tegen alle de ketteryen, dolingen en vererger
nissen, die haere leerstukken , haere zedeleer en tugt beurtelings
aengerand hebben ; zy beschryft de poogingen, die zoo vele heylige Kerkvergaderingen, zoo vele Pansen, zoo vele Leeraeren gedaen hebben om den kostelyken pand van ons H. geloof te verr
dedigen en zuyver Ie bewaeren : dus de kerkelyke historie is, voor
een groot deel, de historie van de leering der H. kerk, aengerand
van den eenen kant, en verdedigd van den anderen. En Willem
dierf de bisschoppen berooven. van het regt, dat zy hebben van
de leerlingen , geschikt tot het priesterdom , te onderwyzen in
eene historie, die zoo inniglyk gebonden is met den grond van
Onze H. religie! Wat het Canoniek regt aengaet, alle de anteurs
komen overeen , dat het deel maekt van de godsgeleerdheyd :
gevolgentlyk den Pans of de Bisschoppen hebben alleen het regt
om daer van de professors te benoemen ; en de genen die van
Willem daer voór aengesteld waeren, moesten aenzien worden
als ingedrongen, gelvk de bisschoppen alreeds in 1817 verklaerd
hadden, ( 1"' doel blads. 271).
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Art. 2. Om de \iytvoering van dit verbod b"ter te verzekeren,
de jonge Belgen, die voor de faculteyt der wetenschappen een
txaem moeten ondergaen om tot de academische lessen te mogeu
aenveérd worden, zullen van nu nf tot dat exaern niet meer nengenomen worden, dan op certifikaeten van hunne professors,
en op verklaering van den burgemeester hunner wooning, dal
xy van de genoemde professors, gcduerende eenige jaeren zonder
onderbreking, de onderwyzing ontfangen hebben...
Art. 8. De jonge Belgen die, na den 1 oetober toekomende,
op de kleyne scholen buyten het ryk zouden gestudeêrd hebben,
of de genen die hunne academische of theologische studien buyteu
het ryk zouden gedaen hebben . zullen door ons lot niet een ampl
benoemd noch aengenomen worden om eenige geestehjke hedientngefy
te doen.
gegeten in den Haag 1-4 augustus 1825.
Willem.

Deze dry besluyten, waer uyt den ondergang der
katholyke religie in geheel het kouingryk moest volgen ,
.wierden geprezen van alle de vyanden van de H. Kerk
en van de valsche liberaelen, die niet voorzagen, dat
zy zelve eens de slagtolfers zullen worden van dien zelven
dispotismes , welken zy nu liefkoósden.
Verscheyde eerlooze gazetten wierden dagelyks opge
vuld n;et arükels, waer in Willem geloófd en gedankt
wierd over de opregting van het Collegium philosophicum. JVogtans uyt die lofredens zelve is 'er een groot
goed gevolgd; want vele eenvoudige kathol.yken, die pre
cies alle de boosheyd van deze nieuwe stigting aenstonds
niet begrepen, deden de oogen open en zagen in die
lofredens zeer wel, dat dit Collegium moest kwaed en
verderfïelyk zyn voor onze 11. religie, vermiets de zelve
mannen, die niet ophielden van de priesters te veragteri
en van te spotten met al wat heylig is, eenpaeriglyk toejnygden aen het Collegium diabolicum , de eene om dat
zy van Willem daer voor betaeld wierden, en de andere
om dat zy glorie maekten in zich vyand van de katho
lyken te verklaeren.
Maer in weerwil van het dispotiek besluyt van i4
angustus, verscheyde jongelingen lieten zich de vreeze
niet aenjaegen door de bed reygingen van den dwingeland;
en zy gingen hunne studien vervooderen in Frankryk
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of in Ilalien, daerzy in de Collegien of Seminarien zeer
wej ontfangen wierden. Eenige begaven zich naer Booïnen , daer zy de heylige wyding ontfangen hebbenHet was op dit kleyn getal van kloekmoedige en wel
denkende jongelingen, dat de Belgen hunne hoop geves
tigd hadden van ten minsten nog eenige katholv ke pries
ters te behouden.
Nogtans Willem, om zynen godloozen aenslag te vol
trekken gaf, den 3 september, te Brussel een besluyt,
waer in hy zegde : « Op het rapport van onzen minister
van het inwendig, het welk hy ons voorgesteld heéft,
na met den directeur-generael van den katholyken gods
dienst over een gekomen te zyn, wy besluyten.
« Daer zal een derde der beursen , die de leerlingen
van de bisschoppelyke Seminarien tegenwoordig genie
ten , afgetrokken worden , om het toe-te-eygenen aen het
Collegium philosophicum,» Voorders belastte hy zynen
Gouban van te onderzoeken het getal der openstaendc
beursen in de Seminarien, en van maetregels te nemen
om te kennen de genen die in het vervolg zullen open
vallen... »
Het schynt, dat Willem zyn boos werk zoo spoedig
heéft willen voltrekken, om zich gerustelyk te kunnen
vermaeken met den koning van Pruyssen, die met zyne
twee zoonen den i5 september te Brussel aenkwam.
Dezen vorst, na de pragtigste feesten zoo te Brussel als
te 1 aeken en teTervueren bygewoond te hebben, vertrok
den 2 2 september naer Parys, terwyl zyne zoonen weder
keerden na Berlin.
Den aartsbisschop van Mechelen verklaerl zirh npenthjk tegen het Colle
gium philosophicum. Den bisschop van ïVamen en atli de riearissen-generael volgen zyn voorbed'd na. Opening der stoeten. Bttdjet eoor iS'j6. Ligting
van 'in millioenen. Bedriegelyk bestuyt.

Ondertusschen den tyd naderde dat Willem moest
vertrekken naer den Haag, om de zitting der staeten te
openen : maer tot zyn groot misnoegen, hy vernam voor
zyn vertrek, dat Mgr De Mean zich verklaerde tegen het
Collegium philcsophicum. En waerlyk den zeer eerw.
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en hoog geleerden heer Van Gils, eertyds primus van
Loven ( 1 779 ) doctoor in de H. godsgeleerdheyd ( 1 794 )>
en alsdan president in het Seminarie van 's Hertogenhosch te Herlaar, was te Mechelen gekomen, om den
aertsbisschop te spreken over de besluyten van 14 junins.
Den weêrdigen prelaet , na eene saemenspraek die meer
als twee neren heéft geduerd, door de bondige redenen
van dien heer overwonnen zynde, bekende eyndelyk
dat hy teenemael overtuygd was, en hem vriudelyk.de
hand toereykende, zegde hy met kragt : het is gedaen!
noyt zal ik eenen leerling van het Collegium philosophicum in myn seminarie ontfangen. Alhoewel deze
geheyme onderhandeling verborgen bleéf voor het pu
bliek . om Mr. Van Gils in geen gevaer te stellen van ver
volgd te worden (a); nogtans het besluyt, dat den aerts
bisschop genomen had, was haest bekend, en veroorzaekte
aen de weldenkende geestelyken en goede katholyken
eenen grooten troost : want zy wisten wel, dat Mgr De
Mean bekwaem was om aen alle de booze poogingen van
Willem te wederstaen, om alle de bedreygingen te veragten, en om de vervolging zelve te boven te komen,
nu dat het 'er op aen kwam eene ramzalige scheuring
in Belgien te voorkomen en de eenigheyd des geloofs
te bewaeren. En waerlyk hy had den moed van zyn
oordeel over de besluyteu van 14 junius aen het gou
vernement zelf, door het volgende stuk, bekend te maeken.
y«rkla0ring , yedaen aen den gouverneur van Antwerpen door Mgr Jen
Aertsbisschop van Mechelen, en gedagteekend op zyn kasteet van Waste
by Luyk, den 16 september i8i5.

Mgr den Gouverneur!
« Antwoórdende op den brief, die U. Ex. geraedzaem
gevonden heéft my te zenden den 10 van deze maend ,
en die ik zoo even hier ontfangen heb, ben ik verpligt
van u, Mgr den gouverneur, te verklaeren dat de af
schaffing van myn aertsbisschoppelyk Collegie volko(a) Ik mag hem nu noemen, mits hy den 10 julius 1884 in
het genoemd Seminarie overleden is. Hy was geboren te Tilburg 29
julius 18Ö8.
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menlyk tegenstrydig zynde nt'n de belangen van onze
H religie, aen de wetten van het Concilie van Trenten
betrekkeiyk op deopregting van een eerlyk, welgeregeld
en reglgeloovig Collegie, aen de regten die aen de bis
schoppen door goddelyk regt toebchooren, aen de vrye
uytoeffening van de katholyke religie en aen de bescher
ming die haer gewaerborgd is door de grondwet, waer
van ik de onderhouding gezworen heb, en aen den
tweeden artikel van het tractaet, die haer tol grondslag
heéft gediend ( iïle deel bladz. ioo) en eyndelyk aen
de verscheyde veiklaeringen en beloften, die 2. M. zelf
my gedaen heéft ( i»te deel bladz. 177 ), ik voor niets
kan tusschen komen in de gezegde afschaffing. »
F. A. De Mean, aertsbisschop van Mechelen.
Mgr De Meanzond ook aen den zelven gouverneur het
volgende afschrift van eenen brief, geschreven uyt het
hof van Roomen aen eenen agtbaeren persoon.
« Ik mack my eene pligt van u het verhael te doen van
het exaem dat, door bevel van den H. Vader, is gedaen
geweést van de besluyten van het Nederlandsen gouver-t
nement van 14 junius laestleden; en ik heb met voldoenig vernomen, dat alle de oversten der bisdommen
zich vereenigd hadden met Mgr den aertsbisschop van
Mechelen , om eene gemeene reclamatie te doen , en dat
Mgr ('iamberlani met de priesters van Holland de zelve
march gevolgt heéft. l)on Pans heéft van zynen kant
eene sterke reclamatie doen bestellen aen het gouver
nement van Z. M. den koning der Nederlanden, hy mid
del vaneene officiele nota, behandigd aen Mr Keiuhnld ,
gezant by het hof van Hoomen.
« Den Pans zal voorders en volgens de omstandigheden
oórdeelen, wat hy zal goedvinden te gebieden : in tusschentyd hy is van gevoelen, dat alle de opperhoofden
der bisdommen eenstemmig moeten voortgaen en han
delen, en zich eukelyk passief Uomieu, indien het gou
vernement der Nederlanden zyne bevelen uytvoerde.
Zyue Heyligheyd, wiens hert mei de hevigste droefheyd
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is get-aekt geweést door het lezen van de Lwee besluyten ,
is overtuygd, dat de reclamatie zal weêrdig zyu de over
sten der bisdommen, van de welke, zy voortkomt, en
dat zy zal geregeld zyn op de gene, die door de Bis
schoppen van Belgien, in 1787 , gedaen is geweest tegen
bet Seminarie-generael , te Loven opgeregt door Josephus
den 11, en dat zy uyt het gezigt niet zullen verliezen de
verklaering, die Z. M. den koning der Nederlanden,
den i8julius i8i5 gegeven heéft ( iïte deel bladz. 146),
waer door hy aen de katholyke religie luieren stoet
en veyligheyd verzekert.
« Mazio doór bevel. »
Mgr. Pisano, Bisschop van Namen, verklaerde zich
inden zelven zin gelyk den artsbisschop; hy kwam zelfs
aen Willem te Brussel vertooningen doen over de aengehaelde besluyten : maer alzoo hy door goede redenen
niets wond op zyu versteend gemoed, maekte hy hem
indagtig, hoe de Belgen zich eertyds gesteld hebben
tegeu het seminaerie-generael, te Loven opgeregt door
Josephus deu II, en de beroerten die daeruyt gevolgd
yyn. Willem, mogelyk zich inbeéldende dat hy onder
tle bescherming van de sainte alliance{ iste deel bladz.
aa3. )zyn systema straffeloos zal kunnen uytwerken, ant
woórdde met hevigheyd : myne besluyten moeien en
zullen uy/gecoeid worden- Den Bisschop verstoutte zich
dan van met eenen gedwongen lach te zeggen : U. M.
rnaa ook eens proberen met het Collegium philosophi.cam , getyk Josephus den IJ met het Seminarie-generaei geprobeerd heéft , en Zy zal den zelren nytval
hebben. Dezen zehen bisschop heéft «hierna meenuaels
gezegd aen al wie hel wilde hooien : ik zal my liever
laeten in sukken kappen , dan eenen leerling van hel
Collegium philosophicum priester te wyden. Alle de
andere bisdommen stonden alsdan open, en de vicarissen-generael, die de zelve bestierden, naemen ook het
besluyt vsm geene Canonico-ecclesiastico-philosnphico
leerlingen in hunne seminarien aeu-te-uemen. In dezen

toestand van z-ieken wierd den vullenden hrL-f aen da
borgemeesters toegezonden.
« Confidentieel
24 september i8i5.
« Den Commissaris pan het distrikt van... ridder van
den Nederlandschen Leeuw aen Mr. den burgemees
ter van ..
« Z. M. vernomen hebbende dat 'er, in dit ryk ,
ktvaely k-gezinde geesteiyken en andere personnen ge
vonden woulen die, door de verbreyding van schrif
ten en dooY de invoeging van aitikels in zekere g:i7etten ot' anderzins, pongen valsche inbeeldingen te ver
dedigen wegens de regten van Z- M. in gecstelyke
zaeken, en Ier zei ven tyd trachten, door alle mogelyke
middelen, aenhangers te maeken voor het order der
Jesuieten; Z. M. verlangt dat men op de schrieften van
dat slach eene byzond.ere aendagt neémc.
« Het is by gevolg van de pligt, welke dat verlangen
my oplegt, .lat ik u zeer ernstelyk ( deze twee woorden
zyn in het origineel ondei gelinieérd ) oenhevele van n,
door de behoorlyke en wettige middelen, die gy tot uw
beliefte kunt hebben, te stellen tegen de verspreyding
van die schriften, en van aen de boekdrukkers en boekverkoopers te doen gevoelen aen wat onheylen zy zich
bloodstellen, en bovendien te doen al wat mogelyk is,
om de anteurs te kennen^ en om den waeren oorsprong
van het kwaed te ontdekken.
«Ik ben overlnygd dat uwen iver, voor den dienst
van den koning en voor liet algemeen welzyn, u geheel
uwen invloed zal doen gein uyken, en alle kragtdaedige
middelen zal doen in het werk stellen, om ajle beweging
tegenstrydig aen de publieke rust te beletten. Eyndelyk
ik verzoek u van my elke weêk rekening te doen van
hit gene gy, nopens dit voórwerp, zult ontdekt hebben,
of van my eene ontkennende verklaering te zenden. Ik
verwagt dit rapport van uwentwege tegen den i october
naestkomende, en gy zult voortgaen in my. dit alle acht
dagen nanwkeuriglyk te zenden. Ik kan u niet genoeg
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aenbevelen van daer aen niet eenen keer te kort te
blyven, om my in het geval niet te stellen van 'er n te
doen op denken, en om my He onaengenaeme pligt te
spaeren van n te doen aenzieu voor eenen onaglzaemeu en
la uwen functionaris, als men de verlangen van Z. M.
moet volbrengen.
Den kommissaris van fret distrikl...
Willem opende den v-j october in den Haagde staeten-generael. Na zyne vreugd uyt gedrukt te hebben
overhet houwelyk vati zynen zoon Frederik, die den ai
mey te Berliu getrouwd was. sprak by van de goede
haring-vangst en van de primaire onderwyzing; dan
zegde hy : « liene nieuwe instelling, noodzaekelyk aeu
niyue katholyke onderdaenen, zal aen de jongelingen,
geschikt tot den geestelyken staet, de middelen geven
om de algemeene kennissen te bekomen die, in den
tegen woord i gen staet der civilisatie, niet mogen agtergelaeten worden; ik verwagt 'er de gelukkigste gevolgen
van voórden (liyster van de katholyke Belgische Kerk!!
«Onze kolonien zyn het voorwerp van myne byzondere
aendagt... Ik heb noodig geoordeeld van daer eenen
bvzonderen kommissaris te zenden { M' /Je Bus de Gisignies ) die belast is van te waeken over de uytvoering
der besluyten, gemaekt om spaerzaemheden en order te
brengen iu de bestiering... Nogtans het zal noodzaekelyk
zyn, tiat het ryk de kolomen doór zyu crediet te hulp
kome.it
« De versrheyde takken der inkomsten van het ryk
hebben op eene voldoende wyze voórzien aen onze
noodwendigheden. De veranderingen, gedaen in de in
directe belastingen , hebben onze verwagting beantwoord,
en zy vermeerderen den onlfang, niet tegenstaende
de groot e ver/.agting, die zy aen den landbouw en koop
handel verzekeren.
a Het is my aengenaem u te kunnen aenkondigen, dat
onze fmancien iu geenen min voovspoedigen staet zyn',
het beloop der weerden ng, die u haest viv\ voórgesteld
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Worden, zal my wederom loelaeten van verzagtingtoe
Ie brengrn tot aen den minsten van myne teerbeminde
onderdaenen.
« De werkingen van het Syndikaet /.uilen my vaft
geïyken, met 'er tyd, toelaeten van voort te gaen in de
schuld af te lossen en te niet te doen...
« Ik zien dngelyks met een hevig genoegen, dat myne
onderdaenen den troon meer en meer omringen met eene
vuerige liefde en met vertrouwen; aldus ondersteund
zynde, kunnen onze wederzydsche poogingen, met de
hulp van God, niet nalneten van ons lief vaderland te
doen bloeyen en welvaeren. »
Noglans Mr Appelins kwam den 27 october dry ont
werpen van wet aen de staeten voórstellen, het i»,e over
verscheyde sommen, die van den jaerlyksehen budjet
moesten overgebragt worden op den tienjaerigen, het 2de
over de buytengewoone onkosten voor 1826, beloopende
2o millioenen, 82 duyzend, 4$3 guldens, en het 3de over
de middelen, om die onkosten te dekken. Die ontwerpen
en de redevoering van den minister zyn eenen waereh
imbrogIio, die ik den moed niet heb van te ontrouwen.
Maer Willem zond den n novemher eene boodschap
aen de staeten , waer in hy hun vraegde van borg te
blyven voor eene somme van 20 millioenen, die hy wilde
ligten voor de buytengewoone noodwendigheden van
de hezittingen van Oost -Indien. Deze boodschap was
vergezeld van een menwire, in het welk deoorzaeken van
die noodwendigheden uylgelegd wierden, maer de byzonderste wierden verzwegen. Het ging in Batavia gelyk
in de Nederlanden; men deed meerder onkosten, dan
de inkomsten van het land toelieten, en als de schatkist
ledig was, dan had men papieren-geld uytgegeven, het
welk ten minsten beliep tot 9 millioenen. Dan is het
gereed geld verdwenen, en men gaf nieuw papier uyt,
voor bet welk men , sedert 1821, eenen intrest van 9 ten
honderd moest betaelen... Voorders zegde het memoire :
« Volgens den tegen woord igeu prys van den intrest
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echyiit het dat, indien de schulkist van Java, ten hoogsten gedueiende 3o jaeren, jaerlyks i 4 honderd duyzeud
guldens verschaft, deze soinme /al genoeg '/yn, om de
intresten eh'kapitael van eene ligtiug van .>o miilioenen
geheelyk te hetaeleu .. Men hééft zoo veel te min getw yfï'eld de boigblw ing, voórde verzekering dergeldschieters,
te v'raegen van den staet, om dut h.pt geval van dien
borg te moeten opeysschtn', zich noyt zal aeubieden ,
i-n dat in tt gendeel de inkomsten van Oost-Indien meer
als genoeg 'iyn om die somme te bezorgen. »
Uui de staden hier van te overtuigen, maekte hel
kouinkl>k memoire bun bekend den ontfang en uytgaef
van het gouvernement van Uost-ludicn sedert 18i" tot
i8a3 bydc ingerekend :
Den onlfang van die 7 jaeren was van . . i53, 216,860,
de uytgaef van
i5i.cpa.6ifi:
dus den 3i december 182.3 bleél'erin kas. . 1,264,244>
Hier uyt zou men kunnen beshiyten, dat bet niet noodig was van 20 miilioenen te ligten : maer bet memoire
voegde 'er aeustouds by datJer, dóór den afslag van den
kofij , i/i den onlfang van de zes eerste maenden van
1Ö24 cemn deficit was van 1 miilioenen , v^~ duyzend,
8 honderd guldens. Dit komt wal vremd voor; u.aer het
is mogelyk dat men andere oorzaeken van dezen deficit
vereweég, gelyk men verzweég, dat bet gouvernement
• van üost-lndieu vers< hcy de niiilioenen gehgt had, die
bet oj> den gestelden tv d niet had kunnen wedergeven,
t-n dat het groot e saeiiiicien had moeten doen cm tenen
liytslel van betaeling te bekomen. Men verzweeg ook,
dat men de kapitaelen , geligt op lioogen intrest , onder
den onlfang gesteld had, Lel welk eene kleyne misre
kening was: maer dit komt 'er niet op aeu; want daer
men zou nauw ziet, is de vrindschup kleynl Nogtans
den lezer zal zoo toegevende niet zyu gelyk ik bier beu,
en by zal bemerken dal geheel de aduiiui»tratie van Oo*llndten in de handen van Willem alleen was, en by
gevolg dal hy het eygeutlykis, die de schulden van die
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uverzeesche bezittingen gemaekt heéft; dat hv de speceryen, die hy als Leer en meester jaerlvks outiiug van
Oost-Indien, in Kuropa verkogt tol prot'yt vuu zv ne eygeu
geld-kas, eu gevolgeutlyk dal hy, die de vrugteu van
tiie landen genoót, ook de onkosten van hunnen onder
houd moest draegen { zie het i" « Jeclbladz. 334).
Maer de aendagt van het volk wierd wat afgetrok
ken van den haetzugtigen handel van Willem door het
gerugt, het welk alsdan versj>reyd wierd, dat men ver
anderingen ging hrengeu in de hesluyten van i4 juïiius. Immers den schoou-zoou van Gouhan had ontrent
dien tyd in den Haag eene pragtige maellyd opgeregt,
daer die excellencie tegenwoórdig was; eenen man va il
f;oed oordeel hevond zich onder de genooden ; dezen
verweét aen den dhecleur-generael in het aenzigt, dat
de hesluyten van 14 junius niet alleenelyk de klergie
ontrustten, maer dat zy ook de atheneums en universiteyteu van het ryk heledigden, om dat de philosophie,
die men daer doct ouder meesters die uytdrukkelyk door
het gouvernement goedgekeurd zyn, zoo-weymg gere
kend word als de gene van de secondaire goestelyktf
scholen. Mr Gouhau deze opwerping niet kuuuende we
derleggen, heioolde zynen misslag te verheteren. Dit vvaj
haesl Lekend, en uien hield zich als verzekerd, dat men ,
in de hesluyten overhet Collegium philosophicum veran
deringen zou zien hrengeu, ten mmsten in Let gene zy
op eene al te kaere wyze haetilyk hadden. In der dard,
w. vuig* dagen daerua zag 11i*11 Lel volgende hesluyt
in Let lich komen, alwaar de Looaheyd, arglial en hedrog zich poogden lrt Vtibergeu ouder den dekmantel
Van eene vaisehe toegevendlh y d.
« Gezien het rapport van onzen minister van het inwendig en
van den directeur-generael van 30 oclober wy hebben besloten
en wy besluyten :
1r Dat de jongelingen, die na den 1 1 julins 1823 in de bis*choppelyke Seminaiien aengenomen zyn, daer niet mogen blyven
woouen , en 'er zul len uytgezonden worden door de oversten van die
stigtingeu onmiddel} k ua dat dit beslu; I hun zal medegedeeld zjü;
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ï* DutNoglan», br uytneming aen dezen regel, in de bisschoppelyke Seminaricn (irovisoortyk zullen mogen blyven alle de
jongelingen die, alhoewel onlfangen sedert den 11 julius 1825,
zullen bewyzen dat zy in eene der vnirersiteyten van het ryk of
in eene der atheneums , daer byzondere meesters voor de philosophie gesteld en erkend zyn , de lessen van deze wetenschap met
genoegzaeme vrngt ontfangen hebben, om tot de lessen der raculteyten in eene der universiteyten te kunnen aenveêrd worden;
S" Dat de jongelingen, die zich in dit geval bevinden, aen onzen
minister van het inwendig de eertifikaeten zullen toonen , die
bewys geven van de studien, die zy gednen hebben;
-4° Dat de jongelingen provisoorlyk gehouden in de Seminarien,
die den 1 januarius 1828, deze eertifikaeten niet zullen getoond
hebben, op dien dag het Seminarie zullen moeten verlaeten ;
B° Dat de jongelingen , die in het toekomende in eene der universiteyten of atheneums, gedueiende twee jaereti , sullen bygeieoond
hebben de lessen, welke aen de leerlingen run het Collegium philoso
phicum voorgeschreven zyn, in het vervolg zullen mogen aengenomen worden in de bisschoppelyke Seminarien, na dat zy eerst te
Loven de exaemen sullen ondergaen hebhen, aen de welke de voorzegde,
leerlingen onderworpen zyn.
.
• In den Haag 20 november 1825
Willem.

Alhoewel den tweeden artikel van dit besluyt aen de
jongelingen scheén toe te laeten van te kiezen tusschen
het Collegium philosophicum en de nniversiteyten of
atheneums; nogtansden 5acI1 art. toont klaer, dat Willem
en zyne excellente mede-bedriegers niet voor hadden dan
de oogen te verblinden : immers het was onmogelyk aen
de jongelingen, die in de universiteyten of atheneums
gestudeerd hadden, het voórgeschreven exaem te onder
gaen, zonder in het Collegium philosophicum gewoond
te hebben : want waer toch, buyten uit Collegium, wier
den het kanoniek regt en kerkelyke historie geleerd ?
en uogtans Z. M. geboód dat zy over die vakken hun
exaem te Loven moesten ondergaen ! Dit besluyt was dan
eene haetelyke bedriegery, en het liet de zaeken in den
zelven slaet gelyk te voren.
'.

Brrnyto beraejing dor .'tact * op l3, 14 <•» l5 december.

De voórgestelde ontwerpen van wet over den budjet
wierden den i3 december in de staeten onderzogt. Wrschevde leden namen deze gelegeuheyd waer om te

«preien van het Collegium philosophicum, het welk
beurtelings verdedigd en bevogten wierd. De Priesters,
de Jesuiten, de geestelyke Overheyd wierden van eenige
valsche liberaelen, op de onbeschoftste wys aengernnd.
Mr Fabri-Longrée ( van Luyk ) zooeenen lafhertigen
handel niet kunnende verdrae'gen, vraegde mét bevigheyd: « waer zyn de leden der klergie, die deel nemeji
in publieke 'zaekeu ? waer is den invloed j die zy zoeken
uyt-te-oeflenen op het publiek onderwys? Wal beteekenen die groote woorden van Congregatie, van Jesuitcn, die men ons by gebrek van realiteyt (daer waeren 'er geene in het land ) aenbied in karicaturen , om
bet vervloekt Vermaek te hebben van de bedienaers van
d;'ti levenden God te beschimpen? »
Mr Surmont de Volsbergen ( van Oost-VIaendereii ) ant
woórdde met kragt op de lasteringen der penen, die de
priesters uytschelddeu voor onwetende • by eyndigde
met te hewyzen dat de afschaffing van de kJeyne Seminurien tegenstrydig was aen de grondwet.
Mr De Gerla< hi; ( van Luyk ) betoonde klaer dat, vol
gens de grondwet, het pubhek onderwys moest vry zyn.
Den Baron Stassart ( van Naemen ) na gesproken te
hebben van de onrust, veroorzaekt door het Collegium
philosophicum , voegde 'er by :
« Moer de ongerustheden, langs alle kanten veropenbaerd, zyn
nog grooter geworden, om dat by den lof der goede trouw ïich
bygevoed hebben den vreugde-galm en victori-geroep van zeker»
mannen, die tot dan toe hunne ongodsdienstige gevoelen» niet
verborgen hadden ; zy hebben op zekere wyze, door hunne onlydige lof- redenen, de nieuwe staets-daed >an het gouvernement
onteerd —Laet het ons openhertig zeggen : daer zouden verande
ringen noodig zyn. De voorstelling der professors van de kerkelyke historie, van de Evangelische zedeleer etc. komt toe aen da
Bisschoppen—Wanneer een gouvernement de liberaele grondre
gels wilt begunstigen, dan ontbreken 'er geene speculateurs in
tiberalismus ; Zy worden hier schynhcylige-philosophen ( lartufeiphilosophes ) , gelyk zy op een ander godsdienstige schynheyligen
( lartufes-reliqieva:) zonden worden ; die bonsaerdigen bevlekken
beurtelings, met hunen onzuyveren ndern, de twee grootste weldaeden , welke de voórzienigheyd aen den uiensch gegeven heéft,
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de religie en de philosophie, die óen malkanderen 7.00 tegenstrydig niet ivn , gelyk geringe verstanden het zich inbeélden—
De wysheyd van den koning zal op haere hoede zyn vdor die onbedagte raedgevers de welke, om hunne eydele wetenschap ten
toon te stellen , den beweenelyken twist van den Jansenismus
zouden willen vernieuwen, vergetende den grondregel van Fenelon : als de Koningen zich met de religie bemoeyen, dan moeken
zy haer slaef, in plaets tan haer te beschermen . »
Mr den baron De Sects ( van Henegouwen ) na bondig bewezen
te hebben, dat de opregting van het Collegium philosophicum tegenstrydig was aen de vryheyd der godsdienstige opinien, sprak
in dezer voegen.
■ Men zal zeggen dat 'er in het Collegium philosophicum geene
theologie geleerd word, gelyk den naem zelf het aen wyst. — Onder
den naem van philosophie zyn begrepen de zedelyke philosophie
en de Overnatuerkunde ( Metaphisica ); men heéft 'er het kanoniek
recht en kerkelyke historie bygevoegd. Alle die wetenschappen
zyn den grondslag van de theologie; alles hangt af van de wys,
op welke men die wilt voorstellen ; men kan 'er bewyzen in vin
den ten voórdeele van alle de gezindheden ; men zou zelfs de
Over-natuerkunde kunnen schikken naer den Pyrrhonismus (a) en
materialismus (b) : ik beh verre van te vermoeden dat znlks het
voórnemen is ; maer ik wil aentoonen , hoe verre het gebrek van
waerborg kan gelyden.
• Wanneer de maetregels ( orer het Collegium philosophicum )
vastgesteld waeren, verspreydden zy de ongerustheyd onder geTieel de katholyke klergie en onder alle de genen, die aen hunne
godsdienstige grondregels vastgehegt zyn... Eenige gazetten ver
kondigden met eene soort van aengelegenheyd, dat de jansenis
ten van den Noórden eenen nieuwen Bisschop gekregen hadden.
Men maekte van gelyken bekend de Bullen van excommunicatie
tegen zyne in 't bezitstelling. In de bittere en geweldige redene
ringen, welke de dagbladeren zich sedert dan toelieten tegen
de katholyke klergie, mengelde men eerst dejesuiten, dan de
Bulle Unigenitns... Eyndelyk den Courrirr des Vays-Bas maekte,
den 20 november laestleden , een historisch en twistkundig stuk
bekend, het welk men kan aenzien als het Manifest der janse
nisten tot antwoord op de Bulle, die huu doemt. Het lezen van
dat stuk en de omstandigheden van zyne bekendmaeking deden
'er den oorsprong van vermoeden , en oórdeelen dat het op het
model van de kerk van Utrecht is, dat eene party de katholy»
ken van het ryk zou willen hervormen...
(») Lcering
Iwyfi'elen, of
Pyrrbon.
(h) l.eering
ca dus sterft

van eene Serte van vaNche phünsophen, die aen ;i1lr<
wilten schyneu te twytlelcn volgen» He dnaetrcdcns van
van «oddcloozen , die -/.eggen, dal do /.iel stoü'clyk is,
nut het lichacm.
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Den volgenden dag 1 4 december wierd de beraed ing
hernomen. Mr van Sassen-van- Ysselt (van Noord-Brabant)
deéd eene schoone redevoering waer in hy toonde, dat
de besluyten van 14 juuyen 14 angustus niet alleenelyk
tegenstrydig waeren aen de grond-wet, maer ook aén de
rechten der bisschoppen en aen de magt, dat de ouders
hebben over de opvoeding van hunne kinderen. Den
geleerden redenaer had zyne bewyzen gehaeld in de
werken van hooggeleerde schryvers, in dekerkelyke his
torie en in verscheyde kerkvergaderingen; hy betoonde
dat de bisschoppen, van in de eerste eeuwen van het
christendom tot onze tyden toe, altyd Collegien gehad
hebben, daer zy de jongelingen bereydden tot den geestelyken staet; en hy bragt de volgende plaets by uyt
het H. Concilien van Trenten, die alleen genoeg is om
te bewyzen, dat de scholen of Collegien, onder het gezag
der bisschoppen opgeregt en door Willem vernietigd,
een wettig bestaen hebben.
« Den mensch is, van de eerste jaeren van zyne jong« heyd af, geneygd tot de wellusten van de wereld,
« ten zy hy wel opgevoed word ; en indien hy van de
« jongste jaeren af niet onderwezen is geweést in de god« vrugtigheyd en religie, hy zal noyt volkomenlyk en
« zonder eene magtige en buytengewoone hulp van Ot>d,
« volherden in de kerkelyke tugt. Hierom heéft de H.
« Kerkvergadering vastgesteld, dat alle de Cathedraele
« en Metropolitaene kerken en andere van hoogere Weêr« digheyd, volgens hunne middelen en nytgestrektheyd
<« van het bisdom , verpligt zyn een zeker getal van
« kinderen van het bisdom of van de provincie in Col« legien digt by die kerken, of in eene andere behoor« lyke plaets die den bisschop zal kiezen, te onderhouden
« en christelyk op te voeden in de kerkelyke tugt Men
« zal in dit Collegie kinderen ontfangen die ten minsten 12
« jaeren oud zyn, geboren uyt een wettig houwelyk, die
« genoegzaem kunnen lezen en schry ven , en welker*
« goeden aert en genegentheyd hoop geven, dat zy zich
8.
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« oen den dienst der antaeren zullen toewyden. Het H.
« Concilie wilt, dat men hy voorkeur de kinderen der
« armen verkieze, zonder nogtans de genen der ryken
« uyt te sluyten, als deze zich op hunnen eygen kost
« onderhouden, en iver toonen om God en de kerk te
« dienen. Den bisschop zal die kinderen in zoo vele clas« sen, gelyk hy goed vind, verdeelen volgens hun getal,
« ouderdom en voortgang, en ten deele gebruyken in
« den dienst der kerken; de anderen zal hy in het Col« legie hunne studien laeten vervoorderen, en hy zal
« zorgen dat de openstaende plaetsen vervuld worden,
«. op dat dit Collegie eene geduerige kweék-school zou
« zyn voor de bedienaers van den H. Autaer. » Conc.
Tri«l. Sess. 2 3 de ref. Cap. 18.
Den zelven redenaer beweés voorders overvloediglyk,
dat de besluyten van het H. Concilie van Trenten in
de Nederlanden zyn afgekondigd geweest, en by gevolg
dal zy kragt van wet hadden.
Na dat hy den directeur-generael Goubau wat over de
hekel gehaeld had , eyndigde hy in dezer voegen : « het
ryk is in vreden met de nabuerige landen; de verscheyde
godsdienstige gemeynschappen bestaen zonder malkan
der te stooren; men is over al aen de wetten onder
worpen , waerom dan de zaeken niet laeten in dien geluk
kigen toestand? waerom...? Zou het miss«hien zyn om dat
eenen onbedagten fonctionnaris een ongetrouw laffelreel
gemaekt heéft van onze zaeken en van de gevoelens,
die vier millioenen katholyken hebben voor hunnen
doorlugtigen Souvereyn? — alle de herten zyn voor
hem, en indien wy onze stem verheffen tegen de ver
drukking, het is in den vader van bet volk niet, dat
wy den verkrukker zullen zoeken. »
Maer hoe wierden de vrede-lievende en bondige rede
nen der katholyke redenaers beantwoórd? niet anders
dan met lasteringen uyt te braeken tegen de klergie.
Dotrenge ( van zuyd-brabant ) in plaets van te weder
leggen de bewyzeu van de genen , die tegen het Colle
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gium philosophicum gesproken hadden, wisl niets beter
in te brengen , als zoo wat platte spotteryen tegen de
jesuiten en tegen de broeders der christene scholen uyt
te slaen, en hy eyndigde zynen belachelyken rol met te
wenschen, dat den koning ons zou bewaeren van de
jesuiten en ons zou verlossen van het maelrecht , het
welk, zoo hy zegde, in zekere gevallen, hun eene magtige hulp zou kunnen worden.
De Hollandico-heretico-praeters en de Belgico-pseudoliberaelen hadden nu al twee dagen de kamer doen wcdergalmen door hunne lastertael. Op den derden dag
kwam den zeer hoogmogeuden en zeer hoogverlichten
Utenhove van Heemstede ( van Utrecht ) een stacltje
geven van zynen hoogdraevende en zeer beschaefden geest.
Hy dierf spreken van eene geestelykheyd en zelfs van
eene hooge geestelykheyd die, zeyde hy, nog diep in
de duysternissen verzonken ligt; hy sprak ook van een
dweepziek priesterdom ( a ). De katholyke leden niet
langer willende verdraegen de laege beschimpingen van
eenen nietigen man, lieten eyndelyk hunne verontweêrding uytbersten. Op eenen oogenblik stond geheel de
kamer overend; de geweldigste bedreygingen volgden op
de hevigste verwytingen, en men beriep malkanderen
om tevegten; het was een ysselyk getier, het welk den
president niet kon stillen. De twee partyen waeren op
het punt van handgemeen te worden, wanneer Mr De
Stassart uyt geheel zyne magt schreeuwde, dat hy een
voórstel wilde doen; hy gelukte in zich van eenige te
doen verstaen; en het wanorder wat verminderd zynde,
stelde hy voor, dat de kamer het besluyt zou nemen van
voorlaen niet meer te spreken van theologische zaeken,
en dit zoo veel te meer, om dat men zoo even een voór
beeld gezien had van het geen zy kunnen voortbrengen.
( a ) Zulke uytdrukkingen geven genoeg te kennen dat diea
onnoozelen bloed, in een hoekje van het gedoemd kerkje van
Utrecht, opgevoed was, en dat hy daer de onbeschofte tael
der jansenisten geleerd had.
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Dit voorstel wierd aengenomen en het onweder ging over
zonder ongelukken.
Nogtans Mr Reyphins ( van West-vlaenderen ) wilde
ten minste een deel van zync zoogenaemde redevoering
laeten hooreu , hy zegde spotswyze. « De genen , die
hunne godsdienstige gevoelens ten toon stellen , die thologische inbeeldingen ontvouwen, schynen my naeder
hy de Godheyd te komen dan ik ; zy bedienen alreeds
voor myne oogen een soórt van priesterschap ; ik aenhoor hun mei eerbied , al of zy de lael der bisschop
pen spraeken. » Na dat dien viesen vent nog eenige an
dere zotternyen uytgelapt had, voegde hy 'er by.
« Het was noodzaekel j k van het publiek onderwys in te
rigten en van maetrcgels te nemen , op dat men voor
het toekomende eene geleerde en verlichte klergie zou
hebben. Het is dit het geen het gouvernement gedaen
heéft met het Collegium philosophicum op te regten,
het welk ons van priesters moet voórzien , welkers
kennissen en wetenschappen met deze eeuw gelyk zyn.
Het is niet genoeg dat de priesters hunne pligten ken
nen tot de religie, zy moeten ook kennen hunne plig
ten tot den koning en tot het vaderland; men moet
hun dan onderwyzen, men moet hun die pligten leereu
kennen... Wy moeten niet meer ondergaen de wet van
eenen hoosaerdigen ( miserable ) prelaet (a) die over
eenige jaeren eenen te grooten invloed oeflende op de
conscientien en die, gelukkiglyk voor ons, den grond van
het vaderland, daer hy vremd aen was, verlaeten heéft,
en gevlugt is naer het land, daer hy geboren was. Het
gouv «ik mi nt moet zich niet bepaeleu in de j)ublieke
ondei wvzing te bewacken, maer het moet haer bestie
ren, Jict moet zorgen dat de jongelingen onderwezen
worden in de goede grondregels , in grondregels die over
een komen met oivze zeden. »
( a ) Den rcdenaer , die zoo dierf spreken van den zeer gcagten lii.-schoj) van Gent, mag het woord miserable voor zyu
ejfjen rekening te rug neuien.
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Verscheyde leden konden die slegte praet niet langer
hóoren en begonnen te murmureren. Mr Goubau vreezende dat het onweder zou kunnen te rug komen , en
dat, indien 'er eene regenbuy op volgde, hy wel wat van
de druppelen zou kunnen op zynen staetsi-kasak krygen ,
stond op en zegde :
Edele en hoogmogende heeren!
« Ik heb het woórd niet gevraegd om twisten te ver
nieuwen, waeraen U hoogmogenden goedgevonden hebbeu
een eynde te stellen, maer alleenelyk om u te laeten
weten dat ik gemagtigd ben om u aen te kondigen dat,
indien 'er nog persoonen gevonden wierden, die den minsten twyü'el zouden behouden hebben over de wettigheyd
en betaemelykheyd der besluyten van Z. M. van 1 ,\ junius
laestleden, 'er binnen korten tyd een stuk zal uytkomen,
het welk, gelyk men zich laet voorstaenx alle de ongerust
heden zal geruststellen, niet alleenelyk over dit punt
maer ook over anderen, en het welk zal bewyzen de stand
vastige zorg van onzen doorlugtigen Souvereyn om te
bewaeren en te beschermen den dierbaeren pand van
onze godsdienstige vrydommen, welke onze voórouders
ons agtergelaeteu hebben. »
Het stuk, dat Goubau hier beloófde, was maer eenen
verfoeyelyken list om de katholykc leden te overhaelen
van te stemmen voor den budjet, daer men 67 duyzend 8oo guldens voor de onkosten van het Collegium
philosophicum ingelast had. En waerlyk alhoewel eenige
hoogmogende gezegd hadden , dat de rekeningen van het
gouvernement niet voldoende waeren ; alhoewel anderen
bewezen hadden, dat het tegen de grondwet was van
verscheyde onkosten, toebehoorende aen den jaerlykschen budjet, over te voeren tot den tienjaerigen; al
hoewel cyndelyk vele leden gevraegd hadden van in
de plaets van het maelrecht, lasten te stellen op den
koffy, thé etc. ; nogtans de dry ontwerpen van wet wierden
aengenomen, het eerste over de overvoering van ver
scheyde onkosten van den eeuen budjet naer den anderen
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door 5n stemmen tegen 43; het tweede over het beloop
der onkosten door 79 tegen 3 1 , en het derde over de
middelen om die te dekken, door 68 tegen 3a.
Dood van den Keyzer van Rusland. Sluyting van alle do Coltegien en
echolen. Brief van Oouban aen Myr Do Meun. afschaffing van de
broeders der christeno scholen.

Het genoegen dat "Willem had in wederom van de
staeten bekomen te hebben al wat hy gevraegd had ,
wierd wat gestoort door de onverwagte tyding van de
dood van den Keyzer van Rusland. Alexander was in
october van Petersbourg na Crimeën vertrokken , om
de militaire stigtingen der Cosakken op don Don te bezigtigen, enhyis te Taganrok, 5oo ueren van zyne hoofstad,
op den 1 december gestorven. Men weet tot nu toe met
zekerheyd de waere oorzaek niet van zyne dood. De eenen
hebben geschreven dat hy 2 dagen, anderen dat hy 14
dagen ziek is geweést, het welk niet waerschynelyk is,
mits men van zyne ziekte nog niets vernomen had, als
men de tyding van zyne dood schielyk onlfing. De gazet
ten van dien tyd zegden eerst dat hy van de roos aen
zyn been, dan van de roos aen zyn hooft gestorven was;
laeter had eene ontsteking in de keel, dan eene galkoórts,
en eyndelyk eene geraektheyd hem uyt het leven gerukt.
Na dit alles lieten de Engelsche gazetten weten dat Alex
ander het zelve lot gehad had gelyk zynen vader (a),
en gelyk zynen grootvader (b), en dat hy vermoord is
(a) Panlus den I; zie zyne geweldige dood in Napoleon 2d'
deel bladz. 87.
(b) Petrus den III; hy is den S januarius 1782 keyzer van
Rusland geworden , en het zelve jaer vermoord. Hy had den erfprins Paulus publiekelyk voór zynen zoón ontkend, en keyzer
geworden zynde besloot hy zyne vrouw te doen opsluyten : maer
deze voórkwam hem met de hulp van haeren minnaer, zekeren
Gregorius Orloff, officier van de lyfwagt. Dezen en zyne twee
broeders maekten eenen oproer : den keyzer , die de oproerigen
wilde gaen stillen , wierd verraederlyk aengehouden , beroofd van
alle de teekens van zyne weêrdigheyd, onbeschoftelyk mishandeld
en in eene gevangenis geworpen : men deéd hem daer vergift
indrinken; maer alzoo dit niet haestig genoeg zyn uytwerksel
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geweést, wanneer hy te Taganrok te scheép gegaen was,
om een kleyn eyland te gaen bezigtigen. Hoe het zy of
niet, het is zeker dat een geregtelyk onderzoek ontdekt
heéft, dat 'er sedert eenige jaeren eene saemenzweêring
gemaekt was om Alexander te vermoorden, en dat vele
grooten van Rusland gestraft zyn geweést de eenen met
de dood en de antleren met een ballingschap in Siberien.
Ondertusschen Willem geeusints willende afzien van
zyne booze onderneming tegen de vryheyd der katholyken,
zoo wierden alle de kleyne Seminarien en Collegien ge
sloten, om dat de professors zyn oppergezag over het
onderwys niet wilden erkennen. Nogtans verscheyde persoonen, die in de kostscholen gewoon waeren het lalyn
en grieksch te leeren, hadden, volgens het besluyt van
14 jnnius, de magtiging gevraegd om die taelen te mogen
bly ven leeren : maer dit wierd hun niet toegestaen , om
dat men de zelve niet meer wilde laeten leeren dan in
de Collegien en door professors, die door Willem of door
zynen minister zouden benoemd zyn. Groot was de voór
zorg die men nam, op dat de tyrannige maetregels van
den koniug op geenderhande wyze zouden tegen gespro
ken worden : immers de regeringen en borgemeester»
wierden in het geneym belast met den haetelyken rol
van bespieders en overdracgers gclvk men kan zien uyt
de volgende hollandsche stukken.
Brugge 18 december 1825.
Geheim. Aan de regentie r-an de stad...
Myn Heeren!
« Het kan u niet onbekend zyn, hoe of sinds eenigen tyd,
in het algemeen zekere geestelyken en andere persoonen de
aanmatigingen tan den Pausselyken Stoel op het tcereldlyk gezag,
en de hier te lande vernietigde orde der jesniten, trachten «e ver
dedigen. Ook hiervan zyn voorbeelden, of schoon wel van geehad, heéft Gregoiins Orloff hem den 18 julius 1762 verworgd!
Zvne weduwe wierd als keyzerinne erkend onder den naem van
Catharina de II. Haeren zoon , die publiekelyk door haeren man
ontkend was, is haer in 1796 opgevolgd onder den naem van
Panlus den 1 en den 28 Meêrt 1801 vennoord.
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.nen ernstigen nard , in deze provincie bepaaldelyk met de be
trekking tot de uitvoering der koninklyke besluiten van H
juny 1825, nopens bet onderwys op Kollegien voor jonge gees
tehjken. Er-is geen twyffel of de wyze en heilzame beschikkingen
dier koninklyke besluiten worden door regtschapen en beredende ingezetenen ten hoogste toegejuicht , en in zoo ver moet
men bekennen , doen er zich eerder op v an tevredenheid , dan
wel stof van klagten. Maar het is zeer waarschynlyk dat eenvou
dige, doch goede, onnoozele, maar vreedzame en brave inwoners
ontrust zoo als niet bedrogen en misleid worden doór kwalyk ge
zinde priesters of derzelver aanhang , die het gewoonlyk even zoo
zeer aan kunde en doorzigt ontbreekt, als de persoonen die zy tceten
te beheei schen ; vreemden invloed licht hun hier in voor en doet
bun de byzondere bescherming en edelmoedige handelwyze,
die zy onder het zacht en vaderlyk bestuur zyner Majesteit meer
als ooit te ioren genieten, ondankbaar vergeten en miskennen.
De koning, Mr, van dit alles onderrigt, en hoogstdeszelfs groote
bezorgdheid voór het algemeen belang, overwegende dat alle
verdere toegevendheid in deze nadeelig zou kunnen worden voor
de rust van den staat, wil een einde gemaakt hebben van dezen
staat van zaken, en heeft my doen gelasten de noodige middelen
in het werk te stellen , op dat niet lang de zwakke gemoederen
door ongereimde en boosaardige vertwyffelingen worden opge
wonden tegen de maatregelen zyner Majesteit, ter handhaving
zyner regten , ondanks de aanmatigingen van den Pausselyken Stoel,
genomen. De bewustheid , die ik u ten aanzien dier bedoelde
handelingen hiervoren heb toegekend , ontleent zich uit het aan
wezen van onderscheidene nieuwspa pieren , tydschriften , kleine
boekjes en andere werken, die alle meer of min scherpe indruk
kingen en gezegden tegen de bedoelingen van het gouvernement
behelzen en de orde der jesuiten en haerc beginselen aanpryzen;
ook worden daartoe dienstbaar gemaekt sermoonen van sommige
geestelyken, kerkelyke berigten, plakbiljetten als anderzins; by
enkele dezer laatste stukken heeft men zelfs niet geheel onduidelyk eenige genegenheid bespeurd, om kreten van vervolging
te doen opgaan, en den godsdienst, zoo als dat genoemd wordt,
in gevaar Ie verklaren. Voor zoo veel als dit laatste betreft, heb
ik aanvankelyk by mynen -geheimen brief \ an den 22 angustus
de hoeren distrikts-en politie-kommisarissen de vereischte beve
len gegeven , om de onzinnige bedryven tegen te gaan en te
beletten. Maar thans ben ik verpligt, Mr, algemcene voorschrif
ten vast te stellen; tot dien eynde volgens den my opgedragen
last, nby dezen ernstig uit-te-noodigen om op de aengewezene
handeliuge en misbruiken een allemauwkeurigst toezigt te houden ,
en u persoonlyk en in het byzonder toe te leggen , om dagelyks
bekend te worden met al hetgeen er, nopens de bewuste zaak
mogt gedrukt, gepredikt of op eenigerhandewyze aangekondigd
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of in hel licht gegeven worden. By voorraad verzoek ik u aan
my wekelyks en in eene buitengewone omstandigheid dadelyk
een verslag te zenden van hetgeen door u zal worden onidekt ,
met byvoeging der voorwerpen, waciïn aanhalingen of uitdruk
kingen , van eenen bedenkelyken aard , mogten voorkomen.
Bit verslag, omstandig ingerigt, zal my stiptelyk des vrydagg
moeten inkomen, om van myne zyde, des zaterdags aan het
gouvernement te kunnen berigten Om de arhryvers van alle
bedenkelyke stukken in hunne verderfelvke pogingen tegen te
gaan en allen den waren oorsprong van het kwaed weg te nemen en
te verhinderen om zieh verder te verspreiden , zal door u voornamelyk op die schryvers moeten acht genomen Korden, als mede
op hunne voorstanders, helpers , drukkers en uitgevers. Ik verlang t
zonder eenige bewimpeling, met de nameu van alle die personen
door u te worden bekend geniackt, zoodanig dat alles moet aengewend worden, wat mogelyk is, om de zelve op te sporen. Het
zal niet ondienstig zyn, M', dat voor al de drukkers en boekreikoopers
tan den geestelyken stand, door u mondeling en op eene bescheidene
wyze worden onder het oog gebragt de groote moeijelykheden ,
die 'er voor hun kunnen ontstaan , indien zy voortaan eenig stuk
van eenen bedenkelyken aard mogten drukken of yerkoopen... De
geestelyken, inzonder de parochie-pastoors zouden mede by monde
en vertrouwelyk door u gewaarschouwt worden , dat 'er geen de
minste buitensporigheden van hunnent wege , hut zy op last hunner
geestelyke Overheden of niet bedreven , zullen worden geduld , maar
•trengelyk achtervolgt en gestraft , opdat zy de noodzakelykheid
gevoelen om zich vreedzaam te gedragen , zoo als het aan goede
ingezetenen en ware herders betaamt , zonder in eenige geschillen
te treden, die gansch buiten hun bereik zyn. Ik verzoek n, H', my
die geestelyken by naam op te geren, welke by deze gelegenheid
aan u eenige party-geest of tegenzin mogen openbaren. ( Dezen lezer
zal dezen verraederlyken handel van den inquisiteur Holvoet weten
te weêrderen ).
«Tot slotte moet ik u nog te kennen geven, dat door u alle
mogelyke middelen van overreding moeten worden ingespannen,
en de geestelykheid oplettend gemaakt, dat zulks den stelligeu
wil des konings en des gouvernement» is, en dat men eten zoo
zeker, indien onverhoopt die goede gezindheid vrugteloos mogt
wezen , met den vereischten klem en vastheid de regten van den
koning behoorlyk zal doen eerbiedigen.... My verlatende op uwe
gewoonlyke yver, zal ik aanvankelyk op vrydag aanstaande het
eerste verslag van u te gemoet zien, voor zoo veel als 'er dan reeds
het noodig gevolg aan dezen brief door u zal kunnen gegeven zyn,
en wyders behelzende al hetgeen by ter zaak hier in bedoeld ,
bevorens mogt zyn ter kennis gekomen.»
De staatsraed-gourerneHr
Hoivoet. •
9-
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Geheime instructie aan den burgemeester der stad...
« De Koning heeft zyne byzondere aandacht gevestigd op de meer
en meer toenemende pogingen van kwalyk gezinde geestelyken ei»
andere personen, om door het schryven, drukken, uitgeven en
verspreiden van geschriften van eenen meer dan bedenkelyken
aard, de ongerymste aanmatigingen van den Pansselyken Stoel,
met betrekking tot het wereldlyk gezag en omtrent de onmisken
bare kootje regten van den Souverein in Kerkelyke zaken , te ver
dedigen en by de minkundigen ingang te doen vinden, mitsga
ders om voor de te lande vernietigde orde der jesuiten groote
belangstelling in te boezemen, aanhangers voor de zelve te winnen,
en die verderfelyke orde in haere beginselen te verdedigen. Onder
scheidene nieuws-papieren en tydschriften worden in die schan
dehjke bedoeling dienstbaer gemaekt, en behouden niet zeldzaam
artikelen in dien geest geschreven; andere zyn zelfs tot bereiking
van dit doel alleen of altoos voornamelyk ingerigt , en alle die
geschriften hebben tevens de onmiskenbare strekking om de
gemoederen te ontrusten , en de ongereyndste ja somtyds de
boosaardigste twyffelingen en bezwaarlykheden te opperen , ten
aanzien der maatregels, door Z. M. genomen., ter handhaving zyner
regten tegen de aanmatigingen van den Pausselyken Stoel : mits
het drukken, uitgeven en verspreiden van geschriften van dien
aard , vooral iu deze oogenblikken nadeelig kan zyn voor den
■taet, zoo moet ik U edele ingevolge zyne majesteits bevelen,
ernstelyk aanmanen, om in uwe stad scherpe! yk acht te geven
op alle geschriften van zoodanigen aard, mitsgaders om door
zoodanige gepaste en wettelyke middelen , als U Edele in han
den heeft, de uytgaven van zoodanige geschriften tegen te gaan,
en de drukkers en boekverkoopers in uwe stad te doen gevoelen
de moeyelykheden en zwaerigheden , waaraan zy zich bloodetellen, en haastiglyk alle het mogelyk aan te wenden, ten
einde by het uitkomen van zoodanige geschriften, der zelver
•chryvers te mogen bekend worden, en alzoo den waren oor
sprong van het kwaed, zoo veel mogelyk, worde uitgehouden;
Yny overtuigd houdende van den yver, welke U Ed. beziele om
dit toenemend kwaed krachtdadiger tegen te gaan , achte ik
het overvloedig om ten deze iets meer ten aandrang by te voe
gen; doch ik moet U Ed. ernstig verzoeken, om voor de eer
ste maal onverwylt en vervolgens op den donderdag van elke
weék , te beginnen met donderdag den 24 december aanstaan
de aan my een verdrag in te zenden van hetgene ten dezen
stoffe in uwe. stad mag voorvallen of ontdekt zyn.
« G. V. d. r. R.-B. » (b)
(•) •' HeitogMi-bosch.
(h) Uy niui.il wel iu <j« gemoed overtuygd zyn dat zyne geheime
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Maer indien Willem tot nu toe eenigzins gepoogd
had zyne boosheyd onder den mantel van geveynsdheyd te bewimpelen, zynen goeden Gonban had eyndelyk de openhertigheyd van het godloos systema
van zynen meester opentlyk bekend te maeken in den
volgenden brief, gezonden aen den aertsbisschop van
Mechelen.
In den Haag 4 februarius 1 8a6.
« Monseigneur !
« Den Koning, die alleenelyk door de gazetten ge-1
kend heéft de twee brieven , den eenen van Mr. Mazio
zonder datum, en den anderen van 16 september
laestleden, welken gy geschreven hebt aen den gou
verneur van Antwerpen, byde betrekkelyk op de besluyten van Z. M. van 14 junius 1825, belast my van
u zyn grootste misnoegen te betoonen , om dat gy u
niet gehaest hebt van aen het gouvernement den in*
houd van den eersten bekend te maeken vermits , is 't
dat den brief van Mr Mazio u niet directelyk is ge
zonden geweest, gy ten minsten bekent dat hy u is
medegedeeld door eenen persoon, die gy goedvind niet
willen noemen. Z. M. is over dit gedrag zoo veél te
meer verwonderd, om dat het bewyst, dat gy uyt de
oog verloren hebt de verbintenis, welke den eed u op
legt die gy gedaen hebt als gy aertsbisschop van Meche
len geworden zyt : want den brief van Mr Mazio is,
om niets meerder te zeggen, eene directe uytdaeging tot
de ongehoorzaemheyd en tegenstand aen de beschik
kingen van Z. M. , mits men daer zelfs durft in het
geheugen brengen de voórvallen van het jaer 1787,
het welk inzigten verbergt, die men gemakkelyk kan
doórgronden. Het is wel waer dat den brief niet spreékt
als van de vertooningen, welke de bisschoppen aen den
keyzer josephus den II in dien tyd gedaen hebben ;
>h»trüct!E verderfeli/k en schandelyk «ai , mit» hy de zelve rnet zynen
neem niet dierf onderteekenen , en alleenelyk stilde il.- eerste letters van
ij ue hocdaenigheyd : Gouverneur Van De Provincie Woord- Brabant.
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maer al de wereld weét, dat die vertooningen het voor
spel geweést zyn van eenen openbaeren opstand tegen
den prins, waer aen de klergie zekerlyk niet vremd is
geweést Daer zyn dan de sterkste beweegredenen, vol
gens de welke gy, gelyk uwen eed u daer toe verpligtte, den brief van Mazio had moeten bekend maeken
aen het gouvernement.
« Eene andere reden, die u zoo veel te meer moest
verpligten om rlen brief, daer ik van spreék, aenstonds
aen het gouvernement bekend Ie maeken, is dat dien
brief, geschreven dóór bevel, eene nytdrukkelyke over
weldiging aenbied op de rechten der bisschoppen van het
ryk en, onder dit aenzien, een groot nadeel doet aen
bet welzyn van den staet : want in de ouderstelling
dat de besluyten van Z. M. van 14 jnnius laestleden
schikkingen zouden inhouden, bekwaem om de belan
gen van onze H. religie in gevaer te stellen ( bet geén
nogtans niet is, mits men zoo aen u als aen de andere
oversten der bisdommen meermaels gezegd beéft, dat
gy geheclyk behield de christelyke onderwyzing daer
gy alleenelyk recht toe hebt ( a), in de onderstelling^
zeg ik, dat de belangen van de religie waerlyk in gevaer
waeren door de besluyten, waer van men spreékt, het
was aen u , aen 11 alleen van te handelen en geenzins
van directien en schikkingen te vraegen of te verwagten vanden Paus. Het zyn de Bisshoppen, die door
den H. Geest gesteld zyn om hunne kerken te bestieren;
posuit spiritus sanctus episcopos regere ecclenam Dei (b).
(a) Hoe durft hy zeggen dat de bisschoppen de christelyke onder
wyzing geheelyk behouden, terwyl alle de kleyne Seminarien,
Collegien en scholen , opgereckt om de jongheyd eene Christe
lyke opvoeding te geven , te niet gedaen waeren.
(b) Gouban doet hier gelyk de ketters op alle tyden gedaen heb
ben ; hy vervalscht in zyne overzetting den text van de H. schrifluer,
die zegt flat den H. Geest de bisschoppen gesteld heéft om de kerk tan
God te bestieren; Gouban zegt: om ninke kerken te bestieren, wil
lende alzoo te kennen geven , dat den Paus zich in de bisdommen
«iet te bemoeyen heéft, het welk men duydelyk gae't zien uyt
het vervolg van zynen brief.
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Gy lieden hebt, in de uytgestrekheyd van uwe bis
dommen, bet voórrecht van de geloof's-onderzoekers te
zyn; dus den Paus daer willen doen lusschen komen
is cene omwerping van de grondregels , eenen afstand
van de rechten, die gy niet kunt weg geven, en waer
van den pand en het bestier u alleenelyk toebetrouwd
zyn; eyndelyk het is een godloos bestaen tegen de
vrydommen van onze Nederlandsche kerk ( a ). Zekerlyk
wy erkennen in het zienelyk Opperhoofd van de kerk
de oppermagt van eer en rechtsgebied ( b ) : maer dit
hoogverheven voórrecht geéft hem geensints het recht
van zich te bemoeyen in de bisdommen van onze bis
schoppen ( c ). Het is hem niet geoorlofd de stem te
verheffen^ dan indien deze boos genoeg waeren om de
( a ) De Nederlandsche kerk van Gouban moet eene ander*»
*yn als de gene die Christus ingesteld heéft : want de Apostelen,
de algemeyne Kerkvergaderingen, de Heylige Vaders hebben noyt'
van eene nederlandsche kerk gesproken. Het is wel mogelyk, dat
men naer het voórbeéld van Henricus den VIII , die eene Anglikaensche kerk opgeregt heéft, van zin was eene Nederlandsche
kerk op te regten , wnervan Willem het zienelyk opperhoofd moest
zyn, en den duyvel hel onzienelyk !!
( b ) De jansenisten van Utrecht erkennen dit ook , en toch
zy zyn ketters ziet de eerste nola op het eynde van dit boekdeel.
( c ) Hier moet ik my geweld aendoen om Gouban niet heviglyk te antwoórden : maer mits hy openhertig spreékt gelyk hy
peyst, wil ik hem met dezelve huoae agling , waer van hy den
aertsbissehop op het eynde van zynen brief verzekert, zeggen:
« Den Pans met zoo eene oppermagt , gelyk gy in hem erkent ,
zou niet zyn als enkelen bisschop van Roomen ; want indien hy
geensints het recht heeft ran zich te bemoeyen ift de bisdommen
der Nederlanden, dan heéft hy ook dit recht niet in alle de
andere bisdommen van geheel de christene wereld ; en wat zou
den Stadhouder van Christus dan zyn? veél minder als gy,
Gouban, die u stoutmoediglyk , vermetelyk, zonder eenig recht
of macht in de Nederlanden bemoeyt met de bisschoppen en met
de klergie ( l"c deel bladz. 207 ) ; met het bestier der kloosters
en met de beloften der religieusen (ihid. bladz. 825); met den
veertigdaegschen vasten (ibid. 844); met de gebeden der kathorlyken ( ibid. Made. 348 ) , en met de opvoeding der jongheyd.
etc. etc. Het was dan geen wonder dat men u, in dien tyd,
spots -wy ze, nis pais van brcssel noemile.

y8

Wtt.t.EM

leerstukken van de religie en de zuyverheyd van het
geloof te vervalsenen, om de eenigheyd van de katholyke
roomsche kerk, waer vanden Paus het middelpunt is,
te breken, of eyndelyk om zich in het geestelyk bestier
-van hunne bisdommen pligtig te maeken van eene groote
onagtzaemheyd ( a ).
« Het zyn daer, Mgr, de grondregels die steunen op
de grond-Constitutien van het land, aen de welke men
in Belgien altyd zoo vastgehecht is geweest dat, wanneer
de bisschoppen, het zy door gebrek van kennis van
hunne rechten, het zy dóór zwakheyd hunnen toevlucht
tot den Paus genomen hebben voor zaeken, over de
welke het hem niet toebehoorde teoordeelen, het gouver
nement hun tot hunne pligt heéft doen wederkeeren (b).
« Den koning, sterk doór deze grondregels en onwederroepelyk vastgesteld hebbende van de rechten der bis
schoppen van zyn ryk te verdedigen tegen en ten aenzien van allen ( contre et envers tous ) heéft my gebo
dten van u, op de sterkste en uytdrukkelykste wys, te
bevelen dat, indien u van wegens Mr Mazio of van
wegens eenigen anderen minister of pansselyken agent,
een antwoórd, schikking, besluyt of brief, betrekkelyk
(a) Dit zyn niet dan dwaelredenen , om eenvoudigen te bedrie
gen : want behalven dat de boosheyd hier zich zelve tegenspreékt,
wie moest den rechter zyn om te oórdeelen of het , in zoo of zoo
een geval , aen den Pans zou geöorlofd zyn van zich te bemoeyen
met de bisdommen of met de bisschoppen in de Nederlanden?
ongetwyfTeld Gouban in kommissie, of zynen meerster, die zich
het recht toeschreéf van alle de bullen , breven , antwoorden ,
bevelen van den Pans, zelfs de dekreten van de algemeyne kerk
vergaderingen te placeléren ( l,l« deel bludz. 202. )
(b) Ik laet daer het geén Gouban hier aenhaelt van eene depeche
van 1767, doór uytkrukhelyk bevel van Maria Theresia, zegt hy,
gezonden aen den aertsbisschop tan Mechelen. Maer wie weét niet ,
dat die Keyzerin omringd was van philosophisten , die on,gelukkiglyk by haer zoo veél invloed hadden, dat zy zelfs de
opvoeding van haeren zoón Josephus aen eenen protestant toebetrouwd heéft. Hoe het zy of niet , het is de depeche niet van
eene Keyzerin, en zelfs niet van eenen Goubau, die het gedrag
van den Pans en bisschoppen moet regelen.
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op de besluyten van Z. M. van 1 \ jtmius laestleden,
besteld wierd , gy de zelve niet alleenelyk niet Lekend
maeke noch uytvoere, indien gy u niet wilt blcodsteilen
aen zwaere gevolgen ( zoo veél te meer 01n dat zulke
stukken eerst aen het placet van den Souvereyn moeten
onderworpen worden ); maer dat gy die zouder uytstel
overgeve aen het gouvernement.
« Wat aengaet den brief van 16 september laestleden,
die U H. aen Mr den gouverneur van Antwerpen geschre
ven heéft, ik zal my niet ophouden met hem te ontleden,
of met te bevegten de zeldzaeme, valsche en noyt ge
hoorde grondregels, die hy inhoud. Z. M. wilt gelooven
dat gy, ongetwyffeld denkende dat uwen brief niet moest
gekeml worden dan van den gouverneur alleen, in eenen
oogenblik van eene buytengewoone gevoeligheyd, u zult
overgegeven hebben aen klagten die gy, op eenen ande
ren tyd, met meer omzigtigheyd zoud voorgesteld heb
ben, en dat gy zekerlyk den eerbied, die gy aen uwen
Souvereyn schuldig zyt, zoo verre niet zoud te buyten
gegaen hebben van zyne besluyten te beschuldigen, als
de katholyke religie uytroeyende, van hem te verwyten,
dat hy zyne verklaeringen en beloften, gedaen aen zyne
katholyke-roomsche onderdaenen , niet volbrengt en van
plzoo,washet mogelyk, in de plaets van de liefde, die
zyne onderdaenen voor hem hebben, te willen stellen
gevoelens van wantrouw en ongerustheden.
v, Hoe het ay of niet, mits het stuk publiek geworden
is, den koning heéft my belast van 11 daer over ook
zyn misnoegen te betoonen, om dat 'er uyt het onder
zoek dat men daer over gedaen heéft, en uyt vele om
standigheden schynt te volgen, dat die publiciteyt komt
van het kasteel van Hosse, alwaer gy dien brief ge
schreven hebt....
« Voor het overige, ik moet u niet verzwygen, dat
den Koning den minister der justitie belast heeft van
het noodig onderzoek te doen om de persoenen te ken
nen, door de welke dien brief is bekend gemaekt.
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« Na alzoo bevelen van Z. M. volbragt te hebhen,
is 'er my niet over, dan U. H. te bidden van de ver
zekering van myn hooge agting geérne aen te nemen.
Goubiu. »
De pynelyke gesteltenis, daer den Aertsbisschop zich
moest in bevinden, ziende dat by zoo onbeschoftelyk
behandeld wierd, zoo valschelyk beschuldigd en zoo geweldiglyk bedregen , wierd nog bezwaerd door de dood
van Mgr Pisano, bisschop van Namen, die den a3 februarius schielyk aen geraektheyd overleden was (a).
Dezen voórval was zekerlyk eenen allergevueligsten slag
voor Mgr de Mean, die nu alleen overbleéf van alle
de Bisschoppen van Belgien(b), en dus alleen moest
wederstaen aen het boos systema van een arglistig en
godloos gouvernement.
Oudertusschen de vyandeu van onze H. religie beraemden eenen nieuwen aenslag tegen de katholyken,
en zy besloten van de kleyne kinderen zelve te berooven van eene christelyke opvoeding : immers men zag,
sedert eenige jaeren , in Belgien versebeyde scholen ,
bestierd door eene maetschappy, die bekend was onder
den naem van broeders der Christene scholen. Deze
broeders leerden gratis een groot getal van kinderen;
zy hadden eene byzoudere wys om hunne kleyne leer
lingen de deugd en goede zeden in te planten, om hun
te onderwyzeu en goede Christenen te maeken. Hoe
voordeelig deze scholen ook waeren zoo voór den staet
als voor de Ouders en Kinderen, zy badden het onge
luk van te mishaegen aen Gouban, aen Van Mannen
en aen Van Gobbelschroy, die daer over zoo een nadeelig rapport maekten aen hunnen meester, dat dezen, door
(a) Mgr Pisano wierd den 4 Meêrt 1748 te Aix, hoofstad van
Provincie in Zuyd-Frankryk geboren, en den 8 februarius 1784
Bisschop van Vence gewyd. Hy ging naer Roomen ten tyde der
fransche omwenteling. In Vronkryk wedergekeerd zynde, wierd
hy den 28 mey 1804 bisschop van Namen ingesteld.
(b) MgrHirn, bisschop van Doórnick, was in 1819 gestorven.
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}>oslnyt van r* i februnrius, de maetschappy van di«
broeders te niet deéd, tot spyt en misnoegen van alle
de katholyke Belgen (a).
Borghlyving tioor 20 millioenen omg'nomtn. Ligting in Batavia, Sluyting der starten; Ligting van 4° millioenen in schun, maer van 61 miltiornen in der dned.

Het ontwerp tan wet over de borghlyving voor een*
ligting van ao millioenen , ten voordeele van Oost-In
dien, wierd den a5 februarius 1826 in de staeten oti->
derzogt. Eenige leden, zoo hollanders als Belgen, spraeken hetiglyk tegen het ontwerp. M' Cliffort bekende
regt uyt, dat hy niets verstaen had m de rekening,
die het gouvernement gedaen had over den staet der
financien Van Oost- Indien 5 en hy aenzag de voórge
stelde ligting als eene nieuwe schuld voor het ryk, het
Welk geduerende 3o jaeren, 1 millioefi ^oö dtiyzend
guldens zal moeten betaelen. M' Van Alphen was van
gevoelen dat « het zeer onvoorzigtig zou zyn de oorzaéken van den nood, daer Java zich in bevond , nauwkeurig te onderzoeken , mits de inkomsten van dat
land, zegde hy, besfaen in het geén den grond voorstbrengt , en men kan de vrugten niet doen komen uyt
de aerde gelyk het geld uyt dè beursen. 1> Anderen
zegden met wat meer reden en goed oordeel, dat de
slaeten het land niet moesten belasten met de borgbly ving die men vraegde, om dat den koning alleen het
bestier had over de kolonien 5 zy hadden 'er wel mogen
hy voegen, dat hy alleen 'er alle de vruglen van trok,
en dus voor zyn eygen rekening moest geld ligten oin>
de zelve te onderhouden. Mogtans het ontwerp wieré
doór 72 stemmen tegen 6 goedgekeurd, en den s3
meert wet van staet verklaerd.
(a) De maetschappy Tan die broeders is gelukkiglyk in on#
Vaderland hersteld sedert dat de Belgen xien vry gemaekt heb
ben : men kan hunne, jonge leerlingen onderscheydên , op dar
straet door hunne beleéfdheyd , in de kerk door hunne zedig-»
heyd, en in het huys van hunne ouder* door hunnn gehoor'
«aemheyd en eerbied.;
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Maer terwyl men in de Nederlanden bezig was met
geld te ligten op voórwendsel van Oost-Indien te hulp
te komen, was i\en gouverneur van die landen ter
zei ver tyd bezig met daer, tot het zelve voórwerp, eene
negociatie werkstellig te moeken : immers de gazette
-van Amsterdam maekte, den 5 Agustus 1826, een besluyt
van 26 meêrt loopende jaer, bekend waer door Mr De Bus
de Gisignies, gouverneur van Batavia, los- rente-brieven
van het Syudikaet deéd uytgeven aen 4 '/2 ten °/<>;
ten eersten «om 7.00 haest mogelyk de obligatien, uytgegeven door het gouvernement, en het papiere-geld,
dat nog niet uytgewisseld was, uyt de circulatie Ie trek
ken, en ook om zoo veel mogelyk de schulden van de
koloniaele administratie te betaelen; ten tweeden, om
aen allen byzonderen persoon, die het zou vraegen,
de gelegenheyd te geven van op eene voordeelige wyze,
zynefonds aen het moeder-land over te geven. » Dit was
eene nieuwe leening, verborgen onder eenen zekeren
dekmantel, waer van het beloop, ten minste voor het
publiek, geheym gebleven is. Nogtans uyt kragt der
.statueten van hetSyndikaet moesten de los-rente- brieven
tot een geheel ander eynde dienen dan tut het geen,
waer voorzy hier gebrny kt wierden (1» edeelbladz. 463).
Deze overtreding van de primitive voorwaerden, op de
welke het Syudikaet voor 1 16 millioenen los-rentebrieven mogt uytgeven, was het gevolg van de ongeluk
kige wet, waer door de staeten aen het Syudikaet, dat is
aen Willem, toegestaen hadden van dat kapilael te
gebruyken volgens zyne beliefte [boven bladz. 19-21 ).
Willem de gevraegde borgblyving van zyne slaefsche
staeten bekomen hebbende, deéd, den 23 meêrt, de
zitting sluyten door zyneu minister van Gobbelsehroy :
maer den kloekmoedigen heer Van Sassen van Ysselt
wilde, in deze gelegenheyd, nog eens zyne stem verheffen
om eene afvraeging te doen : «Gedoog, Mr den president,
zegde hy, dat ik u eene vraeg doe, op de welke ik
iioglans niet dan een voldoende antwoórd verwagt. Mr
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den directeur van den katholyken godsdienst heéft ons
beloofd eene officiele mededeeling van de onderhande
lingen tusschen het gouvernement en het hof van Hoo
rnen : zyn de stukken betrekkelyk op die onderhandelin
gen tot uwe kennis gekomen? Den president geantwoórd
hebbende dat hy zich niet kon belasten met eenig mandaet, mits de kamer niet voltallig was, dan heéft M'
Van Sassen gezegd : » Mr den directeur- generael heéft
in deze kamer plegtiglyk beloofd van ons zes stukkeu
mede te deelen, die zeer aenbelangende zyn, mits zy
moeten dienen om de gemoederen en godvreezende con«
scientieo gerust te stellen ; daer is de kamer aengelegen
van te weten, hoe verre dien fouctionaris voldaen heeft
aen zyne belofte; en by gevolg aen de hoogagting die
hy aen de kamer schuldig is. — Den president heéft
geantwoórd dat hy over die zaek niets ontfangen had.
Dan heéfl Van Gobbelschroy, belast om de zitting der
staeten te sluyten, gezegd : Hoogmogende heeren!... Mr
den directeur- generael van deu katholyken godsdienst
had de bekendmaeking beloofd van bewys-stukken , die
bekwaem zyn om veél licht te werpen op moeyelyke
stoffen; de voorzienigheyd en de hoop van nieuwe
omstandigheden , die zoo eene bekendmaeking zouden
onnoodig maeken, hebben het gouvernement verpligt
van die nog uyt te stellen... Ik heb de eer deze zitting
in den naem des konings te sluyten. »
Willem vertrok eeuige dagen daerna van den Haag
naer Brussel, daer hy een zonderling voórval heéft ge
had : hy ging den 4 April bezigtigen het deel van zyu
paleys, dat hy voor de wooning van zynen Zoon Frederik deéd gereed maeken ; hy doorliep alle de appar
tementen, en kwam op de hooge stagie in eene zael,
die nog niet gezolderd was ; hy had de wysheyd van
te willen gaen over het plafon; maer nanwelyks had
hy eenen voet gezet op het latwerk, of hy zonk 'et door
en door, en hy zou zekerlyk op den vloer van de onder
ste stagie gevallen hebben, indien hy onder de oksels
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niet tegen gehouden was geweest door de twee ribben
van ter zyden. Daer hing den Koning der Nederlanden
tusschen hemel en aerde zonder zich te kunnen redden !
gelukkig! yk eenige getrouwe dienaeren kwamen toegeloopen , om Z. M. uyt die zeldzaeme gesteltenis te trekken :
maer dit was niet te gemakkelyk , mits hy sedert eenige
jaeren zeer zwaerlyvig geworden zynde, nanwgeperst was
tusschen de twee ribben , die hem ondersteunden ( a ).
Willem uyt dat plafon eyndelyk uytgeraekt zynde, scheén
geen merkelyk ongemak te hebben, en hy keerde den
7 april weder naer den Haag : nogtans hy onderging
daer, by gevolg van zynen val, aen het dik van zyn been
eene heelkundige operatie, die zoo goeden uytval heéft
gehad, dat hy den 14 mey genoegzaem hersteld was
om naer zynen tempel te kunnen vervoerd worden.
Maer al was Willem gepraemd geweest van eenige
wecken in zyne kamer te blyven; nogtans hy had daerom niet opgehouden van te werken voor het geluk van
zyne lieve ouderdaenen : immers hy dad, door besluyt
van 17 april zyn Syndikaet gemagtigd om een kapitael
van 4o millioenen te ligteu. Het Syndikaet wagtte niet
lang om een nieuw bewys te geven van zyne konst in
de schuld van het land te vermeerderen, eu het maektc
den 19 april het plan van die nieuwe ligting bekend, de
welke moest dienen, zoo het zegde, ten eersten om defonds
te bekomen, die het noodig had om te voldoen aen de
verbintenissen, onder de welke de domyuen aen het
Syndikaet waeren afgestaen (b); ten tweeden om de
(a) Men hcéft in het eerste deel bladz. 288, gezien dat
Willem nog in gevaer is geweest van den hals te breken , en
dat zyne twee zonen het zelve gevaer geloopen hebben. 1)h
prinses Ludovica , huysvrouw van prins Frederik , had den 27
februarius van dit jaer J826 ook een gevaerlyk toeval gehad;
haer ry-tuyg wierd in den Haag omgeslagen , zy wierd niet
gekwetst, maer zy was zoodaenig ontsteld, dat men haer moest
in een huys draegeu. liet schynt dat 'er geduerig ongelukkige
voorvallen zweven boven het hoofd van de familie van Oranje.
(b) Waer zyn dan gebleven alle de millioenen , die het Syndikaet
getrokken hcéft uj t de veikooping der gocdercu van den s'taet , uyt
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schaede te herstellen, veroorzaekt in februariug i8i5
door de tempeesten en overstroomingen, en geschat op
8 millioeneu (a); ten derden om te voórzien in de noodwendigheden van Oost-Indien; en ten vierden om te
doen ophouden de moeyelykheyd , welke de koopera
der domynen ontmoetten om publieke effecten te beko
men , met de welke zy in plaets van gereed geld, de
zelve kunnen koopen. Hier ziet men duydelyk dat mea '
om geld te bekomen, de geldschieters wilde begunstigen
ten kosten van de Natie. En waerlyk den geldschieter
die 7x00 guldens gereed geld gaf, ontfing eenen bon
8000 guld. nominael aen 2 1/2 ten °/o, welken bon voor
de geheele som moest aengenomen worden in betaeliug
voór de verkogte domynen. De geldschieters, die op zoo
eene wys niet betaeld zouden zyn voor den 1 april i83o,
tnogten dan de nominaele som wedereysschen , en deze
moest hun binnen de zes maenden, te rekenen van den
«lag der wedervraeging, geheelyk betaeld worden. Boven
dien is 't dat den geldschieter zyne leening deed voór
den 1 october 1826, dan ontfing hy 1oo guldens voór
een half jaer intrest, dat op dien dag verviel : hy had
nog verscheyde andere groote voordeelen zoodaenig dat
hy in der daed voor eiken bon niet meer gaf als 6648
guldens, waer door hy in i83o, boven de intresten,
den budjet en uyt verschevde overgroote geld ligtingen ? zie l*u
deel Lladz. 461 en 475.
(a) Maer Willem heeft , om deze schaede te herstellen , 8 millioenen ontfangen van zyn Syndikaet, het welk daer voór IS
millioenen geligt had; en den budjet van den staet was belast
om de intresten en kapitael van deze 18 millioenen aen het Syn
dikaet te betaden. ( boven blads. 44 ). waerom dan moest men
nu wederom geld ligten op voorwendsel van die schaede to
herstellen?.. Maer al had hy voor de herstelling van die schaede
zoo vele millioenen ontfangen, nogtans heéft hy die groote
sommen tot dat eynde niet gebruykt : want hy gaf den 19
october van dit jaer een besluyt, waer door hy eene ligting
tan 430 duyzend guldens bekragtigde , die moesten gebrnykl
worden om een deel der onkosten te dekken , die men moest doen
toêr de herstelling en verbetering der duken in Vriesland , beschaeiigd door de overstrooming van 1828/
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8000 guldens moest ontfangen. Men ziet dat Z. M. en
zyn Syudikaet niet nanw dongen op de hoofdsommen,
die het land eens zul moeten hetaelen, al zy maer eenige
millioenen in gereed geld konden kisten.
Nog tans Willem hield zich in deze gelegenheyd niet
te vreden met 40 millioenen te ligten : want hy wist de
werkingen van deze negociatie zoodaenig te verwarren,
dat men 'er niet kon uytkomen, en dat hy op het evnde
van de merkt 61 millioenen yöo duyzend guldens geligt
had (a)! En nogtans de staeten hadden hem niet toegestaen dan 8 millioenen om de schaede , veroorzaekt door
de overstrooming te herstellen, en 20 millioenen om
Oost-Indiën te hulp te komen : dus heéft hy 33 mil
lioenen 7So duyzend guldens meerder geligt, dan hy
noodig had! Men weét niet, wat hy met die millioe
nen gedaen heéft.
Eerlooze schriften en carricatneren tegen de Klergie en den Aertsbisëchojj van Mechelen. Willem zend eenen gezant natr Hoornen. Gekeyme
hevelen om de jongelingen tot het Collegium philoJophicum te trekken.

Ondertusschen wierd den stand van onze H. religie
altyd gevaerlyker. Alles was toegelaeten aen de godloozen, die al wat hun beliefde, mogten schryven
en zeggen tegen de klergie , terwyl eenen priester niet
een woord mogt spreken of liy wierd door het Oranjegeregt agtervolgd. En ouder andere den Eerw. heer
Leireus, pastoor van Loochristi, wierd te Gend voor het
geregt gebragt om dat hy, ter gelegeutheyd va 11 eene
kermis, gezegd had , dat de schoone poticie van dat
dorp , in plaets van des avonds de herbergen te doen
sluyten , daer te middernagt gekomen was en gebleven
om te drinken en zich te vermaeken. Men noemde dit
eene belediging , voor de welke dien Pastoor tot eene
gevangenis van dry maenden en tot de kosten van het
proces veroordeeld wierd. Zoo handelde men met an
dere geestelyken en dit op eenen tyd, wanneer men
(a) Erposé historique des pnances de Pays-Bas , pag. 78.
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niet alleenelyk dagelyks eerroovende schriften légende
klergie liet uytgeven , maer nog nlle soórten van Carricatueren publiekelyk te koop stellen , waer door den
Pans en de priesters op de eerlooste wys beschimd
wierden : maer hunnen haet berstte boven al uyt te
gen den aartsbisschop van Mechelen , om dat hy, ge
trouw aen zyne pligten, zich tegen het Collegium
philosophicum verklaerd had. En wie was het, die alle
die verfoeyelyke middelen aenmoedigde of deéd werkstellig maeken? het was Willem, die naer het voór
beéld van Manritius ( i»'« deel bladz. 36 ) het geld van
het volk gebruykte om de boosheyd te betaelen : want
een groot deel van die schriften en Carricatueren kwa
men uyt zyne konink'yke drukkery en lithographie :
hy beloonde zelfs dry priesters, die zich wederspannig
toonden om den aertsbisschop, en door een besluyt van
i3 April gaf hy 3oo guldens aen zekeren abbé, die
opgestoókt zynde, de vermetendheyd had gehad van te
Brussel in een mengel-moes, dat men een sermoon
noemde, uyt te vaeren tegen de klergie, en van het
Collegium philosophicum te pryzen. In tegendeel ververscheyde priesters en zelfs wereldlyke persoónen wirdeu vervolgd, als zy maer verdagt waeren van eenig
schrift tegen d;it Collegium voorlgegeven te hebben.
Een vrouwpersoon, overgedraegen zynde dat zy te Me
chelen zoo een schrift in een zeker huvs, dat ik niet
wil noemen, besteld had, wierd in de gevangenis ge
worpen, daer zy vele muenden gebleven is, tot dat zy
eyndelyk bekend heéft, dat den eerw. heer Van Heme
len onder- pastoor van onze L. V. op de Dyle, haer
dit schrift gegeven had. Dezen zou ongetywffeld strengelyk gestraft geweést hebbeu : maer gelukkiglyk is
hy naer Frankryk gevlugt, en in zyn vaderland weér
gekeerd, als de Belgieu het tirannig jok van Oranje
afgeschud hadden. . - .
Mogtans Mgr De Mean, geduerig geplaegd door de
ongerymde eysschen en bedreygingen van een god
ml
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l«>os gouvernement, en dagelyks beschimpt door de eerJooze drukpers van Oranje, wierd gevaerlyk ziek; hy
ontfing den 3o junius de laetste HH. regten met eene
volkome overgeving aen den wil van God. Groot was
de verslagentheyd van alle de katholyken, die vreesden
van den eenigsten bisschop, die 'er in Belgien nog over
bleéf , te verliezen ! aenstonds wierden 'er in geheel het
aertsbisdom solemnele missen en vuerige gebeden opge*
draegen voór zyne behoudenis. God verhoorde de stem
van zyn volk , en den hooggeagten prelaet wierd geluk*
Liglyk hersteld.
.Niettemin de katholyken bleven altyd verdrukt en in
eenen doodelyken angst voor het lot van hunne kinde
ren : immers alle de scholen en kollegien, daer men
de kinderen en jongelingen Christelyk plagt op te voe
den, vernietigd zynde, zoo hadden de ouders geenen
middel meer om hunne kinderen te doen onderwyzen,
dan door meesters en meesterssen die niet te vies ge
weêst waeren, om zich aen de booze maetregels van den
Hollander te onderwerpen ; en in vele scholen wierden
'er boeken geleerd, die bekwaem waeren om de goede
zeden te bederven, en om de kinderen af te trekken van
de katholyke religie. Een schoolboekje (aj gaf de vol
gende lessen aen de kinderen.
Men moet willen het gene men niet kan beletten.
Tot wat schrikkelyke gevolgen kan zoo eenen valschen
grondregel niet gelyden l
N° 8. De liefde van onze behoudenis en van onze
plaisieren is zeer gelykjormig aen de bevelen van de
natuer : maer zy moet zoodaenig niet zyn dat zy
aenzet om andere te hinderen. Zou dan een kind, dat
men zou berispen over eenige ondeugd, by voórbeeld
over gulzigheyd , of over de leelykste van alle de on
deugden y niet kunnen ontwoorden : Ik hinder een
ander niet.., En is het niet waer, dat de gebreken der
(a) Element da leeture franraiso, adoptie par la Socióté d'ptiaowaeemeni ett. -
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kinderen in het algemeen voortkomen uyt de liefde
tot de plaisieren? van den anderen kant, zyn zy dan
niets schuldig aen God en aen hun eygen zei ven?
N° 17 : ïf^y moeten ons noodzaekelyk voegen vol
gens den smaek > die algemeenlyk heerscht in de maetschappy. De heyligen hebben geheel hun leven anders
gedaen volgens het bevel van de H. Apostel Panlus :
nolite conformari huic. soeculo.
Vele berispelyke, valsche en booze plaetsen overslaende, ziet hier eyndelyk hoe arglistiglyk, het veuyn
der kettery in het hert der kinderen geworpen wierd.
N° 19 : De grootste doling is van te gzlooven dat
men beter is dan de anderen. Het is waer, men moet
oodmoedig zyn, het H. Evangelie leert en gebied het.
Maer daer is hier geen kwestie van oodmoedigheyd.
Men geéft dien grondregel, op dat eenen boozen schoól
meester daer uyt zou kunnen gelegenheyd nemen om
zyne katholyke leerlingen in te boezemen, dat hunne
religie hun geloof niet beter zyn dan de anderen Men
-wilde dus de onverschilligheyd leeren, het welk het
oogwit was van dat boekje.
Een kind alzoo, -van zyne teerste jaeren af, voorbereyd zynde, moest laeter eene sterkere les ontfangen ,
en gelyk men in de Collegien het werk van Dewez
( i»te deel bladz. 270) voórgeschreven had, zoo schreéf
men in de laegere scholen hoeken voor, in de welke
onze H. religie als eene superstitie of bygeloof voór
gesteld wierd; de heydensche keyzers, die het bloed
van duyzende en duyzende martelaren vergoten hebben ,
wierden verheft; de koningen, voorstaenders van 009
H. geloof, veragt; de goddeloosste ketters geprezen, de
Pansen en de heylige kerkvergaderingen beschuldigd
van vreedheyd en bygeloof, de heyligen beschimt; de
feestdagen van de H. Kerk afgekeurd; en de heylige
sak ra menten verworpen als eene nieuwe uytvinding!
Dit alles zal aen den lezer schynen vergroot te zyn.
Ik moet 'er dan het bewys van geven door de volgende
1 1.
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uyttreksels, genomen in het kort begryp der algcmeenc
geschiedenis van Curas en Schock , uyt het hoog
duytsch vertaeld van wegens de maetschappy tot nut
van 't algemeen, alias tot verderf van 't algemeen.
De Ariaanen waren door de heerschende kerk voor ketters
verklaerd,— Evenwel waerenzy maar 200 genoemde ketters, bladz. 49.
— De kerkvergaderingen en voornamentlyk de Pansen hebben
de Christenen de vryheyd van denken belet, hun gestort in eene
ongehoorde slaveray, en het christelyk geloof op ontelbaere wyzen verminkt, bladz. 125. — De Keyzer Diocletianus heéft zyne,
meestendeels roemryie, regering vrywillig nedergelegd om de rust
te genieten, bladz. 1-4 (a). De vroegtydige dood van Julianus (den
eerloozen apostaet ) was een wezentlyk verlies voor den staet,
bladz. 15.— Leo de Isanrier (die zyne onderdetenen tyranniseét de
om hun tot beéldstormery te brengen ) een eerbiedwaardigen vorst ,
bladz. 77. — Mahomet zelfheéft door zynen godsdienst een belangryk nut gestigt, dit namelyk , dat hy de afgodery (de katholyke
relige) in een groot gedeelte der wereld heéft uytgeroeyd, bl. 84.
• Integendeel denaam van de groote , die men aen Constantinus
heéft gegeven, heéft zyne onregtvaardigheden en vreedheden,
voór de oogen eener verligte en gestrenge nakomelingschap, niet
kunnen verbergen, bladz. 15. — Clovis de eerste onder de frankische koningen , die den Christeuen godsdienst omhelst heéft ,
was een barbaar , die van den bisschop van Roome den tytel
van allerchristelyksten koning slegts verkregen heéft, om dat
hy de eenigste was onder de christene vorsten van Europa die
de leere der Ariaanen, die door de heerschende kerk voór ketters
waren verklaard geworden, niet was toegedaan, bladz. 49.—
Karel de groote ontzag zich dikmaals niet , ter bereiking zvner
oogmerken, gebruik te maaken van geweldige en gruwzame
middelen : Olio overtrof hem in goedheid van hart , maer hy
wierd vervoerd door het ten zynen tyde kragtig heerschende
bygeloof, bladz. 122. — InFrankryk, Lodewyk de negende zou
eene plaats onder de beste koningen hebben verdiend , indien
zyne bygeloovige vroomheid, welke hem ook de naam van heylige heeft verworven, hem niet dikwerf had vervoerd, en onder
andere twee zeer ongelukkige kruistogten doen ondernemen,
bladz. 1 88 , naer het zoogenoemde heylige land , bladz. 1 29.
(a) Het is onder dezen keyzer, wiens regering hier meesten
deels roemryk genoemd word , en ouder zynen medegenoót
Maximianus, dat het meeste bloed der christenen is vergoten
geweést. De moordery was zoo verre gegaen dat die vorsten
deden gedenkpenningen uiaeken , waerin zy zich beroemden
den noem der christenen en het bygeloof ran Christus over-al ver
nietigd te hebben, Nomine christianorum deleto , superst ilion»
ihrntt ubiquo delcld. Bergier Dict. voyez martyr.
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« De joden hebben met der daad die veragting, dien haat ,
die vervolgingen niet verdiend, welke hen van de vroegere en
latere christenen zyn aengedaan , blads. 40. Photius ( den eersten
oorsprong van de scheuring der Crrieken), heeft het nakomeling
schap de grootste diensten bewezen; bladz. 104. — Petrus Waldus, Joannus Wiclef, JoannusHus, Hieronimus Van Praag ( tertnaerde en gedoemde aerstketters ) waeren moedige en verligte
mannen die, deels op zich zelve, deels in geheele genootschappen
vereenigd , het ondernamen den godsdienst en de zeden te hérvormen , en aen de christelyke kerk haare oude gedaante terug
te geven, blads. 188—140,
«Hiertegen de kerk-vaders, het christendom verdedigende en
des zelfs waerheden uytleggende, zyn in verscheidene dwalin
gen gevallen, bladz. 21. — Het bygeloof en gebrek aan vryheid
tot onderzoek der waarheid, is men verrchuldigd aan de kerk
vergaderingen, blads. 107.— De bisschoppen van Roome heb
ben slegts gewerkt om eerzugtige ontwerpen te smeden, waerin
byzonderlyk gelukt hebben Leo de 1 en Gregorius de 1 al te
ruymschoots de Groote genoemd. De laatsgenoemde was een
der yverigste voorstaenders van het bygeloof, het moniken leven
en andere "nieuwe leerstukken, blad 54 — Petrus Lombardus,
Thomas Acquinas en zynen leermeester Albert-le-Grand of de
Groote , beoeffenden de wetenschap van den godsdienst op eene
gebrekkelyke leerwyze, en waren daer by, geheel en al, over
gegeven aan het thans sterktoenemende bygeloof, bl. 153 en 136.
• Onder die omstandigheden werd de Christelyke godsdienst
hoe langer hoe meerder verbasterd in de gemeénten, welke de
Pansen onderworpen waren. Men vond niet alleen nieuwe leer
stellingen uit. zoo als die der zeven verbonstekenen ( sakramenfen);de verandering des brood in het heilige avondmaal, het
verbod van het gebruik des wyns of des bekers in het zelve
door de leken, en diergelyke meer : maer het bygeloof, dat
sintslanrje de plaats der christelyke godvrugt had ingenomen ,
•leeg thans ten hoogsten top. Het zelve werd, ten vourdeele
der geestelykheid , kragtig gevoed door de vereering der hei
ligen , door ontelbare j.Iegtigheden , door de nieuwelings uit
gevonden Rozenkrans, etc. etc. De eerwaardige godsdienst van
Jesus-Christus verloor het grootste gedeelte zyner nuttigheid
voor de menschen ; hy diende meer dan ooit ten dekmantel
van onverdraagzaamheid , wreedheid en eene geweldige overheersching van de gewetens der christenen, blads. 186 en 187.

Zyt dan niet verwonderd, Christene ouders, dat uwe
kinderen spotten met onze H. religie ; dat zy met verag
ting spreken van de priesters, en zelfs van de bisschoppen
en vanden Paus; dat zy de predikatie van bet II. Evan
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gelie poogen te stooren en te beletten; dat zy de feest
dagen onteeren, dat zy de geboden van de H. kerk,
uyt enkele boosheyd, overtreden ; dat zy de heylige sak ram enten niet willen ontfangen; dat zy spotten met de
heyligen ; dat zy... en dat zy door hun ongebonde le
ven den nagel zyn van uwe doodkist ! zy bebheu van
hunne jonkheyd af, in de scholen van Oranje het ver
gift der godloosheyd en ongebondendheyd ingezogen, en
zy hebben misschien nog in hunne handen de vuyle en
kettersche boeken, die hun bedorven hebben. ( ziet itU
deel, bladz. 476). Van den anderen kant de Seminarien waeren gesloten , het is te zeggen dat daer , door
bevel van Willem, geene jongelingen mogten aengenomen worden dan de genen, die eerst in het Collegium
philosophicum zouden gestudeerd hebben ; en mits de
geestelyke Oversten eensteuimiglyk besloten hadden
zulke leerlingen in de Seminarien niet te aenveêrden,
zoo moest het priesterdom in het koninkryk der Ne
derlanden uytsterven. Dit hadden de provinciaele staeten van Noord-Braband zeer wel gevat, en zy hadden
den moed van een adresse, geteekend 8 julius, aen den
koning te zenden, waer in zy klaegden over de afschaf
fing van het kleyn Seminarie, zoo bloeyend en voordeelig aen hunne provincie ; zy klaegden ook dat men
de jongelingen, die zich aen den dienst der kathoKke
religie wilden toewyden, praemde van twee jaeren in het
Collegium philosophicum Ie studeren, voór aleer zy in
de Seminaiïen mogteu ontfangen worden. Dan voegden
zy 'er by :
• Wy zullen on» niet toelacten , Sire, de schikkingen te oordeelen, die U. M. genomen heéft.... maer wy kunnen niet verawygen dat het generaelyk hekend is , dat de geestelyke oversten
der katholyke religie in de wys der opregting van het Colle
gium philosophicum en in de reglementen , die daer op gevolgd
ivn , grenen genoegiaemen waerborg vinden voor de behou
denis der myverheyd in de leering en voor de onderhouding
der kerkelvke tu«;t, over de welke de oversten der bisdommen
belast zyn te waeken.
■ Wy mogen niet onderstellen, Sire, dat de Llugten (gritf*)
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der geestelyke oversten kunnen toegeschreven worden aen eenige
byzondere inzigten ; het gedrag dat zy gehouden hebben en
hunne vermaeningen geven de volmaekste verzekering, dat hunn«
tegenwoórdige teerheyd niet moet toegerekend worden dan aen
redenen van conscientie; het is U. M. die daeraen den behoorlyken hulpmiddel kan toebrengen.
« Aengezien 'er uyt de uytvoering der genoemde besluyten
beletsels moeten volgen in de opvoeding der jongelingen belydende de katholyke religie, die zich bereyden tot den geestelyken staet, en dat het by gevolg te vreezen is, dat 'er welhaest
. een gebrek van priesters zich zal veropenbaeren , zonder de
welke die religie niet kan uytgeoeffeud worden; wy durven
D. SI.... oodmoediglyk bidden van de besluyten van 14 juuius
1825 in voordere aenmerking te nemen... En dat de uytvoering
van het besluyt van 14 angustus provisoórlyk opgeschorst worde. »

Dit adresse wierd goedgekeurd door 3j stemmen ,
onder de welke de gene van verscheyde protestanten,
tegen 2 , waeronder de gene van den gouverneur. Weynige dagen na dat Willem dat adresse gezien had ,
wierd den gouverneur gestraft en naer Zeeland gezonden,
om dat hy de goedkeuring van het zelve niet heéft
weten te voorkomen of ie beletten. Mr De Wys , die te
s' Hertogen boseh eene plaets van 3ooo guldens had,
wierd verdagt, dat hy het was die het voorstel van
het adres in de provinciaele staeten gedaen had : op dit
vermoeden kreeg hy hevel van iu Vriesland eene plaets
te gaen bekleeden : maer hy weygerde die aen te
nemen , liever hebbende van het geld op te offeren
dan zich aen het gouvernement te verslaeven.
Ondertusschen het misnoegen der katholyken begon
zich meer en meer te toonen tegen den boozen handel
van Willem nopende het onderwys. Den wederstand ,
die hy over al ontmoette, deéd hem gevoelen dat hy
zyn godloos systema , zelfs in Holland, zoo gemakkelyk niet zal kunnen uytvoeren, gelyk hy het zich in
gebeéld had. Den listigen Vorst keerde dan zyne gedagten naer Hoomen in de hoop van, door geveynsdheyd,
iets van den Pans te bekomen, dat hem zou kunnen
dienen voor een dekmaeltje om zyn systema arglistiglyk
te voltrekken. Mr den giaef de Celles was in de lente
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naer Napels vertrokken voor zyne byzondere zaeken, zoo
men uytstrooyde ; maer hy was in der daed van Wil
lem belast, om te Roomen eenige Kardinaelen te toet
sen , en heymelyk te agterhaelen of Leo XII niet zou
genegeu zyn om de onderbandelingen over een konkordaet te hernemen. Mr de (belles zyne zending volbragt
hebbende, keerde te rug naer de Nederlanden ; en hy
kwam aen den koning zeggen dat, den Pans wel ver
langde van een konkordaet te maeken, maer dat hy
daer over niet meer wilde handelen met den zooge
noemden direkteur van den Katholyken godsdienst. Het
was dan dat Willem, om den schyn te hebben van aen
den Pans eenige voldoening te geven, zynen grooten
vicaris Gouban afdankte, en de gewaende direktie voor
«Ie zaeken van den katholyken godsdienst vereenigde
met het ministerie van het inwendig. Hiermede had
den de katholyken niets gewonnen : want Van Gobbelschroy, die aen het hoofd was van dit ministerie, was
katholyk gelyk Gouban, en hy vertrouwde de direktie
voor de zaeken van den katholyken godsdienst aen den
gereformeérden Van Ewyck. Dezen overzag alle de stuk
ken, hy veranderde, hy keurde goed al wat hem be
liefde en onderwierp dan de zelve aen de onderteekeniüg van den minister-philosoof. Zyne Excellentie den
tyd niet hebbende om die te overzien, hield zich te
v reden met te onderteekenen , of te doen onderteekenen door den raedshcer Brocx, die ook gereformeerd
was. Dus wanneer 'er zaeken verhandeld wierden, die
bekwaem waeren om aen den koning op eene wys,
gunstig voor de Katholyken, voórgesteld te worden, dan
konden die mannen eén rapport maeken, dat met hunne
voor-ingeaomeudheyd tegen onze H. religie over een
kwam! wat zoudeu de gereformeérden gezegd hebben,
indien men de belangen van hunnen eerendienst aen
opregte roomsche katholyken toebetrouwd had!
Nogtans Mr De Celles wierd benoemd als buytengewoonen gezant, om met het hof van Roomen in
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onderhandeling te treden. Zoo haest deze benoeming
bekend was, begonnen de verdrukte katholyken te
hopen, dat 'er een konkordaet zou gemaekt worden;
en het gerugt wierd verspreyd dat de tyrannige besluyten van 14 junius 1825 noodzaekelyke verande
ringen zouden ondergaen. Deze hoop deéd vele jonge
lingen vaerwel zeggen aen het Collegium philosophicum :
maer de gouverneurs der provincien wierden aenstonds
belast van dat gerugt tegen te spreken, en van niet
alleenelyk de overloopers, door heymelyke middelen, te
overhaelen om naer Loven weer te keeren , maer ook
om nieuwe kwekeliugen voor die schoól van verderf te
werven. Men gaet dit zien uyt de twee volgende hollandsche stukken , de welke my door eenen persoon die
eene hooge plaets bekleedde in het borgerlyk order,
behandigd zyn geweest.
Thielt den 26 September 1826.
» Geheim
« Ik geloof niet beter te kunnen beantwoorden aan
het verlangen door den heer Gouverneur dezer Pro
vincie by zyne hoog-edele-gestrenge missive van den 22
dezer, dan met Uw edele achtbare 'er van, by deze, een
afschrift te zenden.
« Der zelver inhoud zal UE. doen gevoelen hoe
zeer het gouvernement den bloei van het zoo uytmuntend gestigt, het Collegium philosophicum behar
tigt, en hoe zeer het begeert het getal der kweekeliugen op hct zelve nog te doen aangroeien. Daarom kan
ik UE. niet genoeg aanbeveelen geene poogingen te ont
zien, om 's gouvernements inzigten in deze dingen, die
niet dan het welzyn van den priesterstand beoogen, te
begunstigen : des te meer dat het zeker is dat door
een te sluyten Concordaat, aan gezegd Collegium geene
veranderingen zullen toegebragt worden.
« Wanneer het UE. achtbare gelukt eenige jonge
lingen over te haalen, om zich naar gemeld gestigt te
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begeven, verzoek ik u hen, vermits zy van een voor
beeldig gedrag zyn en hunne studie geeyndigt hebben,
tot my te willen verzenden, op dat ik voor hun eene
beurs, zoo ik reeds voor verscheyden anderen van myn
district bekomen heb, zoude kunnen ontfangen. Ik ver
zoek UE. achtbare my voor den S»1*" der volgende
maand met den uitslag uwer poogingen te willen be
kend maken, zullende my alleraangenaamst zyn we
gens den Vlyt en yver, die UE. achtbare ten dezen
zult betoonen, aen het Gouvernement gunstig te mo
gen rapporteren.
«r De districts Kommissaris.
L. Aeben.
« aan de plaatseiyke besturen in het district van Thiell.it
Brugge den 22 September i8a6.
« Geheim afschrift
« Men heeft met leedweezen vernomen dat het be
noemen van eenen ambassadeur naer Roome aanleiding
geeft datzy, die jegens het gouvernement minder wel
gezind zyn, van die gelegenheid gebruik maaken om
aan de belangryke instetlingen, en met naame aan het
Collegium philosophicum te Leuven, nadeel toe te bren
gen. Zonder eenigen voldoenden grond verspreiden zy
dat binnen korten tyd een Concordaat zal gesloten wor
den, waarin de zaaken van het onderwys zullen ge
regeld worden ; en doen zy dit gezegde dienen als een
middel om de jongelingen af te schrikken van naar
genoemd Collegium te gaan of derwaarts terug te keeren.
« Ik heb in last UE. gestrenge uit te noodigen,
om deze listige handelwys zoo veel mogelyk tegen te
gaan : in vertrouwelyke mededeeIingen kunnen daar te
gen door UE. gestrenge by monde de volgende gron
den worden aangevoerd :
« Dat een Concordaat geensints zoo spoedig zal ge
sloten worden : dat het zelve reeds voorla ng zou zyn
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gesloten geweest, indien de zaak had afgehangen van
het verlangen des konings.
« Dat de eenigste ( reden a ) waarom een Concor
daat tot dus verre ( tot nu toe ) niet wordt gesloten, is
gelegen geweest m eene miskenning van 's konings be
doelingen ( inzigten ) en de daaruit ontstaane overdrevene ( buytenspoorige ) eisenen van het hof van
Roome. Dat het hof van Roome thans zelfs de onder
handelingen heeft aangeknoopt en derhalven toont be
ter ingelicht te zyn omtrent 's konings daaden en ge
zindheden.
« Dat in geen geval te wagten is, dat 'er by een
te sluiten Concordaat bepaalingen zullen voorkomen betrekkelyk het openbaar onderwys, om dat alles, wat
daar toe behoort , eeniglyk en uitsluitend door koninglyke magt kan geregeld worden.
« Dat het Collegium philosophicum eene uitmun
tende instelling is, door alle verlichte en onpartydige
geestelyken toegejuigd.
« Dat, daar 'er ook twyffel is ( onder het volk ) of
deze instelling zal behouden blyven, het geheel onwaar
en valsch is, dat het Gouvernement ten dezen van
beginselen zoude veranderd zyn.
« Dat derhalven de jongelingen, die zig lieten beweegen om thans hunne studien aftebreeken , even
dwaaslyk handelen als de geestelyken , die hun daar
toe mogten overhaalen , en die daar door oorzaak ge
ven, dat het den kerke welligt ( dat 'er aen de kerk
ligtelyk ) aan een genoegzaam aantal voorgangers en
herders zal ontbreken.
« Door gesprekken in dezen geest , en verder door
alle zoodaanige middelen als plaatselyke omstandheden
en keunis van persooneu UE. aan de hand zullen
(a) Ik heb dete parenthesis en volgende ingelast, om de hollandsche wyze van spreken nen eenige van myne lexers gemakkelyker te doen verstaen.
12.
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geeven, gelieve UE. gestrenge de werkende inblaazingeu, van welke ik hier boven gesproken heb, te
gen te gaan, en verder dat geene te doen, wat strek
ken kan om het aantal der kwekelingen voor het ColIcgium philosophicum te vermeerderen, en de geene
welke aldaar hunne* studien hebben aangevangen, met
het aanstaande schooljaar te doen terug keeren.
Van den uitslag der gedaane poogingen zal ik een
berigt van UE gestrenge te gemoed zien (verwagten).
De gouverneur der Provincie van ïVestvlaanderen'
Graeve F. üe Baillet.
Voor eensluidend afchrifi , de districts koaimissaris
te Thielt.
L. Aecen.
Maer terwyl het gouvernement bezig was met zulke
hcvmelyke listen te gebruyken, om de jongelingen te
verleyden en zyn waggelende Collegium staende te hou
den, is Mr de Celles, den 4 october, van Brussel naer
Roomen vertrokken. Ily wierd in de zelve maend in eene
byzondere andientie, van den Pans wel ontfangen,
als ook den markgracf Alexander de Trazegnies en de
heeren Serruys en Gemain, die den gezant vergezelschapten. Den II. Vader benoemde Z. E. den Kardinael
Cappellari, Mgr Nasalli en Mr den Kanonink Belli, om
met het gezantschap der Nederlanden in onderhandeling
te treden. Men zal in het vervolg zien de streek die Mr
de Celles gebruykt hcéft om een Konkordaet te bekomen.
Schroomelyke ziehte in Holland. Edelmoedijheyd der Belyen. Vytbersting van het poeyer-mayasyn te Ostende. Opcniny der stoeten. Budjet
voor 1827. Onwettige afperiimjen. Budjet verworpen.

De Hollanders wierden, dezen zomer, met eene nieuwe
plaeg geslagen. Eene schrikkelyke ziekte kwam de dood
werpen in de provincien van Groeningen en Vriesland.
Volgens een officieel berigt, de armste menschen waeren, in de provincie van Groningen, de eerste slagt-offers
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van deze ziekte, die zich allengskens verspreydde ou
der de ryken. In Vriesland wierd de middelbaere klasse
de eerste aengerand ; laeter heéft de ziekte zich in die
twee provincien zonder onderscheyd geworpen zoo op
de ryken als op de armen, en zy was dikwils zoo ge
weldig, dal vele persoonen, die des savonds wat onpasselyk waeren , en welkers staet volgens de docloors niets
gevaerlyk had, den volgenden uagt uyt het leven ge
rukt wierden. Het getal der zieken groeyde zoodaenig
aen dat er, in angustus, een vierde van de populatie
van Groeningen ziek was. Verscheyde doctoors wierden
ziek, waer uyt volgde dat 'er vele menschen stierven
hy gebrek van hulp-middelen. De regering van de stad
van Groeningeu deéd dan een beroep tot de doctoors
van andere plaetsen. Verscheyde kandidaeten , die te
Loven op de medecynen studeérden, vertrokken in sep
tember om de ongelukkigen te hulp te komen : hunne
kloekmoedige en liefdaedige onderneming was zeker niet
zonder gevaer, mits 'er te Groeningen, van den 8 junius tot den at september, iiaS menschen gestorven
waeren. Eenige doctoors van Brussel en andere steden
van Belgien begaven zich naer Vriesland, daer de ziekte
even woedende was. De Hollandsche gazetten, die ge
woon waeren de Belgen te veragten, konden zich de
zen keer niet wederhouden van te schry ven : het edel
moedig gevoelen van meed en menschlievendheyd, dat
onze broeders der Zuydelyke provincien toonen in
deze droeve omstandigheyd , gaet waerlyk allen lof
te boven. En in der daed het getal der zieken was
verschrikkelyk : in de gemeynte van Wondsend, heb
bende maer i ooo inwoonders , vond men 'er geen
honderd, die niet ziek waeren; men had daer nanwelyks mannen genoeg om de dooden te begraeven. Het
is onmogelyk zich een denkbeéld te maeken van de
ellende van S'. Janssens, Rottum etc. Geheele huysgezinnen waeren vele weken beroofd van doctoors en over
gelaeten aen de grootste noodwendigheden ; zy zagen
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hunne kinderen van honger sterven, terwyl zy zelve
-worstelden tegen de dood, vraegende tevergeéfsch eene»
druppel water om de hitte van eene brandende koorst
te blussen ! In de gemeynte van Joure, bestaende uyt
3,0oo zielen, zyn 'er van in september tot in october
1 54 persoonen overleden. Het dorp van Oldenmarkt
telde 900 zieken op 1600 inwoonders. In de provincie
van Vriesland zyn 'er, sedert de maend van junius tot
september, 4,1 19 menschen van allen rang en ouder
dom ongelukkiglyk gestorven. De armoede en ellende
waeren te Leu waarde en omliggende plaetsen zoo groot,
dat de provinciaele kommissie 1 2,o5o behoeftige zieken
in verscheyde distrikten moest te hulp komen.
De kommissie van Groeningen deed een beroep tot
de liefdaedigheyd der Brusselaers, om hemden, kapotten, pantalons en andere voórwerpen van kleeding
te bekomen voor de droevige overblyffels van arme
huysgezinnen , die in het uytterste gebrek waeren. De
Damen van Brussel stelden zich aenstonds aen het
werk en maekten een groot getal van hemden voor
kinderen van 1 tot 10 jaeren. Eene menigte van kleederen, slaep-lyven, koussen, slaep-lakens, slaep-mutsen,
hemden, wierden naer het stadhuys gedraegen voor
de arme zieken van Groeningen; eenen Vader des huysgezins alleen zond a5 mans- hemden en 1oo paer wolle
koussen. Men deéd bovendien te Brussel eene collecte,
die 3aoo guldens heéft opgebragt, zonder te rekenen
vele inschry vingen en byzondere giften van stoffen,
om kleederen van te maeken. Het is alzoo dat de noodlydende Hollanders geholpen wierden door de Brusse
laers, welkers schoone eygendommen Frederik, 4 jaeren
daer nae, kwam plunderen en afbranden, terwyl hy
de inwoonders deéd mitrailleren !! De ziekte is ook in
een deel van Noord-holland ingedrongen, daer zy van
gelyken eene groote sterfte veroorzaekt beéft; het getal
der 7.ieken was te Amsterdam in october zoo groot dat
vele doctoors 140 of i5o zieken te bezoeken hadden.
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In dit zelve jaer wierd Ostende het slagt-offer van een
ysselyk ongeluk, dat men mag toeschryven aen de weynige voórzorgen, die 'er ontrent het buskruyd genomen
wierden. Immers het poeyer-magazyn van deze stad
berstte, den 19 september, des morgens tusschen 10
en 11 ueren, sehielyk uyt, en veroorzaekte 7.00 schroomelyke verwoesting, dat het schoonste deel van de stad
maer eenen puyidioop scheen te zyn. Het is onmogelyk zich in te beelden het zielverscheurende toneel,
dal Ostende aenbood in den oogenblik der uytbersting.
Vele persoonen bleven dood onder de puynhoopen
van hunne huyzen. Andere, mans, vrouwen en kin
deren wierpen zich als zinnelooze menschen al schreuwende en kermende op de straet , daer 'er verscheyde
op eenen oogenblik gedood wierden door de steenen
van het gesprongen magazyn! Hier moet ik eenen
ooggetuygen laeten spreken.
« Wy hebben ons ter plaets begeven, waer de uytbersting
geschied is, en wy hebben daer het schrik kei ykste toneel voór
oogen gehad. 'Er is eene diepe uytholling in het deel der fortiticatien, alwaer het kruyd-magazyn gestaen heéft... zeer digt
by ziet men twee kasernen , waer van de daken ingestort , do
gewelven gescheurd , de raemen verbryzeld en de mueren zeer
beschaedigd zyn. Weynig van daer afgelegen bemerkt men het
militair hospitael , waer van de kap doórboord is, en waer
van de vensters, raemen en deuren in stukken liggen of afge
rukt zyn. Als men de oogen rondom zich werpt, ziet men ten
allen kant de droevige en schrikverwekkende teekenen van de
verwoesting: de aerde is van eenen hagel van steenen overdekt,
waer in men 'er vind van eene verbaezende grootte, men ziet
alle de wendingen, welke de uytbersting gevolgd heéft, zy zyn
geteekend door duyzende steea-brokken , die ter aerde liggen.
Hen ziet langs den Westen het nieuw Sas, gemeenelyk het
schaepen Sas genoemd ; op verscheyde plaetsen is de brug doór
boord , en de yzere latten zyn gebroken ; het huys van den
sassenier is, om zoo te zeggen, in eenen puynhoop veranderd.
Op eene groote afgelegenheyd van de plaets der uytbersting
heéft men eenen arduyn-steen gevonden , die verscheyde mannen
niet kunnen opnemen. Niet verre van dit Sas zyn vier borgen
dood gebleven ! Langs den Noórden ziet men de magazynen
van den Bassin en de huyzeu van het Hazegras alle in den
jammerlyksten stact. De mueren van sommige zyn opengeborsten,
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de daken van het meestendeel zyn omverre geworpen , de ven
sters verbryzeld en eenige huyzen geheel ingestort. » Men ziet
in de fregat-straet de F.ngelsche lynbaen geheel verbryzeld en
als met honderde kogels doórschoten, en verscheyde hu veen
geheel verwoest. In de nieuw-brugge straet zvn sommige huy
xen ingestort. Het hotel van kommercie, een kristael-roagazyn,
menigvuldige huyzen van de kaey-straet, de kerk-straet, de
kapeïle-straet, de S' Sebastiaen- straet, met een woord geheel
de nieuwe stad is In eenen jammerlyken staet...
« Alle de glase-vensters van de kerk zyn uytgeslagen. Den
F.erw. Heer Pastoor is van den antaer geleyd geweést doór de
twee geestelyken, die hem in de H. Misse assisteerden. Hy was
in onmagt gevallen, en tot zyn zelven wedergekomen zvnde,
heéft hy den dienst voortgedaen. Alle de menschen , die in de
kerk waeren , wierden met glas overdekt, en verscheyde persoonen wierden gekwetst.
«Voór de kasernen en digt by het kruyd-magazyn, moesten,
op den dag der uytbersting en op de zelve uer, de gewoonelyke exercitien plaets hebben. Eenen gezondheyds officier raeddo
aen den kommandant van die nog eenige dagen uyt te stellen,
voór reden gevende de zwakheyd van het garnisoen. Indien
den kommandant die reden niet aengenomen had, het garnisoen
zou het droefste lot ondergaen hebben. ■

Het was onder den indruk van deze droeve voór
vallen, dat de staeten-generael zich te Brussel verga
derden. Willem opende den 16 october, de gewoone]yke zitting met eene redenvooring waerin hy onder
andere zegde: «Eene overeenkomst aengaende de zaeken van den katholyken godsdienst zal welbaesf, zoo ik
hoop, met den II. Stoel kunnen gesloten worden; gelukformig aen den wensen van beyde kanten uylgedrukt, daer gaet eene nieuwe onderhandeling ten dien
eynde te Roomen geopend worden. » Hy voegtde'er by :
« De vreede plaeg die, sedert eenigen tyd, een deel van onze
provincien verwoest , schynt op den hoogst en graed gekomen
te zyn; het is te hopen, dat zy van nu af zal verminderen.
Daer- is niets veronagtzaemd van het geén de menschlievendheyd
en wetenschap aenwyzen, om de tegenwoórdige ziekte en haere
verwoestingen , voor het toekomende tegen te houden.
« De laetste maenden van het voorgaende jaer zyn eene van
de moeyelykste tydstippen voór alle de bronnen van het publiek
welvaeren. Het gebrek van vertrouwen , meer misschien dan
het wezendlyk gebrek van geld, heéft eenen droeven invloed
gehad op den koophandel tusschen de verscheyde volkeren.
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Vele der voornaemste merkten van Europa hebben 'er den schok
van gevoeld. Dit ryk heéft 'er ook van geleden; maer de crisis
is met eer verdraegen geweést, en de u; twerksels der zelve
hebben zich by ons wel minder doen gevoelen dan in andere landen.
« Den landbouw, de fabrieken, de visohvangst, den koop
handel en de zecvaert zyn dit jaer niet min voorspoedig geweest
als het voórgaende jaer.
• De maetregels, np de voórgaende jaeren, genomen ten opzigto
van de onderwyzing der oude taelen en van eenige byzondere
vakken van het hoog onderwys, hebben ten vollen beantwoórd
aen het geen men 'er van verwngtte. Deze maetregelt sullen
behouden en siandrastighjk gecolgd u-orden.
• Den stand der financien van den staet is voórspoedig. Het
product der belastingen is in het algcmeyn voldoende : dehevlzaeme uytwerksels van het nieuw systema doen zich gevoelen.
Zyne uytvoering in alle de takken der inkomsten van den staet
word tolmaekter duór de ondervinding der kom wiesen, op den
zelren tyd dat do gewoonte by de contribuabelen 'er de onderhou
ding gemakkelyk van maekt. ( «ra* dit geenen sarcastnus of allerbitterste beschimping ten opzigte tan de ongelukkigen, die hy het
zweet en bloed afperste? ) Het laetste jaer bied een overschot aen ,
dat zal kunnen gebruykt worden om ten deele de noodwendigheden van het volgende jaer te dekken. ( ó rerfoeyelyke bedrie
gen) !)
» De ligting ten voórdeele van onze overzcesche bezittingen
is gedaen gevvrésl op eene wys , die woynig last oplegt.
■ De voordeelige gesteltenis v;m do schatkist van den siaet laet,
tot myn groot genoegen , toe van u wederom eene rermindoring
van opcenten voor Ie stelleu. . Ik hoop dat ik u in deze zitting
een ontwerp van wet orer de geregtclyke inrigting zal kuunen
voordroegen... F.enc gelukkige ondervinding gcéft het bewys, dat
de vermeerdering van het welvaert van het Vaderland het eenigste oogwit is van onze poogingen ; het is ons geoórlofd van 'er
met betrouwen de guddelyke bescherming over af te smeeken,
en van 'er alle onze hoop op te stellen. •

Nogtans Appelins, minister van financiert en medepligtigen van Willem, kwam den 20 uctober aen de
staeten vier ontwerpen van wet voórstellen, onder de
welke een over de buytengewoone onkosten voór 1837,
beloopende 21 millioenen 70 dityzend guldens, en een
ander over de middelen om die somme te vinden. Zvne
redevoering was zoo bedriegelyk als die van zynen
meester, hy toonde ook zyn genoegen, om dat den
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Voórspoed igen staet der financien eene vermindering
toeliet van a opcenten op de grondlasten , van 7 idem
op het personneél en patenten en 6 op de indirekte
lasten: maer deze zoo genoemde vermindering was maer
eenen middel om de staeten Ie bedriegen en te bewe
gen van den budjet aen te nemen : want indien hy
op het personneel eenige opcenten verminderde, hy
vermeerderde het principael van het zelve voor 1827
met eene somme van 965 duyzend guldens!
Appelius dierf ook, gelyk Z. M., spreken van bet
overschot in den ontfang, en hy rekende dat 'er een
millioen overig was: maer hy zégde niet, door wat
booze middelen, hy dit millioen en zeker nog veel
meerder, afgeperst had. Nogtans als den budjet, inde
zitting van 21 december, onderzogt wierd, dan heéft
Mr den Baron De Serret, gedeputeerden van Vlaen
deren, hem die middelen indagtig gemaekt zeggende, dat
den minister aen zyne agenten geboden bad van, in het
schatten der huyzen op het platte land, uyl het gezigt
niet te verliezen de weerde, welke die huyzen beko
men door hunne gelegenheyd digt by schueren, vee
stallen en landen, die aen den landbouwers toebehooren. Dit is volkomenlyk tegen de wet, die uytdrukkelyk
verboden beéft dat de schueren, vee-stallen en lan
den, die geene hoven zyn, voor het minste zouden
komen in de schatting van zulke huyzen. » Den zelven redenaer bragt ook aen den dag « dat men de
inwoonders van Gelderland, zonder dat de staeten der
provincie daer aen toegestemd hadden, gepraemd had
van eene groote somme te betaelen ten profyt van de
schatkist, op voórwendsel van eenige publieke werken,
die het gouvernement daer had doen uytvoeren. » Hy
verzekerde ook, dat eenige grondeygenaers van WestVlaenderen met zulke onwettige belastingen tweemael
waeren geslagen geweést « den eersten keer op eenen
enkelen brief van den Koning voor eene somme van
45 dm zend guldens en den tweeden keer op eenen
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brief van den minister voor eene somme van 5,6a 3
guldens 9a centen.» Mr Serret bragt nog eene andere
afperssing uyt, die nog veel haetelyker was « Indien
het maelregt, zegde hy, eene belasting is op de consommatie, dan moet men, volgens alle geregtigheyd ,
het zelve regelen volgens de veelheyd van het graen , dat
men gebruykt of geagt word te gebruyken. Nu , ik woon
een deel van het jaer in eene gemeynte,daer den besten
pagter niet eét dan roggen-brood, en alwaer de som,
die men voor de admodiatie van het maelregt moet betaelen, zoo groot is, dat niet alleen de volwasse menschen ( adultes ) geschat zyn op 3 guldens en eenige
centen, maer zelfs hunne jongste kinderen, de genen
die met het zog van de moeder gevoed worden, gelyk
de genen die wat ouder geworden zyn ! » ( ziet 1»1* deel
bladz. 444 )• En Willem dierf zeggen dat het produkt
der belastingen voldoende is, dat de uytvoering in alle
de takken der inkomsten volmaekter word door de on
dervinding der kommiesen en dat de gewoonte by de
contnbuabelen de onderhouding van het nieuw systema
gemakkelyker maekl ! Hy agtte dan voor niets de trae
nen der armen die hy verdrukte, en de vervloekin
gen die hy op zynen hals trok.
Den zei ven redennaer, sprekende over de sommen ,
die voor de bekostiging van het leger, in den budjet
der buytengewoone onkosten, voor 1827, gevraegd -wa
ren, zegde dat 'er voor de soldy der troepen, in den
tienjaerigen budjet van 1820, eene somme toegestaeu
was van 16,677,062 guldens (a); hy beweés uyt de
antwoórden die het gouvernement, ten tyde van de l>eraedmg der staeten over dien budjet, aen de sectien
gegeven had, dat het leger alsdan bestond uyt 1oo,491
(a) Daer was in den budjet der buytengewoone onkosten van,
bet zelve jaer, voór het leger nog eene somme gesteld van
2,783,148 guldens; en op alle de volgende jaeren is 'er altyd
in den zelven eenjaerigen budjet meer dan een millioen voor
het leger toegestaen geweest.
i3.
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mannen, en dat die somme op dit getal gerekend
zynde, nu alleen ook moest genoeg zyn om een leger
van 91,0oo mannen te betaelen. Dan maekte hy deze
gewigtige bemerking :
« Maer gy weet, Mynheeren, dat wy noyt meer dan
de helft van dit getal van troepen onder de wapens
hebben en dat, als men 'er over moet oordeeleu volgens
het getal der verlof-brieveu (congés), welke men in de
gewoonte is van te geven, ten hoogsten is, indien 'er,
geduerendc een groot deel van het jaer, het derde on
der de wapens is. Nogtans in plaets van eene spaerzaemheyd van vele millioenen, welke den tienjaerigen hudjet zou moeten aenbieden, wy zien op den budjet der
buytengewoone onkosten, voor traktementen en soldy
der troepen verscheyde sommen beloopende 1,122,49!)
guldens, en wy zien daer ook eenen artikel van 34,533
guld. onder den titel van: buytengewoone traktementen
by gevolg van buyten-dienst-stelling van officieren
( par suite de non activité d 'officiers ). Dezen artikel
is zoo veel te wonderlyker, om dat hy op eeniger wys
bevestigt het gene ik daer even, over den staet van het
leger, gezegd heb : want men kan geen zeker getal van
officieren buyten dienst stellen, zonder het getal der
soldaeten, in de zelve evenredigheyd, te verminderen.»
Mr den Baron de Secus sprak van « een reglement,
liet welk dit jaer gegeven was ter uytvoering van twee
koninklyke besluyten , betrekkelyk op het ontïangen van
tien ten honderd op alle begiftiging, overgaende tot
doode handen , en van vier ten honderd op de inkomst
van die goederen. Na dan voegde hy 'er by, den art.
119 van de grondwet zegt : » Daer kan geene belas
ting ingesteld worden ten behoeve van de publieke
schatkist , ten zy uyt kragt van eene wet. Waer is
de wet, die deze belasting instelt (a)?
(a) Mits Willem dien ontfang noyt in rekening heeft gebragt,
100 zal hy die belasting ingesteld hebben ten hehoere r-an zyne
hyzondere schatkist; en by gevolg hy zal , ter goeder trouw , gopeyst hebben, dat 'er in dit geval geene wet noodig was!
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De Hollanders bevogten ook de voórgestelde wetten,
maer uyt andere beweégredenen, te weten, om dat men
daer in gesteld had i,5oo,ooo guldens, die moesten
dienen om, by middel van eenen dyk, het eyland van
Marken in de zuyder-zee, te vereeuigen met het vaste
- land ; om voor de groote zee-schepen dwaers door dat
eyland eene vaert te graeven tot aen Durgerdam om
trent de plaets , die men Pampus noemt ; en eyndelyk
om door eenen dyk den arm van de zuyder-zee, bekend
onder den naem van de Ye , aftesluyten : hier uyt moest
volgen dat Amsterdam zou opgehouden hebben van eene
Zee-stad te zyn : dus hadden de hollanders een aller
grootste belang om den Budjet te verwerpen.
Appelius voerde eyndelyk het woórd om de voórge
stelde wetten te verdedigen : doch het ontwerp over den
budjet van uytgaef wierd door 77 stemmen tegen 24
afgekeurd. Dit verworpen zynde , heéft Z. E. het ont
werp over den budjet van ontfang te rug genomen, en
aenstonds eene wet voórgesteld , waer by de lasten, tot
de afkondiging van eene nieuwe wet, provisoorlyk moes
ten hlyven out fangen worden gelyk in het loopende jaer:
dit voórstel wierd aengenomen.
Uytberstimj van oen poeyer-magazyn in Holland. Brand in het oud
Hof ie Brussel. Rampen op da Zee. Budjet. Geldligting voor /ara. Bedriegetyken handel van het Syndikact. Sluyting der ttaeten. Nieuwen atrafwet-boeh. Den eerw. Hoer Buclens gevangen.

De inwoonders van Rotterdam wierden in ïtet begin
van 1827, met eenen doodelyken schrik bevangen :
immers een poeyér-ma gazyn, gelegen digt my cleze stad,
sprong den 4 januarius in de locht met zoo een vervaerlyk gedruys dat men dit te Dordrecht, vï.er ueren
van daer, gehoord heéft; verscheyde werklie Jen zyn,
in dezen voórval, dood gebleven, en vele hu yzen be
schadigd. Weynige daegen daer na , 1 3 der zei ve maend,
ontstont 'er te Brussel eenen ysselyken braj id in een
der gebouwen van het oud Hof, daer men hc t Museum
geplaetst had. Het vuer, om 1 uer na midd ag uytge
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borsten, was zoo gewêldig, dat men het niet heéft kun
nen overmeesteren, dan des avonds 8 neren. De schade
was zeer groot, doch de boeken en handschriften zyn
behouden geweêst. Den volgenden dag, 14 januarins
is 'er een schrikkelyk onweder opgestaen , dat de onge
lukkigste gevolgen heéft gehad. Immers Willem had twee
groote ooilogs-schepen , den T-f^assenaar van 74 kanon3
hebbende io5o mannen aen boord, en den Waterloo,
daer omtrent 900 mannen op waeren, naer Batavia
gezonden. Zy waeren den 1 2 januarins te Texel afgezeyld, en des anderen d;igs wierden zy van een schroomelyk tempeest overvallen. Den grooten mast van den
ff^assenaar wierd afgeslagen, en verpletterde, door
zynen val, een groot getal soldaeten : den grooten boot,
daer vele mannen in gevlugt waeren , wierd omgewor
pen en alle de genen die 'er in waeren, wierden van de
zee ingeslokken. Men poogde te ankeren, maer de tanwen braken, en het schip, door de storm-winden heen
en weer gekaetst zynde, wierd den i5 januarius ge
worpen op een ondiepte een uer en half van Egmonda.
Den ff^aterloo gelukte in het anker te werpen omtrent
Delfzyl, 6 ueren van Groeningen: maer dit schip was
geer besf-hadigd , en het had zyne masten en roer ver
loren. Vierscheyde andere schepen hebben in dit tem
peest scü ip-breuk geleden, onder de welke het nieuw
schip de' Schelde , het grooLste dat in Belgien oyt is
gemaekt { eweést, en daer men te Antwerpen meer als
twee jaer> jn aen gewerkt had.
Noglari s Willem had nog geenen budjet voor het
Joonende j aer : hy deéd dan den 1 februarius een ander
ontwerp ai ^n de staeten voorstellen , uyt het welk men
1 millioen ; "iooduyzend guldens, diein den eersten bud
jet geschikt waeren voor den dyk van Marken etc. , uytgelaeten ha d : dit niet tegenstaende dezen budjet beliep
a3 millioeoV m, 724 duyzend i3 guldens, en nog een
millioen va 5r onverwagte onkosten : dus 3,654, 01 3
meerder d.ia
in het eerste ontwerp. Willem gaf in een

1837-

io9

memoire explicatif de ( verzonne ofwaere) reden van
deze vermeerdering, zeggende : «Wanneer men het eerste
ontwerp voorgesteld heéft, kon men nog hopen, dat de
administratie der financie van onze bezittingen in GrootIndiën zou kunnen betaden de renten en aflossing,
beloofd voór de ligting, gedaen in 1826. Het vervolg
van den oproer in het eyland van Java heéft zoo nadeelig uytwerksel gehad op de schatkist, en daer zyn
zoo vele buytengewoone onkosten uyt gevolgd, dat het
onmogelyk is, voor 1826, 1 millioen 4oo duyzend gul
dens te betaelen om de verbintenissen der ligting te
volbrengen... Het is hierom dat men in den nieuwen
budjet 1 millioen 4oo duyzend guldens gesteld heéft.
Men meynde over eenige dagen, dat de vermeerdering
van deze som zich hier aen zou bepaeld hebben : maer
de ongelukken eu schade, geleden door onze zeevaert ,
hebben nieuwe saerificien noodzaekelyk gemaekt: hier
om vraegt men 5oo duyzend guldens , die moeten die
nen om een deel van het verlies te herstellen. »
Het memoire zegde voorders dat het zeer waerschynelyk is, dat de overzeesche administratie der financie
voor 1827 niet zal kunnen voldoen aen den last, voort
komende uyt de ligting; dat de betaeling niet kon uytgesteld worden, en gevolgenlyk dat men nog eens 1
ïnillioen 4oo duyzend guldens vraegde voor 1827, dus
2,800,000 guldens.
De staeten, eer zy dit ontwerp onderzogten, wilden
hunne beraedingen eyndigen over de wet der schuttery,
die al meermaels voórgesteld en verworpen was geweest.
Willem had zelfs gepoogd de zelve heymelyk in te voe
ren .( iïte deel bladz. ^i5 en volgende ). Dit ontwerp
had nu wel eenige veranderingen ondergaen, doch het
was nog zeer tyrannig; het stelde vele en zwaere boe
ten in, onder de welke eene van 5o tot i5o guld.;eu als
men die niet kon betaelen, moest men met eene ge
vangenis gestraft worden : dit ontwerp wierd den 3
februarius door 55 stemznen tegen 3g goedgekeurd.
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Dan hebben de Sectien den Budjet onderzogt; terwyl
zy daer mede bezig waeren, zond Willem, 24 februarius,
aen de staeten een ontwerp van wet over de geregtelyk inrigting, daer men nu al elf jaeren naer gewagt
had. Dit was eenen slimmen trek om eenige stemmen
te winnen voor zynen budjet, die den 19 meêrt aen
het beraed der staeten, voórgelegd wierd. MrDe Stassart
zegde in de beraeding over den budjet :
« De rampen , die wy op de Zee komen te beproeven , laeten
niet toe van te twffelen aen de noodzaekelykheyd der 500 duyzend guldens voór de Zeemagt... Maer wat al droevige bemer
kingen verwekken de 2 millioenen 800 duyzend guldens, geschikt
om de verbintenis te volbrengen van de ligting van de 20 mil
lioenen voór de koloniöu! alle de schoone woórden, die ons
voórleden jaer met zoo veél verzekering zyn gezegd geweest,
worden nu herhaeld. Men boód ons het bedriegelykste doórzigi
aen, en de gerraegde borgblyving was maer eene enkele formaliteyt, die ons byna tot niets verbond! hoe kan men zulke gezeg
gen doen over een komen met het gene de ministers ons nu zoo
openhertig antwoórden dat men van eerst af kon voórzien, dat
'er in 1826 en zelfs in 1827 geen geld van Oost-Indiên zou ge
zonden worden, om de jaerelyksche somme van 1,-400,000 guldens
te betaelen... Wat de leening aengaet, is zy in eenen keer vol
ledig gemaekt? het schynt van neen. Op welke tyden zyn de
geldstortingen de eene na de andere gedaen geweest? hoe veél
beloopen de intresten voor 1827, die gemeynelyk niet dan op
het eynde van het jaer betaeld worden?... Het is te vergeéfs dat
men die omstandigheden zoekt in de antwoórden van het gou
vernement... De eenigste zaek , die men ons laet weten, is dat
het Syndikaet onzen leender is, het is te zeggen dat den stoet aen
zich zelve 20 millioenen geleend heeft (a).»

Het ontwerp van wet wierd door verscheyde Belgen
met kragt bevogten : maer het wierd door anderen en
byzonderlyk door de hollanders verdedigd, en in de zit
ting van den 20 meert door 62 stemmen tegen 3g aengenomen !
( a ) wat eenen viesen winkel ! het Syndikaet is eene kommis
sié , belast om de goederen van den staet te verkoopen , om 'er
den prys van te ontfangen , en dien te gebruyken om de schul
den van den staet te betaelen : dus de fonds van het Syndikaet
tyn de fonds van den staet ; en het Syndikaet gebruykt een deel
van die fonds om 20 millioenen te leenen aen den staet, die daer
voór, het is te zeggen voór zyn oygen geld, jaerlyks B "/, moet
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Wat aengact het ontwerp van wet over de geregtclyke inrigting, het wierd den 4 April onderzogt; en
mits het zeer gebrekkelyk was , wierd het van vele redeuaers aengerand : nogtans het ontwerp wierd den 1 o
April door £9 stemmen tegen 42 goedgekeurd.
Maer Willem had nog een ander ontwerp van wet
voórgesteld over de zoogenoemde gelyke verdeeling der
lasten op de landen ( perequation ). Dit wierd geduerende dry dagen verdedigd meestendeels door Hollan
ders , en bevogten meestendeels door Belgen die geheel
de ongelyke verdeeling deden zien : niettemin dit ont
werp, hoe ongelukkig het ook was voor den landbouw,
wierd den 28 April door 5o stemmen tegen 48 aengenomen. Na dat de staeten die wetten goedgekeurd had
den, kwam van Gobbelschroy hun den 8 Mey, inden
iKicui van Z. M., vrindelyk bedanken en verklaeren,
dat de zitting gesloten was.
Nogtans Willem deed aen alle de leden der staeten
behandigen het ontwerp van een nieuw straf-wethoek ,
waer over zy in de toekomende Sessie moesten beraeden. Dit ontwerp kwam haest in het licht ; het was op
gesteld dóór Van Maanen, den professor Cras, Doncker
Curtius, den joód Asser en door eenige andere slinks
of regtsgeleerden van den zelven kaliber. Dit barbaersch
werkje bestond uyt 495 artikelen, waer van ik 'er eenige
moet aeuhaelen om te doen zien , met wat eene vaderlyke liefde Z. M. ons wilde regeren.
betaelen. De vraeg is wie die intresten genoten heéft? My dunkt
dat men hier den verfoeyelyken rol speélde van eenen ongetrouwen ïuomboir , die zou bemagtigd zyn om eene zekere som
te ligteu tot last van weezen , om hun , in zoogenoemde buytengewoone onkosten, te hulp te komen. Den momboir, die met
den kashouder der weezen eens is, gelyk Willem met het Syndikaet , ontleent die som uyt de kas der weezen , die daer voor ,
voêr hun eygen geld 5 "/, moeten betaelen , zekerlyk niet ten profyte van hunne eygen geldkas ( want dit waer al te belacheïyk ,
en den momboir verstaet het zoo niet ) maer ten profyte van den
verdrukker der weezen! Men kan dit toepassen, aen alle de leenin
gen , die het Syndikaet aen den staet gedaen heéft en nog zal doen.
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l"0 Boek titel VIII ( art. 66 ) « De straffen zyn : 1» de dood ;
2° de straffen van het schvot, de verklaeriug van eerloosheyd,
de uytbanning, de boete etc etc.
Art. 67 « De wet erkent maer eene doodstraf voór de twee geslagten ; zy zal op het schavot uytgevoerd worden met den pligtigen aen eene strop op te hangen.
Art. 69 « De straffen van het schavot zyn ten getalle van vier,
te weten : de geesseling en het brandwerk, de geesseling; het
zweérd gepasseêrd- boven het hoofd ; de ten toon-stelling op het
schavot.
Art. 92 De boeten zullen binnen de 14 dagen na het vonnis
moeten betaeld worden; zoo niet, den pligtigen zal in de gevan
genis gezet worden, die ten minsten een maend zal dueren voor
elke 50 guldens.
Art. 159 De genen die geschriften zullen gemaekt hebben ,
gedrukt of niet, of de zei ven hebben doen uytstroeyen of doen
uytdeelen , hebbende tot voórwerp van te bestryden of Ie ver
minderen den eerbied, die men schuldig is aen de publieke
autoriteyt, of de borgers zullen opgelitst hebben tot ongehoorzaemheyd aen de bestaende wetten of reglementen of aen de
ordonnancien van de publieke antoriteyt, zullen gestraft wor
den met eene ten toon-stelling op een schavot, of met eene
uytbanning of gevangenis , die te saenien of alleen boven de
zes jaeren niet zullen mogen gaen. »

Willem en zyne aengestelde antoriteyten konden
onderde bescherming van zoo eenen artikel zoo vele lyrannige besluyten, ordonuancien en reglementen maeken
als het hun beliefde; en wee aen allen schryver die
de onwettieheyd , godloosheyd of ongereymdheyd der
zelven zou durven ueuraeken! bet schavot, de uytban
ning of eene gevangenis van 6 jaeren verwagtten hem!
Art. 160 «De genen die, doór eeneu der middelen boven
aengehaeld, de regters of nengestelde antoriteyten, of de agenten,
die van de zelre hunne magt on/fangen, ter gelegenheid van de
nytocffening hunner bedieningen, zullen beledigd of bcschimd
hebben, en alzoo zullen opgehitst hebben tot veragting van die
autoriteyten, zullen gestraft worden met eene gevangenis of uyt
banning van twee jaeren, of met eene boete die boven de 2000
guldens niet zal mogen gaen. >
Art. 161 ■ De boekdrukkers of boekverkoopers , die in wer
ken , schriften, journaels doór hun gedrukt of verkogt, zich zou
den pligtig maeken van eenige der misdaeden , aengehaeld in
den voórgaenden artikel, zullen tot verontschuldiging niet mo
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gen by brengen, dat die schriften ten deele of geheelyk zyn ge
trokken uyt schriften, werken of journaels , gedrukt binnen of
hu y tru het land , en zy zullen de straffen van den voórgaenden
artikel ondergaen.
Art. 47? « De ministers van godsdienst die, in de uytoeffening van
hunne bediening en in eene publieke vergadering, eene redevoe
ring zullen doen , inhoudende eene berisping van het gouverne
ment, van eene wet of tan een reglement ran algemeene adminis
tratie of tan allen anderen akt tan de publieke autoriteyt, zullen
met eene uytbanning van ten hoogsten vier jaeren gestraft worden.
Art. 478 « De ministers van godsdienst die, onder wat form
het wezen mag, herderlyke onderrigtingen zullen bekend gemaekt
hebben, strekkende 01n de borgers te beroepen tot ongehoorzaemheyd aen de wetten of aen andere akten tan de publieke autoriteyt , of die tot toórwerp hebben tan het gouvernement te beris
pen, zullen gestraft worden met eene uytbanning uyt het ryk,
die] niet langer dan van acht jaeren zal mogen zyn.»

Volgens deze twee artikels kon Willem de booste
besluyten maeken om onze H. religie te niet te doen;
hy kon, gelyk Henricus den VIII, zien als opperhoofd
van de kerk doen erkennen, en de geestelyken mogten
de katholyken niet vermaenen of onderrigten om hun
tan den afval te bevryden : zy mogten zulke akten
niet tegenspreken , of zy moesten met eene uytbanning
gestraft worden ! zy mogten niet zeggen, dat het nadeelig is aen de goede zeden van toe te laeten, dat
somtyds de herbergen en andere publieke huyzen geheele nagten openblyven : want die toelaeting is eenen
akt van den borgemeester , die eene publieke antoriteyt is, en zoo eenen akt berispen, moest met eene
tiytbanning gestraft worden!
Art. 479 « De ministers van eenen godsdienst, die zullen be
kend gemaekt hebben of doen bekend mneken , gedrukt of doen
drukken, uvtgedeeld of doen uytdeelen Bullen, breven, antwoór
den, besluyten, betelen, prorüien of andere akten tan uytlandsche autotiteyfen of ran het Hof ran Roomen, onder wat form
het zy, dan zelfs wanneer die akten niet dan byzondere persoonen raeken, zonder eerst de bemagtiging van het gouverne
ment daer voor ontfangen te hebben, zullen gestraft worden
met eene uytbanning uyt het ryk , die niet meer dan van zes
jaeren zal mogen zyn.
Art. 480. «De ministers van godsdienst die, zonder eerst van
het gouvernement gemagtigd te zvn, over geestelvke stoffen cor
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res|)oiulentie zouden gehad hebben met een ander gouvernement
of v> emde autoiiteyt, zullen gestraft worden met eene boete , die
niet zal zyn boven de 400 guldens : in geval van hervalling,
zy zullen ten hoogsten voor 4 jaeren uytgebannen worden. » Deze
twee artikels hebben geene uytlegging noodig.
Art. 481. • De ministers van godsdienst die, in de uytoeffening van hunne bedieningen, zich zullen toelaeten van te doen
twyffelen aen de wettigheyd en verbindende kragt van de akten
van het gouvernement; van de eer der borgers te kwetsen; van
arbitrairelyk kun gewis te ontrusten; van hun te ontraeden of
te beletten de volbrenging van hunne publieke pligten; tan hun
te stomen of te hwellen, en die alzoo hunne bedieningen zouden
misbruyken om onrust en oneenigheyd te terspreyden en een pu
bliek schandael te tenrekkcn, zullen gestraft worden met eene
boete, die boven de 600 guldens niet zal zyn, en indien zy
hervallen met eene gevangenis van ten hoogsten 2 jaeren. •

Dus eenen pastoor mogt aeu zyue paruchiaenen of
penitenten , d ie na egt-geseheyi!en te hebben, een borgerlyk houwelyk badden aengegaen , niet zeggen, dat zy
op den weg waeren van hun eeuwig ongeluk; dit was
hun gewis ontrusten: hy mogt bun dien ongelukkigen
staet niet doen verlaeten; want dit was hun stooren
en kwellen: hy mogt hun de HII. Saciamenten niet
weygeren; want dit was publiek schandael verwekken,
en gevolgen lyk hy moest den eersten keer met eene boete
van 6oo guldens en den tweeden keer met eene geTangenis van 2 jaeren gestraft worden!
Het is niet noodig nog andere artikels aen te haelen,
om te doen zien dat het aen de geestelyken , die hunne
pligten volgens de wetten van God en van de H. kerk
wilden volbrengen, onmogelyk zou geweest hebben van
zich aen die zwaere straffen te onttrekken : gevolgenlyk
daer zou hun niet overgebleven hebben, dan hunne
publieke bedieningen te staeken. De joodsche en kettersche opstelders van het ontwerp hadden dit zeer wel
voórzien : nogtans hun inzigt wns niet van de geeste
lyken hunne bedieningen zoo baest te doen verlaeten ;
want dit zou de katholyke Belgen. wakker gemaekt heb
ben : in tegendeel zy wilden hun, ten minsten nog voor
eenigen tyd, dóen voorlgaen in de uytoeffening van
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hunne bedieningen , om alzoo den uytwendigen schyn
van den katholyken godsdienst te behouden : hel is
dit het gene men klaerlyk ziet uyt den volgenden arti
kel die luyd :
Art. 482. « De ministers van eenen godsdienst, die zullen beraemd hebben om hunne pastorele bedieningen af te leggen ,
de nytoeffening van hunne bedieningen te staeken, of den goddelyken dienst te doen op houden, zullen ten hoogsten voór
vier jaeren uyt het ryk gebannen worden. »

Dit judaico-haeritico-barbaro-diabolico ontwerp moest
noodzaekelyk de priesters uyt het ryk bannen of apostaet maeken, het welk de pseudo-liberaelen precies niet
kwaelyk zouden genomen hebben : maer gelukkiglyk
voor ons, het ontwerp was zoo tegenstrydig aen de vryheyd der drukpers als aen de vryheyd van den katholy
ken godsdienst : dus moesten de liberaelen ophouden van
schryven of ministerieél worden, indien zy zich niet
wilden bloodstellen aen de uylbanning, aen de geesseling op het schavot, en zwaere boeten.
Het ontwerp wierd dan door de dagbladeren van alle
de gezindheden even geweldig aengerand, uytgenomen
van de genen, die van Willem betaeld wierden om
zynen despotismus te handhaeven. De Belgen , verbitterd
door dat verschrikkelyk ontwerp, begonnen de daeden
en dwingelandy der princen van Oranje te herinneren
en te gevoelen, dat Willem niet beter was als zyne
voorouders. Verscheyde tyrannige akten kwamen de ge
moederen nog meer verbitteren. Den Eer w. Heer Buelens had eene latynsche Ode ( gedicht ) gemaekt ter
gelegenheyd van eene eerste mis, die den i mey te
Lier door den Eerw. Heer Ram gecelebreérd wierd;
hy had de zelve aen de genoodigden ter taeffel voórge
lezen en uytgedeeld; hy wenschste daer in aen zyneu
vrind veel geluks over zyne bevoordering tot het pries
terschap, en wekte hem op om, als eenen moedigen
kampvegter, de zaek van de kerk tegen de ketteryen te
verdedigen, zeggende: « godlooze afstammelingen van
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Calvien ( impia Calvini soholes ) hitsen op tot den
oórlog. Het schuym van Lutber ( Lutheri fex ) een
oproerig gebroedsel, knarseltand, wanneer het de tem
pels, door hunne vaderen omgeworpen, wederom ziet
opstaen. Het is lafhertigbeyd te wyken voor booze secten ; eenen Belg bukt het hoofd niet onder het jok
der ketters.

« Jiaereticum nescit Belga subire jugum. »
Dit kwam aen de ooren van bet Oranje-geregt, bet
welk in dit vers een strafbaer misdaed vond. Mr Buelens wierd den 7 julius te Antwerpen in zyne wooning aengehouden, en door den regter ter instructie ondervraegd zynde, wierd hy naer Mechelen overgevoerd
en daer in de gevangenis gezet. De raedkamer ter be
schuldiging verklaerde den 20 julius, dat 'er geen re
denen waeren om den beschuldigden te agtervolgen :
maer zekeren Maskens appelleerde van dit arrest op
het hoog geregtshof te Brussel. Dit hof deéd het von
nis van de kamer ter beschuldiging te niet en verzond
Mr Buelens in staet van beschuldiging voor het hof der
assisen van Antwerpen, daer hy aeugebragt en in de
gevangenis van die stad geworpen wierd. Het geregtelyk
onderzoek wierd dan voortgezet, en terwyl eenen prokureiu -crimineél bezig was met alles strengelyk uyt te
pluyzen, ten eynde eenige schynbaere redenen te vin
den om eenen onpligtigen priester strafbaer te maeken,
hoorde men schielyk in de Nederlanden een algemeen
vreugde-geroep, toejuygende aen het konkordaet, dat
zoo even te Koonien gesloten was.
En waerlyk de onderhandelingen tusschen de volmagtigden van den Pans en van den Koning vlytig vervoorderd geweest hebbende, was de byzonderste moeyelykheyd door de behendigheyd van Mr De Celles uyt
den weg geruymd. Immers de volmagtigden van den
Pans hadden sterk aengedrongen op de veranderingen,
die 'er noodzaekelyk waeren iu het Collegium philoso
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phicum. Den gezant had in eene nota, volgens zyne
Vangobbelschroysche ouderrigtingen , enkelyk geant
woórd « dat de veranderingen onnoodig en te vergeéfsch
« waeren; dat den Koning beloofde het Collegium
« philosophicum facultatif te verklaeren, en dat dit
« meerder was dan alle de veranderingen van de wereld,
« mits dan welhaest alle de leerlingen het zelve zullen
« verlaeten, en dat het by gevolg van zelfs zou vallen. »
Dit was eene slimme streék : want Mr De Celles wist
zoo wel als zynen vrind Van Gobbelschroy, dat het
gouvernement altyd beursen en andere gunsten zal uyt
te deelen hebben, dat het plaetsen van regenten en
van professors zal te vergeven hebben, dat het pri
maire pastoors en ka nou i ken zal te agréeren hebben;
gevolgenlyk dat het middelen genoeg had om tot het
Collegium philosophicum een groot getal van jonge
lingen te trekken die, na door meesters zonder zending
onderwezen geweest te hebben in de philosophie, theo
logie etc., de eerste plaetsen zouden bekomen , en aldus
den grootsten invloed zouden hebben. Nogtans de volmagtigden van den Pans, ziende de onmogelykheyd
van de gevraegde veranderingen te bekomen, hielden
zich te vreden met de belofte dat het Collegium phi
losophicum zoufacultatif\t;rk\aerd worden, en 'er wierd
den 18 junius eene overeenkomst gesloten. MrGermain,
raed van het gezantschap vertrok den 3 julius uyt Roomen, en stelde zoo grooten spoed in zyne reys, dat hy
den 11 der zelve maend te Brussel aenkwaem, om
het konkordaet aen de goedkeuring van den Koning
voor te stellen. Dezen keurde het den 20 julius goed.
Mr Germain keerde dan met het zelve te rug naer
Roomen, daer het den 17 angustus van den Pans be
vestigd wierd. Willem dit vernomen hebbende, maekte
den 17 september een besluyt, waer door hy eene
kommissie aenstelde, die hy belastte van hun gevoelen
te zeggen over de maet-regels, welke men moest nemen
voor de uytvoering van het konkordaet : de leden van
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deze kommissie waeren de heeren van Meeuwen, de
Bouzies, Raoux, Gaiffier, Dotrenge, Reyphius, en Van
Ghert seeretaris. Zoo eene kommissie kon de katholyken niet veel betrouwen inboezemen : want men wist
niet juyst, of de meerderheyd toebehoorde aen de reli
gie van den Paus of aen de gene van Voltaire.
Nogtans den inhoud van het koukordaet wierd geheym gehouden : mogelyk had Willem den tyd niet
om op des zelfs bekendmaeking te peyzen, terwyl hy
veel werk moest hebben met zyne koningin te bezor
gen : want haere majesteyt had den i angustus in het
paleys te Brussel eenen val gedaen, en zich zoo ge
weldig gestooten aen een meubel, dat zy eene ribbe
gebroken had : maer wanneer zy byna hersteld was,
dan gaf Willem een besluyt, gedagteekend te Laeken
a october, waer by hy de volgende stukken deed be
kend maeken ( a ).
KONKORDAET.
« In den noem van de H. en ondeelbaere Dryvuldigheyd.
« Z. H. Leo XII en Z. M. Willem 1 koning der Nederlanden
etc. verlangende over een te komen over de zaeken van de katholyke, apostolyke en icomsche kerk in het koninkryk der
Nederlanden, hebben voór hunne volmagtigden benoemd, te
weten :
* Z. H. den Paus, Z. Em. Manrus Cappelari, priester-kardinael van de Roomsche kerk...
« Z. M. den koning dor Nederlanden, Z. Ex. A. P. F. G. Graef
De Celles... zjrnen buytengewoonen volmagtigden gezant by
den H. Stoel.
« Oe genoemde volmagtigden... syn over een gekomen over
de volgende artikels :
( • ) Geen laty nsch afschrift hebbende kunnen vinden , heb ik deze
«tukken vertaeld uyt het fransch, gelyk zy door de journacts bekend
geoiackt zyn. Ik inack deze bemerking om my te verontschuldigen,
indien 'er iets min nanwkeurig ingeslopen was, gclyk het gebeurd is
in de overzetting van het koukordaet van iSoi (/VapoA?on a deel bladz. 117):
immers de frausche overzetting van den art. X, welke ik daer gevolgd
bcb, zegt dat de bisschoppen geene andere persoonen tot de pastoryen zullen kiczeu, dan die aengenomen zyn door het gouaernemeet.
Dit verschilt wat veél van den latynschen text, luydeude dat de
bisschoppen geene persoonen zullen kiezen, dan die aengenaem zyn
aeu bet gouvernement, n«c personas seligent, niti gubernio acetptaa.
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■ Art. 1. Het konkordaet van 1801, dat fusschen den Paus
Fius VII en het fransen gouvernement aengrgaen is en voórde
v.uydrlyke provincien van het koninkryk der Nedei landen kragt
heéft, zul aen de Noórdsche provincien toegepast worden.
■ Art. 2 , Elk bisdom zal zyn kapittel en zyn seminarie hebben.
Art. 3', Voór het geval, voorzien door den art. XVII van de
overeenkomst van 1801 , is 'er vastgesteld :
» 'Ideren keer dat eenen aertsbisschoppelyken of bisschoppelyken stoel zal komen open te staen , zullen de kapittels der openstaende kerken , binnen den tyd van eene maend te rekenen van
den dag van het openstaen , ter kennis van Z. M. brengen de
naemen der kandidaeten , toebehoorende aen de klergie van het
koninkryk der Nederlanden , die zy weêrdig en bekwaem zullen
oordeelen om de aertsbisschoppelyke of bisschoppelyke kerk te
bestieren , en in de welke zy zullen erkend hebben de godvrugtigheyd, de geleerdheyd en voórzigtigheyd , welke de wetten vun
de kerk vereysschen.
» Indien 'er by geval tusschen de kandidaeten waeren , die
niet gelykelyk aengenaem zouden zyn aen den koning , de ka
pittels zullen de naemen van deze uytdoen op den lyst, die nogtans zal moeten gemaekt blyven van een genoegzaem getal van
kandidaeten, op dat den keus van eenen nieuwen aertsbisschop
of bisschop zou kunnen plaets hebben. De kapittels zullen dan tot
den kanoniéken keus van den aertsbisschop of bisschop, uyt
eenen der overgeblevene kandidaeten, volgens de gewoonelyke
kanonieke formen overgaen , en zy zullen binnen de maend eenen
wettigen akt van dien keus aen den Pans doen toekomen.
» Den Pans, volgens de bevelen van Drbanus VIII zaliger gedagtenis, zal het proces van onderzoek over den staet van de
kerk , en over de hoedaenigheden van die tot de aertsbisschoppelyke of 'bisschoppelyke kerk zal verheven worden, doen opmaeken, en het zelve aengenomen zynde, zal den H. Vader, wan
neer hy oórdeelt dat de hoedaenigheden , doór de kerkelyke re
gels vereyscht in eenen bisschop, zich vereenigd beviuden in den
gekozen persoon , hem de kanonieke instelling geven volgens de
vastgestelde formen en zou haest mogelyk.
» In tegendeel wanneer de verkiezing niet kanoniek geschied
was, of indien den kandidaat de voornoemde hoedaenigheden niet
bezat , dan zal den Pans doór eene byzondere gunst aen het ka
pittel vergunnen van tot eenen nieuwen keus, op de bovenge
noemde kononieke wys, over te gaen.
» De bevestiging van deze tegenwoórdige overeenkomst zal te
Roomen, binnen den tyd van 60 dagen, of eerder indien het kan
geschieden , plaets grypen.
> gedaen te Roomen 18 junius 1827.
Mantua kardinael Capellari. den graef de Celles
Franc. Cm-accim. J. P. Jg. Gersam.
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Willem heéft die overeenkomst bevestigd in dezer voegen '.
K » Wy keuren de overeenkomst hier boven , en elk der arti
kels , daer in vervat, goed j wy verklaeren, dat zy aengenomen,
bekragtigd en bevestigd zyn , en wy beloven dat zy volgens hunne
form en inhoud zullen uytgevoerd en onderhouden worden.
» In teeken der waerheyd hebben wy deze afgeveêrdigd , eygenhandig onderteekend, tegengeteekend en gezegeld met onzen
Koninklyken zegel te Brussel 25 julius van het jaer van gratie
1C27, en het veertiende van onze regering.
Wille».
doór bevel 3. G. de Mey de Streefkerk.

Bulle van Z. H. die het konkordaet bevestigt.
« LUO XII PAUS,
Dienaer der dienaeren Gods, ter eeuwiger gedagtenii.
« Wy hadden sedert langen tyd het hevigste verlangen om
de geestelyke zaeken van het koninkryk der Nederlanden behoorlyk te regelen, en Wy verheugen Ons nu, dat deze over
eenkomst, met de hulpe van God, den vader der bermhertigheden en den God van allen troost, gelukkiglyk gesloten is.
Wy, niet tegenstaende de ongenoegzaemheyd onzer verdiensten,
tot den eersten Stoel van het Apostel-ampt verheven zynde , daeren
boven dag en nagt gepraemd door Onze zorg voor alle de ker
ken , en beweenende de grouwelyke onheylen , welke den droe
ven staet der voorgaende tyden heéft doen vallen op de katholyken van die vermaerde Natie, die ten hoogsten uytmunten
door hunne standvastigheyd in het geloof en doór hunne aenkleving aen den H. Stoel , Wy hebben deze overeenkomst aenzien als den aengenaemsten voórval, die Ons kon overkomen.
Voorders dit heylznem werk, begonnen door Onzen Voorzaet
Pius VII zaliger gedagtenis, en het welk wy, zyne voetstappen
navolgende, zoo even voltrokken hebben, is ondernomen en
geeyndigd geweest door de medewerking en edelmoedigheyd van
den zeer doorlugtigen Vorst , den koning der Nederlanden ,
wiens goedgunstigheyd voór de katholyken , die hem in groot
getal onderworpen zyn , voór Ons altyd een voorwerp van dankbaerheyd zal wezen.
■ Alzoo dan voor de glorie van den almagtigen God , en ter
eere van de Maegd Maria Moeder van God, welke de Belgen byzonderlyk eeren als hunne Patrooners en voór hun geestelyk welzyn , is 'er eene overeenkomst behoorlyk gemaekt geweést tusschen den H. Apostolyken Stoel van den eenen kant en den
doorlugtigen koning Willem >an den anderen, overeenkomst
die bestaet uyt de dry volgende artikels, te weten :.. ( Den Pau*
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herhaalde hier de overeenkomst, gelyk hier boven; dan voegde hy
'er by:)
« Deze overeenkomst, die de boven gemelde artikels bevat
en die Wy uyt eygen beweging met kennis van zaeken, na ryp
beraed, na eene vergadering, gekozen uyt Onze eerweêrdige
broeders de kardinaelen der H. Roomsehe Kerk , gehoord Ie heb
ben, met Z. M. den koning der Nederlanden hebben aengegaen,
keuren Wy doór de tegenwoórdige brieven , uyt de volheyd dan
Ons Apostolyk gezag, op een nieuw goed, Wy bevestigen de
zelve en Wy geven daeraen alle de kiagt en vermogen van de
Apostolyke bekragtiging.
« By gevolg Wy verklaeren en gebieden voor eerst dat do
overeenkomst tusschen den H. Stoel en het franseh gouvernement,
gesloten den 15 julius 1801 , en den 14 angustus van het zelve
jaer bevestigd doór Apostolyke brieven van Onzen Voorzaet Pias
VII, en die voór de zuydelyke provincien van bet kor.inkryk
der Nederlanden kragt heéft, zal toegepast worden aen de Noórdsohe provincien, op dat, in eenen en den zelven staet, de gecstelyke zaeken op eene en de zelve wys bestierd en behandeld
worden.
« Ten anderen , aengezien het voor de volle uytvoering van
de overeenkomst noodzaekelyk is , gelyk het ten tyde van de
overeenkomst .van 1801 geweést is, van het getal der bisdom
men vast te stellen, en hunne grenzen te bepaelen , wy hebben,
overeenkomstig met 'L. M. den koning Willem, besloten dat 'er
tot voórdeel der katholyke religie en voór de zalighcvd der zielen,
boven de vyf tegenwoórdig bestaende Stoelen , nog dry anderen
daer en boven zullen hersteld of op eeir nieuw opgeregt worden,
zoo dat geheel het koninkryk der Nederlanden iu aeht bisdom
men zal verdeeld zyn, en dat daer een gelyk getal van hoofd
kerken zal gevestigd worden , waervan eene de aertsbisschoppelyke en de anderen hoera onderhoorigen zullen zyn : Wy
wyzen hier de grenzen van ider bisdom niet aen dau by pro
vincie en op eene algemeene wys.
« Zoo dan de kerk van Mechelen zal de aertsbissehoppelyke
zvn, wiens grondgebied zal bestnen uyt geheel de provincie
van Zuyd-Braband en Antwerpen. De zeven suflragacoe kerken
zullen zyn, die van Luxjk , Namen, Doórnik, Gent; deze vier
kerken bestaen alreeds, en de dry volgende, zullende opgeregt
worden, die van Brugge, Amsterdam en '* Ilertogen-bosch. Het
bisdom van Luyh zal bestaen uyt de geheele provincie van Lui/k
en Limbovrg; het bisdom van Namen uyt de provincie van Natnen en het groot hertogdom van Luxembowg; het bisdom van
Doornik uyt de provincie van Henegouwen ; het bisdom van Gent
uyt de provincie van Oost-Vlaenderen ; het bisdom van Amsteidani
uyt de provincien van Noórd en Zuyd- Bolland , tan Utreiht,
i5.
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Overyssel, Vriesland, Groeningen en Drente, het bisdom van
Brugge uyt de geheele provincie van West-Vlaenderen; en eyndelvk het bisdom van 's Hertogen-bosch uyt de provincien van
Noord-Brabant, Gelderland en Zeeland. Elke kathedraele kerk
zal een kapittel hebben, aen het welk gelyk ook aen eiken der
bisschoppelyke Stoelen, een behoorlyk en vast inkomen zal ver»
zekerd worden , terwyl wy vastelyk vertrouwen dat den staet
der bisschoppelyke stoelen van dag tot dag, doór de milddaedigheyd van den doorlugtigsten koning, zal verbeterd en meer
begunstigd worden.
-"
:'.-''
Al het overige wat betrekkelyk is of tot eene nanwkeurige
omschryving di r bisdommen, of tot eene volmaektere organisa
tie der bisschoppelyke stoelen of der kappittels in het Roninkryk
der nederlanden zal, duydelyk bepaeld, vastgesteld worden doór
andere Apostolyke brieven, die Wy binnen korten tyd zullen afveêrdigen.
» Na de instelling der kapittels van alle de kerken} hier bo
ven genoemd, verleenen wy hun zoo lang den staet van zacken,
in den aitikel 17 der overeenkomst van 1K01 vermeld, zal bly—
ven Hueren, de magt om, ideren keer by het openstaen van den
aertsbisschoppelyken of van eenen bisschoppelyken stoel, de ka»
noniki o der openstaende kerk by een te loepen , zoo dat elk laittel voor deszell's kerk, Kapitulairlyk zal vergaderen,- en, de
anonike regelen in arbt nemende, nieuwe h;s>choppen zal ver
kiezen uyt JNrderlanflsche geeslelyken , die zulks weérdig zullen
«yn, en.de hnedaeniyheden hebben, vereyselit door de wetten
van de kerk, gelyk luyd den artikel 3 der nieuwe overeenkomst.
'.» Nogtans voór den eersten keer, houden Wy aen Ons van
«Ie kerken in bet ryk der. Nederlanden van herders te voór
zien, gelyk zulks ten aenzien van de kerk. van Mechelen.
door onzen Voorzaet Pjus Vil zaliger gedagtt nis, heéft plaeis
gehad. Op de zelfde wys behouden wy aen Ons en aen onze
opvolgers van, wanneer het doór de uytgcstrektheyd der bis
dommen gebeurde dut.de bisschoppen de hulp 'zouden noodig
hebben van persoonen,' die zelfs het bissdioppelyk karakter
daertoe zouden moeten bezitten, aen zoodanige bissi hoppen,
als wy zulks nood/.aekelyk zullen oordeelrn , hulp-bisschop
pen toe te voegen, die als suffraganen in het vervullen der
bisschoppelyke bedi< ningen ten dienst zullen staen, en aen welke
hulp-bisschoppen Z. M. den, koning, in dit geval, eene bezolding, overeenkomstig met hunnen staet, zal toestaen. »

l

Den II. Vader, na vergund te hebben dat de bis
schoppen en geestelyken- der tweede order den eed van
getrouwigheyd aen den' koning zullen afleggen , gelyk
door de artikels 6 en 7 van het konkordaet van 1801
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yastgestcld was; en na toegelaeten te hebben van, na de
goddelyke diensten, te zingen Domine salvum fac regent
nostrum Guilielmum, «act hy voort ia dezer voegen :
« IJe bisschoppen zullen de vrye benoeming en keus van
hunne vicarissen generael hebben.
« Den aartsbisschop en de bisschoppen zullen eene byzondere
zorg draegen voór de seminarien ; het is daer dat de jonge
lingen, <iie tot den geestelyken staet geroepen zvn, tot de
godvrugt, zuyverheyd van zeden en tot de kerkelyke- tucht ,
als nieuwe planten, van hunne teerdere jeugd af, moeten ge
formeêrd worden : want goede en wakkere werklieden in den
wyngaerd des beeren worden het niet geboren, maer zy moe
ten het gemnekt worden, en het is aen de zorg der bisschop
pen het hun te maeken. Zoo dan om de uytvoering van den
art. a der nieuwe overeenkomst, doór ons met Z. M. koning
Willem aen.segaen, te verzekeren, zal elk seminarie van elk
bisdom op de volgende wys worden ingesteld, geregeld en be- .
stierd. Voor eerst zal daer zulk een aental kwekelingen aeng'enomen, gevoed en onderwezen worlen, als evenredig is met
«Ie behoefte van elk bisdom en met het gemak der ingeze
tenen, en dit getal zal door den bisschop beboorlyk vastgesteld
Worden Voorders is het nog van het hoogste belang, dat de
genen, die zich aen den geestelyken staet toewyden, niet albenelyk in geestelyke mner ook in philosophische vakken en
«ndere wetenschappen, die met de geestelyke zaeken overeen
komen , onderwezen worden, op dat zy een voórbeeld worden
voor de maeischappy en gereed óm, ondervraegd zynde, te ant
woórden. Hierom zullen de bisschoppen in de seminarien ,
alle de leer-stoelen opregten, welke zy tot een volledig onderwys zullen noodig oordeelen. En eyndelyk de leering, de tucht ,
de onderwyzing , de opvoeding en het bestier der seminarien
My ven , volgens de kanonieke regels , onderworpen aen het gezag
der respectivc bisschoppen. In gevolge dier zal het aen de bis
schoppen vry zyn zoo wel van getstelyken in de seminarien
aen te nemen óf 'er hun uyt te zenden, als van de regenten
en prof.ssors te kiezen of uf te zetten, zoo dikwils als zy bet
noodie of nuttig zullen oordeelen.
• Hetgeén tot het opregten en onderhoud der Seminarien zal
noodig wezen , zal goedgunstig verleend worden door Z. M. den
koning, die, door zynen buytengewoonen gezant by ons hof,
beluygd heéft, als eenen edelmoedigen vorst behoorlyk te wil
len voórzien in alles, wat tot het geestelyk onderwys vereyscht
word, en dit op zoodaeninge wyze als ons aengenuem zal wezen.
«Wanneer evndelyk de bisdommen, gelyk hier boven ont
vouwd is, zullen ingesteld zyn, het welk eerlang door andere
npostolyke brieven omstandiger zal worden omgeschreven , zul
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len de bisschoppen, volgens de artikels Gen lOdero vereenkomst van
het jaer 1801 , tot <le nieuwe omsehry ving der pastoryen, waerzulks
vereyscht 7.al worden , overgaen , en in dezelve weérdige en bekwaeme priesters plaetsen, terwyl Z. M. den koning, tot uytvoering
van den art. 14 dor gemelde overeenkomst , doór koninklyke milddaedigheyd zal voórzien in het onderhoud van alle de pastoors ook
der genen die, by de nieuwe omsehry ving der pastoryen, moeten
benoemd worden , en dat op zoodaeninge wyzeals met de weêrdigheyd van hunnen staet , en met het onderhoud , hetgeén do
pastoors in de bisdommen der zuydelyke provincien genieten,
overeenkomt.
« Wy vleyen ons dat , onder de roomsch-katholyken van het
koninkryk , persoonen zullen gevonden worden, die een milddaedig gebruyk zullen maeken van de vryheyd welke hun by
don artikel 15 van de dik wils genoemde overeenkomst isgelaeten,
om de kerken te bevoórdeclen ; terwyl de goede meyning van
den koning ons geen twyffel laet, of Z. M. zal in de fondatien of
bcgiftingen , welke ten voórdeele van die kerken mogten geschie
den , zoo wel als in het verwerven van goederen voór de gemelde
kerken , toestemmen.
■ Daer is ons nu alleen nog over aen den heer onzen God, de
grootste dankbaerheyd te bewyzen voór al het hetgeén tot hier toe,
ter regeling der kerkelyke zaeken , in het ryk der Nederlanden is
gedaen geweest, en hem met vuerige gebeden te smeeken, dat hy
daer aen de kragt en vastigheyd zou geéven : want al hel beste, wat
verleend word, kom l run boven; terwyl noch hy die plant noch hy die
betsprueyt, iets is, maer God die den wasdom (jeeft.
« Wy verbieden van de tegenwoórdige brieven oyt aenteranden,
als door sub-of obreptitie verkregen te zyn , of eenige nietigheyd in
zich ie bevatten, of aen eenig ander gebrek onderhevig te wezen;
maer wy willen in tegendeel dat de zelve altyd bestendig , goed en
van kragt zullen zyn en blyven...
« By gevolge het is aen niemand hoegenoemd geoorloofd deze
Bullo dooreenen vermeten aenslag te overtreden of tegen te spré
ken. Indien imand onderneemt dit te doen, dat hy vete, dat hy de
verontweérding van den almagiigen God en van zyne 11 H. Aposte
len Petrus en Panlus,op den hals zal trekken.
«Gegeven te Hoomen den 16 der kalenden van september (a)
inhetjaer der menschwording 1827, het vierde van ons Pansdom.
B. Cardinalis proda/arins pro D'Card. Albano.
F. CvrPAcciWj substilutus.
Visa de Curia De Testa.
V. Gl'GNONIlS.
(.\) Pe/c ondc Romeynschc djgteckcuing komt over een met den r? au
gustus van uu/ "i almanak.
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Willem gaf noopende deze bullo dit besluyt.
Art. 1 . De bulle, gegeven te Roomen 16 der kalenden van septem
ber 1827, en inhoudende de ratificatie van de overeenkomst, ge->
maekt tusschen ons en den H. Stoel den 18 junius 1827, zal bekend
gemaekt worden zonder goed te keuren de clausen, formen of uytrlrukkingen, welke die bulle bevat, en die tegenstryding zyn of
zonden wezen aen de wetten van het ryk.
Art 2. De gemelde bulle zal in het latyn , in het fransch en in het
hollandsch overgeschreven worden op de registers van de perma
nente kommissie van den racd van slaet voor de zaeken van der»
kaïholyken godsdienst, en 'er zal gewagvan gemaekt worden op het
origineel doór den seeretaris van die kommissie : zy zal in den Jour
nal ofiiciel ingevoegd worden.
Gegeven te Laeken 2 october 1825.
Wille».
Nogtans Z. H. deéd den 17 september, in een gcheym consistorie
de volgende aenspraek aen de kardinaelen der H. Roomschc kerk.
. .

Eerweêrdige Broeders !

« Wy roaeken u bekend , dat de zorgen , waer mede wy ons bo
last hebben , eensgezind met den doorlugtigen en magtigen koning
der Nederlanden Willem 1 , om te herstellen en te regelen do
zaeken van de kerken van dat land , met den bystand van God ,
eenen gelukkigen uytval gehad hebben. Want om de plaets ta
vervullen van eene overeenkomst , die van onzen voorzaet Pius VII
zaliger gedagtenis , ten eynde van eenig/.ins Ie voorzien in de
rampen, welke die kerken geleden hadden, gemaekt had met
den genen , die op dat tydstip Frankrvk bestierde, hebben wy een
stemmig een ander traktaet gemaekt, dat overeenkomt met den
tegenwoórdigen staet der Nederlanden.» (Den Paus na van den in
houd der dry artikels van dit traktaet gesproken ie hebben , segt :)
« Wy hebben hy Hie overeenkomst apns'olyke brieven ge
voegd in de welke Wy de zelve bevestigen en ontvouwen. Die
brieven zyn gedrukt, en Wy hehben gehelen van u de zelve
mede te drelen Cv zult daer zien dat wy, eenstemmig met
den doorlugtigen Vorst, dry hisschopprlyke Stoelen gevoegd
hehben by de genCn, die tegenwoórdig in de Nederlanden ingfsteld v.yn , en dat de jongelingen die tot het H. ministerie
geroepen worden, voortnen door niet eene wrt. zullen gehouden
zyn van de scholen van het Collegium philosophicum hy te woonen , en dat zy tullen onderwezen worde.'i op dr wyze , welke
de bisschoppen zullen goedgevonden hebben vnór te schryven .
Deze schikkingen en andi re diergelyke zult gy omstamlïg'yk
ontvouwd vinden in de apostolyke brieven.
« Dank zy aen die brieven en aen de overeenkomst, waer
van zy de uytle^Ejing bevatlen, de kiken der N< dirlanden zu'len, zoo veél als de omstandigheden het zullen toelieten, ge
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trokken worlen uyt . den droeven staet, daer hef ongeluk der
tydrn hun ingedompeld had. Wy vprwagten deze gelukkige
verandtring met een vast het rouwen.
. « Nogtans Wy zouden dit zoo groot voórdeel, dat van onzen
kant het voórwerp is gcweéit van zoo veéle wenschen, noyt
Inkomen hebhen , indien den doorlugtigen koning Willem, gei>-yd dnor 7yne \vy»heyd door zyne vrindschap tot Ons , ea doór
*vne gop.l^unstigheyd vóor zyne katholyke onderdaenen , *n
zieh overgevende aen ons verhingen. Ons niet gedienstig'yk
eene behulpzaeme hand aengeboden had.
« liet is daerom dat Wy hier de vuerigste en plegtige dankZfgein,' doen aen den Vader der hermhertigheden, die de herten
der koningen in zyne hand heéTt, en aen den agtbaeren Mo
narch, vastel vk hopende dat dezen Vorst, overtuygd zynde van
m/.e opregihyyd en ten vollen onderrigt van onze inzigten ,
dagelyks nieuwe bewyzen zal geven van zyue goede meyuingen
ten voórdeele van de katholyke religie. ••

Als men in alle dezé stukken, van den eenen kant, be
merkt de vriendschap die Z. II. betoont aen den koning*
den lof die Zy hem geéft, de dankbaerheyd die Zy hem
bewyst eu het vast betrouwen, dat Zy op zyne goedgunstigheyd voor de katholyke Nederlanders gesteld had ; als
men van den anderen kant overweegt de vuerige wen
schen die Willem aen Z. H. uytgedrukt had om een konkordaet te maeken , de schoone beloften die hy Haer
gedaen had van de katholyke religie gunstig te zyn, en
eyndelyk de overeenkomst die hy plegtiglyk goedgekeurd,
bevestigd ea eygenhandig ouderteekend had, zich op zyn
koninki.yk woord verbindende van alle en ider deszelfs
artikelen, volgens hunne form en inhoud, uyt te voeren
en te onderhouden; als mea dit alles overdenkt, zeg ik,
dan moet men bekennen dat de Belgen wel reden hadden
om te gelooven , dat Willem , dezen keer , regtzinniglyk
en ter goeder trouw gehandelt had : dus geen wonder dat
de hevigste vreugd en blydschap in alle de steden en dor
pen van Belgien uytbersten en dat den naem van Wil
lem over al gezegend wierd. Ik heb in deze gelegentheyd
borgers hooren zeggen : De lasten zyn zekerlyk te groot;
maer al moesten wy nog meer betaelen, patientie! wy
zyn even wel nu zeker, dat wy onze religie zullen be
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houden, en dat onze kinderen in de zelve zullen opgevoegd worden. Welke moest dan de verslagentheyd niet
zyn van de katholyken, wanneer eene verfoeyelykc trouweloosheyd alle hunne hoop kwam verydelen ? immers
nauwelyks was het konkordaet bekend, of men zag in de
journaels den volgenden Confidentielen brief van fan'
Gobbelschroy aen de gouverneurs der provincien.
« Brussel 5 october 1827.
Mynheer ,
■ Ik heb gepeyst dat het niet onprofytig iou zyn van by de zen
ding, die ik u doe van een exemplair der overeenkomst, gesloten
den 18 junius laestleden, te voegen eenige confidentiele mede-dee^
iingeh van de onderhandeling, waer van die overeehkomst hef
voórnaemste gevolg is. Gy zult 'er het gebruyk van maeken , dat gy
betaemelyk zult oordeelen volgens de omstandigheden.
«De overeenkomst stelt, in den 8d'n artikel , de wys van de be
noeming der bisschopen vast. Nogtans de tusschenkomst tan den
koning, in deze benoeming, zal ziek niet bepaelenaen het deel, dat dien
artikel besluyt : men is overeengekomen dat eene byzondere breve
van den H. Vader aen de kapittels zal bevelen van aeustonds aen
Z. M. te vroegen, welken persoon zy zou terlangen ran te zien aenrêerd worden tot den openstaenden Stoel, op dat de kapittels voor de
begéerten van den koning de agting zouden kunnen hebben , die
zy hem schuldig zyn. Op deze wys heéft den invloed van den ko
ning op de benoeming der bisschoppen voldoende geschenen , en
den koning heeft deze rengunning van den H. Vader wel willen
erkennen door eene verzagting in de gronden , aengenomen voor
het onderwys der jongelingen , die zich schikken tot den dienst der
antaeren. Z. M. heéft geweérdigd toe te itaen dat de frequentatic ran
het Collegium plilosophicum ran Vern.igte>ds, gelyk het tot nu roór de
studien der theologie geweest was, enkèlyk Faciltatif zoo worden (a).
Hiet dat Z. M. daer doór heéft willen afzien van het voornaemste
inzigt, het gene in de opregting van het Collegium philosophicuui ,
de eerste plaets gehad heéft ; verre van daer ; zy is meer als oyt overtuygd van de nuttigheyd of om beter te zeggen van denoodzaekelykhcyd van sterke en doórgronde kennissen in de verscheyde vakkei» der menschelyke wetenschappen voór de jongelingen , die
(a ) Daer is de belofte, die Willem aen den Pan» gedaen hééft :
maer men moet gedenken dat deu graef l>c Olies, om Hem te bewa
pen van met die belofte te vreden te zyn, verzekerd bad, dat alle
de leerlingen, op het woord fucnltatif, het C»ll<gium philosopblcum
zullen verlaeten , en men moet deze vrrwtering van de» gezant vergelyken met de verzekering, die Van Gohhetsrhroy gacl g>-veu.
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zich loewyden aen het H. Ministerie; en ook meer als oyt is zy
pvertuygd van de pligt die zy heeft , om over dat aenbclangende
deel van het publiek onderwys te waeken : maer zy héeft gepeyst
het gevolg door akdene middelen te bekomen; zy héeft boven al gepeyst
dat nieuwe geestelyke opperhoofden , heter doordrongen tan de waeragtige noodwendigheden der jonge leerlingen , zich gemakkehjk zouden
terstaen met haer gouvernement , om eenstemmig te regelen de wys en
het bestier tan hunne onderwyzing. Het is byzonderlyk onder dit
hoofd-punt dat zy zoo veel prys hechtte aen de daedelyke medewer
king in de benoeming der bisschoppen (a).
• In de aenspraek van den H. Vader in het geheym Consistorie van
17 september, welke de journaels aengehaeld hebben, spreékt den
Pans van de vergunning ten opzigte van het Collegium philosophicvm/ maer hy voegt 'er by dat het onderwas der jonge leerlingen
voortaen geheel onafhangelyk zal zyn in de handen der bisschop
pen. Deze laetste verzekering is zoo nanwkeurig niet, en heeft uytlegging noodig. De bulle van 16 der kalenden van september regelt
het onderwys in de Seminarien en strekt om het geheelyk en met
uytsluyting te stellen in de handen der bisschoppen : niaer die bulle
is doór Z. M. niet aengenomen dan met de uylnemingen , welke de wet
ten tan den xtaet tereysschen. JJe mjtroering tan die bulle zal dan ook
onderworpen' zyn aen de gronden, welke die wetten ingesteld hebben;
zy zal m overeenkomst blycen met de zelve en zy zal hun, op geender
wys, nadeel mogen toebrengen. Dus daer is ten dien opzigte niets rerqnderd aen het bestaende order van zoeken. Voor het overige de aen
spraek is eenen akt buyten de overeenkomst ; het is de daed van
eene alleen der contrakterende partyen, die voor de andere geen
uytwerksel kan hebben,
« Mits den koning zync hoóp van de toekomende rust voor
deze zaeken gesteld heéft op de opregte en getrouwe medewerking
van wyze en terligte bisschoppen , zoo tolgt 'er noodzaekelyk uyt,
dat de uytvoering van de overeenkomst zal uytgesteld worden tot de
benoeming toór de nu ópenstaende bisschoppehjke Stoelen; men is
hier over ook overeen gekomen. Ik geloof dat het niet overtollig
is van u te laeten weten dat in den tusschen tyd, die 'er van
nu tot dan zal verloopen, alle de bestaende schikkingen, betrekkelyk tot het onderwys in de Seminurien en in het Collegium philosophicum, staende gehouden worden, en dat gy hunne uytvoering
zult moeten handhaeven op de zelve wys, gelyk gy lot nu toe gedaen hebt.
«Eer ik dezen brief eyndige, zal ik 'er eene bemerking byvoegen die niet zonder belang is, en waer van gy in de gelegenheyd kont gebruyk maeken, om te doen gevoelen, dat dit
(a) Dit alles heéft geenc uytlegging noodig; het geheym en boos
in/.igt van Willem word hier door zyncn minister duydrlyk verklaerd,
wat aengaet de andere middulon, die zyncu meester laeter gebruikt
hcéfl, ik zal die hierna hv brengen.
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Collegium philosophicum , het welk in ons land oen zoo re/e aenrallen
tan wegene onze klergie hloodgesteld is, doór den 11. Stoel zoo onguns
tig niet aenzien word.
« Den H. Vader heéft eene officiele nota van onzen gezant aen geno
men , in de welke dezen de mey ning van Z. M. verklaerde van toe ta
laeten , dat voórtaen de frequentatie van het Collegium philosophi
cum alleenlyk facultatif'zou zyn voor het ingaen in de Seminarten.'
Uyt de aeimeming van die nota door het bof van Roomen volgt , dat
den 11. Vader het Collegium philosophicum met geene doeming staet
gelyk de tegenwoórdige opperhoofden tan onze klergie het willen doen
gelooven ; hy loet zelfs in het algemeyn toe het zelte te frequenteren :
want anderzins zou hy gelykelyk alle schikking verworpen heb
ben, die in den grond de Lestandigheyd en de handhaeving van dia
instelling veronderstelt: het gene hy in de boven aengehaelde aenspraek zegt , is in den zelvett zin/ Hy keurt dan wezentlyk niet af
dan den ma'etregel , waerdoor de frequentatie van het Collegium
philosophicum gedwongen en verpligtende was voor de jonge leer
lingen. De instelling in zich zelve is dan door den 11. Vader niet ver
oórdeeld.
Ik verzoek u, Mr den gouverneur, van te spreken en te handelen4
gelykformig aen den geest van dezen brief.
«Vil GOBBEUCHBOT. ••'

Dien minister, zoo weérdig van Oranje te dienen, moest
alle schaemte afgelegd hebben om, op zoo eene wys, de over
sten der bisdommen en geheel de klergie te durven beschuldigen: hy wist immers wel, dien tromvloozen man, dat
den Pans in i826opentlyk verklaerd had : « Wy onthou» den ons van het Collegium philosophicum te oordeelen ,
» tot dat wy volkomentlyk zullen onderrigt zyn van de lee» ring die men daer leert; als ook van den aerd en Opinie van
» de professors ; maer het is met goed regt , zulk is ons
» oordeel,datdeóverstenderbisdommeneenpaerigtyk, zoo
y> wy hebben vernomen, beslist hebben, dat het niet geoory>lofd is de jongelingen , daer hier van gehandeld werdj
»in de bischoppelyke 6'eminarien te onlfangen (a );» hy
(a) Abstinentes a ferenda sentenfiade Collègio philosophico, dohed
eertö sciamus, qusenam in eotrad>iturdoctrina,quodqueingeniumao'
mentem praeceptores illi prae se ferant, judicium nostrum est, jure1
omnino in eo consentire, prout andivimtis, ordinarios kom liciri in
«pucopalia Seminaria adolescenten , de quibus agitur , admiitere,
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wist ook wel datZ. II. noyt op gehouden had van te recltfmeren tegen de instelling van dat Collegium , en dat den
H. Vader zich niet te v reden gehouden had met de be
lofte van het zelsefacullatifle verklaeren, dan om dat
M» de Celles verzekerd had, dat het door die verklaering
van zelfs zou vallen. Nogtans den confidentielen brief is
het werk vanden minister alleen niet; Willem heéft dien
doen schry ven of ten minsten goedgekeurd; anderzins zou
hy Van Gobbelschroy, volgens het beslnyt van 20 april
1 8 1 5 , hebben doen straften , als pligtig zynde van helpu
bliek bevreesd gemaekt te hebben en van het wantrouwen
en onrust onder de fcatholyke inwoonders van het ryk
verwekt te hebben met te zeggen , dat Z. M.. geenzins
heéft willen afzien van het voornaemste inzigt, het
gene in de opregting van het Collegium philosophicum
de eersteplaets gehad heeft, en dat 'er niets veranderd
is aen het bestaende order van zaeken...
De zaeken bleven dan in den zelven staet gelyk zy waeren
voor het konkordaet. Willem wist wel dat 'er hieruyt wel
haest een groot gebrek van geestelyken zou volgen ; en
mits hy priesters wilde hebben , om den uytwendigen
schyn der katholyke religie te behouden, had hy dezen
eomer den zeer katholyken hollander van Ghert heymeryk naer Mgr Hommer, bisschop van Trier, gezonden om
met hem overeen te komen, op dat hy de leerlingen van
het Collegiumphilosophicum in zyn Seminarie zou ontfangen. Is dit geen doorslaende bewys, dat Willem niet
.van zin was het konkordaet uyt te voeren? En waerlyk
a-1> jongelingen van het genoemd Collegium vertrokken
den 29 october naer Trier, onder het beieyd van zekeren
Eisenen , deservitor te Moudorff, en van eenen onder
regent, die by hun moesten blyven. Zy wierden, op kos
ten van het gouvernement , gelogeért en gevoed iu een
huysdat voor hun, digt by het Seminarie, bereyd was;
en den bisschop van Trier had de toegevenheyd van hun
de lessen van theologie in zyn Seminarie te laeten bywoonen , zonder daer toe van hunne geestelyke overheyd
gemagtigd te zyn!
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Het is alzoo,dat Willem zelf zyn besluyt van 14 au
gustus i8a5 dierf schenden, tyrannig besluyt, waer door
hy de jongelingen die, gehoorzaemende aen hunne ou
ders, buyten het land op de theologie zouden gestudeérd
hebben , strafte met hun uyt alle geestelyke bediening te
sluyten ( boven bladz. 5 a ).
Opening der Stoeten. M.Buelent en anderen veroordeeld. Loenimj ceirJata'
Budjet aengenomen. Grheynte schatkist.

Willem vertrok den io october,des nagts i uer , van
Laeken en ging te kleyn Willebroeck te scheêp op eena
koninklykc jagl , die hem naer Holland overvoerde. Hy
opende, i5october, de Staeten-General in den Haag, en
zegde in zyne redevoedering, dat hy met den H. Stoel eene
overeenkomst gemaekt had , waer van hy aen de Siaeten
kennis zal geven. Voorders spreékt hy van de beroerten
van Java , en voegt 'er by : « Ik ben van zin u nog eenen
buytengewoonen onderstand voor de koloniën voor te
stellen, die in dezen oogenblik geen ander saerificie zal
vereysschen, dan het gene gy reeds, dóór uwe borgblyving, verzekerd hebt... Ik heb het groot genoegen van u
te kunnen verzekeren dat, alhoewel den staet der financie
voor onze overzeesche bezittingen de lasten van den bud
jet ,voor het toekomende jaer, vermeerderd, '*?r nogtans
geene buytengewoone saerificien van myne teerbeminde
onderdaenen zullen moeten gevraegd worden... »
Maer Appelius kwam , 1 8 october , verscheyde ontwer
pen van wet voórstellen , onder de welke een over het
nieuw straf-wet-boek , en een ander over cene leening van
a millioenen 7oo duyzend guldens voor Oost-Iudiën. Den
volgenden dag kwam hy te voorschyn met den budjet over
de buytengewoone onkosten voor i828,beloopende a{
millioenen , 44 3 duyzend, 927 guldens , die opgeteld
met den tienjaerigen budjet, eene somme uytmaekteu
van 84 millioenen 317 duyzend guldens.
Ondertusschen was de zaek van den Eerw. Heer
Buelens, te Antwerpen gepleten. Den vermaerden De
Moor ( ziet i"« deel bladz. 36g ) procureur-erimineél

l3j

WILLEM .

beschuldigde hem en zegde, dat hy, in zyne hoedaenigheyd van priester, eenen regelregten en gevaerlyken
invloed uytoeffende op de menigte , eu dat hoe heyliger zyn karakter was, hoe strenger de regtbanken
moesten zyn, wanneer eenen geestelyken hetzelve misbruykt , om ( het is De Moor die spreêkt ) oproer te
-verwekken, ten minsten om gevoelens te verspreyden,
die bekwaem zyn om oneenigheyd te veroorzaeken. Hy
zegde voorders dat Calvini soboles, jugum hoereticum
toegepast wierden aen den koning , en dat Lutheri fosx
de algemeenheyd der protestanten van de belydenis van
Augsbourg aenrandde het welk, zoo hy zegde, bekwaem
was om hun tot een stout antwoórd op te hitsen en
a/zoo den twist en tweedragt te zaeyen : hieruyt be^r
sloot hy dal den eersten artikel van het besluyt van
ao April f 8 15 hier toepasselyk was ( i,te deel bladz.
j36 en 3i5 ).
Indien de gevolgen, welke De Moor trok uyt zyne
onbewezene aentygingen , hadden kunnen besluytende
zyn, dan was hy, en andere procureurs des konings,
pligtig van eene strafweêrdige verzuymenis hunner
pligten , om dat zy noyt agtervolgd hebben de booze
schryvers van dien tyd , die dagelyks de geestelyke
pverheyd, de priesters en den katholyken godsdienst
zelfs aenrandden ; want die booze schryvers konden de
katholyken ook ophitsen tot een stout antwoórd, en
alzoo twist en tweedragt zaeyen. Ik mis! die vyanden
van onze H. religie hadden alle vryheyd om te schry?
ven; zy wierden zelfs, door Willem, betaeld om den
Pans, den Aertsbisschop en de geestelyken te beschimpen \
en de kathplvke priesters mogten niets schry ven om
zich te verdedigen : dus die booze schriften konden,
volgens de Moorsche logica , geenen twist en tweedragt
zaeyen.
Nogtans de heeren Redemans van Brussel en Jacobs
van Antwerpen bragten de dwaelredens van den prof.-urpur-crimineel tot stpf, en bewezen overtolliglyk dp
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ongerymdheyd der beschuldiging. Dit niet tegenstaende,
het vonnis van een jaer gevangenis wierd den tj sep
tember tegen Mr Buelens uytgesproken.
Doch het Oranje geregt hield zich hier niet te vre^
den met eene slagtoffer alleen. Den Eerw. Heer Belder,
boezem vrind van Mr Buelens had, na dat de kamer ter
beschuldiging verklaerd had dat 'er geene redens waereu
om Mr Buelens te agtervolgen, de gemelde Ode met des
zelfs overzetting doen stellen in den postiyder , vlaemschen journal, die te Antwerpen gedrukt wierd : de
zelve Ode en overzetting wierden ook gedrukt in de
catholyke mengelschriften , aldaer uytgegeven door Mr
Heirstraeten , die hierom, alsook Mr Belder, te Ant
werpen tot een jaer gevangenis veroórdeeld wierden.
Den Eerw. Heer Precelle, anmonier by de kolonie
te Wortel, had aen de kinderen der landbouwers ver
boden van de school der kolonie te frequenteéren, om
dat daer eenen ketterschen boek, genaemd het leven
van Jésus dóór s/nslyn, geleerd wierd, en waer van
hy meer als 20 exemplairen in verscheyde huyzen weg
genomen had. De landbouwers, verontweêrdigd om dat
men hun met het vergift der dolingen wilde besmet
ten , hadden eenige schoólboeken gescheurd : Mr Precello
wierd beschuldigd daer toe aenleyding gegeven te heb
ben, en veroórdeeld tot een jaer gevangenis! De anteurs
van het kwaed , te weten den schryver, drukker en,
uytdeelders van dien vuyleu boek , wierden gerust gelaeten, en eenen priester, die het kwaed had willen
beletten, wierd gestraft!
Maer den tyd was eyndelyk gekomen , dat de staeten
over het ontwerp van eene nieuwe leening van 2,7oo,000
guldens voor Oost-lndiën moeiten beraeden. Dit ont
werp wierd in de zitting van a3 november van eenige
redenaers met kragt bevogten : men verweét aen de
ministers, dat zy geene genoegzaeme uytlegging gegeven
hadden, om de nuttigheyd en noodzaekelykheyd van
dje leeuing te bewyzen , eu dat hunne antwoorden aen
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de Sectien niet9 beteekenden. Maer mits die nieuwe
leening nog eens moest gedaen worden door het Syndikaet, zoo was het wat wonderlyk, dat niemand van
de hoogmogenden gevraegd en aengedrongen heéft , om
alle de voonvaerden te kennen , op de welke deze nieuwe
leening zou geschieden; en dit zoo veel te meer, om
dat de beraedingen over de voorgaende leeningen, ge
daen door het Syndikaet, genoeg bewezen hadden, dat
'er in alle dat geld ligten en leeuen eenen viezen rol
gespeeld wierd. JNogtans het ontwerp wierd in de zelve
zitting door 7 1 stemmen tegen 7 goedgekeurd ! Dit besluyt wierd door Z. M. den 22 december bevestigd en
wet van staet verklaerd.
Fogtans het ontwerp van wet over den budjet der
buytengewoone onkosten voor 1828 ontmoette eenen
grooteren tegenstand, en gaf gelegenheyd om aen het
ministerie wel verdiende verwytingen te doen. Want
alhoewel de staeten, in 1826, den jaerlykschen budjet
verworpen hadden, om dat men daerin 1 millioen
5oo duyzend guldens gesteld had voor de zotte werken,
daer ik bladz. 107 van gesproken heb; niettemin Willem
had die wei ken doen vervoorderen, en het was zelfs
bekend, dat een deel der zelve aenbesteéd was voor
3,6oo,35o guldens. Deze som was nanwelyks het derde
van het geen 'er tot de uytvoering van die onderne
ming noodig was. Maer mits dit een aldergrootste mis
noegen gaf aen de inwoonders van Amsterdam en om
liggende plaetsen, zoo had het gouvernement in den
budjet voor 1828 niet meerder durven vraegen dan
5o duyzend 640 guldens voor water-werken in Hol
land. Zoo eenen handel wierd verdagt gehouden : want
hoe was het mogelyk van, met 5o duyzend guldens,
3,6oo,35o guldens te betaelen?
Verscheyde leden der staeten vraegden dan uyt welke
koffer de noo<\\%e fonds zouden komen, om de uytvoe
ring van eene onderneming, die reeds begonst was,
te betaelen. De ministers wisten niets te antwoórden

iSa-fif.

r3$

dan alleenelyk, dat zj in den budjet voor 1828 niets
vraegden en in de toekomende budjetten niets zouden
vraegen tot onderstand der werken, voor de welke
men hun zoo bittere verwytingen deéd. Hier begon het
bedrog zich cffieielyk te opeubaeren : want zoo een
antwoórd gaf klaer te kennen, dat Willem eene ver->
borge schatkist had, uyt de welke hy, zonder de toe
stemming der staeten, zoo vele millioenen kon haelen
als het hem beliefde. Eenige redenaers hadden dit zeer
wel versteen, en zegden regt uyt, dat die schatkist
in de handen van het Syndikaet was : maer in weer
wil van alle de poogingen van eenige leden, het ont
werp wierd, den 19 december, door 84 stemmen tegen
i6 aengenomen, en den 34 december door Z. M. wet
van staet verklaerd.
Bedrieylyke verklaering van Appelius. Eeneh armen boer veroordeeld
tet het schavot. Eenen moordenaer in vryheyd gesteld. De reytbanken
beyinnen min strong te syn. Boosen handel van de administratie van den
fisc en van de kommiesen. Dood van Appeliur. Nieuw straf-wet-boek,
Sluytiny der staeten.

Indien het jaer 1828 merkweêrdig is geweest door
geweldige afperssingen, door schandelyke processen, door
openbaere schending der wetten; dit zelve jaer is ook
roemweêrdig geweest doór den moed, welken sommige
regtbanken, eenige provinciaele staeten, vele publieke
schryvers en een groot getal van de leden der staetengenerael getoond hebben, om de klagten der verdrukte
Nederlanders voor te brengen en hunne regten te ver
dedigen : maer hoe regtmaetiger die klagten waeren ,
hoe hardnekkiger Willem wierd om zyneu despotismua
te handhaeveu en geduerig uyt te breyden. De dwingelundy van zyne afgrysselyke regering ging dit jaer zoo
verre, dat men een geheel boekdeel zou noodig hebben
om de zelve te beschryven ; doch ik wil maer eenige
feyten aenhaelen 01ii een kleyn denkbeéld te geven van
de verdrukking, onder de welke wy gezugt hebben.
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Wanneer Je staeten in 1822 beraedden overdehaètelyke wet van het mael recht, en dat vele leden dé
zelve met kragt bevogten, dan had Appelius, om hun
te bevredigen en te bedriegen, plegtiglyk beloófd, en
in den naem van den koning verklaerd , dat die wet
noyt strengelyk zou uitgevoerd worden, en dat men
in tegendeel allen opzigl zou hebben voor den sta et
der lastschuldigen ( contribuables ) : maer nanwelyks
was die rampzatige wet door 52 Hollanders en 3 ver
basterde Belgen aengenomen ( i*« deel bladz. 4i4)0f
eene menigte van ministeriele brieven en geheyme onderrigtingen, gezonden aen de administratie der belas
tingen , kwamen de lastschuldigen werpen in eenen
doolhof, alwaer den minsten valschen' stap, de minste
onoplettendheyd hun moest geleyden tot het verlies van
hunne fortuen of van hunne vryheyd. Nogtans de wet
ten over het maelen en slagten waeren al streng genoeg.
Immers voóY de agtérlaeting van eene belachelyke formaliteyt wierd eenen armen landbouwer door het geregt agtervolgd ; hy had een verken geslagt, waer voor
hy de regten betaeld had : maer in plaets van op de
kwittancie eene schreéf met rood kryt te trekken y
gelyk de wet geboód ( irte deel bladz. 443 ) had hy
die getrokken met bloed; en hy wierd veroordeeld tot
eene boete van 5 guld. en tot de onkosten van het
proces. Kene kleyne slnykery was genoeg om tot eene
schandelyke straf veroórdeeld te worden : het is alzoo
dat eenen armen boer, in het begin van dit }aer, te
Maestricht veroórdeeld wierd tot de ten-toon-stelling
op het schavot, om dat hy voor den tweeden keer de
regten van eenen pot genever geleurd had! voor dien
ongelnkkigen was 'er geene genaede; hy heéft zyne straf
moeten ondergaen tot verontweêrding van geheel de
stad. In tegendeel eenen soldaet van het garnizoen van
die zelve stad schiet eenen boer, die iets waegde te
leuren, ter plaetse dood. Dien soldaet wierd ter dood
veroórdeeld, om dat hy die moord gedaen had zonder
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eenige noodzaekelykheyd en zonder , op eeniger wyst
beroepen geweést te hebben : maer den goeden Willem
gaf' hem volle en geheele kweytschelding, en hy deéd den
moordenaer in vryheyd stellen!
Nogtans eenige regtbanken begonnen min streng te
zyu tegen de ongelukkigen , die gepoogd hadden zich aen
het maelregt te onttreken : zy oordeelden dat het voor
eene eerste overtreding genoeg was den beschuldigden tö
veroordeelen tot het minimum der straf en tot de onkos
ten van het proces: maer de administratie der belastin
gen had heymelyk bevel van het maximum der straf te
vraegen en van te appeléren ideren keer, als 'er aen
hunne vraeg niet voldan wierd. Het vonnis der eerste regters wierd gemeynelyk in appel bevestigd; evenwel den
beschuldigden was altyd ten deele of geheelyk geruinéerd
door de onkosten : want eenen armen ongelukkigen, die
navrwelyks een proces-verbal kon lezen , was zekerlyk niet
bekwaem om de groote massa van fiskaele wetten te verstaen ; hy moest dan eenen advokaet belasten met de ver
dediging van zyne zaek ,en wanneer hy zyn proces wond,
en dat hy den minsten loon, door den tarif aen de ad vokaeten toegestaen, wilde doen betaelen door de adminis
tratie , dan ga f deze tot antwoord, dat hy zyne zaek zelf
wel had kunnen verdedigen, en niet naodig had eenen
advokaet te nemen.Hel is alzoo dat de administratie van
den fisc tot hiertoe gehandeld had jmaer de regtbank van
Maestricht gaf in meêrt een vonnis, waer door zy den
loon van den advokaet, die het proces gewonnen had,
deéd betaelen door de administratie, vermits deze zich
niet alleenclyk door eenen avouë doet representeren,
maer haere zaek nog doet pleyten door eenen advokaet,
welkers loon zy doet betaelen d«órde beschuldigden , die
het proces verliezen. De regtbanken van Sneeck en Leuwaarden deden nog meer: zy overtuygd zynde, hoe moeyelyk het was om den fisc de onkosten van een verloren
proces te doen betaelen , maekten een besluyt dat hun
veel eer aendeéd : zy namen voor grondregel van aen do
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administratie allen toegang tot het geregt te verbieden, ten
zy deze eerst eene genoegzaeme som aen de greffie-kamer
te bewaeren gaf voórde onkosten, die uyt het proces zou
den kunnen volgen: zy steunden hier op, dat 'er geene re
den was om den fisc , die beschuldigde, vry te laeten
van de verbintenissen, opgelegd aen byzondere persoonen.
Maerdefcdministratie nam haeren toevlugt tot Willem,
diehaer met zyne d&spotieke magt te hulp kwam. «Over« wegende, zegde hy , dat 'er veel aengelegen is van voor
«het toekomende de onnoodige beletsels te voorkomen,
« die 'er voor de administratie zoo volgen uyt dien grond« regel, wy uerkIaeren, op het rapport van onzen minis« ter van justitie , dat 'er geene reden is om de adminis« Iratie aen zulke schikkingen te onderwerpen. »
De administratie aldus gemagtigd zynde om zoo wel de
. onpligtigenalsde pligtigen voor het geregt te roepen zonder
de onkosten van het proces te moeten draegen , vreesde
dan niet van eene ontelbaere menigte van processen aen te
vangen , en dit somtyds voor de agterlaeting van eene let
ter in het permis dat vereyscht wierd om eenig graen te
mogen maelen ( i»te deel bladz 44@ ). Het was a'zoo dat de
bestiering van den armen van Ruremonde behandeld
wierd; zy had eenige zakken graen , gemerkt A. V. R.
(Armen Van Ruremonde.) naer den molen gezonden:
den onlfónger van het maelregt teekent op het permis
alleenel yk A. R. ; de kommiesen nemen die zakken in be
slag; men toont hun dat het de zelve zyn, voor de welke
men het maelregt betaeld heéft, en dat de agterlaeting
van de V in het permis eenen misslag is van den ontfanger. Het kan niet helpen; proces verbael, daeging voor
bet geregt, vonnis tegen den jisc, appel !
Eenen meulder laed dry zakken graen op zyne karre,
terwyl den bakker het vereyscht permis gaet haelen. De
karre was nog op de zelve plaets, wanneer de kommie
sen, die als verhongerde wolven altyd op de been waeren zoekende wie zy zouden verslinden, kwaemen toegeloopen , en terwyl zy met den meulder nog in gespreék
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zyn, word het permis aengebragt en hun getoond : het is
te laet, zegden die Oranje-mannen; zy maeken een proces-verbael , den meulder word voórhet geregt gedaegd ,
hy wint zyn proces, maer hy word in appel getrokken !
Kenen man ontrent Hasselt vervoerde op een peêrd
twee zakken graen , waer van hy maer eenen aen den ontfanger aengegeven had : hy word van de kommiesen aengehouden , en valt van zyn peêrd. Eenen kommies schiet
hem met los poeyer in het aenzigt, waer door hy ge
kwetst wierd; en hy, die op zulke wys mishandelt was
geweést, wierd voor het geregt beschuldigd van scheld
woórden en bedreyging. De kommiesen konden hunne
valsche aentyging niet bewyzen en verloren het proces :
zy trokken dan de zaek in appel , daer zy nog eens
van de hand gewezen wierden : evenwel zy hadden het
plaisir van dien man geruineérd te hebben !
Nogtans het was het plaisir alleen niet dat de adminis
tratie en de komrniesen beweégde om eene menigte van
ongelukkigen , die alreeds onder het gewigt der belastin
gen bezweken , door processen te ruïnéren; de eene en de
anderen waeren bezield met eene onverzaedelyke roofgierigheyd. Want den administrateur-generael der belas
tingen, die van het gouvernement rykelyk betaeld wierd,
was niet beschaemd om, zoo wel als den laegsten van
zyne medehelpers en kommiesen , zyn aendeel te nemen
in alles, dat zy konden verbeurd maeken. Willem had
hun dit toegestaen om hunnen iver te prikkelen, en alzoo de inkomst van zyne geldkas zoo veél te beter te ver
zekeren. Hy had bovendien aen de kommiesen toegelaelen van voor geld overeen te komen met den persoon tot
wiens last zy een proces-vefbael wilden maeken : hier uyt
is gevolgd dat eenen armen boer, die beéfde op het gezigt
van die gepriviligieérde stroopers , hun liever geld gaf, als
zich blood te stellen van door een proces, dat hy zelfs zou
winnen, geruineérd te worden.
Maer het was aen Willem niet genoeg van geheel Belgien met een leger van hollandsche komrniesen bezet te
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hebben, hy wilde het nog met verraeders vervullen : im
mers by maekte den 2 april een besluyt,waer door hy
den administrateur der belastingen bemagtigde om den
loon te vermeerderen van al wie eene gebeyme brouwery
of brandewyn-stokery zou bekend maeken , te weten 100
guldens voor eene, die men gebruykte; 5o guldens voor
eene die niet gebruykt wierd, en 2 5 guldens voor de ont
dekking van gereedschap, dat kon dienen om bier te brou
wen voor het huyslyk gebruyk. Uit besiuyt is het laetste
geweést, daer Appelius deel in genomen heéft : want hy,
die de Nederlanden onder alle soórten van tolregten ver
pletterd had, moest eyndelyk het tolregt van de natuer
betaelen, en hy stierf den ia april in den Haag, oud
zynde6i jaeren (a).
Ondertusschen hadden de Staeten bezig geweest met
verscheyde titels van het nieuw wet-boek te onderzoe
ken en goed te keuren ; maer het ontwerp over het straf
wet-boek had in de sectien den grootsten tegenstand ont
moet : vele leden hadden zich met kragt gesteld tegen
menigvuldige artikels, en byzonderlyk tegen de dood
straf, die moest uytgevoerd worden met de veroórdeel
den, zoo mans als vrouwen, op een schavot op te hangen }
(a) Hy was den zoón van eenen dominé van Middelbourg, hy
wierd advokaet en lid van de Staeten der hollandsche republiek,
Hy wist laeter den ingedrongen koning Louis Bonaparte zoo wel
te pluymstryken , dat dezen hem seeretaris van Staet maekte. AU
den Corsicaen geheel Holland met Frankryk vereenigd had, ging
Appelius naer Parys om den overweldiger van zyn vaderland te
dienen; hy is daer gebleven tot in 1814; dan keerde hy te rug
naer Holland en ging aen Willem zynen dienst aenbieden. Deaen stelde hem aen het hoofd der financien voor de provincien
van Belgien , welke hy wel geplukt heéft : deze provincien in
1815 met Holland vereenigd zynde, wierd hy directeur-general
der indirekte belastingen benoemd; hy is den voórnaemsten uytvinder geweest van het schroomelyk systema der belastingen het
welk Mr Six van Oterleék niet wilde verdedigen in de Staeten
(sie 1"° deel blad -407); eyndelyk is hy Minister van financie ge
worden , en stierf met de glorie van de geldkas van zynen mees
ter overvloediglyk gevuld te hebben met het geld zoo van de
Hollanders als van de Belgen,
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zy beweerden ook, dat de publieke geesseling een overblyfsel was van de barbaersheyd,tegenstrydig aen de eerbaere schaemte en goede zeden. De menigvuldige bemer
kingen der sectien gaven aen VanMaanen gelegenheyd
om hun een uytgestrekt memoire te zenden , waer in hy
zegde: («Eenen strop schynt my beter dan het valbyl, niet
alleenelyk om dat den patient daer door minder lyd,
maer ook om dat die wys van met de dood te straffen
meer voorbeéldeïyk is (a). » Wat de geesseling aengaet,
de minister zegde dat de regters het getal der slagen niet
moeten vaststellen. Was hy misschien van zin van de
schryvers, die de regtenvan het volk verdedigden, tot 'er
dood tot te laeten geesselen ? Eyndelyk zyne zeer kuyssche
excellencie zegde «dat de publieke geesseling , ten aenzien der vrouwen, geen nadeel doet aen de zeden en
eerbaere schaemte; maer dat egter de misdaeden, aen
de welke deze straf toepaesselyk is, voor het meestendeel
door persoonen van het ander geslagt bedreven wordende,
'er geen tegenwerping zou zyn om het mansvolk alleen
aeh die straf te onderwerpen. » Hy wilde den toch het
plaisir hebben van de schryvers op het schavot te zien
geesselen !
Maer Willem gevoelende dat de Staeten niet van zin
waeren zyn afgryslyk straf-wet-boek goed te keuren, zond
Van Gobbelschroy om de zitting te sluyten. Z. E. sprak in
deze gelegenheyd van het betrouwen dat den koning
heéft op de liefde van zyn volk, gelyk het volk de
vaderlyk zorg van zynen koning erkent, hy sprak
Voorders van de nieuwe gebouwen , die in zoo vele
plaetsen Van ons gelukkig vaderland opgeregt wor
den. Hy eyendigde met te zeggen : « de overtuygiiig der
noodzaekelykheyd om de wetten rypelyk te onderzoeken ,
heeft Z. M. beweégd om de beraedingeti over het straf
wet-boek tol de toekomende Sessie uyt te stellen.»
(a) Indien Van Haanen volgens verdiensten eens gestraft wierd
met eenen itrop, die hem beter schynt dan het ralbyl, daer zouden in
geheel Holland geen e schepen genoeg zyn om de volkeren 0> ette voeren, die ioo een voóibeóldclyke wy» tan straffen zouden wil
len jion uytvoereu.
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Schoon gedrag van JU. DeloS de Mheer. Mistukt homvelyk van de Prinses
Maria/ma- Adressen van eenigo provinciale Starten Den Eerto. Heer de
Smet vervolgd. Vryheyd voor godloose schryvers.

Alhoewel de wet van ai Augustus 1823 uytdrukkelyk vastgesteld had xlat de iuwoonders der gemeynte ,
die voor het maelregt eene overeenkomst zou maeken,
in niet een geval, meerder dan 1 gulde !\o centen par
hoofd zullen moeten hetaelen (is,e deel bladz. 444)»
nogtans Willem had in mey i8a5 het maximum ver—
dohheld en gesteldop 2 guld. 80 centen. Verscheyde
leden der Slaeten hadden over die afperssing geklaegd ;
en Van Maanen had zich te vreden gehouden met te
antwoórden : de klagten zyn de onderseheydene teekens
van deze eeuw. Maer terwyl het volk verduldiglyk Iydde,
wierden 'er eenige persoonen gevonden die den moed
hadden van zich, met kragt,te stellen tegen de afperssingen van het gouvernement, en Mr den Baron Deloë
de Mheer verdient onder deze wel de eerste plaets. Hy
deed aen den ontfanger van zyne gemeynte het deel
aenbieden het welk hy, volgens de wet, schuldig was,
te weten 1 guld. 40 cent, veiklaerende van niets meer
der te willen betaelen. Hy wierd voor den vrede-regter
van Galoppe gedacgd, die hem veroórdeelde, vermits ,
indien het waer is, dat de wet het maximum gesteld
heéft op 1 guld. 4 o cent, eene ordonnancie die wet
veranderd heéft. Mr Deloë appelleerde van dit vonnis
tot de regtbank van Maestricht. Het is merkweêrdig dat
de middelen, welke zyne tegen-party hier ontvouwde,
niet strekten om het eerste vonnis te doen bevestigen,
maer om de regtbank te doen verklaeren , dat zy niet
wettig was om de zaek te ooi deelen. Dit systema , vededigd door het publieke ministerie, en gegrond op het
despotiek besluyt van 5 october 182*} (ise deel bladz.
467 ) wierd door den advokaetvan Mr Deloë met hevigheyd wederlegd. De regtbank verklaerde zich wettig,
deéd het eerste vonnis te niet en geboód van de boet
die den appelant betaeld had, als ook de sommc die hy
in de grejlie in bewaering gelegd had, weder te geven.
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Dit proces heéft meer als dry maenden geduerd, en
men zou kunnen verwonderd zyn, dat Willem het niet
heéft doen staeken : maer hy had andere zaeken te
schikken, die zyne familie raekten. Immers in de hoop
van zyne dogter eens te zien zitten op den troon van
Zweéden, was hy met den Keyzer van Rusland over
een gekomen om de prinses Marianna te doen trou
wen met Gustavus, zoon van den onttroonden koning
van Zweéden, daer den apostaet Bernadotte, door de
listen van Napoleon, koning geworden was (a). Willem
was nu op het punt van dit houwelyk te zien gesloten
worden: want den jongen prins, die te Wcenen zyn
verblyf hield , had van den keyzer verlof gekregen om
de Nederlanden te gaen bezoeken, en hy was in den
Haag aengekomen, daer hy van geheel het Hof, als
erfprins van Zweeden en als den toekomenden schoon
zoon van Z. M., op de treffelykste wys, onthaeld wierd.
En waerlyk de ondertrouw tusschen den jongen prins
en de prinses Marianna had den a5 junius plaets op
het kasteel van Loo in de tegenwoordigheyd van ge
heel de koninklyke familie. Willem benoemde hem,
eenige dagen daer na, generael-major, hy gaf hem het
groot kruys van het order van den Nederlandschen
leeuw, en stelde vast dat het houwelyk te Brussel njet
alle plegtigheyd zal gevierd worden. Gustavus vertrok
dan naer "Weenen om van den Keyzer en Keyzerinne,
die voor hem veel zorg en goedheyd gehad hadden,
zyn afscheyd te nemen, in de vaste meyning van wel
haest in de Nederlanden weder te keeren. Ondertusscheu
wierd 'er bevel gegeven van aenstonds de schoone Augustyne-kerk, daer Willem zynen tempel van gemaekt
had, te vercieren, en van haeren pragtigen gevel geheelyk te vernieuwen. Dit wierd hy middel van 3o
of 40 steenhouwers, die zelfe op de zondagen werkten,
(a) Zie Napoleon 8do deel bladz. 8-42; zie ook aldaer bladz.
189 het deftig gedrag van Gustavus wettigen koning van Zweé
den ; en W' deel bladz. 86S en volgende.
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op weynige weken uytgevoerd. Men maektc ook groote
bereydingen op het stadhuys voor de feesten, die daer
moesten gegeven worden. Bovendien Z. M. deéd, in de
koninklyke manufactuer van Mr Faber te Brussel, een
porcelynen tafel-gerief maeken voór 70 persoonen, en
wilde dat alles, wat de konst van den fabrikant, van
den graveerder en van den schilder het volmaekste
kon voortbrengen, hier met de grootste kostelykheyd
zou vereenigd worden.
De nieuws-bladeren spraken geduerig van dit houwelyk, en zy zegden regt uyt, dat den jongen prins
Gustavus, na de dood van Bernadotte, moest op den
troon van Zweéden komen. Maer dezen ingedrongen
koning zond eene nota aen den keyzer van Oostenryk
en aen den koning van Pruyssen, waer by hy pro
testeérde tegen den titel van erfprins , die men in den
Haag aen Gustavus gegeven had. Die twee Souvereynen, hoe groote voorstaenders zy ook waeren van de
legitimiteyt , offerden hunne grondregels op aen do
staetkunde; zy lieten aen Willem weten , dat zy Gus
tavus als erfprins van Zweéden niet konden erken
nen; Rusland om de eend ragt onder de Souvereynen
te bewaeren, volgde hun voórbeeld na. Daer was ge
heel het plan van Willem om verre geworpen ! het houwelyk wierd in het dak gesteken, en zyne dogter wierd
mislukte koningin van Zweéden, gelyk zynen oudsten
zoón mislukten koning van Engeland was geworden
( 1*1* deel bladz. g3 en 98 ).
Maer terwyl Willem zoo bezig was geweêst met de
belangen van zyne familie, hadden verscheyde provinciaele staeten eyndelyk verst aen, dat het hunne pligt
was de belangen van hunne onderhoorigen voor te
staen. In der daed Mr C. d'Hoogvorst deéd , den 7 julius,
aen de staeten van Zuyd- Braband het voórstel van een
adres aen Z. M. aen te bieden, om de afschaffing van
het maelrecht te vraegen : dit wierd van vele leden
goedgekeurd : maer den gouverneur Ch. Van Der Fosse
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stelde zich daer tegen, zeggende dat men die zaek
moet laeten aen de zorg van deu koning en van de
staeten-generael; en het adres had geene plaets. De
staeten van Henegouwen hadden goedgevonden van,
op het voórstel van Mr Savart Martel, niet alleen de
afschaffing te vraegen van het maelrecht, maer ook de
verbetering der misbruyken in de uytvoering der wetten
over de persoonele belastingen en patenten. Maer dit
adres wierd uytgesteld , om dat het aen den gouverneur
niet beliefde daer aen toe te stemmen.
Nogtans 33 leden der staeten van Limbourg, tegen
ao, stemden voór een adres, voórgesteld door Mr La mberts de Terkelen, waer by zy den koning vraegden
van het maelrecht af te schaffen. De staeten van Luyk
deden nog meer; zy keurden eenpaeriglyk goed van
de ajschaffing van het maelrecht te vraegen; en 42
leden, tegen 11, gaven hunne stemmen voor een adres,
0111 de herstelling van den jury te reclameren, waer
van Willem, zonder daer toe eenige magt te hebben,
de Belgen in 1814 beroofd had ( iste deel bladz. 110).
Maer de adressen van Limbourg en Luyk, byzonderlyk tegenstrydig zynde aen het gene Willem het liefste
had, te weten aen zyne geldkas en despotismus, stelden
hem in zoodaenig gramschap, dat hy aenstonds Mr De
Brouckere, gouverneur van Limbourg en Mr De Lie
dekerke de Beanfort, gouverneur van Luyk, van hun
ampl afzette, om dat zy de beraeding over die adres
sen niet hadden 'weten te beletten.
Indien Willem, door zoo eenen tyrannigen handel,
zyne regering meer en meer haetelyk maekte aen het
volk, zyue procureurs en regtbanken kwamen gelukkiglyk helpen om de zelve nog haetelyker te maeken :
ik zeg geluk kiglyk : want hadden zyne slaefsche pro
cureurs zoo vele processen niet ondernomen, hadden
zyne gedienstige regters zoo vele geestelyken en wereldlyken niet veroordeeld om den despotismus van hun
nen mecster te handhaeven, wy zouden ongclwvffeld
18.
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yeel langer, doch niet altyd , onder zyne dwingelandy
gczugt hebben. Ik /.on te wydloopig zyn, indien ik alle
de processen, die dit jaer plaets gehad hebben, wilde
aenhaelen : doeh ik kan de vooruaemsten niet stilzwygende voorby gaen.
Den perw. Heer de Smet, oversten van het succursael Seminarie van de H. Barbara te Gent, had in 1827,
een sermpon gedaen over de christelyke opvoeding der
katholyke kinderen: na bewezen te hebben dat hunne
opvoeding moet gegrond zyn op de religie, voegde hy 'er
by : « Nogtans wat zeggen de hoogmoedige mannen van
deze wereld en de zoo genoemde apostelen der lichten
"van deze eenw ? Men mag aen de kinderen niet spre
ken van religie (a). Het is om dat zy wel weten dat
zy , zoo lang men aen de religie zal vastgehegt zyn niet
zullen gelukken in hunne godlooze voórnemens van
den antaer en troon om verre te werpen. Daer is de
reden waerom zy, sedert meer dan eene halve eeuw alle
middelen hebben in het werk gesteld , die bekwaem zyn
om de kennis van de religie te verminderen. Zy hebben
gepoogd de memorie der kinderente vullen met ydele en
onnutte kennissen; ten dien ejnde wierden 'er boeken
verspreyd, daer het vergift behendiglyk in verl>orgen
was... » Mr de Smet moest voor dit sermoon den 26 februarius 1828 voor de correctionele regtbank van Gent
verschynen. De Coniock, procureur des kouings, dierf
hier onder andere zeggen : » De schoolmeesters ingesteld
zynde door het gouvernement, het is de akten van het
zelve aenranden, als men de boeken, die eenige school
meesters zouden kunnen in handen hebben, mispryst. »
Alhoewel M' den advokaet de Lantheere de slegte rede
nen van den procureur volkomenlyk wederlegde; nogtans de regtbank sprak een vonnis uyt, waer van de
(a) Dit vervloekelyk systema van den godloozen J. J. Rousseau
(Emile) wierd van eenen opziender der .scholen zoo nanwkenrig
gevolgd, dat hy verboód van de kinderen den Vader ons te leeren ,
(eggende : dit gebed is te hoogdraetende : zy begrypen dit niet.
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Considerans een denkbeeld geven van de wys, op de
welke men onder Oranje regt deéd.
« Overwegende , zegt het vonnis, dat door de grond-tcet tan het
n/k en door andere wettige schikkingen en reglementen, het publiek
onderwys exclimvelyk «n de voórregten is van het goiêternement ( o) ;
• Dat het onderwys gegeven word doór professors, die doór het
gouvernement benoemd worden ;
« Dat deie professors , de leering en de boeken , die in de scho
len gebruykt worden , aen het toezigt van de voogden der universiteyten, en van de opzienders der scholen... onderworpen zyn ;
«Dat dus eenen geestelyken... die, in de uyteaffening van zyne
bediening en in eene publieke vergaedering zich toelaet dit systema van onderwys of een van des zelfs <loeien te mispryzen...
zich plitig maekt van het misdaed , voorzien doór den art. 301 van
het straf-wet-boek ;
«En overwegende dat het genoegzaem bewezen is, doór de tot
tweemael herhaelde getuygenissen van den borgemeester van da
siad van Sint-Nicolaes , van vier leden der regering en van ande
ren , dat den beschuldigden op 24 september 1827 in de parochiaele kerk van Sint-Kicolaes , ter gelegenheyd der opregting van
het wees-huys, eene redevoering heéft gedaen, die onder an
dere inhoud de misprysing of berisping van het wettig pnblick
onderwys het welk in het koninkrvk in wezen is, en dat hy zelfs
gezegd heéft dat de genen , die zich met het tegenwoórdig onderwye
besig houden, 'er lacter de rampzalige gevolgen sullen van gevoelen. •

Dan volgde het vonnis, waer by Mrde Smet veroórdeeld
wierd tot eene gevangenis van dry maenden
Nogtans Mr de Smet en den procureur des tonings
appelléerden van dit vonnis, den eersten om dat hy geene
straf verdiend had , en den anderen om dat de straf te
kleyn was. Deze zaek wierd den 10 en 1 1 april voor het
geregtshof te Brussel gepleten , daer Mr Beyens de zelve
verdedigde met veel behendigheyd:hy toonde dat Mr de
Smet, uyt kragt van de grond-wet, heéft mogen zeggen
het gene zes getuygen hem optygden. « Da ministers van
den godsdienst , zegde hy , zyn uyt kragt van hunne zen
ding verpligt van de geloovigen te onderwyzen in de
leerstukken van de religie, en gevolgenlyk zy moeten
de leeringen bevegten, die aen de zelve tegenstrydig
(ii) Dit was volkomenlyk. vatsch : want verre van in de grond-wet bet
woord txclufivelyk te vinden, men vond'er zelfs niet in, dat het publiek
onderwys in de voorregten was van het gouvernement.
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zyn, zonder onderscheyd te maeken tusschen de leerin
gen , begrepen in boeken , de welke van het gouverne
ment goedgekeurd of niet goedgekeurd zyn... » Voorders zegde hy dat hy den borgemeester Broeyé, opziender
der scholen, afgevraegd heéft van te zeggen wat men verstaet door tegenwoórdig onderwys en welke boeken 'er
deel van maeken ;maer dat dien getuygen niet eenen heeft
aengehaeld dan den A. B. C. ! eyndelyk steunende op de
getuygenissen van 1 3 persoonen , die ten voordeele van
zyuen client getuygd hadden, beweés hy dat M'r de Smet
niet gezegd had het geen zes geluygen hem opgetigt heb
ben. Het hof gaf den 17 april een vonnis waer door het
Mr de Smet ontsloeg van alle vervolging, aengezien 'er
uyt alle de getuygenissen niet genoegzaem volgde , dat
hy in een sermoon de akten van het gouvernement , betrekkelyk op het publiek onderwys oj de manier van
onderwyzen zou berispt hebben.
. Maer terwyl eenen priester van deeene rcgtbank nae
de andere geleyd wierd, om dat hy de waerheyd gepre
dikt had , liet men aen de godloozen , aen de déisten ,
volle vryheyd om hunne vervloekelyke leering te verspreydeu ; immers men zag in het licht komen een vuyl boeksken van 1 54 blad/eydeu (a)gemaekt door eenen prolestant-deist diedierf zeggen :
• Den mensch heéft het gevoelen godsdienstig: een eemigtig geslagt hcéft 'er zich het monopolium willen van toeeygenen; het is
zonder reden ; het godsdienstig gevoelen behoort aen allen toe, het
wilt geen priesterdom : wantwy allen zyn priesters, enden Vader
«Ier menschen heéft ons gewyd : het houd zich niet bezig dan met
het oneyndig goe<l wezen, wiens heylige woonplaets ons hert is;
Waerom dan zou hel (godsdienstig geroeleti) eenen tempel hóutcen voór
de voórzienigheyd, rertnits God de geheele wereld bewoont. Den gods
dienst ounfhangeulyk van de formen en willekeurige leerstukken
aen de welke lui belang en de heerschzugt hem zouden willen on
derwerpen, zou niet kunnen bevlekt worden door iets. uytwendig
en menschelyk. ( Dit i$ enhelen deismus.) Het godsdienstig gevoe
len is onveranderhjk , maer de leerstukken zyn reranderlyk gehjk de
inbeelding; zy zyn onderworpen aen den invloed van de wetten en van
de zeden der volkeren.» (Dit is enkelen protestantismus. )
(a) Christianisme rl philosophic. Discours sur la Cène par A. F. S.
Delamottc. Eruxclles 1828.
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Ik weét niet of den schryver van zulke zottigheden
ergens uyt een dol-huys uytgebroken is : maer ik weét
zeer wel, dat hy de zelve schryvende niet wist wat hy
zegde : het godsdienstig gevoelen is onveranderlyk , ze^t
hy, maer de leerstukken zyn veranderlyk gelyk de
inbéelding ! indien hy eenig denkbeéld had van leer
stukken in zaeken van religié, dan zou hy weten dat zy
zoo onveranderlyk zyn als de eeuwige waerheyd , daer zy
op gegrond zyn.
«Christus is, volgens Delamotte cenen grooten philosooph,den zuy versten der zedeleeraers , maer hy is geenen God. » Wat eene gods-lastering !
' Het is de godlooze leering van vele der hedendaegsche
protestanten welkers leerstukken veranderlyk zyn ge
lyk de inbeelding. Voorders zegt hy : «het zoo genaemdiuysterie van de transubstantiatie is tegenstrydig aen
het oordeel ( wel te verstaen aen het oordeel van eenen
protestant-deist); de mis is eene afgodery » etc. Dela
motte doet niet anders dan uytschry ven de duyzeudmael
wederlegde dolingen der ketters : dus is het niet noodig
hem te antwoorden.
Allen onpartydigen lezer zal bekennen , dat dit lasterschrift van Delamotte, in den zin van Mr de Moor ( ziet
boven blad-zyde i3a ) wel bekwaem was om oneenigheyd te veroorzaeken en om twist en tweedragt te
zaeyen: nogtansmen vond niet eenen procureur-erimineel
om dien anteur te vervolgen. Dit moet niemand verwon
deren; maer men moét ten 'hoogsten verwonderd zyn dat
'er zelfs geene procureurs des konings gevonden wierden,
om een ander niet alleen godloos, maer ook oproprig werk
geregtelyk te agtervolgeu. Dit schrift (a), waer van zeke
ren lYIïerbigny den anteur was, randde met alleen de
kalliolyke religie aen , maer ook het koningdom : dus het
moest toegejuygd worden door de republikaeuen , doói
de pseudo-liberaelen en door alle de vyandeu van onze
II. religie. Eenen zeer liberaeleu man gaf eenen prospec(a) Des destinéesfufures de l'Europe. Bi u relies 1828.
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tus van dit werk uyt, waer in hy den auteur boven
maeten prees en verhefte; hy dierf daer zelfs de valsche
opinien van d'Herbigny bevestigen, zeggende: «De vol
keren beheerschen de koningen. Het is te vergeésfch dat
het verbond van den Catholicismus en van alle da ko
ningen, die hem begunstigen (a), wilt gebieden aen de
Voórvallen , de volkeren tegenbouden of hun doen te rug
gaen ; het (verbond) zal zich duyzendmael verbreyzelen ,
eer het dit zal bereyken. Indien de eene tegenstrydige
zaeken de anderen by brengen, de beurt vandenrepublikaenschen geest is gekomen , en hy zal alles innemen,
indien men zynen toevlugt niet neémt tot eene overeen
komst. Den Roomschen Catholicismus kan niet overeen
komen zonder aen zyn wezen , dat despotiek is, te verzaeken; maer daer is eene overeenkomst mogelyk voor de
monarchy. (b)»
Den Catholicismus kan dan , volgens den uytgever van
dien prospectus, niet bestaen met de nieuwe constitutio
nele gouvernementen. Nn, welk is het natuerlyk gevolg,
dat men moet trekken uyt zooeene opinie? — dat men
de katholyke religie moet vervolgen , verdelgen en te niet
doen , gelyk den godloozen Voltaire aen zyne leerlingen
bevolen heéft, geduerig herhaelende : eerasez l'infame.
(a) Deze spreékwys moet den opstelder van den prospectus ver
schrikt hebben : want in andere exemplairen heéft hy in deszelfs
plaets gesteld : het is te vergecsch dat het verbond van den catholicis
mus, van de liorhons en van Oostenryk, etc. Het is ook wel moge
lyk dat hy dit alzoo veranderd heeft om Willem , indien dezen
zich eens gunstig toonde aen de katholyke religie met het konkordaet getrouwelyk uyt te voeren, niet in te wikkelen in het
anathema, uytgesproken tegen alle de koningen, die den Catholicis
mus begustingen.
(b) Zie hier de eygen woórden. « Les peuples dominent les rois.
En vain Palliance du catholiscisme et de tous les rois qui Ie seconden!,
prétend-elle commander anx événemens, arrêter les peuples ou les
faire rétrograder , elle se brisera mille fois avant d'y parvenir, Si les
contraires amènent leurs contraires, Ie tour de ïesprit républicain est
revenn, et il envahira tout, si 1'on n'a recours a une transaction. Le
catholicisme romain ne peut transiger sans renoncer a son essence
qui est despotique; mais il est une transaction possible pour la mo
narchie..»
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En wie was den uytgever van dien prospectus! den
liberaelen A. Baron, professor van het musaeum te Brus
sel, en opstelder van de gazet/e des Pays-Bas , die
door het gouvernement betaeld wierd; wanneer zag men
dien prospectus , waeragtig manifest tegen de katholyke religie, in het hcht komen? op den zelven tyd dat
de katholyke Nederlanders, met ongeduld, afwagtten de
uytvoerjng van het konkordaet, het welk hun de vrye
uytoeffening van hunne H. religie moest wedergeven!
Maer om den lof, die A. Baron, in de gazette des
Pays-Bas, aen den anteur des destinées futures de l'Etirope gegeven heéft, te kunnen weêrdeéren , is het noodig
eenige plaetsen uyt dat liberal boekje aen te huelen.
Den ciloyen dHerbigny , na de republiek aengeprezen te
hebben , en de monareby als een koninklyk en priesterlyk gouvernement veroordeeld te hebben, spreékt van
de fransche revolutie van 1789 en durft zeggen :
« De fransche natie is al eenen reus toórtcaerts gegaen in haere revo
lutie; zy hecfl de voórgaende eeutcen gebrandmerkt en de toekomende
geopend. Zy zal zich de eerste gaen aenbieden aen het vernuft van de
geslagten die ous volgen. De jaerboeken van den menschelyken geest
bieden geene tydstip aen va^aoo eene wonderbaere ontvouwing
van zyn verstand... Hehvênuft der franschen , sedert zoo vele eeu
wen opgesloten geweést hebbende , schynt alle zyne kragt bewaerd en op eenen dag- yerzairiufct. te hebben om , in eenen keer
en voor altyd, te zegepraelen ov^föde onwetenheyd en weder
stand der koningen.... Dewanschej^tie is niet geweést het gene
zy kon zyn, en zy is nog niAt^het gene zy zal zyn. Het gene zy gedaen heéft zal haer leeren , wat 'er haer nog over is te doen ( a ) •

Men verstaet zeer wel, wat afgrysselyke les hy hier
geéft aen het. jf,aj*sch volk, en hy geéft de zelve les
j* /?,,^fllï qatipti francaise, dans sa révolution, s'est avancée comme un
..- géant ; elle a jlctri les siècles passés , et ouvert les siècles futurs. Elle
f'
ara se présenter la première an génie des générations qui nous suivent. Les annales de Vesprit humain noffrent aucune époque d'un si
prodigieux déreloppement de son intelligencc... Le génie des francais
ayant élé comprimé depuis tant de siècles, sembie avoir réservé et
amassé toute sa force dans un jour, afin de triompher, d'un seul
coup et a jamais, de l'ignorance et de la résistance des rois
La uation francaise n'a pas été ce qu'elle pouvait être, el elle n'est pas
eneore ce qu'elle sera. Ce qu'elle a fait, lui apprendra te qui lui
reste a faire....
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nen bet meestendeer der andeie volkeren. Voorders voór
legt hy « dat 'er eene onfeylbaere afcheyding zal komen
tusschen de volkeren en de koningen, en dat de ko
ningen zullen vallen en ongelukkig worden. »
Nogtans deze schrikkelyke voórzegging raekt het koninkqk der Nederlanden niet : want den propheet dHefbigny heéft gedroomd, dat den dag van eene onfeyl
baere afcheyding noyt zal verschynen voor den koning
der Nederlanden en voor zyn volk ; zy zullen tot het
eyndeder eeuwen vereenigd blyven, en waerom? «Wil« lem den 1, zegt by, houd direkte gemeynschap met
« zyne volkeren; daer is in de historie niet eenen ko« ning die zoo geregeerd heéft, ten zy Marcus ^dure« Rus in de geruste tyden van het Roomsch ryk (a).
« De Nederlanden 7yn den eenigsten staet van Europa
« die hevryd is van de twee groote plaegeu, die alle
<r anderen verdrukken, het priesterlyk jok en hetaris(a) D'Herbigny toont hier eene volkome onwetenheyd van de his
torie of eene groote boosheyd, als hy de regering van Willem roemt
en vergelykt met de regering van den eerloosten van alle devorsfen.
Karcus Anrelius maekte glorie in philosoóph te zyn; hy 'trouwde
met Annia Faustina , eene zeer ontugtige vrouw ; in plaets van haer
in tetoonien, hy beloonde haer gey Ie minnaers , en hy overdekte zich
met eene schande, welke den laegsten derslaeven niet zou hebben
kunnen lyden. Zyne philosophieke godloosheyd ging zoo verre,
dat hy de vert'oeyel; ke Faustina onder het getal der godinnen
stelde, haer etme tempel opregtte,en de nieuw getrouwde vrou
wen praemde van aen die vuyle godin eene offerhande te doen !
hy was eenen treeden vervolger tan de christenen , en het is precies
hier om dat hy tan de godloozcn geprezen word :hy heéft duyzende
martelaeren gemaekt , onder de welken men onderscheyd eene
doorlugtige vrouw van Roomen,de H. Felicitas en haere zeven zo
nen Hy is in hetjaer 180 gestorven. En d'Herbigny heéft van zoo een
wanschepsel van boosheyd , met lof durven spreken ! en eenen
professor van het musueum te Brussel heéft het boekje van d'Her
bigny durven pryzen en des zelfs prospectus uytgeven ! indien Wil
len niet van zin was geweést de katholyke religie in de Nederlanden
te niet te doen , zou hy die twee mannen niet gestraft hebben ? wat
d'Herbigny aengaet , Willem toonde hem in eene andientie zoo veél
genoegen, en hy reykte hem zoo dikwils de hand toe , dat den pro
pheét zelf, die zoo een onthael niet voorzien had, 'er ten hoogden
over verwonderd was.
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< toeratisch jok / het is een koninkdom, dat in het hert
« van Europa, tot een voorbeéld geplaetst is in het mid« den van despotieke gouvernementen. »
O wat een geluk voór de Nederlanden , dat den goe
den koning Willem genaede gevonden heeft by den
pseudo-propheét, en niet begrepen is geweest in het ysseïyk vonnis, uytgesproken tegen alle de andere koningen !
uogtans d'Herhigny maekt nog een onderscheyd tusschen
de koningen, en hy bemerkt dat de eenen protestant zyn
en de anderen katholyk / en deze laetsten zyn de pligtigsten : want « de katholyke koningen, zegt hy, zyn nog
a het gene zy waeren over dry honderd jaeren, ge« bruykende de hygeloovigheyd om de staetkunde té
« versterken , en gebruykende de staetkunde om de by« geloovigdheyd uyt te breyden. » Was dit de volke
ren niet ophitsen om, en boven al, de katholyke konin
gen van den troon te werpen? men kan 'er niet aen
twyffelen : want hy voegt 'er by : « indien de konin
gen dikwils het regt gehad hebben van de volkeren te
kiezen, de volkeren hebben noyt het regt verloren van
de koningen te kiezen. » Met wat eenen drift moest zoo
een boos werk en des zelfs prospectus niet gelezen worden
door de leerlingen van A. Baron ! en zoo een oproerig
werk wierd in degazette van Van Gobbelschroy geprezen^
en de procureurs-erimineel lieten het gerustelyk en publiekelyk uyt geven!
Leerlingen van het Coltegium philosophieum gezonden naer Roomen. Des
polieke betlrtfven, Aenkomst vim Aigr. Capaocini. Opening der Staeteni
'Bellet en Jodar uytgehannen. Al. Ducpelimix en anderen gecangen. Vereeniging der kathoh/ke en liberaelo schrgvers. De Potter in dè Petits-Carmesi
Ven bisschop tan Namen ingewyd.

Wanneer de katholyken , in de voorgaende jaeren ,hunne wenschen geduerig uytd rukten om, by middel
van een konkordaet , bischoppen te bekomen ; dan wier
den zy uytgelachen van de zoo genoemde liberaele journaels,die hunne redenen hadden om noch konkordaet
noch bisschoppen te willen : zy schreu welen alsdan geweldiglyk tegen den Pans en de klergie, en zy geveyusden
19."
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biüeriyk te Weenen over de gevaeren, die den stact zou
den bedreygen, mdien'ereen konkordaet met den Pans gemaekt wierd : nogta'ns het wierd gemaekt, maer niet uytgeroerd; en die zelve journals begonnen nu in 1&28 geWeldiglyk te schreuwen om bisschoppen te hebbeu. Zy
-"wierden waerlyk kwaed, en zy durfden den Pans be
schuldigen , dut hy het konkordact niet wilde uytvoeren.
De oorzaek van hunne gramschap \vas, dat den Paus
Uytstelde te voldoen aen den eysch van "Willem , die
Mr Oudernard, pastoor van O. L. V. van de Kapelle te
Brussel > Voor Bisschop van Nameh gevraegd had: maer
den Pans had wel reden om dit te weygeren , overtuygd
zynde door den Confidentielen brief van Van Gobbelschroy, dat Willem in het maeken van het konkordael
niet regtzinnig gehandeld had. ISogtans Willem had het
grootste belang om de redenen weg te nemen, die Z. H.
beletteden van bisschoppen te benoemen : want hy had
de stemmen noodig van de katholyke leden der StaetenC-enerael , aen de welke hy, dit jaer, eenen nieuwen tienjaerigen budjet moest voórstellen. Hy deed dan aen den
Pans nog eens de schoonste l>eloften , en drong allyd ster
ker aen, om de benoeming van MrÜndeuard te bekomen.
Bovendien hy vraegie Mgr. Capaccini voor nuncius
om met hem de uytvoering van het konkordaet te re
gelen.
Maer op den zelven tyd, dat hy het konkordaet scheén
fe willen uytvoeren, gebinykte hy eene nieuwe streék 0i1i
zyn boos systema te handhaeven : immers hy deéd, door
Mr de Celles zyneu gezant te Roomen, ilen Pansoodmoediglyk en met aenhoudmg verzoeken, om vier leerlingen
van het Collegium philotophirum in een der Seminarien van Roomen te willen aen nemen. Dit was misschien
de fynste van alle de listen, die Willem heéft kunnen
verzinnen om, indien zyn verzoek toegestaen wierd, den
aertsbisschup en de vicarissen generael der openstaende
bisdommen te kunnen beschuldigen van tegroote strengheyd. Mrde Celles heéft noyt bekent gemaekt de wetens
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weêrdige voorwaerden , op de welke Z. H. cyndelyk heeft
toegestemd. Zekeren Roelants, opziender var» de universiteyt te Loven, vertrok dan keymelyk met vier leer
lingen van het Collegium philosophicum naer Roomen,
alwaer zy, na over hunne bekwaemheyd ondervraegd
en eenigen tyd over hunne roep beproefd geweest te
hebben, in het Seminarie van den lï. A pullmans aenveérd wierden. Deze zaek wierd gehcym gehouden tot
twee daegen voor de opening der Staeten , wanneer de
gazette van Van Gobbeïschroy de zelve bekend maekte.
Willem bad veel gerekend op den indruk, welken deze
puverwagte tyding ia Belgien zou doen, en op de ge
volgen, die men daer uyt zou trekken. En waerlyk de
ministeriele journaels schreven aenstonds, dat den Paus
in zyne Semiuarien aennam de jongelingen, welken onze
geesteljke Oversten niet wilden aenveêrden; die Oversten
zegden zy , willen meer katholyk zyn als den Paus >
dus zy hebben ongelyi.
Nogtans hier was een groot onderscheyd te maeken
tusschen den stand van den Paus en van onze geestelyke
Overhéyd : immers Willem had door zyne besluyten van
den «4 junius de regten der bisschoppen overweldigd,
die door goddelyk regt verpligt zyn de jongelingen ,
geschikt tot den geestelyken staet, van jongs af te onderwyzen ; hy had hun bovendien verbqden van voórtaen eeuige leerlingen in de Semiuarien te ontfangen dau,
degenen van het Collegium philosophicum; gesolgenlyk
zy konden deze leerlingen in hunne Semiuarien niet aenuemen zonder zich te onderwerpen aeu die schismatieke
besluyten , zonder hunne geheyligste regten af testaeu,
en zonder hunne wezendlykste pligten te verraeden.
Maer wat den Pans aengaet , Willem had aen hem
niet kunnen zeggen gelyk hy aen de bisschoppen gezegd
had : gy zult voortaen geenejongelingen onder wy zen ;gy
zult de leerlingen van myn Collegium philosophicum
in uwe Seminarien aennemen en geene anderen. Dus
den Paus had eeue volkome vryheyd om die leerlingen.
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aen te nemen of niet, zonder zich op eeniger wys te
onderwerpen aen de booze Lesluyten van Willem. Men
mag of men kan uyt de aennetuing \an die vier ge
melde leerlingen niet anders besluyten dan alleenlyk ,
dat den Pans aen het verzoek van den koning heéft
toegestemd, om hem een nieuw bewys te geven van
zynen goeden wil en van zyne groote goedheyd, in de
hoop van Willem te bewegen om van zyne despotieken handel, ten opzigte der katholyken, af te zien.
En in der daed groot was alsdan den despotismus die
de katholyken verdrukte : want geheel het ouderwys zoq
van de jonkheyd als van de kinderen zelve, was onder
de magt van het gouvernement. Alle de professors der
kollegien, alle de schoólmeesters en schoolmeesterssen
moesten zich onderwerpen aen het exaem,ódl Willem
door zyne booze besluyten geboden had; en dit e.xaem
diende zoo zeer niet om zich te verzekeren dat de genen,
die wilden onderwyzen , daer toe bekvvaem waeren , dan
wel om de gelegenheyd te hebben van kalholyke Belgen
aftewyzen en Hollanders, zelfs protestanten, in hffliue
plaets te stellen (a). Eenige pastoors en ondel-pastoors,
pm geene hollandsche schoolmeesters in huuue parochien te zien komen , hadden zich aengeboden om de
kinderen van hunne parochiaenen gratis te leeren lezen,
gchryven en cyfferen : maer zy waeren van de hand ge
wezen! de zusters van liefde te Melsele waeren gelyk
(a) liet is meermaels gebeurd, dat de examinateurs de zotste
vraegen voórstelden aen katholyke schoolmeesters, by voórbeéld:
fioe doet de iragen , als jiagter oom naer de marJtl ryd $- hoe sist de pan
qls moeder hoeken bakt ? Men had wel te raeden om aen zulke en
diergelyke vraegen te voldoen : het antwoórd , dat zy wilden heb
ben op de eerst vraeg, was roto to rato; en op de tweede: siste,
siste siste. Dit zou niet dan belachelyk zyn ; maer het was eens boosheyd , om dat zy die vraegen deden met iuzigt van de genen , die
'er niet op antwoórden , verlegen te maeken , en als onkundigen af
te wyzen. Ik wil niet spreken van de meer dan onbetaemelyka
vraegen , die sommige ombeschaemde examinateurs durfden doen
aeu de schoólmeesterssen, welken zy meermaels van schaemte dederj
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vele anderen niet aengenomen om kinderen te leeren ',
zy hielden dan op van te onderwyzen; maer zy gingen
voorts in de kinderen te leeren brcyen en naeyen. Van
Doorn , gouverneur van Gent zond aeu Mr den graef
de Bergeyck; borgemeester van die gemeynte, bevel van
die brey-en-naey-school te sluyten. Dezen wilde daer aeu
niet voldoen, en wierd van zyn ampt afgezet : hy ging
dan aen den gouverneur de reden vraegen ;an zyne af
zetting, en kreeg tot antwoord, dat het gouvernement
eenen borgemeester , of allen anderen persoon afzet
tende , geene rekening van zyne beweég-redenen te doen
had. Hy ging dan by Van Gobbeschroy, en v ra egde
wat 'er tot zynen last was : dezen antwoordde dat hy
alleenlyk afgezet was om dat den gouverneur van
Gent had laeten weten , dat M' de Bergeyck de zelve
gevoelens , gelyk het gouvernement, niet had over het
publiek onderwys.
Epnen .onderpastoor zond aen het gouvernement een
verzoek-schrifl om een kleyn traktement te vraegen,
gelyk vele andere onderpastoors genoten. Den borge
meester der gemeynte wierd belast van den verzoeker
te ondervraegen , en van onder anderen te antwoórden
op de volgende vraeg : welke zyn zyne uitlatingen over
het Collegium philosophicum en over het vernietigen
der kleyne Seminarien?
Eenen pastoor, ouden man van 83 jaeren, gedwon
gen geweést hebbende van zynen dienst te staeken ,
vraegde een pensioen om stil te leven ; eu hy wierd
door bevel van het gouvernement, onder vraegd over zyn
gevoelen wegens het Collegium philosophicum /
Van den anderen kant, alhoewel het konkordnet de
zaeken hersteld had op den voet , daer zy waeren voór
de besluyten van if\ junius 1825 ; uogtans de kleyne
Seminarien bleven gesloten, en indien eenen pastoor on
dernam van eenigen jongeling in de latynsclie tael te
onderwyzen, hy wierd door het geregt agtervolgd (a).
(a) Een vermete vermoeden was telfs genoeg om eenen priester
J« agtervolgen. Het is alxoo dat Mr Bertrand . pastoor van Let gast-
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Wat de groote Seminarien aengaet , niet eenen leerling
was daer, sedert i october 1 825, aengenomen geweêst :
dus allede Seminarien waeren nu by na ledig, en in
dien 'er nog een kleyn getal van Seminaristen zich daer
bevond, de reden was dat de geestelyke overheyd hun
daer langer, dan bet de gewoonte was, deéd verblyven,
pp dat de Seminarien niet geheel ledig zouden worden :
maer dit muest wel haest een eynde nemen door het ge
brek van priesters in de parochien (a)
Nogtans den Pans, hopende van Willem tot betere ge
voelens te overhaelen , voldeéd eyndelyk aen zyn ver
zoek, en by preconiseérde,den 23 junius, Mr Oudernard
voor het Bisdom van Namen; hy zond ook Mgr Capaccini naer het Nederland. Dezen kwam den io october te
Brussel : dit was al wat Willem verlangde om de oogen
der katholyken te verblinden. Hy sprak van dit voórval
met gi'oot genoegen aen de Staeten-Generael, welkers
zitting hy den 20 october te Brussel opende, zeggende:
huys te Rebecq, door den distrikts-kommissaris Digneft'e vermoed
en beschuldigd wierd, dat hy aen vyf of zes jongenlingen de latynsche tael leerden , en dat hy hun opgehitst had om in de kollegien der Jesuiten in Vrankryk te gaen studeren. Hy moest dan den.
18 junius voor de regtbank te Nyvel verschynen : maer den be
schuldiger geene bewyzen kunnende by brengen, wierd M' Bertrand yry-sproken.
(a) Ziet hier hoe zeer het getal der leerlingen in de Seminarien,
verminderd was sedert de besluyten van 14 junius 1828.
In 1825.
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«De voorbereydende maet-regels , voór de uytvoering van het
konkordaet, worden de eenen na de anderen geregeld. De onderhan
delingen , daer over geopend , gaen voorts met eene wederzydsche
zorg, die 'er alleen den goeden uytval kan van verzekeren : de preconisatie van den bisschop , benoemd tot den Stoel van Namen ,
doet my de zelve eensgezindheyd hopen voór de vervulling der
andere openstaende stoelen. •

Wat eene Verfoeyelyke geveynsdheyd ! op den zelven
tyd dat hy zoo sprak , was M' Eyschen ,door zyu bevel, van
Trier naer Bünn vertrokken, om daer de aenncming te
bereyden van een nieuw baksel van 40 leerlingen van het
Collegium philosophicum ,i\ve Willem ging zenden naer
de Universitevt van die stad. Zou Willem die jongeluigen naer Duytsland gezonden hebben, om de theologie
te leeren, indien hy van zin was geweest van het koniordaet uyt te voeren? maer mils alle de jongelingen,
die te Trier, te Roomen en te Bonn studeerden, geheelyk op kosten van het land onderhouden wierden,
en dat 'ev daer voor niets in den budjet gesteld was,
zoo is de vraeg, ujt welke geldkas Z. M. liet geld haelde
om zulke zwaere en buytengewoone onkosten te betaeten.(Zi'# i,,e deel bladz. 450 en volgende.)
Willem, na volgens gewoonte gesproken te hebben
van de voldoende gesteltenis van het ryk, toonde zyu mis
noegen voór de provinciale Staeten,die hem de afschaf
fing van het maelregt en de herstelting van den jury
gevraegd hadden; hy beschuldigde hun van zich deregten
torgeeygend te hebben, welkende grond-wct exclusivelyk toeschrift aeu de wet-gevende magt... dan voegde
hy 'er by :
• Ik heb aen eene kommissie vertrouwd het onderzoek der ver
betering, welke het hoog onderwys bekwaem is te ontfangen.
Het publiek onderwys is den grond van het borgerlyk geluk; de
zorgen , welken het vereyseht, moeten tnt dat oogwit geschikt wor
den ; ik zal ook deze zorgen ayten niet alleenehjk als eene van tnyne
getcigiigste pligten maer ook ah een tan myne dierbaerste regteti....
• De ontwerpen van den bnytengewoonen budjet voór het toekomende jaer en van den gewoonculyken budjet voor tien jaeren zyn gereed om aen uwe vergaedering voórgesteld te worden.
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Ik kan U. hoomogende de gelukkige verzekering geven, dat vrt
den nieuwen tien-jaerigen loop zullen kunnen intreden zouder dat
de publieke lasten eenigsints bezwaerd worden....
«Ik heb eene wet doen gereed maeken , waerby de schikkingen,
gemaektin de eerste jaeren van myne regering vOor de schelmstuk
ken in materie van oproer, zullen vervangen worden...
«Ik ben zeker van de regtzinnige medewerking van U. hoogmogende, om het publiek welvaeren sterker te vestigen mei onze
grond- wet te beschermen tegen de aentdilen van de onwetenheyd
of tan de grootermaeking (eragération.). »

Het geén Willem daer zegde van zyn zoo genoemd
regt over het publiek onderwys , was de bevestiging
van den Conjïtlendden brief ^an zynen minister Van
Gobbelschroy, eu een nieuw bewys dat hy, niet tegenstaende alle zyn e beloften, gedaen aen den H. Stoel,
de besluyten van [8a5 wilde staeude bonden. Dezen
trouw looztn handel en de haetelyke berisping, welke
by plegtiglyk gaf aen de provinciaele staeten, veroorzaekteu nen bevigsten twist in de staeten-generael :
immers wanneer zy beraedden over het adres tot ant
woórd op de redevoering van Willem, dan zegde M'
De Gerlache '.
Ik denk dat 'er" reden is van regt uyt te antwoorden dat da
provinciaele staeten yeeue berisping verdienen... Is dan het gouverirement zoo gevoelig en zoo argwaenig geworden , dat het kwaed
word voor een enkel verzoek? De instelling van den jury is niet
minder noodzaekelyk als de afzondering der dry magten en de
veranfwoórdelykheyd der ministers, die men ons nog betwist,
en wat betwist men ons niet? IVy sullen vroeg of laet alle de
teaerborgen bekomen, die ivy rraegen , daer is wcynig aengelegen
of het gourerne ment wilt of nieten wilt. De beweging is begonnen...
liet is nanwelyks dry jaeren geleden, dat ik hier met een wel
kleyn getal van agtbaere medegezellen de tryheyd tan het onder
wys verdedigde. Dit was dan eene grouwelyke lastering! vvy
waeren kwacdwilligen , de vrinden van den vremdeling! wy wier
den byna uytgejouwd! heden is het eene van die waerheden,
die langs de straeten loopen. Het gouvernement wist niet wat
het tlcèd over dry jaeren, als het de onderwyzing om verre
wierp; en het bewys daer van is, dat het nu kommissien ver
gadert om te vraegen, wat het moet doen met alle die puynhoopen. Het voerde den oórlog tegen de opinien, daer is alles;
het kende zoo weynig zyne regteu , en het is zoo zeer vervoerd
doór do woede van te reglementeren door besluyten of door zynen
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vernielende fanatismus, dat het schynt niet te weten dat de opinien zynen eygendom niet zyn... Heb ik hier geene lieden ge
hoord die zeer wel vonden dat het gouvernement, door enkele
besluyten , aennamdegeneraele onderneming van het monopolium
der opvoeding van onze jongheyd, opvoeding die, door de
eeuwige wet van de natuer, met regt toekomt aen den eersten,
koning, aen den vaderdes huysgezins? Zy vonden zeer wel dat
men de genen, die de onderwyzing in vremde landen zouden
gaen zoeken, beroofde van hunne politieke regten, en dit altyd
door enkele besluyten!... Men kan veél durven doen in een landj
daer men , sedert 13 jaeren, straffeloos wetten toepast, die alleenlyk gemaekt zyn voor den oproer, alhoewel 'er noyt schyn
van oproer geweést is. Al had ik niet dan myne oude klagten
tegen het gene het gouvernement een tan zyne dierbaerste regten
noemt, tot veragting der regten van het vaderschap, ik zal stem*
men tegen het adres. »

Vele andere leden spraken met dé zelve kragt en in
den zelven zin : nogtans het adres, na eenige veran
deringen ondergaen te hebben , wierd goedgekeurd door
&7 stemmen tegen 22. De staeten zegden in dit adres...
« Wy hopen ook dat de regtzinnige en gebeele uytvoering van het konkordaet zal volbragt worden volgens
de begeêrte van U. M. en volgens de grondregels, die
door de Constitutie van het ryk ingesteld zyn... »
Nogtans den nieuwen minister van financie M' Van
Tets van Goudriaan kwam, den 27 oetober, een ontwerp
van wet aen de Staeten voo' stellen over den budjet der
buytengewoone onkosten voor 1 8 29 , beloopende a7millioenen, 201 duyzend, 686 guldens : dit beloop, gevoegd
by den tien-jaengen budjet, maekte eene somme van 87
iuillioenen, 76 duyzend, 7^8 guldens, die in het toeko
mende jaer moesten betaeld worden ! Dien minister stelde
ook een ontwerp van wet voor over den nieuwen tienjaerigen budjet beloopende 68 millioenen, 754 duyzend ,"
3 18 guldens, en een ontwerp over de middelen om da
kosten van dien budjet te dekken; het maelregt bevond
zich noch onder deze middelen : doch hy stelde in den
zehen oogenblik een ander ontwerp voór, in het welk
het maelregt uytgelaeten was : maer hy v raegde in zyue
plaets eene vermeerdering van g5o duyzend guldens op
20.

ïGz

W1M.EW

den colleclïven zegel, van 600 duyzend guldens op het
personeél, en van 5 o ten honderd op het zout, sterke
dranken, bier en azyn. Den minister, onderrigt zynde
van den hevigen wederstand ter sectieu tegen den tienjaerigen budjet , nam den zelven te rng , en stelde eencn
anderen voor, waerin hy het maelregt afschafte; uuier liy
vraegde eene vermeerdering van 3o ten honderd op alle
de dranken, gedistileérd in het land; 25 ten honderd
op de inlandsche bieren , azyn en zout... Men zal voorder het lot van deze voórstellen zien.
Indien hef gouvernement de toestemming der Staeten aen zoo een voórstel wilde bekomen, had het zekerlyk wel voorzigtig moeten zyn om de gemoederen niet
te verbitteren : nogtans het maekte zich den volgenden
dag pligtig van een misdaed tegen de drukpers : im
mers twee schryvers de heeren B L. Bellet en H. Jador ,
opsteklers van den yirgus , waeren den 1 julius, te
Brussel veroórdeêld geweest tot een jaer gevangenis, om
dat zy tegen het ontwerp van den nieuwen straf-wetboek geschreven hadden (a). Zy hadden hunnen toevlugt genomen tot de vaderlyke goedertieren Iheyd van
Z. M. , en gratie gevraegd. Willem had, doo;- een besluyt van 4 october, hun verzoek genadiglyk toegestaen ,
met bevel van aenstonds uyt het land te vertrekken.
Dan vraegden zy van liever hunne straf te ondergaen ,
dan uytgebannen te worden : men antwoórdde dat zy
moesten vertrekken. Zy protesteêrden tegen zoo eene
willekeurige uytbanning : maer zy wierden door de
gendarmen uyt het land geleyd. Alr Ed. Ducpetianx,
eeneu jongen maer moedigen advokaet, zoo eene openbaere schending der grond-wet niet kunnende verdraegen,deéd*in den Courrier des Pays-Bas , eenen artiken stellen, waer in by die uytbanning toeschreéf aen
(a)Zy hadden de volgende snakery in hun dagblad gesteld,
Paurre peuple , on vous prenxura, on tous pendta
Voila la liberté , biribi
A la facon de latbati , mon ami.
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het ministerie. « Bellet ea Jador, zegde hy , hadden tot
de goedertierendheyd van den koning hunnen toevlugt
genomen , en de strengheyd der ministers heéft hun lot
verzwaerd. Men heéft eenige maenden van gevangenis
veranderd in eene eeuwige uytbanning; uien heéft, door
eone barbaersche bespotting, deze gewaende verandering
vercierd met den titel van gratie. » Mr Ducpetiaux als
anteur van dien artikel, en Mr Coché-Mommens , druk
ker van den Courrier als mede pligtig, wierden, den 28
october, in de gevangenis geworpen, beschuldigd zynde
van gepoogd te hebben het wantrouwen en oneenigheyd
Ie verwekken onder de inwoonders van het ryk , en dus
strafschuldig volgens liet besluyt van 20 april 18 1 5.
13e advocaeten Jottrand en Glaes waeren ook gevan
gen voor twee artikelen , geschreven tegen Van Maaneu
en gesteld in den zelven Courrier. Meester de Stoop ,
bedienende het ampt van procureur- geuerael, had deu
Courrier doen agter volgen ter oorzaek, zegde hy , van
de te verre gaende losbandigbeyd van dienjournael, ia
Z. E. den minister van Justitie te hoonen en te beledi'
gen. De Stoop had ook bevolen den Courrier te straffen,
op dat zyne straf zou dienen tot een voórbeêld , dat de
andere journaels zou kunnen verveérd maeken.
Het was dan dat de genen, die byna altyd met onverschilligheyd (om niets meer te zeggen) de katholyke
schryvers hadden zien veroordeelen , de oogen open de
den en zagen , dat den zelven despotismus , onder den
welken de katholyken nu i3 jaeren gezugt hadden, hun
ook ging verdrukken : maer het was ook alsdan, dat de
vereeniging der liberaele en katholyke schryvers, waer
van den grond al eenigen tyd gelegd was, eyndelyk vol
trokken wierd om eenpaeriglyk,en met kragt, de vryheyd
der drukpers weder te eysschen.
De zaeken waeren in dezen toestand, als "Willem, den 3
november, eene boodschap zond aen de Staeten, waer in
hy vraegde van hem een erediet te openen om i5 millioenen te ligten tot onderstand van zyne bezittingen in Oost
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Indien. Mr Ch. de Brouckere nam deze gelegenheyd waer
om in deze zelve zitting een voorstel te doen van da
grootste aengelegenheyd , zeggende... Ik heb de droefheyd van een jammerlyk besluyt, gemaekt in het midden
der beroerten, te zien overleven aen de herstelling van de
diepste rust? hoe zou ik kunnen verdraegen dat de druk-r
pers gevangen blyve in den oogenhlik, dat wy geroepen
zyn om te stemmen over de biuljetten van zoo vele millioenen ? hoe zou ik kunnen agter-uyt-gaen , wanneer
eene wet van uytneming, stoutmoediger dan oyt, opstaet en schynt de dagen van hestandelykheyd,die haer
nog over zyn, te willen tellen door het getal van haere
slagt-offers? .. Ik heb de eer u voor te stellen de afschaf
fing van de besluyten van 20 april 181 5 , en van den 6
meért 18 18 (zie is!e deel bladz. i36 en 3 16.)
Den volgenden dag 4 november wierden de heeren
Claes, Jottrand en Coché-Mommens te Brussel voór het
geregt gebragt. De regters waeren wat verlegen; want
zy wisten- geene wet aen te haelen, volgens de welke
zy die mannen konden veroordeelen , en nogtans De
Stoop had geboden hun te straffen : maer den fiskael
Morel vond uyt,dat f^dn Maanen den eersten wethou
der was van het geregtelyk order van het ryk, en dat
de beschuldigden dien eersten wethouder in de uytoeffeningvan zynehooge bedieningen beledigd hadden. Dan
kwam hy voor den dag met den art 222 van den straf
wet-boek, de hy hun toepaste. Alhoewel de advokaeten
Van Meenen en Mascart dat ongereymd systema van be
schuldiging geheelyk om verre wierpen ; nogtans de reg
ters « overwegende, dat de twee artikels in kwestie klaerblykelyk geschikt zyn tegen Z. E. den minister van Jus
titie , die den eersten wethouder van het geregtelyk order
van het ryk is , en ten zynen opzigte beledigingen be
vatten ter gelegenheyd van zynehooge bedieningen... by
gevolg worden veroordeeld , Jottrand, auteur van den
eersten artikel tot eene gevangenis van 8 maenden ,.
Claes , auteur van den tweeden artikel tot eenjaer en
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Cochë-Mommens tot G maenden,en ider in het byzon~
der tol de kosten van het proces. » Zy appelleérden van
dit vonnis, uytgesproken den 7 november. Ues anderendags zag men in den Courrier des Pays-Bas eenen
naemloozen brief die eyndigde in dezer voegen :
«Daervalt my een gepeys in:laet 0n3 de eene woórden stellen
tegen de anderen. Men heéft tot hier toe de Jesuiten vervolgd ;
Iaet ons de ministericlen bespotten , hoonen en vervolgen ; dat al
wie niet duydelyk doór zyne akten zal bewezen hebben, dat hy
aen niet eenen minister aengekleéfd is , gesteld worde in den ban
van de Natie , en dat den vloek van de antipopulariteyt met alle
«yne gevolgen op hem val Ie..

Mr Coché wierd uyt de gevangenis gehaeld en gebragt
voor den regter ter instructie, die hem vraegde, wie den
anteur was van dien brief? hy antwoordde : mits Je regtbank zoo wel den drukker als den auteur veroórdeéld ,
geloof ik dat het onnoodig is hem te noemen. Mr De Potter
dit vernomen hebbende deéd, den 14 november, eenen
artikel stellen in den Courrier, waer in hy zich den
auteur verklaerde van den gemelden brief. Hy wierd des
anderendags aengehouden en in de Petits-Carmes gezet.
Alle de katolyke en liberaele journaels toonden hunne
veronlweêrding over die gevangen-neming, en het volk
murmureérde met luyder stem. De ministers ziende dat
de zaeken meer en meer in de war geraekten, hielden
raed : Mr Verstolk, minister der bnytenlandsche zaeken,
keurde de strengheyd af, die men kortelings tegen eenige
■chryvers gebruykte; zyn gevoelen was, dat het gouver
nement moest agter-uyt gaeu ; Van Mannen in tegendeel
oordeélde dat men in het zelve systema van strengheyd
moest volherden ! Van Gobbelsclnoy zegde, dat het zou
beter geweést hebbpn van geene geweldige middelen te
gebruyken ; maer dat het gouvernement, als hel eens
eenen stap gedaen had , de zwakheyd niet moest heb
ben van terug-te- keeren. (a).
(a) Weynigen tyd daerna wierd 'erin Uenegonwen een gebed,
gemaekt voor de primaire scholen, overvloediglvk uytgestrooyd .
flet welk , indien het geene allergrootste zottrgbeyd was , eene aller-
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Nogtans Mr De Potter, die niet meer als Van Gobbelachroy en Van Maanen wilde agter-uyt-gaen, deed nog
eeuen artikel onder de naem van ministerialismus in den
Courrier zetten, waer by hy zynen eersten brief beves
tigde, en waerin De Stoop wederom een misdaed vond
dat strekte om de ingezetenen te ontrusten en het wan
trouwen te veroorzaeken.
Maer terwyl De Stoop zich bezig hield met dit zoogenaemd misdaed te agtervolgen, maekte ^^illem zich
pligtig van een misdaed, dat waerlyk de ingezetenen
ontruste en het wantrouwen veroorzaekte , als zy zagen
dat hy in de wyding van den bisschop van Psameu zich
een regt aenmuetigde, dat hem niet toekwam. Eu waer
lyk Mr Oudernard, alle de noodige breven van den Pans
ontfangen hebbende t had de zwakheyd gehad van het
koninklyk placet te vraegen. Willem gaf dan den 17 sep
tember, een bessluyt waer in hy zegde : « Wy hebben goed
gevonden ons placet aen die Bullen toe te staen....«W«y*drukkelyk verwerpende den eed, tot den welken den ver
zoeker gehouden is dóór eenige der genoemde Bullen ,
als tegenstrydig aen onze regten en voorregten , als ook
aen de regten en vrydommen van onze onderdaenen. »

grootste godloosheyd zou zyn : zie hier eenige plaetsen van dat
Gebed voór Z, il. Willem I, Koning der Nederlanden
en zyne doórlugttge familie.
» 0 God ! gae voort in Willem 1 te verlichten , dien grooten vorst,
welken uwe voorzienigheyd voor opperhoofd gegeven heéft aen
alle de provincien en koloniën der Nederlanden. Dewaerhem onder
de schaduwe van uwe vleugels , help hem roemweêrdiglyk uytvoeren het geén hy voórheéft... voórde eerder wetenschappen, voor
den voortgang van de opregte Blosophie en voor de voltoying der
konsten; maek , grooten God , dat hy niet agte dan de deugd...
dat hy niet bescherme dan de goede hoedaenigheden , en dat hy
xyn betrouwen niet geve dan aen mannen die, gelyk zynen tegenwoórdigen minisier van het inwendig, begaefd zyn met de grootste bektcaemheyd, die het licht beminnen , en die genegen zyn om te tcerken
voor het geluk en voór de rationale tolmaeking tan het mentchdom .'...•
VanGobbelschroy is dan gekanouiseérd ! mv dunkt dat Gouban en
Van Maanen , wel een plaetsken nevens dien nieutcen heyligen ver.
diend hadden , en Van Ghert eenen accetsit.

i8a8.

167

M* Oudernard wierd dan, den 28 october, in de hoofd
kerk van Naemen gewyd door Mgr Hommer, bisschop
van Trier, geassisteerd door Mr Cuvellier Vicaris gene»
rael en door Mr den Kanonik Han regard, die door den
Pans bemagtigd waeren om in deze plegtigheyd de plaets
van twee bisschoppen te bedienen. Den eed, voórgeschre
ven door de pansselyke bulle, wierd door den nieuwen
bisschop niet afgelegd geduerende de ple»tit>heyd, gelyk
het pontificael het gebied, maer in de bisschoppelyke
Kapel. Hct schynt dat men dit alzoo gedaen heét'l nyt
"vrees van eene verergernis, die in de kerk zou hebben
kunnen plaets gehad hebben , nyt reden dat het Koninklyk placet^ gesteld op den rug van de originele bulle, dien eed uytdrukkelyk verworpen had. Men vreesde
dat, indien den eed , welken den Pans vereyschte, publikelyk in de kerk gedaen wierd , den referendaris of
overdraeger Van C>hert'er zich zou tegen gesteld hebben,
en dat hy de moedwilligheyd zou gehad hebben van het
placet met de restrictie te doen voórlezen. Met is waerschynelyk om de zelve reden, dat eenen der Kapellaenen van Mgr Hommer de geheele genoemde bulle niet
heéft voórgelezen , en opgehouden heeft aen het deel ,
het welk den text van den vereyschten eed vervattede.
rsoglans Willem was zeer misnoegd om dat Mgr Ou
dernard den eed, vooigeschreven door den Pans, gedaen
had: hierom wilde hy den eed niet aennemen , welken
den nieuwen bisschop, volgens het konkordaet in de
banden van Z M. moest afleggen , voor al eer hy mogt
in het bezit van zvn bisdom gesteld worden. Kyndeiyk
Willem wat beter gezind geworden zynde, onding, den
17 november, den bisschop om den eed van het kon
kordaet te doen. Den eerw. heer Kanonik Hanregnrd
nam dan, op 24 november, bezit van het bisdom in den
naem van Mgr Oudernard, die hem ten dien eynde volmagt gegeven had. De Kanoniken vergaderden zich , op
dien dag, in de groote kamer van het kapittel; en na dat
den akt van vol-magt, de. bulle van in 't bezitstelling,

1 68

WlLtBJ*

en de bulle ad Capitulum voórgelezen waeren ; na dat
den volmagtigden den eed in den naem van den bisschop
gedaen had , is Mr den gouverneur met zynen seeretaris
in het kapittel gekomen, daer men hem aenstouds toonde
de procuratie , door den bisschop gegeven aen Mr Hanregard. Dan heéft den genoemden seeretaris voorgelezen
het proces verbael van den eed, voórgeschreven door
het konkordaet van 1827, die Mgr Oudernard te Brus
sel aen den koning gedaen had : voorders leésde hy een
basluyt, waer hy Willem zyn placet gaf aen de bulle
van in 't bezitstelling : maer dat besluyt vervattedeook eene
protestatie tegen den eed, welken den bisschop aen den
H. stoel gedaen had ; en deze protestatie was hier op ge
grond, dat dien eed ( volgens "Willem, die de lessen van
Goubau wel onthouden had) zaeken behelsde, die te»
geustrydig waeren aen de wetten, grondregels en gebruyken van het land, aen de vrydommen van de Nederlandsihe kerk en aen de regten van den troon. De le
zing van dat boos besluyt gedaen zyude, heéft den gou
verneur weg gaende, in den naem des konings verklaerd, dat Mgr Oudernard in 't bezit gesteld was van
het bisdom van Namen. De kanoniken, die niet voorko
men waeren geweést van het gene den gouverneur in
het kapittel moest komen doen, waeren zeer verbaesd
op de vooilezing van dat besluyt, en het is misschien
aen hunne ontsteltenis toe te schryven, dat de pansselyke bullen ad. Clerum, ad populnm, ad vassalos in
de kerk niet voórgelezen zyn. Men kan uyt den leelyken rol, die Willem in deze twee plegtigheden gespeéld
heéft, gemakkelyk besluyten, dat hy een antecedent
wilde instellen, op het welk hy in het toekomende zyne
voordere overweldigingen zou kunnen vestigen.
Beraeding der Stoeten over het voorstel van Jf. De Brouckere. Fan Mannen
iinnaci vau den Koning. Budjet voor 1839 aangenomen. Ligting van iS
-millioenen goedgekeurd.

Het voórstel van M> De Brouckere over de afschaffing
van de besluvten van i8i5 en van de wet van 6 meêrt
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j 8 i 8, wierd Jen 28 november in de Staeten onderzogt. Ik
kan niet nalaeten eenige uyttreksels te geven van de
redevoeringen die, in deze vermaerde beraeding uytgesproken zyn, en die den despotismus van het gouver
nement zoo wel bekend maekten.
Mr De Seeus na bewezen te hebben dat het besluyt
van 20 april moest aenzien worden als met volle regt
afgeschaft, randde de wet van 6 meêrt aen, zeggende:
» Deze wet is een groot net , uytgespanncn om te vangen al wia
fnishaegt. De laetere voórvallen hebben het oogwit van die wet
schynen aen-te-wyzen. Het is omtrent -4 jaeren geleden dat eenige
journals, waer van vremdelingen medeïielpers waeren, niet alleenlyk den philosophismus , die in Frankryk zoo vele rampen heéft
voortgebragt , verspreydden , maer dat eenen van hun met eene
walgende onbeschoftheyd den grouwelyken atheismus aenpredikte.
Men beschimte de katholyke klergie met eene volkome vryheyd...
Niet een antoiïteyt toonde zich genegen om die losbandigheyd tegen
te houden ; men verschanste zich agter de vryheyd van drukpers.
De buytensporigheyd ging zoo verre , dat zy deéd vermoeden dat
eene heymelyke magtde zehc opstoókte en begunstigde. Op den zelven.
tyil ot'ffende men eene strenge inquisitie op alle de sermoonen der
katholyke priesters, en als men maer op eeniger wys middel vond
0n1 ie agtervolgen, men bragt hun voor de regtbanken.»
M' ve Gerlachc. • Het geén my doet vreezen dat den arreté van
1815 zoo gemak kelyk niet kan om verre geworpen worden, gelyk
men het zich inbeéld , is dat hyden vader is van eene talryke familie,
en dat liy magtige bondgenoten heéft. Is het den geest der duysternissen niet, die hem in 1018 een nieuw lsven heéft gegeven,
en die de besluyten van 1825 overhet onderwys en zekere artikels
van het ontwerp van den straf-wet-boek , beéft voortgebragt? lcést
iu den art, 480 van het genoemd ontwerp de straften waermede men
de priesters bedreygt, die hiieltcisselir.g zouden gehad hebben niet
eene vremde mogendheyd , het is te zeggen met hun gze&telyk Opper
hoofd; en ziet in den art. 159 hoe men ven ïin is de schryvers te
«tralien , die zouden gepoogd hebben den eerbied, die men aen de pu
blieke autoriteyt, aen de bestacnde wetten en reglementen schuldig is,
te verminderen,.. Eene administratie, waer van byna alle de hoof
den onkatholyk zyn , word schielyk ontsteken met eeue grooten
iver voorde zaek van den kathohcismus; zy is van voórnemen onze
priesters te verlichten en te doen herboren worden ; zy alleen wilt
de provisie van alle de geestelyken van het ryk ondernemen j
Goede diefiaers, te voren bekend doór hunnen haet en hunne veragting voór allen slach van godsdiensten , studeren op de conciiiLii en worden kanonisten ; en om de eenvoudigeu te v erleyden , zy
2i.
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trekken het kleed van goede herders Ren , zy nemen stoutmodiglyk
op zich van de kudde te hoeden : maer men ziet 'er nog hunne
bloedige klauwen, die hun verraeden , doórsteken... Men maekt
eene overeenkomst met den Pans; groote vreugd in geheel het
koningryk ! maer weynige dagen daerna laet men , door eenen
Confidentielen brief, weten dat meu over niets overeen gekomen is.
Bevoorregte journaels doen hun best , de eenen om ons te bewyzen
dat een konkordaet niet is dan eenc overeenkomst van onnoozele
roenschen , de anderen dat wy onder den invloed zyn van eene
factie die men, kost dat kost, moet verpletteren : en om te bewyzen
dat zy alle mogelyke gunst verdienen en geene jesuiten zyn , zy
prediken stoutelyk den atheismus en zy bekladden hunne bladzeyden met al wat de godloosheyd het aenstootelykste heéft. Wy
klaegen 'er over; men antwoord , dat die vrypostigheyd het gevolg
is van de vryheyd van drukpers... De zaeken blyven in dien staet
tot ontrent het openen van deze Sessie : alsdan eenige jonge Belgen
beginnen het modder, waer mede eenige eerlooze vremdelingen
onze instellingen overdekt hadden , af Ie schudden ; zy vatten het
ministerie in zyne woórden, en spreken vrylyk over alle zaeken.
Gy weét het overige... Indien zy enkelyk eene school van godverzaeking en godloosheyd geopend hadden , gelyk hunne voorgaenders , indien zy de agtbaerste opperhoofden van onze klergie in
earricatueren gesteld hadden , men zou hun wel gerust gelasten
hebben... »
Sermont de Vohberghe : » alles was gerust in het rvk , wanneer
de ongelukkige besluyten van 182o de verbéelders der Natie praemden van haer te ontdekken de slagen , die men toebragt aen haere
vrydommen. Tot welke mannen, tot welke grondregels nam men ,
ged tierende twee geheele jaereu, zynen toevlugt om onze regtveêrdige klagten te beantwoorden? tot de zelve mannen, tot dezelve
grondregels, die men gelooft nu te moeten vervolgen. Dan was alles
goed, alles wierd wel onthaeld , zoo haest men de kntholyke religie
aenrandde ; haere verdedigers wierden bespot en geslasterd : het
scheén dat men van den oogenblik , als men eenen katholyken smadelyk handelde, als menimand capncien of jesuit noemde, men regt
had tot eene belooning. Maer alles, zelfs de godloosheyd heeft een
eynde.
tiet is dan eens gebeurd dat die zelve srhryvers veranderden van
■praek, zonder te veranderen van grondregels; zy randden de mi
nisters aen... en de antoriteyt geloofde streng te moeten zyn tegen
die zelven persoonen, welke zy onlangs aenzag als haere* standvastigste verdedigers. Indien de ministers zich vyanden gemaekt
hebben van die zelve mannen , die zy aengemoedigd hadden , heb
ben zy reden van zich te beklaegen ? zeker niet... Wat ons aengaet, wy hebben geklaegd , wy hebben droef geweést over het
•chenden van het order; wy hebben over de dolingen van die
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schryver» gezugt ; verre van tegen hun de strengheyd der wetten
te beroepen, wy hebben hunne lastertael veragt, wy hebben 'zé
hun vergeven, en wanneer wy eyndelyk gezien hebben, dat dé
magt zich tegen hun bedient van wetten , die een uytdrukkelyk
misbruyk zyn, dan hebben wy ten hunner voordeele de vryhey4
wedergeyscht, welke de grondwet aen allen waerborgt... »
Surlct de Chokier : ■ Ik vraeg het woórd om in deze vergade
ring eene openbaere sehuld-belydenis te doen voór de stem, dié
ik in 1818 gegeven heb ten voordeele van de wet van 6 meert...
Ja ik heb gestemd voor die wet, de welke aendagtelvker onderzogt zynde , erger is dan het besluyt zelve dat zy ging afschaf
fen... Ik had alsdan Ie goed gevoelen van de menschen, en ik
geloofde niet dat de wethouders , die de wet moesten toepassen ,
xieh 10 jaereu «hierna nog zouden bevonden hebben in het inconstitutionneél prorisoor, in het welke wy de lafliertigheyd I ebben tan
te leten .. Wy hadden ons misnoegen moeten toonen aen den mi
nister , die wel wist dat hy ons zyn ontwerp voórstellende, ons
voorstelde van eene onwettigheyd te bevestigen , en eenen strik
spande aen onze goede trouw... Dien dag is eenen waeragtigen dag
tan sullen geweést, die zich hebben loeten bedriegen; ruaer in wet
geving kan dit geene verontsehulding zyn , en dit zal my in het
toekomende wantrouwiger maeken : ziet daer, wat het ministerie
met zyn systema van bedriegery zal gewonnen hebben... Den lo
ning heéft ons gezegd , dat hy verpligt is de regten tan zyne kroon
te handhaven , om de zelte ongeschonden aen onze opvolgers over-tezetten. Z. M. teekent hier onze pligten af; wy moeten ook onze reg
ten ongeschonden overzetten aen onze oprolgers; wy hebben gezworen.
de zelven te bewaeren , en wy zullen getrouw zyn aen onzen eed...,

M' y~an Sasse van Yssell, na gezegd te hebben dat
de kamer der volks- verbeélders, ged tierende 10 jaeren,
een bezadigd gedrag gehouden heéft, en dat na het
verloop van dien tyd, haeren patriotismus wakker ge
worden is door de altyd aengroeyende overweldigingen
van het gouvernement, voegde 'er by :
« Het gouvernement, doór de onervaerenheyd of den drift
van zyne ministers , meer en meer in eenen valschen weg in gewikkeld zynde, hield zich niet meer te vreden met eene halve
slaverny , met het welvaeren van den akkerbouw en van de indus
trie op-te-offeren aen zyn ongelukkig systema van Hnancie...
Het wilde eyndelyk de vaderlyke magt aenranden , zich meester
maeken van de religie en van de zedeleer van onze kinderen,
hun opvoeden in de grondregels , die het zou goedvinden lam
in te boezemen , om hun beter te bereyden , om verduldiglyk d«
gevolgen van eenen vervloekelyken machiarellismus te ondergaen.

I"] 3

WILLEM

• Het nas dan dat eene mi noriteyt , zwak door het getal maer
«terk door de grondregels en de regtveêrdigheyd van haere zaek,
opstond; zy stelde de publieke opinie in beweging; zy sprak
aen het hert der vaders des huyggezin, en haere droeve stem
weêrgalmde van het een eynde van het ryk tot in het ander :
de verontweêrding wierd algemeen , men poogde haer te stillen
met eenen fonctionaris ( Goubau ) weg te zenden : maer het was
te vergeéfsch... Men peysde dan van in het slyk en modder van
Frankryk eenige pennen te zoeken, die zich met geld zouden
laeten omkoopen , om de maetregels te verdedigen , welken de
Belgen verwierpen. Deze veragtclyke hulp veranderde de vryheyd
van drukpers in losbandigheyd. Die loon-trekkende vremdelingen
lasterden straffeloos den Christianismus, predikten den atheismus,
hielden den spot met de publieke zedeleer, schreeuwden tegen al
wat heylig en geëerd is onder de menschen , terwyl de priesters
van de eene regtbank naer de andere , van het een kot tot het
ander gesleurd wierden , om zich in de overgrootbeyd van hunne
verontweêrding bediend te hebben van spreékwyzen , die mis
schien wat onvoórzigtig, maer zekerlyk verschoonbaer waeren.
«Van dien tyd af bemerkte men in het gedrag der ministers
geheyme inziglen , en men zogt 'er de reden en het oogmerk van.
Zy wierden haest verdagt, dat zy de Ultramontacnen, gelyk men
ons noemt, met voordagt wilden verbitteren om de poogingen
van de liberaele party kragteloos te maeken, en de vryheyd van
drukpers, op voorwendsel van losbandigheyd, iu te toomen..,
Wy wenschen de natie geluk over de ontdekking van deze laege
list; zy zal aen alle de partyen doen gevoelen de noodzaekelykheyd van malkander te verstaen en van het voorleden te ver
geten, om op het toekomende te letten. Wy, heymelykejesuiten,
Apostoljken, of belaeden met andere schimp-naemen, wy zullen
'er de eersten het voorbeéld van geven , wy zullen eene hulpzaeme hand bieden aen onze oude tegenstrevers, om met hun,
in de zelve rangen en onder de zelve vandels, alle benadee
ling te bevegten , die men zou willen toebrengen aen onze vryheden .. Zy gelyk wy , wy gelyk zy, wy zullen allyd voortstap
pen tot het zelve oogwit. »

Vele andere reile.-iHers spraken iuet de zelve kragt en
bewezen bovendien, dat de ministers veranlwoordelyk
zyn. fan Muanen, die tot hier toe gezwegen had nam
dan het woord, en durt' onder anderen zeggen:
» Metis aen den koning en aen den koning alleen, dat myne
nmptgenoten en ik verantwoórdelyk zyn voor alles , wat de uytoefl'ening van onze bedieningen raekt. Den koning alleen heéft het
r egt en is alleen bekiraem om te oórdeelen, ofv-i/ onze pligten volbren
gen gelyk hel beho.it aen deugdzaei/ie en getrouwe dienaert... De vry
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heyd der drukpers is een onweêrdierlyk voórdeel : maer wanneer
wy zien , dat men gedurende vele maenden , dagelyks, wat zeg ik ,
van uer tot uer alles aeuwend om de natie te doen gelooven dat het
koningdom eene plaeg is, welke God in zyne gramselmp gaf aen xyu
volk..., dan zal zeker allen vriend van zyn vaderland zulke schrif
ten aenzien als booze daedeu , die strekken om het geluk en de rust
ra« het land te stooren (a) Mr De Gerlaclte antwoordde hem den volgenden dag, zeggende.» Wanneer de ministers niet verantwoórdelyk zyn als aen den koning alleen, dan word den koning teranttcoórdelyk aen het rolk , het welk een groot ongeluk is : want als
deze verantwoórdelykheyd uytgeu-ffend word , mits zy het hoofd
van het gouvernement aenrand, dan valt geheel het gouvernement
in duygen. Het is dit het gene wy , op eene schrikkélyke wys, zien
geschieden in de despotieke landen , en in allede landen, daer
geene constitutie is , die het willekeurig belet en intoomt. Het volk
lyd langen tyd te Constantinopelen, het lyd veél; het vergadert
zekeren dag, het word oproerig , het steékt het paleys van den
keyzer in brand en bedreygt het leven van zynen meester : het is
de wet der verantwoórdelykheyd oproeriglyk uytgevoerd , en dus
met formen, die eerder ongelukkig dan voórdeelig zyn. •

Eyndelyk na dat deze beraeding 6 dagen gednerd
had, en dat 'er 38 redenaers het woórd gevoerd had
den, wierd het voórstel den 3 december ongelukkiglyk
verworpen door 63 stemmen tegen ^.
( a ) Het is zoo , Seigneur Van Haanen ! maer wie waeren die schryvers ? voór wie schreven zy ? wie wos het die hun betaelde? inderdaed het was onder anderen d'Herbigny die het koningdom aengerand heéft, en het zyn de katholvke schryvers die (Ie Courrier
de la Meuse) zyne monsteragtige leering bevogten hebben ; — het is
de gazette des Pays-Bas, journal van VanGobbelschroy ,die het boos
werk van d'Herbigny niet alleen geprezen, maer 'er verscheyde
uvttreksels van gegeven heéft ; het is den ministerieled journat de
Gand die, op de aenstootelykste en zotste wys den lof, gegeven
door de gazette des Pays-Pas aen den anteur des destinóes future» ,
nog is te boven gegaen; eyndelyk het kouiugdnm is nengerand
geweést, maer door wie? door eenen derden ministerieleu journal
la Sentinelle , die met regt de cerlooze genoemd wierd , en die haero
vroede en godlooze stem vercenigde. met de twee eerstgenoemde
journals. En Van Haanen durfde klaegen over de losbaudigheyd
van schryvers , die hy zelf betaelde , en hy wilde geheel de vryheyd
der drukpers te niet doen! het is al of hv zegde : dry jnurnaels ,
opgesteld doór rremdelingen, die wy belaelen, hebben misbruyk gemaekl
ran de drukpers , ergo men moei Ho opstrlrlci * of auteuts rail alle de
katholyke en liberaele joui naels ophangen.
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Op deze berugte beraeding volgde welhaest eene an
dere : immers de staeten begonnen den 18 december,
het onderzoek over den Imdjet der buytengewoone on
kosten voor t8ag. De redevoeringen, die in deze gelegenheyd plaets gehad hebben, waeren zekerlyk van het
hoogste belang : doch ik wil 'er alleenelyk van zeggen
d;it de voornaemste redenaers hier ophaelden de menig
vuldige klagten van het volk ; zy bewezen, dat de stae
ten den budjet moesten weygeren tot dat het gouver
nement aen die regtmaetige klagten {griejs) zou regt
gedaeu hebben. »
Wie van ons ziet niet , traegde M' Van Sassen van Yssclt, dat
den stand van onze zaeken zeer gevaerlyk is? de Natie verdeeld
in staetkundige en godsdienstige prfrtyen ; eene heymelyke ongerustheyd overal verspreyd; onbepaelde wenschen, verlangens
en het misnoegen van alle de klassen zyn de ongelukkige teekens van eenen bekommer! yken staet, waer van de verbeélding
alleen den vrind van den troon en van het Vaderland verschrikt,
en zelfs reden van vrees over de grenzen verspreyd ( a ). »

f^an Gohhelschroy , die in deze beraeding wat hevig
over de hekel was gehaeld geweest, zoo hy wel ver
diende, stond eyndelyk op, om al hetende te zeggen dat
hy niets te zeggen luid!! dan ging men over tot het stem
men, en den eenjaerigen bud|et, voor 1829 (blad/. 1 6 1 )
wierd den ao deieu.ber, door 53 stemmen tegen 5i
aengenomen ! Alle de hollanders hebben 'er voor ge
stemd, uvtgenomen de heereu l^an Sassen van Yssell,
T'farin, f^an Tuyll, f^an Serooskerken en Corverhooft; alle de Belgen te^en, uytgenomen Geelhand,
Dellajaille , fan Hulthem, P^an Crombrugghe en
( a ) Mf dunkt dat dien geleerden redenaer, die zoo wel de
gesteltenis van het ryk verstond , en den moed had van zich
daer over regtzinnig uyt te drukken , wat meer dienst deéd aeu
zyneu Vorst en Vaderland dan zyne landgenoten, die het gou
vernement streelden, en openlyk loochenden het gevaer daer den
staet in was. Indien de majoriteyt der hollandsche volks-verbeélders de zelve gevoelens gehad had gelyk dien trefl'elyken
man, men kan niet twyffelen of Willem zou nog heerscheu
over de Belgen.
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Reyphius die, als president den laetsten stemmende,
het l^t van den budjet heéft beslist! Het onlwerp over
de middelen om dien budjet te bctaelen wierd goedge
keurd door 60 stemmen tegen 44- Twee dagen daerua
wierd het ontwerp van wet voor eene ligting van i5
millioen ten voordeele van Java onderzogt, en in weer
wil van den hevigsten wederstand van eenige redenaers,
het wierd den a3 december door 83 stemmen tegen
1 j aengenomen f
Mr Ducpetiavx veroordeeld. De Potter verwezen. De glazen van Van
Mannen verbryzeld. Ontwerp van een» tyrannige wet tegen de drukpers.

\n dien tusschen-tyd was de zaek van Mr Ducpetiaux en van Coché-Mommens voor het hol der assisen
te Brussel, 12 december, gcpleten. Den eersten wierd
den volgenden dag veroórdeeld tot een jaer gevange
nis, tot eene boet van 5oo guldens voor de kas van
Z. M. en tot de onkosten van het proces; den tweeden
wierd vrygesproken. Uit proces van Mr Ducpetianx heéft
een allergrootste gerugt gemaekt in geheel het koninkryk : immers hy had den artikel, voor den welken hy
gevangen was en den akt van beschuldiging van .1. De
Noop gezonden aen de advokaeten van de voórnaemste
steden van Belgien , en zelfs aen de genen van Paiys,
om hun advies te vraegen. Ue heeren Van Hulst en
Uoreye, advokaeten-generael hy het hoog geregts-hof
te Luvk, beslisten dat Mr Uucpetianx niet gedaen had
als gebruyk gemaekt van een regt, dat de grond-wet
hem geeft; 23 advokaeten van die stad vervoegden hun
ne omlerteekeningen by de genen der twee eersten :
lertien advokaeten van Luxembourg verklaerden, dat
Mr Uucpetiaux niet kon ptegtig zyn om dat hy nieteenen
minister als byzonderen persoon bestraft had, maer als
publieken functionaris, als verantwoórd'ely ken agent. Vyf
advokaeten van Brugge, acht van Gent, vier van Loven
onderteekenden eene consultatie ten voordeele van de zaek
van Mr Uucpetiaux. Eyndelyk negen advokaeten vau
Parys gaven eene beredeneérde consultatie , waer in zy
zegden :

f

fjö

wu.i.êm

» Willen dat hel regt van gratie te doen , het regt niet tneef
is van de straffen te verminderen , maer van de zelven te veriwaeren, dit is, gelyk Mr Ducpetianx gezegd heéft, eene barbaersche en bespottende uytlegging van den arti. 67 der grond-wet; het
is bovendien, had hy 'er moeten byvoegen , eene flagrante óver
weldiging op de geregtelyke magt. Men kan niet loochenen dat
'er hier verwaering is; dat men het straf-wet-boek open doe,
daer zal men zien de overgroote ruymte die de gevangenis ta»
een jaer afscheyd tan de uytbanning , en bovenal van de eeuwige
uytbanning. •

JNogtans MrDe Potter wierd den 19 december voor het
hof der assisen gebragt, beschuldigd zynde door J. DeStoop dat hy, op eene hevige wys, de ingezetenen over
het gemeen welvaeren, hunne bestaende regten en vryheden tragl Ie ontrusten, en tevens ook een deel der Natie, onder den naem van ministerielen zoekt te doen ver
volgen en verstooten; voorders dat hy den anteur is van
eeuen artikel, waer in de poogingen van den voorgaende
artikel herhaeld worden. Deze artikels , zegde J. De Stoop ,
strekken kIaerblykelyk om de ingezetenen te ontrusten ,
en om tusschen hun het wantrouwen, twist en verdeeldheyd te. veroorzaeken....
De heeren Van iMeenen en Va ndeWeyer verdedigden
de zaek vanden beschuldigden op eene wys, die zoo veél
eer deed aen hunne schoone gaven als aen hunnen patriotismus. De plevtzael was niet alleenlyk vol volk,maer
de galden en de opene plaets en de straet waeren opge
vuld van eene ontelbaere menigte, die den uytval van
het proces afwagtte. Na dat de a<lvokaeteu tien 20 decem
ber hunne luystervolle verdediging geeyndigd hadden,
nam 1v1>' De I 'otter het woórd, en deed eene redevoering,
die van de toehoorders op de hevigste wys toegejuygd
wierd. Het hof is dan gaen beraeden en heéft den zelven
dag ontrent 6 tieren 's avonds een vonnis uytgesproken,
waerby Mr De Potter veroórdeeld wierd tot eene gevan
genis van 1 8 maenden en tot eene boet van 1 000 gul
dens. Het was dan dat de gramschap der menigte uytberstte. De eenen schreeuwden : vivat De Potter ! an
dere floten op de scherpste wys; het was een ysselyk
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getier. Den president geboód aen de gendarmen van de
zael ledig te maeken. De menigte, bestaende uyt persoonen van allen staet en onderdom, ging dan op de straet
den veroordeelden afwagten. Zoo haest het ry-tuyg daer
hy zich in bevond j verscheén , wierd liet van de menigte
omringd. De gendarmen, die hem vergezelschapten , wil
den dat den koetsier snellyk zou voertzetten : maer het
volk greep de peêiden by óen toom, en praemde den
koetsier op stap te ryden. Het is alzoo dat den veroór
deelden, tusschen het herhaeld geroep van vive De Pot
ter! a bas Kan Maanenl van de menigte tot aen de
gevangenis vergezelschapt wierd (a). Zoo haest hy daer
binnen was, wierd het hótel van Van Maanen, die regt
over |de gevangenis woonde , aengerand en zyn glazen
met steenen verbryzeld. Maer de gendarmen kwamen
de menigte verstrooyen, en deze ging gernstelyk weg,
te vrede zyiule van aen Z. E. eene kleyne waerschouwing gegeven te hebben.
Den borgemeester Wellens, aen het hoofd van eenige
leden der regentje giug Willem troosten over het affront
dat zyueu dienaer , eersten wethouder van het ryk , aengedaen was : »
■ Sire, zegde hy, in het midden der diepste rust, in het midden
der gevoelens van hooagting en dankbarheyd , waer mede de
inwoonders van Brussel voor U. M. bezield zyn, een kleyn getal
van zinneloozen heéft zoo even buytensporigheden bedreven ,
welke allen borger afkeurt... Wy komen, Sire, in de naem van de
inwoonders van Brussel , die zoo getrouw zyn , die het order en
de gerustheyd zoo beminnen, aen den voet van den troon van
U. M. onze verontweêrding uytdrukken ter gelegenheyd van de
wanorders, veroorzaekt door een kleyn getal van pligtigen. De
schielyke herstelling van het order zal, zelfs buyten het land,
bewyzen dat alle gepeys van oproer verre van onze karakter is ,
(») Men zou konnen verwonderd zyn , dat de borgers zoo vcel eer bewyzett aen De Potter, die zich, in zyne godloozc schriften den gesworew
vyand van de katholyke religie verllaerd had (vstp derl blads. jao) : raaei
zy beschouwden hem hier allcenlyk als mini voorst..ender van de vryheyd
en ats de slagtoffer van het ministerie : dus de cer, die zy hem hier aendeden , was eerder eene openbaere uytdrukking van hunne liefdevoorde vry
heyd en van hunnen haet tegen den despotismus , dan wel een teeken vaa
persoouele aenklcving aen den antikatholyken De 1'otter.
33.
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en de anteurs van die zotte wanorders zullen 'er niet dan schande
nyttrekken. t Willem antwoórdde : • Ik ben verzekerd , dat de goede
en getrouwe borgery van Brussel geen deel genomen heéft in
de wanorders, die eenen oogenblik geduerd hebben , en die allen
borger afkeurt en ontkent. Ik neém de uytdrukkingen van de
genegentbeyd, die gy my toont in den naem van uwe medeborgers,
in dank aen... Ik zal altyd de onderhouding der grond-wet voor
oogwit hebben , gelyk ik altyd gehad heb. Wat aengaet de omstandigheyd , daer gy my komt van te spreken, de wetten zyn daer,
en men moet 'se uytroeren om de waere pligtigen te straffen. Gy moet
van uwe kant waek en op dat zulk een toneel van wanorder niet
meer vernieuwd worde. »

Maer de weiten , daer "Willem hier van sprak , moesf en
niet streng genoeg zyn : want hy zond, op 22 december,
aen de Staeten een ontwerpvan wet, waerbydebesluyten
ao april 18 15 als ook de wet van 6 meêrt 1818 afgeschaft wierden en eene andere in hunne plaets wierd
gesteld. Men sprak in deze nieuwe wet van geene min
dere straffen als van gevangenissen van 2, 4 of 5 jaeren,
en van geene mindere boeten als van 1,000 of 3, 0oo gul
dens. Van Maanen, die deze wet gemaekt had terwyl hy
nog woedde van gramschap voor zyne gebroke glazen,
wilde in eenen keer de vryheyd der drukpers vernietingen ,
en alle monden stoppen : maer voórziende dat hy eenen
hevigen wederstand in de Staeten zon ontmoeten, gebruykte hy zyne gewoonelyke argiistigheyd om hun te
bedriegen en zyne schroomelyke wet te doen goedkeuren.
Immers verscheyde liberaelc redenaers , die gewoon waeren den despotismus van het gouvernement te bevegten,
hadden meermaels in de Staeten geklaegd, dat zy in de
ministeriele gazelten geduerig veragt en gehoond wier
den ; anderen hadden dikwils hunne verontweêrding
getoond tegen de bittere beschimpingen en bespottin
gen, welke de journals, betaeld door het gouverne
ment, dagelyks ujthraekten tegen de katholyke religie:
dit gaf aen Van Maanen eene goede gelegenheyd om te
veynzen van hun eenige voldoening Ie geven, en alzoo
hunne stemmen Ie winnen. Hierom stelde hy in de nieuwe
wet eenen artikel waerby met eene gevangenis, die buy

V

i8a8.

irg

ten de twee jaeren niet mogt gaen , en met eene boet van
ten hoogsten 3,ooo guldens, moesten gestraft worden alle
de genen, ten eersten die dóór redevoeringen , gespreken
in publieke plaetsen of vergaederingen , of door geschrif
ten, afdruksels, graveérsels, beelden of schilderyen, zich
zullen pligtig gemaekt hebben van belediging {offence)
of smaed tegen een der leden van de Staeten Generael;
ten tweeden die zich van het zelve misdaed zullen pligtig
maeken tegen de corps van den Staet , tegen de geregtshoven, tribunaelen, regters of andere aengatelde autoriteyten en publieke fonctionnarissen ., (a); ten derden
die door eeuen der zelve middelen eene der godsdien
stige gemeenschappen, aen de welke de grondwet eene
gelyke bescherming geéft, zullen gelasterd hebben.
Het is niet mogelyk van de haetelykste dwingelandy
op eene listiger wys te verbloemen : want volgens ^het
eerste, indien imand in eene publieke plaets, in een kollihuys aen twee vrienden gezegd had , dat men dezen of
dien gedeputeerden , als zynen tyd zal uyt zyu , niet moet
kiezen, om dat hy aen het gouvernement slaefsch onder
worpen is en altyd roept, voor de wet : dit was genoeg
om veroordeeld te kunnen worden tot twee jaeren ge
vangenis en tot eene hoet van 3,ooo guldens. Volgens
het tweede was het niet geoórloofd eenige akten van de
ministers etc. te beknibbelen of te berispen; men mogfc
zelfs niet klaegen,als eenigen agent van het gouverne
ment, te beginnen van de zoogenoemden eersten wet
houder van het koninkryk tot den laetsten garde-champêtre u plaegde , verdrukte en ten onregt vervolgde :
want hoe regtveêrdiger de klagten zouden zyn , hoe meer
zy den verdrukker zouden beledigen : dus twee jaeren
(a) Virtuë in medio! men ziet dat Van Maanen zich zelve, en
geheel zynen slaefschen aenhang, hier gesteld heéft in het midder tusschen de liberaelen die ten eersten voórgaen , en tusschen
de katholyken die ten derden volgen , om hunne toestemming
in die wet te bekomen , en zich alzoo onder hunne bescherming
in veyligheyd te stellen tegen de aenvallen der drukpers.
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in het kot of 3,ooo guldens voor de kas van Z. ML. Vol
gens het derde mogt eenen katholyken priester de do
lingen en ketteryen der protestanten of van anderen in
een sermoon niet bevegten; hy mogt niet spreken van
de verblindheyd en de hardnekkigheyd der joden: want
men kon hem beschuldigen van eene godsdienstige gemeynte gelasterd te hebben , en by gevolg men kon hem
veroordeelea tot eene twee-jaerige gevangenis of tot eene
boet van 3,ooo guldens. Deze nieuwe wet moest dan
gelyk de wet die uien wilde afschaffen, niet anders zyu
dan een zwéerd van twee kanten suydende ,en men mugt
voor zeker houden , dat het gouvernement , gelyk het tot
hier toe gedaen had , 'er maer van eenen kant zal mede
slaen. Indien het gouvernement waerlyk gezind was ge
weest deliberaele en katholyke gedeputeerden te veyligen
tegen de lasteringen, zou het sedert langen, tyd, teu hun
nen voordeele, de zelve straffen niet beroepen hebben,
die het ten voordeele van Van Maanen tegen den Courrier des Pays-Bas beroepen heéft? indien het gouver
nement zoo zeer ter berte had de katholyke gemeynte
te beschermen tegen de beschimpingen der godloozen ,
zoo het de genen, die de katholyken dny zendmael ge
hoond hebben, met hebben doen straffen op de zelve
wys gelyk De Potter, die de ministerielen maer twee
keeren gehoond heéft, gestraft is geweest ?
Het was dan met regt en reden dat alle de katholyke
en liberaele journals zoo een monster van wet, dat hun
moest verslinden , geweldiglyk aeuranddeu ; het gevaer dat
hmlen geheel het land bed reeg, gaf hun eenen nieuwen
moed om openhertiglyk le spreken ; hunne schriften de
den den diepsteu indruk op de waere Belgen, die meer
en meer overtuygd wierden, dat Willem hun poógde te
dompelen in de schandelykste slaveruy.
Bovendien Willem zelf gaf, op het eynde van 1829
een nieuw bewys van zyne booze inzigten : immers hy
eyschte van alle de genen, die in de miuisterien en administratieu eenig ampt bedienden , eenen eed af , waerby zy

i $?.[).

)8i

moesten zwéeren « dat zy zich in hun ampt zullen gedraegen met alle omzigtigheyd; dat zy met nanwkeu
righeid en met vleyt zich zullen onderwerpen aen alle
onilerrigtingen en bevelen, gegeven of te geven , die hun
zullen toegezonden worden , dat zy noyt aen wie hct zy ,
om lief of lied, zullen kenbaer maeken de geheymen ,
die hun, in hun ampt, zullen kunnen toevertrouwd wor
den. » Willem moest dan van zin zyn van nog meer
kwaed te doen, dan hy tot hier toe gedaen had : want
die het kwaed doet , haet het licht.
Publieke petitien te Brussel. Pooyingen van den prins van Oranje om Jie la
betetten. Verraederlyk rapport van Van Gobbetschroi/.

Idereen liet zich nu voorstaen, dat Willem den bovengemelden eed, waer in van de grond-wet niet gesproken
wierd, alleenelyk gevraegd had , om door heymelyke onderrigtingen en bevelen zynen despotismus sterker te ves
tigen, en ons heymelyk slaef te maeken. Dit ontrustte alle
de gemoederen , en men toonde over al de grootste verbitte
ring tegen het gouvernement, dat de schroomelyke grond
regels van Machiavel werkstellig maekte :
jura , perjura , secrettim prodere noli.
Het was in dezen staet van zaeken,dat Mr Iwan de
Man d'Altenrode,in het begin van 1829, het gelukkig gepeys kreeg van publieke petitieu opeu-te-leggen om by
de Staeten alle onze vryhedeu te reclaméren , en van te
beginnen met de vryheyd van ondertvys te vraegen.
Terwyl hy met Mr L. F. de Robiann de Borsbeék ar:
Mr den borg-graef Ch. Vilain XIV be/.ig was met eeno
petitie, ten dien eynde, op te stellen, zag men in den
Belge van 8 januarius eene petitie, waerby de Slaeteu
verzogt wierden van aen de wet over de drukpers niet
toe- te- stemmen, en van alle hunnen invloed en regte/i
te gebruyken om, op het spoedigste , in de plaets van
het besluyt van 20 april 1 8 1 5 eene wet te stellen, dia
overeenkomt met onze instellingen en met den zaglzinnigen aerd van de Natie. Den volgenden dag maekte den
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zelven jóurnal eene petitie bekend om de afschaffing
van het maelregt te vraegen ; en eyndelyk den 10 januarius leésde men in den zelven journal eene petitie
TOÓr de herstelling van den jury {ziet isle deel bladz.
i io). Den Belge was dan den eersten van alle de journals, die den moed had van die dry petitien , in zyn
komptoor open te leggen, en van de inwoonders van
Brussel , door bondige artikels te noodigen om de zelve
te komen onderteekenen, het welk door een groot getal
van trefTelyke lieden met iver gedaen wierd.
Ondertusschen was de petitie voor de vryheyd van
het onderwys opgemaekt. Ik wil 'ze hier by na geheel
invoegen, om dat zy de eer heéft gehad van zyne K. H.
den prins van Oranje en zynen goeden vader wakker
te maeken.
« hiule en hoogmogende heeren.
« Wannter wy de redevoeringen, vol van wysheyd, van
reden en van kragt, van vele onder Ulieden gezien hebben,
om het onwettig monopolium van het onderwys te doen op
houden ; dan hel ben wy 1 eginnen te hopen van hersteld te
worden in ons onafstaenbnerste regt, het welk wy het meeste
weêrdéren.
« Overtuygd zynde dat gy niet zult ophouden van dat ïnisbruyk aen- te- randen lot dal het geheelyk en volkomenlyk zal
verdwenen zyn, vy htbben geoordeeld dat 'er onze pligt en
onze eer aengelfgin was, van met alle onze middelen, uwe
edelmoedige poogingen Ie hulp te komen. Wy onder^eschreve
inwoonders van de slad !>>ussel, willen publiekelyk aen het
ministerie toont n, dal f;y de kamer niet hebt doen wedergalmen met uwe persoonele gevoelens alleen, maer ook waerlyk
met de onzen, en wy durven zegden, met degenen van byna
alle de inwoonders van hit lyk en zelfs van geheel Kuropa.
« De wet van God en de wet van de natuer geven aen de
ouders bet ngt van hunne kinderen op te voeden, en van 'ze
te doen opvoeden doór meesters van hunnen keus Het is eeneri
algemeynlyk erkenden grondregel, dat alles wat men legen
die wetten onderneémt, in zich zelve nul is; en V hoogmogeiiden hebben klaerlyk bewezen, dat de grond wet die regten
bevestigt en de vryheyd van het publiek onderwys waei borgt.
Dtn eenigslen artikel, waetop het ministerie zoekt te steu
nen om zyn monopohum Ie vergihoonen, is den artikel a >.6 ,
aldus luydtnde : «Het publiek ondtrwys is een standvastig vóór
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-werp van de zorgen van het gouvernement... » Slandvattig voor
werp van zorg! maer zorgen is niet verdrukken ; maer zorgen
is niet uytroeyen al wat in het hetit is van het pnMiek ver
trouwen, verdiend door langiluerige en volstandige goede uytvallen ; maer zorgen is niet verbieden al wat n iel is naef
zynen zin!».. . Dat het publiek onderwys hot standvastig voór
werp zy van de zorgen van het gouvernement, het is zyne pli»t.
Dat het scholen, collegien, universiteyten opregte; wy zullen
'er van onzen kant instellen, dan zal 'er mededinging, medestryd zyn, en de s'udien zullen 'er hy winnen. De ouders,
naturrlyke regters van zoo dierbaere belangen, zullen kiezen.
De ministers hebben ons nu gedwongen van, of onz<- kinderen
over te geven aen de w eik huƒzen ( ateliers ), daer ty hun wil
len fatsoenéren op hunne manier, of van hun te herooven van
het wcldaed der onderwyzing, of van hun, wel teyen onzen
dank, te zenden naer vremde en verre afgelege scholen; en zy
( de ministers ) vervolgen hun daer nog met andere uylbanningen! De vreedste van alle de knevelaeryrn ie, van eenen vader
eene moeder .te berooven van het regt , dat zy liehheu op hun
kind, om het tegen hunnen wil, te zien opvoeden volgens
den wil van een anderl Buonaparle door zyn beslier der uni▼ersiteyt, en doór het geweld dat hy gebruykte om de opvoe
ding naer zyn systcma te bedwingen, verdrukte de Belgen en
maektc zich meer vyanden dan doór de ligling zelve van krygsvolk,
« Wy vraegen geen voorregt, geenen onderstand, geene be
scherming: de vryheyd is mis genoeg, maer de. volle en geheels
vryheyd voor de hooge, middelbaere en klcync scholen zonder
etnige btpaeling. Onze regten kunnen door geene preseriptie
afgenomen worden, en het is de grond-wet <1 ie ons de zrlve
waerhorgt.... »

Deze petitie wierd onmiddelyk gedroegen by den
ouden en hoog-agtbaeren Graef De Merode-Westerloo
die de zelve aenstonds den eersten onderteekendc; na
hem hebben zyne zonen, dan de oj>stelders van bet
verzoekschrift en verscheyde edel mans geteekend. De peti
tie wierd by den boekdrukker Vanderborgbl, den i5
janunrius opengelegd ( a ). Zoo haest bet bekend was
( a ) Mr De Rohiano de Borsheék kwam my aenstonds verzoeken
van de petitie niet te teeltenen, en van het zelve verzoek te doen,
zoo veét mogelyk , aen de geestelyken, ttyt trees, dat den ko
ning, die zeer vergramd was, eenigen geweldigen mact-regel tegen de
klergie zou kunnen nemen. De klergie heéft dan niet geteekend,
het welk aen de ministeriélen gelegenheyd gaf om te schryven
dat de klergie te vreden was met den stand der zaeken.
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dat den edelen Graef De Merode den eersten getee
kend had, hebben vele edele, ryke en treffelyke inwoonders van Brussel dat schoon voórbeeld nagevolgd. Maer
mits dit alles in het openbaer geschiedde, zoo was het
hof daer van welhaest onderrigt. Den prins van Oranje
liep naer het hütel van den Graef Vilain XIV, die hy
niet t' luiys vond : hy deéd dan de hevigste klagten aen
de Graevimie over de petitie, die haeren man en zoón
geteekend hadden, en hy zegde dat den koning daer
over in de grootste gramschap was ( a ): maer zy, zon
der zich het minste te ontstellen antwoordde hem gelyk
het bclaemt aen eene Belgische edele vrouw, die haer
Vaderland bemint. Den prins wilde ( want hy wilde dan
nog een willeken hebben ) hy wilde dat haeren zoón
Charles hem zou komen spreken, en hy belastte haer met
de zelve boodschap voor den Graef F. De Robiano, die
de petitie ook alreeds geteekend bad. Eyndelyk hy wilde
dat den Graef Henri De Merode by hem zou komen,
liet gehoor had plaets den 26 januarius. Die dry heeren, waeragtige Belgen, vreesden niet van zich aen eenen
prins van Oranje te vertoonen. Dezen ontfing hun ider
in het byzonder; hy gebruykte alle de listen, die in
de familie van Oranje erflyk zyn, om den eenen na den
anderen te bewegen van de petitie in-te-trekken, of
ten minsten van de zelve aen den koning en niet aen
de stacten-generacl aen-te-bieden. Indien hy hun in
dezen strik had kunnen vangen, dan had men eene
andere petitie moeten maeken , en het hof zou ondertusscheu alle mogelyke middelen gebruykt hebben, om
eene scheuring te brengen onder de petitionarissen met
de eenen vervcêrd te maeken, de anderen te winnen, en
alzoo de zaek te doen mislukken.
(a) Den man was verveêrd geworden: want hy wist wel dat
de .«tem van eenen De Merode, in 158-4, zoo veél invloed heéft
gehad op de inwoonders van Brussel, dat zy de party van den
wederspannigen Willem, eersten ingedrongen stadhouder van
Holland , verlaeten hebben , en dat de soldaetery van Oranje
Brussel heéft moeten mymen. zie l*° deel bladz. 24 en 25.
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Nogtans die heeren verdedigden het besluyt, dat zy
genomen hadden van de petitie in-te-geven en van 'ze
in-te-geven aen de staeten; zy zegden adat zy al
reeds met te veel onderteekeningen bedekt was, om de
zelve te kunnen intrekken ,. dat men zorg gehad heéft
om den persoon van den koning, in de petitie, niet
te beschuldigen ,• dat zeer wezentlyke verongely kingen
gelegenheyd gegeven hebben aen de petitie ; dat den
wettigen en constitutionelen weg was van hunne klagten te doen aen de staeten, die belast waeren om te
waeken over de uylvoering der wetten en van de con
stitutie ; dat men, met de petitie direktelyk aen den
koning te zenden, den gewoonelyken weg zou vtrlaeten en, op zekere wys , de klagten zou doen vallen
op den koning zelve , terwyl zy nu niet vielen dan op de
ministers, die verantwoordelyk zynr>... Den prins durfde
hun dan de hedreyging doen, dat de petitie zal gaen
sterven in de grejjie : zy antwoórdden, dat de staeten,
indien zy haer tot de grejfie veroórdeelden , zich zelve
zouden doen veragten , en dat het uytwerksel van de
petitie niet min zou voortgcbragt zyn.
Den prins niets hebbende kunnen bekomen van de
edele petitiona rissen, nam zyuen toevlugt tot Mgr Capaecini, die by verzogt by hem te komen, hopende dat hy,
door de tusschenkomst en invloed van den nuncius, zou
bekomen het geén hy verlangde : maer indien de arglistigheyd van Oranje wat blanw bloemekens kon wys
maeken aen eenen man, die nanwelyks in Belgien aengekomen was , hier mede was de zaek niet vervoorderd :
want de petitiona rissen, hoe groote agting zy ook heb
ben voor eenen nuncius van den Pans , wisten zeer wel
dat Mgr Capaccini niet gezonden was om de katholyken te beletten van hunne regten,op eene wettige wys,
weér-te-vraegen : verre dan dat de petitie zou ingetrok
ken worden, zy wierd dagelyks door een grooter getal
van persoonen onderteekend, die volkomenlyk overtuygd
waeren, dat het katholyk geloof in de Nederlanden het
23.
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grootste gevaer zou loopen, indien men het gouverne
ment, door kragtigedoch wettige middelen, niet praemde
om zyne despotieke besluyten over het onderwys inte -trekken.
Bovendien de petitie van Brussel, voor de vryheyd
van het publiek onderwys, wierd van vele steden voor
de hunne aengenomen, opengelegd en aenstouds van
een groot getal van onderteekeningen voorzien. Alle de
andere steden, dagelyks uytgenoodigd en aengemoedigd
zoo door de katholyke als liberaele journals, maekteu
petitien in den zelven zin, en in den zin der genen,
die den Belge bekend gemaekt had : menigvuldige dor
pen volgden het voórbeeld der steden na , en op weynigen tyd waeren de petitien met vele duyzende naemen van treffelyke persoonen vervuld.
Maer terwyl de zaeken in Belgien zoo wel aen de
gang waeren, wierden de hollanders ook wakker : Breda*
's Hertogen-bosch, Schidam, Leyden, Amersfbrt, Zwol,
Botterdam, Amsterdam en andere steden teekenden pe
titien, om de vryheyd van bet onderwys en van de
drukpers te vraegen. De zinryke petitie, die in den Haag
by de broeders Langenhuyzen en by Mr Lyon boek
drukkers, opengelegd wierd , getuygde dat de katholyke
hollanders, met geene mindere kragt dan de Belgen,
zich weten uyt-te-drukken als zy hunne regten moe
ten wedereysschen. Nogtans de aengesteldc antoriteyten,
die in geheel Holland protestant zyn en gevolgenlyk.
den despotismus van Oranje altyd voorstaen, gebruykten vele middelen en zelfs geweld om het petitionnéren
te belelten, gelyk het volgende geval aentoond- Eenen
boekdrukker te Amsterdam verkogt de gedrukte exemplairen van eene petitie, die by te zynent opengelegd
bad en die reeds door vele persoonen onderteekend was.
Op vrydag 6 februarius, omtrent 6 uereu des avonds,
is 'ereenen agent der policie by hem gekomen en vraeg-.
de : hebt gy hier het ontwerp van petitie over het pu
bliek onderwys? — ja mynheer — geéf 'er my zes ex
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emplairen van — zeer geérne; mag ik weten wie den
persoon is die u zend? — wat is u daer aengelegen?
ik zal u betaele.ti — zoo verstaen ik het ook ,•. daer zyn
zes exemplairen die 60 centen kosten. Omtrent eene
halve uer daerna zyn daer twee andere agenten van
policie gekomen, waer van den eenen vraegde : is het
hier dat Mr Wymans woont? — ja wel mynheer, ik
ben het. — Ik ben belast ii eenige vraegen te doen —
gelyk het u belieft. — Zyt gy den uytgever van deze
petitie? —ja — zyt gy daer voor gemagtigd door eenige
hooge antoritej t? — neen — wie heéft 'ze hier te bewaeren gegeven? — ik — wie heéft 'ze gemaekt? — ik —
heéft u niemand geholpen? — niemand — is dit alles
waer? peyst wel op het geén gy zegt. — ja waeragtig,
ik alleen ben den auteur , den bewaerder en den uyt
gever y ik alleen zal verantwoórden voor alles, verstaet
gy dat wel? — is het wel zeker? bemerkt dat ik het
moet zenden aen de autoritej t. — dat is drollig! ik
zeg het nog eens, ik alleen heb alles gedaen, ik al
leen ben verantwoordelyk. — hebt gy dit stuk op een
ander gezonden? — het gaet Amsterdam alleen aen —
wie heéft bet gedrukt? — gy kunt lezen, niet waer?
zie bladzyde 8 ; gedrukt iry A. Zweesaardt — wilt gy
my een papier en pen geven? — zeer geérne — uwen
naem en numero van uw huys — F. E. Wymans ,
N° 181; voegd 'er by , mynheer, dat ik voldaen heb
aen de wet met dry exemplairen te geven in de seeretary , en dat ik 'er eene kwitancie van heb — hebt
gy 'er eene kwitancie van ! — ja, ik heb 'er eene. — ISu
zal men moeien zien of gy 'er doórnen of roozen zult
van plukken; indien de zaek gelukt, gy zult eene lauwer
kroon hebben; goeden avond, mynheer,— goeden avond. »
Daer na zyn 'er van tyd tot tyd nog andere agenten ge
komen, om de petitie te koopen : maer op zondag 8
der zelve maend, is den kommissuris Henschius zelve de
lyst der onderteekeuaers gaen afvraegen. Mr Wymans
zond hem wat gauw vvech zeggende, dat de petitie aen
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de onderteekenaers alleen toebehoorde : nogtans den
relven dag, terwyl hy misse hooide, is zekeren Holtorp,
anderen kommissaris van policie, gegradueerden van'
de vrymetselaery, en bekend in geheel de stad onder
den naem van Broertje, daer gekomen, vraegende met
alle de goedaerdigheyd en ongeveynsdheyd, die hem
eoo eygen zyn, om de petitie te teekenen. De vronw
Wymans, die dat eerlyk man kende, wist hem fraey
"van de hand te wyzen. Den volgenden dag wierd 'er
eenen geweldigen aenval gedaen, doch zonder bloedstorting : in den oogenblik dat eenen persoon de petitie
geteekend had, is den genoemden Henschius met zynen
grefiier daer onverhoeds binnen gekomen : die twee hel
den wierpen hunne handen op de petitie, verklaerende
dat zy haer arresteerden ,• M' Wymans komt haer te
hulp en houd haer vast; zyne vrouw komt bygesprongen. De arme petitie zugtte nu onder de magt van acht
handen. Hier begon eene worstelling van eenen vremden aert, daer de kampioenen niet konden vegten dan
niet de beenen! Eyndelyk den held Henchins en zynen
Tromen adjudant, gevoelende hunne blouwe scheénen,
laeten de gevangene petitie los, en vertrekken zonder
eens te lachen. De Amsterdammers lachten ook niet,
en schreven den 12 februnry in hunne gazetten, dat
zv besloten hadden van Henschius en allen anderen
kommissaris een proces aen te doen, indien zy hunne
poogingen nog durfden vernieuwen. De helden der po
licie hielden zich dan stil ; evenwel zy hadden , door
hunnen dommen handel, de gemoederen zoo wel opge
hitst, dat de petitie, op weynige dagen, door 420 persoonen onderteekend was.
Dus hoe meer men deéd om het petionneren te be
letten , hoe meer het getal der petionnarissen toenam.
Willem van de beweging der gemoederen onderrigt zynde, had aen Van Gobbeischroy geboden van hem daer
over een rapport te doen, het welk den 3o januarius ge
daen wierd,en waer van ik een uyttrekseï laet volgen.
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• Sire! daer loopen in verscheyde provincien petitieu rond aen
de Staeten-Generael, strekkende om de vryheyd van onderwys te
bekomen ; zy zyn daer aengeboden geweest aen de onderteekening van een groot getal van persoonen , en agtbaere noemen zyn
daer waerlyk ingeschreven geweest. U. M, heeft geweêrdigd mvne
opinie te vraegen en heéft verlangd van te weten , of ik peysde
dat het betaemde eenigen maetregel daer over te nemen...
• De vryheyd van onderwys is heden het punt der vereeniging
van mannen , die buyten twyffel wel verschillige opinien hebben
over eene menigte van andere kwestien van borgerlyk order. Do
eenen, verleyd door de kragt van het toover-woord van vryheyd ,
vraegen haer voor het onderwys , om dat zy haer beschouwen als
eenen middel van verbetering (a).
Eenige anderen verlangen misschien de vryheyd van ondertcys niet
dan gelyk een tcerktuyg , dat zy hopen te bestieren naer hunnen tcil.
Zy alleen schyr.en my niet daifonvolmacktelyk te kennen het waeragtig order van zaeken in materie van onderwys; zy alleen ver
geten de pligten , die de grondwet aen de koninkhjke 7»agt oplegt ..
» De verbindende maetregels, genomen in 182)5, zyn de eerste
OOrzaek van de hedendaegsche klagten. Zy hebben eenige vaders
misnoegd met hunne inzigten over de opvoeding van hunne kin
deren tegen-te-streven. Godsdienstige servpuelen, pretentien tot een
uytsluytende regt tan te onderwyzen , die aen eenige leden van de katholyke roomsche klergie etjgen zyn , verbitterden en stuikten het mis
noegen aen... — Zonder eenige tusschenkomst van wegens het gou
vernement , welsprekende eu onafhangelyke stemmen {die nog lans
daer voór betaeld wierden) antwoordden aen de genen, die de besluyten van 18213 vertoonden als aen het gouvernement toeëygenende het geheel monopolium van het onderwys...
» U. M. was bedroefd om dat de opvoeding der jonge katholyke
priesters, in het algemeen , niet onderweés in de kennissen, welken
de uylbreyding der studien in de 19dc eeuw byna generael heéft
gemaekt;zy zag bovenal met onrust, dat die opvoeding in vele
plaetsen {waer dan?) niet over-een-kwam met de grondregels van
de grondwet; een groot getal van feyten (hael die aen) hadden 'er
aen U. M. de droeve overtuyging van gegeven ; jonge priesters
{noem ze) komende uyt de Seminarien schenen uyt door grond
regels, geheelyk tegenstrydig aen onze constitutionele instellin
gen ; dikwils zelfs hadden zy de geleerd heyd niet, die 'er hedendaegs noodzaekelyk is, om de waerheden van de religie tegen de aenvallen der ongeloovigheyd te verdedigen; zy hadden altyd de andere
( ■ ) Hrt i* al-/.no dat hy de liberaelcu vlcyt : hy acnxirt hun ats
waerc vrinden van <lc vryheyd, ats broeders die dolr.n , rnaer die doten
Ier goeder trouw. Nu gaet hy de katholyken onder dc/.e twee woor
den eenige anderen ainwy7.en en op renen mi*schirn beschuldigen nis
irestdryvers en onwetende, om den koning te doen mistrouwen vuu
het grooUU- getal van /.yue ondcrdaeniu.
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hoedaenigheden niet die op den tydstip, die wy beleven, onverzuyuielvk zyn, om de ministers ran den godsdienst te omrmgen met
die agtmg en met dat ontzag , weihen hun heylig harahter gebied (a).
» l)e volherding in dezen staet van zaekeu moest de zwaerste
gevolgen voortbrengen, het zy voor de religie zelve, het zy voor
het belang der maetschappy ; ü. M. heeft die geweêrdeérd; het gevaerd ziende, heéft zy deszelfs oorzaeken willen doen ophouden,
en zy heéft het Systema aengenomen , het welk de besluyten van
1825 ingesteld hebben... >

Voorders pryst hy de liberaelen die aen dat Systema
toegi'juygd hebben, en klacgende over hunne vereeuiging
itiet de katholyken zegt hy : De petitien , zyn de eerste
vrugten van deze alliantie ,• dan durft hy nog zeggen,
dat 'er geene klagten gcdaen zyn over het laeg onderWyS, het welk op zoodanige grondregels ingesteld is, dat
alle verlangen van eene redelyke vryheyd moet voldaen
Zyn en dat 'er, ten opzigte van het middelbaer onderWyS alle breedte ( latilude ) gelaeten is. Na voorders nog ,
wat even onbeschaemd, gelogen te hebben over het hoi>g
onderwys, beüluyt hy dat 'er in dezen oogenblik daer
over geene maetregels te nemen zyn. Dan spreékt hy
in het bezouder van het Collegium philosophicum en
zegt :
«U. M. wilt den voórspoed van de katholyke roomsche religie ,
van eeuen godsdienst welken vier millioenen van haere onderdaeneu
belyden ; zy wilt het welvaeren van de ministers van dien gods
dienst ; zy wilt dat zy geëerd en hoog-geagt worden : talryke ak
ten van haere regering bewyzen hel. Het Collegmm philosophicum ,
<foedgeheurd doór alle de cetligte hatholyhen, zal niet een der minste
'bewvzen zyn van haere zorg voor de waeragtige belangen van de
katholvke religie. Nogtans deze instelling is afgekeurd geweest
door de genen zelve, die daer van de aengelegenheyd zouden heb
ben moeten wêerdeéren , en zy is nu zelfs onder hel getal der verongelvkingen , de welken aen het gouvernement verweten worden
door de genen, die het zelve beschuldigen van een monopolium van
onderwvs opgeregt te hebben.
«U. M. heéft geweêrdigd toe-te-staen van eenstemmig met de
geestelyke autoriteyt , den grondregel van het Collegium philosophi(a) Zoo sprak dien minisUr-tartnfe , hy die de errlooze sentintlle
(waer in hy onlangs 80 ahounrmenten gcnorricn had). iven national en
andere godloozen In laelde met hel geld van dVn staet, 0iii de priester»
dagelyks uyt-te-schelden , om de -waeiheden van onze U. religie bclachelyk te uiaekcu, eu om de gjdyeriai.ki.ry te mcdikeu!
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cm»» te maetigen ; gevolgenlyk daer is nu geenen ruaetregel te ne
men. Nogtahs, Sire, den tyd, op den welken dit punt zal kunnen
geregeld worden, is aenstande, mits de onderhandelingen over de
benoeming der bisschoppen welhaest zullen geeyndigd zyn. Dezen
tydstip zal eenen tydstip van verzoening en van eendragt zyn, en de
oonaeken van de tegenwoórdige oneenigheyd zullen verdwynen.
U. M. zal dan ook msscnigN, zonder bekommering, de verbiedende
maetregels van 1 82H kunnen wederroepen, die niet zouden overeen-komen met den staet van zaeken.
• Maer, Sire, indien ik denk dat, aengaendede zaeken iu zich zelve,
den oogenblik uiet gekomen is, om daer eenige verandering in te
doen , ik geloof van den anderen kant, dat het wenschelyk is van
aen de Natie te laeten weten , hoe dat U. M. de kwestie , opgeheven
door de petitien, aenziet.... Ik geloof dat het dringend is van aen
de Natie bekend te maeken , waerom het gouvernemene gehan
deld heéft gelyk het gedaen heéft , en welk zyne inzigten zyn, vol
gens de welken het de maetregels zal regelen, die nog moeten ge
nomen worden , om ons si/stema rolkomen en tcyssehjk liberacl te
maeken. Ik geloof (dit is zyn derde geloof; God gave dat hy maer
een goed geloof had !) ik geloof, zegt hy , dat het de pligt is van het
gouvernement van alzoo gerust te stellen en te verligten de menschen , die ter goeder trouw dolen wegens deze stofte , om dat zy
maer onrolmaektelyk kennen het besfaende order tan zaeken. Ik zal
geêrne de responsabiliteyt van dezen raed op my nemen... (a)
« VAU GOBBELSCHROY. »

Willem schreéf onder dit verraederjyk stuit :
«Wy vereeningen ons met de gedagten , uyt gedrukt
in dit rapport van 3o dezer, en wy bemagtigen n, om
in gevolge te handelen.
» Brussel 3i januarius i829
Willem.
<( s4en den minister van het inwending. »
(a) Het was zeker ook om de menschen gerust te stellen, en orn
het besfaende order tan zaeken rolmaektelyk te doen kennen , dat het
gouvernement den volgenden dag een nieuw bewys gaf van zynen
desjiotismus. Daer was te Deynse, met toestemming van het gouver
nement , pene godsdienstige gemeynte van Zusters gestigt , op voórwaerde vantwaelf arme weesen op-te-voeden. Men had daer sedert
langen tyd eene schoól opgeregt voor meyskens onder het bestier
van die Zusters, die ten dien eynde door de kommissie van onder. wys aengenomen waeren. Deynse agtte zich gelukkig van zoo een
huys van opvoeding te bezitten het welk , zoo voor de zeden als
voor de onderwyzing , het publiek vertrouwen genoót. Deze schoól ,
na twaelf jaeren gestaen te hebben , wierd den 81 januarius door
bevel van Van Gobbelschroy gesloten , in weêrwil van de regentie
der plaets die daer tegen protesteêrde.
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Dit rapport, met de onderteekening van "Willem, be
lend gemaekt zynde, veroorzaekte het grootste misnoe
gen onder het volk. Men zegde over al : « het is affreus ,
» het is abominable , den koning wilt ons niets toestaen ,
» en het is den minister die hem opstookt; hy belooft
» alleenlyk van misschien eenige veranderingen te doen
» in de besluyten van i825 als 'er bisschoppen zullen
» benoemd zyn !...» Van Gobbelschroy, die de gemoede
ren wilde gerust stellen om het petitionnéren te doen
ophouden, heelt dan precies het tegenstrydig gedaen,
en hy zelf is de oorzaek geweest dat 'er nn, zonder op
houden, petitien voor de vryheyd van onderwVs onder
teekend wierden door allen slach van persoonen: want
idereen ontdekte in zyn rapport een systema van bedriegery en eene hardnekkige aenkleving aen het monopoliwn. Bovendien men maekte nieuwe petitien, om
de afschaffing van hel maelregt en slagtregt, de gelyke
uytdeeling der ampteu tusschen de Belgen en Hollan
ders , de verwerping van de nieuwe wet tpgen de druk
pers , de onafhangelykheyd der rcgters , de vermin
dering der lasten , de responsabiliteyt der ministers , de
geheel uytvoering van het konkordaet , en de spoedige
inrigting van het regterlyk order te vraegen (a). Van
Gobbelschroy heéft dit vuerken door zyne tartuffery ont
steken , en wy moeten hem daer over bedanken : want
hy beéft den val van zynen meester en den dag van
ouze vryheyd verhaest.
(a) Willen, die deze inrigting zoo dikwils beloófd had zonder
zyn woórd te houden, had de zelve door eene boodschap van 18
januarius wederom aen de Staeten aengekondigd tegen 1 januarius
1880, indien het wetboek der eriminele instructie voor dien tyd
aengenomen was; zoo niet, hy verzekerde dat die inrigting acht
maenden laeter zou plaets hebben , te weten 30 september 1 830 :
dus de regters konden nog 20 maenden blyven onder de roede
van Van Mannen : hierom vraegden de Belgen nu de spoedige inrig
ting van het regterlyk order. Het heéft aen Z. M. niet beliefd van
hunne vraeg toe-te-staen , en den 80 september 1880 was Willem
•I over den Moerdyk !
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Pooging on de oneenigkeyi to brengen tas teken do kathotyktn en libnraelen. Kapport over de petitien. Brief van den dollen van Kampen
Verbeterd ontwerp over de drukpers aemjenomen. Vierde ontw-rp tan
wet over den tionjaerigen budjet oerworpen. Sluyting der Staeten.

Het gouvernement, overtuygd zynde dat het vegtende
tegen de vryheyd, welke de katholyken en liberaelen vraegden , niets zou kunnen winnen , geveynsde aen de eer
sten iets te zullen toestaen; en Willem, door besluyt
van 19 februarius, benoemde eene kommissie om de besluyten van 14 jnnius en van 14 angustus i8a5 te over
zien, en te onderzoeken welke veranderingen zy zouden
kunnen ondergaen. Het was maer eene nieuwe streék
van Van Gobbelschroy , om de gunst der katiiolyken te
winnen , om hun te doen ophouden van te petitionneren , en om de oneenigheyd te werpen tusschen hun en
de liberaelen. Indien hy gelukt had, dan zou, hy de
drukpers en liberaelen met geweld beteugeld hebben :
maer al had die kommissie, bestaende uyt protestanten
(twee of dry uyt ge nomen) zoo veel vertrouwen weêrdig
geweest , als zy mistrouwen verdiende , de katholyken
zouden daerom niet stil gebleven hebben : want zy had
den het zelve belang gelyk de liberaelen om nog alle
hunne andere regten te reclameren.
Men ging dan voort in petitien te zenden aen de vergaedering der Staeten, die eene kommissie belastte van
de zelven na-te-zien. Mr Van Reenen deed daerover, in
de zitting van a5 februarius , een rapport waer uyt
volgde, dat men alreeds aen de Staeten gezonden had
119 petitien voor de vryheyd van onderwys ; 76 voor
de vryheyd der drukpers ; 62 voor de herstelling van
den jury ,• 41 voor de onafzettelykheyd der regters;
ï4 voor de uytvoering van het konkordaet; 4 voor de
verantwoordelykheydder ministers en eenigen voor het
vry gebruyk der fransche tael; hy eyndigde met voor
te stellen van de petitien in de greilie te leggen en van
te beslissen, of het niet zou betaemen daervan keunis
te geven aen het gouvernement. Maer Mr De Brouckere
zegde aenstonds dat men daer van, op de plegtigste
34.
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wys , moest kennis geven aen den koning zelf: « dezen
maetregel, voegde hy 'er by,is buytengewoonelyk, maer
de omstandigheden zyn het ook. Eene mededeeling aen de
minisiers is vrugteloos en onmogelyk, niet precies om
dat een besluyt ( iste deel bladz. 3y4 ) nun verbied van
te oordeelen over de petitie , die ons toegezonden zyn ;
maer om dat het niet meer betaemt van aen hun de
üytdrukking van den nood van 't volk over te gevenIk vraeg eene direkte mededeeling aen den koning, als
den eenigsten middel om de gemoederen te stillen , om
de hoop van eene betere toekomst te doen herboren
worden en om verzekeringen te bekomen, eer dat men
beraed over den tienjaerigen budjet, en hoveual eer
dat de zitting der Staeten gesloten word. »
De beraeding en redevoeringen over de petitien be
gonnen dezen dag en dnerden tot 5 meêrt. Ik gaen,
om te verkorten de bondige redevoeringen der Belgen
Voorby die, als om stryd, alle de vraegen, alle de klagten van het volk verdedigden : maer ik moet iets aenhaelen van de "genen der Hollanders. Fonteyn-\'erschuuf
zegde : de petitien versprcyden het zaëd van wantrouw
en van tweedragt tusschen het gouvernement en de borgers : zy worden aen de kamer niet gezonden , dan om
beletsel te stellen aen de march van het gouvernement;
zy hebben geen ander oogwit als indruk te doen op de
kamer, om haer het werkluyg te maeken van eenige
ongeruste en oproerige geesten. "Wy zyn hier niet óni
te willen en te stemmen het geen de meiygte wilt. Van
Boelens : « journalschryvers, vrienden van het wanor
der , ruststoofénde en listige geesten hebben onvoorzigtigen en onwetenden opgehitst , sprekende van menschlievendheyd en medelyden, welke gevoelens zy misschien
noyt gevoeld hebben. De onderteekeningen verwonende onderteekenaers niet. » — Syphêns: «uy (gehongerde schryvers zonden het konitiklyk gezag willen stellen onder de
voogdy van de kamer. Het is eene vereeninging van Democratieken en van apostolyken agter de welken eenige

i8a9.

ig5

agenten zich verbergen. Men zoekt het gouvernement bang
te maeken door vraegen, die uyt het ryk der duysternissen voort-gekomen zyn ; laeten wy ons met die vodderyen niet bezig houden. » — ytsch fS~an fPy-ck:«L Na
de beweging begonnen te hebben, heéft men gepoogd de
zelve uyt te breyden met de matsen in gezelschap aen
te nemen. » — Doncker-Curtius : De Kamer verbeéld
de mossen niet , maer de Natie. » ( Dien Doncker-Curtius toont hier dat hy geen massa van goed oordeel
heéft.) — Byleveld : « De petitionnarissen zyn de blinde
werktuygen van de aenleyders. Laet ons de petitien ver
werpen ; zy verdienen onze aenmerkingen niet. Gedenkt
wat 'er gebeurd is onder het keyzerryk : Napoleon heéft
aen de inwoonders van Holland 14 daegen toegestaen om
fransch te leeren ; het tegenwoórdig gouvernement heéft
aen de inwoonders van Belgien 14 jaeren toegestaen om
het hollandsch te leeren; waer over hebtgy te klaegen?»
.— Van de kasteele : « De onderteekenaers behooren voor
het meestendeel toe aen de laege klassen van de maetschappy. Men moet niet gedoogen dat byzondere persoonen, door publieke klagten over wettige ordannancien van
instellingen ,/ich bemoeyen met onze bedieningen, en ons
voorschryveu , wat wy moeien doen: » — Van Sytzama :
« Men heéft maer een handvol van onderteekenaers door
de veragtelj kste middelen kunnen by-een-raepeu : want
alle middelen zyn goed voor hun , zelfs de poeujaerden. »
— Van de Poll > (zyne oogen toedoende ) : «Ik zien niet,
dat de menigte der petitionnarissen bekwaem is om uyt
te maeken het geén men den publieken geest noemt: het
getal zelf van 40 duyzend is maer een kleyn deel der
populatie, en het kan niet aenzieu worden als verbeél
dende het algemeen gevoelen. »
Nogtans in weerwil van alle deze en andere flouwe en
rouwe praeters , die door de Belgen en twee of dry Hol
landers zoo wat hevig den mond gestopt wierden, de ka
mer besliste, 5 meêrt, door 55 stemmen tegen 44? ^at 'er
direktelyk zal kennisgegeven worden van de petitien aen
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<l<?n koning(a.).Ju den oogenblik flat tien president dezen
uytslag bekend, maekte, beéft, alle Let volk dat in de tri—
buenen was, op d«? hevigste wys toegejuygd , en men zag
de vreugd uytschyneu op alle de aenzigten, uytgenomeu
op de genen, van die tegei\ gestemd hadden. De beslissing
der ^weede kamer wierd gezonden aen de eerste om haere
toestemming te bekomen.
Den uytval van deze beraeding, in de welke 58 leden
hel, wooid geyoerd hadden, w;as eene schoone victorie voor
de. petition namissen, en zon bekwaem geweest hebben om
de onrust der JNatie wat te stillen, en om den vuerigen
dirift, tot het petitjonneren eenigzins te verkoelen : maer
de hul te hpogmogenden> van Holland hadden in hunne
redevoeringen, (ajs. men hunnen slegten praet zoo mag
noemen) zoo vele lasteringen uytgehraekt tegen de petit ion na rissen , en voor de zei ven zoo veel veragtmg getoond ,
dal men in geheel Belgie n en in vele steden van Holland
voortging in petition te onderteekenen. Deze beweging
van het volk w;ierd npg meer opgehist, als men ter zelver
tyd.inde journals leésde den volgenden brief van N. G.
Va^n Kempen, geschreven aen de Arnhemsche Courant.
• Laet aen eenen goeden borger toe te beweenen de rampen van
het Vaderland, onlangs nog voo gelukkig!... De priesters hebben
aen hunne schoepen bedreygende petitiengedikteêrd. . Den godsdiensligen fanatismus geéft de hand aen den borgerlyken anarchismus;
en /ie daer het voorteeken van dubbele ongelukken !... '/,. M. hcéftde
goedheyd gehad van eene kommissie te benoemen. Men denkt mis
schien idereen voldaen te zien ? verre van daer. De petitionnarissen
bewegen zich oj) een nieuw met meerder stoutmoedigheid en koppiglieyd.... Maer xie hier den laetsten akt van de komedie. De zuydelyke leden der Staeten zagen hunne landgenoten in de petitionnarissen ; en zy hebben een adres aen 'L. M. gestemd. Zie hier nu
den oogenblik, op den welken alle de vrienden van de vryheyd
zich moeten nederwerpen voór de voeten van den troon, en uytroepen : Sire ! wy stellen allen ons betrouwen op onzen koning,
maer de gevaeren worden op een gehoopt, en daer zyn spoedige
maetregels noodig. Sire! bewaer ons, bewaer u van de jesuiten !•
(a) Alle de gedeputeerden van Belgien hebben roór gestemd,
uytgenomen Gheeland, Desprez , en De Moor; die van Holland heb
ben 'er alle tegen gestemd, uytgenomen Corver-hooft , Van Tuyll,
Luxac, Sassen Van Ysselt, en Jugenhousz.
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Hier op zegde de ^4rnhemsche Courant, waer van
Donder- Curtius , dominé der Calvinisten te Arnhem,
en broeder. ya,n den hoogmogenden van dien naem,den
eerloozen opstelder was : »
Het gouvernement heeft de reformatie van de katholyke Klergie
in Belgien ondernomen; was dit niet voór het geluk van het land ,
en hebben de liberaelen geen groot ongelyk ran met de jesuiten te don
deren tegen, zoo eene lofwêerdige onderneming ? men schynt te
vreezen, dat het gouvernement vergunningen zal doen aen de katholyken, met inzigt tan hun af-te-scheydcn run de liberaelen. Dit
plan is oumogelyk : de printen ran Nassauw hebben, op alle tyden,
den hoogmoed tan de Koomsche Hietarchie weien in-ie-toomen , en
Willem den I zal het werk ran zyne grootvaders tceten staende te hou
den. Het is den geest der duysternissen, die overal en altyd het
licht zoekt uyt te doen , die wilt heerschen over de onwetendheyd ,
u die natuerlyk alle de wetten moet hneten , de welke de opvoe
ding voor oogwit hebben. Ja, het is dien geest, die den smaek en
den drift om petitien te teekenen, strekkende 0111 de gewaende
vryheyd van onderwys te bekomen, ingeboezemd beéft... Het is
aen dien geest , dat allen borger, die de onderwyzing en haere
gelukkige v rugten bemint, moet wederstaen ; het is dien geest, die
■et geweld moet hctogten worden (a).»

Dit alles heéft te wege gebragt, dat 'er dagelyks nieuwe
petitien aen de Slaeteu gezonden wierden. Mr Van Ree
nen zegde in de zitting van 16 mêert, dat men by de peti
tien, waer van hy a5 februari us een rapport gedaen had,
nog moest voegen de volgende : 96 petitien, vraegende
de vryheyd van onderwys; 71 de vryheyd der druk
pers; 56 denjury , 47 de onafhangelykheyd der regters ;
(a) Men antwoórd niet op den praet van woedende menschen,
die niet weten wat zy zeggen... Weynige dagen daer na zag men
een naemloos boekje in het licht komen onder den titel van :
proposition de faire une loi sur ïenseignement : men vond daer de
godloosste dwaelredenen , waerdoor men de grondige waerheden
zelve van onze H. religie wilde onderwerpen aen den Souvereyn ;
men stelde het geweld in de plaets der wetten; men beriep eene
openlyke en vreede vervolging tegen de katholyken, en men be
sloot in dezer voegen:» Den Souvereyn heeft regt op de religie;
niemand sou hem het regt durven betwisten van, doór alle middelen
die uet geweld hem geeft, eene zinneloose maetschappy tan godsdienst
ouder te brenger. » Men kon de voornemens van de UollandscheCalvenisten in het algemeen en van Doncker-Curtius in het byzonder,
niet klaerder uvtdrukken.
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17 de volkome uytvoering van het konkordaet ,• 10 de
responsabiliteyt der ministers ; 9 het vry gebruyk van
de fransche tael en de kwytschelding der straffen, uytgesprolccn uyt kragt van de wet van 6 meért 1 8 1 8. Na
dit, zyn 'er nog andere rapporten gevolgd , zoo dat 'er op
wêynige maeuden meer als 3oo steden en dorpen petitien gezonden hadden , die door 80 duyzend persoonen
onderteekend waeren.
Waer het gouvernement, verschrikt door de beweging
van het volk, had goedgevonden van zyn afgryslyk
ontwerp van wet tegen de drukpers, het welk den 23
december 1828 aen de staeteu voórgesteld was, terug
te nemen en van, den 20 Meêrt loopende jaer, een
ander in zyne plaets te stellen. Dit nieuw ontwerp was
grootelyks verzagt; en alhoewel 'er nog wel wat tegen
te zeggen was; nogtans, mits het tyrannig besluyt van
20 april 18 15 en de wet van 6 meêrt 1818 afgeschaft
wierden, hebben de staeteu het nieuw ontwerp, den
28 april , door 84 stemmen tegen 4 aengenomen.
Ondeitusschen de sectien hadden den lien-jaerigen
Budjet onderzogt en 'er de zwaerste opwerpingen tegen ge
steld. Zy hadden aen het gouvernement verscheyde vraegengedaen, waer van'er eenige der voornaemste volgen.
i° Van over ider der kapittels van den Budjet, als
over by zondere wetten, te laeten beraeden;
2° Van het maelregt af-te-schaffen, en van lasten te
stellen op den thé , koffy en toebak ;
3° Van het leger te verminderen, om alzoo deal te
zwaere lands-lasten te verligten;
4" Van het Collegium philosophicum af-te-schaffen;
5° Van den staet der zee-magt te doen kennen, en
welke schepen men van zin was te maeken , geduerende
het nieuw tien-jaerig tydvak ( a );
( a) Daer was , in den tienjaerigen budjet , voór de zee-magt ge
steld eene somme van 6 millioenen , eu in den budjet der buytengewoone onkosten voor 1830, nog eeue andere van 2,7000,000
guldens.

6° Van het deel der boeten, dal aen de hooge koramiesen te beurt valt, af-te-schaffen , etc.,' etc.
Maer den minister van fmancie ging den 29 jannarius naer de vergadering der volks -verbeelder^, om met
hun te spreken over den Budjet. Na dat hy daer,met
geslote deuren, verscheyde neren in onderhandeling was
geweést, nam hy zyn Budjetje stillekens terug, belo
vende van een ander ontwerp voor te stellen, en van
op bekwaemen tyd alle de vraegen der sectien te beant
woorden. En waerlyk het gouvernement zond aen de
Sectien een memoire van 317 bladzyden, waerin mei^
antwoórdde :
Op de i',e vraeg : Het gouvernement denkt niet
de gewoonte te mogen benadeelen met, onder de form
van byzondere weiten, over de verscheyde kapittels van
den budjet te laeten beraeden.
Op de tweede: Men zal het maelregt en slagtgeld
afschaffen, en deze laetste belasting zal vervangen wor
den doór eene schatting op de peêrden en op het vee.
Men moet in het algemeen de nieuwe belastingen myden, waervan het produkt al tyd onzeker is, en het is
hierom dat men den thé, koffy en toebak niet -«al belasten.
Op de derde : "Wanneer de 30 afdeelingen van de
schuttery zullen geformeerd zyn, dan zal het leger beloopen 33,io6 mannen, waerin niet begrepen zyn de
officieren en onder-officieren. Maer wanneer geheel het
leger onder de wapens is, dan beloopt het 91,70$ manheu ( a ). Men moet voórzien in het gene de eer van
(a) Dit antwoórd van het gouvernement bevestigt het geen
Mr De Serret in 1826 gezegd heéft (boven bladz. 106) te weten
dat men betaelde voor een leger van 91,0C0 mannen, terwyl 'er,
een groot deel van het jaer, nanwelyks een derde van dit getal
onder de wapens was. Het is dan zeker, dat men sedert 1820,
het een jaer gerekend door het ander, ten minsten 5 millioenen te veél heéft betaeld. Het is ook zeker dat Willem in die
afperssing wilde volherden , mits het kapittel van oorlog op den
nieuwen tienjaerigen budjet bedroeg 16,080,000 guldens, enden
budjet der buytengewoone onkosten nog 1,680,000 guldens: dus
meer dan 88 millioenen francs, om een leger van 82 duyzend
soldaeten te betaelen ! !
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den staet vercyscht, en men mag zich niet exclusivelyk betrouwen op de hoop, dat de nabuerige mogend
heden, en andere belang-hebbende in de behoudenis
van bet koninkryk, zich zullen belasten met onze ver
dediging.
Op de vierde : « Het gouvernement zal het Colle
gium philosophicum weten sterker te vestigen op eenen
vasten grondslag, met de klergie te doen toestemmen
aen verzagtingen. Eene sectie heéft de afsehafiing gevraegd behoudens de verpligting , voor de kandidae'tea van den geesteijken staet, van de voorafgaende
koursen te volgen in de universiteyten of scholen van
het ryk. Het gouvernement moet daerop doen bemer
ken , dat de jongelingen, voorgeschikt lot den dienst
der autaeren, moeten gesteld worden onder eene bewaeking, die meerder verzekering geêft voor de welgeregeld heyd van hun gedrag, met de gevaeren te
verwyderen , die 'er voor hunne zeden zouden kunnen
volgen uyt de vryheyd , welke de jongelingen, die de
universiteyten frekwenteren, genieten ( a ).
Op de vyfde : « Zeemagt, 8 schepen van linie, waer
van 'er twee moeten afgebroken worden, 20 fregatten,
waervan 'er eene buyten dienst is; 10 brickeu ; i6corvetten;3okono;meérbooten; 2 bombardeérbooten; 2Stoombooten-, 2 avisos; 2 transportschepen en 1 schooner. Daer
( a ) De geestelyke overheyd en de klergie hebben dan wel
gedaen met zich, byzonderlyk in 1825, te stellen tegen het monopolium van onderwys , dat Willem zich aenmaetigde : Want, ft
ichande! het gouvernement is nu gepraemd te bekennen dat de
meden der jongelingen , die zytie uniremiteyten frektcenteren , in ge
roer synf Maer indien een welgeregeld gedrag en goede seden zekerlyk noodzaekelyk zyn aen de genen, die zich tot den geestelyken
•taet bereyden; zyn zy ook niet noodzaekelyk aen de jongelin
gen, die zich bereyden tot het ampt van regter, doctoór, advokaet, nf tot eenig ander beroep in den borgerlyken staet?...
En nogtans Willem hield nog staende zyn besluyt van 14 angus
tus 1825, waer by hy vastgesteld had dat hy tot niet een ampt
zal benoemen de genen , die buyten zyne universiteyt en scho
len zullen gestudeêrd hebben! (boven bladz. 51 ).
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blyft nog over te maeken : 6 schepen van linie, 10 fre
gatten, 7 cor vetten, 3 bricken, 3 avisos, 1 paketboot,
1 transportschip, 4 schooners en een schip van exercitie.
Op de zesde : Wat aengaet de verdeeling der boe
ten, het gouvernement ziet zwaerigheden in het deel
af-te-schatten het gene de hooge kommiesen van den fisc
daer van trekken; het vreest weynig hunne partydigheyd, en den toevlugt tot het geregt blyft open voor
de borgers, die meynen beschadigd te zyn. (ziet boven
bladzjde 137 ).
Voordere zegde het memoire dat 'er in het koninkryk 1,600 ( kettersche} predikanten of leeraeren zyn ,
te weten : 1,478 gereformeerden; 63 luteraenen; 35
anabaptisten ( herdoopers ), en 24 remonstranten ( a ).
« Men klaegt over de schaersheyd van zilvere geld:
maer men munt 'er zonder ophouden te Utrecht en te
Brussel. Daer is, by middel van het hersmelten der
onde zilvere geld-specien , gemunt geweést, te -weten:
9,81 4) '86 guldens in stukkeu van 3, van 1 en van 1/3
guld ; '2,1'2,954 guld. in stukken van 25, 10 en 5
centen. De soumie der goude stukken van 10 en van
5 guld. beloopt 108,673,920 guld. Deze laetste somme
is, voor het grootste deel, geslagen geweést voor de generaele maetschappy dvr Nederlanden. Het verlies op
het hermunten heéft nog de helft der [2 millioenen,
die daer voor geschikt waeren , niet verbezigd.( b ). »
Nogtans den goeden Willem, altyd bezorgd voorhet
wclzyn van zyne teerbeminde onderdaenen, gaf den 10
april een nieuw ontwerp van budjet, waerby by voor
de gewoonelj ke onkosten vraegde G4 millioeneu, 1 04 duyzend , 454 guldens; en provisoorlyk voor de buytengewoone onkosten , 18 millioenen, 199 duyzend, 863 gul
dens, saemen 82 millioenen 3o{ duyzend 3 17 guldens.
( a ) Men geéft in Holland dezen naem aen de Secte der armeniaenen ter oorzaek van de vertooningen, welke zy gedaen hebben
tegen de Svnode van Donrecht, die hun veroórdeeld had. l'u
deel bladz. '27.
( b ) By gevolg, Willem had meer als zes millioenen overig.
23.
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Z. M. hield zich nu te vreden met, in de plaets van het
maelregt, eene vermeerdering te vraegen van 25 °/° 0P
de lusten van dranken, gedistileérd in het land; van
1 8 °/0 op de inlandsche bieren en azyn , en van i 5 "/>
op het zout; doch hy had de goedheyd van iS ten °/m
op den accys van het rouw suyker Ie verminderen.
Dit alles kwam wuuderlyk overeen met het gene den
minister, in de beraeding over den eenjaerigen budjet
gezegd had : het is hard voor den behoeftigen van acn
de schatkist te betaelen een deel van zynen dagloon,
gewonnen in het zweet van zyn aenschyn. Nogtans de
sectien Traegden van in den budjet genoegzaeme spaerzaemheden in te brengen om het maelregt te kunnen
af schallen zonder andere belastingen te vermeerderen,
of wel van lasten te stellen op den kolFy, toebak, thé
en speceryen : maer Willem hoorde langs die oor niet,
om dat hy de hooge kommercie van Holland wilde bevoordeelen, en om dat hy het monopolium der spece
ryen voor zich behouden had.
De staeten begonnen den i 2 mey over die ontwer
pen te beraeden. Den miuister van financie voerde den
eersten het woord, zyne redevoering duerde dry ueren,
en op dien lyd heélt hy vele moeye dingen gezegd , die
men precies niet moest gelooven. « Ik durf het vrae
gen met betrouwen, zegde hy, welken tak van onze
volksvleyt bevind zich waerlyk verdrukt door te zwaere lasten? welke klas van inwoonders heéft regt om
te klaegen van ellende by gevolg van te hooge belas
tingen? loet ons de steden en dorpen doorloopen ; lact
ons zien hoe alles leéft, hoe alles welvaert , schoonder word en zich opheldert !
Met was in deze beraeding dat den baron De Slassart
vraegde uyt welke geldkas Mr Van Gobbelschroy betaclde
de Ho abonnementen, die hy, gelyk Z. E. hem zelf ge
zegd had, genomen had in de Sentinelle? Van Gob
belschroy antwoórdde dat hy de grondregels van dien
journal allyd afgekeurd had : maer zyne 8o abonnc
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inenten op geeuder wys kunnende loochenen , heéft ut
( honteus comme un Ranard, tju una poute uurait prit , )

gezegd : ik laet de kamer oordeelen of het betaemde van,
pubtiekelyk te herhaeIen het geen my in eene hyzondere saemenspraek ontsnapt is... Voorders zegde hy, dat
Z. M. alle reden van onrust heeft doen verdwynen, voor
al eer zelfs dat de kamer de vraegen der petitionnarisseu
aen den koning hekend gemaekl had; dat de afschaf
fing van het maehegt in de wet, waerover men heraed,
voorgesteld word; dat de vryheyd der drukpers op liberaele gronden geregeld is; dat het woord van den
koning 'verzekerde van de vryheyd van oudcrvYv>, waei*
over men eene wet zal geven, wiens grond r.-'«cl- zulleu
overeen komen met het systema van vryheyd, het welk
het gouvernement volgt in zoo vele andere materieu ;
dat de aenneming van eenen internuncius, die de noodige magt heéft voor de uytvoering van het konkordaet,
geen twyffel kan laeteu over de regtzinnigheyd van het
gouvernement; en eyndelyk dat Z. M. in 't kort eenige
vergunning zal toestaen voor het gehruyk der frauscho
tael in wettige akten.
Nogtans de kamer liet zich door die schoone belof
ten niet verleyden. Den tienjaerigen hudjet die de on
kosten regelde, wierd, den 14 mey, verworpen door
79 stemmen tegen 26; den hudjet, over de middelen van
ontfaug, wierd afgekeurd door 86 stemmen tegen 19.
Dezen uytval was zekerlyk eenen harden slag voor het
vaderlyk hert van Willem; en indien 'er iets zyn spyt
en droefheyd had kunnen veizagten, dit zou voorwaer
de beslissing der eerste kamer geweést hebben, die den
16 mey door 34 stemmen tegen 12, het adres over de
petitien afkeurde, het welk de tweede kamer besloten
had te zenden aen den koning, om hem de regtmaetige klagten van de Natie bekend te maeken.
Nogtans de beslissing der eerste kamer over de peti
tien kon geene millioenen in de kas van Willem bren
gen, en by gevolg zy kon zyn spyt over de nederlaeg,
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die zynen budjet in de tweede kamer gehad had, niet
verzagten : hy liet zyn misnoegen uytbersten , en hy
zond Van Gobbelschroy, den 20 mey, naer de staeten
om hun te zeggen :
» De omwerpen van wet, welke den koning betaemelyk geoór
deéld had dit jaer aen U. U. voór te stellen, de eenen na de anderen
onderzogt geweést hebbende , koóm ik van daeg, volgens de bever
len van L. M. in deze vergaedering om deze Sessie te sluyten.
• Ik volbreng deze zending, verklaerende in de naem des koning
de gewoonelyke Sessie der Staeten-Generael voór 1820 geeyndigd.»
Willem gaet Vlaenderen en Henegouwen bezoeken. Petitie van 3Ir. Rodenback aen den honing. Vermaerde beslui/ten van lojuniu*.

Willem, om zyn verdriet wat te verzetten, onder
nam eene speelreys naer Vlaenderen. ]\a door besluyt
van 34 Mey, aen den prins van Oranje het opperbevel
over de schuttery van het ryk onder den titel van kojbnel-generael gegeven te hebben, vertrok hy, den 26
mey, van Brussel naer Mecheleu, daer hy omtrent 2 uereu
besteédde om zyn fabriek van schalls te bezigtigen :
tnaer hy geweêrdigde niet den hoog agtbaeren aertsbisRcliuj), die door een ongemak aen zyn been, niet kon
uytgaen, te bezoeken ; het is alzoo dat hy zyne ondankbarheyd toonde voor den te voren Prins- bisschop van
Luyk, die hem, in 1791, in gebrek van brood zynde,
mitddaediglyk de gastvryheyd gegeven had. Hy kwam
den zei ven dag te Antwerpen, daer hy des avonds eene
feest van de societeyt der harmonie bywoonende, en weggaende zegde : ik zal nog- lang met genoegen aen de
zen avond herdenken. Des anderendags vertrok hy naer
Gent daer den burgemeester , door een besluyt , voórge
schreven had hue men Z. M. moest ontfangen en eene
algeuieene illumiir-itie geboden had. JSogtans de kommissa rissen van poiicie, vreezende dat deze niet algemeyn zou zyn, stelden zich op de been; zy liepen in
de huyzen, zeggende aen de borgers : gy verlangt uwe
huyzen te verderen voor de aenstaende processie van
uwe parochie ; wel gy zult dit niet mogen doen, indien

gy van daeg niet illuminéerd. De straeten waereu met
sparre-boomen bezet; de fabrikanten maekten eene eerewagt ; zy vercierden hunne duyzende werklieden met
oranje-linten en betaelden hun om Z. M. toe-te-j uygen.
Z. M. ging den 3 1 mey de kerk van den H. Bavo bezigtigen, en zegde aen de Viearissen-generael : « Mynheerenl ik heb u eenen gelukkigen voórval mede-te-dee len; dry bisschoppen zyn den 18 mey geprekoniseérd
geweest (a). Eene buytengewoonen courrier heéft gis
teren die tyding te Brussel aengebragt, en ik koom de
zelve zoo even te ontfangen. »
Willem vertrok den i junius van Gent naer Brugge,
daer hy in den namiddag aenkwam. Eenige fonctionnarissen hadden hunne huyzen vercierd, onder de welka
Mr Sandelin uytscheén; hy had zyn hotel doen puléren
met duyzende fraeyigheden ; elke van zyne ao vensters
uierden bezet met twee of dry damen, om den koning
op zynen doortogt gelykelyk toe-te-juygen en hunne
neusdoeken te draeyen : maer ö tegenspoed ! Z. M. pas
séert, en alle die damen blyven als standbeelden onbeweéglyk !... Willem ging des avonds het vuerwerk zien
ten huyze van eenen van zyne chambalans, en vraegde
aen de baronners de 11..., die van Saint-Omer kwam , of
het waer is , dat de vlaemsche tael daer nog gebruykt
word! — Ja, Sire. — dat is wonderlyk. — dit bewyst, Sire,
hernam zy , hoe moeyelyk het is de tael van een volk te
veranderen. Z. M. begreep het, en zweég sld.
Den koning verliet Brugge den 3 junius, en ging langs
Ostende, naer Iperen. In dezen optogt was hy blyveu stilstaen op de hoogte van Hooglede, daer de regenticn van
Rousselaere en van andere gemeynten zich vereenigd
hadden, om hem hunnen eerbied te bewyzen : zy dit gedaen hebbende, kwiuu 'er eeneu ruyter regt op Z. M.
(a) Den Eerw. heer Van de Velde , Deken te Lier, tot het bisdom
van Gent ; den Eerw. heer de Plnncq tot het bisdom van Doórnik ,
en den Eerw. heer Van Bommel, professor te l.vden tot het bisdom
yan Luyk,
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aen, en dit met zoo groote vrymoedigheyd, dat niemand
peysde om hem tegen te houden. Hy nadert, beha ndigt
aen Willem een petitie, groet hem, en verwydert zich
eenige stappen. Den koning leést de petitie, word be
roerden doet eene beweging van ongeduld en van gram
schap, terwyl den ruyter gerustelyk bleet' staeu en zyn
vermack scheén te nemen in Z. M. leelyke gezigten te zien
trekken. Het voórwerp der petitie was om de vrylaeting
te vracgen van de heeren Ducpetianx, Coché-Mommens,
De Polier, Jottrand en Claes. Het was Mr P. Rodenbach
van Rousseluere, die de petitie in den naem van zyuen
blinden broeder ^4lexander Rodenbach aengeboden had.
Willem vertrok den 4 junius van Iperen naer Kortryk, daer hy omtrent middag aenkwam. Den eerw. heer
pastoor van Sinte-Mertens parochie bedankte hem over
de eerste maetregels, genomen voor de uytvoering van
het konkordaet, en verzogt van 'er nieuwe te nemen
om den beweenelyken staet der Seminarien en het schrikkelyk gebrek van priesters te doen ophouden. Willem
antwoordde dat hy de bescherming der katholyke religie
onder zyne eerste pligten rekende, dat de daeden zyne
woórden niet zullen loochenen, en dat de moeyelykheden,
opgestaen ten opzigte van de Seminarien ., niet waeren
voórzien geweest , zonder het welk zy geene plaets zou
den gehad hebben ; hy beloófde van te werken zoo veél
hy kon om alle de moeyelykheden te effenen. Hy kon
in der daed niets -beter uytvinden om toegejuygd te
worden , en hy wierd toegejuygd. Zyne reys voortzet
tende, ging hy te Audenaerde veruagten. Des morgens
5 junius verliet hy deze stad, trok door Aelst, en kwam
in den nagt ten i uer te Brussel.
Willem moest wel voldaen zyn van zyne wandeling :
want de borgemeesters hadden in alle de steden en dor
pen, daer hy door getrokken was, vele bereydingen doen
maeken , om hem met alle mogelyke eer te ontfangeu ;
het volk, altyd nieuwsgierig, was in menigte komen toegeloopen om hem te zien; duyzeude betaelde stemmen
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hadden de locht door hunne toegejuygingen doen wedergalmen ; dit alles kon hem doen gelooven dat het
volk te vreden was, en moest hem een vermeten be
trouwen inboezemen om in zyn systema voort-te-gaen.
« Het ongeluk is niet groot, schréeft den Courrier de la
Meuse , de zegeprael der vryheyd zal een weynig uytgesteld worden; maer dit is alles : de genen die in 1829
naer de lessen der ondervinding niet hebben willen
luy stèren , zullen in i83o gedwongen zyn aen de zelve
gehoor te geven. » Willem eenige dagen uytgerust heb
bende, vertrok den 1 1 junius van Brussel, en kwam den
zelven dag te Doórnik, daer hy op het pragtigste ontfangen wierd. Hy ging des anderen dags de academie
bezigtigen ; Mr Le Hon vraegde hem voor haer een weldaed : hy , wetende dat dien heer tegen den budjet ge
sproken en gestemd had , antwoórdde : mynheer, ik ben
maer den uytvoerder der wetten ; ik maek den budjet
niet; gy hebt in de tweede kamer zoo veel invloed,
bied haer eene petitie aen. M' Le Hon betaelde Z. M.
met gereed geld , zeggende : Sire, als lid van de aca
demie vroeg ik u een weldaed; als schepen ontfang ik
u aen de poorten van de stad , en als gedeputeêrden
van de tweede kamer zeg ik myne opinie volgens myn
gewis.
Den koning vertrok den i3 junius naer Bergen, daer
hy , zondag i4den,zich in de kermis-feest bleéf verlus
tigen. Des anderen dags begaf hy zich naer Charleroi.,
en bleéf daer tot den volgenden dag. Den pastoor van
(iosselies ging hem zyne eerbewyzing aenhieden, en zegde
onder anderen: <« Sire, wanneer wy aen het volk inboe
zemen den eerbied, de gehoorzaemheyd en liefde , die het
aen de voisten schuldig is, indien wy niet wisten, dat
eene wet, gekomen van den hemel, x>ns vermaent om
'er het voórbeeld van te geven, wy zouden dit gebod
gegraveérd vinden in onze herten... ja, Sire, indien de
klergie haperde in u te betuygen , dat niets haere aenkleving aen haercn Souvereyn kan verflouwen, het is dat
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eene hand , sterker als de hand der koningen zelve, tiaer
melen zou stellen , die zy niet zon konnen te buyten gaen.
Maer de getrouwe uytvoering van een voor altyd gedenkweêrdig verbond, dat U. M. met I.eo XII geteekend heéft,
ral voortaen alles uyt den weg ruymen , het geen de vrye
en openhertige uytstorting van onze gevoelens zou kun
nen beletten. » Willem antwoórdde: ik heb het vertrou
wen der klergie noodig; ik hoop dat de zaeken zich
zullen schikken en dat de moeyelykheden zullen geëf
fend worden , en voór het vervolg betrouw ik my op het
goed gedrag der klergie.
Den koning, 16 junius,zyne reys voortzettende van
Charleroi naer Namen, heéft den pastoor van Fleurus,
daer hy doortrok, hem het volgende compliment afge
legd :» Sire , gy hebt den 4 dezer maend,in uw ant
woord aen den pastoor van Sinte-Mertens parochie te
Kortryk, gezegd: Ik zal onder myne eerste pligten reke
nen de bescherming der katholyke religie , en de daeden zullen myne woórden niet loochenen. Wel, Sire,
doe dit, en gy zult aen vier vyfde deelen van uwe onderdaenen eene goed bezorgen , dat zy meer agten dan alle
de goederen der aerde. Als gy zult wedergekeerd zyn in
uw paleys, Sire, doe een besluyt bekend maeken, waerby
gy zult vei klaeren, dat den 2de" artikel van hetkonkordaet,
goedgekeurd en geteekend door U. M. den 25 jnlius 1827,
tegen den 1 october aenstae.ide zal uytgevoerd worden,
en dat 'er eene volle en geheele vryheyd zal zyn om te
onderwyzen, gelyk dit plaets had op den dag, als gy op
den troo.t gek'tmen zyt. Alsdan zullen uwe volkeren, bo
ven al de Belgen, U. M. duyzendmacl gebenedydea, en ik
zelf, die meer als 70 jaeren oud ben, ik zal aengemoedigd
zyn om myne kragten te doen herleven, en te volherden
in een moeyelyk ampt, dat zonder uwe hulpzaenje hand
moet verguen. » Ik heb nergens gevonden wat Z. M. op
zoo edele aenspraek geantwoord heéft.
Willem, den 16 junius, te Naemen aengekomen zynde,
gaf gehoor aen Mgr Oudernard, die hy wat droog oiilling,
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om dat dezen bisschop, op wiens toegevenheyd Z. M.
veél staet gemaekt had, de leerlingen van het Collegium
philosophicum gewcygerd had in zyn Seminarie aen-tenemen,en om dat hy zyne vicarissen-generael niet had
willen afdanken. Hy ging het Athenteum bezoeken : de
professors hadden eeuen student belast van Z. M. in het
hollandsch te complimenteren, om den voortgang te doen
zien, welken de zoogenoemde nationale tael daer gedaen
had : den koning toonde hierover een aldergrootste genoe
gen : maer de professors zegden hem niet, dat dien stu
dent gebortig was van Noord-Brabant, en te Namen ge
komen was, om de fransche tael te leeren. Men had te
Charleroi de zelve klugt gespeeld.
Den koning verliet ISamen den volgenden dag en kwam
tegen den avond te Brussel, daer hy zich aen het werk
stelde om de beloften , die hy op zyne rej s aen de klergie gedaen had, te volbrengen : want hy was nanwelyks
in zyn puleys wedergekeerd , of hy gal' de volgende
BESLUITEN VAN 20 JUNIUS 1829.
Wy Willem , doór de gratie Gods , Koning der Nederlanden.
«Overzien onze bestuyten van 14 junius 1825, 11 julius 1825
en 20 novenber 1825;
« En overwogen hebbende, dat sedert deze besluyten de omstan
digheden, die de zelve beroepen hebben , veranderd zyn ingevolge
de overeenkomst, gesloten met den H. Stoel den 18 junius 1827;
« Dat alzoo den tyd gekomen is, op den welken wy zonder zwaerigheden de meyningen kunnen volbrengen , die wy te voren ten
opzigte van het Collegium philosophicum geopenbaerd hebben;
■ Willende aen de geestelyke opperhoofden die, ingevolge de
overeenkomst met den H. Sloel , de bisschoppelyke stoelen zullen
vervullen, een bewys van ons betrouwen geven ;
« Gezien het rapport van onzen minister van het inwending...
wy hebben goed gevonden en gewilt de voornoemde besluyten te
maetigen...
• Het gebruykt (frequentation) van het Collegium philosophciutn
tal van dezen dag al", ophouden van verpligtende te zyn , en zal
facultatif worden voor de jongelingen, die zich bereyden tot de
studie der godsgeleerdheyd in de bisschoppelyke Seminarien.
■ Onzen minister van het inwending is belast met de uytvoering
van dit besluyt...
Brussel 20 junius 1829.
Wille». •
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Alzoo 'er in dit besluyt niet gesproken wierd van eenige
"veranderingen te doen in de anti-katholyke organisatie
\an het Collegium philosophicum ; zoo moest men oordeelen, dat Willem het zelve wilde. houden op den ou
den voet als een arsenael, daer men zou voortgaen in
wapenen te smeden om de katholyke religie aen-te- ran
den. En alhoewel het gebruyk van dit Collegium nu
facultatif verklaerd was, het is te zeggen, alhoewel de
jongelingen, die zich hereydden tot den geestelyken staet,
nu niet meer gedwongen waeren van zich in het Collegiitmphilosophictim, geduerende twee jaeren, op te sluyten om daer, door onwettige meesters, onderwezen te
worden volgens het godloos systema van het gouver
nement; nogtans Willem had niet voor als de kalholylen te bedriegen en hyzonderlyk den Pans, aen wie hy
dit besluyt mededeelde : want hy wagtte zich wel van
het volgende besluyt, gegeven den-zelvén.dag, aen den
Pans bekend te maeken; om dat hy door dit tweede
besluyt het eerste geheelyk om verre wierp, en men kon
dit aenzien als eene tweede uytgaet' van den geheymen
brief van den trouweloozen Van Gobhelschroy.
Wy Willem, Kaning der Nederlanden.
«Gezien ons besluyt van dezen dag;
Willende in afwagting dat de bisschoppelyke stoelen van on»
ry\ zullen vervuld zyn, de noodige schikkingen vaststellen, om
PROvrsooRLVR te bepaelen, hoe en 0[> wat wys de katholyke room«che jongelingen, zich tot den geestelyken slaet gereed maekende,
die de voórbereydende studien in het Collegium philosophicum niet
bygewootid hebben, of hun exaem in die stigfctng niet gedaen heb
ben, zullen mogen ontfangen worden in de bisschoppelyke Seminarien, om daer hunne studien van theologie Ie doen ;
« Gezien het rapport van onzen minister van het inwendig ,
wy hebben besloten en wy besluyten :
*Art 1. Het zal aen de opperhoofden der bisdommen provisoorlyk en op de wyze, gemeld in de artikels 2 en 3 van het tegen
woórdig besluyt, geoorlofd zyn van in de bisshoppelyke Seminarien , boven de leerlingen van het Collegium philosophicum, te
ontfangen de katholyke roomsche jongelingen , die hunne roèrbereydende studien in ons ryk , elders dan in het Collegium philosophicum
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tuleynd hebhen en die kunnen geagt voiden alt de uoodige be
kwaamheden bekomen te hebben; al» ook de genen die met on* ver
lof hunne studien buyten het ryk gedaen hebben (a).
Art. 2. De oversten der bisdommen zullen maeken, en aen het
departement van het inwendig zenden eene lyst van de katholyke .
roomsche jongelingen, die hunne voórbereydende studien in het
ryk , of buyten het ryk met ons verlof gedaen hebbende, zich
aengeboden hebben om te mogen aenveérd worden in de seminai'ieu : men zal' daer gewag maeken van hunne naemen, ouder -

(a) Dus de Seminarien moesten gesloten blyven ,1° voór alle dege
nen , die zonder veil,f tan Willem, gestudeerd hebben buyten het ryk,
het is te zeggen voor de bloem voór het beste deel der jonge geestclyken, die aen de bisschoppen het liefste moesten zyn , om dat
zy de zekerste bewyzen gegeven hadden van hunnen roep, van
hunnen goeden geest en van hunne gehoorzaemheyd aen de geestelyke overheyd : 2" alle de genen die hunne voórbereydende studien
niet roleynd hebben , en die niet kunnen geagt trorden als de noodige
bekwaemheden te hebben : maer wat zyn die roórbereydende studien,
en wat verstaet men door noodige bekwaemheden .* daer is 'den
knoop van de zaek , en het is "Willem die den knoop losmaekt,
zeggende, dat het zal geoorlofd zyn in de Seminarien te ontfangen de genen, die hunne voórbereydende studien in. dit ryk
voleynd hebben elders dan in het Collegium philosophicum. llv ver
stond dan, door voórbereydende studien, zulke studien gelyk in dat
Collegium gedaen wierden, te weten de verscheyde vakken van
onderwyzing, voórgeschreven doór zyn besluyt van 14 junius
1825 , naementlyk de philosophie, het kanonik regt, de kerkelyke historie , de wisk mist etc, cto. Dit alles moest men weten
om geagt te worden van de noodige bekwaemheden bekomen te
hebben. Maer by welken byzonderen leermeester , in welke universiteyt, in welk athenacum, in welk Collegie, buyten het Col
legium philosophicum, hebben de jongelingen, die sedert 1825
jn het land gebleven waeren, het kanoniek regt en al het overige
kunnen leeren ? zoo dan alle de jongelingen , die sedert 1825
in het ryk gebleven waeren en in het Collegium philosophicum
niet gestudeerd hadden, wierden van den tenen kant uyt da
Seminarien gesloten , en van den anderen kant ook alle de genen ,
die zonder verlof van Z. M. , buyten het ryk gestudeêrd hadden :
het is te zeggen dat 'er in de Seminarien geene anderen mogten
aengenomen worden als de kanonico-philosophen van Loven met
de genen van Trier en Bon : dus het Collegium philosophicum
bleef verpligt&nde , en Willem *ag geensints af van hel intigt dat
hu gehad heéft in dat Collegium op-te-regten. 7,iet boven bladz.
127 den gcheymen brief van Van Gobbelschroy.
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dom en geboórte pluets (a), tan de persoonen , onder de welke, en
van de plaetsen tcaer zy hunne studien gedaen hebben, en uyt welke
deelen zy bestaen (b).
Art. 8. De oversten der bisdommen, na deze lyst aen onzen mi
nister van het inwendig overgezonden te hebben, zullen den
tyd vaststellen op den welken zy de leerlingen over hunne bekwaemdheyd , om in de Seminarien aengenomen te worden , zul
len examineren; onze meyning is, dat dit exaem in het publiek
geschiede (c).
Art. -4. De beursen in de Seminarien zullen doór ons gegeven
worden aen de genen der leerlingen , aengenomen doór de over
sten der bisdommen , welkers huytengewoone bekwaemheden voor
de studien zullen bewezen zyn door de certi/ikaeten xan professors
der publieke stigtingen tan hoog onderurys, daer zy gestudeérd heb
ben, of doór een byzonder exaem, ondergaen toór zulke persoonen ,
die wy zullen goed rinden ten dien eynde Ie benoemen.
Gegeven te Brussel 20 junius 1829.
Willem.

Het is niet noodig te doen bemerken dat, volgens
dezen laetsten artikel, de leerlingen van het Collegium
philosophicum alleen alle de beursen moesten genieten ;
want zy alleen konden certitikaeten van zulke profes(a) Dit was niet te mispreyzen , mits die lysten ook dienden
om onslaeging van den krygs-dienst te bekomen : maer het geén
daer volgt was enkele boosheyd.
(b) Wat eene tyrannige voorzorg om alle de uytsluytingen van
den l''*n artikel staende te houden ! Willem wilde van de bisschop
pen verraeders maeken : want zeggen de plaetsen tcaer, en de pertoonen onderde trelke de jongelingen hunne studien gedaen hadden,
was verraeden alle de genen , die buyten het land gestudeerd had
den ; en zeggen de deelen , die zy geleerd hadden , was verraeden
alle de genen, die wel in het land gebleven waeren , maer geene
studien gedaen hadden , gelyk zy gedaen wierden in het Colle
gium philosophicum , en die W illem vereyschie om de noodig»
bekwaemheden te hebben.
(c) Indien dezen arlikel de bisschoppen van den oenen kant
belette van toegevende ie zyn met de jongelingen niet te ondervraegen over het kanoniek regt, kerkelyke historie etc, hy gaf
van den anderen kant alle gemak aen de uytzendelingen van,
Willem ,om dit c.vaem te vergelyken met de lyst, daer de deelen der
voorbereydende studien moesten opgeteekend zyn, en over de welke
het exaem moest loopen. Dus het was aen de bisschoppen onmogelyk van eenigen jongeling, hoe groote bekwaemheyd hy ook
mogt hebben, aen te nemen , als hy niet onderwezen was in het
geen men loerde in het Collegium philosophtcum, Eyndelyk den
laetsten arlikel kwam dit arglistig besluyt weêrdiglyk kroouon.

sors aenbieden, mits dit Collegium de eenigste publieke
stigting was, daer alle de vakken der voorbereydende
studien, die Willem vereyschte als noodzaekelyk tot de
studie der theologie, geleerd wierden. Het is alzoo dat
Willem verstond de beloften, die hy aen den Pans gedaen
bad, te volbrengen! bet is alzoo dat hy het konkordaet
wilde uytvoeren !
Willem doorloopt de provinciën van Lut/k en Limbourg. Ihj markt de p*titionnarissen voor eerloosen uyt. De heeren De Meutenaere en Filain XIP
gesloten uyt de stoeten. Trouweloos gedrag van den Gouverneur van
t'Hertogen-bosch. Instelling van het Ohdbb de» Eeki.ho/.e».

De wandeling, die Willem in Vlaenderen en Hene
gouwen gedaen had, was hem zoo wel bevallen, dal hy
<>ok eene wilde doen in de provincien van Luyk en
Limbourg. Hy vertrok den aa junius van Brussel, en
kwam na middag te Luvk, voorgegaen en gevolgd van
eene eere-wagt te peêrd. De straeten, door bevel van
*\en borgemeester met groen vercierd, het geluyd der
klokken, den toeloop van eene groote menigte en de
toejuygingen van het volk gaven aen zyne intrede eene
plegtigheyd, die hem moest behaegen. Hy ging afstap
pen in het hotel van den gouverneur, daer hy aenstonds gehoor gaf aen den vicaris- generael. Des anderen
dags ging hy de Universiteyt bezoeken, daer den pro
fessor Destnveaux hem onder andere zegde : « U. M.,
aen wiens wysheyd niet eene groote waerheyd kan ont
snappen, weét beter als wy ( dan moesten zy niet veél
«w/f/z), dat de formatie van de borgerlyke maetschappy
het uytwerksel niet is van een geval, maer dat zy de
uytvoering is van eene der wetten, die (iod uyt den
selioot van zyne voorzienigheyd getrokken heéft voor de
bewaering der eerste en algemeeue zedeleer. Hoe zou
den mensch daer aen beantwoórden, indien hy niet on
derwezen wierd 1 deze waerheyd is noyt ergens beter
gevoeld geweést dan in het gouvernement van U. M. ;
waer vind men meer uytgestrektheyd en meer vryheyd
Voor de onderwyzingl... Kinker rector magnificus durfde
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zeggen: « wy zyn overtuyd, Sire, dat de genen, die den
ken dat het publiek onderwys zou moeten vtyer zyn
dan het is, eens zullen bekennen dat zy gedooid heb
hen. » Voorders spreékt hy van de « Natie die eenen
dringenden nood heéft om bestierd en geleyd te wor
den dóór haeren koning, die door zyne kundigheyd en
gaeven, zich gelyk gesteld heeft met zyne eeuw, en die
niet tragt als zyn volk te verlossen van het schandelyk jok der onwetenheyd, der bygeloovigheyd en der
vooroordeelen.... ( a ).
Eene deputatie van de provinciale staeten, ging aen
Willem haere hoogagting aenbieden ; Mr Crassier, die
voorleden jaer voor het adres aen den koning gestemd
had, voerde het woord. Z. M. antwoórdde: « ik zien
wel, dat de zoogenoemde klagten niet ondersteund wor
den door de massa der borgers. ^4lle de magten moe
ten binnen hunne paelen blyven, en ik zal de regten,
die de grondwet my ^eéft, gebruyken om hun daer bin
nen te houden. Het is boven al aen u , Mr Crassier ,
dat ik spreek. » Dezen hernam, dat hy niet geloofde van,
in zyne bediening, oyt aen zyne pligten te kort gedaeu
te hebben ; dat hy naderende aen zyn cynde, tegen de
zelve niet zal handelen, en dat zyn gedrag hem door zyne
conscientie voórgeschreven zynde, hy in het zelve moest
volherden.
Den raed der regetitie hood Willem een adres aen,
waer in zy hem eeuige voordeelen vraegde: hygafhaer
het volgende antwoórd :
« Ik kan u nu niets zeggen over de vraegen, begre
pen in uw adres. Ik moet den lyd hebben om die na te
zien... Wat aengaet de stedelyke belastingen, ik kan 'er
voor het tegenwoórdig niets aen doen. Gy weet, dat
(a) Het woorden-boek van alle de genen, die Voltaire voór
leermeester hebben, verstaet door bygeloocigheyd de katholykè re
ligie : dus Willem word hier geprezen om dat hy trayt zyn rolk
te verlossen ran het schandehjk jok der kntholyke religie f en het is
aen mannen, die zulke redenen durfden uytslaen, dat het onder-.
wys en opvoeding der jonge Belgen loebetrouwd waeren !
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;Aden tienjaerigen budjet is \erworpen geweést; ik kan
L-niet zeggen wat 'er van zal komen; gy moet wagten...
-ai « Ik moet u spreken van iets van grooten aengele1, -geuheyd. Ik ben vol van dankbarheyd voor het goed
ontbael, dat ik in deze provincie ontfang; ik ben -er
ten hoogsten van geraekt; ontfangt Jer myne denkzeggingen over. Dit bewyst de innerlyke eensgezindheyd,
die 'er is tnsschen de Natie en haeren koning. Het moet
niet anders gaen; want den koning en de Natie bebben
maer een en het zelve belang; de Natie en den koning
moeten maer een zyn. Ik zien nu wat ik moet gelooven
van die zoogenaemde verongely kingen , daer men zoo
veél gerugt van gemaekt heéft. Men is dit alles schul
dig aen de inzigten van eenige hy zondere persoonen .,
die andere belangen hebben ; het is eenen eerloozen
handel... Ik heb de zelve voldoening gevoeld, als ik de
andere provincien bezogt hebt. Ik heb door myn eygen
zelve willen zien; ik heb my alzoo verzekerd van den
staet van de publieke opinie , die overal zoo gunstig üt
aen myn gouvernement. Het onthael, dat men my doet
in uwe stad is 'er een nieuw bewys van. Ik herhael u,
dat ik daer van de grootste voldoening gevoele. »
Hoe kon Willem zoo onverstandig zyn van het puvk
der Natie voor eerloozen te duiven uyt m?ekeu ! Men
zal haest zien wat 'er op dat woord gevolgd is. Nogtans
Willem ging tegen den avond gemstel)k het noenmael
nemen, dat de regent ie op het stadhuys voor hem bereyd had, en hy wilde daer aen 100 genooden wysmaeken, dat men eertyds te Luyk de hollandsche lael
had gesproken : maer Mr De Sanvage wist hem zoo wel
te antwoórden, dat Z. M. niets meer in te brengen had.
Den volgenden dag, 24 jnnins, ging hy te Verviers eenige
fabrieken bezigt igen, en woonde te Cbandfontaine de
kostelyke maeltyd hy, gegeven doór de kommercie. Hy
keerde dan weer naer Luyk; alle de publieke gebouwen
wae^en verligt, en een pragtig vuerwerk wierd voor het
hotel daer hy vernagtte, afgeschoten. Hy verliet Lnvk
den a5 junius, en ging den nagt te Maestricht doorbren
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gen ; des morgens ten 6 ueren vertrok hy van Maestricht f
en kwant 's avonds ten 8 ueren te 's Hertogenbosch. De
inwoonders van deze stad , vernomen hebbende, dat Wil
lem het Collegium philosophicum, door een besluyt,
facultatifWdé verklaerd, hadden aenstonds voorgenomen
van daerover hunne vreugd te toonen op de aenkomst
van Z. M., van eenen praelboog op te regten voor de kerke
van de H. Cathnrina , en van den toren pragtiglyk te verligten : maer zoo haest v.y kennis hadden van het tweede
besluyt, het welk het eerste te niet deéd, hebben zy van
den prae!boog en illuminatie afgezien, laetende aen de
regentie alleen de eer van den koning te vermaeken,
zo.> zy het zou goed-vinden. Hy verliet, den 29 junius,
's Hertogeubosch , nam te Diest het noenmael, trok om
trent middernagt door Loven en kwam den 3o junius,
's morgens ten a ueren te Brussel. Het eerste nieuws ,
dal Z. M hier vernam, was dat het corps der advokaeten van I3i ussel uyt hunne slaepziekte opgestaen was,
en een eerste teeken van leven gegeven had : immers
hy oiilling eene petitie, geteekend 3o junius , waerby
73 advokaeten hem met kragt vraegden om verlost te
worden van het jok van eene vremde tael , wiens ge
dwongen gebrtiyk , een allergrootste nadeel toebragt
tien de Belgen.
Willem hield zich aenstonds bezig met te beloonen het
goed outhael, dat hy in de provincien ontfangen had,
en hy zond eene menigte van krnyssen van den neder-»
lan«lschen Iteuw aen alle de amptenaeren en andere
persoonen, die hy zoo eene eer weêrdig agtte(a):wel
( a ) Deze eer was toch niet groot : want Willem vernieuwde
hier de zelve misbruyken die, na den veldtogt van 1815, plaets
j;rh;nl hebben in de nytdeeling van het Militaire Willetn$-order
en die eenen hollandschen officier zelf veropenbaerd heéft in zyne
S' Waring tienjarige mihtaire loopbaan, alwaer hv zegt dat 'er»
meer als twee honderd officieren met het kruys van het Willems-orderzyn gedekoreérd geweest, die Vriesland en Groningen niet verlaeten hebben ten tyde van het gevegt van de -4 armen en van Waterlo. Anderen die zich bevonden in het hospitael te Gent, wierden
ridder» benoemd als helden van dien roemweêrdigeu veldslag. •
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is Waer dat 'er, onder dezen , eenige treffelyke persoonen
gevonden wierden die beschaemd waeren dat teeken van
onderscheyd te diaegen, en die voor véel zouden gewilt
hebben van onder dat groot baksel van jonkheeren niet
begrepen te zyn geweest : want zy wisten dat dit stukje
lind hun by het volk eenen zeer slegten dienst moest
doen, mits het hun zou doen aenzien als aenhangers van
het gouvernement (a).
Nogtans de maend van julius is vermaerd geworden
door voórvallen van grootere aengelegenheyd dan door de
menigte der kruyssen van den nederlandschen leeuw,
die regendeu op het hoofd van nieuwbakke jonkheeren.
En waerlyk mits den tyd van verscheyde leden der staeten-generael ging eyndigen , moesten de provinciaele staeten hun deze maend weer kiezen of andere in hunne
plaets stellen. Het gouvernement gebruykte dan alle mogelyke listen en bedrog, om mannen, die de rrgten van
het volk kloekmoediglyk verdedigd hadden, te doen uytsluyten , en om den keus te doen vallen op slaefsche
dienaeren, het welk eenige keeren gelukt is. lmmer9
Willem wilde dat den president van de borgerlyke regthank te Brugge zou gekozen worden in de plaets van Mrde
Meulenaere, eenen zeer welsprekenden redenaer, die dikwils tegen de onwettige en tyrannige maetregels van het
(a) Het was indien tyd, dat 'er eenen eerlyken stedeling in een
gezelschap zegde, dat hy ook de kleyne dekoratie wilde vraegen :
elkeen zegde aenstonds : — Wat! gy dat vraegen ! is dit tcel gemeynd f
— Ja , mynheeren , en zeer wel gemeynd. — liet kleyn beestje voor uf
— Voor my? neen! gy weét immers wel, dat ik geen deeg ben,
daer men jonkheeren van maekt. — En voor irie dan ? — Voor mynen dienaer , die veél dienst aen het land heélt gedaen , die altvd
getrouwen onderdaenig is geweést, die noyt van de oppositie is
geweést, die alhoewel dikwils mishandeld, noyt gek laegd heéft ,
die van niet eene party is, die altyd stil en te vreden is geweést,
als hy maer te eéten had, in een woord die ministêrieél is. — En
wie is dat? — Myn oud peêrd , mynheeren : het arm dier heéft zvne
tanden verloren, ik wil...» Hy wilde ^oortgaen, maer het lachen
stelde een eynde aen de saemenspraek. » Dit is geene geheyme his
torie, zegde den Courrier de la Meuse (30 juiilel);zie waer 'Willem
gekomen is met zyne linten van de maend julius 1820. •
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gouvernement gedonderd had. Het was den *j jülius. Dé
kiezers gingen naer het hotel van den gouverneur, daer
den keus moest gedaen worden : maer zy wierden eerst 1
den eenen ua den anderen hy Mr Baillet binnen gebragt,
die aen ider van hun in het byzonder zegde, dal het
gouvernement de meyning niet had van zich te stellen
tegen den keus van M' de Meulenaere ; maer dat het uogtans met pyn zou zien, indien hy met alle stemmen ge
kozen wierd. Beloften, bedreygingen, den wil Tan Z. M.*
in een woórd alles wierd hier in het werk gelegd oni
eene stem voor Sandelin te bekomen. Weynige kiezers
hadden het hert om aen zoo een dringende verzoek te
wederstaen. Den keus gebeurde : Mr de Meulenaere had
37 stemmen, en Sandelin bad 'er 47 ! dit verbaesde ge
heel de vergadering: want eiken kiezer, gevende zyneslaefsebe stem om zyne plaets te behouden , of eenige gunst
te bekomen , bad in den grond van zyn hert géwenscht^
dat de anderen meer moed mogten hebben als hy, en
dat Mr de Meulenaere over zynen mededinger mogte zegejiraelen. De besebaemdheyd toonde zich op alle de aenzigten ; en de werktuygen van het gouvernement durf
den de leden der oppositie niel bezien. Zy kwamen uyt
de vergadering bet hoofd overdekl met schaamte; zy wier
den van het volk uytgejouwd, heschimd en met steenen
agtervolgd. Geheel de stad was in beweging, en men
sprak van de glazen van Sandelin te verbrv zelen. Des
avonds wierd 'er een schoon uagt-musiek gegeven onder
de vensiers van Mr de Meulenaere : op eenen oogenblik
kwam 'er eene groote menigte met flambeeuwen toegeloopen, en meer als 4 dn j zend stemmen riepen : schande
aen de provinciaele stapten! den gouverneur onder! vi
vat de Meulenaere ï dit geroep ging weér galmen tot in
het hotel van Mr de Baillet die, het zelve vergelykende
met het vreugde-geroep dat hy geboord had, wanneer
hy als gouverneur te Brugge ingehaeld wierd , verstond
dat hy voor allyd de agting van het volk verloren had.
Wanneer men hem beter van die verkiezing sprak,
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antwoórdde hy : den koning wilde het kost dat kost;
het was den wil van den koning! en Willem zegde: men
is te Brugge te verre gegaen. Nogtans hy benoemde
Mr Baillet raedsheer van staet om hem te beloonen !
Den gouverneur van Oost-Vlaenderen J. H. Van Doorn
gelukte ook in zyne heymelyke streken, en Mr den ba
ron de Terbecq , borgemeester van Termonde wierd den 9
julius, te Gent gekozen in de plaets van Mr Vilain XIV ,
eenen der beste en kloekste redenaers der tweede ka
mer. Willem was over dezen uytval zoo vergenoegd ,
dat hy Van Doorn baron maekte ! maer eenige treffelyke
burgers van Gent besloten aenstonds van Mr Vilain XIV
en Mr de Meulenaere te vereeren met eenen goutien gedeuk-penning, hebbende van den eenen kant hun afbeeld»
sel met deze zinspreuk :
Le pouvuir tes proseril, Ie peuple tes covronn»/

en van den anderen kant twee gevouwe handen met do
Eiune-beelden der vryheyd , steunende op de grondwet.
Nogtans, in weerwil van alle de poogingen van het mi
nisterie, de heeren d'Omalius en Collet wierden te Luyk
gekozen in de plaets van de heeren Leclerq en Loop:
het is alzoo dat twee mannen, die in de Staeten nog
gezeten hadden , en in eenen voorgaenden keus door de
listen van het gouvernement 'er waeren uytgesloten ge
weést, nu wederom hunne plaets gingen hernemen: dus
indien de Belgen twee verdedigers in Vlaenderen verloren
hadden, zy hadden 'er te Luyk twee nieuwe gevonden.
Den baron de Secus, niet tegenstaende alle de heymelyke
streken van den gouverneur Mascar, wierd te Bergen
wederom gekozen. Den keus, Oost en West -Vla ndereit
uytgenomen, was dit jaer in het algemeen veel beter dan
de voorgaende jaeren.
Wat de Noordsche provincien aengaet, de provinciaele
staeten van 's Hertogen-bosch hebben zich op eene uytmuntende wys gedraegen. Den gouverneur Van der Fosse, geholpen door de protestanten, had daer alles in het
werk gelegd om zekeren de la Cort te doen benoemen in
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de plaets van den deugdsaemeu baron Van Sasse vaa
Ysselt; hy had ook alles aeugewend om Mr Verheven
van 's Hertogen- bosch en zynen broeder Verheyen van
Boxmeer, die altyd voor de wet gestemd hadden, in de
Slaeten te houden. In tegendeel de weldenkende vader
landers zogten niet alleenlyk van die twee mannen 'er
uyt-te-sluyten en van de heeren Luyben en de Wys
iu hunne plaets te stellen, maer ook van Mr Van Sasse
van Ysselt te behouden ( zie boven bladz. 171). Nogtans
de ministerielen waeren zoo verzekerd van hun oogwit
te bereyken , dat zy in de societeyt van Canino allen
slach van beste wynen en eét-waereu hadden doen gereed
houden voor den avond van den dag der verkiezing. Den
keus wierd den 7 julius gedaen door 42 kiezers. Den
gouverneur doet de billetten open, waervan hy 'er vele
niet toonde aen de verzamelaers der stemmen. Mr de
Wys had maer 20 stemmen en A. G. Verheyen van
's Hertogen-bosch 22; dezen bleéf dan ongelnkkiglyk in
de Staeten. In den tweeden keus leésde den gouverneur
maer /[i billetten, onder de welken, zoo hy zegde, 'er 21
waeren voor Mr Luyben : Z. E. wilde dan op een nieuw
doen kiezen , zeggende dat niemand de meerderheyd had:
maer de vergadering deéd alle de billetten nazien en elk
alleen leggen; dan vond men dat Mr Luyben, zoo weêrdig om zyne medeborgers te verbeelden, 22 stemmen
had , en dus gekozen was in de plaets van Mr Verheyen
van Boxmeér. Dezen uytval heeft doen twyflelen, of den
eersten Verheven waerlyk de meerderheyd der stemmen
gehad heéft : want 22 kiezers hebben verklaerd dat zy
voor Mr de Wys gestemd hadden. Eyndelyk wierd M'de
la Cort van de hand gewezen, en Mr VanSasse van Ysselt,
de eer van JNooid-Braband, wierd weér gekozen tot troost
en genoegen van alle de katholyke en weldenkende va
derlanders. Den weêrd van Cassino mogtdes avonds zyne
beste wynen en eét-waeren zelf gebruyken. Den lezer zal
den eerloozen handel van den gouverneur van die pro
vincie weêldéren.

v
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Ik heb van den keus in de andere provincien van
Holland niets te zeggen , alwaer de zelve leden wederom
gekozen wierden: nogtans Mf Van De Poll die, voor de
wet over het maelregt gestemd hebbende, borgemeester
van Amsterdam benoemd was, had zyn afscheyd geno
men van de staeten-generael, en zekeren advokaet Brugmans van Amsterdam, wierd in zyne plaets gesteld.
Dezen scheen alleeulyk geroepen te zyn om het Syndikaet van aflossing en zyneu vrind Cornelius Van Maaneu te verdedigen, by wie hy in den Haag komende
ging logeren, gelyk Z. E. te Amsterdam komende, by
Brugmans zyn verblyf nam. Men zal voorder zien het
onthacl, dat de tweede kamer aen dien vrind van Kees
Van iMaanen gedaen heéft.
Maer indien de provinciaele staeten, dit jaer, in het
kiezen tler leden tot de tweede kamer eenen beteren
geest toonden, zy hebben den zei ven nog meer getoond
in zich kloekmpediglyk te stellen tegen den despotismus
.van het gouvernement. En waerlyk Van Gobbelschroy
had, voórlede jaer, aen alle de gouverneurs eenen briet'
gezonden , waer in hy zegde ( a ) :
■ Den koning heéft met misnoegen gezien , dat men , ten tyde
van de laetste vergadering der staeten van eenige provincien ,
raed gehouden heéft over voórwerpen , waervan de grond-wet
het onderzoek niet toeschryft aen die Collegien... De provinciaele
Staeten mogen of moeten zich niet bemoeyen met andere zaeken
dan met de genen , die hunne provincien raeken... Ik ben van
Z. M. belast van aen de gouverneurs, in haeren naem , te laeten
weten, dat zy moeten tragten te voórkomen de beraeding over
alle voórstelling, die itiet wezentlyk en met uytsluyting, de be
langen der provincie raekt; dat 'er geene adressen van dien slach
zullen mogen gezonden worden aen 'L. M.; dat indien 'er voor
stellingen, betrckkelyk op de generaele wetten of bevelen van
het ryk, door een of verscheyde leden in beraeding gesteld wier
den, het is aen de gouverneurs bevolen aen de vergadering te
doen gevoelen de onbetaemelykheyd en onwettigheyd van zoo
eene beraeding. Nogtans indien de vergadering volherde in haero
meyning, de gouverneurs zullen verklaeren geen gevolg te geven
aen het genomen besluyt.
(•) Uien brief, gedagteekeud ig october 1828, wi.nl doór dn holljaitsk.be gazctleu bekeud yemuoLt in het begiu vau julius 18i9.
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• Ik heb de eer van de gouverneur», in den naem vanden
koning, te verzoeken van deze onderrigting aenstonds mede te
deelen aen de gedeputeerde staeten, en van de zelve aen de ver
gaderde staeten te doen aflezen, ten tyde van hunne toeko
mende vereeniging. »
Vak Gobbelschrot.

Deze onderrigting, tcgenstryrlig aen den art. 146 van
ide grond- wet, wierd dit jaer in de zitting van de proviuciaele staeten voorgelezen : maer de staeten van verscheyde provincien, en onder anderen de genen van
Limbourg, van Zuyd-Braband, van Luyk zonden aen
Z. E. eene protestatie tegen die onderrigting, als tegenstrydig aen hunne regten. Men deéd nog meer : die
zelve staeten en de genen van Namen, van NoordEraband en ajideren stemden , meestendeels eenpaeriglyk, voor adressen aen den koning , om de vryheyd van
onderwys en van tael te vraegen , alhoewel de gou
verneurs zich daer tegen stelden. Den gouverneur vanZuyd-Braband ziek zynde, vervulde Mr Viron de plaets
van president der vergadering van deze provincie; hy
verklaerde in alle de beraedingen, dat hy als lid der
vergadering stemde voor de adressen, maer dat hy de
zelven als president niet mogt teekenen; niettemin hy
verzekerde dat de adressen aen den koning zullen be
steld worden. Deze verklaering wierd met toejuyging
outhaeld. Bovendien de staeten van deze provincie stem
den een adres, waer by zy den koning vraegden , dat
de jonge Belgen, die buyten het land gestudeérd had
den, zouden ontslaegen worden van hunne onbekwaemheyd om ampten Ie bekomen; zy stemden nog een ander
adres aen den koning voor de in-vryheyd-stelling van
de heeren De Potter, Ducpetianx, Claesen Coché-Mommens. Ik laet daer te spreken Van meer andere adres
sen, welke verscheyde provinciaele staeten zonden aen
Z. M. Zie daer, wat Willem gewonnen had met aen
de staeten het regt te betwisten, dat de grond -wet hun
gaf van petitien te maeken. Willem alle die adressen,
ontfangende, was in groote gramschap; hy vertrok den,
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^4 jnlius naer den Haag, liep naer Amsterdam, om
asich by zyne flegmatieke landsmannen te bedaerden.
Maer die adressen waeren een overtuygende bewys,
dat de stem der petition narissen, die zich in «Ie tweede
kamer had laeten hooren, weêrgegalmd had in de provineiaele staeten,en dat de publieke opinie zich daer
eenen weg gebaend had. Dit gai' moed aeu de waere
Belgen, om iu hunne regtmaetige eysschen voort te gaen,
en om niet op te houden, voor al eer v.y alle hunne
regten zouden weder bekomen hebbeu : zy begonnen te
zien, dat den helderen dag der vrvheyd voor hun eens
moest verschynen, als zy maer eendragtig bleven en
klockmoedig toonden, dal zy wilden vry leven en ster
ven. Het was om dezen wil publiekelyk te toonen dat
eenen vromen patriot, Mr Gonst. Rodenbach, het ont
werp opvatte van een order in te stellen , waer aen Willem
zelf aenleyding gegeven had, wanneer hy , te Luyk ,
de petitiounarissen voor eerloozen had durven uylmae'ken. Mr Rodenbach beschouwde de uytvoering van zyn
ontwerp als eenen bekwaemen middel om het vuer der
vaderlandsche liefde meer en meer aen-te-stoken iu de
herten der waere Belgen, tot dat het eyndelyk een»
geweldiglyk zou uytbersten om de dwingelandy van
Oranje te verslinden. Een ontwerp, dat zulke gevolgen
moest hebbeu , kon niet opgesloten blyven in het gloeyend hert van Mr Rodenbach, en hy hadden moed van,
te Brugge, het ouder van eerloosheyd publiekelyk in
te rigten en 'er kancelier van te zyn. De Faem hadgeene
stemmen genoeg, om de instelling van dit vaderlandsch
order over al uyt-te-galmen. Eene menigte van petilionnarissen van Vlaenderen die, door verraedery, in de
tweede kamer berooid waeren van hunne kloekste ver
dedigers, wierden ridders van het nieuw order; en den
manhaltigen instelder had het genoegeu van het welhaest onder alle de klassen van de verbitterde INatie te zien
verspreyd worden. Die nieuwe ridders, de hoop van het
verdrukt vaderland, vreesden niet het teeken, waer door
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zy erkend wierden , in het openbaer te draegen. Dit
teeken Tan eer en van vaderlandsche liefde bestond
in een zilvere plaetje, gemaekt in form van een openboek, verbeéldende de grond-wet van het ryk; boven
op het boek lagen 'er negen pylen, waer aen in bet
midden eenen ring vast- gemaekt was, geschikt om een
groen lint, teeken van hoop, te ontfangen. Op de eer
ste bladzyde van het openboek leésde men : grond-wet
art. 1 5 t , en leeger : art. 1 6 i , waer door men indagtig maekte het regt, dat de grond-wet gaf, van te petitionnéren : op de andere bladzyde stonden de zelve
woórden in het fransch. Op den omslag stond 'er Rek
en rondom dit woord leésde men : infamia nobilitat.
Op den anderen kant van den omslag stont 'er Le\ ,
en rondom dit woórd leésde men : fidele jusqu'a tinfamie. Den rug van het boek was geschikt om den
naem van den ridder te ontfangen met den numero,
ouder den welken hy in de maetschappy ingeschreven
was. Men maekte dit eer-teeken vast aen eenen knop
van zyn kleed of men hangde het aen de horlogie keting. Het getal der leden van dit vaderlandsch order
overtreft? welhaest het groot getal der jonkheeren, die
Z. M. dit jaer gebakken had. Daer wierd ter zelver
tvd een konstitutioneel bondgenoótschap opgeregt. het
welk zich snellyk in geheel Belgien uytspreydde, eu daer
ik in 't vervolg zal van spreken.
Maer het is aenmerkens-weêrdig dat den Prins Leopoldi's van Saxen- Cobourg , den 1 6 angustus, met een
taluyk gevolg te Brussel aenkwam. Zou men niet mogpn denken dat de goddelyke voorzienigheyd dien Prins
gebragt heéfl in het midden der Belgen op dat hy
hun zon leeren kennen? immers hy was hier oog-getuygen van de poogingen van een dapper en edelmoedig
volk, dat met kiagt spartelde tegen de dwingelandy
van Oranje, en de boeyen wilde breken, onder de welken
het al te lang gezugt had! Wie had kunnen denken
dat dien zelven Prins die, den 3 februarius van dit jaer,
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door Frankryk, Engeland en Rusland, koning van Grie
kenland benoemd was, in i83i door den vryen keus
van het zege-praelende volk, Koning der Belgen zou
uytgeroepeu worden ( a ) ?
Partydigheyd van Willem in de uytdeeling der militaire en borgerlyk* ampten. Krygs-school van Breda, kettersche leering, gegeven aen katholyke
kinderen. Pen protestantimus poogt zich in-te-dringen in onze scholen.
Willem brengt eene bende van protestantsche predikanten in Belgien.

Ondertusschen alle de katholyke en liberaele journals
maekten dagelyks meer en meer bekend de onregtveêrdigheyd van Willem ten opzigte van de belgen, en zyne
partydigheyd voor de hollanders in de uytdeeling der
krygs-ampten. Maer alzoo zy in hunne lafereeleu niet
over een komen , geéf ik liever het volgende, getrokken
uyt het ofUcieljaerboriye van i83o : hier in zyn niet be
grepen de officieren van het leger van Batavia, alwaer de
belgen, mogelyk in meerderheyd waeren, om dat daer
dagelyks moest gevogten worden, het welk aen de holIand;che officieren van dezen tyd niet wel zou bevallen.
Het is ook waer dat Willem 42 belgische officieren naer
Batavia heéft gezonden, om 'er zich van te ontmaeken.
( t5te deelbladz. 3 1 1 . )
( a ) Den prins Leopoldus had de souvereyniteyt van Grieken
land aengenouien op voórwaerden « dat den godsdienstigen en
borgerlykeu stand van de grieksche inwoonders der eytanden
van Candia en Samos, die aen den grooten Turk gingen we
dergegeven worden , zoodaenig door de tusschenkomst der Souvereynen zou vastgesteld en verbeterd worden , dat zy in veyligheyd zouden zyn tegen alle verdrukking, en beschermd worden
tegen alle akten , die eene bloedstorting zouden kunnen bybrengen ; dat het aen de mogendheden zou believen de grenzen' van
den Westen te bepaelen op zoodaenige wys, dat de veyligheyd
van dit deel van den nieuwen staet, langs dien kant, zou ver
zekerd zyn ; dat de mogendheden hem hulp-troepen zullen geven
tot dat hy zelf de genen zal kunnen formeren , die hem noodig
zullen zyn. » De mogendheden deze vraegen niet toegestaen heb
bende , heéft Leopoldus de souvereyniteyt van Griekenland geweygerd. Hy was, zoo my dunkt, doór de godlyke voórzienigheyd
voórbeschikt, om koning der Belgen te worden, en om hun,
onder zvne zoete regering, gelukkig te maeken.
28.
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Stait tas HET tICEH IR 1 820.
Officieren generaeleanden Etat-Majnr.
Hol. Bel.

Generaels ....
Luyt-generacl ...
Generaels-major . .

8
21
i>0

0
2
B

"76

7~

Officieren van het fetrie volk.
Hol. Bel.
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.
.

Kapitevnen.
Onder-Luyt.

.

.
.
.
.
.
.

.
7
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3
8
8
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23
23
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Officieren van den Etat-Mnjor.

Kolonels. . . .
Luyt-kolon. . .
Majors ....
Kapiteynen . . .
Luyt
2" Luyt. . . .

o

2

8
9
12
8

1
0
1
4
0

Officieren van het voet-volk.

Officieren der Artillerie.

Luvt-kolon.

.

.
.

.
.

Kapiteynen.
Luyt . ; .
Onder-Luyt.

.
.

.
.
.

. 79
. 137
. 101

0
0
1
8
1/
7

860

33

6
13

Officieren der Genie.
Kolonels

2o

3

0
. . . . .8
10
r> Kolonels.
0
8
Luvt-kolon. . . .
78 10 Majors . . . . . 10
0
-UK) 122 Kapiteynen. . . . 42
5
U8 70 Luvt. . . . . . 35
1
S
894 49 Onder-Luyt. . . . 28
128
1434 2S9
Dus de Hollanders, die nanwelyks een derde van de po*pulatie van het ryk nytmaekten hadden 2,377 ampten
in het leger, terwyl de belgcn 'er maer ,\oo hadden!
en nogtans het waeren de belden, die het grootste deel
der laesten moesten draegen, en die het grootste getal
van soldaeten aen het leger moesten verchaiïen ! De voór
keur, die Willem gaf aen de Hollanders, heéft de belgen altvd misnoegd en is misschien eene der redenen
geweest, om de welke zy, na de revolutie, den hollandschei i dienst verlaeten hebhen : want van de 400 belgische officieren, waeren 'er in 1 833, niet meer dan 17
in Holland gebleven.
Willem toonde de zelve partydigheyd voor de bollamlers in de hooge staets-ampten. Immers onder a3

Luyt-kolon.
Majors .
Kapiteynen .
Luytenanten
2Jo Luyt. .

l82Q.
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gezanten , volmagtigden, ministers en andere amptenaeren, gezonden in de uytlandsr-lie hoven, waeren 'er 19
bollanders en 4 heigen; men telde 18 betaelde consuls,
verblyvende in de vremde havens, te weten 11 hollanders, 5 belgen en 2 vremdelingen. In het ministerie van
justitie zag men 40 hollanders en 2 belgen. Alle de an
dere ministerieu waeren op den zei ven voet. Noglans de
reden, waerom de inwoonders der zuydelyke provincien
op zoo onregtveêrdige wys behandeld wierden, was misechien zoo zeer niet om dat zy belgen waeren, dan wel
om dat zy katholyk waeren : want de katholv ken van
Holland wierden niet beter behandeld , dan de ü<j: < n van
Belgien; en waeilyk alle de ministers waeren protestant,
uytgenomen Van Gobbelschroy, die katholyk is, zoo men
zegt. Den protestantismus had zich ook meester gemaekt
van de munt, van den raed van staet, van het syndikaet van aflossing, van de reken-kamer etc. Den hoogen
raed van den Edeldom bestond uyt 10 protestanten en
uyt 1 katholyken : in een woórd alle de hooge en rykelyk betaelde plaetsen waeren voórde hollandsche pro
testanten. En om te doen zien dat Willem in zyn onregtveêrdig systema wilde voortgaen, moet men maer
eenen oogslag geven op de militaire school, die hy in 1828
te Breda opgeregt had , en alwaer , op kosten van den
staet, vele jongelingen in de l<rygs-kunst onderwezen wier
den , om laeter als oflicieren in het leger geplaetst te wor
den. De a mpten waeren in die school tusschen de katho
lyken en protestanten, verdeeld op de volgende wys :
Borgerhjk-atnpten.

Krygs-ampten.

Protest. K.t

Protest. Katho.

Gouverneur. . .
Kommandant . .
Kapiteynen.
. .
l,,a Luyt. ...
2d,Luyt. ...

1
1
4
8
1

Gezondhcyds offic.

1

10

0
0
0
1
1
0

SHoog-Ieer.1 vacat. .
Leesmeester.
...
5 leeraer. van de 1 clas.
8 idem van de 2d" classe.

2
0
4
6

Bouwmeester
Bibliothecaris

1
1

0
1
I
2
0
0

14

4

...
...
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Dus op 36 amptenaeren, had men 3o protestanten en
6 katholyken. L)e zelve partydigheyd had plaets in het
aennemen der jongelingen, die zich aenboden om in die
school aenvêerd te worden. Een groot getal van katho
lyken wierd afgewezen , en de protestanten wierden aengenomen: in 1829 zag men daer 170 kadetten, waervan
'er i32 protestant waeren en 38 katholyk; onder deze
laetsten waeren 'er 3o of 3 1 belgen !
Onder de 67 opzienders der scholen ia de Noordsche
provincien, Noord-Braband uytgenomei), was 'er in 1827
maer eenen katholyk, te weten Mr Muller in Overyssel :
maer om den invloed van dien eenigen katholyken opTiender te verminderen, had men zyn distrikt verdeeld
in twee deelen, waer van men het eene gegeven heéft
aen eenen protestant. Mr Muller den 3 januarius 1829
gestorven zynde, heéft men de twee deelen wederom
vereenigd en gesteld onder de bestiering van dien pro
testant ; zoo dat nu alle de scholen der Noordsche pro
vincien aen het opzigt van protestanten alleen overge
leverd zyn, onder de welken verscheyde kettersche pre
dikanten gevonden worden. Het is dan niet te verwon
deren , dat men in de scholen der armen te Amsterdam,
daer niet alleen de kinderen van protestanten maer ook
"vele katholyke kinderen onderwezen worden, leert dat
de kerk voor den 1yd van Luther en Calvien in do
ling was: en wanneer de laetsten eens vraegden, of
de katholyken nu nog dolen, men antwoordde hun :
Neen, zy zyn nu geheel anders, meer verligt, en
minder' bygeloovig. De school-boekjes , gemaekt door
zekeren "Wester, goedgekeurd door de ketters, en in
het Jicht gegeven door de maetschappy tot nut van 't
algemeen, worden daer hoog geagt. Men leert in die
scholen een boekje , waerin men leést, dat ,er maer
twee saeramenten zyn , het doopsel en het nagtmael.
Het is alzoo dat de ketters het genot van de vryheyd
van religie verstaen!
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Nogtans na de omwenteling van Holland, gevolgd op
den in.val der franschen in 1795, hadden de katholyken
aklaer hunne borgerlyke regten, waer van zy sedert
twee eeuwen waeren beroofd geweest, wedergekregen ,
en zy stelden dan vele katholyke scholen in. Eene wet
van 3 april 1806, gaf aen de stedelyke departementaele bestieringen veel invloed in den keus der opzienders van de scholen : hier uyt is gevolgd dat 'er in
alle de provincien, daer de bestieringen protestant wae
ren , ook protestansche opzienders benoemd wierden :
in tegendeel de bestiering van Noord-Braband katholyk
zynde, benoemde vyf katholyke opzienders en eenen
protestant. Maer "Willem ongelukkiglyk in Holland we
dergekeerd zynde, maekte den 20 meêrt 1 8 1 4 een
besluyt, waerby hy gebood, dat de schoolmeesters voortaen de bemagtiging moesten vraegen van den kommissaris-generael van het inwendig, die hun een di
p/ome zou geven : dit was den middel om de katholyke
scholen te niet te doen. En wat eenen tyrannigen rol
heeft den protestantismus sedert dien tyd in Holland
niet gespeéld? de katholyke scholen verminderen van
jaer tot jaer; en wanneer 'er eene plaets van schoól
meester komt open te staen , men laet dit publiekelyk
weten; maer om de katholyken te beletten van naer die
plaets uyt-te-zien, heéft men zorg van 'er by te voe
gen byzonderlyk op het platte land, dat den nieuwen
schoólmeester ter zelver tyd moet kerkmeester en zan
ger zyn van den protestantsehen tempel; en zoo doet
men zelfs in de gemeynten, daer byna geheel de po
pulatie katholyk is! Wat Noórd-Braband in 't byzonder aengaet, daer geheel de populatie, een tiende deel
uytgenomen, katholyk is, deze provincie heéft nu elf
opzienders der scholen, te weten zeven protest antsche
en vier katholyke : nogtans men vind daer gemeynten
die geheel katholyk zyn , uytgenomen de publieke amptenaeren en den schoólmeester der plaets!
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Het is wel waer , dat den protestantismus zich by de
Belgen zoo openlyk niet heéft durven toonen; maer
evenwel hy heéft zich genoeg getoond om ons te overtuygen, dat hy over ons, gelyk over de katholyken ia
Holland, wilde heerschen, en dat wy met 'er tyd geene
andere opzienders der scholen en geene andere schoól
meesters meer zouden gehad hebbeu dan protestanten,
of katholyken gelyk Goubau , Van Gobbelschroy eu
Van Ghert! Want wanneer Willem zich koning der
Nederlanden gemaekt had, dan paste hy zyn besluyt
van 20 meért 1 814 » met alleenelyk toe aeu Belgien,
maer hy beroofde nog onze provinciaele staeten van den
invloed, welken den artikel 5 van de wet van 1806 aen
de stedelyke en departementaele bestieringen in het ver
kiezen der opzienders gelaeten had. Hy stelde ook kommissien van onderwys in, aen welkers hoofd de gou
verneurs moesten voórzitten : en mits de gouverneurs
in Belgien, dry of vier uytgenomen, niet anders waeren , dan slaefsche werktuygen van zyne protestantsche
majesteyt , zoo moest den protestantismus zich ongetwyffeld in onze scholen indringen , gelyk hy zich waerlyk , by middel van kettersche boeken, ingedrongen
heéft ( boven bladz. 1 33 en isle deel 476 ), in afwagting van 'er kettersche schoolmeesters in-te-dringen :
en wat kon Willem beletten van in alle de provincien
van Belgien te doen, gelyk hy alreeds in de provincie
van Luyk gedaen had, daer MrSandberg, protestant,
zich bevond aen het hoofd der kommissie van onderwys,
en daer Mr Brandês, ook protes'ant, opziender der scho
len was !
Bovendien Willem kwam ons land vergeven met ket
tersche predikanten, die hy overvloediglyk betaelde. Den
Courrier de la Meuse maekte, in 1829, bekend een
besluyt van 16 april 1816, het welk in Belgien uoyt
was afgekondigd geweest, en bestond uyt 37 artikels,
waer van 'er eenige volgen ;
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• Wy Willem etc. Volgens de rapporten, gedaen door onzen
kommissaris-generael voor de zaeken Tan den gereformeêrden
godsdienst... raekende de vaststelling van het getal der protestantsche ministers in de zuydelyke provincien, het pensioen dat
aen hun ampt moet gehegt worden, en alles wat het belangen
de organisatie van den voórnoemden godsdienst betreft;...
« Art. 1. Daer zullen vaste ministers of predikanten in de protestantsche kerken der zuydelyke provincien van het ryk geplaetst worden....
• Te Brussel , 2 vlaemsche ministers of predikanten , 1 franschen en 1 hoogduydschen.
< Te Maestricht, 8 vlaemschen, 1 franschen en 1 hoogduydschen Luteraen, ( hier volgt Venloo en elf andere gemeynten, dit
ider eenen predikant moesten hebben. ),■ Te Verviers, 1 predikant voor het duydsch en fransch.
• Te Gent, 1 vlaemschen, te Maria-Hoornbeék idem.
« Te Rongy, 1 franschen predikant, te Dour idem;
« Te Antwerpen, 1 pred. voor het vlaemsch en 1 voor het duydsch;
« Art. 2. De predikanten van de voornoemde gemeynien zul
len, boren de voordere giften, plaetselyke pensioenen genieten,
1° de predikanten van Brussel, Maestricht en Venloo zullen ontfangen het pensioen, dat wy hun toegestaen hebhen ( a ), en
het welk zal konnen vermeerderd worden. 2" den predikant van
Antwerpen 1,600 guldens; 8° van Gent 1,400; -4° van Gennep
800 en 100 guld. voor huyshuer , en andere imkomsten in hoorn
en renten; 5" de predikanten van Urmund en Sittard ider 800
guld. en vrye wooning : deze sullen bovendien in hunne ondertingen gemeynten verscheyde benefieten , voortkomende ran deplaets,
ontfangen; 6C de genen van Vaals en Verviers 900 guld. ( allt
de anderen moesten 800 guldens hebben en trye wooning of 100
guld. voor huyshuer.
• Art. 5. Men zal aen de weduwen en minderjaerige weezen in
de zuydelyke provincien, gelyk dit gedaen word in de provincien
van den Noórden , een vierde van het lykjaer betaelen, en vervol
gens eenjaer van gratie...
Art. 6. Wanneer cene gemeynte zal komen open-te-staen, het zy
door het vertrek het zy door de dood van den predikant, die noch
weduwe noch minderjaerige weezen nalaet, dan zal 'er dry maenden daerna, een half jaer toegestaen worden aen de ministers die
daer den last zullen volbrengen.
(») Het beloop van het traktement voor de predikanten van «lic dry
steden, word hier niet uytjedrukt : mner uyt de mnm n, door den
irt. 8, jaerlyks tnegc-taen aen de predikanten, die eei nen dienst meer
doen, kan men oórdeeten, d^t het traktement voorde pn dikanten van
Venloo moest beloopcn ten minsten 1,100 guldens; voor die van Mac»*
tracht i,4oo. en voor de genen van Brussel 2,000 guldens.
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• Art. 7. Na het jaer van gratie, zal 'er aen de weduwen der
predikanten van Brussel, Antwerpen, Maestricht en Gent, hun le
ven geduerende, of ten minsten tot datzy hertrouwd zyn , een pen
sioen van 200 guldens toegestaen worden. De weduwen van de an
dere protestantsche ministers in de zuydelyke provincien zullen een
pensioen van 100 guldens bekomen.
» Art. 8. De ministers , die ophouden van dienst te doen , zullen
na het geheel pensioen niet mogen staen, dan na -40 jaeren van
dienst. Het pensioen is vastgesteld jaerlyks voór Brussel 1 ,800 guld ;
voor Antwerpen 1400; vóor Maestricht en Gent 1,200; voór Venloo
900; en voór de andere gemeynten 700 guld.
» Art. 9. De ministers büyten staet van hunne bedieningen te
volbrengen , ter oorzaek van ziekten of krankheden , zullen in de
volgende evenredigheyd betaeld worden : de heiligt van het pen
sioen na eenen dienst van 10 jaeren; twee derden na eenen dienst
van 20 jaeren, en dry vierden na eenen dienst van 80 jaeren.»

Laet ons nu eens zien wat Willem gaf aen de katholyke priesters : aen eenen primaire pastoor van de i,te
classe 975 guld.; aen eenen primaire pastoor van de 2de
classe 65o guld.; aen eenen deservitor 375; aen eenen
onderpastoor of kapellaen 1 00 guld.
Men zegde dat de protestantsche predikanten, yrouw
en kinderen hebbende, meer moesten betaeld worden
dan de katholyke priesters die, ongetrouwd zynde, zoo
veel niet noodig hebben : maer het traktement van die
predikanten was vastgesteld voor personnelen dienst en
niet voor hun huyshouden : want vele van die mannen,
die geene ryke gepredestmeerde vinden, blyven onge
trouwd, en nogtans zy trekken het zelve traktement gclyk de getrouwden.
De protestantsche ministers, die ophouden van dienst
te doen, hebben na 40 jaeren gediend te hebben, regt
tot het geheel pensioen van 700,900, 12oo, 14oo of van
1800 guldens volgens de . verschillige gemeynten. Als zy
onbek waem zyn om hun ampt te volbrengen , dan hebben
zy, na eenen dienst van 3o jaeren, dry vierden van hun
pensioen, na eenen dienst van 20 jaeren, twee derden,
en na eenen dienst van to jaeren de heiligt van hun
pensioen. De katholyke priesters moesten buyten staet
zyn van hunne bediening te volbrengen , voor al eer zy
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pensioen mogten vraegen;en tot wat een pensioen had
den zy regt? tot twee derden van hun traktement na
eenen dienst van 4o jaeren, en tot een zesde na eeneu
dienst van 10 jaeren. Tot een zesde van 3^5 guld! tot
een zesde van 1oo guld! en dit als zy, door ouderdom
of anderzins, onbek waem geworden waeren om nog dienst
te kunnen te doen! en eenen dominé, die na 40 jae_
ren gediend te hebben , nog frisch en gezond zynde uytscheydde van dienst te doen, had een pensioen van 700
tot i8oo guldens! voeg daer by de teerdere zorg van
Willem voor zyne predikanten, zelf na hunne dood; zie
hoe hy hunne weduwen begunstigde !
Maer om de partydigheyd in gebeel haere leelykheyd
te doen zien, moet men de populatie van verscheyde
protestantsche gemeynten onderzoeken. Vaels, daer eenen
predikant was met een traktement van 9oo guld. bad,
in 1828, niet meer dan a75 gereformeerden en lutheraeneu; Verviers et liodimont, daer van gelykeu eenen
predikant was met 900 gulden 's jaers, hadden a40 pro
testanten; Sittard had 'er 77; Heerlen 110; Geul en
Beék 6o ., Urmoud 40j Meerssen 38; Steevenwaerd 34;
Galoppe 34, Fauquemout 6. Alle die gemeynten hadden
ider eenen predikant, die 8oo guldens trok. Als men
die verseheyde getallen oprekent, dan vind men eene
populatie van 914 zielen; en als men de sommen, die
hunne predikanten trokken, optelt, dan vind men 8,200
guldeus : dus elke protestantsche ziel van die gemeyn
ten kostte jaerlyks aen den staet 9 guldens. Hier in zyn
niet begrepen de onkosten voor de wooningen der pre
dikanten, noch ook niet de kindergelden , of geld dat
den staet betaelde voor ider kiud van heer dominé!
Om dezen artikel te eyndigen , zeg ik dat de katholyke gemeynte van Grivegnée, gelegen aen de poorten
van Luyk , bestaende uyt meer als 2,oo0 persoonen , die
byua alle arme werklieden zyn , oubekwaem was om eenen
priester te onderbonden. Deze gcmeyute wierd bediend
door eenen onderpastoor van st- Iiemacle au pont te
29.
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Luyk; en Willem, die aen den predikant van Fanquemont, daer 6 protestanten waeren, jaerlyks 800 guld. gaf,
betaelde aen dien ouderpastpor 100 guldens! dus eenen
katholyken van Grivegnée kostte jaerlyks aen den staet
5 centen en eenen protestant van Fanquemont kostte
aen den staet 1 33 guldens ! Nogtans dien kar-ellaen had
aen Willem eenen jaerlykschen onderstand gevraegd 5
maerzyn verzoek wierd afgewezen! En Willem had gezwo
ren van alle de godsdiensten gelykelyk te beschermen !
én het waeren de katholyken die verre het grootste deel
van het geld, dat hy zoo overvloeding aen de protestan
ten gaf, moesten betaelen ! Deze schreeuwende ouregtveêrdigheyd kon niet blyven dueren, en den Courrier
de la Meuse, willende de verdrukte Belgen vertroos
ten met de hoop van haest verlost te worden, gaf den
3o september 1829 het volgende vers van den propheét
Jeremias, het welk precies het jaer i83o aenbied :
In DIebUs ILLIs saLVabltVr JUDa, et IsraëL
habltablt ConflDenter (a ) Jer. C. a3 1 6.
V* benoemde bisschoppen ontfn/igen de Paussetyke Bullen ; zy wygeren
het placet te vroegen. Streek van fan Gobbehchroy. Willem geéft volle
vryheyd voor het geestelyk onderwyt. Opening der staden in den HaagBrugmans uyt de tweede kamer gestoten. Peliiien.

Indien den onregtvéerdigen handel van Willem, ten
opzij>te van de Belgen, het algemeen misnoegen geduerig aenstookte; dit misnoegen wierd nog byzo.ideriyk op
gehitst, zoo onder de katholyken i>ait Holland als van
Begien, om dat het konkordaet niel uytgevoerd wierd.
Men was dan nog altyd bezig met petitien te teekenen,
die welhaest aen de staeteu moesten gezonden worden .
om te vraegen niet alleen de herateltenis van alle de
\erongelykingen, maer ook de geheele uyt voering van
het konkordaet: want het was bekend , dat de Pansse—
lyke bullen voor de wyding en in 't bezitstellmg der
(a) In die daje 11 zal Ju Ja eerlost worden , en Israël tal onbeschroomd
%eoonen .
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dry benoemde bisschoppen van Geut, Doornik en Luyk,
al eenigen tyd, te Urussel aengekomen waeren. jVogtaus
Van Gobbelschroy was niet baestig om de zelveu te laa
len uytvoeren, om dat hy, die gerekend bad van, by
middel van nieuwe bisschoppen, het Collegium philosophicum staende te honden, zeer wel voórzag dat zy
zouden gedaen hebhen gelyk den bi- schop van .Namen
die, naer het voórbeêld van den nertsbisschop van Mechelen, uytdrukkclyk geweygerd had de kanonico-philo*ophen in zyn Seminarie te ontfangen.
Alogtans het gouvernement, langs alle kanten door de
drukpers aengerand, en door duyzende petitionnarissen
beschuldigd zynde van kwaede trouw en geveynsdheyd,
besloót eyudelyk van de benoemde bisschoppen naer
Jirussel te ontbieden, om de zaekeu Ie effenen. Zy
kwamen daer den 5 september. Van Gobbelschroy geeft
hun de Pansselyke bullen, en zegt, dat zy zelve h^
placet van den koning moeten vraegen. Zy, deze zaek
rypelyk overwogen hebbende, zonden een verzoekschrift
aen Z. M, waer by zy het placet vraegden, niet on»
gewyd of in 't bezit van hun bisdom te mogen gesteld
worden, maer om in '/ bezit gesteld te worden van
het tydelyk of inkomsten, vastgehegt aen hunne bis
dommen. Dit stond Willem niet aen : hy wilde heerschen over het geestelyk; hy wilde de wyding der bis
schoppen en de in 't bezitstelling van hunne bisdom
men doen afhangen van zyn placet. Zy wierden dan
nog eens by den minister geroepen, die hunne hullen
wedervraegde even eens, al of men 'er het placet, gelyk
zy het gevraegd hadden, ging op stellen : zy te regtzmnig om hier eene booze streék te vermoeden, gaven
'ze weer, en wat is 'er gebeurd? Z E. hield de bullen!
Den minister deéd bier gelyk een kind het welk, om
dat men bet niet meester laet, met zyn koppeken speélt
en zegt : geéf myn dingen weét\ ik speêl niet meer mé.
ridendo dicere verum
quis vetatl
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Doch het spel van Van Gobbelschroy was daer medu
niet uyt : want hy, zich vast ingebeeld hebbende dat
de nieuwe hisschoppen bet placet zouden ge vraegd heb
ben zonder eenige bepaeling , had geschreven aen den
bisschop van Namen om hem te zeggen, dal zyne Hoog^
weêrdigheyd belast was met de wyding der benoemde
bisschoppen, maer dat hy daer toe het konipklyk placet
moest vraegen. My dunkt dat dien minister goed aen
de gang was om zoo verre te komen, dat hy de pas
toors zou opgelegd hebben van een placet te vraegen
ideren keer als zy een kind zouden moeten doopen. Den
bisschop van Namen moet dit gevoeld hebben : want
hy antwoórdde kort en bondig aen Z. E. dat hy mogt
zalven, wyden en vormen zonder daer voor een pla
cet noodig te hebben.
Ondertusschen Willem ziende dat de opening der stae^ten nader by was, wilde voorkomen de biltere klagten,
welken de petitien daer zouden veroorzaeken over de
al te lange uytstelling der uytvoering van het konkordaet : hy deéd dan de Pansselyke breven aen de ge
noemdebisschoppen wedergeven, en verlangde dat hun
ne wyding zoo haest mogelyk zou plaets hebben ( a )r
Hy deéd nog meer op het aenhoudende verzoek van
Mgr Van Bommel, die hem had doen gelooven dat hy
alle de katholyken zou winnen eu hun petitionneren
zou doen ophouden, indien hy aen de bisschoppen de
vryheyd gaf van hunne Seminarien te openen. Z. M. gat'
dan het volgende besluj t :
Wy Willem doór de gratie Gods koning der Nederlanden etc.
• Gezien den art. 2 der overeenkomst van 18 junius 1827,
gesloten met den H. Stoel en door ons bevestigd,... luydende;
« Ider bitdom zal zyn Seminarie hebben.
«Gezien de Pansselyke bulle, gegeven te Roomen den 16 kalendas van sejitember 1827, bevestigende die overeenkomst; gelyk
ook ons besluyt van 2 october daerop volgende...;
(*) Mgr Deljilancq, bcmiemd tot het bisdom van Doornik, wierd den
31 october te Namen Hcwyd door Mgr Ondernard, bisschop van Namen; Mgr
Van l)c Velde. Iiisschoj> van Gent wierd ald.ier, den b november gewoel
door den bisschop van Doórnik; en Mf,'r Van Hommel, hissthop van Luyk
-wierd, den i5 uov. mber, in die stad j^ewyd dóór dm bisschop van Namen.
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< Gezien ome besluyten van 14 augustus 1825 en 20 junius
laestleden ;
« Overwegende dat de Oversten van de katholyke roomsche klergie ons eenige bemerkingen gedaen hebben , oen de u-elke n:y geerne regt doen;
« In aenmerking genomen hebbende de schikkingen tan de grond
wet, die het tegenwoordig voorwerp raeken ;
« En willende daerenboven , voór het belang van onze katho
lyke roomsche onderdaenen rerhaesten de geheele uytvoering van
de overeenkomst , gesloten den 18 junius 1827, met Z. H. den
Pans Leo den XII, en hun daer doór, uyt onze et/go beweging,
een bewys geven van de vaderlyke zorg, die wy voór hun hebben ;
«Wy hebben besloten en wy besluyten :
*Art. 1. Voor zoo veél het noodig is te vervullen en te mactigen de schikkingen van onze besluyten van 20 junius lnestleden , wy verklaeren, dat de bisschoppen, die hun Seminarie
zullen openen , zich onmiddelyk zullen mogen bezig houden met
dgs zelfs inrigting, vastgesteld door de overeenkomst van 18 ju
nius 1827 en door de bulle van 18 der kalenden van septem
ber zelve jaer en door ons besluyt van 2 october daer op volgende;
■ Art. 2. Bovendien wy ontslaen de jongelingen , die hunne
voórbereydende studien buyten het ryk gedaen hebben , en die,
toór den 1 februarius 1830, zich sullen aenbieden om in de bisschoppelyke Seminarie» aengenomen te worden, van de schikking
van ons besluyt van 14 agustus 1825, hun gelyk maekende
aen de genen , die met ons verlof hunne studien buyten het
land gedaen hebben.
Gegeten te Brussel 2 october 1829.
« Willem •

Indien Willem regtzinniglyk gehandeld had, dan had hy
het despotiek besluyt van 1 4 augustus 1825 , zonder eenige
uytneming , moeten afschaffen : maer men ziet dathy het
zelve, door den tweeden artikel nog wilde slaende hou
den, mits hy verbied van in de Seminarien te ontfangen
de genen, die buyten het land gestudeerd hebben, uytgenomen die zullen wederkeeren voor den t februarius
i83o. Indien het onderwys der jonge geestelyken nu
geheel vry verklaerd was volgens den aden artikel van
het konkordaet; waerom moest het overige der Natie
nog onderworpen blyven aen het monopolium van on
derwys? welke schikking van de grondwet gaf aen Wil
lem het regt om meesier te blyven van het onderwys
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der kinderen? dit niet tegenstaende het besluyt van a
october veroorzaekte eene groote vreugd onder het volk,
om dat het zich liet voorstaen , dat de redevoering van
Willem in de opening der staeten de hoop zon geven
van voordere verbeteringen te bekomen.
Ma er wanneer hy, den 19 october in den Haag da
staeten -generael opende, bedroóg hy volkomenlyk de
algemeene verwagting. Zie hier in weynige woórden
geheel den inhoud van zyne arme redevoering :
» Den koning is in de provincien , die hy bezogt heéft,
» wel outhaeld geweest; hy is overtuygd van de voor» spoed die het land geniet ; toekomende houwelyk van
» zyne ilogter de prinses Marianna met den prins Alber» tus van Pruyssen; vreden en vriendschap met allede
» mogendheden; hoop dat de beroerten in Oost-Indien
» zullen ophouden; berigt van een nieuw ontwerp voor
» het wetboek der processen , en van andere wetgevende
» maetregels , die de regterlyke inrigting nog moeien
» voorgaen; aenstaeude voórstel van den budjet; ont» werp van wet over het onderwys, om meer vastig» heyd te geven aen de liberaele grondregels ; verzeke» ring van alle middelen te gebruyken om het borgerlyk
» order te handhaeven. »
Willem schynt niet te kennen den staet van het ryk.
Adressen der provinciaele staeten, petitien van het volk,
opregting van konstittitionele maetschappyen, instelling
van het order der Eerloozcri , verantwoordelykheyd der
ministers, drukpers, vryheyd van onderwys, gedenk
penningen, uytvoering van het konkordaet etc. niet een
woórd van dit alles, hy had nogtans het grootste belang
van zich over alle die zaeken regtzinniglyk uyt te druk
ken, om de gemoederen te stillen : mogt men dan uyt
zyne stilzwygendheyd niet besluyten, dat hy van ziu
zynde in zyne boos systema voort te gaen, van alle die
zaeken gezwegen heéft om de verdedigers van het volk
in slaep te wiegen tot dat hy de budjetten zou beko
men hebben?
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En waerlyk den minister van financie kwam, 26 october aen de staeten twee nieuwe ontwerpen van wet voór
stellen, het een over den tienjaerigen budjet , beloopende
60 inillioenen, ySo duyzend guldens, en het anderover
den eenjaei igen budjet der buytengewoone onkosten voor
ï83o, beloopende 18 millioenen, io3 duyzend, 200 gul
dens. Hy stelde ook twee ontwerpen van wet voor over
de middelen, om het beloop van die twee budjet ten te
dekken. Het maelregt was 'er uytgelaeten : maer denwyn
en uytlandsche sterke dranken wierden met 5o ten hon
derd verhoogd ; de inlandsche sterke dranken met 25 £
het bier en wyn met 18 f, en het zout met i5 °. Ik
wil hier nu alleenelyk doen bemerken dal Willem, in
den eenjaerigen budjet, 67 duyzend, 800 guldens vraegde
voor het Collegium philosophicum : dus hy wilde nog
niet afzien van die schoól van bederf. Den volgenden
dag hielden de staeten zich bezig met te beraeden, of
Mf Brugmans die eene bediening had in het syndikaet,
tot de tweede kamer kon gekozen worden. Na de he
vigste betwistingen heéft de vergadering, door 47 stem
men tegen 40, belist dat dien boezem-vriend van Van
Maanen niet kon aengenomen worden in de staeten,
Voor al eer hy door behoorlyke schriften zou bewezen
hebben, dat hy niet comptable was. Terwyl hy zulke
stukken opzogt, was Van Maanen bezig met alle listen
te gebruyken om eenige stemmen in de kamer ten voordeele van zynen vriend te winnen. Brugmans keerde
eyndelyk weér naer den Haag met eenige certilikaeten ,
die 111 de zitting van 12 november onderz >gt wierden :
maer alzoo zy afgekeurd wierden, wierd Mr den advokaet Brugmans van Amsterdam door 45 steuimeu tegen
4i uyt de staeten gesloten; onder deze laetsten waeren
'er 3 belgen , en onder den eersten 4 hollanders.
Ondertusschen wierden de gemoederen op een nieuw
beroerd; het openbaer gerugt, dat de vryheyd der druk
pers ging afgeschaft worden ; den scheld-naem van eerloozen gegeven aen het puyk der Natie ; de 67,800 gul
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dens gevraegd voór het Collegium philosophicum ; de
redevoering van Willem die eene wet over het onderwys aenkondigde en die volkomeulyk zweeg van alle
de verongeh kingen, over de welken zoo vele duyzende
petitionnarissei) geklaegd hadden; dit alles was meer
dan genoeg, om het volk te doea gevoelen, dat Wil
lem niet van zin was van regt te doen aen de regtmaetighte eysschen. Men begon dan op een nieuw petitien te ouderteekenen , die met veel meer kragt,dan
in het hcgin van dit jaer, opgesteld waeren. Eene pe
titie, gedagteekend 4 november wierd den 5den by den
drukker Vanderborgt opengelegd, en aenstonds door den
journals bekend gemaekt. Men zag aen haer hoofd de naemeu van den Graef H. de Merode, Em. Baron d'Hoogvorst, L. F. de Robiano de Borsbeék, en luydde aldus :
Edele en hoogmogende heeren I
» Geheel de Natie verwagtte met ongeduld de opening van uwo
tegenwoordige zitting, om met eene verdubbeling van kragt ,
haer misnoegen te openbaeren tegen de verongelykingen over de
welke zy , ten tyde van uwe laetste vergadering, met zoo veel gerugt geklaegt heéft, en welke het ministerie niet gevreesd heeft
byna allen in we/.en te houden lot veragting van onze regten , tot
veragiing van onze reclamatien. Het besluyt van 2 october versi heén onvoórziens ; eene nieuwe tael, eene tael van geregtigheyd
en van vergoeding liet zich hooren ; de herten openden zich voor
de vreugd en alreeds voor de dankbaerheyd; en deze Natie, welke
de agenten der ministers als zoo woelende afbeélden , schorste aen
stonds haere maetregels op, zich overgevende aen de hoóp, die
men haer gaf.
» Maer ongelukkige gerugten, te wel gegrond, van nienwebedriegeryeu en van nieuwe listen zyn welhaest onze vrees komen
vernieuwen. Het is dan aen eenen nieuwen stryd , dat wy ons moe
ien onderwerpen ! de Natie is 'er geheel toe bereyd , en gy , hooguiogeude heeren , zult haer ondersteunen met de zelve kloekmoedigtieyd, die zy u gaet toonen. De overwinning moet nu beslis
sende zyn ; gy vegt aen het hoofd van de bloem en van de groote
meerderheyd der natie. Wy hebben het tast besluyt genomen ran
tnj te leven en te sterven. De vryheyd , daer wy den hoogsten prys
aen stellen , de gene die gegrond is op de wet van God en op de
wet van de natuer, op het regt der volkeren, op de traktaeten,
die dit ryk opgeregt hebben , op de grondwet en op de wetten
van het land , het is de vryheyd van meester te zyn van onze kin
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deren ; het is de vryheyd van hun eene opvoeding en onderwy*
zing te bezorgen , die wy de betaemelykste oordeelen , zonder dat
eenigen menschelyken wil zich, op eeniger wyze, mag stellen tus*
schen ons en onze kinderen... En het is deze vryheyd, aen de welke
de ministers het meeste belang stellen om ons de zelve niet wedef
te geven ! maer welkdaenig het gevolg mag zyn van den boozen
aenslag (eene tyrunnige wet over het onderwys) die in dezen oogen-»
blik gebrouwd word, wy hebben voórgenomen van alle wettige
middelen in het werk te leggen , om ons wederom te stellen in
het bezit van een onafnemelyk regt. Het openbaer geweld, de lis
ten en kwaede trouw hebben ons vele jaeren van dat regt weten te
berooven; Wy willen nietmeer, dat dit blyftdueren; Wy willen niet
meer, dat onuytputtelyke voorwendsels op een nieuw van maend
tot maend, van zitting tot zitting, van jaer tot jaer een systema
verlengen, het geén de geslagten bederft naer maet, dat zy komeit
te vallen in de netten der ministers. Wy willen de volle en ge-»
heele vryheyd van het onderwys zonder eenige bepaeling (a). Het
is den eenigsten hulpmiddel voor dat allergrootste kwaed. Indiea
wy of onze nakomelingen die vryheyd misbruyken , daer zyn
wetten om dit misdaed te straffen; allen prerenfiren maetregel,
was het zelfs eene wet, zou uyt zich en oorspronkelyk nul zyn ;
het ingesteld order van zaeken is eene volle en geheele vryheyd ;
het is ons regt, tegen het welk men niets rermag, en waer ran wy
tioyt het minste deel zullen afstaen... » Dit kleyn land, omringd van
magtige volkeren, gaet hun alle te boven door zyne aenkleving
aen zyne regten , door zynen afkeer van den despotismus en door
zyne krngt en wvsheVd in de tegenwoordige crisis. -Wy zullen
niet onweêrdig zyn van Belgen genoemd te worden ; wy zullen
( a ) Deze uytdrukkingen, wy willen , wierden in de journals van
Van Gobbelschroy en van Van Maanen op de hevigste wyze aengerand ; maer Mr L.F. De Hohinno, auteur van de petitie, deéd
in de andere journals eenen artikel stellen , die hy eyndigde ifl
dezer voegen: • Wy hebben gezegd : Wy willen, en de minister»
zyn daer door doodelyk gekwetst geweést, om dat de Natie deze
forum la aenneémt... Wy moesten aeu.de ministers de opregte maet
geven van het nationael gevoelen ; wy willen is de preeiese en regta
uytdrukking. Het is zeer constitutioneél dat de Natie wilt het
geén in de grondwet is; zy sou wettehjk kunnen rerlangen het
geén 'er niet in is, gelyk de representatie geregeld volgens de
wederzydsche populatie ( siet l,lc deel blads. 178), of de instel
ling van twee constitutien , eene voor elke Natie, of de afschaf
fing van het regt op het maelen en slagten : zy zou dan zeggen J
wy vroegen, wy verlangen, wy rerzoeken, maer het geén haer1
regt aengaet, zy wilt het met alle de kragt, die aen vrye en
kloeke mannen betaemt, • Courrier de la Meuse 18 november 1829.
3 O.
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tegen de hardnekkigheid «tellen eene oltyd aengroeyende tloekmoedigheyd ; wy willen niet, dat onze kinderen ons veragten en
verwyten van in ome handen te hebben laeten Verloren gaen het
dierbaerste en heyligste van de regten , die den hemel aen den
mensch gegeven heéft. Och of onze landgenoten, die deel nemen
in onze gevoelens, mogten gevoelen de noorlzaekelykheyd van de
relven te vertoonen aen de verbeélders van de Natie, aen de ver
dedigers van haere regten en van haere vrydommen, op dat het
stoffelyk bewys van haeren omCederroepetyken en onwederataenbaeren
wil, waer van gy zeer overtuygd zyt, u eenen genoegzaemen
steun zy, om onmiddelyk de herstelling van alle de verongelykingen te bekomen.
• Wy reclameren hier natuerlyk de afschaffing van het besluyt,
dat de kinderen straft, om dat zy aen hunne ouders gehoorzaemd
hebben met zich te laeten geleyden in buytenlandsche scholen...»

Voorders wierd 'er over verscheyde willekeurige ak
ten van het gouvernement geklaegd eti de herstelling
gevraegd van alles, dat de Natie verdrukte. Deze merkweêrdige petitie wierd in vele plaetsen uytgeschreven
en door vele duyzende persoonen onderteekend. Maer
mits de ministeriele gazetten meermaels gezegd hadden,
dat de klergie te preden was en niet klaegde van het
gouvernement, om dat zy geene petitien teekende,
r.oo voegden de geestelyken dezen keer hunne onderteekeningen hy de genen van het volk : den schreeuw
den de journals, die van het gouvernement betaeld
wierden, dat de priesters door hun voórbeéld het volk
opmaekten om te petitionneren! maer hun geschreeuw
kon niet beletten, dat 'er in alle de steden en bvna
in alle dorpen petitien opengelegd en door de geeste
lyken, eenige uytgenomen, onderteekend wierden. Te
Antwerpen alleen hebben 'er meer als 70 leden van de
klergie geteekend. Dit bewyst, zegde den Courrier des
Pays-Bas , dat de klergie liberael is in werken, en
dat de zoo genoemde liberaelen niet liberael zyn dan
in woórden.
Kogtans v<le slaefsche borgemeesters gebruykten alle
nio«dvke middelen om de boeren te beletten van te
teekenen : sommige zelfs zegden hun dat, indien zy
Toortgingeu in te petitionneren, 'er binnen twee maen
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den een leger van aoo duyzend pruyssischen zoü ia
het land komen : maer hoe meer die Oranje-gasten deden
om het volk te wederhouden , hoe vueriger het wierd
om te teekenen : ja vele gemeynten, daer in de eersle
maenden van dit jaer, maer eenige honderde persoouea
geteekend hadden , leverden nu eenige duyzende ouderteekeningen.
Libry-Bagnano, door Wiltem ryk gemarkt. Boot ontwerp va* toet toer
het oiuierwt/s. Besluyt van 1 december, nopende Brugmans. Boodtchup
van II december. vV->t tegen do drukpers. Brief van fan .iluainn.
Gehlymbh Brief van Schuermant ; antwoord van V . Levae.

In tusschen-tyd hadden de Sectien der staeten de budjetten onderzogt en 'er verscheyde opwerpingen tegen
gedaen; zy hadden van het gouvernement eene byzoudere rekening ge vraegd van het millioen voor de volksvlyt , dat men jaerlyks betaelde. Mr Van Test had ge
antwoórd dat men den tyd niet had om daer over eens
by zondere rekening te doen. Den Courrier des PaysBas schreéf eenige dagen daerna : « Aengezien de groota
bezigheden van Mgr den minister van financie, heb
ben wy gepeyst dat het de pligt is van goede borger»
van het onderzoek , gevraegd door de kamer, voor hem
te doen. Dit onderzoek heéft ons doen ontdekken :
i° Een koninklyk besluyt van 20 junius 1827 , lett. O
i3 , uyt wiens kragt 'er op de fondsen van de volks-vlyt,
aen den heer Libry-Bagnano 3o duyzend guldens toegestaen zyn;
20 Een koninklyk besluyt van 2 junius 1828, lett. O
16, waerby 'er 3o duyzend guldens op de fondsen van
de volks-vlyt toegestaen zyn aen den heer Libry-Bagnano.
3° Een koninklyk besluyt van 23 julius 1829, n°i,
waer door 'er , op de fondsen van de volks-vlyt, 25 duy
zend guldens aen den heer Libry-Bagnano toegestaen zyn.»
Alhoewel 'er op den kant van die besluyten geschre
ven was : geheim , om de amptenaeren indagtig te maeken dat zy, volgens hunnen eed, dit niet mogten bekend
maeken ; nogtans den Courrier des Pays-Bas had mid
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del gevonden om die verfoeyelyke geld verkwistingen te
agterhaelen. Maer wie was dien Libry ? niet anders dan
eenen ontsnapten galey-boef! immers Gregorins de Libry ,
Graef de Bagnano , zich kolonel noemende, gebortig van
Florentie in Toscaenen, wierd den 23 mey 1816, door
het hof der assisen van de Rhóne, veroórdeeld tot de
straf der ysers geduerende 10 jaeren voor valsche handteekening in koophandel. Zyn beroep op het hof van
kassasie wierd den 12 (ulius verworpen, en Lybry moest
het kamisoól der galey-boeveu aentrekken. Korts daer
na maekte hy twee valsche wissel-brieven op ParyS,
te saemen vazi 9,400 franks, die hy gepoogd heéft te
doen ontfangen by de heeren Audiffret, kooplieden te
Lions. Hy wierd dan, als hervallen in het zelve schelm^
stuk, voor altyd veroórdeeld tot de ysers, tot eene uer
van expositie op het schavot, tot het brandmerk met
de letteren T. P. F., tot een boet van 1oo franks en tot
de kosten. Dit vonnis is binnen de 24 uereu uytgevoerd geweest. Na het verloop van eenige jaeren, is hy
de ysers ontsnapt en is in Belgien aengekomen.
Maer waer door toch heéft dien galey-boef verdiend
van met hct sweet en bloed, afgeperst van de Natie,
gevet te worden? wat heéft hy toch gedaen om, op deu
tyd van twee jaeren, 85 duyzend guldens te ontfangen?...
Hy heéft onder den naem van National eenen journal
in het licht gegeven, waerin hy dagelyks den despotis1i1 us van Willem preés, de ministers verdedigde, de klergie veragtte, de katholyke religie bespotte; eenen jour-r
ual, die 111 boosheyd de booste schryvers van zynen tyd
"verre te boven ging; eenen jounial, die de belgen in het
algemeen en hunne kloeke verdedigers in hetbyzonder,
naemenlyk hunne verbeelders , geduerig beschimpte J
daer zyn de redenen waerom dien aerts-deugeniet , ge
bukt onder het gewigt van zyne schelmstukken,het voór
werp geworden was van de vaderlyke goedheyd van Z. M.
den koning der Nederlanden , die hem omtrent het eynde
Tan '829, nog een sommeken van byua 100 duyzeiui
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guldens, genomen op het millioeu van de volks-vlyt,
gegeven heéft, om zyne schrikkelyke lasteringen tegen
de Belgen aen te moedigen!!!
Nogtans het was aen Willem niet genoeg van den Na
tional en eenige ander journals overvloedig le betaelen
om met de Belgen den spot te houden; hy zelf kwam
geheel de Natie bespotten met het ontwerp van wet
over het onderwys, dat hy den 26 november aen de
staeten voórstelde. Hy herhaelde in deszelfs voórrede de
woorden van zyne redevoering, zeggende dat hy deze
wet voórstelde , om meer vastigheyd te geven aen de
liberaele grondregels , die het onderwys moeien rege
len, om dat hy het reglzinnig verlangen had van te
voldoen aen de wenschen, die men veropenbaerd heéft.
Het is alzoo dat hy spotte met de Natie, die gevraegd
had en nog dagelyks vraegde de afschaffing van zyne
willekeurige maetregels over het onderwys : en het waereu
precies deze maetregels, ingesteld door enkele en on
wettige besluyten, aen de welke hy vastigheyd wilde
geven met de zelve in eene wet te veranderen : en waerlyk verre van die maetregels te veranderen , hy zegt in
den art. 4 van dit ontwerp : het onderwys word door
ons geregeld. Beteekenen deze weynige woórden niet,
dat hy zich het geheel , volkome en uyisluytende be
itier van het onderwys toeschréej , en dat hy wilde
doen leeren al wat hem beliefde , doór wie het hem
beliefde en op eene wys gelyk het hem beliefde? de
volgende schikkingeu bewyzen dit volkomenlyk : want
hy eyschte van de schoólmeesters af i° een certifikaet
van goed gedrag, gegeven door de regering daer zy de
dry laetste jaeren gewoond hadden; 3° een certiiikaet van
bekwaemheyd, gegeven door eene kommissie van exaem ,
bestaende uyt den gouverneur en twee leden der provinciaelestaeten;3°eeneneed,die niet zuy ver was; 4" een
programma van het geen men wilde leeren of doen lee
ren; men mogt daer niet buyten gaen op een boet van
5o tot 1oo guldens, en de school moest aenstonds geslo
ten worden.
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Niet eenen vremdeling mogt in byzondere huyzen
onderwyzen, zonder daertoe van Z. M. bemagtigd te zyn
op eene boet van 5o tot 100 guldens, en indien men
herviel, men moest gestraft worden met eene boet van
ioo tot 3oo guldens. Den lezer zal gemakkelyk zien, dat
het gouvernement met zoo eene wel alle de schoolmees
ters, die niet zouden believen, kon van de band wyzen.
Dit ontwerp van wet was niet anders als de handhaeving van zyne onwettige besluyten van 1822 en 1824
en zelfs van i8a5, aen de welke by, indien de staeten
zyn voórgesteld ontwerp van wet goedkeurden, eenen
schyn van wettigheyd wilde geven ; bet was de ontvou
wing van den zin, die by gaf aen den art. 226 van de
Constitutie, en dezen zin was ontleend aen den art.
140 van de hollandsche grondwet, die Willem in 18 14
(i,le deel bladz. g3) gezworen bad, luydende : « Om
de voortplanting van de religie te begunstingen , ver
mits zy eenen der bestendigste steunen is van den staet ,
en om mede-iewerken tot den voortgang der verligtingt
het onderwys is eene van de standvastige voórwerpen
der zorgen van het gouvernement. » En den art. r33
van de zelve grondwet verklaerde welke religie men wilde
voortplanten, zeggende : De christene gereformeerde re
ligie is de gene van den Souvereyn. Als men nu over
weegt al wat Willem gedaen heéft en nog wilt doen
ten opzigte van het onderwys, dan is men overtnygd
dat hy, getrouw zynde aen zynen boozen eed van 1 8 1 4 *
niet beoogde dan de voortplanting van de gereformeérde
religie te begunstigen, en de katholyke religie uyt-teroeyen. En nogtans by schaemde zich niet van aen de
staeten te zeggen, dat hy het reg''zinnig verlangen heéft
van te voldoen aen de wenschen, die men veropenbaerd
heeft, terwyl hy de wenschen, door de Natie uytgedrukt in zoo vele petitien, openlyk veragtte.
Willem , na op zoo eene wys met de Natie gehandeld
te hebben , durfde haer nog versmaeden in haere verbeelders. Inderdaed hy zond, den "3 december, een besluyt
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aen de tweede kamer, het welk door den grcffier voór
gelezen wierd, en waerin hy onder andere zegde :
« Alhoewel Mr Brugmans lid van de staeten-generael is benoeïnd geweést, en als dusdaenigen den eed gedaen heéft; al
hoewel hy alle de hoedaenigheden om ie kunnen gekozen wor
den bezit; niet tegenstaende de onbetwistbaere stukken , die hy
.verschaft heéft; alhoewel de kommissie van onderzoek beslist
tiad , dat hy moest aengenomen worden...; de tweede kamer heéft,
%onder eenige reden, goedgevonden van hem, doór eene meerderheyd van vier stemmen, te weygeren tan zyn tcettig tnandaet te
volbrengen. Gehoord het rapport van den minister van het in
wendig , en den raed van staet :
« Alhoewel wy , in gewoonelyke omstandigheden , andere schik
kingen zouden kunnen nemen; vermits 'er in dezen oogenblik aengelegen is dat de verbeélding van Holland volledig zy, Mr Brugniiiiis is bedankt over het bewys van patriotismus, dat hy wel
wilt geven ; hy is bovendien ontslaegeu van zynen eed.
Wille».

Wat eene vermetenheyd, wat eene schending van
de gioud-wet! De kamer der volks- verbeélders had hem
geene rekening te doen van haere beslissingen; zy had
van hem geene bevelen of lessen te ontfangen, en hy
durfde haer behandelen als eene school van kinderen,
onderworpen aen de roede en berispingen van eenen
meester! het is jammer dal 'er niet eenen redenaer in
de kamer opgestaen is, om te protesteren tegen zoo een
gewekldaedig bcsluyt, en om het voórstel te doen van het,
in den oogenblik, aen Z. M. te rug te zenden.
Willem, die de stilzwygenheyd der staeten mogelyk aenzien had als het uytwerksel der vrees, liet zich
voorstaen dat den oogenblik gekomen was om zynen
despotismus door eene wet vast- te-stel len , en om voortaen alle tegenstreving aen zyn bon plaiüer te beletten;
hy zond dan, v 1 december, eene boodschap aen de stae
ten ( die men een manifest tegen de vryheyd mag noe
men ) en een ontwerp van wet over de drukpers, het
welk niet anders was dan de wettige inrigting der
dwingelandy. Die stukken zeer lang zynde, laet ik 'er
maer eenige uyttreksels van volgen
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■ Edele en hoogmogende heeren !
• tiet ontwerp, dat wy u zenden, is het droevig maef noodzaekelyk gevolg van de omstandigheden, daer eenige provincie»
van het rvk zich in bevinden.
• Terwyï dat wy den vreden van buyten en de rust van binnen
genieten, dat zoo vele takken van koophandel bloeyen, dat zagte
wetten als ook de borgerlyke en politieke vryheyd heerschen,
zien wy een kleyn getal van onze onderdaenen , opgehitst door
den fauatismus van eenige kwaedwilligen , alle onze weldaeden
miskennen , en op eene ergerhjke wys opstaen tegen het gouver
nement, de wetten en onze vaderlyke meyningen. Het misbruyk
van de drukpers heéft ongelukkiglyk al te veél geholpen om aen
de onrust, oneeuigheyd en wantrouw voedsel te geven, om Iceringen te verspreyden, die zoo schaedelyk zyn aen alle de bor
gerlyke instellingen, als tegenstrydig aen de monarchie der Ne
derlanden en aen de regten ran ons stam-huys , waer ran wy
noyt verlangd hebben de onbepaelde uytoeffening te zien volherden,
maer aen de Welke wy, door onze eygen beweging, poelen gesteld heb
ben op de wys, die ons de behoorlykste scheén voór het tcelzyn, de
zeden en den aerd ran de Natie ( a ).
« De drukpers.., in de handen der kwaedwilligen eenen middel
geworden zynde, om de tweedragt, het misnoegen en den geest
van party en oproer voort-te-brengen , ... is hel voór ons eene
pligt geworden van, doÓT vaste maetregels en goede wetten, t«
zorgen op dat de getrouwigheyd en liefde van onze onderdae
nen en hunne aenkleving aen het gouvernement niet omverre ge
worpen worden, en op dat de waere vryheyd, het order en da
wetten geëerbiedigd en onderhouden worden...
« Indien wy de oogen slaen op de godsdienstige belangen der
inwoonders, wy vinden dat, geïyk de religie, die wy naer het
voorbeeld ran onze voorraderen belyden (b), voor zinspreuk heeft
(a) Willem spreékt hier als of hy den opvolger was van eeno
lange ry van koningen, die sedert vele eeuwen, met eene onbepaelde tnacji, over onze landen zouden geregeêrd hebben; als
of hy meester was geweést om ons op de zelve wys te blyven
regeren, en alsof men aen zyne et/gen beweging moest toeschryven de paelen die hy gesteld heéft aen de onbepaelde uytoeffe
ning ran de regten van zyn stam-huys. Zie 1*" deel bladz. 100 en 165.
(b) Men vind de gronden van de religie, die de voórvaderen
van Willem, na hunnen afval van het katholyk geloof, bele
den hebben, en il ie Z. M. zegt naer hun voórbeeld te belyden,
uytgedrukt in het besluyt, dat de Synode van Dortrecht in 1618
gemaekt heéft, en het welk Manritius heéft doen uytvoeren ,
verbannende of in de gevangenis werpende al wie weygerde het
zelve nen-te-nemen. Den art. XXXVI van dit besluvt schreef aen
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trtüeto, insgelyks zyn de geheele rryheyd der opinien, de gehjke be
scherming van alle de godsdiensten en de trye uytoeffening der religie
standvastiglyk het voorwerp geweést van onze byzondere zor
gen... !!1
• Wy willen niet verzwygen «lat eenen te verregaenden drift
yoor de religie, opgehist doór eenen verderffelyken invloed, en
te weynig wederhóuden door de volbrenging der geboden van
eene religie die, op zoo hertroerige wys, de onderdaenigheyd
inboezemt, kan beweenelyke gevolgen hebben, en oneenigheyd.
en tegenstand veroorzaeken... Maer wy verklaeren, dat wy vast
voórgenomen hebben van alle middelen te gebruyken om de
tydelyke magt altyd ongeschonden te bewaeren .., om alzoo de
de opperhoofden van den stne* hunne pligten voor in dezer
voegen : «Hunne. pligt is niet alleenlyk van het goed order
te bewaeken ; maer ook van den godlyken dienst te onder
steunen, om alle afgodery en alle valsche religie af-te-weêren en
uyt-te-roeyen, om het <ryh tan den antechrist te verdelgen en om
het ryk van J: C: uyt-te-breyden ; om overal het woórd van het
evangelie te doen prediken, op dat God van idereen geëerd en ge
diend worde, gelyk hy in zyn woord gebied. » Zie daer wat de
Voórvaderen van Willem beleden en uytgevoerd hebben ( 1*" deel
blads. 27). Maer mits Willem belydenis doet van die religie, zoo
moest hy 'er ook de pligten van volbrengen : hy moest dan het
evangelie, gelyk het door de kettersche leeraers van Dortrecht
uytgelegd is, doen prediken; en hy heéft ten dien eynde eene
bende van kettersche predikanten in ons land ingevoerd! hy moest
het ryk van den antechrist, te weten de magt van den Paus,
verdelgen, en hy heéft, van in het begin zyner regering, de geroeynschap met deu Paus verboden! hy moest werken om de
katholyke religie uyt-te-roeyen, die zekerlyk in zyne oogen valsch
is , mits hy in den cathechismus der gereformeerden geleerd had,
dat het heyligste misterie van onzen godsdienst eene rerrloekelyke
afgodery is; hierom heéft hy onze Seminarien doen sluyten en
hy heéft de geestelyken willen doen onderwyzen naer zynen
zin! Dit alles was hem doór de religie, die hy belyd, opgelegt
als eene pligt ; het was hel gevolg van den schroomelyken eed
die hy , in 181-4, aen de hollandsehe konstitutie gedaen had!
Wel is waer dat hy, na 12 jaeren gewerkt te hebben om do
gereformeêrde religie uyt-te-breyden, eyndelyk een konkordaet
heéft gemaekt : maer de reden is, dat den wederstand van de
katholyke Belgen en byzonderlyk van deklergie, hem overtuygd
had, dat den tyd nog niet gekomen was, om de katholyke re
ligie, in het koninkryk der Nederlanden, uyt-te-roeyen en do
magt tan den Paus te verdelgen.
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rryheyd van gewis aen idereen te verzekeren , en de Akten van
het gouvernement in veyligheyd te stellen tegen de tusschenkomst van alle geestelyke magt.
« Indien wy onze uogen slaen op het onderwys, wy mogen
betrouwen dat wy, met daer over wetgevende schikkingen doór
egge beweging voór-te-stellen , de goedkeuring verdiend hebben
van bet verligt deel van ons volk... •

Voorders zegt hy dat hy alle onbedagte vraegen zal
verwerpen, om alzoo de weidenkenden aeu-te-mooiligeu,
en alle hoop, gegrond op het geweld en oproer, te
verydeleu'; — dat hy eens zal pyzen of het gebruyk
van de fransche tael, zonder zwaerigheyd, zou kunnen
toegestaen worden voor de publieke akten, maer dat
onbehoorlyke eysschen noyt de vergunning zullen verhaesten; — dat den grondregel van de onafzettelykheyd
der regters, alreeds vastgesteld is, en dat zyne tusscheukouist ten dien opzigte niet meer noodig schyut te zyn,
mits de geregtelyke inrigting aenstaende is; — dat de
ministers niet verantwoordelyk zyn vcór de staeten
noch voor de geregtelyke magt; — dat de provinciaele
staeten zich niet te bemoeyen hebben met zaeken van
een algemeen belang , maer met het geen hunne pro
vincie raekt; — dat de onkosten van het tand meer en
meer verminderd worden! — dat den wensch voor de als*chaihng van het maelregt volbragl is; — dat het bedrog
in de werkingen van het Syndikaet unmogelyk gewor
den is. Dan voegt hy 'er by :
■ In «en woórd wy zyn volkomenlyk overtuygd, dat onze
poogingen voór bet welzyn der Natie... it iet zullen miskend wor
den van onze tydgenoten, noeh van de nakomelingen. Moet deze
reden ons niet aen wakkeren om, meer en meer, ons geheel be
trouwen te stellen op de voorzienigheyd van den God onzer
voórvaderen , op de Helde en erkentenis van onze teerbeminde
onderdaenen , en op de medewerking >nn L hoogmogenden, om
het kwaed tegen te houden en het goed kragtdaedig te bescher
men? Het is alzoo dat U hoogmogenden zullen mede-werken tot
de versterking van het borgerlyk order; het is alzoo dat den
zoeten en magtigen invloed van onze regering, aen de toeko
mende geslagten en aen onze familie, ongeschonden zal oversetten de voórbeélden van onze voórvaderen, welkers wysheyd
en kloekmoedigheyd voor eenen schild gediend hebben aen do
stactkundige, borgerlyke en godsdienstige vryheyd. »

Dan volgde het ontwerp van wet tegen de drukpers,
waervan den artikel 3, onder anderen, zegde (a): al
wie op eeniger wys, zich zal schuldig gemaekt hebben
van afkeer te toonen voor den koning , minagting voor
de besluyten oj reglementen , onmiddelyk komende van
Z. Al. , zal gestraft worden met eene gevangenis van
twee tot vyf jaeren!!!
Gevolgenlyk als het aen Willem zou believen van,
door een nieuw besluyt, zynen barhaerscheu arrêté van
ao april i8i5 te herstellen; als hy alle de Seminarien
nog eens, door besluyt, zou vernietigen; als hy de katholyke religie, door besluyt, zou uytbannen uyt onze
landen; men moest alle zyne besluyten eerbiedigen, en
met gebogen kniëu ontfangen; men mogt geene min
agting toonen , niet een woórd spreken tegen de be
sluyten, waer door hy het voedsel der armen overvloediglyk gaf aen eenen vremden galeyboet'! wel hoe? eenen
ingedrongen prins, eenen vremdeling, den nakomeling
van eenen ter dood veroórdeelden booswigt en landverraeder ( i«te deel bladz. 23 ) dnrdfe zóo eene wet
voórstellen! hy was dan van zin ons te behandelen,
gelyk den Sultan handeld met zyne slaeveu! hy wilde
dat wy, gelyk de Turken, met eerbied den strop zou
den kussen , die ons moest verworgen ! maer hy had
te doen met Belgen, die zich wel eenigen tyd, totdat
de maet van lydzaemheyd vervuld is, kunnen buygen
onder de dwingelandy, maer die zich noyt zullen lacten verpletteren.
Nogtansdit ontwerp van wet was nog niet streng genoeg
voor Van Maanen : want zynen vriend Libry-Bagnano
durfde ( en wat durft eenen galey-boef niet! ) schryven
in den National : «Men zal wel haest zien, dat het
ontwerp over de drukpers nog verre is van het loflyk
oogmerk, dat men zich voorstelt, bereykt te hebben...
(a) Ik wil geheel dit ontwerp van wet niet invoegen , om dat
het verscheyde veranderingen ondergaen heéft, eer dat de «laeten
het aengenornen hebben.
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Men moeide Belgen muyl-banden gelyk de honden...
Men moet de oproerigen temmen, verdelgen en uytroeyen. » Het is niet nooolig te zeggen , dat alle de katholykeen waerlyk liberaele journals, op de hevigste wys,
uytvaerden tegeudie boodschap en ontwerp vati wet, als
ook tegen den volgenden brief, die door den vriend va li
den gebrandmerkten gezonden wierd aen alle de procureurs-generael, aen alle de advokaeten-generaeï en
hunne onderfiskaelen, aen alle de procureurs-erimineel,
aen alle de procureurs des konings en ondei hskaelen by
de regtbanken, en aen alle de direkteurs der politie.
In, den Haag 12 december 1829.
De koninglyke boodschap en het ontwerp van wet , die den ko
ning gisteren aen de tweede kamer der staeten-genérael gezonden
heélt, zyn het gevolg van de overtuyging van Z.'M.' ten opzigté
van de noodzaekelykhcyd, die 'er is van zeer strenge maetregels te
nemen in de omstandigheden, daer den stoet zich in bccind, byz^nderh/l: in zekere provincien van het ryk.
> U mede-deelende een exemplair van die stukken, moet ik n,
om te voldaen aen de wenschen van den koning, doen letten op^
de pligt die gy hebt van de grondregels der bestiering van Z. M. ,
gelyk zyinde boodschap uytgedrukt zyn, aen -te-nemen , en van dd
ïelven te volgen in de uytoefiening van uwe'bedieningen...
> Nu dat den koning zelf zoo klaerlyk de grondregels uytgedrukt
heéft , die hy wilt volgen in het bestier van den staet , en die klaerblykelyk voortkomen uyt de grondwet; al wie publieke ampten bedie
nende, zou handelen tegen die grondregels, kan voor verontschulding niet bybrengen , dat hy ter goeder trouw gemist heéft."
Ik ben belast van u indagtig te maeken de verbintenis,... van U
doór niet eene reden hoedaenig zy wezen mag, te laeten afkeeren
van de aenneming en verdediging der grondregels , welkers onder
houding den koning het regt heéft van op-te-leggen aen de ge
nen, die hunne bediening houden van 1. M., en die de zelve niet
willen afstaeti...
Den koning , met u uwe pligten indagtig te maeken , heéft geen«ins het oogmerk van geweld te doen aen uwe opinien; deze vryhei/rl , gelyk alle anderen, is geëerbiedigd zoo wel in den publieken
amptenaer als in allen borger zonder bediening : maer wanneer deze
vrvheyd neyging neémt, die aen den staet zeer rampzaelig is en
geieyd lot veisuyuienis der pligten en tot tegenstand aen de vaderJyke inzigien van den koning; Z. M. gelooft verpligt te zyn
tan, voór het publiek belang, haer vertrouwen te onttrekken aen alle
de publieke amptenaeren , die zouden denken van niet te mogen.

volgen en aenucmcu de grondregels , welken d«n koning verkluerd
hééft de regels te zyn van zyne bestiering.
» By gevolg, ik verzoek u van den inhoud van dezen brief en
van de koninklyke boodschap rypelyk te overwegen en van my,
binnen de tweemael tier en twintig veren, te laeten weten, of gy
bereyd zytof niet om de aengeweze march te volgen, zonder daer
eenigzins van af-te-wyken , en met dien iver, die getrouwigheyd
èn kloekmoed igheyd, zonder de welken het onmogelyk is van voortaen het vaderland voordeeliglyk te dienen , en van de vreédzaem*
in\voonders te beschermen tegen de booze aenslagen der kwaed ;
willigen. "
V*s Maakes. .

Het is alzoo dat dien dienaer , door bevel van zynen
meester, aen de amptenaeren den keus gaf van of hunne
a mpten te verlaeten , of hunne konscientie te verraeden
en meyneedig te worden : want met de grondregels, uytgedrukt in de boodschap , aen-te-nemen en te verdedigen ,
maekten zy zich medepligtig van de meyneedigheyd van
Willemen zyne ministers, die gezworen hadden de grond
wet te onderhouden , en die haer openlyk onder de voe
ten trapten !
Van Gobbelsehroy zond van zyn kant eenen geheymen brief, geschreven in den zei ven zin gelyk den voorgaenden, aen alle de gouverneurs, die daervan aenstonds
kennis geven aen de borgemeesters, aen de welken zy ge
boden van de koninklyke boodschap te verdedigen (a ).
(a) Korts daerna leésde men in de journals eenen zeer bondigen
artikel van Mr de Robiano de Borsbeék , waerin hy zegde : » Het
ministerie komt van, op weynige dagen, de geweldigste akten opeen-te-hoopen tegen de vryheden, tot «Ie welke wv regt hebben :
aerolgenlyk tcy zullen de zelre genieten. En waerom? om dat de vryheyd in den geest is van den tyd en van de Natie : dus het ge
weld zal niet dienen dan om de aenkleving, die men voor haer
heéft, te versterken....
» De victorie schynt ons nu zeker en vast te zyn, byzonderlyk
indien den tienjaerigen budjet en de voórgestelde wetten aengenomen worden ; den tegenstand zal wel sterker zyn. De opinie de
eeuw willen met die verdrukkingen niet meer te doen hebben.
Het aennemen van den budjet, kwetsende alle de materiele be
langen, zal den wederstand veél vermeerderen. Laeten wy ons dan
troosten, indien ons geld kan dienen om onze vrykooping te ver
zekeren. Geheel de populatie verfoeyt het jok, dat men haer wilt
opleggen ; dit is de nanwkeurige waerheyd ; den wederstand , die
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Maer den zeer waekzaemen Schuermans, had nog het
bevel van Van Maanen niet gezien, wanneer hy den vol
genden geheymen brief 7.ond aen alle de vrede-regters en
kommissarisien van het arrondissement van Brussel ,
waerin hy zegde :
» Ter gelegenheyd der poogingen , die doór eenige persoon en
gedaen zyn geweést... om de vreedzaeme inwoonders op-te-stoken
tot het teekenen van pcti tien; het is van groote aengelegenheyd
geworden van nanwkeurige inligtingen te hebhen over alles wat
'er des aengaende gebeurd is, of in het toekomende zou kunnen
gebeuren; over de persounen die dez.en onbedagten handel aenmoedigen , over hunne naemen, hunne hoedaenigheden en hunne bedriegelyke middelen van ophitsing, en byzonderlyk of 'er onder dezen,
ofwel onder de petitionnarissen geene gevonden worden, die aen
het gercgtelyk order toebehooren. Om deze inligtingen te beko
men , zal het noodzaekelyk zyn , dat alle de amptenaeren van het
geregt alle de noodige verklaeringen opzoeken en my de zelven
overzenden. Ik ben belast van u nauwkeurige voórzorgen ie heve
len om de genoegde herigten te bekomen. Het zal my aengenaem
xyn van spocdiglyk uw antwoord, zoo omstandig als het mogelyk
is, te ontfangen.
'Brussel 11 december 1829. Den procureur des konings Schtermans.i

Mr Levae zond het volgende antwoórd aen meester
Schuermans, en deéd bovendien het zelve door de druk
pers bekend maekeu.
• Mynheer den procureur des konings,
» Men komt van my, niet tegenstaende de voorzorg die gy bevo
len hebt, uwen brief mede-te-deelen , waer door gy de amptenaeren van het geregt veranderende in eerlooze bespieders, en waer
doór gy aen de vrede-regters en kommissarissen gebied van aen
zich veropenbaert, is het twintigste deel niet van den wederstand,
die 'er is. Laeten wy onze vyanden demisslagen laeten op-een-hoopen , laeten wy ons niet bedroeven over de buytensporigheden , aen
de welken zy zich gaen overgeven . en die ik geêrne gelukkig zou
noemen. Ziet hier wat 'er het gevolg zal van zyn, Wy hebben ons
bepaeld in alleenlyk te vraegen onze onbetwistbaere regten, laeten
wy hun laeten doen; alle de edelmoedige herten van Europa, geraekt van het lot van zoo een langmoedig en zagtmoedig volk, dat
op zoo smaedelyke wys verdrukt word , zullen toejuygen aen het
geén de kragt der zaeken dan natuerlyk zal voortbrengen , en het
geén kb niemand van ons vraegt , te weten eene afgezonderde wetge
ving VÓÓR 1DER DER TWEE DEELEN VAN HET RTK. »

o over-te-draegen de persoonen , die vreédzaeme inwoonders zou
den kunnen bewegen om zich te bedienen van het regt van pe
titie, ingesteld door den art. 161 van de grondwet.
» Ik geloof, Mr, u dienst te doen met hun de moeyte te spaeren
van u over-te-draegen al wat ik gedaen heb , of wat ik nog zou
kunnen doen.
• Ik heb my tot nu toe te vreden gehouden met myne land-genoten doór eenige artikels, ingevoegd in den Beige, te noodigen
om petitien te onderteekenen, welken dien journal bekend gemaekt heéft over de verongelykingen , daer de Matie sedert langen
tvd over klaegt : maer van morgen af, en het is uwen brief die my
daertoe aenhitst, zal ik my metde pelitien in de huyzen begeven;
rk zal , de grondwet in de hand , de goede borgers noodigen , ik zal
hun, in den naem van het vaderland, verdrukt door haetelyke wet
ten en verpletterd doór onzedige belastingen, en in den naem van
onze vryheden wederom bedregen, bidden van aen de staeten-geïierael de wenschen kenbaer te maeken, die zy ongelukkiglyk maer
al te lang in hun hert verborgen gehouden hebben.
» Hoedaenig het oogmerk zy van de schandelyke en onwetligo
inquisitie, die gy komt te gebieden , ik betrouw my nog genoeg op
de grondwet, hoe geschouden zy ook is, om niet te vreezen en om
te veragten alle de berigten, die men u op myne rekening zou kun
nen overzenden, of die gy zelf aen de antoriteyt zoud kunnen doen.
« Brussel 15 decemher 18.29.
Ad. Levae.»
Beraeding der staeltn over de wetten aan Knancie. Tienjaerigen budjet ver
worpen Nieuwen budjet voorgesteld en voor een jaer aeiujenomen. Hekam
pitulatie van alte de Budjetten. Contre-petitien.

Het was in het midden van alle de poogingen, die
het gouvernement deéd om ons slaet' te maeken, dat
de tweede kamer, den i/[ december, begon te beraeden
over de wetten der fmancien. Vele redevoeringen, in
deze gelegenheyd gedaen, zyn zeker van het hoogste
belang : doch ik wil 'er maer weynig van aenhaelen om
tot andere zaeken over te gaen. Ml' Surmont de f^olsberghe zegde :
» Het maelregt word eyndelyk afgeschaft : maer in de plaets van
dien last, eene vermeerdering stellen op zoo vele andere lasten
byzomlerlyk op de dranken, voldoet niet,terwyl men geene las
ten stelt op den ihé en koffy : en waerom den koffy niet belasten,
wanneer men het bier belast?... Tusschen de ruyme onkosten van
den eenjaeiigen budjet, is 'er cene die wel onnoodig is, ik spreék
van het Collegium philosuphicum , wiens onkosten jaeilyks beloopeu
67,800 guld. waervan de behoudenis reden geéft van zich te verwon
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deren volgens onze grondwet, volgens de vryheyd der godsdien
sten', en volgens biet besluyt van 2 oCtober van dit jaer... Een ant
woord, daer over gegeven door den minister van financie, zou
ten dien opzigte nieuwe vrees kunnen éenjaegen. Men zou zeggen
dat die stilling nog geschikt is om voór eenen schrik te dienen;
zyiï wonderlyk antwoórd luydde : de ondertinding en invloed tan
de inrigting der Seminarien kunnen alleen aenwyzen wat men ten
dien opzigte zal kunnen doen. Dit antwoórd over een voórwerp
dat Z. E. niet aengaet,zou wel kunnen komen van Van Maanen
die deel genomen hcéft in de eerste opregting van dit Colle
gium , en die nu, gelyk dan, het tydelyk gezag ziet overweldigen
doór de geestelyke antoriteyt, terwyl deze, volgens geregtigheyd
niet zoekt dnn eene enkele onafhangelykheyd , tot de welke zy

regt heélt.
• Het wys, standvastig en eerbiedig gedrag der klergie, en boten
al van haeren eersten herder , tot de agenten van het gouverne
ment dan zelfs, wanneer zy hun verdrukten, heéft de genen zelve
beschaemd geuiaekt , die hun onregtveérdiglyk behandelden... »

Mr fan Boelens viel geweldig uyt tegen de jour
nalisten en petitionnarissen , die hy beschuldigde van
de beroerten aen-te-stoken ; hy aenzag de verongelykingen , daer men over klaegde , als met voordagt uytge
vonden , eii hy hoópte dat het gouvernement door zyne
standvastigheyd, een eynde zal stellen aen alle dat ge
schreeuw.
Den onnoozelen Plande kasteele zegde , dat hy zyne
bemerkingen onderwierp aen den koning , aen wie het
allten toekomt te oördeelen over den budjet; hy beklaegde de afschaffing van het maelregt; hy wilde 'er
wel aen toestemmen voor buyten , maer hy hoópte dat
de steden het maelregt zullen vraegen als stedelyke
belasting ; hy deed eenen geweldigen uytval tegende
petitionnarissen, en hy hoópte dat het gouvernement zal
maetregels nemen tegen die buytensporigheden ; hy zegde
dat de hewueriug der hollandsche tael van groote aengelegeuheyd is, en l>y bad zyne medegzellen van den
budjet met hein aen-te-nemen.
Maer tot groot spyt van dien praeter, den president
opende, den 17 december, de zitting zeggende, dat hy
77 petitien van de provincie van Antwerpen komt te
out fangen, die door ao duyzend 769 persoonen onderteekeiul zyu.
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M'. de Gerlache... Hoe zal een Natie van minder dan zes millioenen menschen, geduerende 10 jaeren, maer dan 80 millioenen gul
dens kunnen betaelen , zonder zich geheel uyt-te-putten ?... Hoe
zullen wy na de verkooping van onze domynen , na de uytputting
van alle onze middelen, ons krediet staende houden?... Nogtans
ik vond eene soórt van verzagting in het systema van vryheyd,
naer het welk wy waerlyk schenen te gaen. Deze hoóp is verdwe
nen. Eene koninklyke boodschap is onder u nedergedaeld. l)e Na
tie, zegt men , is ongerust en beweégd, en den koning zelf heeft geoór
deeld ons zyne persoonele opmie te moeten zeggen over de oorzaek van
die beweging : men schryft haer toe oen de vryheyd der drukpers, aen
den te verregaenden irer van eenige persoonen voór de religie , opgehistst door eenen verderffelyken invloed... Men heéft de waere oor
zaek van die beweging, waer van men schynt verschrikt te zyn,
niet wel geoórdeeld... Ik zeg dat het gouvernement, in deze om
standigheden klaegt van eene wanorder, welke iiet zelf eh wete:<s opkeinst nEÉFT, en dat geheel het gevaer in het gouvernement **,
en niet elders. Was den staet , ja of neen , gerust voor 1825? gy zult
antwoorden , dat hy volkomenlyk gerust was. Nu dan in 1825 heb
ben wy n, hierzelfs, aengekondigd dat, indien men voortging in
zyne aenslagen op het onderwys en op de religie, men aen het
beschaefd Europa de wonderbaere vertooning zou geven van een
gouvernement, dat wezenlyk liberael geagt word, en in de 19d*
eeuw het verstand en de konscientie wilt reglementeren en geweld
aendoen. Men trok zich de zaek niet aen. En wat doet men nu
om de verbittering te stillen ? men zend n, over 14 dagen, een
ontwerp van wet over het onderwys , het welk te niet doet alle
vryheyd van verstand, van zedeleer en van religie. Maer, zegt men,
het besluyt van 2 october moet alle de redelyke vraegen der katholyken te vreden stellen : ik antwoord dat dit besluyt de Seminarieu alleen aengaet , en niet de katholyken in het algemeen;
en ik durf voorzeggen dat de Seminarien, noch voór de stoffen
van onderwyzing noch voor het getal der leerlingen, niet vry kun
nen blyven , indien het borgerlyk onderwys niet vry is... Hoe het zy
of niet, het borgerlyk onderwys moet zoo vry zyn als het gods
dienstig onderwys; wy moeten binnen of bnyten de grondwet zyn...
• Is het niet wonderlyk, dat men wilt de magt hebben van ons
beurtelings toe-te-staen , ons af-te-nemen en ons weder-te-geveu
het geén ons uytdrukkelyk , volgens de grondwet, toebehoord?...
En de katholyken hebben ongelyk van te klaegen ! wat my aen
gaet, in plaets van daeruyt eenig besluyt te trekken tegen de Bel
gen, ik zeg dat dit een bewys is van hunne zedige hoedaenigheyd
en van hunne weêrdigheyd. Ja, mynheeren , ten zy een volk zyn
verstand en reden geheelyk verloren heéft, gy zult het uyt zynen
slaep zien opspringen en straks gerugt maeken , indien men iets
poogt te ondernemen tegen zyn oud geloof, tegen het edelste deel
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van zyne erffenis : gy kunt daernyt beslnyten dat 'er voór den
mensen iets nog dierbaerder is dan den voórspoed van de indus
trie en ran den koophandel , die men u (in de boodschap) als eene
genoegzaeme vergoeding in gelykenis stelt met het verlies van zyne
vryheden. De historie van alle de eeuwen getuygt dit; maer het
schynt dat onze stueU mannen de historie niet lezen! In de soórt
van manifest , dat men ons met de wet tegen de drukpers mede
gedeeld heéft, leest men dat men eenige vergunningen zal kun
nen toestaen aen de genen, die de fransche tael spreken. Zou men
nvet zeggen , dat het gouvernement een deel van zyne onderdaenen voor vremdelingen wilt houden ? de fransche tael is onze tael,
gelyk de katholyke roomsche religie onze religie is. Belet ons dit
van Belgen te zyn? God laet toe dat men hem bidde in alle taelen ,
en gy wilt niet dat wy onzen koning kunnen dienen in de onze!...
» Ik heb hier veél hooren spreken van oproerigen geest... Men petitiounoért wat roeerder dan voorlede jaer : maer wat! men spottede
voórlede jaer met het kleyn getal van petitionnarissen; men zegde:
daer is niets getneyn tusschen de Natie en een handvol misnoegden f
Nu word het getal oney-ndig vermeerderd, men schynt 'er van
verveérd te worden , en men wilt strenge maetregels nemen... Men
zal de inquisitie der petitien instellen ! men zal de drukpers intoomen ! wat zal men daer mede winnen? indien men den mond stopt,
die geschikt is om doorgang te geven aen de klagten en misnoe
gen van het volk, om alle uytbersting te voórkomen; ah f dan vrees
ik eene revolutie! maer ik durf zeggen dat zy in de Natie niet is,
ea dal deze 'er het teeken niet zal van geven ! • ...
M' Sandelin. • Den staetkuudigen horizon word verduysterd !
Novt zag men zoo veel beweging ; de grondwet kan in gevaer
gesteld worden ; de oueenigherd is aen de poorten van het palevs ; men moet op den antaer van den vreden offerhanden doen.
( tJ ter sloeg hy ziftte oogen naer den hemel; hy zugtte, hg deed een
lui /roerende gebehtm, en geheel opgetogen zynde doói liefde voor
Oran'jie, riep hy uyt : ) de leering van het gouvernement geéft
rust; <le leering der regten belooft het geluk, maer veroorzaekt
ziekten; <le leering der pligten kan alleen tot het waeragtig oog
wit geleyden. • Dit is zoo hoogdracvend dat het byna onverstaenbaer is.
Mr De lAtnghe... Men macht eene hy zondere geldkas die men aen
ons onderzoek onttrekt, ik zal noemen de geldsomme voor de
volks-vlyt, de geldsomme voor de gevangenissen, voór de welke
men leeningen doet zonder onze toestemming, en dat syndikaet
van aflossing, waer van de administratie verborgen i3, en zich
roet alles bemoeyt om alles te verwarren,..
• Ik zien in den bndjet van ontfangde-4 "/, niet, opgelegd op
de giften van vaste goederen, welke de stigtingen van weldaedigbevd ontfangen, noch het produkt van de barreelen, noch van de
legaeten. Jlen zegt'iu het metnoire van het gouvernement niets om
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de wettigheyd van die lasten te bewyzen : nogtans de vraegen
der sektien verdienden ten minsten een antwoord...
» Wat middelen hebben wy niet gebruykt om de herstelling
der verongelykingen te bekomen? indien wy in de Seklien opmer
kingen maeken, men ontwoórd niet, of men antwoord op eene
onbetaemelyke wys; indien wy spreken in publieke zitting, men
trekt het zich niet aen ; indien wy stemmen voór een eerbiedig
adres aen den koning , de eerste kamer stelt 'er haeren veto op.
Indien wy voórstellen de zaeken te zenden aen de ministers, den
geest ron betaemelykheyd komt ons tegenhouden , al of zoo eene
reden de volbrenging van eene pligt moest beletten. Waerlyk , ik
zien grenen anderen middel meer in onze magt, dan de wygering
tan den budjet : het geduld , dat men ons aenraed , schynt my ten
eynde te zyn , na lSjaeren van onderwerping... »

Vele andere redenaers hebben, als om stryd, de budjetten bevogten en de regten der Natie verdedigd : nog
tans het grootste deel verklaerde dat zy,om geene ver
warring in de administratie te veroorzaeken , den ontfang
van den tienjaerigen had'jetprovisoorlyk voor eenjaerwiïden toestaen, om aen het gouvernement den tyd te geven
van andere ontwerpen te maeken en van aen de klagten
der Natie regt-te-doen. Den minister van financie( Van
Mannen en Van Gobbelschroy hebben niet eens in deze
langduerige beraedslaeging tegenwoordig geweest.) den
minister, zeg ik, voerde den 19 december het woórd; « hy
verbeelde zich alles hetgeen men sedert zes dagen gezegd
had; hy oordeelde dat het niet noodig was van weer te
keeren tot het onderzoek der staetkundige grondregels,
uylgedrukt in de boodschap van 1 1 december, niet om
dat hy vreesde zyn gevoelen te zeggen, maer om dat den
minisier mag zwygen daer den koning spreekt. »
Maer aengezien Willem zoo teer is van konscientie ,
als zyne voorouders ( 1 slen deel bladz. 37), voegde den
minister 'er by :» Wat aengaet eenen provisooren bud
jet, ik moet u verklaeren dat den koning, in de tegen
woórdige omstandigheden, zich eene onrust van kon
scientie maekt van 'er eenen aen-te-nemen voor eenen
gestelden tyd : nogtans Z. M. heéft vast besloten van
het order en vryheyd staende te houden. Wy, alle bor
gere van het zelve land, wy hebben het zelve belang

26O

WILLEM

voor het welvaeren van den staet , wy moeten ons ver
zamelen rondom den troon , en den koning helpen om
het geluk van zyn volk te maeken. »
De beraeding, die nu 6 dagen geduerd had, wierd
den 19 december gesloten : i07 leden waeren 'er tegen
woordig : den nieuwen tienjaerigen budjet van uytgaef
wierd aengenomen door 61 stemmen tegen 46 (a) den
tienjaerigen budjet van ontfang wierd verworpen door
55 stemmen tegen 5a (b); den jaerlykschen budjet voor
de uytgaef van i83o wierd aengenomen door 54 stem
men tegen 53 (c), den budjet van ontfang voor i83o
wierd door den minister te rug genomen.
Willem was nu gemagtigd om geld nv t- te-geven ;
macr hy had den middel niet om geld te ontfangen.
Daer bleéf hem dan niet over dan zyne onrust van konscientie af-te-leggen , en het is dit hetgeen hy deed :
want hy zond, den 21 december, zyn en minister van
ftnancie naer de tweede kamer met twee ontwerpen van
wet, waervan het eerste, het welk den tienjaerigen bud
jet van ontfang vervangde, maer een jaer kragt van wet
moest hebhen; en het tweede over den eenjaerigen bud
jet van ontfang voor t83o. Den minister, naer gezegd te
hebben, dat men aen de werkingen der administratie
zou bcletzel stellen, indien men veranderingen in de
ontwerpen voórstelde, eyndigde in dezer voegen :« Gedoogt
dat ik een beroep doen op uwen patriotismus; het komt
hier op aen, van het gouvernement in staet te stelieu
(a) Geheel «'en Noorden voor de wet, uylgenomen de heeren
Lnylnn, Van Sassen van Ysselt, Cuypers , Ingenhousz van INoordItraband en Mr Warin : geheel de" «uyden tegen uytgenomen De
Moor, Sandelin , Heyphius en 10 anderen.
(b) Grheel den Moorden voor hehalven de 4 genoemden heeren
van Noord- Bral 'and ,als ook de heeren G. G. Clifford en Warin:
geheel <en zuv.len tenen, behalven De Moor, Keyphius, Van
Velzen, Van Hultem en Pescatore.
(r) Alle de Hollnndprs voor uytgenomen de vier genoemden van
Noord- lira Icind met Fockema en Warin; alle de Belgen tegen be
ha Iven de vyf voorgenoemden en Sandelin.
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om in tyds aen de komiesen onverzuymelyke bevelen te
geven. Ik zeg het nog eens , het ontwerp is onvolmaekt;
maer het is het besten, dat wy hebben kunnen vinden
om de gemoedereu en de opinien te vereenigen. »
Die twee ontwerpen wierden dan in de zitting van
a3 december door 1oo stemmen tegen 1 aengenomen.
Wat eene ongelukkige toegevenheyd ! over weynige
dagen hadden vele leden der eerste kamer in zinryke
redevoeringen geprotesteerd tegen de schrikkelyke lastten ; zy hadden verklaerd dat zy den budjet zullen ver
werpen tot dat de voornaemste verongelykingen, daer
het volk over klaegtde, zullen hersteld zyn ; en nu
worden die lasten, nu word den budjet door alle stem
men, behalven eene, aengenomen! en wanneer was het
dat de hoogmogende zoo toegevende waeren ? op den
zei ven tyd, dat Willem de geheele Natie in haere verbeélders beschimpt had, dat hy nieuwe kluysters wilde
stellen aen het onderwys, en dat hy de vryheyd der
drukpers ging vernietigen ! het is wel waer dat vele le
den der staeten , publieke ampten bedienende, bevel
ontfangen hadden van ie stemmen voór den budjet :
maer dit bevel zelf had hnn moeten doen gevoelen , dat
Willem de vryheyd en onafliangelykheyd, die de grond
wet hun gaf, wilde'te niet doen, en dat 'er hun niet
over was als kloekmoediglyk getrouw te blyven aen den
grondregel, die zy in de beraeding zoo wel verdedigd
hadden: geene herstelling der verongelykingen, geenen budjet, De bedreyging aen eenigen van hun gedaen dat Willem, indien den budjet verworpen wierd,
de lasten door koninklyk besluyt zou doen ontfangen,
moest hun ook niet bewegen ; want indien hy tot zulke
buytensporigheyd had durven overgaen, hy zou geene
soldaeten genoeg gehad hebben om zoo een besluyt te
doen uytvoeren , en wy zouden eenige maenden eerder
van zyne dwingelandj- verlost geweest hebben.
De leden der staeten kwaemen, den 24 december,
over een van hunne ziftingen tot den 18 januarius
op te schorssen, om wat rust te gaen nemen.
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Dien Budjet voor i83o den ketsten zynde, daer Belgien
heeft moeien in betaelen , laet ik hier volgen de
REKAPITDLAT1E VAN ALLEDE BUDJETTEN (a).
Budjet voor 1816, beloopoude,
— voor 1817,
men vroeg korts daarna nog
—
—
—
—

82,000,000
.

73,400,000 : maer
3,36i,ooo j dus.

76,761.000

voor 1818,
voon8i9,
voór i8ao, tienjaerigen Budjet. 5a., 875,05a . . .
der buytengewoone onkosten. aa,3i4,4&i (c)dus.

— voor 1821, de twee budjetten
— voor 1 822,
idem
— voor i8a3,
idem
— voor i8a4,
idem
— voór i8a5,
idem
— voor 1826,
idem
— voor 1827,
idem
— voor 1828,
idem
— voor 1829,
idem
Nieuwen licnjaerigcn Budjet voor i83o. 60,750,000
Voor de buytengewoone onkosten. . i8,io3 auo ;
Belgien en Holland hebben op i5 jaeren opgebragt.

74.000,000
73,ao3, 144 (b)
8a, 189,533
8i,g5i,586
7g.563,go8
86,4'4.OI9
86,34g,838
84,5o8,84g
79,957,535
84<5gg,o65
84,317,979
87,076,738

dus.
.

78,853,200

i.aai. 746.394

I)ru l'.uclji-t, gerekend In teen jacr door
het ander , beloopt
81. 449.7^9 —6oc«'
Holland heéfl hierin, volgens de konferatie , jaerlyks betaeld i^/3i. . . 3g,4ii,>74— 00"
Dus op i5 jaeren
591,167,610
Belgien heeft 'er in betaeld i6/3 1. . 4a,o38,585— 60 c"
Dus op i5 jaeren
630,578,784
(a) Hierin is niet begrepen den Budjet voor 181 5, welken de staetcn
van Holland in 1814 gestemd hebben, en waerin Belgien in i8i5 met
Holland vereenigd zynde, zckeilyk een goed deel betaeld hééft. Dczeu
Budjet beliep 63,5oo,ooo guldens.
(b) In het t* deel blad?.. 334, leést men 72,703,000: maer hierin zyn
niet begrepen 5oo,ooo guldens voor onverwagte onkosten. De nota staende
op bladz. a33 van het 1* deel zou moeten staen op bladz. 334, alwaer
ik in de uytgaef 144 guld. uylgelaeten heb.
(c) In den Budjet der buytengewoone onkosten ( 1* deel bladz. 368)
is het millii'cn voor onverwagte onkosten uytgclactcn geweest.
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Ik geéf die cyffers met een geheel betrouwen dat
zy nanwkeurig zyn; en Willem zal die zoo vinden op
zynen rekenboek : maer misschien zal hy vergeten heb
ben eenige kleynigheden aen-te-teekenen, die hy meer
der ontfangen heéft, dan zyne hoogmogenden hem toegestaen hadden. By voorbeéld het is bewezen ( i3tcdeel
bladz. a3o ) dat hy boven het beloop van den budjet
te veél ontfangen heéft,
In 1816, op de indirekte belastingen, . . 4>26o,ooo
In 1821 , op de twee budjetteu ( i*u deel
bladz. 396)
8,oo0,000
In 1822, op de huerwaerde ( iate deel
bladz. 4 i 1 )
1,600,0oo
Op het maelregt in het zelve jaer
4>970>0oo
In 1 823, te veél geligt ( 1 "e deel bladz. 484) 3o,ooo,ooo
Op het kappittel van oórlog, geduerende
het tyd- vak van den tienjaerigen budjet ( bo
ven bladz. 1 06 )
5o,ooo,ooo
In 1826, wierd het Syndikaet gemagtigd
om 4o millioenen te ligten : maer Willem,
heéft 61,750.0oo weten te ligten; ( boven
bladz. 86 ) dus te veél
21,750,0oo
Willem heéft dan te veél afgeperst. . .' 1 20,580,oo0
Deze somme is verre van voltallig te zyn. Indien
iemand den moed en den middel had om de zaek te
onderzoeken, hy zou zonder Uvyffel v inden dat Willem,
niet alleeneijk, in 1823, eene somme van 4^970,oo0
meerder dan den budjet beliep, op het maelregt ont
fangen heéft; maer dat hy op ider der volgende jaeren tot 1829- ingerekend, eene diergelyke en zelfs nog
eene grootere somme, onwettiglyk afgeperst heéft, ziet
boven bladz. 142.
Alle die millioenen waeren nog niet genoeg om Wil
lem te verzaedigen : want hy heéft voor meer als honderd
millioenen guldens van onzeschoone domynen verkogt, en
bovendien nog geligt de volgende sommen :
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Wet
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van
van
van
van
van

3i
34
aa
37
3

december i8ig
december i8ao
angustus i8aa
december i8aa
Meêrt i8a5

34,0oo,000
8,000,000
57,5oo,ooo
68,0oo,000
1 3, 000,000

170,5oo,oo0
Een kleyn deel van deze ligtingen is, afgelegd geweést,
zoo dat 'er den i5 januarius 1829, nog overbleéf te
betaelen eeue somme van 167,670,oo0 guldens.
Ondertusschen Van Gobbelschroy kon met Van Maa—
nen niet meer overeenkomeu : zy hadden beyde wel het
zelveeynde, te weten van de despotieke magt, die Wil
lem openlyk begon uyt-te-oeffenen, staende te houden :
maer den eersten zogt tot dat oogmerk te komen door
geveynsdheyd, listen en bedrog, terwyl den anderen
door de geweldigste maetregels het zelve wilde bereyken.
Willem, die geheelyk was voor het systema van Van
Maanen, maekte den 19 december een besluyt, waerby
Mr la Coste, gouverneur van de provincie van Antwer
pen, minister van Let inwending benoemde. Dezen scheen
alle de hoeduenigheden te hebben om met den dienaer
van Z. Al. wel overeen te komen, en om indruk te doen
op de talryke amptenaeren die aen dat ministerie on
derworpen yynde, natuerlyk moesten mede-werken om
den despotismus te handhaeven. Wat Van Gobbelschroy
aengaet, hy wierd door het zelve besluyt minister van
den waterstaat benoemd , en hy was slaefsch en geldzugtig genoeg om die plaets aen-te-nemen, terwyl hy
ten deele zyne eer in de opinie der Belgen had kunnen
herstellen met het ministerie geheelyk te verlaeten.
Maerde publieke opinie wierd in dien tyd van zekere
mannen met meer geagt : immers indien Willem het
maelregt door den budjet, die voor een jaer aengenomen
was, had afgeschaft, hy bad in tegendeel de regten op
de dranken vermeerderd en gewilt, dat de regentien,
in evenredigheyd van deze vermeerdering, de stelyke be
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lastingen op de dranken zouden verminderen of afschaf
fen, hun bemagtigende om andere lasten in de plaets
der zelve te stellen en te ontfangen. Eenige regentien
vonden dan in hunne schroomelyke wysheyd goed van
het brood, dat het byzonderste voedsel is van de werk
lieden en arme menschen, te belasten en van de accysen op de wynen en sterke dranken te verminderen, en
dit op eenen tyd wanneer alle de gemoederen alreeds
zou verbitterd waeren ! den borgemeester en schepenen
van Brussel deden den 29 december een berigt aenplakken, waerin gezegd wierd, dat den raed der regentie,
in de zitting van 24 december, het volgende besluyt
genomen had :
» Te rekenen van den 1 januarius zullen 'er, ten be
hoeve van de stad Brussel, de volgende belastingen ont
fangen worden, te weten : 70 centen voor 75 ponden
ongezifte meel, en t gulden voor gezifte; en onderhalve
cent voor 1 pond brood... Het brood van rogge , van
gerst en van andere graenen zyn vry van belasting ,
als zy met geene ter we gemengeld zyn; in dit lactsle
geval, zullen zy betaelen gelyk zuyvere terwe ! het ont
fangen van die belastingen zal provisoorlyk gedaen wor
den gelykformig aen den wet van 21 augustus 1822,
en al of alle de schikkingen van die wet hier uytge
schreven waeren .\ziel i,le deel bladz. 44^)- » De stedelyke belasting op wynen en brandewynen, komende van
een ander land , gesteld tot nu toe, te weten :
Voor een vat wyn
6 00 guld—
brandewyn van 22graeden.
9 oo
—
boven de 22 graeden. . 11 00
—
en likeuren in flessen. . 14 00
Word vanden 1 januarius i83o verminderd als volgt :
Voor een vat wyn
375
—
brandewyn van 22 graeden.
5 oo
—
boven de 23 graeden. .
n oo
—
en likeuren op flessen. . 10 00
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Den lezer zal gevoelen wat bitteren iiulnik dit besluyt moest doen op de gemeyne klassen : het voedsel
der armen wierd belast, en de belasting op den drank
der ryken wierd verminderd ! bovendien de regentie
schaemde zich niet van te doen herleven alle de knevelaeryen van de wet over hetmaelregt, waervan M'Surlet de Ghokier in de zitting der*staeten van 8 meêrt i83o
zegde : « Het maelregt is eene belasting , die de gemeyne
klassen der Natie onzedig heéft gemaekt, en die twisten,
moorden en doodslaegen , en by gevolg krimiuele pro
cessen veroorzaekt heéft :gy zoud,mynheeren, verschrikt
zyn over het groot getal der slagtoffers van dien ongelukkigen last, indien gy de greinen der korrectionele
en kriminele regtbanken konde doorzoeken!»
Ondertusschen terwyl dat eenige vrede regters en kommissa rissen rondom Brussel en in andere plaetsen het
petitionneren poógden te beletten t waeren 'er eenige
oranje-gasten bezig met eerlooze middelen te gebruyken
om contre-petitien te doen onderteekenen. En waerlyk
de antoriteyt van Bastogne deéd daer eene contre -petitie
ronddraegen , die onderteekend wierd door 1 o persoonen ,
te weten door 6 amptenaeren, door 1 minderjaerig kind,
door 1 knegt die zich negotiant noemde, door 1 kommies,
die zich voor rentenier uytgaf ,en door den baes van een
koffy-huys De contre-petitie van Lubbeke in Oost-Vlaendeien hail ai> onderschryvers, onder de welke 'er vier
waeren , die korrectionele veroordeelingen ondergaen
badden, en den schoólmeester van de plaets, die op
eene populatie van 4>ooo zielen, wel 7 of 8 leerlingen
had. Kenen zekeren manufacturier van Gent, die eerlyk leéfde van het million d'industrie , droeg daer eene
contre-petitie rond van huys tot huys; indien hy het
flaisir had van de onderteekening van eenige handwerers, amptenaeren, en van dry nieuwe jonkheeren te
bekomen, hy had ook het vordriet van doorgaens zoo
wat ganw aen de deur gezet te worden. De volgende
protestatie gezonden aen de slaeten doet zien wat be
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driegelyken middel men gebruykte om te Muerbeke eenige
onderteekeningeu te bekomen.
Hoogmogende hoeren ! den 28 dezer ïuaetid heéft M' Charles l)ogaert, ontfanger van onze geweynte, vergezelschapt zynde van den
land-wagter , ons een verzoek-schrift aengeboden, het welk hy ons
verzogt te teekeneh , zeggende , dat het geene andere vraeg uytdrukte dan de afschaffing ran het maelregt. Wy hebben het niet
gelezen ; nogtans verscheyden onder ons , den wensch van het te lezen
getoond hebbende, voor al eer 'er hunne naemen op te zetten, heéft
Mr den ontl'anger geantwoórd , dat het de moeyte niet weêrd wa«
etc etc. V\y hebben dan geteekend : maer sedert overwogen heb
bende het gevaer van deze haestigheyd , hebbende wy gevreesd,
dat dit verzoek-schrift andere wenschen bevattede dan den genen
boven uytgedrukt, en in dit geval wy weygeren onze handteekeningen , wy verklaeren dat den heer Charles Bogaert ons bedrogen
heéft, eivbekennen ons te houden van woórd tot woord aen de petitie , die wy den 1 8 november laestlcden geteekend hebhen.
Muerbeke by Geeraerdsbergen "è\ december 1829.
{Volgen de handteekeningen van 21 persoenen.)
Verseheyde amptenaeren afyesrt. Coltegium philotophicum afgeschaft. ViJ.
delen yebruykt om het petitionneren te beletten,

Den despotismus van Willem altyd aengroyende ,
moest eyndelyk uytbersten : de reden, de grondwet, het
gevaer zelfs van zynen ondergang konden hem niet meer
wederhouden ; en by gaf den 8 januarius 1 83o een besluyt, waerin hy durfde zeggen :
« Overwegende dat de omstandigheden, diedeberaedingen over de
budjetten onlangs voorgegaen zyn en vergezeld hebben, meer en
meer bewyzen hoe veél 'er aengelegen is, dat de amptenaeren van
den staet in het algemeen en de genen die plaetsen van vertrouwen
vervullen in het byzonder, opregtelyk aengekleéfd zyn aen de
march , aen de oogmerken en grondregels van ons gouvernement ,
de zelven voórstaen en hierin het voórbeéld geven aen hunne mede
burgers; — (hit nogtans die genoemde omstandigheden , tot onsgroot
spyt , de ondervinding gegeven hebben , dat eenige amptenaeren ,
bedienden van ons hnys en persoonen , die byzondere bewyzen van
onze gunst genieten , in hun publiek gedrag eene volkome minagting voor de grondregels van ons gouvernement veropenbaerd heb
ben;— dat alhoewel 'er onder hun gevonden worden die, ter zelver
tyd, leden zynde van de staeten-generael, als dusdaenigen het konstitutionneél en onafhangelyk regt behouden, oui opeulvk hunne
gevoelens te veropenbaeren nopende de ontwerpen in beraeding ;
niettemin deze gevoelens, zoo haest zy in tegensrcvjng zyn met
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de grondregels van een gouvernement, het welk zy, als amptenaeren , moeten voórstaen en doen eerbiedigen doór hunne onderhoorigen , en verdedigen als byzonderlyk begunstigd , kunnen
ons niet toelaeten van te volherden in hun de uytvoering onzer
bevelen toe-te-betrouwen , noch in hun het genot te laeten van
de byzondere bewyzen van onze gunst.
Gehoord onze ministers , wy hebben goed gevonden, behou
dens verdere schikkingen aen de welken de bovenstaende redenen ,
van onzen kant, zouden kunnen plaets geven , te wederroepen ,
gelyk wy doór dezen doen , de benoeming van de h'eeren l)e la
rieilleuse, Luyben en Ingenhouz tot de ampten van distrikts-kommissarissen.
> liet ampt van Chambellan is ingetrokken aen Mr de la Faille
d'lluysse.
Het pensioen , het welk Mr den Baron de Slassart genoót, is we
derroepen ;
» Mr deBonsies, major der gendarmery, is afgezet. »
Wn-ira.

Nu zag men openlyk,God dank ! hoe "Willem de grond
wet verstond ; hoe hy de Tolks-verbeelding eerbiedigde,
hoe hy den art. io5 van zyne konstitutie onderhield , die
zegde dat de wetgevende magt uytgeoeffend word geza
menliyk door den koning en door de staeten-generael.
Zy hadden by gevolg het regt van eene wet aen-te-nemen
of te verwerpen; Willem doet dit regt te niet, hy laet
hun alleenlykhet regt van goed te keuren alle zyne geldafperssingen , het regt van hem te helpen om ons te
verdrukken en slaef te maeken !
« Dezen maetregel van geweld, schreéf den byenkorf van den
Haag, zal duyzend maetregels van dien slach noodzaekelyk mae
ken tot dat het eyndelj k zal zeker zyn , dat dien stand van zaeken
niet meer kan gehouden worden, en dan zullen wy een konstitutionneél ministerie bekomen, dat zal bestieren volgens de grond
wet, onder zyne verantwourdelykheyd en in den zin van het land.
Men kan , op voordeel, den tyd van den val van het miniaterie-Van
Maanen aenwyzeu. Vit getal zal geene plaet* hebbeti zoo lang ah
Polignac en Wellington , den eenen in Frankryk der anderen in En
geland, aen het hoofd ran het ministerie zullen zyn; maer het zal
onmiddelyk den tal tan die twee staets-mannen tolgen en dezen ral
t* zeker. •

In tegendeel Libry-Bagnano schreéf in den National:
« Ons gevoelen is , dat het gouvernement zich niet mag
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bepaelen aen 5 of 6 afzettingen alleen ; want dan zou
het beter geweêst hebben niet eene uyt- te-spreken. De
kanker is in vele takken van de publieke administra
tie ; eene vaste en kloeke hand moet tot in het hert
van den boom snyden , indien men de gezondheyd ,
de magt en kragt aen de zieke maetschappy wilt
wedergeven. » De/en raed van den galey-boef, die niet
anders was dan den raed van Van Maanen, wierd ge
volgd , en een groot getal van amptenaeren , die de
grondregels der boodschap van 1 1 december niet had
den aengenomen , wierden afgezet. Het is alzoo dat Wil
lem op zynen hals trok de vyandschap van de eenigste klas
van menschen die, om dat zy wel betaeld wierden , hem
tot hiertoe aengekleéfd gebleven waeren.
Nogtans Willem, die wel wis^dat zyn besluyt van 8
januarins alle de gemoederen ging beroeren en ophitzen,
poogde nog eens de katholico-hberaele vereeniging te
breken met eyndelyk aen den wensch der katholyken
te voldoen, en hy gaf den volgenden dag, g januarins,
een besluyt, waerby hy het Collegium philosophicum
volkomenlyk afschafte, om dat 'er geene reden is, zegde
hy, van de onkosten van die stigting , door de schatkist
van den staet , langer te doen draegen. Evenwel hy had
de fynigbeyd gehad van, over eeuige dagen door de meerderheyd van eene stem, 67 d inzend 8oo guldens voor
die stigting te bekomen, de welken dit jaernog moesten
betaeld worden, en die nu konden dienen voor de bruyloft van zyne teerbeminde dogter.
Maer de afschaffing van het Collegium philosophicum
kon de katholyken niet bedriegen : de verraederïyke inzigten van Willem waeren al te wel veropenbaerd door
den journal van Van Maanen, zeggende: « Daer is het
belang der volkeren en der koningen aengelegen van
te eyndigen met de oproermaekers , het zy dat zy een
moniks-kop of eene roode muts draegen. » Dus men was
verzekerd dat de eendiagt noodzaekelyk was om ons te
redden uyt den afgrond van de slaverny ,daer wy altyd
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dieper en dieper ingedompeld wierden : want indien de
katholyken en liberaelen zich van malkanderen gescheyden hüdden , dan zou Willem de eenen na de anderen
met geweld bedwongen hebben. Van den andereu kant
de tyrannige akten van de maend december en het besluyt
van 8 januarius hadden de gemoederen zoo zeer ver
bittérd , dat 'er niets meer bekwaem was om hun te be
vredigen en het petitionneren te beletten , voor al eer men
tot de laetsle toe van onze vryheden, daer men regt toe
had , zou bekomen hebben.
Vele vrede-regters deden dan, door bevel van de pro
cureurs des kunings", al wat mogelyk was om het peti^
tionneren tegen te bouden ; zy zonden brieven , geschreven
in den zin van den aengebaelden brief van Schuermans,
aen de borgemeesters om de naemen der petitionnarissen
te onderzoeken : dit w%s maer eene list om verveêrd te
maeken. Den vrede-regter van Andennes schreéf aen den
borgemeester van Mozet om te weten of hy en zyne assesseurs petitien geteekend hadden , en wat listen men
gebruykt bad om hun te doen teekenen. Mr de Le Hoye
antwoórdde hem : «ja. Mr, ik heb, als ook de assesseurs
en allede grond-eygenaers van Mozet, eene petitie getee
kend voor de onderhouding der grondwet en voor de
herstelling der verongely kingen. Ik kan u voór het ove
rige verzekeren, dat daer voor geene listen of verzoeken
noodig zyn geweest, en dat de vrees noyt op my zal in
vloed hebben.»
Dan wierden 'er gendarmen gezonden naer de dorpen,
om de arme boeren de vrees aen-te-jaegen ; zy liepen stoutr
moedig in de huyzen en vraegden, wie daer petitien ge
teekend had : maer de boeren kenden alreeds genoeg hunne
regten om, zouder vrees, te bekennen wat zy gedaen had
den. De gendarmen durfden dan bedreygingen doen :
maer zy wierden dikwils zoo hertelvk uytgelachen, dat
zy weggaende beschaemd waeren over den eerloozen rol ,
die men hun deéd spelen. Dezen middel ook niet gelukt
hebbende, nam het gouvernement zynen toevlugt tot zyn,
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gewoonelyk systema van bedriegery. Den koninklyken
kommissaris van het distrikl van Doórnik deéd, den a3
januarias 3o of 40 assesseurs, die petitien geteekeud
hadden, hy hem komen; hy zegde hun dat den gouver
neur hem liet weten, dat men alle de assesseurs, die
gepetitionneerd hadden , ging afzetten , maer dat hy
daerover hun eerst eens wilde spreken : dan poogde hy
hun te overhaelen om hunne onderteekeningen te we
derroepen , en om hun te doen teekenen, dat zy en het
grootste deel der inwoonders, by misvatting, gepetitionneérd hadden : hy zegde hun ook, dat 'er schoone plaetsen van borgem eesters gingen openstaen. Maer den kom
missaris kon niemand, noch door beloften noch door
bedreygingen, overhaelen : dan zegde hy aen eenen van
hun : gy hebt petitien geteekend, hebt gy daerom min
der betaeld? — Neen! maer hei maelregt en het Col
legium philosophicum zyn gevallen , en voerders zullen
wy zien. — Nogtans het berouwt u het gedaen te heb
ben ,.niet waer? — Neen zekerlyk , het berouwt my niet.
Hy vraegde aen eenen anderen : wie heéft de petitie
rond gedraegen ? Mr , ik heb het zelf gedaen. Eenen
vrede-regter van omtrent Namen, de willekeurige akten
van Van Maanen hardnckkiglvk verdedigende, onlliug
tot antwoord eene goede oorveég met verzoek van 'er
aen Z. E. deel van te geven.
Ik gaen, om te verkorten meer andere gevallen van
dien aert voor by.
Nationaete inschryving. Zooycnoemd* saemen - zweèrders. De kathoHcoliheraete schryoers in de gevangenis geworpen. Verklaering van de ge
voelens der katho'yken. Beraedimj der starten over de petitien.

Den Courrier de la Meuse het hesluyt van 8 januarius bekend maekende, had ter zelver tyd voórgesteld
van in elke provincie eene inschryving te openen , om
aen alle de gedeputeerden, die door de ministeriele vraek
eenig ampt zouden verliezen, hun traktement te ver
zekeren. « Indien ons gedagt goedgevonden word, zegde
hy, laeten wy ons haesten en zonder uytstel beginnen
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met de eerste slagtoffers van den despotismua schaedeloos te stellen. Ideren borger zal maer wynig geven ;
men zou liet minimum kunnen bepaelen aen eene zeer
kleyne somme, op dat idereen het plaisier zou kun
nen hebben van in dien politieken akt deel te nemen. »
Dit voórstel wie rd van alle de katholico-lieberaele journals toegejuygd. Den ea*holique zegde : « wy betaelen
1 millioen voor de industrie , het is te zeggen om ons
alle dagen, door eerlooze vremdelingen > te doen laste
ren en beschimpen, zouden wy dan geen millioen kun
nen vinden, om ons te verdedigen en om, gelyk het
aen een edelmoedig volk betaemt, onze natuerlyke ver
dedigers te ontschaedigen, welkers getrouwigheyd men
durft straffen? Dat onze vier honderd duyzend petitionnarissen eenen cent ter weék geven , en daer is zouder
inoeyte 2oo duyzend guldens 's jaers. »
Deze nationaele inschryving wierd ook bekend gemaekt door den Courrier des Pays-Bas en door den
Beige , aen de welke Mr De Potter, die nog in de ge
vangenis was, t\evi 1 februarius eenen brief zond, waerby hy verzogt van hem in-te-schryven voor 100 guldens
zoo haest het voórstel zou uytgevoerd worden : maer
« ik zou willen, zegde hy, dat niet alleen de leden
van de staeten-generael die, ter oorzaek van hunnen
tegenstand aen den despotismus, door het gouverne
ment beroofil worden van hunne traktementen of pen
sioenen, maer dat ook alle de leden van het bondge
noótschap zouden vergoed worden over het verlies, dat
zy zouden doen by gevolg van hunnen tegenstand aen
den onwettigen handel van de antoriteyt. My dunkt
dat de nationaele kas eene wederzydsche assurancie zou
moeten zyn tegen de slagen van het gouvernement. »
Dan stelde hy een meerder uytgestrekt ontwerp voor,
het welk hy onderwierp aen het oordeel der publieke
schryvers.
Dit ontwerp maekte Van Maanen woedende van gram
schap, en men leésde aenstonds in zyne Nederlandsche
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gcdagten : « De bedregene gemeynschappen ( dat is Je
secten ) zullen eens gedwongen zyn van zelve te doen
het geen het gouvernement zich in de onmagt bevind
van te doen. Indien het gouvernement ons niet meer
kim beschermen tegen de booze aenslagen van de brigands en moordenaeren , zullen dan de inwoonders dit
niet durven doen, voor het geén het onmagtig is? »
was dit niet beroepen tot den borgerlyken oórlog?
Van Maanen ondernam dan de catholico-liberaelen
met geweld te dempen, en hy die ondervonden had
dat hy, door zyne vervolgingen tegen de drukpers, de
gemoederen op het eynde van 1828, ten hoogsten ver
bitterd had; dat het onmogelyk was de Belgen te muylbanden; dat het &ystema, gepredikt door zynen mees
ter in de boodschap van 1 1 december, niemand had
kunnen bedriegen; dat het besluyt van 8 januarius de
oppositie nog sterker gemaekt had ; Van Maanen , zeg ik,
die wel zag dat hy niets kon winnen, met de slagtoffers van zyne vraekzugt tot eene harde gevangenis te
doen veroordeelen , durfde hopen van geheel de Natie
den schrik aen-te-jaegen , als zy zou zien dat hy, als
eenen anderen Cromwel , met de hulp der beulen ging
regeren. Hy ontdekte in het ontwerp der nationaele
iuschryving een schelmstuk tegen de veyligheyd van den
staet, hy stelde zyn slaefsch geregt op de been, en hy
deéd eenigen der kloekste vaderlanders vervolgen uyt
kragt van den art. 87 van het wet- boek -Napoleon,
luydende : Den boozen aanslag en saemen-zweéring ,
welkers oogmerk is van het gouvernement om verre
te werpen of te veranderen , zullen met de dood ge
straft WORDEN.
In gevolge dit bevel wierden Mr Van Der Straeten,
uytgever van den Belge en M' Coché-Mommens, uytgever van den Courrier. des Pays-Bas , den 9 februarius, in de gevangenis van de petits-carmes geworpen
« aengeklaegd zynde , zegde het mandaet van Mr Delcourt regter ter instructie, van mede-pligtigheyd , om
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eene snemenopanning ge/ragt te hebben in-te- stellen
tot omstooting der bestaende hoogc regering. »
Den ia der zelve maend is den welbekenden De
Coninck, procureur des konings te Gent, met 8 of io
gendarmen gevallen in de wooning van Mr De Neve,
uytgever van den Catholique : hy deed daer eene nau
we huys-zoeking, die 4 ueren geduerd heéft.
Terwyl het proces der zoogenoemde saemenzweêrdera
opgemaekt wierd , zag men in verscheyde journals eene
verklaering van de gevoelens der katholyken. Dit z«nryk en gewigtig stnk was niet alleenlyk eene openbaere,
sterke en openhertige protest at ie tegen de laetste despotieke akten van bet gouvernement, maer ook eene ze
kere geloofs-belydenis over de vryheyd in bet algemeen,
en over de vryheyd van onderwys en drukpers in het
byzonder. Ik kan niet wederstaen aen het plaisir van 'er
een uyttreksel van te geven.
• ...De officiele en ministeriele journals, ingesteld door het gou
vernement, houden zedert verscheyde jaeren niet op van de Bel
gen te beliegen, en hun af te schilderen onder zeer valsehe en
haelclyke koleuren. Het meestendeel der opstelders van die jonrnals zyn Fransche verdrevel in gen en eenige Duytschen. Ider een
weét door wie en uyt welke kas zy betacld worden. Het sehaemfelooste van alle die bladeren word bestierd door eenen ltaliaen,
die in Frankryk twee keeren tot de galey is veroórdeeld geweést
en door den beul gebrandmerkt. Dien man hcéfl een byzonderstë
deel in de gunsten van het gouvernement, en hy heeft 'er groote
sommen van ontfangen... Men bepaelt zich nie! met alleenlyk in
dil land de klergie, den edeldom en de agtbaerste borgers van alle
k!n«sen, kalholyken en liberaelen , te lasteren ; maer vele van die
journals worden gezonden naer vremde landen; en mits de hollandsrho tael nergens gelezen word en de fransche niet overal,
heéft men zich den onderstand van uyllandsche schryvers bezorgd
om in eeneu aengewezen zin te spreken... »

Den edelen sebryver na erkend Ie hebben, dat wy
goede bisschoppen bekomen hebben voór een deel der
aengewezene bisdommen, en dat de Seminarien geopend
zyn , zegt :
■ Maer die akten telve zyn vergezeld en gevolgd geweést van om
standigheden . fiir klaerlyk bewyzen, dat de gevoelens en oogmer
ken van liet gouvernement geenzins veranderd zyn , en dat het
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«iet du zelve hardnekkigheyd volherd in Let besluvt van de vry
heyd geheel yk uyt-te-roeyen... Zie daer de genealogie van de twe«
ontwerpen van wel over het onderwys en over de druUpers, di«
alleen genoeg zyn om de religie en de vryheyd ie verdelgen by
alle tolk, het welk zoo wegnig trouw en genoeg la/lieiligheyd zou heb
ben, om in zich zelce den hulpmiddel niet te r inden tegen zoo een
kwaed. Zie daer de genealogie van de twee inquisitien van het gou
vernement, de eene heymelyk de andere openbaer, en van alles
wat 'er sedert eenigen tvd gebeurd is en novl gehoord is geweékt.
«Wanneer wy met alle de kragt van onze ziel reclameêrden
tegen de verongelykingen , uytgedrukt in de pctitien die wy gete«kend hebben, en byzonderlyk wanneer wy wtderevshten de vryheyd
der drukpers en de volle en geheele vryhevd van onderwys 70nder eenige bepaeling, wy zyn geleyd geweést docr de levendigste
aeukleviug aen het geloof van onze voorouders , doór eeneu grooten afkeer van de regeringsloosheyd zoo wel als van den despo
tismus, door eene gelyke liefde van order en van vryheyd....
• De katholyken ziende het schrik k el vt gevaer van het onder
wys hunner kinderen en , door de wet over de drukpers, het on
derwys van alle de ouderdommen overgeleverd «en het bonplaisir
van den mensch , de katholyken hebben mogen en moeten verze
keringen zoeken: het was in de eeuw, die wy "beleven , onmogelyk van 'er anderen te vinden dan de vryheyd. Zonder de vryheyd
van onderwys zou 'er hun geene mogelykheyd overblyven om hun
geloof, in geheel zyne zuyverheyd , aen hunne kinderen over-tezetten; zonder de vryheyd der drukpers zou 'er hun geene moge
lykheyd meer overblyven om hun geloof te verdedigen , noch 0n1
te wederstaen aen de willekeur en aen den despotismus; eyndelyk
zonder de vryheyd der godsdienstige opiuien zouden zy zich moe
ten buygen onder het jok van alle de genen die, de eenen na da
anderen , de magt zouden in handen krygen. De katholyken zouden
alleen niet kunnen vry zyn , de vryheyd van allen is de noodzaekelyke voórwaerde geworden van hunne vryheyd...
«De liberaelen vraegen de zelve vryheden gelyk wy, zonder dat
hun oogmerk het 7elve is gelyk het onze ; het is nogtans zeer loflyk in hunnen afkeer tegen den despotismus, en in hunnen regtmaeligeu afschrik van het jok , dat men de volkeren zoekt opte-leggen , en hier in helpen wy hun uyt geheel ons hert. Terwyl
zy met ons wederstaen aen den despotismus, gehoorzaemen zy
aen een gevoelen, dat het hert van den mensch ingeboren is, en
zonder het te weten, ueu de oude beweging van den Christiaui*mus, waeraen het menschelyk geslagt zyne vrymaeking schuldig
is geweést. Ook gelooven wy, dat hunnen afkeer van de religie
niet onoverwinnelyk is....
« De katholyken en liberaelen , lael ons liever zeggen, de volke
ren willen de vryheyd. Dit gevoelen, 100 redelyk zoo edel , word
van dag tot dag sterker en ontvouwt zich met snelheyd : zeer wel
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«prekende stemmen bewyzen dagelyks beier de wettigheyd en noodzaekelykheyd van do rryheyd; en om die bewysen te bevestigen ,
gedienstige ministers hebben alle dagen zorg , om den despotisnuis
haetelyker te maeken. Hoe onkundig moet men niet zyn in de zaeken van deze wereld, om te hopen van zoo eenen geest-drift (élan)
tegen te houden ! tnj zullen vry zyn om dat dit onzen vastgestelden
wil is ! het is ons regt ! en hoe meer gy de regten , die wy hebben
op qnze kinderen, zult overweldigd hebben, hetonderwys gebuygd
onder uw bonplaisir, uwe tael opgelegd en de onze uytgebannen,
uwe ampten en gunsten gehouden voór de Hollanders en protes
tanten, uwe inquisitie versterkt, de afzettingen opgehoopt , de druk
pers geketend , de kerkers vervuld ; hoe meer priesters gy voor de
regtbanken zult gesleurd hebben , boe meer borgers , lief aen bet
vaderland en onschuldig verklaerd doór de opinie, uwe afzettelyke
regters zullen veroórdeeld hebben, boe sterker de vryheyd zich zal
vestigen ap de puyn-hoopen van uwe werken...
«Wat eene deernis van eenige ministers te zien saemenspannen tegen een gevoelen , dat al te sterk is om te kunnen over
wonnen worden! wat eene deêrnis' van ministers te zien denkeu
aen bayonneiten tegen de geesten! blinden als zy zyn! zy zien
niet dat den wil ran de rryheyd alreeds, onder hunne voeten,
wortels geschoten heéft, die niet kunnen uytgeroeyd worden!
«Geéft u over; het nieuw Systema komt voórwaerts in geheel
de kragt van zyne jeugd; gaet agteruyt; betwist den grond niet
van stap tot stap; de volkeren willen eene geheele geregtigheyd,
zy alleen kan de kalmte herstellen. Den tyd van bedrog is voórby. Wy erkennen het geén gy ons wedergegeven hebt , en wy
danken 11 daer over, al of het meer was dan eene reparatie.
Maer gy, peyst 'er wel op, gy zult ons volkomen regt doen, en
indien gy wat te teel kwaede trouw stelde in het ons te doen, gy
zult ons, bovendien, nieuwe waerborgen geven tegen U. Ziet daer
het toekomende.
• Brussel 'ï'2 februarius 1880.
• L. F. De Robi.\50 de Borsbeék. •

Ondertusschen had de tweede kamer verscheyde zit
tingen gehouden en zaeken verhandeld, die aen geene
hevige betwistingen aen leyding gegeven hadden. Hier uyt
namen de Nederlandsche ge«lagten gelegenheyd om te
zeggen : « Wat een verschil tusschen onzen tegenwoordigen Mand en den genen die wy hadden over eenige
weken ! de tweede kamer wedergalmde van klagteu en
verongelykingen ; de redeuars gaven zich over aen de
beschryving van de afgrysselyke dwingelandy van het
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gene men het ministerie noemt... De rust word herbo
ren, het vertrouwen op het gouvernement is op zekere
wys hersteld. "Waeraen moet men deze verandering toeschryven?... Het geene zeker is, is dat de boodschap van
1 1 december zegenryke vrugten voortbrengt... die bood
schap is een zeer goed beginsel, doch zy is maer een
beginsel... Men moet noodzaekelyk aen de factie de mid
delen afnemen, waervan zy een eerloos misbruyk heéft
gemaekl. Deze middelen , zyn de drukpers , het onderwys , de petitien en de maetschappyen. » Zoo sprak het
dagblad van Van Maanen!
Doncker-Curtius , die zich met van Maanen zeel wel
verstond, zegde dan in de zitting van 19 februarius.
« My dunkt dat het regt van petitie, zonder reden, te zeer
nytgestrekt is geweest, byzonderlyk in het gene de zoo
genoemde verongely kingen betreft. De kamer moet ten
dien opzigte een besluyt nemen, overeenkomstig met
haere weêrdigheyd. Ik zou daer over nu een voórstel
kunnen doen, maer ik wil de kamer niet verrassen. »
Dit voórstel liet zich niet wagten : immers de kamer
had wederom eene massa van petitien ontfangen, te
weten 188 van Noord-en-Zuyd-Braband , 187 van He
negouwen, Namen , Liujbonrg en Luxembourg; 1 43 van
Oost-vlaenderen, ig3 van West-vlaenderen; en 96 van
laiyk. Verscheyde leden van de kommissie der petitien
deden, 8 meêrt, daerover een rapport. Mr Pycke den
eersten het woórd voerende hesloot, in den naem der
kommissie, van alle die pelitien, dry uytgenomen, te
bewaeren in de greffie. Doncker-Curtius bevogt dit voor
stel en zegde , dat de wetgevende magt het regt van
petitie zou moeten regelen , by voórbeeld met te vereysschen dat de petitie zou op zegel zyn, en dat den
prys van den zegel zou verhoogd worden volgens hel
getal der onderteekenaers ( Het is te zeggen : hy wilde
dat de genen , die ten onregt gegeesseld worden , ideren
keer als zy klacgen of schreeuwen , eene boet zullen
betaelen ten profyte van den beul! ). Voorders stelde
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hy de petitien voór als het werk van eene factie , die
zou willen heerssehen over de staeten en over het gou
vernement; hy zag daer den ijl vloed van de ultramontaensche denk-beelden, van oproerige groud-regels, en
hy viel geweldiglyk uyt tegen de klergie en den Edeldom; hy geloofde dat zulke misbruyken de algemeene
veroutweêrdmg moeten verwekken, en dat men dit.
schreeuwen moet tegenhouden door eeu order van den
dag ( het is te zeggen ; met over de peilden niet ie
faeraeden); dat men alzoo voór het aenschyn van de
Watie en van geheel Europa zal uytroepen, dat de ka
mer alle die berjgten niet noodig heéft, en dat zy niet
wykt voor den geest van de factie ,• hy durfde zeggen,
dat hy dikwils zou stemmen tegen het gouvernement,
indien de schande van aen de oppositie toe-te-behoo~
ren hem niet wederhield ( a ).
De schaml-vlek die Doncker-Curtius, door zoo eene
tael, had kunnen werpen op zyne landgenoten, wierd
gclukki»l vk uytgewasschen door twee hollanders, deheeren Luyben en Sassen van Ysselt, die de glorie zyn
van hun vaderland.
Mr Luyben : « 800 duyzend Belgen hebben het regt van petitie
doen gelden om de verongelykingen te zien herstellen, die eenige
millioenen van hnnnelandgenoten verdrukken... Onze hooge amptenaeren van staet, vreezende dat de waerheyd zich eeuen regten weg
zou baeneu tot aen den troon, hebben alles in het werk gelegd om den
atroom der petitien tegeu-te-houden. Nanwelyks hadden de journals aengekondigd de meyniug der katholyken van de petitien te
vernieuwen , of ziet daer de agenten der verscheyde ministerien in
rep en roer! men spaerde geene middelen om de begunstigers der
petitien te ontdekken ; en de luarch van de agenten van het gouver
nement geleék zeer wel aen de gene der Spaensche inquisitie, tegen
de welke men in dit land zoo veel geschreeuwd heéft. En waer toe
diende dit alles? om de oogen van de deudgiaeme, getrouwe,
edelmoedige en vreédzaemc Belgische Natie te verblinden! om deze
getrouwe Natie te beletten van de tusschenkomst van haere verbeél(a) Hy bekende dan zelf, dat hy eenen man was 7.onder eer en zonder
konscientie, eenen verdrukker vau /.vu vaderland, eenen mcyncedie,en ,
die durfde steimmn voor het gouvernement . wanneer zyne konscientie
hem riep, dat hy 'er moest tegenstemmen! vee het volk, dut door mlke
uianaeu verbeeld word!
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der», die haere natnerlyke en vredige voórstaender* zyn, te aenroepen ten eynde van de verongel y kingen , onder welker* jok zy
ingt, te zien vergoeden ! alles is in het werk gelegd om tot dat oog
wit te komen , aenraeding , beloften , bedreyytngen en zelfs afzettin
gen... Indien men op eenigerwys het regt van petitie wilde klem
men , men zou het woórd rryheyd nvt het Belgisch woorden-boek
moeten uytsehrabben. Neémt de Belgen het onbepaeld regt van
petitie af, klemt de vryheyd der drukpers, bevestigt het tnonopolium van het onderwys door eene wet; en, indien den koning
kon ophouden van redelyk en goed te zyn , men zon ons van het
Iiberael koninkryk der Nederlanden overgevoerd zien onder het
despotiek gouvernement van den grooten Turk.»
Voorders vraegt hy, of de petitionnarissen iets willen dat niet
redelyk niet regtveêrdig is, iets daer xy geen regt toe hebben?
hy antwoord neen ! mits het eerste voórwerp van hunne vraegeh
is de onbepaelde rryheyd ran ondrrwys..,
Dan bevegt hy de ongelykheyd der uytdeeling der ampten onder
de protestanten en kaïholyken. Hy wilt zich niet bezig houden,
legt hy, met te doen zien dat het plaetsen van protestantsche amptenaeren op alle de deelen ran de zvyd"lyke prorincien van het ryk ,
byna zou doen gelooren dat het oogmerk daerran is, ran aldaer eene
kolonie te planten ad pi opagandam /idem. Hy zal maer spreken van
de Noórdsche provincien, hy -zegt dat een derde der inwoonders
van den Noórden katholyk is, en hy vraegt of men wel eenen per
soon tan de voórnaemste katholyke familien van Amsterdam, Rot
terdam, Haarlem en andere steden, ziet zitten in de twee kamers, en of
alle de beste plaetsen niet gegeven zyn oen de protestanten?... Na
gesproken te hebben van de geregtelyke inrigting, van de responsabiliteyt der ministers , van de geheele uytvoering van het
konkordaet, antwoord hy aen Doncker-Curiins in dezer voegen :
■ Indien den voorgaenden redenaer geschreeuwd hcéft tegen
den fanastismus , tegen de parti~prctre tegen de ultramontaensche
grondregels om de katholyke leden der kamer op-te-hitsen van
die smaedwoorden door andere smaedwoórden te beantwoórden ,
met aen-te-haelen de bloedige plakkaerten van het gouverne
ment der vereenigde provincien, de intolerante akten van de Sy
node van Dortrecht en de antichristene leering die men te Gene
ven beleyd , om ons daerna haetelyk te maeken als intoleranten
en obscuranien, hy bedriegt zich schrikkelyk; wy zullen die ve
rergernis niet geven; maer wv zullen ons geheel bepaelen aen
de konstitutie, en de verongelykingen , die men ons in de petitien
doet zien, vergelyken met de schikkingen van die wet.
« De bewaering der petitien in de grefiie is den besten mid
del om de klagten der Natie niette vergeten, indien onze beraeding de oogen der ministers niet geopend heéft : alzoo zullen die
gedenk-teekenen van de schending der grondwet aen het alder
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laetste nageslacht getuygenis geven van den absolutitmut der mi
nisters! alzoo zal de kamer bewyzen , dat zy aen de klagten der
Natie niet onverschillig is, en geheel Europa zal overtuygd zyn
dat wy, wy ten minsten, de welgegronde klagten der Belgen we
ten te onthaelen. >
M' Satte van 1'stelt aen Doncker-Curtius antwoordende, zegde:
■ Het is de uationaele verbeelding beschimpen , als men haer de
lafhertigheyd ondersteld van te kunnen wyken voór de matsen.
Zy heéft aen de bedreygingen van het gouvernement weten te
wederstaen; de besluyten en boodschap van december Iacsilcden,
de ongunsten (disgraces), waer mede men eenigen van haere leden.
geslagen heéft om dat zy, volgens konscientie , hun mandaet volbragt hadden , hebben haer niet beweégd ; zy zou ook weten voór
zorg te gebruyken tegen den invloed van het volk , indien hy zich
kwam te veropenbaeren in dit ryk.
■ Ik beween dat eenige stemmen , met eene aldergrootste hevigheyd , onverdiende scheldwoórden tegen de klergie hebben doen
weergalmen in de zaek , waer mede wy bezig zyn ; ik beween dit
zoo véel te meer, om dat die stemmen zich niet kunnen beroemen
van zonder haet en zonder partydigheyd te zyn tegen die agtbaere klas van de maetschappy. Ziet 'er hier het bewys van. Over
8 jaeren beschuldigde men de klergie van vyand te zyn van onze
liberaele instellingen ; men regtte het Collegium philosophicum op
om haer gêmeyn te maeken met de vryheyd. Voórlede jaer zyn
ons eenige petitien toegekomen , in de welken men vraegde de
uytvoering van het koukordaet, de vryheyd van onderwys, de
vryheyd der drukpers : aenstonds schreeuwde men : de priesters
zelve willen die niet; zy hebben niet geteekend. Nu teekenen zy, niet
in hoedaenigheyd van priester maer als borgers, en men roept
hun uyt als stoorders van de publieke rust, als oproermaekers !
Deze ongelykheyd van-beschuldiging is een klaerblykende bewys
dat de passie haer gedikteérd heéft. »

Den bol I ander Svpkens verdedigde zynen vrind Donc
ker-Curtius : zyn gebabbel toonde wal schoone opvoe
ding hy heeft gehad; hy was hoogdraevende, wanneer
hy uytriep als eeneu dollen : Ik zou alle de aenhangers van den fanastismus en van den abscurantismus
willen kunnen zenden in het land der tooveressen en
weérwolven. Ts het geene schande voor de hollanders,
die zoo eenen kerel tot de tweede kamer benoemd
hebben ?
M' de Gerlache.... t Van 1828 af, hebben de petitionnarissen
onze reclamatien komen ondersteunen. Men heéft gespot met hun
kleyn getal. Sedert is de Natie op zekere wys in massa opgestaen j
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dan heéft men listen en sacmenzweêiring geschreeuwd in plaets dat
men de maetrcgels van het gouvernement daervan zou beschuldig
gen. Nogtans men heéft halve vergunningen gedaen , genoeg om
, aen de petitionnarissen te bewyzen dat zy geen ongelyk hadden,
te weynig om hun te voldoen... Ja daer is tegenstand geweést van
wegens de Natie, maer eenen tegenstand die de behoudenis is ge
weést van den staet en van het gouvernement zelf, het welk alle
de magten overweldigende, de grondwet ondermynde en veran
derde, en het welk haest aen de staeten niets zou gelaeten hebben
dan de zorg van budjetten in te stemmen.... Zyn de regten van de
kamers beter geëerbiedigd geweést dan de genen van de Natie?
wie heéft huit met bedreygingen en gramschap het onbetwistelykste regt betwist, te weten het regt van de magt hunner leden
te onderzoeken en te oordeelen ? wie heéft tot hun politiek besiaen toe doen waggelen roet hunne konstitutionele magt te loo
chenen ? wie heéft de godsdienstige twisten , doór de besluvte" van
1825 over het onderwys , op een nieuw ontstéken ? wie heéft , door1
het ontwerp van wet over de drukpers en doór de boodschap van
11 december, alle onze vryheden in eenen keer bedregen r Dit
zyn zekerlyk maer kleyne zonden voor uwe oogen : maer petitionneten , wat een grouwelyk schelmstuk f... Een groot systema om alle
©nze vryheden in eenen keer te niet te doen, is ingerigt! doór het
monopolium der drukpers men onderdrukt de geesten of men be~
leyd 'ze in den zin van eene party; door het monopolium van het
onderwys , men maekt zich meester van de jonkheyd en men fat
soeneêrt 'ze naer zynen wil; door de boodschappen en staetkundige formulieren, men onderrigt de aniptenaeren of men maekt
bun verveérd..*

Nae dat deze beraeding tot den 1 1 Meêrt geduerd had ,
wierd 'ér door 88 leden tegen 1 1 holl anders beslist, dat
de rapporten zullen gedrukt en de petitien in de greffie
zullen bewaerd worden.
Geheelden loop van dezeberaeding heéft doen zien, dat
-de kamer zoo stom niet geworden was, gidyk Van Maanen
het gezegd had in de Nederlandsche gedagten, dat hy
wat te vroeg victorie gezongen had; en dat de zegenryke vrugten van de boodschap van 1 1 december wat
bitter waeren ; doch Z. Ex. had eenen middel om zich
te troosten , zeggende met den vos : de vrugten zyn nog
niet ryp ,• men moet wat aagten.
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/'roert Her tongenoemd' irtemeiuweêrdert. Xi/ warden veroordeetd. Beshiyt over het onJtertvys. H»rnpding over hei ontwerp van wei tegen de
drukper* ; het word aeugenemcn.

De saemenzweêrders, daer ik boven van gesproken
heb,by beslnyt van 3i Meêrt, door de kamer ter be
schuldiging voór bet bof der assiesen gezonden zynde,
wierden, den 16 april, onder het geleyde van 11 Gen
darmen voor bet geregt gebragt. De straeten waeren vol
volk: 8 Gendarmen onder het bevel van eenen brigardier,
een groot getal van agenten van policie, van stadswagters en bespieders waeren in het paleys van justitie
en mde by-geiegene plaetsen. De zittingen van 16 en 17
April wierden doorgebragt met de beschuldigden te ondervraegen en de getuygen te aenhooren. Den 10 wierd
de zael van het geregt geopend voor het publiek. i5 Gen
darmen waeren daer geplaetst. Den advokaet-generael
Spruyt bediende het ampt van publieken beschuldiger.
Het exordium van zyne pleyt-rede was overschoon ; Ci
cero heeft 'er noyt een dnsdaenig gemaekl; daer ontbrak
niets aen dan de waerheyd ; de lezer gact 'er van oordeele;i, en hy zal gevoelen , dat het niet anders was dan
eene slaefsche herhueling van de boodschap van 1 1 de
cember.
«Hel koninkryle, zegde hy , was sedert velejaeren gerust; hel
dankbaer volk zegende den vorst, die zonder ophouden bezig is
met hot welvaert van de Natie, en wiens oudsten zoon de onafhangelvkheyd van het vaderland met zyn bloed gezegeld heéft. Den
Belg, vriend van zvn land , besehouwde met eenen edelen hoog
moed de sohoone vertooning, welke het ryk aenbood. De popu
latie groevdeaen; de wegen en vaerten wierden vermenigvuldigd J
de steden wierden schoonder ; de landbonwery was bloeyende;
onze hevdin wierden vrugtbaer. Onzen koophandel strekte zich
nvt in alle de deelen des werelds ; onze vlag wierd geëerbiedigd
op alle de zeeën ; het publiek krediet was gegrondvest op vaste
gronden ; de wetenschappen , de kunsten waeren beschermd en
aengemoedigd ; de godsdienstige en borgerlyke vryheyd wa» gewaerborgd , een konkordaet had de belangen der katholyken gere
geld zelfs hoven hunne verwagting; de grondwet had haere uytvoering gekregen in alles, wat van den wil des konings alleen
afhing. Alle de administratien waeren ingerigt; het geregtelyk
order bleéf alteen in-te-stellen ter oorzaek van de noodzaekelyke
medewerking der kamers en van de volmaeking der nog niet
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afgemaekte wetboeken. Alles voórzegde eene lange rust : maer
die rust moest niet dueren. Den boozen geest waekte nog ; het
geluk , dat de Natie genoót, verwekte zyue afgunst....
«Alsdan berstte den vreeden oorlog uyt, welken de vyanden
van den staet aen het gouvernement gezworen hadden.... Men
deed het woórd rerongelykingen weêrgalmen in de steden en dor
pen , woórd dat de leelykste ondankbaerheyd en de smaedelykste
belediging voor den koning tn zich besluyt; woord dat wonderlyk
onregtveêrdig en onbetaemelyk is in eene monarchie , daer den voor
spoed en het gemeen welvaeren alle verwagting van verligte en
onpartydige menschen te boven gaen

Van Maanen moest wel lachen in zyne vuyst, ziende
dat zyuen dienaer Spruyt de klagten van het volk aenzag als de smaedelykste belediging voor den koning :
maer mits hy alle petition na rissen hier openlyk beschul
digde van gekwetste majesteyt , waerom dan vervolgde
hy hun niet? Ik wil voorders van die pleyt-rede vau
Spruyt niet meer spreken , die voor het overige niet an
ders was dan een saemenweéfsel van ongerymdhedeu
en valsche betigtingen, waerin hy zich zelve nog geduerrg
tegensprak , en waervan den Cournier de la Meuse ( 24
april i83o) regtuyt zegde: « Tfy heeten MT Spruyt lie
gen gaen ; wy zeggen hem dat hy de waerheyd bele
digd heéfi, dat hy gesproken heéft met eene onverschoo'
nelyke ligtveêrdigheyd , en dat hy 'er aen gelogen heéft ;
het woórd is hard , maer wy gelooven , dat hy het ver
dient. Eenen wethouder heéft het regt niet van alles
te zeggen. »
Maer alhoewel de advokaeten der beschuldigden de
optigtingen van Mr Spruyt op de bondigste wys wederlegden ; nogtans het hot' sprak, den 3o april , een vonnis
uyt, waerby den heer de Potter veroordeeld wierd tot
8 jaeren van uytbanning, Tielemans en Bartels tot n
jaeren en de Reve tot 5 jaeren. Het hof verklaerde ook
dat zy , na hunne straf ondergaen te hebben , nog zoo
veél tyd , als den duer van hunne uytbanning, onder
het opzien van de hooge policie zullen blyven. Zy be
riepen van dit vonnis op het hof van Kassatie. I-e
heeren Vanderstraeten en Coché- Mommen» wierden in
vryheyd gesteld.
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Het is my niet mogelyk te zeggen wat diepen en pynelyken indruk dit vonnis van uytbanning, daer men zich
niet aen verwagtte, op het hert van alle de Belgen heeft
gedaen, en wat eene verbittering het veroorzaekt heéft.
Wanneer de veroórdeelden Jiaer de gevangenis wedergehragt wierden, nam een iegelyk zynen hoed af om hun,
. in de droefste stilzwygenheyd te groeten : maer als zy
aen de gevangenis gekomen waeren , dan wierden zy,
door de menigte, met de hevigste toejuygingen onthaehl.
Verscheyde p^rsoouen wierden aengehouden, om dat zy
vivent les bannis ! geroepen hadden.
In dien tusschen-lyd hadden de Sectien der staeten
zoo vele bemerkingen gedaen tegen de ontwerpen van wet
over het onderwys en over de drukpers, dut Willem
goedvond het eerste in te trekken, en den raed van Libry
te volgen : immers dien galey-boef had geschreven : « In
dien onze kamers weygerden van te beantwoórden de
stem van het gouvernement , dan zou den koning zich
van de medewerking en van de toestemming der stae
ten moeten passéren; dan zou het de pligt zyn van het
gouvernement van in zich zelve eenen spoedigen en
kragtigen hulp-middel te vinden. » Willem gaf dan ,
den 27 mey een besluyt, waerby hy, door ev gen gezag,
het onderwys regelde. Alhoewel 'er over dit besluyt vele
opmerkingen te maeken zyn , ik zeg alleenlyk dat , vol
gens den art. 6, het aen de schoolmeesters verboden
was den catechismus als eenen schoolboek te gebruylen,
als 'er maer een onkatholyk kind zou in de schoól zyn.
Wat het ontwerp van wet tegen de drukpers aengaet, Willem had dit een weynig verzagt en een ander
voórgesteld , over het welk de kamer , den 17 mey, begon
te beraeden. Het wieid dezen dag heviglyk bevogteu
door verscheyde Belgen, maer verdedigd door Freis en
/Joncker-C//rti/ts, twee hollanders, by de welken Sandelin zich vervoegde. Dus eenen Belg spande te saemen
met Van Maanen , 0n1 ons te berooven van den dierbaer*tcu van onze middelen van verdedigmg.
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M' Surlet de Chokier vraegde den volgenden dag of het ryk ia
brand stond, om zoo cene wet noodzaekelyk te oordeelen?...
■Neen, zegde hy, daer is geen gevaer:... In tegendeel het tyn
-onze staetkundige en borgerlyke vryheden , die in gevaer zvn;
de poogingen van alle de minister» van Europa hebben zich tegen
die vryheden vereenigd, om de zelte uyt alle de wetboeken tan Eu
ropa te doen verdwynen; ook zien wy dat 'er ter zei ver tyd in
Frankryk, Engeland en in dit ryk geregtelyke vervolgingen wor
den aengelegd tegen de journalisten , en men kan geenzins loo
chenen; dat 'er eene koalitie van alle de minister» tegen de publiciteyt bestoet, en dat geheel hunne staetkunde yeene andere strekking
heeft, dan om on» tot het stilswygen te verpligten en om de edel
moedige gevoelens van vryheyd en onafhangelykheyd te onderdrukken
en uyt-le-dooeen... « Ik denk met regt te mogen klaegen dat de
justitie voór allen niet gelyk is, terwyl wy getuygen zyn dat de
schryvers die voór de vryheyd spreken , voór eene duystere zin
snede, waer meu iets in zoekt het geén 'er niet in te vinden is,
voór de regtbanken betrokken worden , en dat wy ter zelver tyd
de grootste aenmoedigingen zien geven aen dolle schryvers , die het
gouvernement aenraeden van de wetten te schenden en op ta
schorssen (a).
■ Het is alzoo dat zekere mannen de justitie verstaen , als zy de
klagten der ministerielet! aenhooren en de konstitutionele schry
vers veroórdeelen ; dit is, volgens hun, aen de maetschappy en
aen de monarchie dienst doen.... Gy hebt gezien dat meu in
Frankryk , gelyk by ons, de drukpers vervolgt; dat men in Fran^
kryk, gelyk by ons, zich meester maekt van het publiek onderwys
om de jonkhcyd grondregels i n-te- boezemen , die tegenstrydig zyn
aen onze instellingen ; dat de gouvernementen zich van dezen mid
del bedienen om de jonkhcyd stillckens te berevden, niet voór
het jok der wetten, maer voór leeringen, die geschikt zvn, om
onze grondwetten te doen aenzien , niet als kontrakten tusschen d«
volkeren en den souvereyn , maer als goechvillige vergunningen , gedaen doór de vorsten , en diezr volgens hun goeddunken kunnen
intrekken, uvtleggen en vernietigen...
«Ik heb het ontwerp van wet, dat ons is voórgedraegen en
de boodschap waermede het vergezeld was, beschouwd voor zoo
veél zy gcmeynschap hebben met de bovengemelde koalitie van
(a) De Ncderlaudsche yedayton van Van Maaneu huilden gezegd .. «■ Da
opperheerschappy behoord in dit ryk toe aen den vorst. Den koning ii
het hoofd niet van de uyl voerende magt : hy hcerscht nis opper-gebicder
overeenkomstig de ryks-wetten. Indien hv «lacten gewilt heelt , dit is om
den verlangden invtoed te gevcuaen de verscbilleudheyd van gevoelens. Wat
isden koning? hy is ditgtuio, wat de oude graevenvan Uollandwaprpn ; hy is
dit gene , wat in Belgipn w/s don koning van Spanjai pn don kryaer van
Oostenryk; hy is dit gpnp.wat souden gpwcést heb'ien dp oudp stadhondprs van
Holland , /.onder de tegenkanting der ondankbaeihcyd en Maetzngt. Dek ko»l»G IS ALLEE* Sl'OVESEï* , ALLEE* MEEjTEH, ALLEEN WETGEVEK. »
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het meestendeel der ministers van Europa tegen de vryhcyd der
volkeren : ik geloof u ten vollen overtuygd te hebben van dé
coodzaekelykheyd om eenen dyk op te werpen tegen de buyten
■porige aemnaetigingen van de oppennagt, op dat zy haer zelv*
niet vernietige. Al wat ik gezegd heb in het algemeen , is toepasselyk aen alle de gouvernementen, die zich op den weg des
verderfs laeten wech rukken : want zoo haest de gouvernemen
ten saemen-spannen om ons te onderdrukken, dan moeten zy
zich ook verwagten , dat de volkeren zich zullen vereenigen on;
het jok, dat men hun bereyd , te verbreyzelen; en hoe meer
geweld de gouvernementen alsdan zullen gebruyken om de vol
keren te beteugelen , hoe sterker de poogingen der borgers zul
len zyn , om in het bezit van hunne regten en vryheden hersteld
te worden ; en dezen wederzydschen tegenstand is de oorzaek
van geweldige beroerten die niet zelden ten gevolge hebben ,
dat de oppermagt van alles beroofd word, om dat zy alles heéft
zoeken te overweldigen. »

Deze en andere bondige redevoeringen deden Van
Maanen vreezen, dat de wet zou verworpen worden.
Willem deéd dan nog eene verandering in het ont
werp. De beraeding duerde tot den ai mey , wanneer
de wet aengenomen wierd door 5a stemmen, onderdo
welke 'er 5 Belgen waeren (a), en verworpen door 5a
stemmen , onder de welke 4 Hollanders (b). Den presi
dent verklaerde dat 'er gelykheyd van stemmen zynde,
de wet noch aengenomen noch verworpen was, en dat
hien des anderen dags de beraeding zou hernemen. Van,
Maanen, den 23 mey in de zitting komende, zegde dat
Z. M. , vreezende dat het ontwerp niet zou aengeno
men worden, nog eenige verandering gebragt bad in
den art. 3, afschaffende de woórden : ophitsen tot on
rust en oneenigheyd. » De wet wierd dan den zelven
dag door g3 stemmen tegen 1 2 aengenomen.
Alhoewel Willem gepraemd was geweést dit ontwerp
van wet vier keeren te veranderen en te verzagten;
noglans zoo gelyk het nu aengenomen was, bragt het
nog eenen beweenelyken slag toe aen de vryheyd der
( a ) De Borchgrave , Reypbins, Pvcke, Sandelin en Df Moor.
( 1> ) Luyfoen, Sassen van Ysselt, Ingfnhousz en Van Dana
van Ysselt.
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drukpers, om dat men beroofd bleéf van den jury. Men
kan'er vanoordeelenuytde vier eerste artikelen die volgen.
• Art. 1. Alwie boosaerdiglyk en publiekelyk, op welke wys
en do.ir welken middel het zy, de weêrdigheyd of het gezag
van den koning of de regten van zyne dinastie zal hebben aengerand, of die den persoon des konings op de zelve wys zal
versmaed , gehoond of gelasterd hebben , zal worden gestraft met
eene gevangenis van 1 tot 5 jneren.
• Art. 2. Gelyken smaed , hoon of laster, gedaen aen een der
leden van de koninklyke familie, zal gestraft worden roet eene
gevangenis van 1 tot 8 jaeren.
■ Art. 3. Alwie boosaerdiglyk en publiekelyk , op welke wys of
welken middel het zy , de verbindende kragt «Ier wetten zal .iongerand of tot ongehoorzaemheyd aen de zei ven beroepen hebben,
zal uiet eene gevangenis van 0 maenden tot 8 jaeren gestraft worden.
• Art. 4. Indien men hervalt in het zelve misdaed , de straf
fen by deze wet vastgesteld, zullen met de heiligt van het
*taximum kunnen vermeerderd worden...

Weynige dagen daerna ( -2 jnnins ) kwam Mr de la
Coste, minister van het inwendig, in de staeten en zegde:
■ Ben koning heéft my geboden uwe tegenwoórdige Sessie te
sluyten... Gy hebt, de rryheyd der drukpers handhaerende, uw*
poogingen vereenigd met de genen van het gouvernement, om
den hoon en lastertael in-te-toomen. Dit is roótdeelig roór het tegen
woórdige en geruststellende roór het toekomende. liet zal de ban
den, die den vorst en het Nederlandsch volk voór altyd rereenigen,
nauwer toesluyten; het heéft de hooge goedkeuring van den mo
narch, den herstflder der publieke vryheden , die gelukkig is doór
het geluk der Jielgen, en welkers liefde zyne glorie en zyne be
looning is. >

Nogtans bet bof van kassasie bad, door besluyt van
36 mey, het vonnis bevestigd, dat tegen Mr De Polier
enzyneniede-veroordeelden uytgesproken was. Daer bleéf
hun dan niet over als in ballingschap te vertrekken (a).
(a) Zy meynden in Frankryk eene schuylplaets te gaen vin
den : maer Van Maanen had de zaek zoo wel besteken . dat den
franschen gezant hunne paspoórten niet wilde ondetteekenen.
Zy namen dan het besluyt van langs Pruyssen naer Zwitserland
te gaen, en zy vertrokken den 7 junius, des morgens -4 ueren
van Brussel onder het geleyde van gendarmen. Zy kwamen des
•nderendags te Vaels , een kleyn dorp omtrent 1 uer van Aken. Dea
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Vryheyd van tael. Hel hooq geregts hof in den JTaag gevestigd- Alle de
groote itigttngen lyn in Halland. Kiesing van gedeputeérden tot d*
starten. Generatie vereniging tegen de drukpers. Willem schend mynt
eggen wetten. Tartuffery van de Ncderland»che gcdagten. roorteekenen
van de revolutie.

Den goeden Willem , die gelukkig was dóór het ge
luk der Belgen, gaf den 4 junius een besluyt, het
welk hun zeer vooideelig scheen te zyn, maer het gene
hy wel wist te verydelen : dit besluyt stond eyndelyk
toe, dat de wettige akten voortaen zullen mogen opge
steld worden in eene tael, waer van de belang-hebbende
partyen zullen willen gebruyk maeken. Den art. 3 luydde:
borgemeester van Vaels vergezeld e hun tot op de grenzen vanPruyssen , daer zy in vryheyd gesteld wierden , en nu ontslagen
zynde van de gendarmen trokken zy blymoedig op naer Aken :
maer zy wierden in deze stad wederom aengehouden , om dat
hunne paspoórten door den gezant van Pruyssen in den Haag
niet geviseêrd waeren. Mr De Potter zegde aen den direkteur der
policie, dat De Stoop en Van Haanen hun verzekerd hadden dat
de visa van den gezant niet noodig was, mits Pruyssen en de
Nederlanden overeen gekomen waeren, dat de vier ballingen doór
Pruyssen zouden 'mogen trekken : den direkteur antwoórde, dat hy
betel on'fangen had om hun den ingang van het ryk te beletten ,
en om hun zelfs niet toe-te-laeten van 'er door te trekken om naer
een ander land te gaen. Zy wierden dan door de. gendarmen van
Pruyssen naer Vaels terug gebrngt, daer zy wederom doór de
gendarmen van Oranje bewaerd wierden. Zy zonden aanstonds
lm im e paspoórten aen De Stoop te Brussel, die de zei ven stuerde
aen Van Mannen in den Haag. Dezen vraekzugtigen minister van
injustitie, willende den tyd van hunnen pynelyken toestand ver
lengen, haestte zich niet "om hunne paspoórten door den gezant
van Pruyssen te doen onderteekeneh 1 Kyndelyk den 2 angustus
kregen zy verlof om, onder het geleyde der gendarmen, langs Pruys
sen zich naer Zwitserland te begeven. Zy vertrokken den zelven
dag van Vaels. Gekomen zynde te Bingen , eerste stad van HesseDarmstad , hebben zy van de gendarmen hunne paspoorten ontfangen en hunne vryheyd bekomen. Zy vernamen hier, dat het
fransch gouvernement omverre geworpen was, en dat zy nu in
frankryk jnogten komen. .Zy hebben zich dan naer Parys bege
ven ; nogtans Mr De Neve ziek zynde, was gepraemd te Strasbourg te blyven.
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' ^y geTen aen de hoven en regtbanken in de provincien
van Limbourg , van Oost en West-Vlaeuderen en van Antwerpen ,
als ook in de arrondissementen van Brussel en Loven, Lemngtiging, om in alle de processen en geregtelyke xaeken, op vertoek der partyen, toe-te-laeten , dat men de fransche tael gebruyke in de akten en pleyt-reden. Deze toelaeting tal in strafopleggende materie niet mogen geweygerd worden , wanneer het
tal blyken dat de beschuldigden de Nederlandsche tael niet
verstaen. > Nogtans de hollandsche tael, art. 6, mogt alleen gebruykt tcorden in de Noordsche provincien van het ryk zoo voór
de udministrativc als geregtelyke zaeken.

Dit \ry gebruyk der fransche lael, toegestaen aea
de Zuydelyke provincien , gaf veel voldoening : maer
de koninklyke prokureurs, die mogelyk heymelyke onderrigtingen ontfangeu hadden, uiaekten die vergun
ning vrugteloos : immers de heeren Bemelmans en Hoeyaerde moetende, den 32 junius , eene zaek pleyten
voór het hof van kassasie te Brussel, vraegden in den
naem deF twee partyen , om de fransche tael te mogen
gebruyken. De Stoop, dien gehoorzaemen kncgt van Van
Maanen, stelde zich daer tegen, zeggende. «Het is niet
genoeg dat de advokaeten voor hun eygen gemak ver
langen van in eene andere, dan in de Nederlandsche tael,
te mogen pleyten; daer moeten goede redenen zyn, die
het hof moet weêrderen ; en indien men het besluyt
van 4 juuius anders verslaet, dan zal men niet meer
weten wat de nationaele tael is, zy zal maer een ydel
woord zyn. » De advokaeten hebben dan in de nederlandsche tael moeten pleyten. Verscheyde andere ad
vokaeten, zyn daerna in het zelve geval geweest; waer
uyt volgt dal het besluyt van 4 juuius waerlyk een
ydel woórd of een enkel bedrog was.
Willem zelf kwam dit bevestigen, wan neer hy, door
besluyt van 21 junius, den zetel van bet hoog geregtshof der Nederlanden vestigde in den Haag, niet tegenstaende alle de reklamatien, die de Belgen gedaen had
den. Z. M. maekte dus het besluyt van 4 ju-nius vrug
teloos voór de inwoonders van Luyk , Henegouwen ,
]S amen en voor een groot deel van Zuvd-Braband, die
36.
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alhóewel zy de fransche tael alleen verstonden, nu zou
den gedwongen zyn van hunne zaeken te pleyten in
den Haag, alwaer, volgens liet zelve besluyt, de Nederlandsche tael alleen, met uytsluyting, mogt gebruykt
worden. Wat eene onregtveêrdigheyd ! wal eene reden
van misnoegen en verbittering voorde Belgen!
Maer dit misnoegen en verbittering wierden boven
dien nog opgehist, om dat men zag dat Willem voort
ging in altyd de hollanders, tot nadeel der Belgen,
te begunstigen : de regtveêrdiglieyd zelfs vereyschte dat.
het hopg geregts-lmf in de Zuydelyke provincien z<m
geplaetst worden als eene kleyne vergoeding voor bet
groot getal der publieke gestigten, die in de JNoordsehe
opgeregt waeren, te weten : in den Haag, de algemeene reken- kamer , de staets-drukkery , den hoogen
raed van den edeldom; te Utrecht, het kollegie der
raedsheeren en bestierders der munten , het hoog mi
litair geregts-hof, de schoól voor het onderwys der
peérde-meesters ; te Leyden, het hospitael der inva
liden; te Breda, de militaire schoól, en eyndelyk de
kanccllery der twee orders te Amsterdam en in den
Haag. Onder de administratie!), deel maekende van de
ministeriele departementen , die hunne vaste woonplaets
in den Haag hadden, waeren de volgende : het depar
tement van ontfang, de administratie van de direkte
belastingen en accysen , van den kadaster en loteryen;
de administratie van de posteryen en van andere mid
delen van vervoering; den bestierder der mynen ( dit
verdient eene byzondere aendagt ) had zyne vaste woo
ning en bureelen in den Haag, terwyl 'er in de Noordsche provmcien noch mynen noch steen-knylen bestaen.
J)e administratie der volks-vlyt was ook in den Haag,
alhoewel zy zekerlyk oncyndig meer te handelen had
met de provincien van óevv Zuyden dan met il ie van
den Noórden. By alle deze stigtingen moet men nog
voegen de algemeene direktie van den katholyken gods
dienst, het ministerie van oorlog, het gene der zeemagt,
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de groote scheép-timmerwerven , de administratie van
de koophandel -maetschappy der Nederlanden, en de
gene van het Syndikaet van aflossing; in een woórd
alle de groote admiuistratien en stigtingen waeren in
Holland. Dit alles niet tegenstaende de laetste groote
«tigting, die 'er nog over vVas, te weten het hoog gefegts-hof, was ook al voor de hollanders!
Maer het is ouhegrypelyk , hoe Willem zoo onvooizigtig kon zyn op eenen tyd, wanneer hy de groolste
redenen had om de puhlieke opinie niet heviger tegen
hem op-te-hitsen : wan l den tyd was gekomen, dal de
provinciaele-staeten gingen vergaderen , om 19 leden te
kiezen tot de tweede kamer. Van den anderen kant de
dood van den koning van Engeland, voórgevallen ia
den nagt tusschen den 25 en 36 junius, moest doen
voórzien dat Willington zich niet zou kunnen houden
aen het hoofd van het ministerie, en gevolgenlyk dal
Van Maanen zynen besten steun zou verliezen. De katholico-liberaele journals wisten uyt die omstandighe
dén voordeel te trekken; zy gehruykten allen hunnen
invloed om dagelyks, door bondige artikels, te bewyzen hoe veel 'er het algemeen welzyn aengelegen was
van volks - verbeelders te benoemen, die geuoegzaem
moed en bekwaemheyd badden om den despotistnus te
bevegten; zy verheften eenpaeriglyk hunne stemmen,
op dal den borger De Moor te Antwerpen , en Reyphins
te Brugge, niet zouden herkozen worden. In tegendeel
het gouvernement gehruykte alle mogelyke streken , het
deéd beloften en bedreygingen 0in die mannen in de
staeten te houden. De provincien van den Noórden
hadden ook 18 leden te benoemen. Van Maanen was van
de hollandsche gedeputeérden in het algemeen niet voldaen, het zy om dat eenigeu gewoon waeren te stem
men met de Belgen , het zy om dat anderen zoo gi no
ten afkeer niet hadden van de liberaele grondregels,
gelyk hy 'er zelf van had; want verscheyde ontwerpen
van wet waeren "verworpen geweest t of aengenomen door
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de meerderheyd van i of a stemmen, Dit gaf onrust
aen Z. E. , en men leésde in de Nederlandsche gedagten van 5 jnlius het volgende :
« Noyt heéft de noodzaekelykheyd van goede verkiezingen t«
doen zich meer dringend getoond dan nu. Den keus is dikwils in den Noórden met onagtzaemheyd gedaen geweést... wat
is daer uyt gevolgd? kunnen de gedeputeerden van de Noórdsche provincien, in het algemeen ,' vergeleken worden met de
genen van den Zuyden', vergeleken zeggen wy, het zy voor de
zeggens-kragt, het zy voor de aenkleving aen hunne pligten ,
het zy voor de behendigheid om eene discussie te geleyden, om
voórdeel te trekken uyt de omstandigheden , en om hunne oog
merken doór het gouvernement te doen aennemen? Volgt de
beraedingen van de kamer, onderzoekt de oorzaèken van den
beweenelyken staet van het ryk, en men zal ons ontslaen vari
Op die vraeg te antwoorden. De zaekeh mogen zoo niej, blyven
gaen ; het gevaer is groot.... De factie, die de monarchie en de
Frotestantsche kerk zou willen vernietigen ten voórdeelë van
rank ryk en van de dekreten van' het Vaticaen , hcéft meer dan
80 aen hangers in de 'kamer, en dit getal zal waerschynelyk nog
vermeerderd worden. Het overige der gedeputeêrden van den Zuy
den is voor het gouvernement, het zy uyt pligt, het zy ïyt belang. >

JSoglans Reyphins wierd te Brugge wederom gekozen
door de zelve slaefsche mannen, die voórlede jaer Sandelin gekozen hadden. Wat Antwerpen aengaet, De
Moor wierd den y julius, weer ingekozen door de provinciaele-staeten. Dezen uytval was zekerlyk aengenaem
aen Willem, doch niet zeer geruststellende voor zynen
despotismus : want De Moor was over dry jaeren byna
met alle stemmen gekomen geweest, en nu had hy 'er
maer 34 op 6o gehad : dat meer is, Mr Verdussen, die
alle Vaderland-minnende Belgen voor representant ver
langd hadden, was in de eerste opzameling der stem
men, 29 koeren uytgeroepen geweest. Dit alles bewyst
dat de puWieke opinie grooten voortgang had gedaen,
het welk men moest toeschryven aen de drukpers; en
men mogt hopen dat de katholico-liberaelen in den toe
komenden keus zouden gezegepraeld hebben. Willem
r,elf moest dit voórzien; en wetende dat het met zynen
despotismus zon gedaen geweest hebben, indien de op
positie de meerderheyd kreeg in de tweede kamer, be
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Bloót van , door geweldige middelen de drukpers geheelyk te niet te doen of van eenen oproer te verwekken.
Hy durfde hopen, dat hy de oproerigen door zyne wa
penen en, in alle geval, door de bayonnetten der Pruysschen en door de lancien der Cosakken, gemakkelyk zou
verdelgen , en dat Jiy dan , na de kloekste Belgen te
hebben doen ophangen, voortaen despotiekelyk zou kun
nen regeren, gelyk zynen vader die, na dat de hollandsche patriotten door de wapenen van Pruysschen gedempt
.waeren eyndelyk met eene dictatoriaele magt geregeerd
heeft. ( iste deel bladz. 71 en volgende ).
De proknreurs des konings en andere geregtelyke aenhangers van Z. M. begonnen dan eene schrikkelyke in
quisitie tegen de drukpers; zy vielen onverwagt in da
huyzen der journalisten , zy doórsnuffelden hunne re
gisters en papieren, en zy maekten zich meester van
het gene hun beliefde verdagt te houden : opstelders ,
eygenaers, uytgevers en drukkers der katholico-liberaele
journals wierden voór de regters ter instructie gedaegd ,
beschuldigd zynde van aenranding tegen de weêrdigheyd en den persoon van den koning , van laster tegen
de provinciaele staeten , tegen de gouverneurs en tegen
f^an Maanen. Het Oranje-geregt stelde in zyne ver
volgen zoo grooten drift, dat het omtrent het eynde van
julius bezig was met het proces op-te -maeken tegen
den Courrier de la Meuse , tegen den Catholique r
den Politique , den Belge , den Courrier de la Sambre , den Courrier des Pays-Bas , den journal de Ser
viers en den Courrier de l'Escaut.
Maer terwyl dat Willem de drukpers zoo geweldig
vervolgde, gaf Karel X zyne vier berugte ordonnancien
van a5 julius : door de eerste schorste hy de vryheyd
der drukpers op, of om beter te zeggen, hy schafte haer
geheel af; door de vierde stelde hy vast, dat de paten
ten niet meer zullen gerekend worden onder de cyns
door de grondwet vereyscht om te mogen kiezen of ge
kozen te worden tot de tweede kamer. Deze ordonnan

394

WILLEM

cie, die vele dujzeude fransche negocianten beroofde
van hunne politieke regten, kwam wonderlyk wel over
een met eenen ministerielen brief, geschreven omtrent
het eynde van junius laestleden, waer door de nego
cianten van onze steden beroofd wierden van het regt
dat zy hadden om hunne patenten te rekenen onder de
electoraele cyns. Deze omstandigheden en den tyd op
den weikeu zy plaets hadden, schynen te doen zien
dat den eersten minister van Frankryk en Van Maanen
malkander wel verstonden , zonder dat men daerom
verpligt is van tedenken, dat Wellington en Metternich
in den handel van Polignac en Van Maanen geen het
minste deel gehad hebben. Hoe het zy of niet, de Franschen, die zoo langmoedig niet zyn gelyk de Belgen,
namen den 37 julius de wapens op, en na een bloedig
gevegt van dry dagen, wierpen zy den ouden troon der
Bourbons omverre; den 3o julius wierd 'er een provisoor gouvernement aengesteld, en den ongel ukkigen
Karel X was gedwongen van Frankryk te verlaeten. (a)!
Deze verbaezende omwenteling, zoo spoedig en geheel
volbragt,had Willem moeten voorzigtig maekeuen doen
wederkeeren van zyn boos systema : maer'hy wilde het
gevaer niet zien, daer hy in was; hy betrouwde zich te
zeer op de hulp , by stand en bescherming van de Saintesilliance. De gazette van Van Gobbelschroy zegde wel,
dat het onweder digi by ons was, maer zy voegde 'er
by : « In alle geval, de onafhangelykheyd van het ryk
der Nederlanden is onder de bescherming van de dapperheyd der Natie en van de borgl>lyving van Europa.
Geheel Europa zou opstaen als eenen man alleen om
de zelve te verdedigen. »
(a) De Arnhemsche Courant wierp de schuld van die omwen
teling op den jesuitismus en ulttamontanismus , en uyt krngt van
de kettersche tollerantie van haeren opstelder Doncker Curtius,
drukte zy den wensch uyt : dat den toetsten jesuiet zou opgehangen
worden met den kousseband tan de toetste nonne ! men ziet dat de
moordenaeren van de 16 eeuw afzetsels gelacten hebben, (aiet
V deel blad*. 12 en 18.)
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Willem zich betrouwende op geheel Europa , ging
dan voort in de voórnoemde jonrnals te vervolgen : nmer
het geen dit nog haetelyker maekte , was dat men de wet
ten zelve openlyk durfde schenden : want terwyl men
het proces opmackte, wierden de drukkers, uytgevers
opstelders en eygenaers van die jonrnals gevangen en
in het geheym gezet. Dit was eene openhaere schending
van de wet, aengenomen den a8 aprd, en door besluyt
van i6 mey 1829, verpligtende verklaerd ; en den arf. 5.
van deze wet, welken door de laetste wet over de druk
pers niet afgeschaft was, Iuydde : de ingevangen is-zet
ting van den beschuldigden zal noyt plaets hebben
voor de veroordeeling. Den despotieken handel van Wil
lem, die zyne eyge wetten niet eerbiedigde, kon niet
nalaeten van het volk meer en meer te verbitteren,
waer nyt eyndelyk eenen opstand moest volgen : nogtans de Nederlandsche gedagten poogden de Belgen
nog wat te paeyen met het honingzoete woórden, op
dat Z. M. die van den Haag naer Brussel ging vertrek
ken in deze stad wel zou ontfangen worden. De eerlooze
schryvers van dien journal veranderden in eenen keer
van toon, en spelende den rol van waere tartuffen, wier
den zy kwanswys ultramontaen , katholyk , liberael,
voorstaenders der Belgen, en al wal gy wilt ; zy zegden :
•
«
•
«
•
«
«
•
■
«
■
«
•
•

• Belgien moet niet behandeld worden als eene volkplanting,
als eene veroverde provincie : hoedaenig den handel *y, welken de factie hsterlyk verwyt aen het gouvernement , de Belgen
moeten de onderdaenen niet zyn van de hollanders. Men moet
overal de tael, de reden en de gebruyken der volkeren eerbiedigen. Daer, alwaer de fransche tael de tael vaif het volk
is, zal men haer door geene besluyten kunnen uytbannen. De
ampten en bedieningen moeten volgens verdiensten verdeéld
worden. Men moet zoo veél zorg draegen voor de belangen
van Belgien dan voor de genen van Holland. Men mag op geenderwys de regten der Kntholyke-Roomsche kerk aenranden.
De besluyten van 182S hebben misschien , onder zekere opzigten , niet zeer betaemelyk geweést ; en eenen monarch is slegt
gediend door lieden , die hem eenen liberaeleu despoot, gelyk
Joseph II, tot 1 oorbeéld stellen.»
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Dezen artikel was eene streék van Van Maanen, die
nogtaus het oogwet,dat hy zich voórgesteld had, niet
bereykt heéft, gelyk men gaet zien. Willem kwam,
den 8 angustus, te Brussel : hy wierd van het volk
niet zeer vrieudelyk gegroet, en behalven zyne slaefsche
aenhangers, niemand toonde hem eenigen eerbied of agting : de hetaelde toejuygingen vonden geene liefhebbers
meer. Hy ging de expositie van de volksvlyt bezigtigen,
die zekerlyk zeer merkweérdig was in de zwaere om
standigheden, daer men zich in bevond : hy zag daer
met genoegen het kostelyk toitette van lauter zilver, dat
hy had doen maeken voór de prinses Marianna, die ging
trouwen met den prins Albertus. De kunst en overdaedige pragt van dit toilette verbaesden een iegelyk : maer
den gemeynen man zag het met droeve oogen aen, en
ik hoorde twee mannen met blanwe keelen die, gelyk
ik, hef zelve bezigtigden, den eeneu aen den anderen
zeggen : uty hebben daer voor moeten betaelen zoo dikwits als wy een stuk brood gegeéten hebben...
Z. M. gewaer wordende dal zyne tegenwoordigheyd
Ie Brussel niet zeer aengenaem was , vertrok den i a
angustus naer den Haag, zonder de beleéfdheyd te heb
beu van aen de Belgen voor altyd Adieu te zeggen. Men
zegde aenstonds overal en overluyd : hy is vertrokken
hy zal niet meer wederkomen. De regering van Brussel
ziende dat 'er eene zekere gisting heerschte onder het
volk , verboód van op den theater la Muette de Porlici te spelen, om dat zy dit stuk voor oproerig aenzag,
en dit mjshaegde aen de liefhebbers. Een groot getal van
agenten van policie doorkruysten dagelyks de straeten
van de stad, en eenen zwerm van verhongerde bespieders
doórliepen de koffy-huyzen en herbergen. Maer terwyl
de regering van den eenen kant maetregels scheen te
nemen om een uytbersting te beletten , had zy , van den
anderen kant de onvoorzigtigheyd van de verbittering
van het volk aen te hitsen : immers den verjaer-dag der
geboórte van Z. M. was aeustaende, en de regering, al
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of zy het misnoegen van het volk wilde tergen , maekte
buytengewoone bereydingen om den feestdag van haeren goeden koning, met bet geld van het ongelukkig
volk , weêrdiglyk te vieren. Een groot getal van werk
lieden was, sedert vele dagen, bezig met twee rangeu
van galderyen (portiques) op-te-regten , die gebeel de
warande doórkruysten, en bet paleys van den koning
met bet gene van de staeten-generaeï schenen te vereenigen. De bogen (arcades) waeren zeer boog en wel
geschilderd. Alle de andere wandel-dreven waeren van
wederzyde vercierd met groote kandelaeren en oranjeboomen, alles gcmaekt van planken. Dit onmeétbaer
timmerwerk, waer aen men eenige schepen hout ver
kwist heéft, moest door 68 duyzeud gekoleurde en door
ia duyzend witte glazen verligt worden (a). Alle die
glazen wierden gebragt en bewaerd in twee boute ba
rakken, die men daer voor in de warande getimmerd
had, en die 1 i5o hollandsche guld. gekost hebben. Bo
vendien had men op het bolwerk van Waterloo eene
groote stellagie gemaekt voór een pragtig vuer-werk.
!So> t had Brussel voor eenigen Souvereyn zoo groote on
kosten zien doen, en dit op eenen tyd, wanneer de re
gering het maelregt deéd be-taelen op voórwendsel dat
de stad geld noo.lig had. Het was dan geen wonder dat
de arme werklieden en het gemeyn volk, op wie dieu
last byzonderlyk viel, door die zotte onkosten ten hoogsten verbitterd waeren, en dat men op de hoeken van
sommige straeten leésde :
LE 24 ILL.VJM1NATIOB, LE 25 RÉVOLUTIOS.

De regering door het hevig murmureren van het
volk verschrikt geworden zynde, deéd bekend maeken,
dat het vuerwerk, het welk den a3 angustus moest
(a) Die 80 duyzend glazen met de olie moeten zckerlyk veél
getost hebben. Den yzer-draet om die vast te maeken , de wie
ken , het plaréren en ontsteken v>as aengenomen voor 5, 740 hol
landsche guldens ; hier in zyn begrepen de wieken en het ontste
ken van lo duvzend vet-potten.
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afgeschoten worden, en de illuminatie, die den a4""
moest plaets hebben, uytgesteld waeren. Dit kon de
gemoederen niet stillen, en men zag in den avond van
den a3ste eenige groepen van het volk op de plaets van
Waterloo, die zich daer vermaekten met patriotieke
liedekens te zingen : doch het goed order wierd niet
gestoord.
Den 24 angustus, gebooïte-dag des konings, zag men
onder het volk eeue zekere beweging die men niet kan
uytdrukkcn; de gemoederen waeren beroerd, en men
wierd gewaer dat 'er iets bioeyde : nogtans den te Deum
wierd gezongen, en men deed de revue van de koninklyke lyfwagt in haere nieuwe fransche montering. Daer
.waeren in de stad 200 dragonders, 1 5oo jaegers en gre
nadiers van de lyfwagt, een bataillon van de mdicie,
en eene bende Gendarmen. Doch byna de heiligt van
die (roepen was niet tegenwoórdig in de revue. Des
avonds zag men eenige publieke gebouwen flouwelyk
verligt, en men bemerkte dat de wooning van den galey-boef Libry Bagnano en de drukkery van zynen national niet verligt waeren; het scheén dat hy begon
lont te rieken : nogtans het volk hield zich nog stil.
Turn demum movet arma Leo. VmciL. i. JEne'ul L. ia. v. 6.
BEGIS DER REVOLUTIE TE BRUSSEL.
Voorvallen van den qü augustus i83o e» van den volgenden nagt-

Op dezen dag liepen 'er verscheyde gerugten in de
stad, dat La Muette de Portici, het welk door vele
liefhebbers gevraegd was, niet zou vertoond worden :
maer daer wierd onder de hand gezegd, dat men den
theater zal in brand steken, indien dit stuk niet ge
speéld wierd. Nogtans La Muette wierd aengekondigd,
en den toeloop was des avonds zoo groot, dat eene aenzienlyke menigte moest bnyten blyven; onder deze zag
men vele geineyne lieden met blouwe keelen. Eenen
onder de menigte, die op de Munt het eynde van her
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•chouvrspel bleéf afwagten, riep met eene kloeke stem:
gy bemind den hollandschen kaas , myne vrinden?
wel men moet hem opeéten. Deze woórden wierden
heviglyk toegejuygd. Men had gezegd, dat men eenigo
plaetsen van La Muette zou overgeslagen hebben, nogtans het stuk wierd geheel vertoond. De volgende vier
veêrsen, met kragt gezongen, wierpen de verrukking
in alle de gemoedereu en rnaekten alle de herten gloeyende voor de vryheyd van het vaderland :
Amour taeré de la pair ie!
Rends-nous l'audace et la fierté ;
A mon [wys je dois la tie ,
Il me detta la liberté.

Het gerugt van de toejuygingen , van het hand-geklap en van het getrappel met de voeten wierd op de
Munt gehoord, en ging daer aen de vergaderde menigte
mede-deelen den geestdrift der aenschouwers. By het
uytgaen van het schouwburg, hoorde men de locht
weérgalmen door het geduerig geroep van vive la li
berté l d bas y~an Maanen ! den bol is geworpen ,
geene menschelyke magt kan hem meer tegenhouden.
Nanwelyks was de menigte, die uyt het schouwburg
kwam , vereenigd met de borgers en blouwe keélen ,
die nog op de Munt vergaderd waeren, of eene bende,
aengeleyd door heeren met witte pantalons, liep langs
verscheyde straeten en sloeg de lanteêrnen in stukken ,
terwyl dat eene andere zich begaf naer de drukkery
van den National op de Gragt ; op eenen oogenblik
zyn de glazen van dat huys met kassey-steeneu ver
morzeld; men poogde de poort opeu-te-breken : maer
eene kloeke stem lael zich hooien, roepende : chez Libry.
Op deze twee woorden, loopt 'er eenen grooteu hoop
naer de wooning van den galey-boef op den Magdalene
«teen-weg. Het was nu elf ueren van den nagt. üp
eenen oogslag zyn de vensters en deur opengebroken ;
men vligt 'er binnen : gelukkiglyk voor Libry , hy had
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het haze-pat gekozen en hy was, half gelleed, al op
den weg naer Antwerpen. Alle de binnen-deuren wor
den in stukken geslagen; alle de meubelen worden, met
een schrikkelyk gedruys, op de straet geworpen. Ma
trassen, kleerderen, lynwaed, alles word vernield, en tot
den trap toe word uytgebroken tusschen de toejuygingen van een groote menigte, die alle oogenblikken aengroeyde. Mr Wageneér, kommissaris van Policie, was
daer gekomen om de woede van bet volk te stillen :
maer terwyl hy sprak, viel 'er ongelukkiglyk een stuk
hout op zyn hoofd, en hy wierd gekwest naer zyn huys
gedraegen. Het volk liet niet toe, dat imand iets zou
mede-nemen. Geheel den vuylen boek-wiukel wierd ge
scheurd; de bladeren vlogen als sneeuw-v lokken in de
locht : men bewaerde alleenlyk -eenig kopere keukengerief , om 'er musiek op te spelen; den nagt-roben van
Libry wierd aengetrokken door eeneu nieuwen tambourmajor; eenige vergulde-pylen en gordynen wierden als
vaendels opgestoken, terwyl dat anderen eeu bezoek
deden in den kelder van Libry, en 'er zeer vrolyk uyt
kwamen. Op den zei ven tyd wierden 'er eenige win
kels van geweer- maekers met geweld ingenomen, en men
maekte zich meester van alle de geweêren, pistolen, sa
bels, in een woord van alle de wapenen die men daer
vond; men voorzag zich ook van poeyer en lood in verscheyde winkels.
Maer aengezien eene al te groote menigte van volk
den Magdelene steenweg vervulde, zoo verdeelde zy zich in
verscheyde benden , die de byzonderste straeten van de
stad doorliepen, geduerig herhaelende: vive la liberté !
d bas f^an Maanen ! d bas den hollandschen kaas !
ik heb eenige stemmen van de bende, die mcermaels
aen myne wooning voor-by-ging, ook nu en dan eens
hooren roepen : vive la république! vive Napoléon!
maer dit pakte niet, en de menigte overschreeuwde hun
roepende : vive la liberte ! vivent les Belges!
Het was nu midder-nagt, en eene bende van het volk
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begaf zig langs de keyzers-straet en Ruysbrouck-straet
naer het hotel van den minister Van Maanen, die wel
de byzonderste oorznek was van de verdrukking van
ons Vaderland. In hel voor-by-gaen van het hof van
justitie, wierd het volk indagtig, dut vele trelfelyke
mannen aldaer onregtveêrdiglyk waeren veroórdeelt ge
weest : doch men hield zich te v reden met de glazen van
den grootenzael aen stukken te slaen,en men trok voort
roepende : vive la liberté ! vivent les bannisl
Ëenen anderen hoop van volk, voorgegaen van een
vaendel, dat gemaekt was van de gordynen van Libry,
was ter zelver tyd gekomen by de groote wagt op de
Place-Royale : den officier van de wagt kwam uyt, hy
deéd de soldaeten de wapens opnemen , en vraegde aeu
het volk, wat zy wilden : men antwoórdde van alle kanten : liberté! justire! Den generael Wanthier komma ndant van de stad, verscheen daer ook in dien oogenblik;
maer men viel hem op het lyf, hy wierd in zyn aengezigt ligtelyk gekwest, en men nam hem zynen degen
af ; eenen soldact,die belg was, sprong uyt zynen rang,
en met de traenen in de oogen, zegde hy aen het volk:
ik bidu, gaet weg van hier; spaert ons de schande van
het bloed van Belgen te moeten vergieten. Deze weynige woórden , weêrdiglyk uytgedrukt , werkten meer
uyt , als den sterksten wederstand zou hebben kunnen
doen. Den kommandant geraekte dan uyt de handen ,
en liep met zyn bebloed aengezigt naer het stad-huys,
daer de Magistraet vergaderd was.
Ondertusschen was 'er eene groote schaere van volk
gekomen voor het hotel van Van Maanen, op de kleyne
Zavel, regt over de gevangenis, daer zoo veele on
schuldige en treffelyke mannen (zoo geestelyke als wereldlyke) waeren ingeworpen geweest. Den post der
zeven gendarmen, die daer de wagt hadden, was alreeds
ontwapend door eenige kloeke borgers, die hun onvoór
ziens met gespanne haenen besprongen hadden, roe
pende : a bas les ar/nes ! den officier, die eenen hollan
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der was, had met de gendarmen de wapens afgelegd ,
en op zyn woórd beloófd van tegen de borgers niet
te vegten : men zond aen die mannen seffens een man
deken wyn , en den officier zynen voórval des anderendags
aeneenen van myne vrienden verhaelende , zegde : ik had
waaragtig meer lust om te drinken dan om te vegten.
Maer het volk gekomen zynde voór het hotel van Van
Mannen, hield zich dezen keer te vreden met de gla
zen te breken , terwyl eene andere bende het huys
van Kuyff , direckteur van policie , van onder tot boven
verwoestte. Alles wierd verbryzeld , en daer wierd niets
mede-genomen : nogtans daer was imand, die met den
schoonen mantel van Knyff meynde weg-te-gaen ; maer
het volk hield hem vast, en den mantel wierd in duyzend stukken gescheurd. De voituer van Knyff wierd
daerna op de groote merkt verbrand op dezelve plaets,
daer de misdaedigen gestraft worden. Het huys van den
prokureur Schuermans, wierd ook aengetast,en de gla
zen gebroken ouder het geroep van : a bas Ie despotisme !
Omtrent dry ueren hadden zich verscheyde benden
vereenigd : zy klaegden, dat het hotel van Van MaaDen, behalven de glazen, nog in zyn geheel was; zy
wilden het in den grond hebben. Deze groote menigte
loopt al schreeuwende naer het hotel; de vensters wor
den met kassey-steenen gebombardeerd, en met een
afgryslyk gedruys in stukken gebroken; men dringt 'er
binnen, en geheel den koninklyken huys-raed van Van
Maanen word verbryzeld, en door de vensiers geworpen:
eene vervaerlyke stem laet zig hooren, roepende : point
de piüagel imiïons les Francais', en niemand durfde
iets wegdraegen : alles wierd voór het hotel verbrand.
Eene bende soldaeten kwaemen toegel oopen, om het volk
te beletten van voort te gaeu : maer zy wierden met
kassey-steenen onthaeld; de eeneu wierden ontwapend ,
en de anderen namen de vlugt. De gendarmen komen
verscheyde keeren, om het volk te sabelen, maer zy
worden te rug gedreven. Nogtans het volk , om zich te
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beschermen tegen eenen nieuwen aenval, kapte eenige
boomen af, die het hotel overlommerden, en maekte daer
mede eene barricade of afsluytiug, om het peêrde-volk
te beletten van nader-te-komen.
Omtrent vier ueren zyn'er^eenige mannen met bran
dende toórtsen in het hotel rondgeloopen ; zy staken het
zelve langs alle kanten in brand. Men zag wel haest een
zoo afgryslyk vuer uytbersten, dat 'er een deel van de
stad door verligt wierd. Den brand-hoorn word gesteken ,
den alarme word geslagen , en het volk , dat in de af
gelegene kwartieren van de stad tot dan toe stil gebleven
was, komt van alle kanten toegeloopen. De gendarmen,
geholpen door eene bende van voet-volk , komen nog eens
het volk aenranden ; maer zy wierden met eene hagelbuy van steenen, en met de brandende stukken van
meubelen zoo wel te rug gedreven, dat zy geenen lust
meer hadden, om weér-te-komen. Nogtans het derde bataillon van het garnizoen van Bergen, dat voor eenigen
tyd te Brussel gekomen was, en waer van 'er in den
nagt al verscheyde posten ontwapend waeren, kreeg be
vel van op-te-trekken naer den kleynen zavel, om den
voortgang van den brand te beletten : maer het vond in
zynen optogt de straeten zoo opgehoopt van volk, dat
het gepraemd was af- te-trekken naer de groote merkt,
daer het volk verscheyde keeren op het punt was van
het te ontwapenen. De pompiers, die van in den voornagt ontwapend waeren, kwamen met de brand-spuyten van de stad naer het hotel van Van Maanen : maer
het volk verklaerde, dat het hun niet zal toelaeten het
vuer te blusschen, zoo lóng als de huyzen der gebueren
in geen gevaer zouden zyn : het is zoo gebeurd; en de
pompiers hebben hunne spuyten niet mogen gebruyken als om de gebueren van den brand te bevryden.
Daer is van geheel dit hotel niets overgebleven, dan
eenige stukken van mueren , die men daerna afgewor
pen heéft, om datzy in gevaer waeren van in-te-storten.
Maer terwyl dat het hotel van Van Maanen af-brandde,
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wierd het hotel van Mr Wanthier, kommandant van de
stad, op de groute zavel teenemael verwoest, de meu
belen wierden door de vensters geworpen en verbrand
lusschen het geduerig geroep : a bas les hollandaisï
eene van de groene zyde gordyneu van den zael, wierd
als een vaendel vast-gemaekt aen de lancie van het
pragtig stand-beeld van Minerva, die de schoone marbere fonteyn verciert regt over dat hotel. Geduerende alle
deze voorvallen, heéft de Regering, die op het stadhuys vergaderd was, geen teeken van leven gegeven.
Mr Va nderlosse , gouverneur der provincie, liet zich niet
zien , en Mr Germain, kolonel der Kommunaele wagt, was
niet te vinden : uogtans de tegen woordigheyd van die
persoonen zou hier wel noodig geweest hebben, te we
ten als zy hert genoeg zouden gehad hebben, om eenige
maetregels te nemen. De heeren Jos. Vanderlinden,
Ducpetianx, Max. Delfosse en eenige andere borgers
zyn dan met den heer Pletinckx, gepensionneérden offi
cier, naer het stad -huys gegaen : zy vonden Mr den Gou
verneur geheel verslagen in een binue-kabinet van den
cipier (concierge).
Mr Pletinckx vertoonde hem, dat 'er eenen dringen
den nood was, om eene borgerlyke wagt te maekeu :
den gouverneur siond dit toe, en wilde hem daer over
het opper- bevel geven : maer hy antwoordde, dat zoo
eene hoogc bediening den invloed vereyschte van eenen
staet en i'ortuen, die hy niet had : nogtans dat hy met
geheel zyn hert den opper-kommandant zal helpen.
Mr Vanderfosse teekende dan het volgende stuk.
• M' Karel Pletinckx, gepensionneérden officier, is provisooriyk
onder-kommandant van de borgerlyke wagt benoemd. Brussel 26
augustut 1IJ.JU.

Den gouverneur Yanderiosse. •

Wanneer den dag begon te verschynen, zag men, dat
alle de wapens van den koning, die ai te veel uythangberden beklad hadden , verdwenen wauren ; alle die
vergulde je maintiendrai , die zoo wel den aerd van
Willem uytdrukten , waeren door het volk met kasseysteenen verbryzeld , of door de eygenaers zelve' weg ge
nomen , uyt vrees van geplunderd te worden.
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26 AUGUSTUS.
Eerst» bloed vergoten doór de hol/anders. Het hotel van den gouverneur
geplunderd. Omtuymigheyd van het vdtk* Eerste borgerlyke wagten. Hot
mael-regt afgeschaft. Het brabandsch vaendel opgesteken.

Met het opkomen van den dag, was het grootste deel
der heeren met witte pantalons verdwenen , en het volk
was hyua geheelyk aen zich zelve overgelaeten : men
vreesde dan voor kwaede gevolgen, en dit zoo veél te
meer, om dat 'er velen den wyn van Lihry-Bagnano
wat te lustig geproefd hadden. Maer eenige trefielyke
borgers vervoegden zich hy het volk, om het op zekere
wys te bestieren, en zoo veél mogelyk, alle onheylen
te voorkomen. Alle de huyzen en wmkels waeren geslo
ten, het welk aen eene zoo levendige stad, gelyk Brus
sel is, eene zeer treurige gedaente gaf.
JNogtans de hollanders, zoo peêrdevolk als voetvolk,
hadden den geheeleu nagt in slag-order gestaen voór het
Paleys van den koning, omringd van eene menigte van
volk, die hun geduerig in d'oog hield. Alle de lanteêruen waeren in de groote straeten gebroken, en het is
misschien om deze reden, dat de krygs-magt zich weynig in den nagt vertoond heéft, behalven eenige wagten , die te vergeésch gepoogd hadden het volk te verspryden, en die zelfs eenige keeren geschoten hadden,
doch zonder eenig ongeluk te veroorzaeken. Maer als het
nu dag geworden was, dan begon de krygs-magt zich
te bewegen. Sterke benden van peêrde-volk en voet-volk
gingen stand nemen op de groote zavel , op de groote
merkt en op de place.-roy ale / een bataillon van grena
diers, en een ander van jaegers verspreydden zich by kompagnien in de straeten, daer de bewegingen van het volk
de geweldigste waeren; eene van deze kompagnien wierd
wel haest ontwapend, en eenen officier, omringd van
eenige werklieden, wierd, met het pistool op het hert,
gepraemd van op zyu woórd van eer te beloven, -dat
hy op het volk niet zou doen schieten.
Eene groote menigte van volk vervulde alle de strae38.

V
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ten, die naer de groote zavel leyden, en schenen zich
te willen meester maeken van die plaets. De soldaeten
die daer geposteérd waeren, gaven vuer op de menigte;
eenige borgers wierden gekwetst en dry gedood ! de
nieuwsgierigen, die in groot getal waeren, namen langs
alle kanten de vlugt : maer de anderen bleven vaststaen, en staken een rood vaendel op tot een teekeu van
"vraek te willen nemen. In den oogenblik, dat hier eenen
stroom van bloed ging vloeyen, kwam Mr van Dormael
toegeloopen. Hy ging de hollanders aenspreken, om de
"vyandlykheden te doen ophouden, waerin hy gelukte :
maer op den zei ven tyd was 'er eene kompagnie van
de jaegers langs de keyzers-straet opgekomen, en ont
moette eene groote schaer van volk omtrent het hótel
d'^4ngieterre: zy gaven vuer op het volk, waer van 'er
twee gedood wierden en eenige gekwetst. Dit maekte
het volk raezende : eenen sergeant viel in hunne han
den en wierd seffens om hals gebragt ! dan namen de
jaegers de vlugt, en zy gingen zich op de plaets saintjean in order stellen met den rug tegen den muer van
het gasthuys; eenige van die mannen waeren zoo ver
voerd, dat zy vlugtende hunne gewêeren weg geworppen hadden; deze dienden om het volk te wapenen.
Ondertusschen wierden de kasernen van de Annonciaeten aengeraud, alwaer het volk zich wilde meester
maeken van de wapens der schuttery, die daer bewaerd
wierden : maer de hollanders schoten door de vensters
op hct volk , en den lovenschen weg wierd met bloed
geverfd. De kasernen wierden, eenige ueren daer na,
overgegeven aen eene borgers-wagt: maer het volk drong
'er ook in, en nam zyn deel van de ge weéren, die daer
gevonden wierden.
Nogtans de groote merkt scheen den theater te zul
len worden van een bloedig gevegt. Een groot deel der
gendarmen en het derde battaillon van Bergen ston
den daer in slag-order, omringd van eene groote menigte
van volk, dal geduerig schreeuwde: retirez-vous, ren
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dez-vous. In den oogenblik dat men ging handgemeen
worden , hebben eenige borgers den kommandant van
de stad gaen spreken en verzogt van geen bh>ed te ver
gieten, zeggende dat hy zal moeten verantwoorden voor
alle de ongelukken, die 'er uyt zynen aenval op de bor
gers zouden volgen. Mr VVanthier vernomen hebbende,
dat vele hollanders hunne wapens weggeworpen had
den, dat anderen zich hadden laeten ontwapenen, en
dat het volk alreeds van vele geweêren voorzien was,
gaf bevel aen de troepen van naer de plaets van liet
koninklyk paleys op te trekken, om zich te ven enigen
met de genen die daer den nagt overgebra,,rt I adden.
Het was dan dat men hem zynen degen weJergaf, na
dat men hem had doen roepen : vive la liberté!
De troepen naer de plaets van het paleys opgetrok
ken zynde, wierden aenstonds verscheyde posten bezet
door de borgers, die zich gewapend hadden om het goed
order te herstellen : want indien Brussel voor het te
genwoórdig niet te vreezen had van wegens de soldaeten, nogtans daer bleéf eene andere vrees van wegens
het volk: immers men zag vele benden van het gepeupel
de stad doorloopen ; sommige waeren gewapend met fu
sieken , andere met sabels , baionnetten , pieken of stokken :
zy gingen in eenige herbergen, daer zy zich deden die
nen als meesters. In de Cajfé Suisse gaf men acu eene
bende te drinken al wat zy wilden; dan vraegden r/y
bier ; daer wierd hun gezegd , dat men dit niet kou ge
ven : hierop wierden de glazen en spiegels in stukken
geslagen; en alhoewel zy op de straet aen niemand kwaed
deden, men moest nogtans voor groote wanorders vree
zen : men hoorde hun geduerig roepen : mort aux hollandais! la liberté ou la mort! eene bende had het
fransch tricolor opgesteken en riep : vive la republique.
Van den anderen kant eenen grooten hoop van het volk
was voór het hotel van den gouverneur byeen gekomen ;
allede meubelen wierden gebroken, en men poogde ver
scheyde keeren het hotel in brand te stékeu, het welk
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eenige borgers, door goede woorden, hebben weten te
beletten : maer alle de papieren en de registers wierden
ongelukkiglyk gescheurd, en het schoon ry-tuyg van
den gouverneur wierd op de straet verbrand.
Dusdaenig was den stand der zaeken, wanneer de
regering omtrent tien ueren voor middag het volgende
berigt deéd afkondigen.
■ Den Borgemeester en Schepenen hebben besloten , van aen
het volk kenbaer te maeken, dat het regt op het maelen afgeschaft
is , te rekenen van dezen dag ;
■ Van alle borgers te verzoeken van in ieder straet eene provir
Roore wagt op-te-regten , en van des nagls hunne huvsen te verligten, aengezien de lanteêrnen geeuen dienst zullen kunnen doen'.
Brussel den 26 augusty 1 830. »

Dit besluyt gaf wel eenig genoegen aen het volk , maer
het kon de rust niet wedei>brengen; de gemoederen waeren te zeer verbitterd. De regering ziende , dat het gevaer alle oogenblikken aengroeyde, deéd tpn elf upreq
deze afkondiging aenplakken.
« Den Borgemeester èn Schepenen aen hunne mede-borgers.
«Wanorders verdrukken onze schoone stad; hoedaenig de oorzaek zy , men moet 'ze doen ophouden.
« Om tot dit oogwit te komen , wy hebben de volgende maetregels vastgesteld ;
• De troepen zyn verzogt geweest van in de kasernen te trekken;
yy hebben opgehouden van tusschen te komen in eenen beweenelyken twist : het regt op het maden is afgeschaft; daer zal noyt
eenige andere belasting van den zelven aert in zyne plaets ge
steld worden, onder welke benaeming dat het zy...
« Indien 'er eenige wettige vroeg overblyft te doen , dat zy ons toe
gezonden worde ; wy zullen onze poogingen vervoegen met de genen der
goede borgers , om de zelren colkomenlyk te doen geluhhen.
« Maer deze maetregels zullen zonder uytwerkzel zyn, indien de
rust niet hersteld word; het wanorder en het bloed kunnen, met
geheele familien in rouw te werpen , niets als ongelukken voort
brengen. •
«Mede-borgers! hoort de stem van uwe wet-houders : zy waeken voor het gomeyn welvaert : maer uwe mede-werking is nood*
zaekelyk : dat ider van ulieden zyn huys bewaere ; dat 'er in ider
kwartier provisoore wagien opgeregt worden ; dat men met den
nagt vrywilliglyk de stad verligte. Wat ons aengaet, wy blyven
in het middel-punt, en wy zullen dezen post niet verladen, dan,
yvanueer de rust, die ider een verlangt, zal hersteld zyn.
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• T is aen de borgere , dat provisoorlyk de bewaering der gemeyne en byzondere eygendommen toebetrouwd is; de Magistraet
beroept zich op hunne eer, op hunne liefde voor het vaderland ,
en betrouwd zich daer op. 26 augusty 1880. »

Niet tegenstaende deze afkondiging, eene bende van het
gepeupel , verbitterd en begêerig om te plunderen, wierp
zich in de kleyne straet, die van den berg van het hof
geleyd naer het paleys der uyverheyd , roepende :au Musée ! au Muséel alle de konstige en ryke werken van de
Belgische uyverheyd waeren daer ten toon gesteld, en
waeren in gevaer van geplunderd te worden : 3o grena
diers van de koninklyke wagt hadden daer post geno
men. Den officier , ziende dat hy ging overrompeld wor
den , gaf bevel aen zyn grenadiers van vuer te geven :
maer het gepeupel veragtende de kogels en bayonnetten
drong voorwaerts. Mr Kngelspach stelde zich alleen in
de kleyne tusschen-ruymte, die de woedende menigte
afscheydde van de grenadiers : hy, terwyl de dood hem
van agter en van voren bedreég, sprak tot het volk met
eene mannelyke welsprekenheyd die altjd indruk doet;
hy hield hnn tegen en hy deéd den officier het bevel
van te schieten opschorssen. Het gepeupel begon zich
te stillen, het luysterde naer zyne stem, en het trok af.
Mr Kngelspach gaf aen de grenadiers eene schuylplaets
in het paleys der nyverheyd , en hy had de glorie van
eene grouwelyke bloedstorting belet te hebben, en van
de rykdommen van de expositie bewaerd te hebben.
Nogtans de borgers, ziende dat de onstuymigheyd van
het gepeupel in verscheyde plaetsen van de stad altyd ge
weldiger wierd, namen generaelyk de wapens op; zy
vergaderden in de byzonderste straeten, en besloten van
het goed order te herstellen. Het is byna ongelooflyk, met
wat eene snelheyd de wagten opgeregt wierden, waer
Tan men 'er op den middag al vele de stad zag doorkruyssen : nogtans daer waeren vele borgers by , die
nog geen fusieken hadden; maer als de wagten eenige
gewapende blouwe keelen te gemoed kwamen, vraegden
zy hun. vriendclyk, om met hun de wagt te houden,
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en beloófden hunnen dag- loon te betaelen. Velen ston
den dit toe en vonden zich zeer vereerd van met treffelyke borgers gemengeld te zyn. Men zegde aen de an
deren , dat zy wel vermoeyd moesten zyn van zoo lang
in de wapens geweêst te hebben , dat zy wel hun best
gedaen hadden , en dat zy zouden wel doen van wat
gaen te rusten , om den volgenden dag wederom hun
nen iver te kunnen toonen : maer dat zy in tusschen
tyd hunne fisieken zouden leenen aen de borgers , die
'er geene hadden , en onder de wapens moesten blyven t
oni de hollanders tegen-te- houden. De eenen verston
den dit zeer wel, en gaven hunne geweêren gewilliglyk
af, anderen lieten zich overhaelen voor het geld, en
verkogten hunne geweêren voor dry guldens, voor tien
franks , en zelfs voor twintig franks. Door dezen middel
wierden de borgers voórzien van wapenen , en vele blouwe
keélen wierden ontwapend , zonder dat zy het gewaer
wierden. In den agtermiddag wierden 'er velen van het
volk met geweld ontwapend, en de blouwe keelen, die
met de borgers de wagt deden , waeren hier nog wel
de kloeksten. 'Tis alzoo dat de rust in de stad scheen
hersteld te zullen worden.
Nogtans indien men nog niet gerust was van wegens
het volk, men had ook wel reden van te vreezen van
wegens zekere mannen, die aen de grond-regels van de
fransche republiek toegedaen waeren. Deze republikaenen hadden middel gevonden, om den franscheu trikolor op het stad-huys uyt-te-steken : maer eenen moe
digen borger, Mr Ducpetiaux, en ee.iige andere kloeke
mannen deden, omtrent 3 ueren na middag, dien trikolor afslaen, en het Brabansch vaendel in zyne plaets
stellen. Men zag terstond allede borgers-wagten dit vaen
del opsteken , en zy besloten v an het te bewaeren , en
noyt meer af-te-leggen.
Niettemin de stad was nog niet gerust : immers ten vyf
ueren is 'er eenen grooten hoop van volk werdergekeerd
naer het huys van den heer Knyfl', en alle de reeds.
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gehroke meubelen wierden op de straet geworpen en
verbrand met groot gevaev van het vner in de huyzen
der gebueren te steken. Maer de verwoestingen, die
op dezen dag buyten de stad gedaen zyn, hebben eene
veél grootere aengelegenheyd, en de droeve gevolgen
der zelven hebben zich lang doen gevoelen : immers
ten 10 ueren voor middag is 'er eene bende naer Cureghem getrokken en heeft het fabriek van M' Rey ver
woest en afgebrand. Die zelve bende in de stad weder
gekeerd zynde, heéft het fabriek van Mr 13as.se aengerand, de Engelsche werk-tuygen in stukkeu geslagen
en de katoenen verbrand. Het fabriek van Mr Wilson
te Stalle, dat van de heeren Bosdevex en Bal, en ook
het gene van Mr Fortin te Vorst, wierden teenemael
vernield en -afgebrand , tusschen het roepen van : vive
la republique! vive De Potter! Deze ongelukkige brandstigtingen zyn de oorzaek geweêst, dat eenige honderde
werklieden seffens zonder werk gebleven zyn.
27 AUGUSTUS.
Ven Baron d'Hoogvoret word kommandant der borgers-wagt. Iver van den
EJeldom. Brand in de warande khekmoedigheyd der borgers-wagt.

Den nagt is gerustelyk voorby gegaen : men heeft
niets gehoord als het geduerig stappen der borgerlyke
wagten, die menigvuldig waeren, en de stad langs alle
kanten doorkruysten. Den dag komt op : het is den
eersten dageraed van de vryheyd der Belgen ! eenen
kloeken vaderlander gaet haer beschermen tegen de ge
nen, die haer door wanorders zouden willen bevlek
ken. En waerlyk Mr den Baron f^anderlinden d'Hoogvorst was buyten, als hy vernam, wat 'er te Brussel
omging; hy haestte zich om in de stad te komen. De
zen treffelyken man wierd van de borgers verzogt om
hunnen kommandant te zyn; hy liet zich niet lang bid
den, en de Magestraet stelde hem terstond aen als kom
mandant van de gewapende borgers : hy nam zyn hoofd
kwartier op het stad-huys, en begon aenstonds, met allen
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iver, te werken om de borgerlyke wagt in goed order
te stellen : hy verdeelde haer in acht wyken; ider wyk
had eenen kommandant, eenen adjudant en eenen kapiteyn etc. De borgers, onder zoo een opperhoofd, toon
den zich tot alles bereyd. Den Edeldom , die op alle
tyden het welvaeren van het land voorgestaen heéft,
het in deze moeyelyke omstandigheden zien, dat het
bloed van hunne voórvaderen nog vloeyde in hunne
aders : verre van over de borgers te willen kommanderen, men zag 'er velen, met het fusiek op de schouders,
de ronde doen; het is alzoo dat de graeven De Merode ,
De Robiano , Carnet de Grez , den Marquis De Chateler , den zeer agtbaeren Baron de Secus ( in eenen
hoogeu ouderdom) en meer anderen, door hunschoon
voórbeéld, de borgers aenmoedigden en ondersteunden.
Men rekent, dat 'er dezen dag al dry duyzend man
nen onder de wapens waeren.
Nogtans de regentie gaf bevel om het poeyer-magazyn, geplaetst op de groote sluys, omtrent de Ninovesche |)oort, ledig te maeken op voórwendsel dat het
volk het zelve zou kunnen uytplunderen : de borgers,
die daer de wagt hadden, stelden zich aen het werk
om dat bevel uyt-te-voeren; 36o tonnen poeyer wierde?! geworpen in de Senne, die onder het magazyn
doórvloeyt ; groote stapelen van kardoesen, die men op
eenige honderde duyzenden mag rekenen, hadden het
zelve lot. Ik wil niet onderzoeken welk het waeragtig
inzigl van die vernieling is geweest, en of zy waerlyk
noodzaekel/y k was : maer ik wil doen bemerken, dat het
weynig en zeer weynig geschullen heéft, of de hollanders maekten zich laeter meester van de stad, om dat
haere dappere verdedigers in gebrek van poeyer waeren.
Terwyl de borgers bezig waeren met al dat poeyer
en kardoesen te vernielen, was het volk in de warande
bezig met het groot timmer-werk, gemaekt voor de illu
minatie , af-te-breken : zy maekten daer mede verscheyde
hout-meyten in de groote wandel-dreven; zy staeken
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die in brand, en de vlammen stegen byna zoo boog als
het top der boomen. Desoldaeten,die voor bet paleys van
den koning in slag-order stonden, zagen die verwoesting
aen zonder zich te durven verroeren , alhoewel bet volk
nog wel riep : d bas les hollandais. Terwyl de eenen het
vuer geduefig aeustookten, waeren de anderen bezig met
de barakken af-te- breken, daer de 80 duyzend glazen
voor de illuminatie bereyd waeren : alle die glazen wier
den aen stukken geslagen en onder de voeten verbryzeld. Omtrent twee ueren na middag was byna alles
verslonden. De borgerijke wagt, die nu al wat beter
geformeerd was, begon 'er tusschen te komen, om de
brand-stookers en aenschouwers de warande te doen
ont ruy men : doch het was omtrent vier ueren, als men
dezen maetregel kon ten uytvoer brengen, om dat de
borgery besloten bad van geen geweld te gebruyken
als in den laetsten nood.
De Magistraet, om de verzamelingen van bet volk te
beletten, had voór middag doen afkondigen, dat 'er
door de zorg van de kapiteynen der borgers- wagt en
door de arm-meesters, kaerten voor brood zullen 't huys
gezonden worden aen alle de genen, die naer huys zul
len gaeu. Dit niet tegenstaende, de straeten bleven zoodaenig opgekropt van volk, dat de borgers-wagten , om
trent twee ueren na middag zeer moeyelyk de place
royale en de place des Palais konden doorkruyssen ,
en aldus in groot gevaer waeren van ontwapend te wor
den. Ten dry ueren wierd de menigte nog talryker,
en naderde meer en meer aen de troepen, die voor het
Paleys stonden. Dezen, om te betetten van door het volk
overrompeld te worden, poogden het zelve te verdryven ,
en de dragonders te peêrd stygende veroorzaekteu eene
schielyke vrees : nogtans de kwaedwilligen voórdeel trek
kende uyt de groote menigte, die daer vergaderd was,
maekten zich meester van de herberg la cave de l' hó
tel de belle -vue , als van een hoofd-kwartier, en zy
braken de kassey-steenen op voor dit hotel om zich to
39.

3!4

W1M.BM

verschanssen. Wanneer zy omtrent vier ueren zagen dat
zy magtig waeren, en denkende van door de menigte
geholpen te worden, dan begonnen zy de troepen uytte-fluyten , nyt- te-jou wen en te beroepen, schreeuwende:
arrivez laches ! a bas les holUmdais l de soidaeten hiel
den zich stil, maer zy toonden door hunne houding dat
zy bereyd waeren, om alle aenval af-te-keeren. Het gevaer van eene vrugteloozc bloedstorting groeyde nog
altyd aeu. Kenen sergeant van de grenadiers, leydende
ten vyf ueren eenen van zyne soidaeten naer het hospitael, wierd op de place-royale ontwapend : het roe
pen van bravo en het gerugt der toejuygingen deden
eenen droeven voórval vreezen : eene patrouille van de
borgers-wagt te peêrd komt bygesprongen , en doet al
wat mogelyk is, om de menigte te verdryven; maer het
is te vergeésch. Eene sterke wagt van dezevenste Sectie,
onder het bevel van den Kapiteyn Gentis, komt hulpe
bieden, om de ruststoorders tot reden te brengen : maer
het heéft weynig geschollen , of het heéft hun het leven
gekost, byzonderlyk aen den kapiteyn-, immers dezen be
vond zich alleen in het midden van die woedende menschen in den ongenblik, dat zyne wagt, ten deele, ont
wapend wierd. üe groote borgers-wagt van de place roy
ale trok dan in slag- order op tegen die booze menschen;
zy bleven vast staen aen den ingang van de place des
Patois , terwyl alle de nieuwsgierigen de vlugt namen.
De oversten van die wagt eysch ten van de stoorders der
rust af van de geweêren, daer zy zich meester van gemaekt hadden , weer te geven , en weg te gaen : zy ant
woórdden : wy willen liever sterven; en op den zelven
oogenblilt wierpen zy met steenen op de wagt. Eenen
kloeken chef, Mr Larosse overrompelde eenen der kwaedwilligsten; hy ontwapende hem, en hy maekte zich ook
meester van het vaendel van eenen anderen, op wiens
top een mes, van twee kanten suydende, vast gemaekt
was : alsdan gaven eenigen van die woedende bende vuer
op de borgers-wagt, die zich alzoo gepraemd vond van
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geweld met geweld te verdryven : zy schout op die wederspannigen, waer van 'er vier gedood wierden; eeu
grooter getal wierd gekwest, en de anderen namen de
vlugt. Dit voorbeéld van kloekmoedigheid en van eeue
pynelyke strengheyd is genoeg geweest, om dezen avond
alle de verzamelingen te doen verdwynen , en men moet
waerschynelyk aen dien droeven voórval toeschryven , dat
de kwaedwilligen sedert dan zich stjl gehouden hebben.
38 augustus.
Onderhandelingen tusschen de borgers-wagt en het kwartier-gen&rael der
Hollanders. Eene deputatie vertrekt naer den Haag. adres aen den koning.

Dezen morgen toonden de borgere, die op de merkt
vergaderd waeren, een groot misnoegen om dat desoldaeten nog de wagt hielden aen de gevangenis van de
Petits-Carmes : dit was den eenigsten post, die door
de bol la nders nog bewaerd wierd. Den Baron d'Hoogvorst, om alle voorwendsel van wanorder te voorkomen,
zond eenige officieren van de borgers-wagt naer bet Paleys van den koning (daer de hollanders hun hoofd
kwartier hadden) om den kommandant te verzoeken
van die wagt te stellen binnen in de gevangenis, terwyl de gewapende borgers de wagt van buyten zouden
houden.
De gezanten van den Baron wierden , door de generaels
De Bylandt, Aberson en Vanthier zeer wel ontbaeld, en
hunne vraegd wierd toegestaen. Maer den geuerael De
Bylandt liet hooren, dat hy den zelven dag vele hulp
troepen ging ontfangen, dat hy met den onderstand
der zelven, den gewoonelyken dienst van alle de pos
ten zou kunnen hernemen , en dat hy dan de borgers
van dien last zou ontslagen.
De officieren naer het stad-huys wedergekeerd zynde,
verhaelden aen den kommandant, wat den geuerael De
Bylandt hun gezegd bad; zy voegden 'er hy, dat de
gewapende borgers niet zullen gedoogen, dat 'er nog
troepen zullen in de stad komen. En waerlyk zoo haest
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het bekend was, dat 'er nieuwe troepen naer Brussel
in optogt waeren, wierden alle de gemoederen ten hoogsten verbitterd : seffens kwamen de officieren van alle
de borgerlyke wagten naer het hoofd- kwartier, zeggende,
dat men van zin was van aen de intrede der troe
pen met geweld te wederstaen. Men sprak van barri
cades te maeken , en van het volk tot de wapens te
roepen, om de borgers-wagt te helpen. In een woórd
geheel de stad wierd op eenen oogenblik gedompeld in
alle de benanwdheden der voorgaende dagen.
Nogtans den Baron d'Hoogvorst, na de zaek met eenige leden van den raed der Magistraet rypelyk overwogen
te hebben, besloót van seffens aen de hollanrlsche generaels te gaen vertoonen den stand der zaekeu : hy nam
met zich de graeven Van der Burgt en De Bocarné, de
heeren Fleury, Palmaert en Pletiuckx, officieren der
borgerlyke wagt.
De hollandsclie generaels ontfingen den kommandant
en zyne officieren met veel agting en beleéfdheyd : den
ouden generael Aberson verklaerde openlyk, dat hy en
zyne medegezellen wenschten van alle voordere bloedstorting te voorkomen; hy zegde ook, dat hy en de an
dere generaels, al hadden zy twintig duyzend mannen
onder hun bevel, niet eenen man zouden gebruyken
tegen de stad , indien dit een nieuw gevegt moest veroorzaeken, en dat hy zich met de Belgen vereenigde,
om de herstelling der verongelykingen ( redressement
des griefs ) te v ra e gen.
Terwyl dat den Baron d'Hoogvorst vertoefde om we
der- te-keeren naer het stadhuys, zag men eene groote
beweging in het hoofd-kwartier door de menigvuldige
berigten, die daer aengebragt wierden over de uytterste
oploopenheyd der gemoederen , welke men vreesde niet
lang te kunnen tegenhouden. Het was dan, dat vele
borgers het stadhuys opliepen, en drongen tot in de
zael der raed-plegingen van de regering die, op hun
verzoek , besloót van seffens eene kommissie te zenden
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naer het hoofd- kwartier der hollanders, om te verne
men, ofde vraeg van den baron d'IIoogvorst toegestaen
was. Deze kommissie vertrok ten twee tieren, en zy
ontmoette welhaest den Baron met de audere officieren
die van de hollandsche generaels de verzekering had
den gehad, dat 'er geene nieuwe troepen zouden in
de stad komen; dat de genen, die op de place des Palais
waeren, daer zouden stil blyven op de borgblyviug,
dat het goed order, door de borgerlyke wagt, zou gehandhaefd worden, en dat dezen stand van zaeken zou
onderhouden worden tot de wederkomst van eene de
putatie, welke de borgers zouden naer den koning zen
den, om hem hunne wenschen voor de herstelling der
verongelykingen bekend te maeken.
Den generael De Bylandt heeft dan seffens eene ordonantie of bode te peêrd gezonden naer de troepen,
die op Brussel trokken : dezen bode wierd vergezelschapt door Mr Pletinckx , officier van de borgers-wagt.
Terwyl zy hunne zending volbragten, zyn 'er verscheyde leden van de generaele en provinciaele-staeten,
vele advokaeten, kooplieden en fabrikanten, ten zes neren
des avonds, op het stadhuys byeen gekomen : zy waeren door den Baron d'Hoogvorst aenzogt om te beraeden, of het in deze omstandigheden, niet noodzaekelyk
en zelfs dringend was van eene deputatie te zenden
naer den koning, om hem de wenschen van het volk
kenbaer te maeken, en hem voor- te- leggen de veron
gelykingen, waer van men de herstelling vraegde.
Den zeer agtbaeren Baron de Secus helderde dit voor
stel op met herten hevigheyd. Nogtans den Baron d'Hoog
vorst, den Graef De Merode, Palmaert en Van De
Weyer gingen de regering verzoeken van deel te nemen
in de raedpleging : zy antwoórdde, dat zy niet afkeurde
van eene deputatie te zenden naer den koning, maer
dat haere reglementen haer verboden van de raed
pleging by-te-woonen. Het was nu wel tyd om te spre
ken van reglementen ! !
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Den Baron De Secus stelde dan deze twee vraegen voór :
i° Zal 'er van wegens de vergaderde borgerf eene
deputatie gezonden worden naer den koning? men
antwoórdde van alle kanten: jae! jae!
2° ffaer mede zal zy belast zyn?
Mr Van De VVeyer, om geenen tyd te verliezen met
tê spreken over de menigvuldige voórwerpen, waermede
de deputatie moest belast zyn, stelde voor van seffens
een ontwerp op te stellen van het adres, dat men aen den
koning wilde voördraegen. Dit adres wierd gemaekt, en
des avonds in eene tweede byeenkomst goed gekeurd.
Men koos terstond vyf persoonen, die de deputatie moes
ten uytmaekeu. Deze beeren, weêrdig om zoo eene edele
maer gevaerlyke zending te volbrengen, maekten zich
seffens veérdig om in den nagt te vertrekken.
Ondertusscheu was de ordonantie van den generael
De Bylandt met Mr Pletinckx terug gekomen : dezen
verhaelde, dat hy omtrent Mechejeu ontmoet had twee
regimenten voetsvolk met acht stukken kanon, en dat
den kommandant van deze troepen gehoorzaemd heéft
aen bet bevel van zynen optogt te staeken : hetzelve
beéft plaets gehad van wegens een regiment hoezaeren,
die van Gent naer Brussel in optogt waeren.
Den Baron d'Hoogvorst liet, den zelven avond, deze
goede tyding weten aen de borgers door de volgende
afkondiging :
• Het gerugt had geloopen , dat 'er troepen optrokken naer Brus
sel. Den kommandant van de borgerlyke wagt haest zich om be
kend te maeken, dat de militaire oversten bevel gegeven hebhen,
om die te beletten van in de stad te komen... En dat zy geboden
hebben van allen optogt te staeken.»
« De veyligheyd van de stad van Brussel bly ft toebetrouwd aen de
dappere borgers-wagt , die lot hier toe zeer wel haere pügt volbragt heéft. •
• Eene deputatie van treffelyke borgers van Brussel gaet ver
trekken naer den Haag. »
• In afwagting van des zelfs wederkomst , zullen de troepen , die
op het hoog van de stad zyn , stilblyven. De officieren van de bor
gerlyke wagt hebben zich op hunne eer verbonden van te zorgen
dat de zelven geëerbiedigd worden.
« Brussel 28 augusty 1830. « Baron Var der likdek d'Hoogvokst. »
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Den hollandsehen geuerael gaf ook de volgende af
kondiging, om de borgers gerust te stellen.
«Wy generael-major, Graef De Bylandt,opper-kommandant van
de troepen in Zuyd-Braband , te saemen met de andere militaire
oversten dezer stad , laeten weten aen de inwoonders , dat wy
overeen gekomen zyn met de voornaemste hoofden van de borgerlyke wagt van Brussel, dat de troepen, die van daeg in deze
stad verwagt wierden, niet zullen binnen komen, zoo lang als
de inwoonders zullen respectêren de aengestelde borgerlyke overheyd , en het goed order /uilen bewaeren; goed order het welk de
voórnaemste hoofden der borgerlyke wagt zich verpligt hebben
te handhaeven voór het belang van allen , en het geluk van ider
in het byzonder.
• Hoofd-kwartier tan Brussel, dezen 28 augusty 1830.
• Den opper-kommandant Graef Ut Btlandt. >

Het was eene algemeyne vreugd onder de inwoon
ders van Brussel, als zy vernamen, dat 'er eene depu
tatie van treilelyke borgers ging vertrekken naer den
Haag, om aen den koning het volgende adres aen-tebieden.
Sire !
De ondergeteekenden , uwe eerbiedige en getrouwe onde rdacnen nemen in de moeyelyke omstandigheden , daer de stad van
Brussel en andere steden van het Koninkryk zich in bevinden,
de vryheyd van tot U. M. te zenden vyf borgers, de heeren Joseph d'Hoogrorst, den Graef Felix De Merode, Gendebien , Frederik Ln Secus en Palmaert rader, die belast zyn van u te verklaeren dat noyt, in zoo eenen gevaerlyken stand , de goede bor
gers meerder de agting van U. M. en de publieke dankbaerheyd
verdiend hebben. Zy hebben, door hunne onwankelbaerheyd en
kloekmoedigheyd , op dry dagen eene zeer bedreygende oploopenhevd gestild, en zwaere wanorders doen ophouden. Maer, Sire,
zy kunnen aen U. M. niet verzwygen, dat het misnoegen diepe
wortelen heéft; men gevoelt overal de gevolgen van het ramp
zalig Systema , gevolgd door uwe ministers, die onze wenschen
en onze noodwendigheden miskennen.
• Alhoewel de goede borgers van Brussel nu meester zyn van
de beweging; nogtans niets verzekert hun dat zy zelve, indien
het volk niet voldaen word, de slagt-oflers niet zullen worden
van hunne poogingen; zy bidden u dan oodmoediglyk , Sire,
door alle de edelmoedige gevoelens, die het hert van U. M. be
zielen, van hunne stem te verhooren, en alzoo een eynde te
stellen aen hunne regtmaetige klagten. De borgers van Brussel,
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vol betrouwen op de goedheyd van D. M. en op haere geregtigheyd, hebben hunne mede-borgers tot u niet gezonden dan
om de zoete verzekering te bekomen , dat de zaeken , waer over
men klaegt, zullen zoo haest hersteld zyu, als gekend.
De ondergeteekenden zyn overtuygd , dat eenen van de beste
middelen, om dit gewenseht oogwit te bekomen, zou zyn de
spoedige byeen-roeping van de staeten-generael. »
Brussel 28 augustus -1880.

Dit adres was geteekent door vyf en- veertig zeer aenzienlyke inwoondei's van Brussel, onder de welke vele
Edeluians, advokaeten, negocianten en andere agtbaere
borgers, leden van de borgerijke wagt.
29 AUGUSTUS.

Indien den voorgaenden nagt zeer stil geweest is, men
is dit schuldig aen tien iver en waekzaemheyd der borgerlyke wagten. De inwoonders begonnen dan een volle
betrouwen te hebben , dat de rust niet meer zou ge
stoord worden, en zy deden des morgens hunne win
kels open, zonder nogtans hunne koopmanschappen
voor-te-zetten , om dat het zondag was. Men deelde
dezen dag kardoesen uyt aen de borgers, die wapens
hadden; en alzoo 'er vele zich aenboden om de wagt te
houden, en dat men hun geene wapens kon geven, zoo
ging men een verdrag aen om eeuige duyzende geweêren van Luyk te doen komen. Verscheyde persoonen ,
die verdagt waereu van de brandstigting en plundering,
bedreven in de fabrieken, die ik boven. gemeld heb,
wierden aengehouden en in de gevangenis gezet. Dit
deéd het gemeyn volk wel wat morren; doch het had
de wysheyd van zich stil te houden.
Des avonds hebben de borgers twee stukken kanon
naer het stad-huys gebragt, die zy in de kazerne van
sinte-Elisabeth gevonden hadden. Men begon aenstonds
eene kompagnie van kanonniers te formeren, die daerna
met de genen van Luyk zoo grooten dienst aen Brussel
en aen geheel het land gedaen hebben.
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Aenkomst van de Prinsen te Vilcoorden. Zy willen mot krygs-volk te Brus
sel komen. Deputatie gezonde naer Vilvoorden. Barricades.

Eene volkome rust had nu twee dagen te Brussel geheerscht, wanneer zy schielyk wierd gestoord. Immers
den koning had in den nagt tusschen den 27 en a8
angustus op zyn kasteel het Loo,tyding ontfangen van
het gene 'er te Brussel omging : hy was terstond vertrokken
naer den Haag , daer by met zyn ministers eene raedpleging hield , die van zeven ueren des morgens tot mid
dag duerde. Den Prins van Oranje, Frederik en Van
Maanen waeren daer tegenwoórdig. Den koning maekte
dan het besluyt van den 28 angustus, waer door hy
de staeten-generael tegen den 1 3 september byeen-riep :
maer hy ontiing den zei ven dag , nieuwe tyding van
Brussel, en den raed wierd nog eens vergaderd. Het
was by gevolg van deze raed pleging, die van vier uereu
des avonds tot tien ueren duerde, dat "Willem den Prins
van Oranje en Frederik aenstonds naer Brussel deéd ver
trekken met bevel van aen het hoofd der troepen in
de stad te komen. De Prinsen kwamen den 3o angus
tus te Vilvoórden , daer de i5de afdeeling met acht stuk
ken kanon zich bevond. Hun eerste werk was van zeer
nanwkeuriglyk de balteryen nae-te-zien. zy gingen lo
geren in de postery. Den volgenden dag (3i angustus)
omtrent elf ueren kwam Mr Cruykeubourg , adjudant
van den Prins van Oranje, te Brussel met eenen brief
voor Mr den Baron d'Hoogvorst. Den Prins verzogt hem
van te komen naer zyn hoofd-kwartier te Vilvoorden ,
om met hem te handelen over de middelen, waer door
men het misnoegen van het volk zou hunnen stillen ,
en de opinie voldoen.
Den Baron vertrok terstond, vergezelschapt van den
Baron Vandersmissen , den Chevalier Hotton , den Graef
Vanderburch, Rouppe en Silv. Van de Weyer. Deze heeren waeren, van wegens de borgers, belast van aen de
Prinsen uyt-te-drukken het verlangen der Brusselaeren van binnen de stad te komen onder het geley alleen
40.
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van de gedeputeérden, op dal zy dóór hun eygen zel1'en zouden ovcrtuygd zyn zoo van den goeden geest der
borgerlyke wagt als van de borgery , die gelykelyk het
besluyt genomen luidden van het goed order te liandhaeveu en van de vryheyd tk verdedigen.
De gedeputeêrden Ie Vilvoonle/i gekomen zynde, wier
den seffens ontfangeu. Den Prins vim Oranje, wihlfe eerst
in het byzonder spreken met den Baron «fHoogvorst en
Kouppc: op het ey nde van dit byzonder gespreék, in het
welk hy het geding van de borgers-wagt van Brussel
grooteljks preês, kwam hy by de andere gedeputeér
den y/.yne stem was ontsteld, en hy had de traenen in
de oogen : mynhceren , zegde hy, ik heb myne voórne
mens bekend gemaekt aen de heeren, met de welken
ik daer gesproken heb. Ziet hier , in schrift, de herhaeling van het geén ik gezegd heb en van myne voorK'aerden; overziet 'ze, maekt 'ze kenbaer aen uwe
mede-borgers , en Godt zegene u.
Wanneer deze deptitatie naer Vilvoórden vertrok , was
de stad nog zeer gerust: maer als 'er nu omtrent vyf
ueren verloopen waeren sedert haer vertrek, dan begon
het volk te vreezen, dat zy vastgehouden was, en men
boorde op de straeten overal roepen : naer Vilvoórden!
naer Vilvoórden ! laten wy onze gedeputeerden gaen
verlossen! alle de winkels wierden gesloten om dat men
vreesde voór ongelukkige gevolgen : uogtans men zag de
gedeputeérden ten vyf ueren terug komen, en zy wier
den m. 1 greote blydschap ontfangen; zy stapten af aen
het stad-huys, zy deden een omstandig verhael vanbunne zending aen den gehee'en Ktat-tuajor der borgers-wagt, en zy toonden het volgenden stuk, bet welk
de Prinsen hun tot antwoórd gegeven hadden, met l>evei
van het zelve bekend te maeken.
« Gy mogl zeggen aen de braeve borgery van Brussel , dat
dë Prinsen aen de poort zyn van deze koninklyke residentie,
en dat zy hunne armen open doen vo't alle de genen, die by
hun w UU n komen : zy zyn bereyd in de stad Ie komen, om
ringd van die z^lve borgery, en g&rolgd ran de militaire tnagt.

i«3o.

3a3

l die geschikt is om de borgers tc helpen in den njoeyelvken
dienst van waekzaemheyd , welken /.\ tot nu toe ged;ien heb.ben ) zoo haest de onwettige koleuren en vaendels zullen afge
legd zyn, en dat de koninklyke wapens, die eene misleyde me
nigte had doen verdwynen-, zullen op hunne plucis kummu
hersteld worden. •
t WnXEa Prtna tan Oranje, Fredeiuk Prins der Nederlanden. •

Den Baron d'Hoogvorst en de gedeputeerden luid
den aen deu Prins geantwoórd , dat zy niet bemagtigd waeren om aen zulke voorwaerden toe-te-stcmmen, zonder eerst het gevoelen der borgers van Brussel
te raeden te gaen : nogtans de Prinsen hadden verze
kerd, dat de troepen in de stad niet zullen komen , voor
al eer dat 'er op hunne voórstelling zal geantwoord zyn.
Zoo haesl het bekend was dat de Prinsen wilden in
de stad komen , gevolgd van de troepen , en dut zy de
brabandsche koleuren wilden doen afleggen, dan begon
het volk zich te roeren, de hoofden wierden heet, en
men vreesde voor groote wanorders. Den gezant van
Spanieu verstaen hebbende, dat de stad eene dreygende
gedaente begon te vertoonen, ging ten zes neren by den
agtbaeren Baron de Secus, en boód zyne tusschen spraek
aen, het welk den gezant van Oostenryk ook deed. Ten
zeven ueren moest men raed- plegen op het stad-huys:
Mr de Secus stelde het offer van dienst van de twee ge
zanten voor aen den Etat-major en aen de borgers,
die daer byeen gekomen waeren, om te beraedeu of 'er
eene tweede deputatie naer Vilvoórden zou gezonden
worden. Mr Van de Wever stelde zich tegen het voór
stel van Mr de Secus, en hy riep met hevigheyd uyt :
geene tifsschen-komst van vremdelingen in onze zae
ken ! wy borgers , hebben alleen het goed order staende
gehouden , laet ons ook alleen onze zaeken cyndigen.
J.aet ons onze zaek niet onvolks maeken met de mi
nisters van Spanien en Oostenryk 'er te hieten tusschenkomen! hebben wy onder onv geene mannen, die be-t
kwaem zyn , om de Prinsen te verliglen '!
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Dit gevoelen wierd met toejuyging dengenomen ', maer
den Baron de Seeus bemerkte zeer wel , dat het mis
schien voordeelig zou zyn , indien de ambassadeurs gedienstiglyk en op hunnen eygen naem tusschen-kwamen. Daer wierd hun dan een vry-geleyde gegeven om ,
niet als gedeputeérden maer in hunnen eygen naem , de
Prinsen te gaen spreken. Daer wierd ook aenstonds eene
nieuwe deputatie gekozen, om naer Vilvoórden te ver
trekken, ten eynde van veranderingen te bekomen in het
voórstel der Prinsen. Deze deputatie bestond uyt den Ba
ron de Secus t den Prins de Ligne , Max. Delfosse , den
Major Baron Van der smissen , den Baron Duval ,
Techman en Michiels. Zy vertrokken tusschen zes en
zeven ueren des avonds. De menigte omringde hunne
voitueren : zy zegden aen het volk, dat al bezig was
met kassey-steenen op-te- breken, het iuzigt van hunne
zending, zy moedigden het zelve aen om zich stil Ie
houden en van vooïzigtig te zyn: men antwoórdde; Wee
la libertél vive la deputation!
Maer nanwelyks waereo zy vertrokken, of de inwoon^
ders, vreezende eenen kwaeden uytsl.ig van de zaek ,
begonnen langs alle kanten middelen te bereyden om
wederstand te doen aen de troepen, indien zy met ge
weld zouden willen binnen komen. Men maekte barri-*
codes aen verscheyde poorten; men kapte op de bou
levards vele hoomen af, om daer mede de gemeynschap met het inwendig van de stad af-te-snyden; men
zag, op den schaerbeékschen weg, twintig vrouwen
oenen balk aenbrengeu om de poort af-te-sluyten *, de
straeten wierden opgebroken, en vele damen zelfs bragten met iver de materiaelen by om barricades te maeken.
Men was nog bezig met de stad te versterken, wan
neer de gedeputeérden omtrent middernagt, wederkeer
den ; zy hadden moeyte om binnen de Laeken- poort
te komen, ter oorzaek van de barricades , die daer, en
in de byzonderstc straeten, opgeregt waeren; zy verze
kerden de borgers, die hun terstond omringden, van
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den goeden uytval van hunne zending. Nogtans zy wae—
ren in het hegin niet zeer vrindelyk van de Prinsen
onthaeld geweést, en zy hadden veel tegenstand ont
moet. De onderhandeling was zeer hevig geweest , en
alle de gedeputeerden hadden, den eenen na den an
deren, het woórd gevoerd , oni aen de Prinsen voor oogen
te stellen de verbittering die te Brussel heerschte; zy
hadden hem gesmeekt van toch een goedaerdig en dap
per volk tot den uytersten nood niet te brengen, om
eene granwelyke bloedstorting te voorkomen. Nogtans
den Prins van Oranje was lang by zyn voórnemen ge
bleven van in de stad te komen, gevolgd zynde van
zyne krygs-benden : maer schynende zich te bedenken,
was hy eenigen tyd alleen gaen spreken met Frederik,
en dan met Van Gobbelschroy. Na een kort gespreék,
kwam hy weér by de gedeputeérden; de traenen lie
pen over zyne kaeken, en hy zegde dat hun verzoek
toegestaen was, en dat hy zonder krygs-volk zou te BrusBel komeu ( a ).
I SEPTEMBER.
Verzoening tusschen de borger* en het volk. Optoyt der hollandsch* troe
pen naer Brabant. Intrede van den Prins van Oranje te Brussel.

Het verdient in aendagt genomen te worden, dat 'er
gisteren avond en geheel dezen nagt geene de minste
wanorder voórgevallen is. Het gemeyn volk had zekerlyk
met een groot misnoegen gezien de spoedige opregting
van de borgerlyke wa$>t, die zoo kloekmoediglyk wederstaen had aen de kwaedwilligen : maer als het gis—
( a ) Het kettersch handels-blad van Amsterdam sprekende van
deze deputatie, zegde : • De Brussel aeren, zoomen zegt, hebben
verklaerd in alles te willen handelen volgens de grond-wet. Wie
heeft hun het regt gegeven van eenen wil te hebben f Indien men
den prins de Liane, en andere groote schelmen tan die soórt , voór
den hop geschoten had, men zou haest een eynde aen de muytery
gesteld hebben. Het is met eene yzere roede dat men die lieden
moet bestieren. » De andere ketfersche gazetten van Holland
maekten de Belgen uyt voór booswigten, ondankbaeren , dronkaerds, einneloozen, oproermaehers , rerraeders , roovers, moot denaeren etc. etc.
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teren gezien had, dat de borgers, gewapend tegen de
stoorders van de rust , ook de vryheyd van het vaderland
wilden verdedigen , en geene hollanders wilden laeten
m de stad komen, dan legde het zyn misnoegen af,
dan verzoende het zich met de borgery, dan gebruykte
het zyne sterke armen, om te sacmen met de borgers
de stad te versterken, en het toonde zich bereyd, om
eenen dapperen wederstand te bieden aen den Prins
van Oranje , indien hy Brussel had durven aenranden.
Ëer en glorie aen alle de inwoouders van Brussel , die
gisteren door hunne eendragt en door hunne onwanielbaerheyd den eersten grond-steen van de vryheyd
gelegd hebben !
Des morgens zeer vroeg wierden de volgende af- kon
diging en order van den dag aengeplakt.
« Zyne koninklyke Hoogheyd den Prins van Oranje zal van
daeg, allccnchjk met zynen Etat-major en zonder troepen aenkomen; hy verzoekt, dat de borgerlyke wagt hem zou te gemoed
gaen. De gedeputeerden zyn borg gebleven voor zynen persoon
en voor de vryheyd, die hy zal hebben van met de borgerlyke
wagt in de stad te komen, en van 'er uyt-te-gaen, als hy het
goed vind. »

« Order van den dag.
• De heeren Oversten van de Sectien zyn aenzogt van zich
dezen dag, ten tien ueren, met geheel hunne Sectie, met hunne
wapens en in de beste houding te begeven pp de plaets van het
stadhuvs, daer zy zich zullen in order stellen, om Z. K. U. den
Prins van Oranje te gemoed te gaen. Men zal eene kleyne wagt
laeten op ideren post. •
Brussel 1 september 1080.
Den Major graef Var Der Mee.es.

Deze tyding veroorzaekte eene algemeyne blydschap,
om dat men zich liet voorstaen dat men nu niet meer
moest vreezen dat de menigvuldige troepen, die naer
Brussel in optogt waeren , de stad zouden aengerand heb
ben. En waerlyk de tweede en vyfde verdeelingen voet
volk waeren gisteren avond te Mcchelen binnen geko
men ; zes batteryen van artillerie te pêerd kwaemen den
zelveu dag te Contich , en een regiment van lanciers
giüg te Boschout campcren. De garnizoenen van Har
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Tem en Nimwegen wierden met wagens overgevoerd naer
Bra band; het geheel Corps van artillerie van Breda was
al tot Antwerpen gekomen ; de lanciers van Utrecht,
geheel het garnisoen van Amsterdam, de grenadiers en
jagers van den Haag wierden met schepen te Antwerpen
aengebragt, om hunnen helden-moed te komen toonen
tegen de wederspannige Brusselaers , zoo zy zegden.
Men rekende alle deze troepen, waer van 'er een deel
voor Maestricht en Antwerpen geschikt was, op 25 a 3o
duyzend mannen : dus hadden de inwoouders van Brus
sel wel reden van verheugd te zyn, als zy van den Prins
de verzekering hekomen hadden , dat 'er geene troepen'
zouden in de stad komen.
Terwyl de leden der borgerlyke wagt nu bezig waeren met zich te bereyden voor de inhaeling van den
Prins, kwam Mr Cruykenbourg, zynen adjudant omtrent
tien ueren in de stad , om aen den Etat-major der bor
gerlyke wagt te vraegen van voor de inhaeling van den
Prins, de brabandsche koleuren af- te-leggen : deze vraeg
wierd heel kort en uytdrukkelyk afgewezen, om dieswille
dat den Prins , volgens de over-een-komst moest bin
nen komen in het midden der borgerlyke wagt onder
haere Brabandsche vaendels. Van Gobbelschroy van dit
kort en goed antwoórd kennis gekregen hebbende, ver
trok seffens naer buyten, om met den Prins te spreken,
en het is waersehynelyk dat hy hem geraeden heéft
van op die vraeg niet meer aentedringen.
Omtrent eene halve uer daernae zag men, onder de
hevigste tocjuygingen, de borgers-wagten van Sl. Josseten-JSoode en van Molenbeek op de groote merkt komen;
zy waeren genoodigd geweést, om het iuhaelen van den
Prins by te woonen. Ten elf ueren stonden alle de ge
wapende borgers van Brussel, uytgenomen een kleyn
getal die de posten moesten bewaeren, in goed order
op de groute merkt, die zy geheel bedekten; de acht
8ectien waeren daer tegenwoórdig, die men rekende
op meer als acht duyzend mannen. De borgers waeren
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zeer wel gekleed, gelyk op de feest-dagen; hunne wa
pens glinsterden in eene schoone zonne-schyn; eene
ontelbaere menigte van aeuschouwers bezettede de ven
sters van alle de huyzen, en vervulde alle de straeten,
die aen de merkt aenpaelen. Omtrent elf en half ueren
wierd het hevel gegeven van te vertrekken : dan zag
men dit borgerlyk leger zich bewegen in goed order vol
gens den N° der Sectien; de Compaguien van de genoemde
voor-steden waeren aen het hoofd. De vliegende vaendels van Braband, die men besloten had noyt meer afte-leggen, veroorzaekten eene algemeyne verrukking.
Maer alzoo de straeten met barricades afgesloten wae
ren , zoo moesten de gewapende borgers verscheyde keeren , door eenen engen doorgang, op eene rey van twee
mannen passéeren ; zy trokken voort tot meer als ten
halven den allee verte, en stelden zich op eene linie
van dry mannen diep, die begon van binnen de Laeken-poort. Eenige duyzende iuwoonders van allen slach
waeren de borgers-wagt vooigegaen tot aen de Laekenbrug, daer den Prins van Oranjen, in monteéring van
generael en vergezelschapt van vier officieren, ten een
uer overtrok; hy onlmoette welhaest de opper-officieren
van het borgerlyk leger, die hem beleéfdelyk ontfingen : men hoorde onder de vergaderde menigte eenige
stemmen roepen : vive Ie Prince! maer deze wierden
overschreeuwd door chut! chutl vive la libertél de trom
mels wierden geslagen, de wapens wierden gepresen
teerd naer maete dat den Prins de linie der gewapende
borgers passeérde, die agter hem seffens hunne rangen
formeérden en hem volgden. Hy scheén verbaesd te zyn
over hunne schoone houding, en zegde hun verscheyde
keerèn : '/ is tvel , rnyne vrinden, 't is wel! gy hebt
de rust van de stad kloekelyk verdedigd : duyzende
stemmen antwoordden : vive la libertél Hy ontmoette
en herkende M' Michiels, kapiteyn van de achtste Sec
tie, die met- de tweede deputatie te Vilvoórden was
geweest, en die heviglyk gesproken- had van het voor
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nemen der Brusselaers van hunne stad te verdedigen
tegen de troepen; den prms zegde hem : wel, Mynheer
Michiels , gy ziet dat ik myn woórd houde, en dat
ik koom in het midden van U lieden.
Den prms toonde tot hier toe een lachende gelaet :
maer wanneer hy,aen de Laeken-poort, alle de af-gekapte boomen en barricades zag, daer hy met groote
uioeyte kou passéren; wanneer hy zyne oogeu liet val
len op eene outelbaere menigte van borgcis en blouwe
keeleu, die 'er niet zeer vriendelyk nytzagen, dan veran
derden de trekken van zyn aengezigt, en hy wierd bleek.
Nogtans na dat hy een weynig hersteld was van den eer
sten indruk, die hy gevoeld had, bleéf hy staen en zegde :
waerom , myne vrienden, zoo veél toestel? hoe hebt gy
kunnen peyzen, dal den genen , die zich met zoo groot
betrouwen overgeéft aen de borgerlyke wagt, kwam om
deze schoone koninklyke woonplaets te verwoesten ?
waerlyk , myne vrienden , gy zyt kinderen, neen , riep
eenen borger met eene donderende stem en kloppende
op zyn borst, neen ! wy zyn geen kinderen; wy zyn man
nen , die weten wat wy doen en wat men ons wilt doen.
Den prins, aen het hoofd van den Etat-major van de
borgers-wagt , zette zynen weg traegelyk voort : ik zeg
traegelyk : want hy moest van stap tot stap eene kompagnie van slagters volgen, die omniddelyk voor hem
marcheérden : hun stuer gelaet scheén te zeggen : wy
zullen geen slagt-regt meer betaelen ! zy pronkten
mei hunne vuyle kleederen, waer mede zy misschien
nog den zelven dag in hunne slagt-huyzen gewerkt had
den, en zy waeren gewapend met hunne groote been
houwers-messen en bylen. Deze vertooning was niet
zeer aengenaem om zien , en ik geloof dat zy op vele
aenschouwers , gelyk op my, eenen pynelyken indruk
heeft gedaen.
Alle de straeten waeren vol volk; alle de huyzen en
winkels, weynigen uytgenomen, waeren gesloten, het
welk iets vremd en buytengewoonelyk aenbood: nogtans
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de vensters der stagien waeren open en bezet met nieuws
gierigen. Den prins hield niet op van geduerig te salueéren, en gaf dik wils, inhet voorbygaen , de hand aen
de borgers: nogtans hy wierd niet toegejuygd. Op de nrubt
hoorde men eenige stemmen roepen: vive Ieprince ! maer
duyzeude stemmen deden htm zwygen, roepende :p/p<?
la libertel a bas f^an Maanen! dit geroep wierd in
de oude kleertoopers-straet, zonder ophouden herhaelt.
Aen de dry godinnen, daer den toeloop van het volk
overgroot was r hoorde men de locht wedergalmen door
het eenstemmig geroep van vive la liberte' ! Hier kon
hy zyne traenen niet meer wederhouden, en hy zegde :
bui mes amist vivk la liberté! et vous l'aurez. Hy
meynde langs den Magdalena steenweg zich regt naer
zyn paleys te begeven : maer het volk schreeuwde :par
la maison de ville. Hy trok dan naer de groote merkt,
en bleét' staen aen de trappen van het stad-hnys, daer
de regering hem afwagtte : ik ben verheugd ., zegde hy,
van u te zien en van my onder ulieden te bevinden ;
hebt gy geloofd , dat ik gekomen ben, om uwe stad te
belegeren ? neen , mynheeren , ik ben gekomen als bevrediger. Gy weel dat ik alreeds kommandanlgenerael van de kommunaele wagtben; nu benoem ik my
kolonel-generael van de borgerlyke wagt. De troepen
zyn maer om te vegten tegen de vyand , en niet om
te veglcn legen de getrouwe onderdaenen van den ko
ning. Den koning bemind zyne onderdaenen ,• hy wilt
het bloed der Belgen niet vergieten. Gy hebt eenen
goeden koning , die u lief heéft. Roept dan met my :
leéve den koning! maer men bood hem een brabansch
vuendel aen roepende : vive la liberté! den prins stak
zynen arm uyt, hy raekte het zelve aen, en riep ook:
vive la liberté ! 'er by voegende : vive Ie roi! maer het
volk herhaelde dit laetste niet.
Den prins verliet dan de groote merkt, om zich te
begeven nuer zyn paleys, alleenlyk vergezelschapt zyrule
van zyne vier adjudanten en van eenige ruyters der
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borgerlyke wagt; hy trok door de violet-stracl en gasthuys-straol, daer hy eene barricade ontmoette; hy gafde
sporen aeu zyn peêrd, en hy sprong 'er over met zoo
groote stielheyd, dat <yn geleyde hem niet kon volgen.
Maer het heéft weynig gesehol lei i , of dezen onvoorzigtigen sprong heéft hem dner gekost, als ook aen de
inwoomlers van Nrussel, die men voor geheel Lm opa
zou beschuldigd hebben van Irouweloosheyd en verraedery, indien 'er hem een ongeluk overkomen was.
Immers by kwam byna alleen op eeneu vollen galop
op de plaets van het paleys van justitie : de borgers,
die daer de wagt hielden, niet wetende wat de selnelykeaenkomst van eene oranje-kokarde beteekende, stelden
zich onder de wapens op het geroep van de schild wagt,
die het geweêr alreeds op hem aenleg.le : hy dit ziende
trok den toom in, en bukte zich agter het hoofd van zyn
peêrd : gein kkiglyk den sergeant van de wagt erkende
hem en deéd de wapens presentéren. Den prins by de
wagt komende met eeneu van zyne adjudanten, die hem
agterhaeld had, gaf de hand aen den sergeant zeggende:
'l is wel, myne vrienden, 't is wel. Dan vervoorderde
hy zynen weg langs de Ruysbrouck-straet,'de Zavel,
deYsere brug, en kwam omtrent 3 neren in zyn Paleys.
Alle de troepen die, sedert zeven dagen, gekampeerd
waeren voor het Palevs van den koning, trokken daer
binnen op het aenkomeu van den Prins, en het peêrdevolk ging de o pene |>laets van het Paleys bezetten.
Den prins ontliug terstond de opper-olïicieien der
borgers, en vraegde hun eene wagt om hem te bewaeren , het geen hem toegeslaen wierd ; hy sprak im» eenigeu
tyd met hun over het geén hy gezien bad; hy bekende,
dat men hem den voorguenden dag niet bedrogen had
over den toestand van Brussel , en hy gaf nog eens
de verzekering , dat 'er gcenc troepen zouden in de
stad komen.
Omtrent zes ueren wierd het volgende stuk bekend
gemackt.
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. AFKONDIGING
Van zyne K. H. den print van Oranje, in den nacnt des koning»,
oen de inwoonders van Brussel.
« Ik heb my met een volle betrouwen begeven in het mid
den van U lieden : myne gerustheyd is volkomen , om dat zy doór
uwe getrouwigheyd gewaerborgd is.
« Het is aen uwe zorg, dat men schuldig is de herstelling
van het goed order; het is my aengenaem dit te erkennen, en
u daer over te bedanken in den naem van den koning.
« Vervoegt u met my om de rust te verzekeren , dan zal 'er
niet eene krygs bende in de stad komen, en ik znl , met de autoriteyten overeen-komende , de noodige maet-regels nemen om
de stilte eu het betrouwen weder-te-brengen.
Eene kommissie, bestaende uyt de heeren
Den hertog van ürsel , president ;
Vanderfosse , gouverneur der provincie ;
Wellens , borgemeester van Brussel ;
Emmanuël Vanderlinden ePHoogvorst, kommandant van de borgers-wagt ;
Den generael d'Aubermé;
Koekaert, lidmaet van de regentie;
Den hertog van Arenberg ( din op myn verzoek toór die zoek
heép willen mede-werken ) ;
Stevens, lidmaet der regentie, seeretaris;
is belast van my die maet-regels voor-te-stellen. Zy zal morgen
2 september, ten negen ueren des morgens, zich vereenigen in
myn Paleys.
Brussel fVm 1 september 1 880.
Willem prins tan Oranje.

Nogtans men was niet te vreden over eenige leden
van die kommissie; en den Baron d'Hoogvorst verklaerde,
dat hy geen deel zon maeken van de zelve, ten zy dat
'er eenige leden van de borgers-wagt by gevoegd wierden.
2 SEPTEMBER.
Wederkomst van do deputatie, getonden naer den Haag, naer rapport. Willem
hlyft hnppiy. Afkondiging van denpr;nsvan Ornnjo. Misnoegenvan het volk.

Dezen morgen wierd het gerugt verspreyd dat de de
putatie, die naer den Haag geweést had, te Brussel weder
gekeerd was. Alen stak seffens de koppen byeen, en verscheyde groepen vergaderden op de groote merkt. Den
baron d'Hoogvorst, om de rust te bewaeren , gaf voor
middag eene afkondiging, waer in hy zegde :
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De deputatie is weder gekomen; zy heéft voldoende tydingen,
die bekwaem zyn, om de gemoederen gerust-te-stellen; men is
bezig met de zelve te drukken , en zullen u zonder uytstel bekend
gemaekt worden. De kommissie is in dezen oogenblik vergaderd
in het Paleys van den prins van Oranje , die op myn verzoek de
heeren Rouppe en Vandeweyer by die kommissie by-gevoegd heéft.

Men on Ui ii» deze tyding met betrouwen, maer zonder
veel genoegen. Doch men hield zich stil : den prins
ging zelfs na middag wandelen in de warande, alleen lyk vergezelschapt van twee adjudanten en van den
Chevalier Hotton, kommandant van de borgers-wagt te
|>eêrd ; hy bleéf dikwils staen , om te spreken met verscheyde persoonen die hy ontmoette, en hy gaf hun
vrindelyk de hand Wanneer hy naer zyn Paleys we
derkeerde, vond hy daer den Man pi is de Chasteler op
schilwagt staen, en zegde: gy hier, Marquisl gy zyt
braef. Mr de Chasteler antwoordde : Prins! alle de Bel
gen zyn braef, als zy de vryheyd moeien verdedigen,
ffy hoopen , dat de beloften dezen keer zullen werkstellig gemaekt worden.
Des avonds zeven ueren, wierd het rapport van de
deputatie, die naer den Haag geweést was, bekend ge
maekt, het welk hier by verkorting volgt.
« Wy zyn op den 80 angustus in den Haag gekomen , en wy
hebben den volgenden dag andientie van den koning gehad; hy
heéft ons wel ontfangen , en na dat hy het adres had hooren
lezen, heéft hy gezegd, Aai hy zeer blyde was van onze wenschen
voórkomen te hebben met de stacten-generael , tegen den 13 septem
ber by-een-te-roepen , het welk den wettigen middel is, om te kennen
en te roldoen aen de wenschen ran alle de deelen van het koninkryk. ■
■ Dan hebben wy gesproken van de responsabiliteyt van de
ministers : den koning heéft geantwoórd , dat zy in de grondvoet niet vastgesteld is, en dat zy met kon ingesteld worden, als
met de grond-wet te veranderen,
« Op ons verzoek van eenige ministers en byzonderlyk Mr Van
Maanen a f- te-zetten , heéft den koning gezegd, dat de grond-wet
hem den vryen keus geeft tan zyne ministers; en voor liet overige,
dat hy niets kon bepaelen, zoo lang als hy zou schynen daer toe
gepraemd te zyn; dat hy te vasthoud aen de eer van de kontnklyke weerdigheyd te bewaeren , om den schyn te hebben ran te wy~
hen gelyk iemand, daer men iet aen vraegd met het pistoól op de
keél. Hy heéft ons eenigzins laeten hooren , dat hy onze rraeg
zou kunnen in aenmerking nemen.
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« Wat nengaet het hoog geregts-hof geplaetst in elen Haag,
fiy heéft geantwoord , dat die plaets gekozen was na eene typt
raedpleging ; dat hy voór het orerige zich zal bezig houden met die
rehlamatie, en dat hy zal peyzen op den middel om alle de belan
gen te voldoen.
« Op ome vracgen wegens de ongelyke verdeeling der ampten,
xegde hy , dat het zeer moeyelyk was ran idereen te vrcden te
stellen, dat hy zich met dit voorwerp zal bezig houden, zoo hoest
het goed order zon hersteld zyn; dat het vooral betaemde, dat de
prinsen zyne zonen binnen bmssel kwurm ak.n hkt hoofd der troepen ,

en aldus deden ophouden den staet van omringing ( etat d'obsession),
voór den welken hy niet kon icyken , zonder een schadehjk voorbeeld
te geven aen alle de andere steden ran het koninkryk.
« Na zeer lange bemerkingen op de waerschynelyke rampen ,
die 'er zouden voórvallen, indien de krygs-magt met geweld bin
nen Brussel kwam , heeft Z. M. ons verzogt van ie spreken met
den minister der binnelandsche zaeken , en tan by de prinsen te
gaen , als wy te Brussel zullen wedergekeerd zyn. Op het eynde
heéft den koning zynen wensch uytgedrukt, dat alles terstond
zou mogen in rust zyn; hy heéft ons met een levendig gevoe
len gezegd , en verscheyde keeren herhaeld , wat grooten afschrik
hy had ran bloed te vergieten.
« Na eene andientie van twee ueren , hebben wy Z. M. verlaeten , en wy zyn by den minister gegaen , die ons des avonds
8 ueren, ontfangen heéft. Wy hebben hem gesproken van de
zelve voórwerpen, die wy aen Z. M. voorgelegd hadden. Alle*
is hier gehandeld geweést met eene openhertigheyd, die ons
groote hoop heéft gegeven.
■ Op verzoek van verscheyde leden van den Etat-Major der
borgerhke wagt, en in gevolge het verlangen van Z. M., heb
ben de heeren Jo.seph d'Hoogvorst en Gendebien zich begeven
by den Prins van Oranje; zy hebben hem verhaeld den uylval
van de zending naer den Haag en den siaet der zaeken te Brussel,
die zy hem uytgelegd hebben zoorlaeuig als hy is, zonder iets te
veynzen. Hy heéft hun verzekerd, dat hy van de kommissie,
die dezen morgen is vergaderd geweést, zeer voldoende gevol
gen hoopte, en die bekwaem zullen zyn om te bewyzen zyn
verlangen en zyn vast bosluyt van aen de wenschen van het
land te voldoen ; hy heéft hun belast van u te zeggen , dat hy
zich stcld tusschen Z. M. en de Velgen , en dat hy onze rtaegen
zou ondersteunen, om den spoedigsten en volkotnensten goeden
nytral te bekomen. •
« Wy hebben dezen morgen vast vernomen , dat de kommis
sie, vereenigd in het Paleys van den prins, zich iverig bezig
houd met het voórwerp van haere zending, en dat 'er haest een
zeer voordeelig besluyt, over uwe verscheyde vraegen , zal gege
ven worden.
Brussel 2 september lfroO. • Was geteekend van geheel de deputatie.
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Naitwelyks was dit rapport bekend, of men zag het
misnoegen overnl uytschynen; men zegde en men herhaclde langs alle kanten : het zyn maer beloften en niets
den beloften. De gemoederen wierden meer en meer
ontsteld, wanneer omtrent tien ueren de» avonds de
volgende afkondiging grdaen wierd.
• Inwooader* van Brussel !
« Het tapport van uwe gedeputeêrden verzekert u , dat uwe
wetischen aen den koning bekend zyn ; zy zyn ook bekend gem:iekt aen den prins van Oranje, en gy hebt eene gegronde hoop ,
dat zy van 'L, M. zullen wel omfangen worden. In dezen staet van
zacken zult gy , vol betrouwen op de woórden van den Koning
en op de voorspraek van zyne Koninklyke hoogheyd , gerustelyk
daer van de gevolgen verwagten. •
- • De Kommissie, belast zynde , niet om beshiyten te rnaeken
maer om maet-regels voor-te-stellen, die aen het land voordeelig zyn, zal het zich toteene pligt rekenen van alzoo voort-tefaen in aen Z. K. H. voor te stellen alles, het gene de rusten
et betrouwen kan wederbrengen. »
Deze afkondiging, zonder dattim, onderteekend door
den IVms van Oranje en door den hertog van Ursel ,
deéd geen beter ttytwerksel als de bekendmaeking van
bet rapport; zy wierd overal, daer zy gelezen wierd, uytgefloten . en op de groote merkt verbrand. De beweging
wierd daer zoo groot, dat men voor wanorders vreesde.
M'dlloogvorsten Mr VandeWeyer kwamen de vergaderde
menigte aenspreken, en deden al wat mogelyk was, om de
gemoederen te stillen, waer in zy gelukten. De menigte
versprev ddc zich roepende : vive Ie Baron d' Hoogvorst!
en het overige van den nagt is gerust geweést.
3 SEPTEMBER.
Men vrwt/t de afscheyding van Holland on van Be/gien. Den prins vertieki
naer den Haag , om deze vrneg aen den honing voormte- stellen.

Den dag van den 3 september is gedenk-weêrdig, en zal
altyd eene scboone blad-zyde hebben in de jaerboeken
van ons Vaderland. Immers het is op dezen dag, dat de
borgers,die tot nu toe het waeragtig oogmerk der re
volutie uiet uytgesproken hadden, zich openlyk vcrklaerd
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hebben, en kloek moed iglyk den cenigsten weg zyn ingegaen, die kon geleyden tot de vryheyd van het Vaderland.
En waerlyk de kommissie, die in het Paleys van den
Prins vergaderd was , had gisteren nog maer flouwelyk
gehandeld; zy had altyd gehaperd in het gene het welvaert van ons Vaderland haer oplegde van voor-te-stellen :
maer van daeg heéft zy met alle vryheyd haer gevoe
len uytgedrukt. Het is wel mogelyk dat de gedeputeérden
van de patriotten van Luyk , die dezen morgen ten 8 ueren
te Brussel aengekomen waeren, eenen grooten invloed
gehad hebben op de kommissie. Die gedeputeérden wae
ren gegaen regt naer het kwartier-generael der borgerswagt en hadden daer verklaerd, dat de inwoonders van
Luyk aen de Brusselaers aenboden allen onderstand,
die men zou noodig oordeelen in mannen , fusieken ,
oorlogs-behoeftcns en zelfs in artillerie. Hoe het zy of
niet, de kommissie liet ten tien ueren aen den prins we
ten , dat den besten middel , om de rust en het betrouwen
te herstellen, was van de afscheyding van holland en
van Belgien te verklaeren : nogtans, om in eene zaek
van zoo groote aengelegenheyd meerder licht te hebben,
stelde zy hem voor van de leden der staeten-generael ,
waer van 'er cenigen te Brussel waeren, by hem te roe
pen om hun gevoelen te vraegen. Den prins nam dit
voórstel aen, en hy verzogt den Graef de Celles, den
Baron de Secus , den Graef Cornet de grez , Barthelemy ,
de Langhe , en de Brouckere by hem te komen, Deze
heeren spraken aeu den prins met alle vryheyd over
den stand der zaekeu en over de gesteltenis der gemoe
deren; zy vertoonden hem, dat de Belgen vueriglyk ver
langden om van holland volkomenlyk afgescheyden te
zyn;7.y voegden 'er by dat, alhoewel de gemoederen zoo
zeef verbitterd waeren , nogtans de Belgen wilden blyven
onder de bestiering van Nassauw,en, indien de moeyelykheden uyt den weg geruymd wierden, dat de dy
nastie van Oranje op de gencgenheyd en getrouwigheyd
van allen mogt stacl macken. Den prins nam dit zeer
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wel aen ; maer hy wilde nog meer licht heLben. Hy verzogt by hem te komen de hooge officiereu van de borgerlyke wagt, alle de komma udatiten van de acht sectien,
en verscheyde andere treffelyke inwoonders van Brussel.
Den prins ontfing ter zelver tyd eene deputatie, gezon
den door de kommissie van veyligheyd te Luyk om hem
het gevaer, dat die stad hedreygde, bekend te maeken.
Deze deputatie nam deel in de groote beraeding, die
ging plaets hebben.
Alle de genoodigde persoonen in het Paleys verga
derd zynde, heéft den prins hun gevraegd : welk is uw
verlangpn ?
De vergadering eenpaeriglyk : « De afscheyding van
Holland en van Belgien, die den eenigsten middel is om
de verbittering van het volk te stillen. » Mr Moyard vraegde
ook in den naem der vergadering , dat de troepen , die
nog in het Paleys van den koning waeren, aanstonds
zouden uyi de stad trekken.
Den prins grootelyks beweégd : mynheeren! indien ik
uwe wenschen gaen voórstellen aen den koning , mag
ik verzekerd zyn , dat gy inwendig niet pcyst om van
Dynastie te veranderen ?
De vergadering : wy willen niets dan de vryheyd en
de onafhangeljkheyd van ons land; de afscheyding van
den Noorden en van den Zuyden is den eenigsten mid
del om die te bekomen.
Den pri ns : maer beloojd gy dan van getrouw te blyven aen de Dynastie ?
Geheelde vergadering met verrukking: wyzweèren het!
Den prins : wilt gy niet fransch worden ?
De vergadering : neen! neen! wy willen Belgen blyven , maer Belgen die vry zyn en onafhangelyk.
Den prins : wel indien de Franschen oyt uwe on
afhangelyk heyd wilden afnemen, zoud gy my volgen
en tegen hun vegien ?
De vergadering : jae ! jae ! wy zullen het doen , als gy
ons verzekerd van onze vryheyd , zonder de widke wy
niet meer willen leven.
/3.
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Den prins: zult gy met my roepen : vivat den koning ?
De vergadering : neen ! niet voor al eer «lat onze wensehen verhoord zyn : maer vivat den prins! vivat de
vryheydl vivat Belgien! (a).
D;m liepen de tiaenen uyt de oogen van den prins
en van vele omslaenders, die malkander omhelsden in
het midden vnn eetie algemeyne verrukking : de hollandsehe generaels, «lic daer Insschen de menigte ge
mengeld waeren , konden hunne traenen niet wederhouden, uytroejCnde : bravo, mynheeren, bravo! zoo moet
men aen de prinsen de waerheyd zeggen !
Den prins zegde dan aen de vergadering « dat hy ging
vertrekken naer den Haag, om de tvenschen van het
volk aen den koning voor- Ie- stellen , en dat hy spoedig
met zyn antwoórd zal te rug komen. » Hy vertrok in
der daed ten twee neren uyt Brussel, vergezelschapt
van zynen Klat-major en van de borgers-wagt te peêrd,
die hy zelf op geheel den weg tot Vilv oórden kommandeerde. Frederik verwagtte den prins met groot ongeduld;
hy scheen 'er over ongerust te zyn; hy wdgtte hem
af' op den kasscy, en zoo haest hy hem zag, liep hy
hem te gemoed. De eerste woorden van den prins van
Oranje aen zynen broeder waeren : ik heb die briganos
gezien! nogians hier vernomen hebbende, dat 'er troe(a) Wevnige dagen daerna leasde men in de Arnhemsche Cou
rant opgesiehl door den dollen dominé Doncker-Curlius : « De
oproer-maekers vraegen de afseheyding der twee deelen van het
koninkrvk : zv wevgeren zelfs aen den prins van te roepen : leert
den koning, indien hunne wensehen niet voldaen zyn. Wie zvn
het, die «leze vraeg doen ? zyn helde representanten van geheel
Belgien ? neen ! het ivn alleenlyk eenige wederspannige borgers
van Brussel en van Luyk met zeven leden van de slaeten-generael, onder de welke den veragtelyken de Celles zieh bevind.
Ter wapen! de opioerigen onder! het bloed ran wederspannigen u
geen Hoed ran broeders. Dnsdaenig is de tael van alle «Ie inwoon«Iers van Holland... En T,nllen,in weêrwil van dit alles, de ev«sehen van «Ie wederspannigen toegeslaen worden, om dat verineders, gelyk eenen d' llooqrorst , eenen de Celles, eenen de Secns,
' eenen de Brouclere de onhesehaemdheyd hebben, van op eene
tmaedelyke wys, den held ran Waterloo te behandelen?»
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pen naer Loven gezonden waeren , otn «Hl; stad aeu-teranden, zond hy seffens hevel aen den generael Trip
van zyne optogt te staeken en van af-te trekken op
Canipenhout. Ily natu dan zyn afseheyd van de bor
gers wagt, huu de hand toerej kende en nog eens ver
zekerende dat hy by den koning zal doen al wat mogelyk is om de wenschen der Belgen ,' die hy zoo even
brigands genoemd had) te ondersteunen. Ily Vertrok
aenstonds in eeue post-chees naer Mecliclen, kwam des
avonds te Antwerpen, en den volgenden <ag 4 septem
ber des morgens ten 9 ueren in den Hang. Hy hegaf'
zich regt naer zyn l'aleys, daer den koning hem aenstonds
ging spreken eu hem liet grootste misnoegen toonde, om
dat hy met de troepen in Brussel niet in getrokken was
en, onder debrahansche ^aendels, zyne intréJe gedaen
had aen het hoofd der gcvva|)ende borgers : maer zyne
gramschap ber.stte geweldig uyt als zynen zoon hom de
vraegen der Belgen voórlegde. Willem dcéd oumiddclyk zynen geheymen raed byeen komen om maetregels te nemen, en den volgenden dag teekende hy die
ongelukkige proklamatie van 5 sptember, weke ik in
het vervolg zal geven.
Ondertusschen zoo haest den prins van Brussel ver
trokken was, hebbeu alle de Irorpen de sta»! vernieten
en zich naer Vilvoorden begeven, ingevolgn de overeen
komst , die de gewapende Lorgers met hem gemaekt
hadden, gelyk men ziet uyl de volgende afkondiging,
die ter zelver tyd bekend gemaekt v.ierd.
• lnwoonders van Brussel !
«Zyne koninklyke hooghcyd , den prins van Oranje , komt van ons
nen-te-bieden van aenstonds te vertrekken naer den Haag , ten
eynde van zelf onxe vraegen aen 'L. M. voór-te-stellen : hy tal de
zelven met allen zynen invloed ondersteunen, eu hy heéft ullu
reden om te hopen, dat zy ons zullen tocgestaen worden. ■ *
« Terstond na zyn vertrek zullen de troepen uyt de stad trekken. »
«De borgerlyke wagt verpligt zich op het woord van eer, van
geene verandering van Dynastie te gedoogen , en van de stad <*u
byzouderlyk de palcyzen te beschermen. » Brussel 3 september 1830.
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Deze afkondiging was onderteekend doór 21 officieren' van de
borgers-wagt , en door den geheelen Etat-uiajor van de Hollan
ders : leeger stond : gelykformig aen de tvaerheyd ,
Willem Prins tan Oranje.

Laet ons nu eenen oogslag geven op het gene 'er in tusscheu tyd in andere steden van Belgien voórgevallen is.
Opstand te Loven. De Hollanders vyt de stad gejaegd. Trip yaet de tovenaers
aenranden. Hy moet aftrekken.

De voórvallen van Brussel van a5 angustus waeren
des anderen dags al vroeg te Loven bekend. De rege
ring nam geene maet -regels, 0111 het goed order te bewaeren dan in den namiddag, en deze konden seflens
niet uytgevoerd worden. Des avonds en de volgende
dagen was 'er eene groote woeling onder het volk. De
borgers-wagt stelde zich op de been om met de schut tery het goed order te bewaeren : maer het willekeu
rig gedrag van eenige officieren van deze laetsten
verbitterde meer en meer de gemoederen van het volk.
Op zondag , 39 angustus zag men, des morgens, eenige
persoonen met de Brahandsche kokardete voorschyn ko
men ; en omtrent elf ueren kwam M' Thielens op de groote
merkt, draegende een Brabandsch vaendel, het welk
hy Sm8 Pinten op de trappen van het stad-huys. Deze
onverwagte verschyning van onze vaderlandsche koleuren wierp de verwarring in de regering, waervan 'er
eenige leden meer smaek vonden iu het Oranje-koleur.
Men begon terstond raed-te-plegen , of men het Bra
bandsch vaendel zal aennemen ; en na eenen hevigen
wederstand van wegens eenige mannen, wierd 'er besluten, <hit men het zelve zal opsteken. Mr P. RemiMastraeten kwam dit besluyt aen het volk op de Merkt
aenkondigen, het welk eene algemeyne vreugd veroorzaekte. De Brahandsche kokarde wierd dan van alle de
boigers opgesteken, en men pejsde.dat alles nu zou
stil blyven, om dat het garnizoen onzydig scheen te
zyn iu alles wal 'er gebeurde.
Maer men had bemerkt, dal de militaire overheyd
bcdcktelyk, uyt verscheyde plaeUen, veél buskruyden
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kardoezen naer de kaserne had doen overdraegen, en
daer wierden verscheyde kwaede gerugten verspreyd
wegens het gedrag van Mi' Gaillard, kommandant van
de stad : men heschuldigde hem dat hy vele fusieken,
die voór de horgerlyke wagt geschikt waeren, heymelyk van het stad-huys had doen afhaelen, en dat hy
buytengewoonelyke numitien in de kaserne vergaderd
had : hy loochende dit, en zegde « dat die gerugten
verspreyd wierden door zyne vyanden, om hem aen de
inwoonders haetelyk te maeken; hy verzekerde op zyn
woórd van eer, dat alles wat men hem optygde, valsch
was, en dat hy noyt zou gedoogen, dat 'er eenen
fusiek-school op de borgers zou geschoten worden. »
Dit antwoórd, dat hy meermaels herhaeld heéft, vol
deéd niemand als de regering, die in hem alle haer
vertrouwen gesteld had.
Nogtans de ongerustheyd van het volk groeyde aen,
en het verzamelde op de groote merkt en voor de
kaserne. De schuttery wilde die verzameling verstrooyen : maer ongelukkiglyk zy gebruykte hier eene strafheyd, die niet te pas komt dan in den uytsterten nood,
en die in zulke omstandigheyd altyd gevaerlyk is: het
volk wapende zich met steeuen, en men vreesde, dat
'er ging gevogten worden. De heeren De Neéf, Paschal
D'onyn en Van Meenen kwamen 'er tusschen, en de
den met goedheyd /-00 veél, dat de verbittering van
het volk gestild wierd; de verzameling verminderde,
de rust scheén hersteld te zyn, en de troepen hielden
zich stil in hunne kaserne. Nogtans de horgerlyke wagt
en schuttery bleven onder de wapens, en deden geduerig de ronde, het welk aen het volk niet zeer behaegdc.
Maer het gerugt dat 'er vele troepen van Holland
naer Braband kwamen, en dat den koning zynen mi
nister Van Maanen niet wilde afzetten , bragt eene ongelooflyke verbittering voort. Eene groote menigte van
volk vergaderde den 2 september, op de Merkt; eeuige
gingen naer het stad-huys en vraegden wapens, altyd
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verzekerende, dat 'er eenen depot van fusie-Ken in de
kaserne was. Den kommandant van de stad kwam hy
het volk, en zwoór op zyne eer , dat daer geen wa
pens noch munitien waeren : nogtans de menigte hield
het tegenstrydig staen, en wilde 'er de proef gaen van
nemen : zy liepen naer de kaserne; de poort wierd
na eenig geweld open gedaen, en in dien oogenblik
gaven de hollanders vuer op de menigte, waervan 'er
dry dood bleven, en verscheyde wierden gekwetst. De
achultery dit hoorende begaf zich derwaerts, hebbende
haeren kommandant den heer Paschal d'Onyn aen haer
hoofd. Mr Gaillard vergezelschapte hun, belovende van
regt te doen en alles te herstellen. De schuttery om
trent de kaserne gekomen zynde, bleéf staen op eeue
kleyne afgelegenheyd. Gaillard stapte alleen vooruyt;
hy belde verscheyde keeren, en op het openen der
I>oort, kwam 'er eene groote bende van het garnizoen
tot op de straet en gaf schielyk vuer op de borgers :
gelukkiglyk dat dezen, op eeueu leegeren grond staende,
niet getrolfen wierden van de kogels, die zy boven hun
hoofd hoorden snorren. Do gramschap van het volk
kende dan geene paelen meer; zy wierpen zich als briesschende leeuwen op de moordenaeren, waervan 'er eenigen gekwetst wierden; anderen legden de wapens af,
en vlugtteu langs den hof der kaserne ; het o.erige
met het grootste dfel der officieren en den komman
dant liepen de stad uyt; zy begaven zich langs de
dorpen en omwegen by het corps van den geuerael
Trip, die dan tusscheu Loven en Mechelen geposteérd
was; een ander deel liep naer Thienen , daer het byna
geheel ontwapend aenkwam.
De borgers nu meester zynde van de kaserne, von
den daer cenige honderde fusieken, poeyer en kar
doezen , die aen de Lovenaers wel te pas gekomen zyn.
De Regering had haeren post verladen : de borgers
stelden dan seffens een kommissie van veyligheyd aen,
om te waeken voor de verdediging van de stad, en voor
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de bewaering van het goed order : zy namen ook het
besluyt, van geene ljoliandsche troepen meer te laeten
in de stad komen.
Noglans prins Frederik verstaen 'hebbende, wat 'er
te Loven voórgevallen was, gaf aen den geuerael Trip
bevel van derwaerts op- te- trekken , en van door bet ge
weld der wapenende oproerigen te dempen. Trip trok
op met eenen hoop bmders en dragonders, met zes hon
derd mannen voet-volk en vier stukken kanon. Die man
nen waeren zeer verheugd van naer Loven te gaeu om
den volgenden zondag, de kermis hy-te-wooneu. Maer
de Lovenaers besloten van die kermis-gasten met alle
mogelyke kiygs-eer te ontlangen. Ken deel der borgers,
die wapens hadden, trok naer de vesten, terwyl een
ander deel van mans, vrouwen en kinderen de straeten
afsloten met Barricades. Den goeden Trip kwam, vrydag 3 september ten 10 ueren des morgens trotselyk
voor de stad : hy wierd met fusiek-kogels onthaeld, en
bleéf met zyn gezelschap schielyk stilstaen. Mr Paschal
d'Onyn en verscheyde leden van de Regering, die dan
wederom te vpórsehyn gekomen was, trokken de stad
uyt om met den kommandant in onderhandeling te
treden : maer de onderhandeling wierd tweemael af
gebroken. Dit duerde wat te lang, want het was nu al
vyf ueren na middag. De Lovenaers ziende, dat hunne
vrienden geenen lust hadden om binnen te komen, en
dat zy ook wat moeyelyk waeren om af-te-trekken , na
men het besluyt van bunnen af-togt gemakkelyk te maeken : zy trokken gewapender hand de stad uyt, en gin
gen de hol'anders met loode ballen begroeten : eenen
liollandsche officier wierd gedood, en verscheyde soldaeten wierden in den eersten aenval gekwetst; dit wierp
de wanorder in hunne rangen, en het was in dezen
oogenbhk dat Trip het gekik had van het order van
Vilvoorden, daer ik boven van gesproken heb, te ontfangen,het welk hem seffens deed te rug trekken naer
Campenhout. Verscheyde Lovenaers zyn in dien aen-
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val gekwetst geweést. De lanciers hebben eeneu vremdeling, die geene wapens had en niets gedaen had, gevan
gen, gesabeld en eyndelyk dood geschoten om hunne
woede te voldoen.
Beweging te Lui/k. Eene deputatie word naer den Maeg yesonden en eene an~
dere naer den prins van Oranje te Brutel. Beroerte onder het tolk.

Zoo haest de voórvallen van Brussel, op den 26 au
gustus des avonds , te Luyk bekend waeren, zag men eene
zekere roering onder het volk. Een deel van de stedelyke en militaire overheyd bleéf geheel den nagt op
de been. Den volgenden dag des morgens deéd den gou
verneur, M'Sandberg, afkondigen dat 'er eene kommissie
van veyligheyd aengesteld was : deze bestond uyt veer
tien persoonen, waervan Mr d'Oultremont president was.
Daer wierd ook eene borgerlyke wagt te voet en te peêrd
opgeregt. Den kommandant van de stad, op verzoek van
den kommandant der schuttery, liet toe dat allede pos
ten, die door de soldaeten bezet waeren, zouden bewacrd worden door de borgers, die hy ook van kardoe
zen voórzag. In den nagt tusschen den 27 en 28 an
gustus is 'er eene deputatie van dry treffelyke borgers
naer den Haag vertrokken, te weten de heeren Raikem,
De Leeuw en Dechanips, die belast waeren van aen
den koning een petitie te draegen, waerin men vraegde
de volkome herstelling van alle de verongelykingen, daer
het volk over klaegde.
Op «kn 28 des morgens ging de borgers-wagt, vergezelschflpt van veél volk naer het stad-huys met een
Luyks vaendel, rood en wit; en zy wierden op hunnen
doortogt heviglyk toegejuygd. De kommissie ziende, wat
het verlangen der borgers was, deéd het Luyks vaendel
op het stad-huys misteken tot groot genoegen van de
menigte, die de Merkt vervulde. Sefl'ens zag men het
zelve vaendel waeyen op de poort ^imercoeur, op den
thoren van saint-Paul en op het Paleys van justitie.
Na middag zag men verscheyde soldaeten vreédsaemlyk
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wandelen met borgers, die met de Luyksclie kokarde
vercierd waeren. Alles was zoo gerust, dat men van
wegens het volk geene wanorders te vreezen had. Eenen
winkel omtrent het stadhuys, daer men kokardea verkogt, wierd als belegerd door het gemeyn volk, het
welk daer ging koopen : dringt zoo sterk niet, riep
eenen \an het volk , men zou zeggen , dat wy willen
plunderen. — Plunderen, antwoórdde eenen anderen,
die zeer arm gekleed was, wy slagen 'ze dood, die zou
den plunderen.
Den 3o angustüs liep het gerugt, dat 'er troepen
van Maestricht op Luyk marcheerden, en dat men
het kasteel versterkte. Eene groote menigte van volk
vergaderde op de Batte , en vraegde wapens met groot
geschreeuw, roepende dat het noodzaekelyk was van
tegen het kasteel op-te-trekken, De kommissie zond twee
van haere leden naer het kasteel : den kommandant be
kende, dal 'er in der daed een bataillon moest te Luyk
komen , maer dat hy bevel gezonden had van te Ton
geren te blyven. Dit was genoeg, om het volk voor
dezen oogenblik stil te houden. Nogtans den gouverneur
van de provincie, op verzoek van de regering, zond deu
volgenden dag eenen brief aen prins Frederik, om hem
te bidden van geene troepen te doen naer Luyk op
trekken, uyt vrees dat de verbittering van het volk
zou kunnen uytbersten.
Ondertusschen was de deputatie, die naer den Haag
gegaen was, te Luyk weergekeerd. Zy deéd den 2 sep
tember haer rapport aen de kommissie, en zy had geenen beteren uytval gehad als de deputatie van Brussel,
die zy in den Haag ontmoet had; den koning had niets
toegestaen, en zelfs niets beloófd. De gedeputeerden
hadden sterk aengedrongen by den koning, op dat hy
Van Maanen, die zoo haetelyk was aen het volk, zou
afzetten: Z. M. had geantwoord, dat hy konstilutionnelen koning was, dat hy alle zyne konstitutionnele
regten moest bewaeren; dat zynen eed en zyn devies
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waeren van de grand-wet te handhaeven , en dat
hy niet verstond, dat men hem des aengaende de

wet gaf
Wanneer het volk vernomen had, dat de gedepu
teerden niets in den Haag bekomen hadden , liet het
een geweldig misnoegen bijken , en het begon openlyk
te doen zien, dat bet niet van zin was van zich nog
langer, door den hollander, te laeteu verdrukken. Indien
liet dezen dag zyne gramschap nog niet liet uytbersten,
de reden was , dat het zich niet wilde stellen in de pynelyke omstandigheyd van de schuttery en borgers-wagt
te bevegten : maer men zag wel, dat die gedwonge
stilte niet lang kon doeren. Het is hierom dat de kom
missie van veyligficyd goedvond van aenstonds eene
dcpnlatie naer Brussel te zenden om aen den prins van
Oranje kennis te geven van de gevaerlyke gesteltenis,
daer Luyk zich in betond.
Den volgenden dag, 3 september, hebben de schnttery en de borgers-wagt de wapens afgelegd, zeggende
dat zy het antpt van de policie niet meer wilden bedie
nen, en alleenlyk waeken om eenige lanteêrnen te bewaeren. Nae middag zag men bet volk en de werklieden
zich vereenigen en tegen den avond waeren 'er meer als
twee duyzeud menschen vergaderd op de merkt, roe
pende, dal men hun moest wapens geven. Maer al/.oo de
kommissie bun niet konde, of misschien niet wilde vol
doen, gingen zy hy verscheyde kooplieden, en maekten
zich meester van omtrent 2,5oo geweêreu; zy vervoer
den de 7elven naer eenen grooten zael, daer zy hun wagtbuys van maekten. Dit gedaen zynde, kozen zy hunne
oversten, die hunne uaemen opschreéven, en hun de
geweêren uitdeelden op voorwaerde, dat zy aen de eygenaers getrouwclyk zullen weêr gegeven worden, als
do vryheyd zal verzekerd zyn Mr Charles Rogier wierd
van het volk kolonel benoemd : dezen kloekmoedigen Belg
htéft veel dienst gedaen aen het Vaderland. Zy kwamen
ooi t vereen, dal den eersten, die zou durven plunderen,
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zou voor den kop geschoten worden. Sedert dan begon
nen zy kardoesen te maeken,en zich dagelyks te oeffenen ia de wapens , om , zegden zy, de Brusselaers tegaen
helpen indien zy aengerand wierden.
De gedeputeérden van Luyk, die door de kommissie
naer Brussel gezonden waeren, deden den 5 september,
een rapport, waer in zy zegden :
» Wy zyn den 3 september, op den m uidng , by den prins
van Oranje binnen gebragt ; wy hebben met openheHigheyd, en
zonder iets te verzwygen , uytgelegd de groote verbittering , die
te Luyk heerschte in den oogenblik van ons vertrek. Wy heb
ben aen den prins doen zien, als de byzonderste oorzaek van die
verbittering, ten eersten den uytstel van het gouvernement iu
eenen voonigtigen mact-regel te nemen , die bekwaem is om te
toonen, welken weg het wilt volgen; ten tweeden, de aen komst
van meerder troepen op het kasteel en het gerugt, dat geduerig verspreyd word over den optogt van nieuw krygs-volk naer
onze stad....
» Wat aengaet de maet-regels , die het gouvernement moet ne
men , heéft hy geantwoórd , dat hy ging vertrekken naer den
Haag, om aen Z. M. te onderwerpen het voórstel, het welk de
kommissie van Brussel, doór hem aengesteld , gedaen had.
« Wat aengaet den optogt der troepen naer Luyk , den prins
heéft ons verzekerd, dat hy alreeds het besluyt genomen had,
van allen optogt van troepen te doen ophouden ; dat hy daerover ging spreken met prins Frederik , om te xaeineu met zyneu
broeder een bevel te doen afkondigen, het welL alle onzekerheyd
zou weg nemen, en dat daer van een officiéel berigt, aen de re
gering van Luyk zou gegeven worden. »

Deze
door de
maeken
gestild :

beloften van den prins, en het voórstel gedaen
kommissie van Brussel om eene afsciityding te
van holland en Belgien, hebben de gemoederen
maer deze stilte heelt niet lang gedncid.

Bergen verklaert sich voor de vryheyd. Boryers-uayt opgereyt. Zy earovert
allo de potten. Ooereenkomst tusschen de boryers en militairen.-

De inwoonders van Bergen hadden op den 36 augus
tus vernomen wat 'er te Brussel gebeurd was. Den vol
genden dag des avonds kwam 'er eene ontelbaere me
nigte van volk en van werklieden op de groote merkt
byeen, die geduerig riepen : vive la liberté! d bas fanMaanen ! den borgemeesler en den genera! Duwvier,
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kommandaut van de stad, gingen het volk met goedheyd
aenspreken, verzoekende van naer huys te gaen : het
volk liet zich gezeggen , en ging weg zonder eenig wanor
der te bedry ven. Nogtans de Regering was zeer ongerust,
en zy verzogt, den 28 des morgens ten 5 ueren , de borgery
van de wagt op-te- trekken , ten eynde van het goed order te
bewaeren , en de eygendommen te beschermen. De bor
gere haestten zich , om aen dit verzoek te voldoen ; en
ten negen ueren was de borgerlyke wagt geformeerd :
zy kozen zelfs hunne officieren , en zy benoemden den
baron Duval hunnen kommandant. Dan deden zy de
ronde door geheel de stad, en zy vervulden alle de pos
ten te saemen met het garnizoen; het overige van de
soldaeten kreég bevel van in de kazernen te blyven.
Maer alzoo versheyde benden van volk de stad geduerig doorkruysten , zoo wierd de geheele borgers-wagt
aenzogt van nae middag ten dry ueren, op de merkt te
vergaderen , om revue te passéren. Men was zeer verwon
derd , als men den gouverneur Mascar , die aen de bor
gere zeer haetelyk was, daer zag verschynen met zynen
staetsi-kasak tusschen de oversten van het garnizoen : hy
deéd aen deze laetsten eene aen sprak, welke de borgere
niet wel konden hooren, maer waervan zy den zin ge
noeg verstonden, als zy hem hoorden eyndigen, roe
pende : vivat den koning ! Doch den baron Dm al stelde
fcich in het midden van alle zyne officieren en onder
officieren, en hy zegde dat de borgerlyke wagt verga
derd was om de veyligheyd van de stad te verdedigen,
en om de rust te bewaeren , van wat kant de stoornis
zou komen ; dat de borgere onder de wapens niet waeren, om eenige gezindheyd eenig militaire of borgerlyk
gezag te beschermen, maer alleenlyk om de stad te ver
dedigen ;dat de borgers-wagt geen andere antoriteyt moest
erkennen als de gene, welke zy zelfs aen haeren kom
mandant gegeven had, en dat alle bevel, komende van
eene andere autoriteyt, moest van geender weerde zyn.»
Deze openhertige verklaering van M* Duval wierd van
de borgere met toejuygingen onthaeld.

~.
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Den volgenden dag, op den middag, wierd 'er op de
merkt een revue van de borgers-wagt gedaen, om weg
te nemen den k warden indruk, die den gouverneur gis
teren op alle de gemoederen gedaen had. Mascar bleéf
dezen keer 't huys met zyn blinkende kleed, en deéd zeer
voorzigtig. De Regering was daer tegenwoórdig , en Mr den
borgemeester deéd aen de borgerlyke wagt eene afkon
diging , waer in by de Bergenaeren bedankte over hunnen
iver en liefde voór het goed order, en hy verzekerde hun ,
dat de Regering altyd zal overeen-komen met de opinie
van de borgers.
De Regering zond , op 3o angustus, een adres aen den
koning, waerin zy ophaelde alle de verongelykingen. Dit
behaegde aen de Bergenaeren en de stad bleef eenige
dagen volkomenlyk gerust.
Maer op den 3 september verdween deze vreédzaeme
gedaente : immers dien dag waeren 'er vele nieuwsgie
rigen in het Caffe-basse byeen-gekomen , om de journals van Brussel te hooren lezen : terwyl 'er eenen,die
op eene taeflel stond, de zelve voorleésde, gaf de ver
gadering dikwils hevige teekens van goedkeuring. Het
voorlezen gedaen zynde, heéft geheel de vergadering zich
begeven naer de groote merkt , roepende vivat Lnyk! vivat
Loven! zy hadden allen hetzelve gedagt; zy lieten zich
voorstaen, dat de Bergefiaei en , nae gezien te hebhen het
kloekmoedig gedrag der Luvkenaeren en Lovanisten , niet
stil konden bly ven, zonder van lafhertigheyd beschuldigd
te worden. Dit gepeys bragt hun tot eene daed, waer
Tan zy misschien alle de aengelegenheyd niet voorzien
hadden.
Daer liep in de stad een gerugt, het welk hun de
gelegenheyd gaf, om hunne verbittering tegen de Hol
landers te laeien uytbersten. Men zegde, dal de militaire
overheyd van zin was van, in den nagt, de artillerie van het
garnizoen naer Brussel te doen vertrekken : deze maere
deed eeneu sterken indruk op de borgers, die seffens het
besluyt maekten van de wagt te houden aen de porie
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de Nimiy om de kanons te beletten van uyt-te-trekken.
Den general Georges kommandant van het garnizoen, en
den generael Duvivier, kommandant van de stad kwa
men de borgers aenspreken om hun te stillen en te doen
aftrekken; zy verzekerden op hun eerlyk woord , dat 'er
niet een kanon., niet een kardoes zou uyt de stad gaen :
Mr Duvivier, wiens gedrag altyd zal geprezen worden,
had zelf de edelmoedigheyd van zynen degen aen de
menigte aen-te-bieden , zeggende : myne vrienden! neemt
my voor borg , dal 'er niet eenen soldaetzal uyUrekken.
Maer de gemoederen waeren te zeer ontsteken, om zoo
een vrede-lievende gedrag te bevatten.
De menigte begaf zich des nagts elf ueren naer de
porte de Nimi, en op weyuige minueten hadden zy de
Hollanders ontwapend, den kassey opgebroken, en de
poort gebarricadeerd. Dan gingen zy naer de porte d'Havré : Mr Duvivier kwam 'er seffens tusschen, en deéd,
in het midden der bayonnetten, ongelooflyke poogingen
om het order te herstellen : maer het heéft weynig geschollen of hy wierd met eene bayonnet doodgestoken.
De leden van de Regering, verre van hunnen post te
verlaeten , kwamen ook aen de porte d'Havré om den
oproer te stillen : maer het was hun niet mogelyk het
volk te beletten van zich van die poort meesier te maeken. rJen een uer na middernagl waeren alle de poor
ten van de stad bezet door een deel der borgers-wagt ,
terwyl het ander deel vergaderd was op de groote merkt.
Het garnizoen had zich verschanst in het arseuuel van
de porie du Rivage.
Den generael Georges, nae eenen krygs-raed gehou
den te hebben, liet aen de Regering weten, dat de posten
in eene fortres door het garnizoen alleen moeten bezet
worden; hy wilde ook dat de borgers-wagt die posten,
binnen de twee ueren, zou verlaeten, zoo niet, dat hy
zou gepraemd zyn de zelve met geweld Ie hernemen.
Maer den generael Duvivier , die niet opgehouden had
van alle de posten van de stad te dooiïoupcn , om het
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goed order en de rust te herstellen, ging ten dry üereu
met eene wagt van voet-volk naer de porie de France,
om dien post, te saemen met de borgers, te bezetten:
zyn zagtmoedigheyd had vele invloed op de borgerlyke
wagt, die te vreden was van het gene hy hun voórstelde :
hy ging van gelyken met een detachement soldaeten naer
de porie du tiivage, welke de borgers gewillig verlieten.
De leden der Regering, die geheel den nagt op de
been waeren geweést, gingen ten vier neren met de
oversten der borgerlyke wagt naer alle de posten, die
door de borgers nog bezet waeren, en zy zegden hun,
dat den generael Georges van zin was alle de posten
der stad in- te-nemen, laetende aen de borgers den post
van de hoofd-wagt ; zy baden hun, in den nacm van het
goed order en van de gemeyne veyligheyd, van wederte-keeren naer hunne gewoonelyke posten. De borger
lyke wagt voldeéd aen dit verzoek, en trok af : ten vyf
ueren waeren alle de borgers, die van wagt niet waeren,
in hunne huyzen wedergekeerd.
Maer alhoewel de onstuymigheyd , die den geheelen nagt geduerd had, gestild was; nogtans zag men
nog eene groote woeling heersschen in de stad : vele
groepen van werklieden vervulden nae middag geheel
de groote merkt, en schenen kwaede voórnemens te
hebben. De borgers wagt vergaderde ten zes ueren op
de merkt ; men leésde daer verscheyde proklamatien van
Brussel af, die aen de borgers en het volk groote vol
doening gaven. De tyding, dat men te Brussel de afscheyding van Belgien en holland gevraegd had, wierd
met algemeyue toejuygingen outhaelt. Deze goede tyding
bragt te wege, dal de eendragtigheyd tusschen de bor
gers en het garnizoen volkomenlyk hersteld wierd, en
het scheen dat de zelve niet meer zou gestoord wor
den. Den 6'len september, des avonds 10 ueren, ontfing de regentie de aengenaeme tyding, dat de minis
ters in den Haag beslist hadden, dat de afcheyding van
holland en Nederland betaemelyk was. Op deze enkele
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tyding berstte de vreugd langs alle kanten uyt ; de
klokken begonnen te luyden; geheel de stad wierd ver
ligt , en men hoorde geheel den nagt op alle straeten
uytroepen : vivent fes Belges! vive la liberté! nogtans
de borgerlyke wagt deéd geduerig de ronde langs alle
straeten , en een deel der zelve bleéf geheel den nagt
op de groote merkt, om de openbaere rust te handhaeveu; het garnisoen bleéf kampéren in het arsenael en
op de vesten van de stad , en alles was zeer gerust. Den
volgenden dag tegen den avond deéd de regering het
Brabandsch vaendel op het stad-huys opsteken ; het
wierd van de Bergenaeren begroet met algemeyne en
dikwils herhaelde toèjuygingen, en idereen hoópte, dat
deze vaderlandsche koleuren noyt meer zouden wyken
voor de vremde Oranje-vlag, onder de welke men zoo
ongelukkig was geweést!
Vorklaering ca» de borgers van Namen. Adres aen den koning. Woeling
van het volk. De stad word in etaet van beleg gesteld.

Eene talryke vergadering wierp, op den a6 angustus
des avonds eene groote Onrust onder de inwoonders van
Namen : immers men verstond zeer wel uyt de oproerige reden, die het volk in het openbaer voerde en
herhaeMe, dat men zwaere wanorders te vreezen had.
Daer werd seffens alarm geslagen, de schuttery stelde
zich op de been , en men deelde eenige geweêren uyt
aen wel bekende borgers, die zich aeuboden om het
goed order te handhaeven. Zoo eenen maet-regel was
dezen keer genoeg, om het volk stil te houden : nog
tans daer wierd eene kommissie aengesteld, die belast
was van te waekeu voor de gemeyne veyligheyd. De
gewapende borgers van het vierde kwartier, die den
post van het hospitael bewaerden, zonden den 28 au
gustus aen de kommissie eene verklaering, waerby zy
lieten weten dat zy waerlyk wel de wapens opgeno
men hadden om de plunderaers tegen-te-lwuden , en
het goed order te bewaeren; nogtans dat zy bereyd
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waeren om de goede borgers Ie helpen in het vroe
gen van eene vryheyd, die zy zoo lang te vergeéfsch
gevraegd hadden. Zy aenzagen als een pligt van eer
van aen-te-kleven aen alles dat de borgery van Brussel,
Loven, Luyk en Bergen gedaen had; zy verzogten da
kommissie, van deze verklaering voor-te-stellen aen de
goedkeuring van de andere kwartieren van de stad, en van
de zelve behoorlyk te doen toekomen aen het gouver
nement. Deze verklaering, waer in men de liefde voor
het vaderland zag uytschynen, heéft den zelven avond
een goed uytwerksel gehad : immers daer waeren vele
groepen van volk op de groote merkt vergaderd, die
de grootste verbittering toonden niet alleen tegen het
gouvernement, maer ook tegen de borgers- wagt. Mr Bivort-Barbaix ging in het midden van hun, en zegde, *
dat de gewapende borgers het plunderen wel wilden
beletten, maer dat zy ook verklaerd hadden, dat zy
de vryheyd wilden verdedigen : seffens hoorde men langs
alle kanten uy troepen : vive Bivortl vive la garde
bourgeoise ! en geheel deze menigte van volk , die zoo
oproerig scheén te zyn, en daer men zoo van vershrikt
was, ging gerustelyk naer lmys.
Nogtans de regering had de lafhertigheyd van een deel
van haer gezag af-te-staen aen den generael Van Geen,
kommandant van de stad, aen wie zy de policie toebetrouwde op voorwendsel, dat de gewapende borgers
niet talryk genoeg waeren, om de kwaedwilligen te
wederhouden : maer waerora toch deéd zy geene wa
pens geven aen zoo vele borgers, die zich te vergeéfsch
aenboden om de wagt op-te-trekken?
Het volk. was zeer misnoegd over den handel van de
regering, en begon op zondag 28 angustus, zyne verbittering openlyk te toonen. De borgerlyke wagt nam
dan het besluyt van een adres aen den koning te zen
den , om te vraegen de geheele en volkomen hersteltenis van alle de verongelykingen. Eene deputatie wierd
benoemd om dit adres naer den Haag te draegen; zy
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vertrok op den 3 r augustus des morgens zes ueren , ea
den generael Van Geeu deed den zelven dag de volgend»
afkondiging :
■ Kwaedwellige menschen zoeken de gemoederen te ontrusten,
en de opinie te mis-leyden met uyt-te-strooyen , dat 'er eene mili
taire magt aengesteld is. Indien de policie van de stad my is toe
vertrouwd , het is niet als voór de volbrenging van myne pligten ,
en op verzoek van de borgerlyke overheyd, dat ik wel gewilt
heb my daer mede te» belasten. Inwoonders van Namen ! gy kent
my ; gy zyt nog indagtig het jaer 1816 , wanneer ik alreeds kommandant van uwe provincie was ; ik zal u nu doen zien, dat gy dan
wel gedaen hebt van in my betrouwen te hebban : mistrouwt u
van de kwaedwilligen en zyt verzekerd dat gy my altyd zult
vinden daer, alwaer uwe belangen, en uwe belangen allen niy
zullen roepen. >

Deze schoone beloften s'elden niemand gerust; en de
borgerlyke wngt besloót van aen de inwoonders van
Brussel eene deputatie te zenden, om hun uyt-te-druklen haere verwondering voór hun schoon gedrag , haere
aenkleving aen alles dat zy gedaen hadden, en boven
al haer vast voórnemen van met alle haere magt me
de-te-werken voor de zegeprael van de zaek van het
volk. Deze deputatie vertrok den 7 september naer Brus
sel, daer zy van Mr den Baron d'Hoogvorst zeer wel onlfangen wierd. Op den zelven dag deden de gedeputeér
den, die van den Haag te Namen weergekeerd waeren,
aen de kommissie een rapport, waer van het merkweérdigste volgt :
• In den Haag gekomen zynde, deden wy door den minister
■ekretaris van staet, eene byzondere andientie van den koning
vraegen. Wy hadden gehoópt, dat deze ons niet zou geweygerd
worden, om dat Brussel en Luyk ons den weg geopend hadden :
maer onze hoop wierd bedrogen, en het doet ons pyn, dat wy
aen den voet van den troon niet hebbeu kunnen uytdrukken de
wenschen van onze land-genoten.
«Do redenen van de weygering, die men ons gedaen heéft,
Wierden ons verklaerd door Mr de Mey de Streéf-kerk , minisl«r
van staet. Z. M. door de hollandsche provincien gekweld in cenen
zin , tegenstrydig met den onzen , had besloten van alle vraeg
van eene byzondere of huyten-geicoonhjke audientie te tceygeren (a).
(a) Deze weygering was het gevolg van den raed van Van Maanea,die in zyne Nederlandtche gedagten, weynige dagen te voren,
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« TVy deden nieuwe poogingen om onze zending te kunnen
volbrengen : den minister der binneulandsche zaeken verklaerde
ons , dat het aen Z. M. onmogelyk was van ons de gevraegde au
dientie toe-te-staen.
«Wy besloten dan van op zaterdag -i september te vertrekken :
maer op vrydag avond, omtrent tien ueren, ontHngen wy van den
minister der biunenlandsche zaeken eenen brief, waerby hy veraogt van ons vertrek uyt-te-stellen , en zyn verlangen uytdrukte
van ons des anderendags te ontfangen.
« Wy voldeden aen zyn verzoek : hy zegde ons , dat M' Van Man
nen geen deel meer maekte van het minitlerie. en belaste on* tan u te
zeggen, dat het gouvernement voórtaen onze vroegen regtzinniglyk
zal overwegen.
* Onze zending is daer bepaeld ; zy heéft in haer byzonder
voórwerp niet kunnen volbragt worden.,..
« Gy zult nu overwegen , of uw adres moet gezonden worden
aen Z. SI. , en of het niet betaemt van maer eene vraeg alleen
te doen, te weten de afscheyding van de twee deelen van het koninkryk, afischeyding, die alreeds gevraegd is door vele steden van
Betgien...

Eene talrykc vergadering hoorde dit rapport af-lezen
op het stad-huys, terwyl eene veel grootere menigte
huyten stond te wagten , om het nieuws te vernemen :
alle de toehoorders lieten hunne gramschap hlyken,
als zy verstonden dat de deputatie niet ontfangen was
geweést. Het rapport was wel haest hekend in geheel
de stad en, omtrent vyf ueren, kwamen 'er vele groe
pen van blouwe keelen byeen op de groote merkt en
op de kommedie-plaets, daer de twee byzonderste pos
ten van het garnizoen de wagt hadden. Deze posten
wierden ten zes ueren afgelost door andere soldaeten
die, in het gezigt van het volk en op bevel der officie
ren, hunne geweêren laedden. Deze vyandlyke uytdaeging belettede niet, dat de groepen nog talryker wier
den. De soldaeten stelden zich in slag-order voor het
stad-huys en voór de kommedie ; zy plaetsten het canon
had gezegd : «liet schynt dat 'er deputatien van Brussel en Luyk
in onze residentie (den Haag) aengekomen zyn, om den koning la
hoonen tot zelfs in zyn paleys. Dat die ambassaders van weder
spanningen weten , dat men met verraeders in geene onderhan
delingen' treéd, en dat de eerste voórwfterde vttngenatde afhangt
van de onderwerping.»
- - .
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in de diepte van eene straet, die geleyd uaer de place
Saint--4ubin. Alle de poorten wierden met paelen af
gesloten, en de kasernen wierden verschanst. De borgery toonde openlyk haer misnoegen over den handel
der militaire overheyd, en de regering vond «ich gepraemd van aen Van Geen vertooningen te gaen doen :
maer dezen bleéf by zyn voórnemen, en verre van iets
te doen om de gemoederen te stillen, hy scheén zyn vermaek te nemen in de zelve meer en meer op-te-hitsen. De
verbittering der borgers groeyde dan dagelyks aen ; maer
Van Geen vreezende van den eenen of den anderen
dag overompeld te worden, nam eyndelyk het besluyt
van de stad en het kasteel, den 17 september, in staet
van beleg te stellen :. hy deéd, in eene proklamatie
van den zelven dag, de vreedste bedreygingen aen,de
inwoonders; hy stelde den geaerael -major Rosin aen,
om de borgers, die fcich door eenig geschrift, woórd
of werk zouden pligtig maeken , volgens krygs-gebruyk
( militairement ) te agtervolgen en te veroordeelen; in
een woord hy speelde den dwingeland.
Maer al was de stad in staet van beleg; dit niet tegenstaende vele jongelingen vonden middel, om 'er met
hunne wapens uyt- te-trekken, en naer Brussel te gaen :
het vertrek van deze dapperen was zekerlyk een grooV
verlies voor de stad; nogtans de inwoonders hebben
op eene roemweêrdige wys, weten te eyndigen met de
hoilanders, gelyk men in het vervolg zal zien.
Oproer te Brugge. Adre* aen den koning. Het volk van Kortryk belooft
Brussel te hulp te komen.

Verscheyde gevangenen waeren tegen den avond van
den 38 angustus te Brugge uytgehroken : dit gaf gelegenheyd aen vyf of zes honderd werklieden van omtrent
de gevangenis byeen te komen : hun getal groeyde alle
oogenblikken aen, en geheel de menigte ging ten negen
neren naer de groote merkt. Eene stem laet schielyk
den naem van Sandelin hooren : Sandelin! Sandelin t
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herhaelt geheel de menigte, die met een afgrysselyk ge
tier, naer zyne wooning loopt. Zyne vrouw, zyn kind en
tv»ce meyssens waeren 'thuys,en zy hadden nanwelyks
den tyd om te vlugten. De deur word ingeslagen, de
vensters gebroken, alle de kostelyke meubelen op do
straet geworpen en verbrand, Bedden, tapyten, kleederen, juweelen, het geld zelfs wierd op dien gloeyeudeu
hoop geworpen.
Ondertusschen eenige voornaeme borgers waeren naer
het stad-huys geloopen om met de Regering te beraeden.
Vele leden der schuttery namen de wapens op, en gin
gen naer het tonneel der verwoesting. Het was 10 uereu.
Eeneu officier, in plaets van de voorafgaende opeyssch ingen te doen, doet vuer geven. Een dozyn fusiek schoten
doodden dry of vier persoouen,en vyf anderen wierden
gekwetst. Het volk viel dan met steenen op de sclmltery
en poogde haer te ontwapenen , terwyl de nieuwsgie
rigen de vlugt namen. De plunderaers ziende dat zy
zoo weynig in getal waeren , trokken af, zwêerende van
de dood van hunne medegezellen te vreken. Ten 2 uereu
na middernagt was het huys van Sandelin en de straet,
daer het gelegen is, geheel ontruymd. De schuttery ging
dan naer huys, zouder eene wagt te laeteu op de plaels
der verwoesting.
Deze zorgeluosheyd droeg haest haere vrugten. Des mor
gens 6 ueren kwam 'er eene menigte, die veel tal-yker
was dan da»s te voren, naer het luns van Sandelin.
De kelders wierden opengebroken, waervan eenen grooten overdaed in den drank het gevolg was. Het huys
wierd langs alle kanten in brand gestoken. De pompiers
wilden den brand blussen; het volk verdreéf hun met verwoedheyd , dreygende van de brand-spuyteirin stukken
te slaen. Het was maer, wanneer het huys van Sande
lin geheel verslonden was, dat meu aen de pompiers
toeliet het vuer te blussen, dat zich in de militaire ge
vangenis en andere gebouwen veropenhaerde.
Den ao angustus wierd 'er eeue kommissie aenge-
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steld die, eenstemmig met de Regering, de schuttery
afdankte, en eene borgers-wagt instelde onder het bevel
van Mr den generael d'Hauw, tot groot genoegen van
alle de waere Vaderlanders. Geduerende vier dagen eii
vier nagten bleéf hy op het stadhuys, daer hy zyn kwartier-generael genomen had. Die kommissie zond twee
van haere leden by de heeren deken en pastoors van
de stad om hun te verzoeken van hunne poogingen te
vereenigen met de genen van de Regering om de rust
te herstellen, en van aen het volk te beloven, dat 'er
zal brood uytgedeeld worden, dat de ouders van die
gedood waeren , zullen geholpen worden, en dat men
zal zorg draegen voor de gekweststen. De klergie van
Brugge heéft deze zending van v reden met iver volbragt,en heéft misschien meer uytgewerkt op het ge
moed van het volk, dan allen toestel der wapenen zou
hebben kunnen doen.
Maer tegen den avond van den zelven dag zyn 'er
eenige troepen van Gent en Ostende te Brugge aengekomen. De Regering wierd dan wat stouter, en zy
deéd den volgenden dag, 3o angustus, eene afkondi
ging, waerby zy de pastoors en de borgers-wagt bedankte
om dat zy medegewerkt hadden tot de herstelling van
de openhaere rust; zy verzogt hun van voort te gaen in
hunne loflyke poogingen. Dit was zeer wel : maer des
anderendags maekte de Regering bekend, dat het gar
nizoen met eenpaerige overeenkomst tusschen de mili
taire magt en de goede borgeus van alle de klassen, de
uytdiukkelykste bevelen ontfangen had, om met kragt
te handelen voor de gcheele herstelling van de rust en
voor de veyligheyd zoo van de persoonen als van de
e) gendom men; dal by gevolg alle vergadering, op de
eerste afvraeging, zal moeten van malkander scheyden,
of dat zy met de wapens zal gescheyden worden. »
De kommissie die zoo veél gedaen had om de borgerlyke wagt seffens op-te-reglen, was zeer misnoegd
om dat het garnizoen order had van het geweld der
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wapenen tegen het volk te gebruykeu : van den andercskant den braeven generael d'Hanw was bloodgesteld aen de lasteringen en listen van zekere goede bor
gers , die vyand waeren van de revolutie : hy en de
kommissie gaven hun afscheyd. De Regering stelde aen«
stonds eéne andere kommissie aen,uvt de welke de borgers, die bet meeste invloed hadden op liet volk, en om
hunne liefde voor het Vaderland het meeste bemind
wierden, uytgesloten waeren.
Ma er wanneer men vernomen had wat 'er te Brussel,
tusschen den prins van Oranje en de borgers, dea 3
september, overeengekomen was, dan zag de Regering,
dat den wind van eenen anderen kant begon teblaezen,
en zy besloot van een adres aen den koning te zenden
om de afscheyding van Belgien en Holland te vraegen.
Het volk van Kortryk , wierd den 3o angustus ook
wakker, en zonder veél gerugt te maeken, zette het
Mr den borgemeester af; den kommandant van de schuttery had het zelve lot. Eene kommissie van treffelyke
borgers wierd benoemd, en de inwoouders van Kortryk,
zoo lang verdrukt door de aenhangers van Van Maanen,
baestten zich om hunne liefde voor het Vaderland met
alle vryheyd uyt- te-d rukken. Zy teekenden en zonden
een adres naer Brussel, waerin zy zegden:
Brusselaeren ! de inwoonders van Kortryk stemmen toe, aen
al, dat uwe liefde voor het vaderland gedaen heéft, en zy ne
men 'er alle de gevolgen van aen : maekt staet op hunne aenkleving en op de hulp van hunne armen. Dat den hollander
den broeder zy van den Belg of zynen vyand. tryhcyd! oitafhangelykheyd!
Verklaerimj van de bonjers van Doornik. Adres aen dm koning. On-.
besehoftheyd drr hol/undsche officieren. Woeling van het volk.

Zoohaest den kommandant van Doornik verstaen had,
hoe de zaeken te Brussel gelegen waeren, gaf hy aen
het garnizoen bevel van in de kaserne te blyven, om
alle gelegenheyd van twist te vermyden. Den borgemeesler nam maetregels om de openbaere rust te be
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waeren, en hy verzogt de borgers van zich te wapenen.
Zy , ziende onder het volk eene zekere beweging, ver
gaderden aenstonds en kozen hunne officieren ; zy trokken
de wagt op te saemen met de schuttery, en het volk
bleéf stil. Maer de officieren van de borgerlyke wagt,
vreezende dat de ministers zich van de stilde der stad
zouden bedienen om te zeggen, dat de inwoonders van
Doórnik de zelve gezindbeyd niet hadden, gelyk de an
dere steden, zonden, den 3 september, aen de rege
ring, een adres, waerin zy eene verklaering deden van
hunne grondregels, op dat hunne stilzwygenheyd niet
zou aenzien worden als een teeken van aenkleving aen
het ministerie, het welk , zegden zy, ten hoogsten yy~
andlyk is aen onze provincie. Zy haelden alle de verongelykingen aen, daer zy over te klaegen hadden, en
zy verzogten de regering van die, in een adres, aen
den koning, te kennen te geven.
De regering zond dan aen Willem een adres t wae
rin zy alle de klagten der borgers aenhaelde; zy deed
ook zien het gevaer dat 'er was in het systema van
de ministers te volgen, en zy eyndigde in dezer voegen :
« Daer is renen middel, Sire, den welken in zynen oorsprong
ton doen verdwynen eenen misslag, die den nationaelen geest
der Belgen het gevoeligste kwetst, en die van zelfs de herstel
ling van alle de andere misslagen zou bybrengen : dezen mid
del is de afscheyding tan holland en Belgien, en de opregting van
twee bestieringen onder de Dynastie van Nassanw, onder den
schepter van II. M. »
«God gave dat 0. M. dien wensch wel onthaelde, en dat zy
het vaderland uyt het gevaer trok!»

Dit adres, was zeer aengenaem aen de borgers, en
de stad bleéf stil en gerust. Maer de aenhangers van
Van Maanen gchrnykten alle middellen, om het volk
op huunen kant te trekken ; zy deden in de publieke
plaetsen de mmisteriele gazetten verspreyden, waerin
den koning en zyne ministers niet alleenlyk verdedigd
en geprezen wierden, maer in de welken de Belgen,
op de onbeschaemste 'wys, gelasterd en veragt wierden.
De hollandsche officieren zelve namen de gewoonte van
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de Belgen, die zy komma ndeérden , te noemen : ver
ken! hond! zulke scheld- woorden, die de Belgen niet
verduldig zouden verdraegen van den kloeksten officier
van een beschaefd volk, wierden voor hun overdraegelyk in den mond van lafheitige hollanders; zy begon
nen openlyk te murmureéren, en hunne tanden te laeten zien : de hollandsche officieren, voor de welke 'er
precies geenen kanon-hal noodig is om hun te doen
heven, wierden verveérd, en zy wierden zoo veel te
beleéfder en vrindelyker, hoe zy te voren onbeschofter
waeren geweést. Dit niet tegenstaende daer was geduerig oneenigheyd tusschen de Belgen en de Hollanders ,
en den kommandant, om de gelegenheyd van twist weg
te nemen, was gepraemd van de eenen op het kasteel
te doen logeren , en van de anderen in de kasernen te
doen blyven.
Maer terwyl den kommandant bezorgd was om zyne
soldaeten stil te houden , had de Regering groote moeyte
om het volk in-te-toomen : immers eene groote menigte
verzamelde dagelyks tegen den avond, geduerig roe
pende : vivent les Belges ! a bas les Hollandais. De
Regering deéd o|> den achsten september het oud vaendel van Doórnik uytsteken, het welk niet behaegde aen
het meestendeel der borgers, die het Brabansch vaendel
wilden hebben, om te doen zien dat zy eensgezind wae
ren met de andere steden. Den volgeuden dag, 9 sep
tember, ontstond 'er nog meer beweging onder het volk ,
het welk vergaderde in verscheydc kwartieren van de
stad; zy doórliepen de byzonderste straeten, zingende
een lied, waervan het eynde was : dat idereen zynen
iver toone om te overwinnen of te sterven, om naer
Brussel te gaen en het Vaderland te verlossen !
Nogtans de Regering deéd den 10 september de vol
gende afkondiging, die zeer wel doet zien, in wat gevaer
dat Doórnik zich bevond.
» Oproerige vergaderingen ntooren , sedert eenige dagen, do
openbaere rust.... Wy gelooven de volgende maet-regels te moe
ten nemen :
' *
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» lift is aen een igelyk, zelfs aen de kinderen . verboden Tan
tegen den avond te vergaderen op de groote merkt en op ander*
ptaetxen. De nagt-klok zal ten negen ueren geluyd worden. Al
wie van dezen oogenblik af, het zy alteen het zy met anderen,
door geschreeuw, gezang of ander groot gerugt, de rust der inwoonders zou stooren, zal vastgehouden en volgens de wetten
«gtervolgd worden. De ouders zullen verantwoórden voor hunne
kinderen , en de meesters voor hunne dienst-boden. Be arm-mees
ter» zyn ver/ogt tan, ider in zyne parochie, hunnen invloed ie
gebruyken op de genen, die zy t'huys ahnoessen draegen , van
hun en hunne kinderen te helpen, en van hun te beletten van
d*él-te-nemen in alle oproerige vergaderingen , gelyk de genen
die gisteren en eergisteren des avonds plaets gehad hebben. •

Niet tegenstaeude deze proklamatie, de menigte van
volk, dat deren zelven avond vergaderde, was nog t»lryker als de voorgaende dagen, üaer wierden dan sef
fens nieuwe geweêreu uytgcdeeld aen de borgers, ilie
zich aenboden om de wagt Ie honden : nogtans het volk
kwam naer de groote merkt, als schreeuwende : vivent
les Belges! de borgerlyke wagt te peêrd deéd eenen
aen val, waer door het volk verspreyd wierd, zonder
dat 'er eenig ongeluk voórgevallen is. De regering bleéf
dan nog by haer voornemen van het Brabandsch vaendel niet op-te-steken : zy zal dit maer doen, als 'er bloed
xai vergoten zyn, gelyk men in het vervolg zal zien.
Terstheyie ^deputatien komen te Brussel, em hulp aen-te-bieden. Aires
van de regering. D» borgers trekken naer Tervuercn. Pruklamatie va*
tixso gedeputeerden.
,

Na dat de troepen op den 3 september uyt Brussel
getrokken waeren, was de stad zeer gerust, en men
meynde, dat den prins van Oranje welhaest met een
voldoende a ui woord van den koning zou wederkomen :
maer niet tegenstaende deze meyning, men geloofde in
het algemeen, dat men op enkele beloften van Willem
ni"t meer mogt betrouwen, en dat men zich moest bereyden oin, in allen voorval, onze regten te kunnen
verdedigen Het is hierom dat vele steden en een groot
getal van dorpen hunne hulp en onderstand toebragten of aenboden aen de Brusseluers : immers men zag
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op den zei ven dag, 3 september, eene kompaguie van
omtrent honderd Luykenaeren, wel gewapend en met
vliegende vaendel binnen komen; zy wierden met groots
vreugd ontfangen; zy bragten vyf kassen met fusieken,
en zy gaven de verzekering , dat 'er een grooter getal
van jongelingen van Luyk gingen arri veéren : De hoofdwagt op de groote merkt wierd hun toebetrouwd : maer
zy verzogten van dien post van eer te bezetten te saemen met de Brusselaers , om alzoo den band van lief
de , die voortaen allyd zal bestaen tusschen de twee
steden, nauwer toe -te- sluy ten. Verscheyde deputatieu
van Loven, van Aelst, van JNinoven, van Nyvel eu an
dere plaetsen kwamen in het kwartier-generael , om
den Baron d'Hoogvorst te verzekeren, dat de inwoonders van die steden voórgenomen hadden van Brussel
te hulp te komen. Waver boód 4oo we' gewapende man
nen aen voor de verdediging van Brussel. Eene depu
tatie van Charleroy bragt de tyding, dat de borgerhke
wagt en alle de omliggende dorpen bereyd waeren om
de hollanders, die ons zouden durven aenranden, gewaj>ender hand terug- te- stooten. Soignies toonde da
zelve liefde voor het vaderland. Braine-Lalleud liet we
ten, dat daer 5o mannen met wapens en 5oo zonder
wapens geheel gereed waeren om te Brussel de vryheyd
te komen verdedigen. Ik lact daer menigvuldige steden
eu dorpen, die hunnen dienst aen Brussel opofferden.
Den raed der regering wierd ook wa klier en zond,
op den 4 september, het volgende adres aen don koning.
« Sire ! Den raed der Regering van de stad Brussel erkend heb
bende de ooraaek der buytengewoonelyke bewegingen , die de»«
•tad en Belgien beroeren , is overtuygd , dat zy voortkomen uyt
een levendig verlangen van de afscheyding, tusschen de provin
cien van den Zuyden en van den Noórden, te zien vaststellen.
Den raed stemt volkomenlyk toe aen de wenschen dor Belgen ,
die zyne koninklyke hoogheyd den prins van Oranje n, Sir«,
voórgesteld heéft.
• Den raed bid oodmoediglyk ü. M. van die wenschen te verhooren en van innerlyk overtuygd te weien, dat de bewaering
van de dynastie van Nassanw niet eenen oogenblik opgehouden
beéft van zynen wensch te xyn en den genen van ds algemeynheyd der inwoonde» van deze stad. »
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Dit adres zou misschien het volk wat gestild hebben ;
maer den onderstand zoo in volk als in wapenen , die men
te Brussel ontfangen had, en die nog dagelyks aengeboden
wierden, stond de Hollanders niet aen,en zy wilden
de gemeynschap van deze stad met de andere steden
afbreken. Eene bende van lanciers, die te Coitenberg
geposteerd was, hield de diligentien op; zy onderschepte
de wapens, die naer Brussel gezonden wierden, en zy
dreygde van te wederstaen aen den doortogt der Luykenaers, die reeds te Loven aengekomen waeren. Dit
verbitterde het volk, en het gevaer van de vyandlykheden te zien beginnen naderde alle oogenblikken. Den
Baron d'Hoogvorst zond dan Mr Pletinckx nuer Vil voor
den, om Frederik te verzoeken van den doortogt te Cortenberg vry te laeten. Nogtans in de onzekerheyd van
een voordeelig antwoórd, en vreezende, dat den door
togt te Tervueren ook zou kunnen belet worden , zond hy
den Graef Vandermeeren derwaerts, met order van de
borgerlyke wagt, die het kasteel van den prins bewaerde,
te verdedigen. Dezen Graef trok, den 6 september des
morgens ómtrent acht uerenj met 97 vrywilligers uyt
Brussel : maer voor al eer hy te Auderghem aengeko
men was, hebben 3i mannen van de 7,le en Sslc Sectieu der borgerlyke wagt zich by hem vervoegd- Terwyl
hy zynen weg vervoorderde, kwamen 'er 600 lanciers
en kwirassiers te Tervueren, om het kasteel van den prins
te bezeiten, en alzoo de gemeynscliap tusschen Loven
en Brussel af-te-snyden. Mr Van Dormael was met tien
mannen van wagt op het kasteel, wanneer den vyand
daer aenkwam : hy trok af tot aen den ingang van het
hosch en hy zond si-ffens byzondere couriers naer Brussel
en Loven, 0ni die schending van de overeenkomst, aen-r
gci>aen mei den prins van Oranje, te laeten weten.
Deze tyding kwam op den middag in het kwartiergenerael,en veroorzaekte eene hevige beroerte. Den raed
der borgerlyke wagt vergaderde terstond ophetstad-huys,
om de noodige maet-regels te nemen. Den Baron d'Hoog
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vorst schreéf ter zelver tyd aen den kommandanl der ruyters,die Tervueren bezet hadden om hem te voorkomen
van de groote responsabiliteyt, die hy ging inloopen,
en hy zond nog eenen adjudant naer Vilvoórden, om aen
den prins te doen zien , hoe noodzaekelyk het was van
aenstonds Tervueren te doen ontruymen, om de bloedstorting te voorkomen.
Ondertusschen was het gerugt verspreyd , dat de Luy-.
kenaers, die van Loven naer Brussel moesten komen,
te Tervueren aengetast waeren : op dit gerugt, zyu alle
de vrywilligers van Luyk, die te Brussel waeren, in
haeste opgetrokken , en aen de Naemsche poort gekomen
zynde, vonden zy daer verscheyde kompagnien van de
borgers-wagt en eene groote menigte van volk , die alle
vlamden om den vyand te gaen opzoeken : men hoorde
van alle kanten roepen : en avant! het was wel moeyeJyk die oploopenheyd te stillen, wanneer den Baron
d'Hoogvorst en Mr Van de Weyer hun met goedheyd
kwamen aenspreken en zeggen, dat 'er eenen adjudant
gezonden was naer prins Frederik, om hem te vraegen
van de ruytery, die te Tervueren was, te verwyderen ;
den Baron verzogt hun van gerustelyk het antwoord
van den prins af-te-wagten , en hy gaf hun zyn woórd,
dat hy zich aen hun hoofd zal stellen, als 'er eenig
gevaer zal zyn : men antwoordde : vive Ie Baron
d' Hoogvorst ! en de gemoederen schenen zich te stillen :
maer op het gerugt, dat men te Tervueren al bezig was
met te vegten , beg■^n men nog heviger als te voren, te
roepen : en avant! en men gaf het teeken van op-tetrekken. Eene groote menigte van volk en zelfs van
kinderen, gewapend met stokken, liepen vooruyt. Den
Baron d'Hoogvorst, ziende dat 'er geen tegenhouden
meer aen was, stelde zich aen het hoofd der gewapende
borgers om, indien het laeter mogelyk waer, het bloedstorten nog te beletten. De buyten-liedeh kwamen langs
alle kanten toe-geloopen en vervoegden zich by dit kleyn
leger, het welk al zingende en met verhaeste stappen
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zynen optogt voortzette tot Auderghem : het was daer dat
Mr Pletinckx te peêrd hun agterhaelde, draegende eeu
order van prins Frederik, om de hollanders onmiddelyk uyt Tervueren te doen verhuyzen. Alsdan heéft
Mr d'Hoogvorst zyn kleyn leger doen stilstaen, om den
uytval van de maet -regels, die den prins geboden had,
af-te-wagten, en hy zond seffens Mr Pletinckx met eenige
mannen vooruyt naer Tervueren. In dien lusschentyd
bragten de inwoouders van Auderghem brood en bier
aeu de Patriotten : na dat zy daer een uer gerust had
den, is Mr Pletinckx in post terug gekomen met de tyding, dat de hollanders Tervueren verlieten, en dat da
gemeynschap met dat dorp vry was. Den optogt was
uu onnoodig; en den Baron keerde met zyh volk terug
naer Brussel, daer hy met toejuygingen ontfangen wierd.
Laet ons nu eens zien, hoe den Graef Vandermeeren zyne zending te Tervueren volbragt heéft.
Hy had in zynen optogt de tyding ontfangen, dat
de hollanders te Tervueren aengekomen waeren : hy
was dan in haeste met zyne kleyne bende opgetrokken
tot aen het uytterste van het bosch; hy vond daereeueu
van de 10 borgers te peêrd, die de wagt gehad hadden
in het Paleys : dezen zegde hem, dat hy met zyne
weynige mannen niet voorder mogt gaen , mits het Pa
leys en het dorp bezet waeren door zes honderd lan«iers en kwirassiers Den Graef deéd zyn volk blyven
staen, en hy zond zynen adjudant naer den komma udant der hollanders, om met hem een gespreék te vraegen. Den Major der Lanciers kwam voorwaerts , en den
Graef vraegde hem, wat zyne inzigten waeren? den
Major antwoórdde, dat hy niet als vreédzaeme inzigten
had; maer dat hy order had van alle gewapende magt
te beletten van voort-te-trekken. Den Graef zegde hem,
dat zyne orders waeren van het Paleys van Tervueren
te bezetten, en dat hy niet mogt agter-uyt-gaen : hy
voegde 'er by, dat hy met zyn krygs-volk geheel het
uytterste van het bosch ging duen beslaenj maer dat
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hy hoopte van in persoon naer het Paleys te mogen
gaen, om dat hy zonder uytstel wilde schryven aen
prins Fredetïk. Den Major stond dit toe; en den Graef
zond, door zynen adjudant Artan, den volgenden brief
aen den prins.
Teirueren 6 september 1830.
• Ik heb de eer van aen uwe K. H. te lapten weten dat ik , vol
gens myne orders, hier gekomen ben om het kasteel van Tervueren te bezetten, waervan den gouverneur etne wagt van vcyligheyd aen onzen, opper-kommandant gevraegd had , aengezien
den erf-prins alle de palevsen onder onze bewaering heéft gesteld.
• Ik hebreden, Mgr,\an verwonderd te zyn, dat eene militaire
magt eenen post bezet, die onder myne bewaering gesteld is, aen
gezien den prins van Oranien uytdrukkelyk beloofd heéft, dat
de troepen , onder het bevel van uwe K. 11. , het kamp van Vil
voórden niet zullen verlaeten.
«Volgens de tyding, die ik ontfang, verneém ik dat de gemeynschap op verseheyde wegen , reeds afgesneden is : men zegt ,
dat 'er orders gegeven zyn om de geweêren te onderscheppen ,
die de wapening van onze borgers wagt , waervan uwen doorlugtigeu broeder kolonel-generael is, voltallig moeten maeken.
« Ik heb de eer van uwe K. H. te doen bemerken , dat ik
van noóde heb, dat gy geweêrdige my uwe voórnemens te laeten
weten , om te gelooven het gene men zegt, op dat ik my gedraege
volgens uw antwoórd.
« Ik heb de eer van te zyn , met alle hoogagting, eenen der
getrouwe dienaeren, vast-gehegt aen de dynastie van ISassauw. »
lien Major-Kommandant Vahdersieere.\.

Als dezen brief nu aen den prins gezonden was, dan
heeft den Gracf aen den Major gezegd, dat hy het ant
woórd ging afwagten aen het hoofd van zyne troepen.
Hy deé«! eene sterke barricade maeken op den kassey
aen den ingang van het bosch , en hy plaetste zyne
vrywilligers langs alle kanten, om te doen gelooveu,
dat hy aen het hoofd was van veel meer volk, dan
hy 'er in de daed had. De hollanders maekten zich ook
l>ereyd : eene bende van kwirassiers wierd geplaetst op
het veld regt over het Paleys, een piquet van Lanciers
stelde zich tusschen de kwirassiers en de baen; eene
bende van lanciers stond in slag-order op den kassey
agler de eerste huyzen van het dorp. liet was waer
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lyk wat klugtig, dat i38 Belgen, onder de welken
tien te peérd, geduerende vier uereu werk gaven aeu
zes honderd hollandsche ruyters!
Omtrent dry ueren is den adjudant Artan van Vil
voórden terug gekomen met de tyding, dat de hollanders moesten aftrekken en Teivuereu verlaeten, het
gene zy seffens deden. Den Graef zond dan eene wagt
van twintig mannen om het Paleys te bezetten ; en zyue
zending zoo lofweêrdiglyk volbragt hebbende, keerde
hy terug naer Brussel, daer by van den Baron d'Hoogvorst met veél agting ontfangen wierd.
Alhoewel deze alarm van geene bloedstorting is ge
volgd geweest, het welk men moet dank- weten aen de
g >ede maetregels van den opper-kommandant , nogtans
dezen voórval beeft doen zien, dat de vrywilligers van
Luyk, onze borgers en het volk bereyd waeren, om
met iver eu moed te vegten tegen de werktuygen van
de dwingelandy.
On den zei ven dag, 6 september, wierd de volgende
proklamatie bekend gemaekt.
De ondergetcekende leden van de tweede kamer der staetengenerael, te Brussel tegenwoordig zynde, erkennen eenpaeriglyk, dat het noodzaekelyk en dringende is, dat de gedeputeêr
den der provincien van den Znyden,in zoo groot getal als het
mogelyk is en zonder uytstel , in deze stad vergaderen om daer
af-te-wagten het antwoórd rara het gouvernement op het voórstel ,
die zyne K. H. den prins van Oranje is gaen doen in den Haag,
en om gereed te zyn om daer over te beraeden, indien het
noodig is.
Gevolgenlyk zy verzoeken hunne ampt-genoóten, gedeputeêr
den der provincien van den Zuyden gelyk zy , van zich zonder
eenigen uytstel naer Brussel te begeven, alwaer hunne tegenwoordigheyd zal helpen, om het algemeyn betrouwen te herstellen,
en het publiek ordor staende te houden.
Brussel 6 september 1880.
Geteekend C. I.rhou , de Brouckere, den Baron de Stassart, den
Baron de Secue , G. Du mout, de Bousies de la Vielleuse, Paschal
d'Onyn, H. I. A. Van den Hore, P. I. Trentesaux, den groefde
Celles, den graef Cornet de Grez, Bmysman-d'Anneeroix, F. de
Langhe, Pycke en Barlhelcmy.
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Eeltige kanons worden te Brunei aengebragt. Prokhimatle van Jen honing.
Eeno deputatie yaet naer Vilvoorden Frederik trek af mot zyn teger. Kom
missie van vegligheyd aengesteld.

Brussel was in den morgen van den n september zeer
stil; of indien men daer eenig gerugt hoorde, het was
de vreugd der borgers, die het zelve veroorzaekte. Im
mers verscheyde jonge Bruggenaeren kwamen den zelven
dng te Brussel , als ook eene gewapende bende van Genappe. Eenige vrywilligers van Ath bragten een stuk
kanon van 4- Eene deputatie van Kortryk olFerde een
deel der borgerlyke wagt van die stad, om Brussel te
verdedigen. Tegen den middag zag men 3oo vrywilli
gers van Luyk, onder het bevel van Ch. Rogier én de
Bosse, binnenkomen met een vaendel, waer op men
leésde : Liège pour Bruxelles. Vaincre ou mourir. Zy
waeren alle voorzien van geweêren met twee loopen,en
zy bragten twee stukken kanon. Eene groote menigte
van volk vervulde alle de straeten, daer zy doórtrokken,
en deéd de locht weérgalmen door blyde toejuygingen.
Wanneer zy op de merkt gekomen waeren, heeft den
opper-kommamlant, gevolgd van zynen Etat-major, hun
met eene hertroerige genegenheyd ontfangen : hy zegde
hun, dat de stad van Brussel hun allyd zal dankbaer
zyn voor den onderstand , die zy bragten. Menigvul
dige dorpen waeren op het punt van naer Brussel te
komen : maer Mr d'Hoogvorst deéd in de nieuws-bladeren aenkondigeu , dat hy de steden en dorpen , die hun
nen dienst aenboden, bedankte voor de liefde die zy
toonden voor het Vaderland, en hy verzogt hun van
voor eenen oogenblik hunnen optogt naer Brussel uytte-stellen, en van zich gereed te houden om hunne
broeders te komen helpen, als het belang van het
Vaderland hunne hulp zal vereysschen. Wogtans de
rust van de stad wierd den zelven dag in groot gevaer
gesteld door de volgende proklamatie, die op den mid
dag wierd bekend gemaekt.
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« Wy Willem door de gratie God» koning der Nederlanden et'cv
• Be gorllyke voórzienigheyd , die geweêrdigd heéft nen dit
Loninkryk te geven vyftien jaeren van vreden met geheel Eu
ropa, van inwendig order en van eehen aengroeyenden voórspoed,
komt van twee gewesten te slaen met ontallyke rampen, en de
rust van versehcyde nabuerige provincien is gestoord of bedre:
gen geworden.
« Wy hebben, op de eerste tydïng van die onheylen, ons gehaest om de staeten -generael buytengewoonlyk byeen-te-roepen,die volgens de grondwet geheel het Nederlandsch volk verbeél
den, ten eynde om, met gemeen overleg van hunne hoogmogenden , over de maetregels te beraeden, welke den toestand der
Aatie en de' tegenwoórdige omstandigheden rereysschen.
« Wy hebben'onze welbeminde zenen, den p>ins van Oranje*
en prins' Frederik , ter z-elver tyd belast. van zich naer die pro
vincie te begeven , het zy om door de middelen , daer toe tot
hunne beschikking gesteld, de persoonen en eygendommen té"
beschermen, het zy om zich te verzekeren van den waeren stact
der zacken, en om ons de maetregels voor-te-stellen , die de
bekwaemste zyn om de gemoederen te stillen.
« Deze zending, volbragt- met- eene menschlievendheyd ,- die
doór de Natie hoog geweêrdeérd zal worden, heéft ons beves
tigd in de overtuyging dat zelfs daer, waér zich de meeste on
rust vertoont , de aenkleting firn ons stam-huys en aen de na
tionale onaptangelt/khei/d verzekerd blyft en verkondigd word; en
hoe bedroevende ook voór ons hert de omstandigheden zyn r
die wy vernomen hebben, wy behouden nogtans de hoóp, dat
het ons met den byslahd van den almagtigen God, wiens hulp
wy in deze zwaere en pyiïclyke omstandigheyd afsmceken, en
met de mede-werking van alle welmeynende en goede borgers in
de versciieyde deelen van het ryk , zal mogen gelukken van het
order terug Ie brengen , en de werking der wettige magten en
de kragt der wetten te herstellen.
« Wy betrouwen ons ten dien eynde op de mede-werking van
de staeten-generae] : wy zullen hun uylnoodigen om te onder
zoeken of de rampen, daer het vaderland over zugt, te wvteu
zyn aen eenig gebrek van onze nationacle instellingen, en of
'er reden zou zyn om die te mactigen, en boven al of de be
trekkingen , door di" trrtktaeten en grondwet ingesteld tusseheir
de twee groote verdeelingen van het ryk, voór het gemeen be
lang , yan fonn en van natuer zouden moeten veranderen.
« Wy verlangen dat die gewigtige kwestien met zorg en eene
g'heele vryheyd onderzogt worden, en geene opofTering zal voor
ons hert te zwaer zyn om de wenschen te vervullen en het
geluk te verzekeren vaneen volk, wiens welzyn altvd het voór
werp geweest is van onze teerdere en bestendige zorgen.
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• Maer zoo zeer «Is wy gezind zyn om met oprcgfigheyd ei»
fletrouwheyd , doór myme en beslissende mactregels, voór het
heyl van hel Vaderland mede-te-werken , even zeer hebben wr
besloten de wettejyke yerkregene rcgfen van alle de deelen va.a
het koninkryk tonder onderscheyd te hundha e> en , en lol die ma etregels niet anders o*er-te-gaen dan langs den regelmaetigen weg,
overeenkomstig met den eed , die wy afgelegd en out langen hebben.
Belgen ! inwoonders der verscheyde gewesten van dit schoon
land , dat meer dan eens doór de godlyke gunst en door de
eendragt der ingezetenen is ontrukt geweési aen de onheyleu ,
vvaer aen het ten prooy was, verwagt nu met kalmte en betrou
wen de oplossing der gewiglige kvu-stien , die doór de omstandigheden voórtgebragt zyn ; ondersteunt de poogiugen van het
wettig gezag tot bewaering van het inwendig order en van de
kragt der wetten daer, alwaer de zelveu niet zyn gestoord ge
weést, en tot herstelling van order en wet dner, alwaer 'er aen
de zelven eeuig nadeel is toegebragt. Geéft kragt aen de wet ,
pp dat de wet op haere beurt, uwe eygendonnnen . uwe nyverv
heyd en de veyligheyd van uwe persoonen beschenne. Dat alle
verschil van opinien verdwyne voór de toenemrnde gevaeren
der regerings-loosheyd , die zich in verscheyde plaetsen onder de
verschrik kelykste gedaeitte vertoont en die, als zy doór de mid
delen , welke de grondwet ter beschikking stelt van het gouver
nement, en doór den i ver der goede horgers niet wpFd voórge
komen of afgeweêrd, eenen onherstelbaeren slag aen het vtelzvu
der byzondere ingezetenen en aen den nafionaelen voórspoed
zal toebrengen. Dat alle goede borger» hunne zaek overal afschcyden van de gene der onruststokers , en dat hunne edele poogingen
voórde herstelling der algemeyne rust daer, waer zy nog alle oogeublikken bedregen word, eyndelyk paden stellen aen zoo grooie
rampen en toelaeten van 'er tol de teekenen toe van uyt-te-wisschen.
«De tegenwoórdigen zullen overal afgekondigd en aengeplakt
worden volgens gewoonte, en in den joumal-ojficiel ingevoegd
worden.
Gegeven in den Haag S september van het jaer 1830, en vai>
pnze regering het zeventiende.
Wille».

Deze proklamatie wierd op de hoeken der straeten
aengcplakt ; zy wierd gelezen eu herlezen , en eyndelyk
overal met gramschap afgescheurd; en waerlyk men vond
'er niets in, het welk de gemoederen kon stillen : im
mers byna alle de steden van üelgien hadden reedt de
afscheyding van Belgien en Holland gevraegd , en den
prins van Oranje zelf had op zich genomen van dezen
vyensch aen den koning voor- te-stellen ; hy had hoven
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dien uytdrukkelyk beloofd van dien wensch met zynen
invloed te ondersteunen : en nogtans den koning zegt
niet openlyk, dat hy die gewenschste afscheyding zal
Toorstellen aen de staeten-generael,of dat hy onze verongelyHngen zal herstellen, maer hy spreékt van over
de maetregels te beraeden , welken de tegenwoórdige
omstandigheden vereysschen. Men voorzag dan wel, dat
het geweld der wapenen eenen der maetregels zou zyn ,
die hy zal gebruyken om de kragi der wetten en het
order te herstellen. Men zag daer ook dat liy,door duys-1
tere en verdraeyde uytdrukkingen, ons wilde bedriegen,
en dat hy de oneenigheyd wilde werpen onder de Bel
gen volgens het spreék-woord : divide et imperd, ver
deelt en gy zult meester zyn. Het is hierom dat hy gebied
aen zyne goede borgers van zich af-te-scheyden van de
genen, die hy onrust-stokers noemt, en dat hy hoopte,
met de mede-werking van alle de welmeynende en
goede borgers, de wettige magt als ook de kragt der'
wetten te herstellen. De goede borgers die hy hier bedektelyk beriep tot den borgerlyken oórlog, waeren zyne
slaefsche aenhanders, die nogtans het verstand gehad
hebben van zich stil te hóuden. Maer die proklamatie was*
nauwelyks bekend, of de gramschap van het volk berstte
uyt : men hoorde overal roepen : den koning blyft kop
pig, hy wilt niets toestaen; ter wapen! naer rilvoor~
dên! nüer Vilvoórden!
' Vele borgers gingen dan naer het stad-luiys , daer verscheyde leden der staeten-generael vergaderd waeren ,
en zy vraegden van, zonder uytstel, eene deputatie u'aer
Vilvoorden te zenden, om aen Frederik kennis te geven
van den kwaeden indruk, welken de proklamatie gedaen
had op de gemoederen van het volk, het welk op hét
punt was van 'dö Hollanders te Vilvoórden te gaen aenlianden. Den Baron d'1 loog vorst , en zeven andere treffelyke persoónen vertrokken ten a ueren naer Vilvoórden;
zy wierden terstond vanden prins outfangen : zy zeg
den hem dal de oploopenheyd van het volk op het
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hoogste gekomen was, en dat het noodzaekelyk was van
de gemoederen te stillen door spoedige en beslissende
maetregels : zy vraegden met alle kragt de afceheyding
van Holland en Belgien,en deden hem gevoelen, dat
het gouvernement voor geheel Europa zou verantwoór
den voor den staet van verbittering, van wanorder en
ellende, in den welken de koppigheyd van het hof de
Belgen zou werpen. Den prins erkende de zwaerigheyd
der omstandigheden : maer hy sprak van den eed van
den koning, en van de pligt van de grondwet te eer
biedigen ; hy zegde ook , dat de afscheyding van de twee
deelen van het koninkryk, volgens zyne byzondere opi
nie, meer als een beletsel zou ontmoeten. Hy vraegde
hun, dat zy hem hunne opmerkingen in schrift zouden
geven, en dat hy die aenstonds naer den Haag zou zenden.
Nanwelyks waeren de gedeputeerden van Vilvoórden
vertrokken of Frederik deéd het leger opbreken. Hy liep
naer Mechelen en den volgenden dag naer Antwerpen.
Eenige troepen vertrokken den zelven dag, 7 september,
van Vilvoórden en het overige des anderen dags. Een
deel van dit leger begaf zich naer Antwerpen en Lier;
èen ander deel bleef te Mechelen , of in de dorpen van
Waelhem , Contich en Duffel.
Daer bleéf te Vilvoórden maer eene kompngnie jae
gers en eenige dragonders om de wagt te houden. Men
was te Mechelen wel verwonderd, van daer in aftogt
te zien te passéren een schoon park van artillerie, en
zoo Veél dragonders, I anciens, kwirassiers en jaegers, aen
welkers hoofd den held Frederik het bezoek der Brusselaeren niet had durven afwagten !
' De deputatie, die by den prins was geweést , te Brussel
weérgekeerd zynde, namen alle de leden der staeten-generael het besluyt van naer den Haag te vertrekken, 0ni
de opening der kamers by-te-woonen , en onze regten
té verdedigen : maer zy oordeelden noodzaekelyk te zyn ,
dat zy, voor hun vertrek, te saemen met de officieren
der borgerlykc wagt, zouden beraeden over de mact
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regels , die 'er moesten genomen worden : zy vergaderden
den 8 september op het stad-huys, en daer wierd beslo
ten van een kommissie van veyligheyd aen -te-stellen ,
die byzonderlyk zou belast zyn i° van te waeken over
de bewaering van de dynastie ,• 2° van te verzekeren
de handhaeving van den grond-regel der afscheyding
van den Noórden en van den Zuyden ,• 3° van alle maetregels te nemen, die 'er noodig zyn voor de belangen van
de nyverbeyd, van de konsten en van het goed order.
Deze punten vastgesteld zynde, is men over-een-gekomen , dat die kommissie zal benoemd worden door de
borgerlyke wagt, door den gouverneur, en door de Re
gering. Den gouverneur en de Regering toonden zich
bier over wel te vreden.
De borgerlyke wagt koós, den 9 september , zestien
inwoonders van deze stad , uyt de welke de Regering
'er acht moest benoemen , die de kommissie zouden uytmaeken. Den zei ven dag wierden de acht volgende persoonen beuoemd : den Graef Felix de Merode , JU' fan
de Weyer , den hertog van Ursel , Qendebien, den prins
de Ligne 3 MT Fred. de Secus , Rouppe , en Ferd. Meeus.
De Regeling zond dan eeuen brief van benoeming aen
die acht persoonen , maer zy veranderde het tweede punt ,
en stelde in zync plaets : van te waeken over de hand
haeving van den wensch der afscheyding van den Noór
den en van den Zuyden. De leden der kommissie namen
dit zeer kwalyk at'; zy ( uytgenomen den hertog van Ursel ,
den prins de Ligne en Mr de Secus, die afwezig waeren)
vergaderden op het stad-luiys, en schreven eenen brief
aen de Regering, waer in zy zegden dat zy, mits de
termen van hun mandaet veranderd waeren , hunne zen
ding niet kunnen aennemen , zonder te kort te doen aen.
het gene zy aen hunne medc-borgers schuldig zyn.
Zoo haest den listigen handel der Regering bekend
was, toonde het volk een zeer hevig misnoegen , en men
hoorde langs alle kanten roepen:«y worden verraeden!
d bas la Regence ! De borgers-wagt had veel moeyte
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óm het volk stil te houden, en eenige patrouillen waeren
des nagts in gevaer van ontwapend te worden. De Re
gering wierd verschrikt en nam een ander besluyt, waér
by zy de eerste termen van het mandaet herstelde. De
moeyelykheyd alzoo uyt den weg gernymd zynde, heéft
de kommissiê, den 1 1 september, haere bediening be
gonnen. Zy deéd den zelven dag eêne afkondiging, waer1
in zy, onder andere, zegde :
«Inwoonders van Brussel !
• De kómmissie van veyligheyd is in haere bediening ingesteld :
zy verzoekt u van in stilte aF-te-wagten het gevolg van de ope
ning der' staeten-generael, mits gy moet verzekerd zyn, dat do
gedeputeêrden derZuydelyke provincien, als getrouwe verbeelders
van het volk , dé wenschen van deze provincien zullen voórstaen. •

Dit deéd het beste uytwerksel ; de stad wierd seffens
zoo stil , en het goed order zoo wel hersteld, dat de Re
gering, op den ia september deéd afkondigen dat de
nagt-klok, die sedert den 26 angustus ten tien ueren
geluyd wierd, voortaen wederom ten elf neren zou ge
luyd worden : nogtans dezen maetregel wierd in het
algemeyn niet goedgekéurd.
Kedevorring van den koninu in de stoeten-generae). f'erbittering van het
volk te Brussel. De heercn Nicolaï en Pteminckx gezonden naer den Bang,
Van Maanen verlaet het ministerie.

Den dag was eyndelyk verschenen , op den welken de
opening der staeten-generael in den Haag moest plaets
hebben. Het was den i3 september. De leden der twee
kamers vergaderden op den middag, onder het voórzit
terschap van den prins de Gavre. \ieue deputatie van 16
leden ging den koning te gemoed. Hy , vergezelschapt van
den prins van Oranje, binnen gebrast zynde, ging nederzitten op den wankelbaeren troon van het koninkryk der
Nederlanden, en hy deed de volgende redevoering :
«Edele en hoogmogende heeren!
«Uwe buytengewoone vergadering, die ik heden opendoe, is
doór groote en beweenelyke voórvallen noodzaekelyk gemaekt.
• Het ryk , in vreden met alle de volkeren van Europa, kwam
van den oórlog gelukkiglyk te zien eyndigen in zyne koloniën;
het.bloeyde ia eene gelukkige rust doór het order , den koophandel
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en de nyverheyd. Ik hield mu bazig met de zorg om de lasten van
het volk te verligten, en om allengskens in de inwendige bestiering
de verbeteringen in-te-toeten , die de ondervinding had aengewezen.
Eensk laps berst 'er te Brussel eenen oproer uyt ; en dit voor
beéld wofd in eenige andere plaetzen nagevolgd ; de brandstigting en de plundering macken die wanorders merkweêrdig ; zy
zyn al te pynelyk voór myn hert, voór de Natie en voor de
menschlievendheyd om daervan aen deze vergadering de droeve
afbeélding te geven.
• In afwagting van de medewerking van U.H. welkers byeenroeping myri eerste gepeys is geweést , heb ik zonder uytstel de
maet regels genomen, die van my afhingen, om den voórtgang
van het kwaed tegen-te-houden , om de goede borgers tegen de
kwaedwilligen te besehermen, en om den geessel van den inlandschen oórlog van het koniukryk af-te-keeren.
• Den aert, de oorzoeken van die voórvallen, hun oogwit en ge
volgen te onderzoeken met V. H. is op dezen oogenblik minder noodig
voor het belang ran het Vaderland, dan wel de * midelen te zoeken ,
door de welken de rust, het order en het gezag der wetten niet alleenlyk voór eenen oogenblik kunnen hersteld, niaer voór altyd geves
tigd worden.
Ondertusschen den schok der opinien , de groote hevigheyd
der driften, het bestaen van verschillige wyzen van denken , mar
ken myne taek zeer moeyelyk om myne wenschen voór het welzyn
van alle myne onderdaenen te doen overeenkomen met de pligten ,
die ik aen allen verschuldig ben, en die ik bezworen heb.
« Hierom beroep ik my op uwe wysheyd , op uwe bedaerdheyd
en standvastigheyd , op dat ik sterk doór de toestemming van
de verbeélders van het volk , te saemen met hun de maetregels
zou kunnen nemen die voor de behoudenis van het Vaderland
vereyecht worden.
« Men heeft van den eenen kant gemeend dat het welzyn van
den slaet zou kunnen gevoorderd worden met de grondwet op
een nieuw te overzien en zelfs met de provincien, die doór de
traktaeten en door een konsiitutie vereenigd zyn, van malkan
der te scheyden. Maer zoo eeue kwestie kan niet beslist wor
den dan in de formen van die zelve grondwet, die wy plegtiglyk
gezworen hebben te onderhouden. Deze gewigtige kwestie zal het
byzonderste voorwerp zyn van uwe beraedigen. Ik verlang daer
over te kennen het gepeys en opinie van U. H. , uytgedrukt met
die openhertigheyd en kalmte, welke eene zaek van zoo hoog
belang vereyscht. Aengezien ik boven al bezield ben met het
verlangen van het geluk der Belgen, welkers belangen de godlyke voórzienigheyd aen myne zorg heéft toebetronwd , te ver
zekeren , ik ben van mynen kant bereyd om met deze verga
dering mede-te-werken tot de maetregels, die daer toe zullen
kunnen geleyden.
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« Dere vergadering heéft daer en boven tot voórwerp van u la
laeten weten , dat de belangen tan het ryk , in het midden van al
%cat 'er gebeurt, vereytschen dat de milicie rereenigd blyve boven
den tyd , die voór de gewoone wapen-oeffeningen , by de grond
wet, bepaeld is. De middelen om te voórzien in de onkosten,
zullende voortkomen uyt dien maetregel en uyt vele anderen,
die de ongelukkige gevolgen zyn van den oproer, zullen voór
den oogeublik provisoorlyk gevonden worden in de reeds ge
opende kredieten ; doch de regularisatie der zelven zal in de aenstaende gewoonelyke zitting aen uwe beraedingen onderworpen
worden. Edele en hoog'mogende heeren ! Ik betrouw my op uwe
getrouwigheyd en op uwe liefde voór het vaderland.
• Gedenkende het onweder der staets-omwen telingen, dat ook
over myn hoofd gerommeld heéft , zal ik den moed , de liefde
en de getrouwigheyd , die het jok der vremdelingen hebben af
geschud , de uationaele bestandelj khevd gegrondvest , en den
' schepter in myne handen hebben gesteld , even min vergeten als
de dapperheyd die , op het slagveld , den troon gevestigd en do
onafhangelykheyd van het vaderland verzekerd heéft.
« Geheel bereyd zynde om aen regtmaetige wenschen te vol
doen, zal ik noyt wyken voór den party -geest, en ik zal noyt
toestemmen aen maetregels, die het belang en welvaert van de
Natie zouden opofferen aen de hertstogten of aen het geweld.
Den eenigsten wensch van myn hert is van alle de belangen
indien het mogelyk is, te doen overeen komen.»
Dit gezegd hebbende, is hy met den prins van Oranje
uytgegaen tussebeu de toejuygingen van alle de hollaudsche gedeputeérden, die van vreugd opsprongen;
om dat Willem verklaerd bad, dat hy noyt zal wyken
voor den party-geest , het is te zeggen voor de Belgen.
Het verdient bemerkt te worden dat Willem zyne aenspraek geëyndigd hebbende, alle liet volk en de hollandsche gedeputeerden zelve ( eenige uytgenomen ) geroe
pen hebben : oranje boven! dit geroep is in holland
den schreeuw van party , van oproer en van raezerny;
het word daer aeuzien als het voorteeken van eenig groot
schelmstuk, dat het schuym van het volk van zin is
te bedry ven. Door wat eene wuede moesten dan de Calviniste gedeputeérden niet vervoerd zyn, mits zy zich
met schaemdeu van hunne stemmen te vereenigen met
de gene van het slegtste volk , dat \lamde om zyne vraeklust tegen de Belgen uyt-te-voeren ! ó myne landgenoo
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ten ! onder wat enne harde slaverny zoud gy niet gejsugt hebben, hoe vreedelyk zoud gy niet behandeld
geweést hcbben, wat eene moordery zoud gy uiet gezien
hebben, indien dat Calviniste granw en die laege schreeu
wers van Oranje boven genoegzaem magt en moed ge
had hadden, om u onder hun gebied te brengen!'
Wanneer dat ysselyk geschreeuw opgehouden was,
dan heéft den greüier de volgende koninklyke boodschap
-voórgelezen :
Edele en hoogmogende heeren!
■ Volgens het gene wy hebben laeten weten aen alle de Neder
landers in onze proklamatie van .'5 dezer, verlangen wy dat gy spoediglrk en rvpelyk zoud beraedeu over de volgende vraegstukken :
« 1° Of de ondervinding bewezen beeft de noodzaekelykheyd .
om de nationale instellingen te veranderen.
■ 2° Of in dit geval de betrekkingen, die doór de traktaeten en doór de grondwet vastgesteld zyn tusschen de twee grooto
Tcrdeelingen van het ryk , voór het gemeen belang zouden behooren van gedaente en van natuer veranderd te worden. »

De redevoering van Z. M. wïerd den volgenden dag,
de» avonds, te Brussel bekend gemaekt, en zy veroorzaekte daer, gelyk in alle de steden van Belgien, eene
geweldige verbittering : maer de verbittering en gram
schap, ontsteken door de bedreygingen van Willem
bersten geweldig uyt, wanneer men vernam, dat onze
gedeputeerden in den Haag mishandeld waeren geweést:
immers Mr de Gerlache daer aengekomen zynde, wierd
van het volk bedrrgen,en zyn leven was in gevaer;
men wilde hem nergens logeren, en hy was gedwongen
van zich, door ecuen kommissaris van policie, een lo- _
gement te doen geven. Eeneit anderen, komende uyt 't
de vergadering der staeten, wierd in het openbaer be
schimp zyn rytuyg wierd omringd door de schreeuwers
van Oranje boven; duyzende smaed-reden wierden tegen
hem uytgebraekl, en hy was in gevaer van vermoord
te worden, wanneer eenen kommissaris van policie, met
den degen in de vuyst, hem te help kwam. üe inwoouders van Brussel dit alles vernomen hebbende ,
staeken de hoofden byeen, toepende dat onze gedepu-
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teérden uyt den Haag moesten wederkeeren , daer lnm
leven in gevaer was, en daer zy voortaen geen e vryhevd
meer konden hebben, om onze regten voor-te-staen.'
Den Baron d'Hoogvorst liet, in deze moeyelyke ometandigheyd , den zelven avond aen de officieren der
borgers-wagt weten, dat 'er, den volgenden dag, een«*
vergadering zal gehouden worden om over de zaek te
heraeden, en dat ider der acht Sectien eene deputatie
van vier leden moest kiezen, om daer tegenwoórdig te
zyn. Alle deze deputatieu vereenigdcn zich, den i5 sep
tember omtrent den middag, met geheel den Etat-major ,
met den raed der borgers-wagt , en met de kommissie
van veyligheyd. Men besloót in deze vergadering van
een adres te zenden aen onze gedeputeêrden in den
Maag, en men benoemde eeue komité om het zelve aenstonds op-te-stellen. Tegen den avond zes uereu kwam
gebeel de vergadering wederom byeen.om te heraeden
over een ontwerp van adres, het welk door Mr Van d«
Weyer voórgelezen vvierd,en waervan ecnige uyiirek6els volgen.
« Mynheeren 1
« De redevoering van den koning in de staeten-generael , verre
van de borgere van Brussel te voldoen en gerust te stellen, heéft
de oploopenheyd en het misnoegen van het volk tot den hoogsten graed opgehitst. Deze redevoering, die men met angst verwagtte, schynt te bewyzen, dat het gouvernement volherd in niet
te bevatten zynen stand ten opzifjlc van onze provincien, en da
noodzaekelykheyd van daer eyndelvk , door een Systema van klaerLlykende ongeveynstheyd en opregtighejd , de kalmte en het be
trouwen weer-te-brengen.
* Den ëiaet, zegt uien in de redevoering, bloeyde in cene geluk
kige ruil... Eensklaps berst 'er Ie Brussel venen oproer «yt.., De
maetregels, die van het gouvernement afhingen, zi/n zonder uytstel
genomen getceést, om den voórtgang run hel ktcacd tegen-le-houden ,
om de goede borgere legen de kwaedwilligett Ie beschermen... -la zon
der twyffel, mynheeren ! ruaer wie mag zich de lofweêrdigheyd
van die maetregels toeschryven , waervan het gouvernement hier
aen zich zelve de eer schynt toe-te-eygenen ? komt die eer niet
toe aen de borgere, die het gouvernement, vol mistrouwen tegen
onafhangelyke en vrye mannen , beroofd bad van de magt der
wapenen , terwyl het die gaf aen eene schutterr zonder beslandigheyd, en die op het eerste teeken van gevaer verdwenen is!
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■ Is het alzoo dat het betaemde te erkennen de uytnemeude
dietisten , bewezen door da borgers-wagt van Brussel , wiens iver ,
vol werkzaemheyd en overgeving , de huyzen van zoo vele openbaere amptenaeren , en de paleyzen van de princen en van den
koning zelfve bewaerd heeft van den brand en plundering?
«Een deel van het garnizoen van Brussel ontwapend zynde,
was het ander deel op eeuen oogenblik overgelaeten op de genaede van een vergramd volk , wanneer de getrouwe borgers
gekomen zyn , om de soldaeten , die geene bewegingen meer
konden doen , te ondersteunen en te verdedigen ; dit is eene
waerheyd, welke den prins van Oranje geêrne erkend heéft.
«Gy, mynheeren, hebt ook geoordeeld, dat die akten lot'lyk
waeren , op de welke eene hevige beweging van vaderlandsche
liefde gevolgd is... Een vaendel , lief aen de geheugenis der
Belgen, die op alle tyden na-iverig zyn geweést voór hunne
regten, word opgesteken tot een teeken van verzaemeling; dit
nationael vaendel, gekozen om allen standaerd, tegenstrydig aen
de regerende dynastie te doen yerdwynen , helpt om de oploopenheyd van de menigte te stillen ; hel brengt het order weer ,
het welk zoo zwaerlvk gestoord was, maer het ontsteekt ook in
alle herten een levendig verlangen van zich vry te maeken; en
hoe is het mogelyk , dat edelmoedige borgers, gewapend voór
de bewaering van den Staet,die doór de zorgeloosheyd van een
haetelyk ministerie in gevaer was , niet zouden gepeyst hebben om
zich vry-te-maeken van de overlasten en ontelbaere ongeregtigheden die zy sedert 15 jaeren verdraegen met een verdnldigheyd , de welke by niets kan vergelyken worden ? het was te
vergeéfsch dat dry honderd duyzend petitiontiarissen de oorzaeken
yan het algemeyn misnoegen hebben doen zien ; het gouverne
ment was doof aen hunne oodmoedige vraegen.
«Nogtans de hoofd-stad van de provincien van den Zuyden
is in bezit van eene magt, die doór onverwagte omstandighe
den in haere handen gesteld is. Andere steden, beweégd doór een
gevoelen dat in alle herten leeft, volgen de aenporring , voortskomende niet uvt eene pligtige mededeeling, maer uyt eenen vrywilligen en wettigen geestdrift. De Regering van byna alle de ste
den nemen deel in de vaderlandsche beweging. De eersten van
ulieden, te Brussel vergaderd zynde, ondersteunden deze bewe
ging doór eene proklamatie in de welke zy, verre van hunne landgenoóten te mispreyzen, verklaerden, volgens het voorbeéld , ge
geven doór de kommissie welke den prins van Oranje benoemd
had, iich vryelyk te vervoegen met hunne poogingen , en i.y
maekten met kragt aen zyne K. H. bekend de wenschen der Bel
gen voor eene afscheyding van den Noórden en van den Zuyden ,
die alleen een evnde kan stellen aen de onregtveêrdigheden en
haetelyke voórstellingen (préfórence*).

i83o.

38 1

Dusdnctiig zyn de voórvallen, die voórgegaen z^n, wanneer gr
het besluyt genomen hebt van nog eens eene byeenkomst te waegen met de gedeputeêrden van den Pioórden, byeenkomst. die
sedert zoo vele jaeren rampzalig is voór de inwoonders der Pro
vincien van den Zuyden. Het betaemt ons niet van een besluyt
te oórdeelen, dat gy ongetwyffeld in uwe wysheyd rypelyk over
wogen hebt : nogtans in het midden der gevaeren, die de stad van
Brussel en geheel het Vaderland bedreygen , moeten wy u do
waerheyd niet verzwygen. De proklamatie van den koning, uwe
afwezenheyd, de redevoering doór Z. M. uytgesproken in de staeten-generael , voórzeggen ons eene droeve toekomst. De troepen
bezetten overal onze fortressen of omringen onze steden, al of
het oórlog was, en zy schynen zich eerder te willen beroepen op
het geweld dan op het goed regt. De krygsbenden worden rondom
ons talryker. De redevoering van den koning vraegt u zelfs van
die op de been te houden. Zyn wy dan de vyanden van eene
Overeenkomst in der minnen? zyn wy dan wederspannige onderdaenen , die men zonder genaede moet onder hel jok brengen?...
■ Terwyl uwe tegenwoordigheyd rondom den troon hem alle
yeyligheyd verzekerd , zult gy gedoogen dat uwe mede-borger»
die,gelyk gy, de regten van het Vaderland beminnen en doór u
zelfs aengemoedigd zyn om die regten te verdedigen , bloodgesteld worden aen krygs-maetregels, de welken zoo ontydig al»
onnoodig zyn? het is zeker niet om ons te verloeten en ons on
gelukkig te maeken, dat gy toegestemd hebt van in hunnen langen
omtrek en niet tegenstaende den dringenden nood der voórvallen ,
te volgen alle de konstitulionele wegen, die zeer langzaem en
gevolgenlyk zeer bezwaerlyk zyn in onzen toestand : dat ten minste
deze toegevenheyd verkryge voór het land , waervan gy de verbeélders zyt, de rust en het vertrouwen, die het zoo noodig heéft.
«Dit oogwit van herstelling kan niet bereykt worden , als voór
zoo veel gy onmiddelyk van den koning zond bekomen eenen
geruststellenden eti beslissenden maetregel, die zou doen herle
ven de gerusthevd der gemoederen en het vertrouwen zoo noodzaekelyk voór den koophandel en nyverheyd. Dat de vyandlyke
beekenen, waer mede wy bedregen worden, ophouden; dut de
troepen, die van Holland gekomen zyn en ons omringen, te rug
trekken naer hunne garnizoenen ; de rust zal hersteld worden ,
en den schyn van iulandsehen oórlog, die het gouvernement vreest
te zien uytbersten, zal van zelfs verdwynen.
« Dusdaenig zyn de wenschen , die wy begeêren te zien draegen
aen den voet van den troon. Indien gy die verzekeringen , de
welke in den tegenwoórdigen stand van zaeken noodzaekelvk
zyn, niet koude bekomen, wy hopen, mynheeren , dat gy regt
uyt zult weygeren van, doór uwe tegenwoórdigheyd in den Haag,
te bekragtigen de vyandlyke inzigten en akten , die den ondergang
van ons Vaderland zouden voltrekken. ■ liruiiel\&*epten>b«i lö'JO.
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Dit adres wierd eenpaeriglyk van geheel de ver
gadering goedgekeurd, en onderteekend door de 3a
gedeputeerden der seetien, door den Etat-major en den
raed der borgerlyke wagt, door de leden van de kom
missie van veyligheyd, en eyndelyk door een zeer groot
getal van voornaeme borgers, die daer tegenwoórdig waeren. Tan wierden 'er seffens twee persoonen gekozen om
dit adres naer den Haag te draegen, te weten Mr Nicolaï raedsheer, en Mr Vleminckx, zoo ervaeren doc
tor als regtzinnigen potriot. Zy hadden den moed van
zoo eene gevaerlyke zending aen-te-neemen en zy ver
trokken den zelven avond ten 10 ueren van Brussel,
mede-nemende alle de adressen, die menigvuldige ste
den en dorpen aeu den Etat-major der borgers-wagt
gezonden hadden, om te verklaeren, dat zy aenkleéfden aeu den grond-regel van de afscheyding van Hol
land en Belgien.
Den baron d'Hoogvorst kwam zelfs aen het volk, dat
op de groote merkt vergaderd was, zeggen dat 'er eene
deputatie naer den Haag vertrok om onze gedeputeérden
te doen wederkeeren, indien den koning aen de vraegen
der Belgen niet wilde voldoen. Dit stilde de gemoede
ren, en men scheen nog eens te hopen van eenige
goede tyding te ontfangen.
Maer het was een ydele hoop; want op dien zelven
dag, i5 september, wierd het volgende besluyt, waer
door Willem alle de schelmstukken van Van Maanen
goedkeurde, in de tweede kamer der staeten voórgelezen.
« 0|> het smeekschrift van den heer C. Van Maanen, onxen
minister ter justitie, inhoudende een nieuw en dringende ver
zoek om van syne tegenwoórdige bedieningen ontslagen te worden,
indien dusdaenig ontslag zou kunnen geleyden, om de gemoede
ren te stillen, en de rust en het order te herstellen....»
■ Wy hebben goedgevonden aen C. Van Maanen een eehvoilé
oitsiag van zyne bedieningen van minister ter justitie toe-te-staen,
hem bedankende roór de langdnerige diensten , die hy aen Ons en aen
het kóninkryk , met getroutcigheyd en iver, betcezen heeft (a). •
Wille».
(a) Ziet de tweede nota op het eynde van dit boekdeel.
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Nogtans dit ontslag , gevraegd door Van Maanen en toegestaeu door den koning, was maer eene looze streék, waerover den meester met zy uen dienaer overeen gekomen was,
om de Belgen te bedriegen : want dien zelven man , die
zyn outslag ontfangende met regt mngt zeggen, dat hy
zyn ministerie van schelmstukken en bedrirgery verliet,
( Meque ministerie tctlerisqut arti-ique removi. Ovid. Met. L. 3, V. 645. )

wierd eene maend daerna wederom minister ter justitie
benoemd. Het is alzoo dat de ongelukkige Hollanders
veroordeeld wierden om te bly ven zugten onder het jok
van den despotismus, het welk de Belgen dan al afgesehud hadden !
Na dat dit besluyt voórgelezen was, heéft Doncker
CurtiuB een voórstel ontvouwd, dat hy den voovgaenden
dag gedaen had , en daer ik zal van spreken , na iets gezegd
te hebben van den toestand van andere steden.
Oproer te u4eth.
Ondertusschen de verbittering, voortsgebragt door de
koninklyke proklamatie van 5 september, begon zich in
verscheyde steden te vertoonen; het volk meer en meer
opgehlist door de rampzalige maetregels der krygs-magt,
zogt maer de gelegenheyd, om de verdrukkers van het
vaderland te bevegten : hier uyt is gevolgd, dat 'er
verscheyde oproeren, byna op den zei ven tyd, opgere
zen zyn, die doen zien tot wat eenen hoógen trap van
gramschap het volk gekomen was. Eeuige voorbeélden
zullen den lezer een denkbeeld geven van de gestelte
nis der gemoederen.
De hollandsche officieren van het garnizoen van Aeth,
willende letterlyk volgen de ondei rigtingen die zy vau
het gouvernement ontfangen hadden, namen maetre
gels, die bewezen, dat de bedreygingen, gedaen door
de proklamatie van den koning, gingen uytgevoerd wor
den, en dat de krygs-magt bevel had van in alle g"eval
het geweld te gebruyken : immers de hollanders waeren sedert eenige dagen bezig met het bus-poeyer to
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vervoeren van de maguzynen naer het arsenael, met
dekaserne mei storm- jwelen af-te-sluyten, en met bar
ricades te maeken rondom de wagthuyzeu van de stadsIK)oiten : bovendien zy hadden vier canons geplaetst
in het midden der kaserne. De inwoonders, denkende,
dat dit alles gedaen wierd om hun verveéld te mae
ken, en hun te beletten van hulp te zenden naev Brus
sel, vergaderden aen de poort van Bergen in den mor
gen van i5 september : in eenen oogenblik waeren zy
meester van de wagt; zy braken de barricades af, roe
pende : vivenl les Belges! a bas les barricades militaire.s ! Eenige leden van de Regering kwamen aenstonds byeen op het stad-huys met den kommandant
van de stad en andere officieren : na eene zeer hevige
raedpleging besloten zy, dat het garnizoen alle vyandlyke betooning zal staeken; men liet dit aen het volk
weten, bet welk door die belofte nog niet gestild wierd :
want de menigte liep naer bet stadhuys en vraegde,
dat de poeyer-magazynen zouden bewaerd worden door
de borgerlyke wagt, en dat de kanons, die in de ka
serne waeren, terstond naer het arsenael zouden terug
gebragt worden. De heeren Derouillé, Du pret en Desmet zyu als gedepu! eerden, op staende voet, naer de
kaserne gegaen, om de vraeg van het volk voor-te-stellen aen den kommandant, verklaerende dat, indien hy
daer aen niet voldeéd, zy niet verantwoórdden voor de
gevolgen : maer alzoo het gespreék hier wal lang duerde
zoo wierd 'er gezegd, dat die heeren als gyzelaers vast
gehouden waeren. Dan wierd het volk woedende, het
begon de straeten op-te-breken, en het dreygde van
de poorten der kaserne met kassey-steenen in-te-slaen.
Het was dan dat den kommandant, verveérd geworden
zynde, alles toestond, dat men gevraegd had. De ge
deputeérden kwamen dit aen bet volk aenkondigen,
'er by voegende, dat zy op hun woord van eer beloófd
hadden, dat de kanonniers, hunne stukken wederbrengende, niet zouden bcschimd worden, en dat eene
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borgers-wagt hun ten dien eynde zou vergezelschappen. De kanons zyn dan terug gebragt naer het arsenael onder de toejuygingen van het volk , roepende :
vivent les Belges! Den kommandant stond ook toe, dat
de borgers, te saemen met het garnizoen de wagt zouden
houden aen de poeyer-magazyuen, waer over het volk
voldaen scheen te zyn , ten minsten voor den oogeublik.
Oproer te Bergen.
De gemelde proklamatie van den koning had te Bergen
alle de gemoederen verbitterd. In dezen staet van zaeken
wierd'er op den i5 september hetgerugt verspreyd, dat
het garnizoen van Aeth den zeiven dag door de borgers ontwapend was. Dit was genoeg om het volk in
beweging te stellen. En waerlyk eeue groote menigte
van werklieden, vrouwen en kinderen vraegden wapens,
om zelf hunne zaeken te verdedigen, klaegende dat
de borgers-wagt niets deéd voor de vryheyd van het
vaderland. Tairyke groepen van volk gingen op de merkt
de gewapende burgers aenranden, maer zy wierden ver
spreyd. Dan begaven zy zich naer het huys van den
ontfanger der stads-regten, en braken het uythang-berd,
vercierd met het wapen van den koning, aen stukken.
Zy schenen geen ander oogwit te hebben, als hun
misnoegen tegen het gouvernement te toonen : men zag
zelfs onder hun eenige mannen, die aen de menigte
zegden : al wie zal plunderen , zal op staende voet
dood geslagen worden.
Maer op den 1 7 der zelve maend was de beroerte in
de stad wel veel geweldiger. Men had vernomen, dat
'er dags te vooren 7oo hollanders te Charleroi gekomen
waeren, om met een bataillon, dat ook in optogt was,
het garnizoen van Bergen te versterken. Dit gerugt maekte
alle het volk oproerig; het zwoór van geene hollanders
meer te laeten in de stad komen, en het wilde wapens
hebbeu om de hollanders te bevegten : maer eenige bor
gere deden hun uytterste best om den oproer te stillen,
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terwyl den Etat- major eu de Regering raedpleégden,
doch zonder eenigen uytslag. De onstuymigheyd van
het volk wierd dan nog heviger. Eenige leden van de
borgers- wagt vraegden, dal de posten aen de stads-poor
ten zonden bezet worden door de borgers en door de
soldaeten, de helft van de eenen en de helft van de
anderen, om door dezen middel het volk te stillen :
maer de militaire uverheyd wilde niet toestaen , als van
te laeten stellen eene wagt van tien borgers aen ider
poort, bewaerd door honderd soldaeten. Uit stond het
volk niet aen, en het begon de kassey-steenen op -tebreken y om barricades te maeken. Het was dan dal de
oversten van het garnizoen, voórziende de rampen die
'er zonden volgen uyt de aenkomst van nieuwe troe
pen, besloten van 'er-geene meer te laeten in de stad
komen. Mr Duvivier, kommarïdant van Bergen, kwam
zelf deze goede tyding aenkondigen aen het volk , ge
vende zyn woord van eer, dat 'er niet eenen gewapenden soldaet zou binnen komeu; hy voegde 'er by, dat
de borgers eenige posten mogten zenden buyten de stad,
om te gaen ontdekken, of 'er troepen naer Bergen in
optogt waeren, dat de bruggen des nagts zouden op
getrokken worden, en dal het garnizoen zelfs den in
trede aen nieuwe troepen zou beletten. Deze verklaering heéft het volk voldaen, en voor eenen oogenblik
groote ongelukken van de stad afgekeerd.
Maer de rnst, die scheén hersteld te zyn, wierd op
den 19 september, wederom gestoord door de aenkomst
van den generael Howen. Dezen was als krygs-gouverneur naer Bergen gezonden door den koning, die mogelyk niet te v reden was van de loflyke zagt moedigheyd:
van den generael Duvivier. Het gerugt wierd dan sef
fens ujtgestrooyd, dat Howen gekomen was, om de stad
in staet van beleg te stellen. En waerlyk hy deéd de
kanons, die op de vesten waeren omkeeren tegen de stad.
Dezen eersten maet-regel was alreeds genoeg, om het
volk tot de uytterste verwoedheyd te brengen : terstond.
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was de merkt vervuld van eene ontelbaere menigte
schreeuwende om wapens te hebhen. Het was te vergeéfsch, dat den generael Duvivier langs alle kanten
door het volk liep, om het te stillen; het was te vergeéfseh, dat eenige borgers, die op het volk invloed
hadden, de menigte smeekten van zich stilte houden;
hunne stem wierd niet aenhoord, en het was onmngelyk om de woede van het volk tegen-te-houden; het
wierp zich op de gewapende borgers, waer van 'er eenige
ontwapend wierden; het maekte zich meester van eeueu
trommel , en sloeg alarm door geheel de stad ; de pooi t
van het kasteel wierd opengebroken, en de slorm-klok
wierd getrokken. Verscheyde posten der borgerlyke wagt,
te slap zynde om aen de menigte te wederstaen , wier
den gepraemd van hunne geweêren over-te-geven. tëene
groote bende liep naer de poort de Nimy om de soldaeten, die daer de wagt hadden te ontwapenen : maer
de wagt, ziende die menigte van volk, ten deele ge
wapend , zonder eenig order en in haeste aenkomen ,
gaf 'er vuer op : eenige vielen dood of gekwetst. Na
eenige minueten op malkanderen geschoten te hebben,
zogt men van overgaef te handelen. Een kwartier uers
ging voorby, en men scheén te zullen overeen komen,
wanneer den hollander Howen daer aenkwam met een
balaillon soldaeten en vier stukken kanon : hy deéd
seffens schieten op het volk van den eenen kant, terwyl de soldaeten van de wagt schoten langs den an
deren : vyf of zes borgers bleven dood twintig wierden
'er gekwetst, waer van 'er eenige des anderendags ge
storven zyn. Het volk moest wyken, en vhiglte, zoo
het kon, langs de naastgelegene straeten, zich voórstel
lende van op eene andere gelegenheyd hunne beurt te
hebben.
Den hollander Houwen liet dan weten aen de Rege
ring, dal het ganizoen alle nagten zal onder de wapens
blyven, dat'er verscheyde kanons met schroot gelaeden
en ingespannen zyn , dat alle vergadering van volk en al
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len aenval, door de waepens, zal te rug gedreven wor
den, en dat de Regering zal verantwoórden voor de on
gelukken, die daer uyt zouden kunnen volgen. Zyne
vreedheyd en bloedige bedreygingen schenen de openbaere rust hersteld te hebben; maer deze rust was ujaer
gedwongen, en gevolgenlyk zy kon niet lang dueren,
gelyk men in het vervolg zal zien.
Oproer te Livyk en te Huy.
De inwoonders van Luyk waeren sedert eenige da
gen redelyk gerust geweést , om dat men hoop had dat
Belgien zou afgescheyden worden van Holland, en dat
den optogt der hollandsche troepen zuu ophouden : maer
de ongelukkige proklamatie van 5 september was op
den 7,le te Luyk bekend; het volk begon aenstonds te
woelen en toonde eene oploopenheyd, die de grootste
ongelukken deéd voórzien : uogtans de horgerlyke wagt
wist, door haeren iver en moed, dezen dag alle buytensporighedeu tegen-te-houdeu. Niettemin de borgers
en het volk namen maetregels , om eenen wakkeren
wederstand te bieden aen alle krygs magt, die zou wil
len in de stad komen, en men begon barricades te
maeken. Dezen handel der Luykenaers stelde het volk
van Huy in beweging, wanneer men daer verstaen had,
dat 'er troepen van Namen kwamen om het fort van
Huy te bezetten. Het was den 8 september. Seffens
Wierd 'er alarm geslagen , en op weynige minueten
was de kommunaele wagt en een groot getal van an
dere borgers onder de wapens. Zy begaven zich naer
hel furt, dat door de Hollanders bezet was : eene groote
menigte van volk liep ook derwaerts, en eyschte met
bedreygingen af', van het fort over-te-geVen. De bor
gers vraegden van den kommandant de sleutels van het
fort, die hy weygerde. Het volk wierd dan nog meer ver
bitterd en wilde het fort henben, kost dut kost. Na eenige
gespreéken , maekten de borgers zich meester van de 4
mannen die in het wagt-huys waeren. Den komman

i83o.

3öy

dant wierd verveêrd; hy gaf <le sleutels over, en het
fort wierd bezet door de borgers, die daer het Luyks
vaendel opstaeken. Deze verovering was van een groot
belang, om dat men daer veel krygs-voorraed en wa
penen heéft gevonden.
Alhoewel de stad van Luyk nu sedert eenige dagen
gerust scheen te zyn, nogtans het vuer van oproer vonkte
in het beymelyk,en het berstte uyt door de schuld van
eenen hollandschen officier. Immers in den namiddag
van ig september, gingen eenige borgers vreédsaemlyk
wandelen langs den kant van het kasteel: eenen officier
hun ziende , geboód aen de schildwagt van te schieten op
eenen jongeling die, zeggen de eenen, eenige stappen
binnen de paelen was.> anderen dat hy 'er nog buyten
was (a). De schildwagt weygerde te gehoorzaemen : maer
den officier zynen degen trekkende, dreygde hem te doór
steken , indien hy niet seffens aen zyn bevel voldeéd. Den
soldaet schoot dan en doodde dien jongeling, Mr Wibrin, die maer a3 jaeren oud was. Eeue troep van volk
kwam toegeloopen. Den vader, onder wiens oogen deze
moord geschied was, nam het dood lichaem van zyneuzoon
pp, en droeg het langs verscheyde straeten van de stad.
Men kan beter gevoelen als uytdrukken , wat eenen in
druk de ziele-roerende vertooning van eenen vader ,
geladen met het bloedig lichaem van zynen vermoor
den zoón, gedaen heéft op alle de gemoederen ! het volk
stond dan gelykelyk op, en meer als twintig duyzend
menschen waeren op eenen oogenblik te been. Den Graef
deBerlaymont, kommandant van de borgers-wagt, schreéf
aenstonds aen den kommandantvan het kasteel, en vraegde
van hem den officier, die van dien moord p>üg tig was,
over-te-leveren , of dat hy in den oogenblik zou gevan
gen nemen alle de Hollanders , die in de stad waeren,
(a) Hoe het tv of niet, is dan het leven van eenen Belg van zoo
weynige weêrde by eenen hollandschen officier, dat hv met eene
koele onverschilligheyd durfde vermoorden dien ougelukUigen,
telfo genomen dat hy eenen Map te verre gegaen wus.'
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tot dat men regt zou bekomen hebben. Dcjze bedreyging
is niet uytgevoerd geweést, om dat de Belgen altyd edel
moedig zyn zelfs ten opzigte van hunne verdrukkers.
Niettemin het volk, woedende van gramschap, liep naer
de Chartreuse , om zich van deze fortres meester te maeken : maer zy hadden geene leeren , en moesten hunnen
aenval uytstellen.
Des anderendags ten 10 ueren is het volk wederge
keerd naer de Chartreuse, en dezen keer was het voór
zien van leeren : de borgers-artilleristen waeren aen het
hoofd van de menigte; gekomen zynde onder de mueren van de fortres eyschten zy de Hollanders op van zich
aenstonds over- te-geven. Op hunne vreygering van de
poorten open-te-doen , wierden de leeren opgeregt, en
op eenen oog-slag waeren de artilleristen op de mueren.
De Hollanders, die dezen post bewaeren, waeren door
dien schielyken aenval met zoo grooten schrik geslagen ,
dat zy zelfs niet peysden om zich te verdedigen : zy poog
den te vingten : maer het was te laet om de handen
der overwinnaers te ontsnappen; zy wierden alle gevan
gen. Mr Dandelin, kommandant van de borgerlyke artil
lerie, nam hun onder zyne bescherming, en deéd zoo
veél, dat zy niet mishandeld wierden, wanneer zy naer
den Etat-major van de borgers-vfagt geleyd wierden.
Dan wierd het vaendel van Luyk op de Chartreuse
opgestegen , en het was den broeder van den ongelukkigen Wibrin, gisteren vermoord, die het zelve daer
geplant heéft. Het is alzoo dat deze schoone fortres,
die de stad van Luyk geduerig bedreygde, gevallen is
in de handen van dappere Belgen. Men vond daer veel
oorlogs-gereedschap te weten : 36 kanons, 80 affuyten,
en voor meer als vyf honderd duyzend guldens ballen ,
bomben, kogels, poeyer, etc.
Terwyl de gemoederen nog zoo vol waeren van den
pynelyken indruk, veroorzaekt door den moord vanden
jongen Wibrin, kreég men den 32 september de tyding
dat 'er eene krvgs-bende van voet-volk en ruytery zich
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nedergeslagen. had te Oreye, een dorp vier ueren van
Lüyk op de groote baen van Brussel , en dat zy de gemeynschap afgebroken hadden. Seffens hoorde men in alle
straeten roepen : marchons sur Oreye ! eene bende van
duyzend vrywilligers vergaderde met haeste , en trok
des avonds ten 8 ueren met 2 stukken kanon naer buyten; zy kwamen omtrent middernagt te Oreye, en deden
straks eenenaenval op de kaserne, duer de Hollanders nes
telden : dezen, na eenige keereu geschoten te hebben , na
men de vlugt naer sint Truyen , verlaetende een deel van
hunne oorlogs-behoeften. Kenen Luykenaer is in dezen
aenval gedood geweest, en dry of vier gekwetst. De Hol
landers hebben 20 mannen verloren. De vrywilligers hun
oogwit bekomen hebbende, keerden te rug naer Luyk ,
met eenige peêrden , genomen op den vyand, en met a3
gevangenen, die zoo snel niet hadden kunnen loopen als
hunne medegezellen. Verscheyde vrywilligers waeren gelaeden met geweêren, kleedereh en schacos, die zy op
de Hollanders veroverd hadden.
Wederkomst van de heeren f leminckx en IVieolat. Voorstel van Doncker
Curtius. Optoyt der Hollanders. Gendarmen te Tervueren ontwapend.
AU» autoriteyt te Brussel verdwenen-

Terwyl verschyde steden in beweging waeren, zyn
de hëe'ren Vleminckx en Nicolaï, in den namiddag van
18 september te Brussel terug gekomen. Zy begaven
zich regt naer het stadhuys, daer den raed der gewapeude borgers en andere treffelyke persoonen terstond
vergaderden om hun rapport te hooren. Zy hadden naer
Amsterdam vaerende, op de stoomboot niet gehoord als
de grouwelykste verwenschingen tegen de Belgen, het
welk hun deéd gevoelen het gevaer van hunnen toe
stand. Den 16 september, des avonds 1 o ueren , in den
Haag gekomen zvnde, hebben zy met veel moeyte eyndelyk een logement gevonden in het zelve hotel, daer
eenen van ónze gedeputeerden, Mr d'Huysman d'Annecroix, die ziek te bed liggende zy niet konden spreken.
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Den volgenden dag, ten 5 ueren des morgens, zyu
zy gcgaen naer het hotel , daer de heeren De Gerlache,
Delanghe en Debrouckere gelogeérd waeren ; zy spraken
eerst aen dezen bietsten , die ten hoogsten verbaesd en
voor hun bevreesd was, wanneer hy het oogwit van
hunne zending vernam. Zy zegden hem , dat zy door de
stad van Brussel tot de gedeputeérden gezonden zynde,
zich stelden onder hunne hulp en bescherming. Be
trouwd u daer niet op, antwoórdde Mr Debrouckere,
wy kunnen voor u niet verantwoórden : roept de hee
ren De Gerlache en Delanghe ; zy zyn daer in die
kamers, en hoord wat zy u zullen zeggen. Zy gin
gen die heeren bezoeken, de welken hun verzekerden
dat zy voor hun niets zouden kunnen doen. Hoe wilt
gy , zegde Mr De Gerlache , dat wy u beschermen , wan
neer wy zelve niet beschermd worden, wanneer wy
bloodgesteld zyn aen de beschimpingen van het grouw,
wanneer men zoo verre gaet dat men my wilt ver
bieden van, in de staeten - generael , het woórd te
voeren, om dat ik te JLuyk lid van de administrative
kommissie benoemd ben geweést, en dat men my voor
eenen oproerigen uytmaekt ? Wy nemen uwe adressen
niet aen, en wy kunnen die niet aennemen.
Dan wierd 'er hun gezegd van te gaen by Mr Barthelemy, gedeputeerden van Brussel, die daer iets te verliezen
heéft ( te weten M.x Gendebien zynen schoon-zoon ).
M* Barthelemy ontfing hun met veel vrindschap en
beleéfdhcyd. Zy behandigdeu hem de adressen, en zy
verzogten hem van de zei ven mede-te-deelen aen de an
dere gedeputeerden vanden Zuyden. Hy, na de zei ven
overloopeu te hebben, was verschrikt : ongelukkigen,
zegde hy, vertrekt in den oogenblik; gy hebt niet eenen
minuet te verliezen. Indien men u ontdekt, gy zult
vastgehouden worden, en God weét wat 'er u zal
overkomen. Zegt aen Gendebien dal hy zich uyt die
zaeken uyttrekke ; zegt aen alle uwe mede - borgers
dat zy van hier niets te hopen hebben, dat men uwe
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stad zal afbranden , dat men zelfs verklaerd heéft ,
dat men alle beraeding o fer de afscheyding zal uytstellen tot dat gy in het order zult weérgekeerd zyn.
Vertrekt, vertrekt in den oogenblik! Dit gezegd heb
bende, hielp hy hun terstond om een ry-tuyg te vin
den, het welk hun aen den M.jerdyk moest brengen.
Hy deéd hun voor zyne wooning en als met geweld
in het ry-tuyg gaen, het welk hun onmiddelyk heéi't
gevoerd naer hun hotel om hun reys-goed op-te-nemen.
Zy ontmoetten daer Mr den Baron de Secus, met wie
zy eenige oogenblikken spraken, en die hun zegde :
alles gaet een eynde nemen ; wy zyn op het punt om
van Holland te bekomen al wat wy willen! Zy na
men hun afscheyd en verlieten den Haag omtrent 7
ueren des morgens (a).
(a) Nanwelyks waeren zy vertrokken, of zy wierden opgezogt
in verscheyde huyzen van Belgen die in den Haag woonden,
en met de welke men hun vermoedde eenigen omgang gehad
te hebben. Mr Debrouckere sprak, den zelven dag, met den prins
van Oranje over de adressen , die zy aengebragt hadden. Den
prins wilde die zien. Mr Debrouckere, aen wie Mr Barthelemy
de zelve behandigd had, heéft 'zu aen den prins voórgelezen :
dezen toonde een groot spyt om dat hy die heeren niet had
kunnen spreken. M' Debrouckere antwoórdde dat hun leven zou
in gevaer geweést hebben, indien zy in den Haag langer ge
bleven waeren. In dit getal, hernam den prins terstond, het is
myn paleys zelve dat hun tot schuyl-plaets zou gediend hebben.
Zeer wel : maer dit paleys zelve zou hun niet belet hehben het lot
van de gebroeders de W iit te ondergaen, indien het granw van
den Haag hun ontdekt had ( 1"" deel bladz. 89 ). Eu nogtans
terwyl dat de heeren Vleminckx en'Nicolaï hun leven in het
uyterste gevaer stelden, wierd'er te Brussel, doór zekere mannen,
het gerugt verspreyd , dat zy het land verkogt hadden; en het
heéft weynig geschollen of het huys van Mr Vleminckx is ge
plunderd geweest! Maer het gouvernement-provisoór erkennende
zyne goede en getrouwe diensten , en van den anderen kant
zich verzekerd hebbende van zyn onberispelyk gedrag en van
zyne hoog-geleerdheyd in de geneés-konst , heéft hem , weynigeu
tyd daerna , het aenzienlyk ampt van inspecteur-general du ser
vice de santé militaire gegeven. Deze welverdiende promotie heeft
vele afgunstigen gemaekt , en zyne volkomen aenkleving aen de
konstitutionele monarchy van Belgien is de oorzaek van den haet
die eenige republikaenen tegen hem opgevat hebben.
49.
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Eyndelyk gaven zy aen den raed kennis van de tal—
ryke troepen, die zy op den weg van Holland naer
Brussel gezien hadden, en van de groote krygs-toerustingen, die men maekte om de Belgen met geweld on
der het jok wcder-te-brengen.
Na dit rapport heeft men in de vergadering de kwestie
voorgesteld of men tegenstand zal doen aen de krygsmagt. Dit vraegstuk wierd lang onderzogt : noglans men
scheydde van malkander zonder eenig besluyt te nemen,
en het lot van het vaderland wierd, om zoo Ie zeggen,
«vergelaete.'i aen de voórzien igheyd van God, die ona
in dezen gevaerlyken toestand niet verlaeten heéft.
Maer indien de heeren Nicolaï en Vleminokx zoo
een groot gevaer geloopen hebben in den Haag, onze ge
deputeérden zelve waeren ilaer in veyligheyd niet, om
dat het gepeupel tegen hun opgehitst wierd door de
gazet van Van Maanen : immers de Calviniste sehryver9
der NederIandsche gedagten, hadden durven zeggen :
« Verscheyde gedeputeêrden zyn vermoed van den opstand be
roepen en aengentoedigd te hebben : de grond-regels , die zy in
hunne redevoeringen beleden hebben , zyn het zaed , het welk
den oproer en de wanorder inhoud; en de tacl , die zy tot hier
toe gevoerd hebben, was wonderlyk bekwaem, om dat vner van
tweedragt aen-te-stoken. De proklamatie die zy geteekend hebben,
( blads. 868 ) gelykt zoo zeer aen hoog verracd, dat men niet kan brgrypen, hoe dat eenen gedeputeerden met hun wilt zitting houden.»

Die zelvo
nen, deden
den met de
de artikels
zy voegden

kettersche schryvers, betaeld door Van Maa
neg al meer; zy durfden onze gedeputeér
dood lsedreygen uyt kragt, /egden zy, van
87, 88 en gi van het straf- wet-boek , en
'er by :

De goedertierendheyd van den koning, die zy beschimpen,
schynt hun beschermd te hebben-: maer om dat die gedeputeer
den met alle vryheyd de voorslaenders van den oproer mogen
zyn , betaemt het precies, dat zy weten wat zy, om netjes te
spreken , vermenen.

Doch het waeren de gazet-sehryvers van Van Maa
nen alleen niet, die dorstig waeren naer het bloed der
Belgen : want zyne eerloo/e aenhangers toonden in de
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staeten-generael de zelve verwoed heyd : immers Doncker Curtius had den 14 september aen de staeteu een
-voórstel gedaen, het gene hy deu volgenden dag ont
vouwde, zeggende ;
« liet gouvernement heéft twee vraeg-stukken voórgesteld , da
afscheyding der twee deelen van het ryk en een nieuw onder
zoek van de grondwet; het wilt uw gevoelen kennen over die
twee punten : maer dit moet volgens grondwettige furmen ge
schieden ; dit zal te lang dueren , en oudertussehen zul men in
eenige provincien voortgaen met het wettig geiag te miskennen.
Men moet eerst en vooral zich bezig houden met den oproer te
dempen; vry moeten de mederspannigen doen tredt rkeeren tot het
wettig order, en ik zien daer roór geenen anderen middel dan do
gewapende magt. Ik stel voór van eene kommissie van 10 leden
ie benoemen , om te overleggen en aen de vergadering voór-tedraegen de maetregels , die men moet nemen om de ingezetenen
der plaetsen, daer het wettig order is geschonden, tot het zeke te
rug te brengen.

Dit voorstel kwam volkomenlyk overeen met de proklamatie van 5 september. Maer indien men ons, het
zy door bedrog het zy door het geweld dev wapens,
had kunnen terug brengen onder het jok , dat men hier
hef wettig order noemt, dan zou Doucker Curtius aen
de staeten gezegd hebben, dat het niel meer noodig was
te beraeden over de vraeg-stukken, die den koning voorgesteld had; of indien uien 'er over beraed had, men
zou beslist hebben, dat 'er geen e reden was om de nationaele instellingen te maetigen, mits het kleyn getal
van wederspa n u ige u , die de afscheyding gevraegd had
den , of opgehangen of tot het wettig order wederge
keerd zyu. Het is alzoo dat wy Belgen, verre van eeuige
verzagting te bekomen in onze verdrukkingen, de on
gelukkige slaeven zouden geworden zyn van het veragtelykste van alle de gouvernementen. Maer indien men
niet gelukte in, by middel van de gewapende magt ,
de wederspannigen tot het wettig order te doen wederkeeren ., dan had "Willem, zoo hy meynde, nog eenen
anderen middel om de Belgen te vreden te stellen en
ouder zyn gebied weder te brengen : want dan kon hy
de staeten op zyne vraeg-stukkeu doen anl woórden, dat
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de grondwet moest veranderd worden, en dal de ajscheyding van de twee deelen van het ryk noodzaekelyk was.
Willem wagtte dan zelfs het antwoord van de kom
missie, voórgesteld door Doncker-Curtins, niet af om
Brussel met een magtig leger aen-te-randen. Dit was
een zwaer misdaed : want wat kon 'er misdaediger zyn
dan te Brussel, door het geweld, te willen heslissen de
vraeg-stukken die hy zelf aen de heraeding der staeteu
"voorgedraegeu had, en waer op zy nog niet geantwoórd
hadden? nogtans Willem deéd zyne krygsbeuden optrek
ken onder het bevel van Frederik, terwyl hy den prins
van Oranje aen den eeuen kant hield om , indien zyn leger
geslagen wierd, dezen prins als middelster by de Belgen te
gebruyken en hun door listen nog eens te bedriegen.
Maer wanneer men te Brussel vernomen had het voór
stel van Doncker-Curtius , en dat 'er ter zelver tyd verscheyde krygsbenden in optogt waeren, dan was idereen
overtuygd, dat Willem de afscheyding der twee deelen
.van het ryk en de verandering in de nationale instel
lingen aen de staeten niet voórgesteld had , dan om ons
in slap te wiegen en onvoórziens te overrompelen. Nog
tans de Belgen waeren op hunne hoede. En waerlyk eene
bende van Brusselaers en eene van Luykenaers trok
ken, in den nagt tusschen den 18 en 19 september,
nyt de stad naer den kant van Vilvoórden , om te zien
of 'er geene troepen naderden : maer geene ontdekt heb
bende, keerden zy te rug naer Brussel.
In den zelvcn nagt is 'er eene andere bende van borgers van Brussel en vrywilligers van Luyk op Tervueren getrokken, daer,zoo men zegde, dertig hollandsche
ruyters van Vilvoórden aengekomen waeren: maer zy von
den daer niet dan eenige gendarmen, die zy ontwapen
den, en zy bragten vier van hunne peêrden naer Brussel.
19 september.
De kommissie van veyligheyd vernomen hebbende de
twee intvallen van den voorgaenden nagt, deéd, 19 sep
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tember, eene proklamatie aenplakken waerin zy die twee
bedryven grootelyks afkeurde en geboód, dat de vier
peêrden , zonder uytstel , zullen naer Tervueren : te rug
gezonden worden , zy voegde 'er by , dat 'er aenstonds
aen Frederik (die den 16 september te Antwerpen aengekomen was om tegen Brussel op-te-trekken ) zal ge
schrevenworden om hem te verklaeren , dat die overtre
ding zonder bevelgedaen was , en hem deszeis vergoeding
bekend te maeken. Zy eyndigde met het volgende : wy
gebieden , dat 'er terstond eenen raed van tugt zal in
gesteld worden , ten eynde van aen de genen , die zich
voortaen zouden pligtig maeken van zulke misdaeden ,
de strengheyd der wetten toe-te-passen. »
Deze onvoorzigtige proklamatie wierd overal afgetrok
ken en verbrand. Eenen kloeken patriot ging naer een
fabriek te Anderlecht, en vraegde aen de werklieden of
zy wilden een corps van vrywilligers foi meéren: 5n wae'ren te vreden, en kwamen seffens naer Brussel daer zy
den zelven dag, 19 september, en alle de volgende 'da
gen deel genomen hebben in alle de bewegingen van
het volk. Men zag in den na-middag eene groote me
nigte van volk vergaderen op de groote merkt , schreeu
wende, dat zy wilden wapens hebben. De vrywilligers
van Luyk kwamen daer ook; zy liepen de trappen van
het stad-huysop, en drongen, met vliegende vaendel en
slaende troemmels, tot in de zael van de kommissie van
veyligheyd, alwaer eenen grooten hoop van het volk hun
volgde : hier ontstond eenen hevigen twist lusschen de
kommissie en het volk, dat wilde wapens hebben : maer
Mr Rogier , kommandant der Luykenaers, kwam 'er tusschen, en hy gelukte in het volk wat te stillen; dan
ging hy in het midden van de merkt de menigte aenspreken met eenekragt, welke de liefde van bet Vaderland
alleen kan ingeven; hy beloófde van hun de ge weêren
te geven, die aen zyn corps toebehoorden; hy zegde,
dat zy door hun goed gedrag moesten toonen , dat zy
de vryheyd wilden, en niet het plunderen en branden;
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hy voegde 'er by , dat hy in den oogenblik zou voór den
kop schieten al wie zyne wapens zou misbruyken om
de openbaere rust te stooreiu Zyne redevoering wierd
van de menigte toegejuygd.
M' Rogier ging dan met eenen hoop van het volk naer
de kasernen van Ste-Elisabeth , daer hy hun alle de geweêren deéd geven, die hy kon missen, na opgeschre
ven te hebben de naemen en wooning van de genen
aen wie zy toebetro uwd wierden. Deze talryke bende
doórliep seffens de stad , vaderlandsche liedekens zin
gende, en roepende : vive la liberté! En om te doen
zien, dat zy geen kwaed inzigt hadden tegen de gewa
pende borgers, hoorde men hun meermaels, gaende voor
by de wagt-huyzen, roepen : vive la garde bourgeoise!
den dag ging zonder eenige wanorder voorby, alhoewel
de straeten vol volk waeren : maer omtrent midder-nagt
heeft eenen booswigt , om twist te maeken tusschen het
volk en de borgers, een pistoól afgeschoten uyt het mid
den van eenen hoop van het volk , dat op de merkt nog
vergaderd was. De eenen zeggen, dat hy in de logt
geschoten heéft , anderen dat den borger, die aen het
stad-h 1i ys op schild-wagt stond, den kogel heéft hooien
snorren aen zyne zyde : hoe het zy of niet, den post
der borgers-wagt stelde zich onder de wapens en had
de onvoorzigtigheyd van vunr te geven op het voik,
waervan 'er eenen gedood wierd; eenen jongeling ver
loór dry vingeren, en twree andere persoonen wierden
zwaerlyk gekwetst. Het volk hier over zeer verbitterd
verhet de merkt; het verspre} dde zich en ging verscheyde
posten der borgeilxke wagt ontwapenen , zonder aen de
Lorgers eenig kwaed te doen. Eenige treffelyke persoo
nen spraekeu het volk met vriendschap aen om hun te
stillen, en te doen gevoelen, hoe noodzuekelyk het was
van eendragtig tezyn:zy antwoórdden, dat zy niet an
ders wilden hebben als wapens, om de vryheyd te ver
dedigen, dat zy de wapens niet zullen gebruyken tegen
de borgers, en dat zy niet zullen plunderen.
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Ondertusschen een groot getal van werklieden verga
derden op sinte Michiels-plaets, daer zy in afwagting
van het opkomen van den dag, zich hezig hielden met
vaderlandsche liedekens te zingen.
20 september.
De vergadering, die den voorgaenden nagt op sinte
Michiels-plaets" overgehragt had, was geduerig aengegroeyd. Al dat volk ging des morgens, ten 7 neren , naer
de groote merkt, en dan naer de kaserne der Luykenaers,
niet anders vraegende dan wapens, om legen de Hollan
ders te venten. De stad wierd hoven maeten onstuvmi"
geheele borgers-wagten wierden ontwapend, en men zou
gezegd hehhen, dat 'er schroomelyke wanorders gingen
ontstaen. Alle de genen van het volk die, hct zy met
geweld of anderzins, ge weêren hekomen hadden, gingen
naer de merkt, daer zy zich in kompagnien formeerden
onder het geleyde van eenige horgers, die het goed gepeys hadden van eenen blouwen keél aeu-te-trekken ,
en zich hy hun te vervoegen. Het is sedert dezen dag,
dat de hlouwe keelen in zwang gekomen zyn.
Maer alzoo het grootste deel van het volk nog zon
der wapens was, en te vergeéfsch vraegde om 'er te
hebben, zoo zyn de vry willigere van Luyk en eenen
hoop van het volk, ten 10 ueren naer het stad-huys
geloopen, het welk nu gesloten was; zy braken de poort
open in de meyning van daer geweêren te vinden, niet
tegenstaende men hun zoo dikwils gezegd had, dat 'er
geene waeren ; zy doórliepen alle de zaeleu, alle de ka
mers, alle de plaetsen, en doórsnuffelden alle de schapraeyen. Eenen grooleu en sterken hlou wen keel, die op
«Ie menigte grooleu invloed scheen te hebhen, zegde met
eene vervaeriyke stem, dat hy den eersten, die eenige
schaede zou durven doen aen papieren, boeken of
meubelen , zou voor den kop branden, liet volk be
loófde van geene schaede te doen, en zelfs van geene
hand te steken aen boeken of papieren : zy hebben hun
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woord gehouden. Maer alzoo zy alles nanwkeuriglyk doórzogten, hadden zy eyndelyk het genoegen van een «root
getal gewcêren en sahels te vinden, daer zy zich mees
ter van maekten. Dit genoegen wierd welhaest veran
derd in eene woedende gramschap, wanneer zy ont
dekten twee kassen met Oranje-kokardes, die zy in de
tegenwoordigheyd van het volk, dat op de merkt was,
uyt de vensters hebben geworpen. Sedert dezen oogenblik was 'er geene kwestie meer noch van Kegering,
noch van raed der Regering, noch van kommissie van
veyligheyd; alle gezag was verdwenen! de eygendommen en het leven zelfs der inwoonders waeren over
gelaeten op de genaede van het volk, van een volk, dat
nu voor een goed deel gewapend en ten hoogsten ver
woed geworden was op het aenzien van die ongeluk
kige kokardes (a). Mr den Baron dHoogvorst, zieude
de schrikkelyke gramschap van het volk, kon zyne trae
nen niet wederhouden; hy ging weg, vreezende dat
men naer zyne stem niet zou geluysterd hebben. Nogtans dit volk, het welk nu van de stad meester was en
zekerlyk groot e rampen had kunnen veroorzaeken j dit
edelmoedig volk, zeg ik, toonde wel zyne uyterste verontweêrding, maer het heéft geene de minste wanorder,
geene de minste buytensporigheyd bedreven : het is
waer, het had meermaels eene bedreygende gedaente
Beugenomen, maer waerom? niet anders als om dat men
het geene wapens wilde geven, die het noodig had om
de hollanders te bevegten : en wat zou Brussel, wat
/ou geheel Belgien geworden zyn, indien dit helddaedig volk zoutler wapens gebleven was?
Het volk gedroeg zich zeer wel, en het boezemde zoo
"root betrouwen in, dat vele borgers zich met het zelve
vervoegden. Na middag zag men eene talryke menigte,
gewapend met geweêren, sabels en pieken, de byzon( a ) Men leésde in de gazetten van dien tyd , dat de Rpgering die kokardes had doen macken voór de intrede van den
prins van Oranje; dit gerugt is noyt tegengesproken geweést.
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derste straeten van de stad doorkruyssen in het besten
order, met slaende trommels, en draegende een boven
maet groot vaendel, waerop men leésde : Gouverne
ment provisoire. Felix de Merode t d' Outremonl , Gendebien , Stassart , Raikem , de Potter , fan de Tfeyer.
Den dag ging alzoo stillekens voorby, en tegen den
avond zag men vele groepen op de merkt vergaderd,
die vreédzaemlyk spraken over de voórvallen van den
dag en van den voorgaenden nagt. Ten 7 ueren, wier
den 'er twee zeer groote vaendels op het hoogste van
den toren van S'. Michiel uytgesteken, het een met de
koleuren van Brabant, en het ander met die van Luyk.
Den nagt was zoo stil, zoo gerust, al of men in het
midden van den vreden was geweest.
2i september.
Den Baron d'Hoogvorst, ziende dat het volk zich zeer
wyslyk gedroeg, deéd dezen morgen alle de sectieu der
boigerlyke wagt , die nu met het volk maer eene ge
wapende magt uytmaekte, ten 10 ueren op de merkt
vergaderen; hy zegde hun « dat hy zal blyven aen hun
hoofd , om het goed order in de stad staende te houden,
terwyl de komma nde over de genen, die buyten de stad
zullen gaen deel nemen in de krygs-werkingen , zal toebetrouwd worden aen Mr den Graef Vandermeeren die,
zonder uytstel, een korps van vrywilligers moetformeéren. » Maer het was te laet, om dit uyt-te-voeren. Eu
waerlyk men wierd welhaest onderrigt, dat 'er dezen
morgen troepen van Frederik te Dieghem aengekomen
waeren,en zelfs ten twee ueren na middag wierd 'er
eene bende dragonders gezien op den kassey van Sehaerbeék, digt by de stad. Dit veroorzaekte eene groote be
weging : want zoo haest men de storm-klok gehoord had,
was een igelyk aenstonds op de been :
Nam dedit e npeculd custos ubi signa iumultus. Ov. Tri§. 1. 4. Elc. 1.

De borgers-wagt en het volk namen aenstonds de
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wapens op. F.enige benden van onbeschroomde man-*
wen liepen nner de Schaerbeéksche poort en stelden zich
in slag-order ugter de barricades , die daer sedert weynige
dagen opgeregt waeren : twee stukken kanon wierden
daer ook geplant De Lovensche en Laeken- poorten wier
den van geiyken bezet, terwyl men overal in de stad
bezin was met nieuwe barricades te maeken. Nogtans
de Hollanders, die men op den kassey van Schaerbeék
gezien had, kwamen niet meer te voorschyn. Dit deéd
verdriet aen een volk, dat vlamde om te vegien. Fene
bende vrywiïligers van Brussel en Luyk trok de Schaer
beéksche poorl uyt, om den vyai>d te gaen opzoeken J
zy vonden zyne vooYsposten omtrent Diegbem ; zy ver
deelden zich seffens in kleyne benden, en gingen zonder
vrees den vyand, langs verscheyde kanten aeuranden.
Eenige dragonders wierden van hunne peêrden gescho
ten, de a-ndcren trokken af, verladende eenige peêrden
met de welke onze dapperen des avonds ten & ueren
te Brussel wederkeerden : eenen Luykeuaer en eenen
Brnsselaer zyn daer dood gebleven ; eenige wierden ge
kwetst en naer de stad gebragt.
Deze schermutseling bynae aen de poorten van de
stad, en het gerugt dat prins Frederik aen het hoofd
van een leger naer Brussel kwam, stelde 'A\e de inwoonders iu beweging : men begon nog eens de stad te
versterken : jong en oud, mans en vrouwen, ryk en arm
toonden eenen onuytsprekelyken drift om nog meer bar
ricades o p-te-regie 1i ; en aen gezien vele handen ligt werk
maeken, zoo had Brussel op *\qvv tyd van twee of dry
neren eene ontzaglyke gedaente. ldereen ging gerustelvk slaepen in de meyning, dat den vyand de stad niet
zou aeuranden.
32 SEPTEMBE1Y.

Den Gracf Vandermeeren had gisteren avond alle
voórzorg genomen om in den nagt niet overrompeld te
worden, en hy had ten dien eynde verscheyde brand
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wanten buyten de stad gesteld. Den vouruagt was zeer stil
geweest. Men had op de straeten geen het minste gerugt
gehooid , dat eenige wanorder kon doen vreezen : maer
ten i uer naer midder-nagt wierd de storm- klok getrok
ken en een igelyk was straks op de been; talryke verdedi
gers liepen naer de poorten, en eene sterke bende van
vrywilligersging buyten de stad om den vyand te ontdek
ken: doch het was eene valsebe aljrm, geslagen om te zien
of het volk den moed zou hebben van de stad te verdedi
gen. Idereen ging dan wederom naer zyne rust (a).
Dezen morgen io ue>-en, zng men eene vry kompagnie van i5o kloeke Lovenaers aenkomen, om Brussel
te helpen verdedigen. Eene bende van het volk trok de
Vlaemsche poort uyt, en begaf zich langs den kant van
Zellick, daer zy wel haest handgemeen wierd met de
bollandsche hoezaeren ; men hoorde te Brussel, byzonderlyk na middag, zonder ophouden schieten langs den
kant van Zellick en Ganshooren, doch zonder eeuigen
uytslag; het scheen, dat het volk niet voor had, dan
zich in de wapens te oeffenen; men zag hun tegen den
avond wel gemoed te nig komen in de stad.
Eene veel grootere bende van Brusselaers en Luykcnaers gingen den zelven morgen naer Dieghcm , daer
zy seffens aen het vegten waeren met een bataillon ja
gers en eene bende dragonders Velen van de vrywilligers die, gewoon zynde van op de jagt te gaen, voór
zien waeren van goede jngt-gewcêreu met twee loopen,
stelden zich agter hoeken en kaï.ten, en deden veé. kwaed
aen de dragonders. Op den middag begon het kanon
van den vyand te ronken : maer alzoo onze sehutters op
hunnen post bleven en dal. 'er door bun just schieten ,
eenige dragonders van hunne peêrden rulden, zoo de
den de Hollanders eene beweging om onze haexe-sehie(a) Hel was zeer onvoórzigtig van hel volk, zonder nood, ter
wapen te roepen : want hieruyt js gevolgd dat, nis den vyand
des anderen dags voórde stad kwam, en dat men de stonn-klok
trok, niemand haestig was om de wapens op-te-nemen.
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ters te omringen. Mr Louis Tencé, luytenant van de GJe
sectie der borgers-wagt, wierd dit gewaer en gaf bevel
aen zyne medegezellen van af-te-trekken;zy deden dit
in het beste order, en zy kwamen tegen den avond te
rug in de stad.
In deze schermutseling zyn 'er van wederzyde eenige
gedood en eenige gekwetst geweést. Den kapiteyn der
dragonders zekeren Kenens wierd aen zyne shnke hand
gekwetst door Mr Collet kapiteyn der Luykenaers: maer
dezen wierd in den zelven oogenblik omri ïgd van eenige
dragonders, die na hem veertien zwaere wonden gege
ven te hebben, hem gevangen namen; by wierd op eene
slegte karre naer Antwerpen gevoerd. Uien braeven Luykenaer is van zyne wonden genezen geweest.
Terwyl de dappere Btusselaers en Luykenaers hun
bloed eu leven waegden voor het vaderland, namen de
orangisten hun vernjaek in valsche gerugten uyt-testrooyeo, om de inwoonders de vrees aen-te-jaegen. De
vrywilligers zyn te Dieghem geslagen , zegden den
eeuen, zy zyn alle vermoord ofgevangen. — Onze Brusselaers , zegde eenen anderen, zyn in de pleyn van
Mont-plaisir omringd en neder- gesabeld. ik heb zelfs
eenen hooien zeggen : de stad is langs alle kanten inge
sloten; morgen zullen wy gebombardeerd worden, en
niemand zal W meer kannen uytgaen. liet is alzoo dat
«Ie orangisten, die geen fusiek durfden op-te-nemen om
te vegten voor Oranje, deden wat zy konden om de
onrusten moedeloosheyd te werpen onder het volk; en
het is wel zeker, dat zy op zommige zwakke gemoede
ren eenigen indruk gedaen hebben Des avonds van den
zelven d;>g wierd de volgende proklamatie van Frederik,
door de or.uigi.sten, aen de voorbygaende uytgedeeld« Aen de Inwoonders tan Brussel
■ Den koning mynen doórlugtigen vader is, te saemen rnet de
representanten van het volk en op de eenigste wys die met hun
nen eed over-een komst , bezig met aendagtiglyk te onderzoeken
de wencellen, die onder ulieden gedaen zyn. Nogtans het orden
is zonder ophouden gestoord in uwe stad. Terwyl gy met eenen

»83o.

405

iver en eene werkzaemheyd , die den grootsten lof verdienen ,
waekt voór de verdediging der openbaere en byzondere eygendommen , een kleyn getal van ofroeji-baeurs , die onder ulieden
verborgen zyn, hitst het gepeupel 'op tot het plunderen, het volk
tot den opstand, het leger tot de eerloosheyd; de meyningen van
den koning worden in het kwaed uytgelegd; de antoriteyten zyu
zonder magt ; de vryheyd is verdrukt.
«In gevolge de' bevelen van den koning, wy komen aen dien
staet van zaeken , die uwe stad ruineeVt,en meer en meer, voór
deze koninklyke residentie, de mogelykheyd verwydert om de verblyf-plaets te zyn van den monarch en van den erfgenaem van
den troon, den opregten en kragtigen hulp-middel toebrengen,
te weten het wettig order.
«De nationaele benden gaen in den naem der wetten , en op
verzoek van de beste borgers binnen uwe mueren komen , om hun
allen te ontlasten van eenen moeylyken dienst, en hulp en be
scherming te geven.
«Die officieren, die soldaeten , vereenigd onder het vaendel van
de eer en van het Vaderland, zyn uwe mede-borgers , uwe vrien
den, uwe broeders; zy brengen geene reactien noch vraek , maer
het order en de rust. Eene edelmoedige vergeting zal zich nytstrekken over de mislaegen en ongeregelden handel, welken de om
standigheden voortsgebragt hebben. De voornaemste anteurs van
bedryven, die te misdaedig zyn om te hopen van aen de strengheyd der wetten te ontsnappen, de vremdelingen, die de gastvryheyd misbruykende, de wanorder by u zyn komen organiseren ,
zullen alleen en regtveêrdiglyk gestraft worden (het is te zeggen,
dat hy zal doen ophangen alle de gene die het hem zal belieren als de
voórnaemste auteurs of als vreindelingen te aenzien.)
« In gevolge wy hebben geboden en wy gebieden het gene volg! ,
krngteus de magt die ons toebetrouwd is :
• Eerstenart. De nationacletroepen zullen te Brussel binnen komen.
'Tweeden art. Alle beletsels aen hunne marsch (de Barricades)
zullen uyt den weg geruymd worden doór de zorg van de municipaele antoriteyt (och! deze is zelfs doór het tolk uyt den weg ge
ruymd), van deborgerlyke wagt (die ramt geen orders te ont'fangen
heeft), van de kommissie van veyligheyd (maer deze heeft goed geronden van haer cygen zehe in reyligheyd te stellen) en van alle de
goede borgers (de orangisten die niet eenen steen van de barricades
zouden durven verroeren).
•Verden art. De posten van de borgerlyke wagt zullen de eenen
naer de anderen aen de nationaele troepen overgeleverd worden
(den post op de groote merkt en eenige andere posten staen alle twee
dagen te hu-eren : dus daer is niemand om die orer-te-geren.)
'Vierden art. De byzondere gewapende persoonen, die aen do
ftad vremd zyn, zullen zouder wapens naer huys gaen. Alle ge^

4«>6

WILLEM

wapende bende, toebehoorende aen andere gemeynten, die zich
naer Brussel zou begeven , zal aenzogt worden van te rug Ie trek
ken , en, is het noodig, zullen met geweld verstrooyd worden.
*Vyfden art. De koleuren , die door een deel van de borgerlyke
wagt als ondersoheydende teekens aengenomen zyn , zullen afge
legd worden.
•Zesden art. De municipaliteyt, het komilé van veyligheyd, den
raed en komité der borgers-wagt , zullen , in het gene hun raekt,
waeken voór deuytvoering der bovenstaende schikkingen , als ook
voór de bewaering van het order, tot dat de troepen hunne in
trede zullen gedaen hebben ( dan zullen zy moeten tcaekem per omnia scecula swculorum.
• Zerensten art. De leden van die corps zyn, van den dag der
bekendmneking van deze tegenwoórdigen, in eygen persoon verantwoórdelyk verklaerd voór allen tegenstand, die 'er tegen de
publieke tuagt zou kunnen gedaen worden, gelyk ook voor het
onwettig gebruyk vnn de gemeyne en municipaele penningen ,
wapenen en voór-raed.
« Achtten art. Het garnizoen zal, zou haest mogelyk, gekaserneérd
en gekampeêrd worden , zoodaenig dat het aen de inwoonders
tot geenen last zal dienen ; het zal de nanwkeurigste tugt onder
houden (behoudens dat het zal stelen en rooven, branden en moor
den, en...)
«Allen wederstand zal doór het geweld der wapenen te-rug
gedreven worden, eu de genen, die van dezen wederstand pligtig
zynde, zullen vallen in de handen van de publieke magt, zullen
aen den wettigen regter overgeleverd worden om eriuiinélyk
agtervolgd te worden.
• Gedaen in ons kwartier-generael van Antwerpen 21 september 1880,
« Fbederik prins der Nederlanden. »

Deze proclamatie verwekte zeer verschillige gevoe
lens : zy wierp de moedeloosheyd iu een deel der bor
gerlyke wagt, die vreesden van niet te kunnen wederstaen aen een talryk leger. In tegendeel het volk , de
vrywilligers en een ander deel der borgers-wagt, zicb
betrouwende op hunne dapperheyd en barricades , lie
ten zich voorstaen, dat Frederik hun niet zou durven
aenranden, of indien hy de- kans waegde, dat hy z^l
geklopt worden. Dus terwyl deeeneu, oordeelendc vol
gen» den gemeynen loop der oorlogs-gevallen, eene nederlaeg vreesden, de anderen gevoelende hunne magt,
voórzagen eene roemrngtige overwinning : en alhoewel
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de oplnieïi hierover zoo verschillij wieren, daer was
niemand die peysde, dat het gevegt langduerig kon we
zen; een ider scheen verzekerd te zyn, dat de genen,
die hy voor de sterksten aenzag, zich maer moesten
toonen om te overwinnen. In deze valsche verzekering
hehben het meestendeel der inwoonders den nagt zoo
gerustelyk overgebragt als naer gewoonte.
Maer zoo was het niet gelegen met de genen, die
zich van eerst af aen het hoofd der staets-omkeering
gesteld hadden ; immers vier of vyf der voornaemste
patriotten, niet volkomenlyk betrouwende op de standvastigheyd, de magt en helden-moed van het volk, durf
den niet hoopen van met de weyuige middelen, die zy
hadden , te wederstaen aen een geheel leger : het is
hierom dat zy, bed regen door de prokla matie van Frederik, de stad verlieten, blyvenrle nogtans by de hand
om weder-te-keeren, indien het volk by zyn stuk bleéf
van kloekmoedig te vegten. My dunkt, dat hun gedrag
niet kan misprezen worden : want indien den weder
stand omnogelyk was geweest, gelyk zy en vele anderen
meyuden, waerom toch zouden zulke treffelyke Belgen,
de hoop van het Vaderland, zich niet bewaerd hebben
voor eenen beteren oogenblik? ah! indien de liefde van
het vaderland zoo veel kan doen op het gemoed van
eenen redelykeiv en waerlyk kloekmoedigen man, dat
hy de bedreyging van de dood met veragting aenziet,
dit kan maer zyn, wanneer hy meynt teu minsten eenige
kans te hebben van goeden uytval.
Nogtans den zelven avond zyn 'er eenige Patriotten
en oilicieren der Borgers-wagt vergaderd op het stadhuys, om te beraeden over de proklamatie van den Prins:
maer zy zyn van malkander gescheyden zonder iets
te besluyten. Het was dan dat de heeren Ducpetieanx
en Everard het edelmoedig besluyt namen van te gaen
naer het kwartier-geuerael van den Prins te Vilvoorden
om in den naem der gewapende borgers te ontkennen
het verzoek van in de stad te komen, het geue hy
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in zyne proklamatie zegt hem gedaen te zyn door de
beste borgers, en om hem te vraegen van zyne bedrey
gingen en uytnemingen in-te-trekken, indien hy zon
der tegenstand wilde iu de stad komen. Zy vertrokken
des nagts ten elf ueren. In het kwartier-generael ge
komen zynde, vraegde men hun van hunne papieren
te laeten zien : zy hadden 'er geene, en zy konden 'er
geene hebhen, mits alle antoriteyt te Brussel verdwe
nen was. Frederik in plaets van hun te hooren spre
ken , en dan weg te zenden , gelyk de regtveêrdigheyd
het schynt te vereysschen , was niet beschaemd van die
heeren te doen aenhouden; zy wierden gebonden en sef
fens naer Antwerpen gevoerd. Indien Frederik hun aenhoord had, misschien zou de bloedstorting voorkomen
geweest hebben; ik zeg, misschien : want al hadden de
borgers willen kapituleéren , het is niet zeker, dat zy het
volk zouden hebben kunnen tegenhouden.
DE VIER ROEMWEÊRDIGE DAGEX.

Donderdag 2 3 september.
Nu zyn wy gekomen tot de groote dagen die altyd
eene schoone plaets zullen vinden in de historie van
Belgien, dagen van wonderheden, die onze nakomelin
gen zullen verbaezen: dagen, zeg ik, in de welke men
van den eeneu kant gezien heeft zoo eenen helddaedigeu moed en van den anderen kant zoo eene barbaersehe vreedheyd, datzy in laetere tyden byna ongelooflyk
zullen schynen : eyndelyk dagen van rouw, op de wel
ken het bloed overvloediglyk heéft gestroomd ! maer ook
dagen van troost, op de welken de godlyke voorzienigheyd
aen een kleyu getal van Belgen heéft toegelaeten den
hoogmoed der hollandsche ketters te vernederen en den
yzeren schept er van Oranje te verbryzelen. Laet ons de
daedeu van die roemweêrdige dagen herdenken.
Frederik, willende de bloedige bedreygingen van zyne
proklamatie ten uytvoer brengen, vertrok den a3 sep
tember, des morgens dry ueren, van Vilvoorden naer

i83o.

409

Schaerbeék , daer hy niet eenen voet buyten zynen weg
was. Hy plaetste zyn kwartier-generael ten huyze van
Mr Herman, notaris en borgemeester van die gemeynte.
Hy had een leger van i5 duyzend mannen, waervan
'er elf duyzend naer Brussel zyn gekomen ; de anderen
moesten den weg open houden langswaer hy,in alle ge
val, zou kunnen de vlugt nemen. Hy had zes batteryen
van artillerie , ider van acht stukken kanon met eenige
houbitsen; zyn leger was wel voórzien van ruytery , bestaende uyt verscheyde eskadrons van hoezaeren , lanciers, kwirassiers en dragonders.
Een bataillon van de iiste afdeeling en eene sterke
bende vanlanciersen kwirassiers gingen zich, ten 4 ueren,
met eenige stukken kanon, postéren op de hoogten van
St-Josse-ten-Noode van wederzyde den Lovenschen kassey.
Deze beweging der Hollanders en de aenkomst van Frederik by het leger waeren haest bekend. De stormklok
van S1* Gudula wierd getrokken : maer men was niet
haestig om de wapens op-te-nemen. De eenen vermoeyd
door de twee voorgaende dagen , sliepen gerustelyk; an
deren zegden : het is wederom eene valsche alarm, gelyk
den voorgaenden nagt. Nogtans de kanons, die op de ge
noemde hoogten gepJant waeren , begonnen ten 7 ueren
vuer te geven, en eenige ballen vielen in de stad. Dan
wierd het volk wakker, het welk nu zal gedwongen zyn
de wapens te gebruyken om aen het geweld met geweld
te wederstaen :
Jndnet infetix arrna coac.'a dolor. Ovid. trilt Kb. 4- El'-g. 9-

Maer dien aenval der Hollanders was niet dan eene
krygs-list om de aendagt der borgers langs den kant der
Lovensche poort te trekken, terwyl Frederik met het
gros van zyn leger langs de Schaerbeéksche poort zou
binnen komen.
En waerlyk de Hollanders naderden ten 71/2 ueren
trotselyk aen de stad. Zekeren spion ging hun te gemoed :
eenen kolonel van den Etat major vraegde hem of 'er
vele gewapende mannen aen de Schaerbeéksche poort
5i.

4lO

WÏM.Etf

wraeren? — Daer zyn 'er maer vyf — en in de stad 7
ik heb niet gezien als eene schüd-wagt aen de kaserne van sinte Elisabeth , daer twee of dry honderd
oproer/gen van T.uyk zich stil houden. De Hollanders
trokken dun voort; eeuen orangist opende lmn den bolaniekeu hof, die zv seffens bezetteden en alwaer zy eeue
goede positie hadde.i,om het volk, dat zonder wapens
op den boulevard was, te praemen van af-te-trekken.
Zy konden geenen beteren ingang verkiezen als langs
de Schaeibeéksche poort , die niet anders is als eene
yzere traelie, en gelegen op het eynde van eene zeer
nooge en breede straet, genoemd la nouvelle rue royale r
tan waer men dry doelen van Brussel overziet. Deze
straet, dan nog maer gedeeltelyk bebouwd zynde, had
van eene zyde gevaerlyke dieptens, en gelvk zy minder
uuvzen had, en dus minder middelen verschafte om
tegenstand te bieden, zoo hadden de Hollanders hier
meerder kans, om zich van des zelfs doortogl meester
Ie maeken. Van den anderen kant, aengezien die straet
volkomenlyk regt is, zoo konden zy met hun kanon, van
aen de Sehaerbeéksche poort af tot aen de warande
toe, alle de verdedigers uyt de weg ruymen. Het is dan
geen wonder, dat zy hunnen byzondersten aeuval langs
dien kant gedaen hebben, en dit zoo veel te meer, om
dat de borgeis geene voórzorg genomen hadden , om de
verovering van eene straet van z<*o groote aengelegenheyd
te voorkomen. Daer waeren binnen de poort wel eenige
barri«ade.'- gemaekt; maer deze konden van ter zyde aeugerand worden, gelyk zy waerlyk zyn aengerand geweest,
en dus konden zy niet voordeeliglyk verdedigd worden.
Frederik, die ongetwyffelt van dit alles onderrigt was,
kon zich inbeélden, dat hy hier geenen wederstand zou
ontmoeten : hydan, omringd van eeuen talryken Etatmajor en gevolgd van zyn leger, kwam af naer de poort:
eenen armen blouwen ke.el stond daer op schild-wagt :
dezen ziende alle die gegalonueérde en bepluymde man
nen naderen, zegde aen zynen kameraed : wy zullen 'ze
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gaen hebben : hy schiet, en geheel dien blinkende Etatmajor neemt de vlugt. ! nogtans ik moet voor de eer
van Frederik zeggen, dat hy veel snelder als zyne ofli—
eieren kan te peêrd ryden; want hy is den eersten aen
den bareel aengekomen. De troepen gingen in wanorder
te rug tot voor by de herberg, genoemd den Reep t niet
tegenstaende twee oilicieren, die Belgen waeren, zich met
opene armen voor hun stelden om hun tegen te hou
den. En dit alles op eenen i'usiek-schoot alleen!
Nogtansde Hollanders, van Imune schielyke vrees wat
festild zynde,zyn te rug gekomen , uytgenomen den held
'rederik,die van vervaerdheyd is blyven staen agter den
hoek van het paviljoen du Lion belgique op den kassey
van Schaerbeék. Zy wierden aen de poort door de Brusselaers en Loveuaers, die daer ondertusschen aengeko
rnen waeren, met eene hagel-buy van kogels en met het
schroot van twee stukken kanon zoo wel ontfangeu,dat zy
plotselyk bleven staen, en schenen te beiaeden, ot' zy
nog voorder zouden optrekken. Eenen officier der gre
nadiers wierd in dezen eersten aenval gedood en eenen
kolonel der artillerie doodelyk gekwetst. Frederik zond
eenen adjudant met order van seffens, kost dat kost , de
6tad te veroveren : dezen komt al schreeuwende toegeloopen : voorwaarts! voórwaarts! het is in dien oogenbhk dat den dapperen Mr 'Stildol f, die aen het hoofd der
vrywilligers was, daer aenkwam, om hulp te bieden;
eenen hoop Luykenaers vervoegden zich met hem : hy
had nanwelyks aen zyn volk hunne posten aengewezeu ,
of verscheyden van zyne vrywilligers wierden geslagen
met het schroot van een stuk kanon, dat al binnen d»
poort was : hy stelde dan voor aen z)nen luytenant,
Mr Emaré, van dit kanon, als het voor den tweeden keer
zou gelost zyn, met het bayonnet af-te-tiempn , en hy
vraegde, wie hem wilde volgen; hy had seffens meer
mannen als 'er noodig waeren; hy stelde zich aon hun
hoofd, en viel gewapender hand op den vyand : maer
hy wierd in zynen voet gekwetst , in dezen toeval deéd
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de onderneming mislukken. Zyn volk nam hem op, eii
droeg hem ten huyze van den heer Leborger, op den
Schaerbeékschen weg, daer hy liggende op eene matras,
geheel den dag bleéf komma ndéren.
Alhoewel de borgers die ten hoogsten maer 4oo ge
wapende mannen sterk waeren, en maer twee stukken
kanon hadden, hier eenen wakkeren wederstand deden;
nogtans het was onmogelyk den vyand te beletten van
in de stad te komen : zy dan, na dat 'er eenigen ge
dood of gekwetst waeren, moesten wyken; eenigen bega
ven zich in de huyzen van den schaerbeékschen weg;
17 onbevreesde schutters gingen met een stuk kanon
liet Observatorie bezetten ; anderen hadden de stoutmoe—
digheyd van met het ander stuk kanon de nieuwe rue
royale in-te-trekken, en van daer mede nog eens tè
schieten op den vyand : maer eenen hoop jaegers kwa
men met het bayonnet toegeloopen, en maekten zich
meester van het stuk kanon : onze kanoniers geraekten
gelukkiglyk weg, en namen met de schutters de vlugt,
zoo zy best konden.
Dan deden de hollanders al loopende en al bukkende
hunnen optogt : nogtans zekeren Wauters, baes in den
bode van Loven, wilde hun nog wat ontrusten : im
mers dien moedigen Belg, aen het hoofd van 3o of 40
mannen, kwam in dien oogenblik, uyt het leeg van
de stad, op den schaerbeékschen weg, en posteerde zich
met zyn volk in het spellekens-straetjeu, dat in de nieu
we rue royale uytkomt : hy ziende de kanons van den
vyand langs deze straet passeren, deéd schieten op de
kanon-boeren en kanoniers, waer van 'er verscheyden
vielen : maer akoo 'er eene bende van grenadiers op
hem afkwam, verliet hy dat straetje, en hep met zyne
schuiters, langs de straet van Treurenberg, naer de Lovensche plaets, daer eenige anderen zich by hem ver
voegden, liet eerste deel van het leger was daer al ge
passeérd, en hy zegde aen zyne schutters « wy moeten
deze positie verdedigen en bewaeren; anders zullen
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« de holianders , komende van de Schaerbeéksche en
ft Lovensche poort , zich hier vereenigen , en dan kunfi nen zy met twee stukken kanon geheel de straet
« van Treurenberg doen ontruymen en de kerk van S19
or Gudula beschieten. »
En waerlyk een ander deel van het vyandlyk leger
kwam welhaest de uien we rue royale op; Wanters stelde
zyne schutters agter den hoek van het hótel de London.
De hollanders digt by de Lovensche plaets gekomen zynde, wierden schielyk aengerand, eenigen wierden ge
kwetst, en eenen sergeant -major wierd gedood. Dit
inaekte de hollanders zoodaenig vervaerd, datzyin haest
terug liepen naer de Schaerbeéksche poort, en hunnen
sergeant-major lieten liggen. Sedert dien oogenblik heéft
niet eenen hollander het hert gehad van nog op de Lo
vensche plaets te komen. Nogtans eene bende jaegers
heéft post genomen agter eenen grooten hoop kareelsteenen, op-een-getast onder de balustrade van den
hof van Mr d'Idalie, van waer zy bleven schieten. Dit
niet tegenstaende de borgers hadden den moed van op
de Lovensche plaets den kassey op-te-breken, en eene
barricade te maeken om de gemeynschap, tusschen de
Schaerbeéksche poort en de warande, te belelten.
Ondertusschen was het eerste deel van het teger der
hollanders ten acht neren in de warande gekomen : nog
tans zy hadden nog wel wat tegenstand ontmoet; im
mers wanneer zy de rue royale, al roepende : vivat
den koning! ingetrokken waeren , wierden zy onthaeld
met het schroot van een boven macten groot kanon,
waer mede het houte been ( a ) geposteérd was agter
de barricade tusschen het caffé de l'amitié en het hótel
(a) Het is onder dezen nnem, dat zekeren Charlier , zeer ervaeren kanonnier van Luyk , bekend is, om dat hy waerlyk een
houte been heéft. Dien held had , uyt liefde voor. het Vaderland ,
zyne vrouw en kinderen verlaeten, om Brussel te komen verde
digen ; hy heéft geduerende vier dagen gevogten ; en alhoewel
hy bloodgesteld was aen het schroot van den vyand, hy is standrastiglyk by zyn kanon gebleven.
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de belle vue. Hy herlaedde zyn kanon en 6choot nog
eens, waerop de hollanders met verscheyde stukken ka
non antwoordden. Dan trok hy af, en ging zyn kanon
postéren digt by de barricade, die gemaekt was op het
hoogste van den berg van het hof nevens het hótel de
l'Europe. Het haute been moet in de rue royale wel
just geschoten hebben : want eenen oog-getuygen (a)
heéft my gezegd, dat hy seffens ao of 3o gekwetsten
heéft zien brengen in 't Paleys van den Prins van Oranje,
het welk de hollanders, in de warande gekomen zynde,
aenstonds bezet hadden. Maer den hollandschen kommandant deéd hier eenen groven misslag met zich, in den
eersten oogenblik, niet meester te maeken van de place
royale, van het hótel de belle vue, van het caffé de Vami~
iié en van alle ds huyzen van de rue royale , die op de
warande zien. Hy liet alzoo aen de borgers den tyd , om van
hunne eerste ontsteltenis weér te-komen en te verzamelen.
Op den zelven tyd was 'er eene andere krygs-bende,
langs den Lovensche kassey naer Brussel gekomen. Deze
het gedommel van het kanon aen de schaerbeéksche poort
gehoord hebbende, had zich gehaest om de Lovensche
poort aen-te- randen ; zy geraekten 'er binnen; doch
eenige borgers, geholpen door een handvol Luykenaers
boden hun nog eenen hevigen wederstand, en den ko
lonel der Lanciers wierd doodelyk gekwetst. De soldaeten door dezen toeval verserikt zynde, bleven staen. Dan
kwam den generael Trip voor den dag, schreeuwende
ter keelen uyt : voorwaerts! voorwaerts! op eenen ga
lop naer de groote merkt! Maer den kloekmoedigen
( a ) Mr Cambersy ; hy had mot eenige borgers de wagt in het
paleys van den prins, als do hollanders in de warande gekomen
zyn, terwyl de lanciers op den boulevard het zelve omringden :
te weynig zynde in getal, om tegenstand te doen, verbergden
zy hunne geweêren in eene onderaerdsche plaets, en zegden aen
den eersten officier, die zich aenbood, dat zy daer gesteld waeren, om het paleys te bewaeren. Zy vraegden een vry-geleyde
om weg te gaen ; maer dit wierd bun geweygerd, en zy heb
ben daer moeten blyven tot dat de hollanders vertrokken typ.
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Wouters, Barbanson blek-slager, en anderen, die op
de Lovensche plaets waeren, liepen hem te gemoed,
en zonden hem eenige loode bollekens, waer door hy
vervaerd geworden zynde, in plaets van op eenen galop
naer de merkt te ryden, op eenen galop terug keer
de : nogtans eene kompagnie van jaegers bleéf nog eenigen tyd schieten, maer zy moesten eyndelyk aftrekken.
Wouters met zyne schutters naer de Lovensche plaets
wedergekeerd zynde, ontfing weynigeu tyd daer na eeue
doodelyke wonde van de "hollanders, die uyt.de wa
rande schoten; zyne vrinden namen hem op, en bragten hem in zyn huys, daer hy den volgeuden zater
dag gestorven is.
Maer het gerugt van het kanon in het hoog van de
stad had Mr Trumper, eenen kloeken patriot, doen
denken, dat de Laeken-poort ook zou kunnen aengerand worden : hy ging dan derwaerts , om de zelve te
verdedigen; hy vond daer omtrent 5o mannen, die hem
verzogten van hun te kommandéren , waer aen hy toe
stemde: maer zy konden aen dij poort niet hly ven, om
dat het kanon der hollanders, die aen de schaei beéksche
poort waeren, hun alle oogenblikken in gevaer stelde :
het schroot en ballen, die den boulevard afkwamen,
praemden hun van zich agter de herberg la belle vue
te verschanssen. Terwyl zy bezig waeren met zich te ver
sterken, kwamen de hollanders voor de Vlaemsche poort :
hunne magt bestond uyt een bataillon van de 5de afdeeling, gevolgd van een regiment hoezaeren N° 6 :
eenen kapiteyu der hoezaeren marcheérde voor uyt aen
het hoofd der troepen ; dezen aen de poort gekomen
xynde, hebben de weynige borgers, die daer de wagt
hielden , hem gevraegd, of hy kwam als vriend of als
vyand? hy antwoórdde, dat hy kwam om de goede bor
gers te verlossen van het gene hy het slei;t volk noemde.
De borgers verlieten dan de poort, en eenen omweg mae-.
kende, liepen zy langs de paepen- vesten naer den hoek
van de verkens-merkt, daer zy bleven staen. Den kapi?
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teyn der hoezaeren kwam voórwaarts aen het hoofd der
troepen zonder eenige tegenstand te ontmoeten ; hy verzogt het volk , dat in groote menigte op de straet stond,
van de barricades nyt den weg te ruymen; maer hy
kreeg tot antwoórd : wy hebben die niet gemaekt om weg
te doen. Dan deéd hy de zelven de eenen na de an
deren door de soldaeten ten deele slegten en de putten
vullen, om zich eenen doortogt te maeken. Veél volk,
vrouwen en kinderen stonden aen alle de hoeken der
kleyne straetjens, uytkoinende op den Vlaemschen steen
weg; andere waeren geposteerd aen de boven -vensters
der huyzen ; doch zy lieten de Hollanders, die als vriend
kwamen gerustely k voorttrekken ; en mits deze vrienden
'er zeer verhongerd uytzagen, zoo hadden eenige borgers
de goedheyd van hun brood en genever aen-te-bieden.
In tusschen-tyd was 'er eenen borger aen de wagt van
de Laeken-poort gaen zeggen , dal de Hollanders langs de
Vlaemsche poort binnen kwamen, en dat 'er hun geenen wederstand gedaen wierd. Mr Trumper met reden
vreezende, dat de borgers, die naer het hoog kwartier van
de stad opgetrokken waeren, tusschen twee vieren zouden
gesteld worden, indien de troepen hunnen -optogt kon
den voortzetten, stelde voor aen eenigen van zyne man
nen van de Hollanders te gemoed te gaen : zoo gezeyd ,
zoo gedaen, zy liepen, jae zy liepen zonder vrees naer
den Vlaemschen steen-weg : de hollandsche vrienden
waeren al gekomen tot omtrent de groote barricade ,
die gemaekt was van aen den hoek van de verkens-merkt
tol aen den hoek van de paepen-vesten. Den kapiteyn der
hoezaeren was nog aen het hoofd der troepen. Mr Trum
per sprong over de barricade om hem aen-te-spreken,
en zegde: het is grouwelyk van zoo te komen in eene
stad, daer de inwoonders zich niet gewapend hebben,
als om hunne regten voor-te-staen. Den kapiteyn ant
woórdde « dat 'er hun geen kwaed zou gedaen worden; dat
de troepen niet zouden schieten, dat zy maer vraegden
om gerustelyk te passeren» neen, zegde Mr Trumper,
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zy zullen niet voorder gaen , of zy moeten de wapens
afleggen ; en gy , kapiteyn, gy zult verantwoórden voor
het bloedt dat zal vergoten worden... Vóór het overige ,
voegde hy 'er by met kragt,gy en uw volk gaet alle
vermoord worden : want de inwoonders hebben hunne
zolders voórzien van kassey ~steenen , die zy u op het
hoofd gaen werpen. Den kapiteyn scheen wat verlegen,
tezyn,en ging spreken met den kommandant van het
voet - volk. Het was dan dat eenige mannen van het
volk, zich niet meer kunnende wederhouden , schoten
op de Hollanders, die van gelyken vuer gaven op het
volk, waervan 'er geen veertig gewapend waeren : dus
zou den stryd zeer ongelyk geweést hebben : maer
... Sasa volant, furor arma ministrat. Virg. i. JEneid.fT. i54-

de woede wist zich wel wapens te bezorgen ; en op eenen
oogenblik ziet men uyt de zolder-vensters vliegen eene
menigte van kassey-steenen, stukken hout, yser, flessen,
zelfs eene kachel en al wat men by de hand vond. Dit wierp
den schrik in geheel de krygs-bende : peêrde-volk, voet
volk , officieren en soldaeten, wyven met genever- tonnet
jes en koffy-potjes, alles liep hol over bol naer de poort,
die dezen keer veel te eng was. De vrouwen , de kin
deren zelfve, komende uyt de straetjens, agtervolgden
hun met steenen en stokken. Den schrik der vingte
lingen was zoo groot, dat 'er velen de wapens aflegden
en zich gevangen gaven. Anderen wieqien hunne geweêren en zakken weg, om snelder te kunnen loopen :
maer tot oveimaei, van ongeluk, daer lag buyten de
poort omtrent de brug eenen hoop droogen kalck; ruyters en voetgangers wierden daer de eenen doóf de
anderen geweldiglyk doorgestouwd , het welk zoo een
gevaerlyk stof maekte, dat 'er velen byna blind wae
ren, en dat den eenen den anderen moest geleyden.
Zy kwamen te Zellick zoo wit als bemeelde meuldersgasten,en zegden, dat de borgers te Brussel met kalck
op hun geworpen hadden. Den kloeken Trumper die
5a.
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vrienden tot aen de poort tiyfgeley gedaen hebbende',
kwam te rug, zittende op het peérd van eenen hoezaer,
waervan hy zich meester gemaekt had.
In den eersten aen val is het peêrd van den kapiteyn
der hoezaeren onder hem doodgeschoten , hy zelfs wierd
ligtelyk gekwetst; doch begunstigd zynde door de wan
order, is hy weg geraekt. Omtrent 200 soldaeten die in
de handen der borgers gebleven waeren , wierden in de
kaserne van de pompiers vast-gezet. Vele Hollanders en
vier borgers zyn in dezen aenval gekwetst geweest. Eenen
officier zegde te Zellick,dat hy met geen tien duyzend
mannen meer zon durven langs de Vlaemsche pooit in
Brussel komen. Kenen soldaet die , na dat de vrouwen
hem met stokken geliefkoosd hadden, gevangen geno
men was, zegde daerna : ik zal noit vergeten de woede
der Brussel8che vrouwen , die met kluppels gewapend
waeren; ik zien nog hunne aanzigten, bleek van gram
schap ; zy zagen 'er waaragtig als helsche duivels uit.
Maer terwyl die hollanders in hunnen aftogt naer
Assche malkander geluk-wenschten, om dat zy leven
dig uyt Brussel geraekt waeren, was 'er eene andere
bende van 700 mannen met twee stukken kanon naer
de I aeken-pooit gekomen : hier waeren goede barricades
gemaekt. 1 e poort, die met eene yzere traelic gesloten
wierd, was met boomen en kassey-steenen versterkt. Op
het hoogste van die traelie had men een brabandsch
^acndel opgesteken , het gene den vyand scheén uytte-daegen. Wanneer de eerste hollanders voor de poort
gekomen waeren, staeken de agtersten hunne schacos op
hunne geweêren, en riepen al vivat! vivat! Oranje
boven! Lenen soldaet klom de traelie op, om het vaendel af-te-rukken : maer alzoo hy niet gauw genoeg was,
deed eenen officier hem afkomen, en klom 'er zelf op.
De borgers, die agter de barricades verschanst waeren,
met willende dat het vaeudel der Belgen door de han
den van eenen hollander zou bevlekt worden, gaven
vuer op den officier, die neder-rolde : dan begonnen
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-de hollanders te schieten, en hadden misschien wel
goesting om te blyveu schieten, tot dat zy zouden bin
nen geraekt zyn : maer terwyl dat 3o of 4U borgere,
niet tegenstaende het schroot en hallen van den vyand,
de poort verdedigden, zyn 'er vy 1' dappere mannen naer
den allée verte geloopen; zy trokken spoedig door de
beémden, en gingen de hollanders van ter zyde aeuranden. Dit maekte die kloeke wVfl/-roepers verveêld;
zy waeren seffens in wanorder; zy liepen zonder om
zien, en zonder hunne gekwetsten mede-te-nemen tot
aen de Laeken-brug, en daer wat aessem geschept heb
bende, vervoorderde zy hunnen aftogt, zonder eens te
peyzen van nog weér-te-komen. Hunne gekwetsten , die
zy zoo lafhertiglyk verlaeten hadden, wierden door de
zoo genoemde rebellen met zorg opgenomen en gebragt
naer bet groot hospice in de barakke-straet. Vier of vyt"
borgere zyn hier gekwetst geweest; eenen man , die niet
gevogten had, wierd bv ongeval op zyneu zolder dood
geschoten. Een kint, Eugene Devoordekker , die omtrent
den zelven tyd over Sinte Michiels brug passeérde, wierd
getroffen door de scherven van cene bomb, gevallen digt
by den Cathalynen hak , en zyne twee beeneu wierden
verbryzeld !
Terwyl deze verscheyde aenvallen aen de poorten
plaets hadden, had de stad eene alderdroefste gedaeute ;
het was nu de storm-klok van ó'te Gttdule alleen niet
meer, die zich liet hooren, en baer treurig geklep verdobbelde; maer dit verschrikkende gekhiuk wierd herhaeld in alle de kerken van Brussel; het gedruys der
trommels, die in alle de kwartieren van «Ie stad alarm
bloegen, het gekraek van het schroot, het gesnor der bal
len en het vervaerelyk gedommel van het kaï.on in de wa
rande, wierpenden schrik in vele herten : men zag eene
menigte van volk op de straeten zweven met de vrees,
de droefheyd en wanhoóp op hun aenzigt uytgedrukt.
Kloeke mannen, die met iver zouden gevogten hebben,
vonden geene wapens, en velen van die gewapend wae»
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ren, hadden geeue kardoezen ! in een woórd het scheen
dat alles verloren was. De Orangisten bedienden zich
van de verslagenheyd der gemoederen, om de borgers
den moed te doen verliezen, en den wed et-stand te be
letten : ziet hier eeneu , die met de vreugd in zyn hert,
inoeyte doet om een droef gezigt te maeken, zeggende :
't is ongelukkig! de stad gaet in asschen gelegd wor
den : de revolutie geschied zonder reden; wy hebben
eenen goeden koning, die altyd werkt voor het ge
luk van het volk! Ziet daer eeuen anderen, die maer
openlyk zegde : men moest 'ze ophangen, die de re
volutie begonnen hebben.... Ik zou 'er als oor-getuygen
kunnen noemen, die zulken praet voerden.
Nogtans de eerste ontsteltenis, door het gedommel van
het kanon voortsgebragt, begon zich alleugskens te stil
len; de schandelyke vlugt der hollanders aen de vlaemsche en Laeken-poort; de dapperheyd , welke een hand
vol borgers getoond hadden aen de Schaerheéksche eu
Lovensche poort; de vyftien-jaerige dwingelandy, on
der de welke wy gezugt hadden; het vuer der vaderlandsche liefde, dat in alle herten ontsteken was; dit
alles gaf eenen nieuwen moed aen de genen, dieeenen
oogenblik in verslagenheyd waeren geweest. Men wak
kerde malkander aen, en men begon op een nieuw
barricades te maeken; geheele straeten wierden opge
broken, en men droeg eene groote menigte van kashey-steenen op de zolders, met een vast voórnemen van
den vlaemschen steenweg na-te-volgen. Eenige gewa
pende mannen gingen in de huyzen om geweéreu opte-zoeken, en maekten zich meester van alle de genen,
die zy vonden , om daer mede de vrywilligers te wa
penen. Men vergnderde langs alle kanten poeyer en loot;
de gebueren, by/Giuleilyk de vrouwen en kinderen, kwa
men byeen om kardoezen te maeken ; men stelde zich
byna in alle huyzen aen het werk, om lynwaed, win
dels en pluk te hereydeu voor de gekwetsten. Eenige
gewapende borgers, en veél meer onge wapenden, trok
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keu op uaer het hoog-kwartier van de sta J, eu schenen het
voórgevoelen te hebben van eeue schooue overwinning.
Ondertusschen bleven de hollanüers, die in de wa
rande gekomen waeren, niet ledig; den kommandant deéd
de paleyzeu van den Koning, van Frederik en van de
Staeten-generael bezetten; hy plaetste zich met den Etatmajor in het paleys van den prins van Oranje; hy deéd
agter het zelve, op den boulevard, eeue brug werpen
over den gragt, die de stad afsluyt, om iu allen voór
val zyne gemeynschap met de afgezonderde krygs-benden, die buyten gebleven waeren, te verzekeren, en
hy pointeerde zyne kanons tegen alle de straeten, die
aen de warande aenpaelen. Den generael Trip trok met
eene bende ruyters , en met eeneu hoop jaegers en Zwit
sers langs den boulevard naer de Naemsche poort, daer
eenige borgers met twee stukken kanon geposteérd wae
ren : maer zy hadden de wysbeyd van met hunne ka
nons den boulevard der halle- poort op-te-trekken. Vele
inwoonders van de eerste huyzen in de Naemsche straet
namen de vlugt ; Trip deéd deze huyzen bezetten door
zyne soldaeten , die daer alles gestolen hebben wat hun
aenstond : by meynde met zyne ruytery langs de Naem
sche straet af-te-gaen naer de place royale; maer hy
vond welhaest eene barricade in zynen weg en de huy
zen bezet met gewapende borgers, die op hem vuer
gaven, het welk hem geen plaisier deéd : hy trok dan
te rug naer de poort; maer hier wierd hy aengetast
met het schroot van de twee stukken kanon der bor
gers, die op den boulevard tusschen de Naemsche en
Halle-poort stand genomen hadden : verscheyde soldae
ten, eenen Kapiteyu en eenige peêrdeu wierden ge
dood, eu vele anderen gekwetst. Trip wilde dit affront
niet verdraegen ; hy giug met y.yu peêrde-volk eeneu
aen val doen op de borgers, en veroverde een der twee
kanons, die hem zoo veel kwaed gedaen hadden : zyne
vreugd was groot, maer zy duerde niet lang : immers
iu zege-prael wederkcereude naer de poort, wierd hy,
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agter den hof van het hótel van Arenberg, door een
handvol schutters zoo vrindelyk onthaeld , dat hy de
beleéfdheyd had van het veroverd stuk kanon te ver
laeten, en van op eenen galop zynen aftogt te doen. De
borgers hleven meester van den boulevard. De jaegers
en Zwitsers hielden zich op het defensief agter de bar
ricade aen de poort, en in de eerste huyzen van de
Naemsche straet. Trip, alhoewel hy trotselyk spronkt met
het Ordre de Sainte ~4nne , kon den reuk van het
poeyer niet meer verdraegen , en tierende als eenen gestampten duyvel, liep hy van verveêrdheyd naer de
warande (a). De jaegers willende, kost dat kost, teekenen
hebben van overwinning, gingen in de arme huyskens
omtrent de poort, en in het vier-pont-straetjen, de menschen opligten, die zich daer vol angst en vrees ver
borgen hielden; zy maekten daer krygs-gevangenen van,
en leydden hun naer Schaerbeék , om aen den prins een
bewys te geven van hunne dapperheyd tegen menschen,
die geene wapens hadden. Zy waeren even kloek in
hethuys van Mme de weduwe Fery, woonende op den
hoek van de Theresiaene-straet digt hy de poort ; zy
deden haer al geven wat zy in den winkel had, thé,
koffy, znyker, chocolaed , toehak etc, en zy betaelden
met geen ander geld, dan met scheldwoórden...! De
officieren waeren niet beter als hunne soldaetery , en
betaelden met de zelve munt : no^tans die wel-beschaefde heeren stelden laeter een zeker order in het
rooven. Die eerlyke luyden wilden het regt hebben van
eerst binnen te gaen, en deden zich bedienen van alles.,
dat hun beliefde; dan lieten zy eenige soldaeten bin
nen komen met lynwaede zakken, die met toebak ge
vuld wierden, en zy deden de zelven uytdeelen aen
de soldaeten. Deze schoone roovery wierd de vier da
gen van het gevegt alle morgenden herhaeld. Maer s\(a) Trip heéft dat Order gekregen van den keyier Alexander,
niet oui eenige kloeke daed, maer om dat hy de tyding van
de geboorte van den erf-prins van Oranje te Petersbourg gabragt
had. Journal de la Lelgique du 19 mai 1817.
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hoewel zy hier alles hadden wat hun hertje lustte,
nogtans van den eersten avond zegden die dappere of
ficieren aen Mrae Fery : Wy kunnen in deze stad niet
blyven ,• de borgers zyn te zeer tegen ons , en zy voeg
den 'er al zugtende by : wy wenschten hier al uyt
te zyn , wy zullen nog alle vermoord worden ! ó die
lafhertige brood-knappers !
De Hollanders hadden nogtans eene schoone en sterke
positie, meester zynde van de warande, van de paleyzen,
en van de twee groote en breede boulevards tusschen
Schaerbeéksche , Lovensche en Naemsche poort : maer
zy begonnen te gevoelen, dat zy te doen hadden met
Belgen, welkers dapperheyd aengroeyt in evenredigheyd der zwarigheden, die zy ontmoeten. Immers die
zelve mannen, die aen de Schaerbeéksche poort voor het
gros van het hollandsch leger hadden moeten wyken ,
hadden zich als schutters gaen postéren agter de bar
ricades, die de rue royale afsloten van de aenpaelende
straeten,en schoten zonder ophouden op de Hollanders,
die in de warande waeren. De 17 dapperen, die het
observatorie bezet hadden , bleven vegten met eene wonderbaere kloekmoedigheyd, alhoewel zy door de Hollan
ders, komende van de Schaerbeéksche en Lovensche poort,
tusschen twee vieren gesteld waeren; zy deden hier eene
heldeu-daedj die verdiend verhaeld te worden. De peêrden van hun stuk kanon waeren op den loop geraekt
met het voórste of leger-kist van het ka non : De heeren
Dubonays van Brussel, en August e Peifler van Antwer*
pen kwamen by geloopen en gelukten in de peêrden
tegen -te-houden : maer in den oogeublik als zy die wederbragten in het midden der ballen en schroot, wierden
de peêrden doodgeschoten. De twee dapperen herna
men aenstond hunnen post op het observatorie, alwaer
Mr Dubonays zwaerlvk gek west wierd, en niet tegenstaende hy veél bloed verloor , hy geraekte agter het
observatorie over den stads-mner , daer Mr Maes de Zutter, met gevaer van zyn leven, hem opgenomen en in
zyn huys gebragt heéft.
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Van den anderen kant de borgers bleven dapperlyk
vegten op den Schaerbcékschen weg, daer zy verscheyde
jaegers eneenen hoogen officier krygs-gevangen maekten.
De O. L. Vrouwe ter sneeuw-straet, daer de Hollandera
langs den boulevard wilden indringen, wierd kloekmoediglyk verdedigd , als ook de Naemsche straet en groenstraet. Deze laetste wierd aengerand door de jaegers , die
langs agter uyt het palcys van den koning eenen uytval deden om. indien zy gelukt hadden, langs de Naemsche straet naer de place royale te komen. Al wie eenige
plaetselyke kennis heéft van de stad, zal gevoelen, dat
onze dapperen zich in het midden der positie van den
vyand bevonden. De Hollanders zouden wel geêrne den
boulevard , tusschen de Schaerbeéksche en Laeken-poort,
veroverd hebben : maer onze schutters, die aen den hoek
van het poeltien agter eene ontzaglyke barricade gepos
teerd waeren, wisten het vuer zoo wel te onderhouden,
dat zyde poogingen van den vyand vrugteloos maekten»
Wat de place royale aengaet, 5o of 60 schutters,
staende agter den hoek van het caffé de tamitié, deden
veél kwaed aen de Hollanders, die in de warande wae
ren. Dezen wilden dan deplace royale innemen : het was
9 neren, en zy kwamen af met eene groote bende en
twee stukken kanon : maer voor aleer zy eenen door
gang in de barricade gemaekt hadden, waeren 'er al
verscheyde gedood : nittemin zy kwamen 'er door. Onze
schutters verlieten den hoek van het caffé de lamitié,
en gingen zich postéren agter den hoek van den berg
van het hóf en agter de barricade, daer het houte been
met zyn kanon gereed was, om den vyand te ontfangen;
een ander kanon was geplant in de rite de la regence\
een kleyn getal van goede schutters was in het hotel
de l'Europe ,en maekte zich daer bereyd om te vegten.
Eenige hollandsche damen , die daer gelogeerd waeren*.
smeekten de borgers van toch niet te schieten op de hol
landsche soldaatjes : maer hoe groot ook de beleéfdheyd
der Brusselaers is voor de vremdelingen , zy konden in
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deze omstandigheyd aen het verzoek van die krytende
vrouwen niet voldoen. En in der daed, de Hollanders
voortkomende, wierden met het schroot van de twee
stukken kanon en met de kogels der schutters zoo ge
weldig geslagen , dat zy hals over kop de vlugt namen,
en zekerlyk in dien oogenhlik niet peysden van nog weérte-komen. Zy pointeérden dan hunne kanons voor den
ingang der warande, om te beantwoórden aen het vuer
der börgers, zoo dat het schroot zich geduerig kruyste
op de place royale. Onze schutters hernamen hunnen
post agter den hoek van het caffe de famitiê, en schoten
zonder ophouden. Eeuen treffelyken jongeling Mr Moeremans, die hier uytscheén door zyne dapperbeyd, wierd
ten 10 ueren doodelyk gekwetst, en door zyne vrienden
naer het gasthuys gedragen. Maer op den zelven tyd, dat
de jaegers op de place royale geklopt wierden , deden de
grenadiers twee aenvallen in de rue royale , den eersten
aen de trappen van het ancienne bibliotheque , daer zy
eenen wakkeren tegenstand vonden ; den tweeden aen
den waranden-berg daer twee borgers gedood wierden;
dry wierden 'er door de lanciers gevangen en in de wa
rande geleyd : eenen van deze dry, zekeren Michiels ,
zegde my daer nae : het groots'e spyt, dat ik had , was
dat ik de grenadiers myn schoon geweêr zag in stuk
ken slaen. Hier wierd eenigen tyd gevogten, maer de
grenadiers moesten wykeu voor de dapperheyd van onze
schutters , onder de welke Mr Tassier byzonderlyk heéft
uytgeschenen , en aen het houfd van zyne dapperen
eenige Hollanders heéft krygs-gevangen gemaekt.
Alhoewel deze verscheyde aenvallen geenen beslissenden uytslag gaven, niettemin is 'er een groot voórdeel
voor de borgers uyt gevolgd , te weten dat de Hollan
ders, die tot hier toe offensievelyk gehandeld hadden,
zich nu hielden op het defensief: het scheén, dat zy het
overige van den dag maer moesten vegten om in de
warande te kunnen vernagteu , en niet om de stad inte- nemen. En nogtans zy hadden rondom de warande
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niet te doen als ten hoogsten met vyf of zes honderif
gewapende mannen, onder de welke 'er velen waeren,
die geene verstand hadden om een fnsiek te laeden.
Korts na die mislukte aen vallen, is 'er eetien adjudant
Van Frederik met vier ruyters- de nieuwe 'roe royale op
gekomen. Heilige burgers onder de welken Stuyk, Bar-f
bunsou ,die op de Lovensche plaets waeren, liepen hun
al schietende te gemoed; de ruyters namen de vlugt;
Barbanson , hlek-slaeger pakte den adjudant vast aen den
hoek van het abrikoren-stractje, daer Uy meynde in-te-'
vlugten ; hy trok hem zynen Oranje-sluyer af , en bragt
Item tot voor het hhys van Mr Van Geel , verkens-beenhouwe'r in de straet van T reurenberg, daer hy hem over
gaf aen eeuige borgers om hem naer het stad-h uys te
leyden.Van daer wierd hy geleyd naer de kaserne van
de pompiers, daer hy eenige honderden van zyne lands
mannen vond. Dien kerel, in dit gezelschap geen genoe
gen vindende , heéft zich eene'n blouwen keél weten te
bezorgen, om alzoo weg te geraeken : maer hy, meynende
ile poort der kaserne uyt-te-gaen, wierd erkend en vast
gehouden ;men heéft hem dan in eene plaets alleen gezet
ouder de bewaering van vier mannen om alle voordere
bekoöring van te vlugteu weg-t e- nemen.
Manwelyks hadden de Hollanders rondom de warande
geklopt geweést, of zy gingen in verscheyde straeten,
d.ier ay meester waeren, hunnen hloed-dorst uytblnsbclien met mensrhen- te vermoorden, die tegen huu niets
mindaen hadden. Ik zal die vreedhedeu aenhaelen na het
gevegt van de vier dagen.
Het was nu elf ueren, en men zag meer en meer
gewapende mannen optrekken naer den berg van het
hof, naer d'lsahelle-straet , naer den warande-berg en
naer de Lovensclie plaets.
Het gevegt wierd alle oogenblikken heviger. Op het
hoogste van den berg van het hof was 'er eene menigte
van volk zouder wapens, die de schutters geduerig aeumoedigde, en als 'er eenen gedood of gekwetst wieid,
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?ele braevcn boden zich aen om zyn fusiek op- te ueuien
en zich in zyne plaets te stellen, terwyl andeieu den
gedooden of gekwetsten weg droegen.
Omtrent den middag is 'er eene bende jagers, langs
de O. L. Vrouwe ter-sneeuw-straet, den boulevard afge
komen tot aen den hoek van de nieuwe rue royale,
om de borgers aen-te-randeu die geposteerd waerei»
agter het groot gebouw, dat den boek maekt van de
oude rue royale en van de Lovensche plaets, van waer zy
geduerig schoten op de grenadiers, geplaetst in de wa
rande agter de pilaeren der y7ere traelie. Onze schut
ters, die hier nu tusscheu twee vlieren stonden, verlieten
voor eenen oogenblik hunnen post, en gingen langs ag'er
in twee huyzeu van de nieuwe rue royale , die regt voor
uytzien op de O. L. Vrouwe ter-sneeuw-slraet : nanwelyks hadden zy uvt deze huyzen vuer gegeven, of de
jagers liepen te rug naer den boulevard : onze schutters
hernamen dan hunnen post. Op den middag is 'er eene
andere bende jagers langs de groen-straet afgekomen tot
aen de stallingen in de Naemsche straet, vanwaer zy
eenige keeren schoten op de menigte die op het hoogste
van den berg van het hof vergaderd was : twee of dry
borgers wierden gedood. Het houte been loste maer eens
zyn kanon gelaeden met schroot , en die jagers namen de
vlugt naer het paleys , vanwaer zy gekomen waeren.
Omtrent i uer wierd 'er door de jagers eenen aenval
gedaen langs de Lovensche stmet ; zy kwamen zelfs, on
der de bescherming van twee stukken kanon, tot aen
de barricade omtrent de oranje-strael ; zy hehhen zich
daer verdedigd tot 5 ueren, wanneer 4*> *a" onze schut
ters langs agter geraekt zyn in eenige Imvzen digi by
die barricade : zy trokken de deuren schiclyk open, en
wierpen zich gelykelyk op de Hollanders, die zoodaenig verschrikt waeren, dat zy hals over kop de vlugt
namen naer de Lovensche poort, laetcnde m de handen
der borgers vy f of zes krygs-ge vangenen onder de welken
eenen hoorn -blaezer van s'Uertogeu - bosch , die door
Parbanson gepakt wierd.
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De Hollanders, die in de warande vogten, ziende dat
zy met het geweld der wapenen niets konden uytwerken tegen de Belgen, gebruykten eenen middel waer
toe de soldaetery van Oranje alleen bekwaem is. Im
mers ten a ueren na-middag , kwam 'er eene bende uy t
de warande naer de place royale. Den officier, die aen
het hoofd was, buygde zynen degen naer den grond,
en de soldaeten staeken de kolven van hunne geweêren in de locht tot een teeken, dat zy zich overgaven.
De onzen dit ziende, hielden op van schieten en liepen
hun met vreugd te gemoed, om hun als broeders te
ontfangen : maer o verraedery ! in dien oogenblik keer
den die lafhertigen gelykelyk hunne wapenen, gaven
vuer, en namen de vlugt ; meer als 3q borgers wierden
hier verraederlyk vermoórd ot' gekwetst! Dit schelmstuk
was aenstonds overal bekend , en het deéd alle de herten
vlammen om het te straflen.
Het gevegt wierd dan met verwoedheyd hernomen,
niet alleen op de place royale , maer ook in alle de
6traeten, daer men kon handgemeen worden. De wa
rande wierd langs verscheyde kanten aengerand! duyzende kogels wierpen de dood in het midden der moordenaeren. Treffelyke borgers, onder de welken Mr Ilannay
land-meter, gingen door de souterrains van het huys
n° 5, in de Isabelle-straet , en kwamen langs agter in het
gebouw, dat nu het cajfé royal genoemd word, gelegen
nevens het cuffé de l'amitie:7.y hadden hier het gezigt op
geheel de place des palais ; zy waeren maer i o of 12
mannen sterk : nogtans zy deden veél kwaed aen den
\yand : want zy waeren goede schutters. De twee kanons die voor den ingang der warande geplant waeren ,
en hun moorddaedig schroot geduerig wierpen naer de
place royale, wierden onbruykbaer gemaekt; kano
niers en peêrden, geslagen met het lood van onze hel
den, vielen dood ter aerde. Het houte been posteerde
dan zyu kanon tusschen het caffe de L'amitié en het
hotel de belle vue, en wierp den schrik en de dood
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in het midden der vyanden. De vuerigheyd van eenige
borgers wierd zoo groot, dat zy stoutmoediglyk,op verscheyde plaetzen,de warande inliepen en eenige gre
nadiers gevangen namen. Het was in dit hevig gevegt
dat eenen treffelyken jongeling, Mr Herps, ten dry ueren
op den hoek van de Isabelle-straet, gedood wierd door
de grenadiers, die het huys van M'Collignon aen de
trappen van het ancienne bibliotheque bezet hadden.
De goede moeder van dezen kloeken jongeling had hem
geêrne 't hnys gehouden, zeggende dat hy zich ging
stellen in gevaer van de dood : wat is 'er aangelegen ,
a ntwoordde hy , dat ik sterve , als de genen die in 't leven
blyven maer vry en gelukkig zyn ?
Omtrent 4 «eren kwam 'er eene arme vrouw aen
den hoek van de 0.-L.-Vrouwe ter-sneeuw-straet, en riep
op de onzen, die noch altyd meester waeren van de
Lovensche plaets, van eenige mannen te zenden om te
helpen verjaegen de jaegers, die in de nieuwe rue roy
ale geposteerd hleven agter den hoop steenen , daer ik
boven van gesproken heb. Barbanson en eenen anderen
kloeken borger waegden van de Lovensche plaets over
te loopen ; zy kwamen , na vele omwegen , met eenige
andere mannen, in den hof van Mr d'Idalie, die aen
de nieuwe rue royale aenpaelt. Üe jaegers hadden hun
na uwelyks gezien aen de balustrade, of zy namende
vlugt, zonder eens te schieten. Onze borgers zagen daer
in de nieuwe rue royale eemge gekwetsten liggen en
zy riepen hun van tot onder de balustrade Ie komen,
en dat zy hun dan /.uilen helpen : eenen alleen had
de magt om te kruypen tot onder de balustrade; de
onzen staeken een leerken uyt en trokken hem op. Maer
de jaegers, die naer de Schaerbeéksche pooit gevlugt
waeren, hadden nu den moed, of liver de vreedheyd
van op de onzen te schieten , terwyl zy bezig waeren
met eenen gekwetsten hollander uyt het gevaer der dood
te redden, en die van zyn volk zoo lafhertiglyk verlaeten
was. De vreedheyd en lafhertighevd gacn altyd saemen.
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Onze schutters hadden van des morgens at aen het
poeltien kloekmoediglyk gevogten : maer na middag is
hier eene verraedery geheurd, die zoo grouwelyk is,
dat de eer van mynen staet my verbied te verhaelen
het gene eenen oog-getuygen my daer van gezegd heéft!
Zeven borgers verloren hier het leven en veleu wierden
gekwetst, om dat zy zich gesteld hadden op de plaetsen,
die eenen verraeder hun aengewezen had! Ten vier
neren wierd hier nog eene andere verraedery ontdekt :
de borgers wierden gepraemd het gevegt te staeken en
hunnen post te verlaeten, om dat hunne kardoezen met
zand en poeyer gemaekt waeren ; het was dan dat de
hollanders zich verstoutten den boulevard af-te-komen,
tot in het huys van Mp Wahlen : zy daer wel gegeéten
en gedronken hebbende, staeken het huys iu brand,
het welk nogtans door het volk geblust wjerd , terwyl
zy wederkeerden naer de schaerbeéksche poort : zy na
men den knegt en den barbier van Mr Wahleu mede,
die niets gedaen hadden; zy schoten den eersten, te we
ten Gerard Bnelens, omtrent de poort voor den kop,
en zy kapten hem handen en voeten af. De borgers,
vreezende dat die moordenaeren gemakkelyk zouden
kunnen afkomen tot aen de Laeken-poort, staeken de
brug op de Zenne in brand ; zy bleéf stillekens bran-*
den tot den volgenden dag, wanneer zy ingestort is.
Nogtans het kanon van den vyand wierd ten vier
tieren in de warande niet meer gehoord als by tusschen-tyd. Den kammandant der hollanders ziende dat
hy de hevigheyd der Belgen niet kon dempen, en dat
zyne troepen meer en meer geslagen wierden , deéd een
deel der zei ven aftrekken en stand nemen in de Paleyzen van den koning en van de prinsen ; hy deéd ook
het hotel van den Marquis d'Assche bezetten; hy pos
teérde een ander deel in de bosschen en dieptens der
warande; anderen bleven staen agter de dikste boomen,
en de kanons wierden behendiglyk gemaskeerd.
Deze beweging verydelde de poogingen der borgers,
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die gehoópt hadden het leger der hollanders in de wa
rande te verpletteren : immers men had gepeyst dat
men niets te doen had, als zich agter de barricades
te verdedigen, en nu zyn het de vyanden zelve, die zich
verdedigen agter natuerlyke barricades ; men had zich
hereyd om huyzen te bewaeren , en het zyn nu de
soldaeteu , die paleyzen en schoone hotels voor schuylplaets hebben. Tis alzoo, dat de borgera verloren het
voordeel van hunne positie, die zoo veel betrouwen in
geboezemd had. Het ontwerp van den hoilandschen
kommandant was wel gemakkelyk om te bevatten, maer
zeer mocyelyk om te beletten. En waerlyk hy kon nu
met zyite troepen, zoo voordeeliglvk geposteérd, langen
tyd wederstand bieden aen een voik, dat brandde ona
te vegten, maer het welk geenen koiumandant hebben
de^ geenen middel had om, gelyker hand en volgens
eeuig plan, te handelen; hy kon nu onze schutters be
zig houden tot dat zy hun laetste poeyer zouden ver
schoten hebben , om hun dan te overrompelen en te
verdelgen ; de kloekmoedigheyd alleen van het volk zou
dit niet hebbeu kunnen beletten. Maer eenige treftelyke
en ryke jongelingen, die zich daer bevonden onder den
blouwen keél van den werkman , gevoelden dat men
knoest voorzigtig zyn, en zich gereed houden tegen eeneu
vyand, die zich verbergt om tyd te winnen ; zy deden
aen het volk verstaen, dat het noodig was het poeyer
en lood gespaerzaem te gebruyken , ujt vrees van 'er
haest gebrek van te hebben.
Het volk in het algemeyn toonde hier veel goed oor
deel : maer men zag ook mannen ( en dit getal was on'gelukkiglyk wel groot!) die Ie veél gebruyk gemaek had
den van de verschillige dranken die hun, optrekkende
naer den stryd, uyt liefde en misschien ook wel uyt
fwrae«fe/y,Oiervloediglyk aengeboden waeren. En in der
tiaed sommige hadden aen het een huvs wyn, aen een
ander JFuiv-, hier Lovens-bier, daer brandewyu gedron
ken : eenen Lujkenaer, die daer van de droeve gevol-
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gen voórzag, zegde aen eenen borger, die zich al te
milddaedig toonde : indien gy nog sterke dranken te
drinken geêft, ik zal u met mynen sabel het hoofd
ktieven (a). Men heéft 'er waerlyk droeve gevolgen van
gezien ; vvant velen , die het hoofd verwarmd hadden door
den drank, liepen vermetelyk in het midden der gevaeren,en stelden zich, zonder reden, hlood aen de hal
len en schroot van den vyand. Eenen oog-getuygen
heéft my gezegd, dat sommige van het volk al danzende
de place royale opliepen, en meermaels in het midden
van die plaets een vaendel plantten, en dit tusschen
het moorddaedig schroot van de hollanders. Het is dan
geen wonder dat 'er dezen dag zoo velen ongelukkigly k
dood gebleven of gekwetst zyn! Maer indien men die
al te groote vermeten heyd niet kan goedkeuren, men
moet nogtans bekennen, dat 'er eenig voórdeel uyt ge
volgd is, te weten , dat de hollanders verbaesd en ver
schrikt zyn geworden, als zy zagen dat zy te doen had
den met een volk, dat geene vrees heéft van de dood.
Maer alhoewel den vyand, om zoo te zeggen, zich
nu ia de warande verborgen had, nogtans hy verloór
nog vele mannen : immers daer mogt niet eenen zyn
hoofd laeteu zien om te schieten , of verscheyde goede
schutters, die geduerig loerden, ga ven 'er vuer op en stel
den hem buyten stryd. M' Gillain, zone van eenen ryken
brouwer van Namen, heeft 'er voor zyn deel acht nedergeveld. De schutters, geplaetst aen den hoek van het
caffe' de l'amitié deden veel kwaed aen de hollanders.
J-ene bende van omtrent 3oo mannen van de iode afdeeling, willende hun daer doen verhuyzen, kwam ten
vier en half ueren, langs eene agter-deur van het koninklyk Paleys in Borgendael, en maekte zich meester
van het huys van den advokaet Couteanx : doch de
dapperheyd der borgers belettede huu van op de place
(a) Eenen van myno vrienden bood aen eenen Luykenaer bier
of wyn aen : maer dezen wilde niets drinken als water, om»
zegde hy , den kop niet te verliezen.
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royale te komen, en pracmde lum dien post te verlaeten. Omtrent vjf neren is Mr Tassier- Piette, officier
der Luyksche kanonniers, stoutmoedig in de warande
gegaen-, zynen kommandant, Mr Bicheroux , had heni
gezonden uiet een 0i der aen den hollandschen kommandant van seffens de wapens af-te-leggen en de warande
te ruvmen. De hollanders namen dit niet te vrindelyk
af, en dreygden Mr Tassier voor den kop te schieten ;
dezen zonder zich in het minste te ontstellen, antwoórd
de : indien gy dit doet , uwe officieren , die wy gevan
gen hebben , zullen het zelve lot onderstaen. 2y durf«ten hem dan niet vermoorden : maer wanneer hy we
derkeerde by zyn volk, schooten zy op hem, doch zy
raekten hem niet. Het gevegt ging dan voort, maer 700 he
vig niet als te voren, om dat het }>oeyer begon te ontbreken.
Terwyl men vroóm el yk vogt op de place royale,
loonde men geeuen minderen belden -moed op den
Schaerbeékschen weg, daer men van des morgens af nog
niet opgehouden had van te vegten. De hollanders,
niet tegenstaende htmne groote magt , hebben die straet
noyt kunnen innemen. Verscheyde jaegers zyn hier krygsgevangen gemaekt; eenen hoogen ollicier wierd gepakt
door Charles l'ierard en Guiliclmus Vanderplas; 17 jae
gers gaven zi< h over, het verlies der hollanders, zoo
in doeden als gekwetsten , is hier groot geweest : want
zy deden geduerig eenen nieuwen aenval om de borgers die straet te doen verlaeten : maer hoe geweldiger
hunnen aenval was, hoe geweldiger 7y ook te rug ge
dreven wierden. De vuerigheyd van onze dapperen ,
zegt Mr Stüdorf, die daer het bevel had, was zoo groot,
dat zy op het punt zyndc van gebrek te hebben van kar
doezen , zich wierpen op de jaegers , die zy zagen val
len, om hunne sakken aj-te-lrekken, en 'er de kar
doezen uyt-te-haelen.
Frederik gewaer wordende dat hy veel manschap ver
loór, en dat zyne hollanders niet bekwaem waeren om
Belgen te overwinnen, zond omtrent vjf ueren eenen
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ollicier als parlementaire : dezen wierd gebragt by Mr
Stildorf, die nog ailyd was in bet huys van d'Heer
Leborger. Den oflicier zegde hem, dat hy van den prins
gezonden was, om cenen stilstand van wapenen voorte-stellen : Mr Stildorf antwoórdde alleenlyk : wy heb
ben order om te vegten, en niet om over eenig apcoórd
te handelen. Nogtans hy stelde aen den oflicier voor
van hem te doen leyden uaer bet stad-huys : dezen dit
weygerende, wierd seffens naer zynen meester te rug
gezonden. Frederik woedde van gramsehap, om dat een
kleyn gelal van dappere borgers het bert had van zich
te blyven verdedigen in bet groot en nieuw gebouw,
bet welk den boek maekte van de nieuwe rite royale
en van den boulevard over den botanieken hof. De
Meesters badden div. huys verlaeten : maer daer waereu
nog twee dienst-boden ingebleven : Frederik deed het
ten 5 ueren in brand schieten, en het vuer berstte
op eenen oogenblik zoo geweldig uyt, dat de borgers
en de keuken- meyd 'er met moeyte uytgeraekten : de
kamenier is 'er ongelukkiglyk in verbrand!
Ondertusschen den avond kwam gelukkiglyk aen, en
stelde overal een eynde aen het gevegt : ik zeg geluk
kiglyk : want men begon langs alle kanten gebrek van
poeyer te hebben, en gevolgenlyk men zou welhaest
in gebrek van kardoezen geweest hebben. Onze kanon
niers hadden dezen dag maer weynige gargoussen gehad,
en zy waeren gepraemd geweest de zelven gespaerzaem
te verschieten : maer een groot deel van het volk, al
te driftig zynde om te schieten, had de zelve voórzorg
niet gebruykt; en het is wel zeker dat 'er, dezen don
derdag, zestig duyzend kardoezen zyn verschoten geweest.
Van den anderen kant vele pakken kardoezen zyn ge
vallen iu de handen van den vyand : immers zy wier
den gemaekt in verscheyde huyzen, en daer was geen
het minste order in de zelven uyt-te-deelen : hier door
is het gebeurd , dal de orangisten of hunne geheyme
lertrouwelingen in die huyzeu ook gingen kardoezen
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haelen, die zy overgaven aen vuyJ vrouw-volk. Dit granw
eenen omweg .doende buyten de balie I>oort, bragt de
/.elven aen de hollanders, geposteerd aen de Naeuisclie
poort. Kenen ofiicier liet dezen dag aen M,,,c Fery, daer
ik boven van gesproken heb, geheele pakken zien, zeg
gende : dit zyn kardoezen van de borgers; zy wordenons van goede Itiyden aengebragt ; zy zyn beier als
de onzen : want zy zyn met jagt-poeyer gemaei-t.
Nogtans verscheyde van die eerlooze uyüendelingen wiel
den aen de lialle- poort op het feyt betrapt, en van bet
volk gevoeliglyk afgerost, terwyl zy van de borgeilyke
wagt naer den Amigo geleyd wierden.
Daer is dezen dag veel bloed vergoten geweést : want
daer zyn den volgenden nagt 28 wagens met gekwet
ste bollanders te Vilvoórden gepasseerd, anderen zyn naer
Aelst gevoerd. Wat de onzen aeugaet, hun verlies is
waerschynelyk niet veel minder geweest als van den
vyand, 01n dal velen van het volk zich onvoorzigtiglyk
blood gesteld hadden. Het getal van onze gekwetsten
was ongelukkiglyk zoo groot, dal de dry groote zaelen
van Sint-Jans gast-huys niet genoegzaem waeren om bun
te herbergen; men was gepraemd het gast-huys van
Sinte-Peeter , de kappelleu van de 11. Magdalena en vau
Sinte-Anna in-te-nemen. Daer was ook eene amhulamie
in de Miuimen; eene andere in een ledig huys op de
Zavel, en eene omtrent de kerk van «\evi S Nieolaus;
doch in deze laetste ambulancie zyn 'er maer dry ot'
vier gkwetsteu aengebragt.
Sint-Jan» Gast-huys.
Alhoewel ik misschien van sommige mannen zal beknibbeld
worden; ik kan nogtans niet nalneten van iets te zeggen van
het gene ik gezien en ondervonden heb in het gnst-huys van
Sint-Jan. 0 wat eene afgrysselyke vertooning heb ik daer niet
gezien! Wanneer ik ten 1 uer na middag daer aenkwam 01n
mynen dienst aen-te-bieden aen menschen, die hun bloed en leven
aen het vaderland opgeofferd hadden, dan was 'er eene van
de groote zaelen al byna vol gekwetsten , en den Eerw. heer
Schools coadjutor, die daer, oui zyuen iver eu liefde voorde
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zieken, volkomenlyk op zyne plaets was, had alreeds aen ve
len de laeiste HH. Reaten bediend. Ik heb daer nog gezien den
ongelukkigen Moeremans die den volgenden ifagt gestorven is.
De inwoonders van Brussel hebben in deze droeve omstaudigheyd gedaen al wat mogelyk was, om de gekwetsten te hel|ien.
Men hr;i';i zonder ophouden geheele manden, geheele zakken
met pluksel in het gast-huys, het welk doet zien, dat 'er vele
duyzende handen bezig waeren met 'er te macken ; men bragt
eeuen overvloed van oud lynwaed, windels en al wat 'er noodig
was om wonden te verbinden. En dit alles was 'er ten hoogste
noodzaekelyk : want van twee lot omtrent vyf ueren wierden
'er zouder ophouden gekwetsten ingebragt , en somtyds twee en
zelfs dry te gelvk : sommigen waeren al dood ; anderen waeren
zieltoogende, en ik heb meermaels, naer de absolutie, den 11, Olie
gegeven ( sub unica forma exprimendo qninque nensus ) aen die in
den oogenblik stierven. Na vyf ueren wierden 'er maer wevnigen meer ingebragt, om dat den opper-chirurgien verzogt had
van 'er geen meer te brengen, uyt vrees dat zy te menigvuldig
zynde, de eenen de anderen zouden gehinderd hebben.
Den vloer was overdekt met bloed en, niet tegenstaende de
Religieusen groote zorg hadden , om het zelve dikwils op-tc-ncmen,
nogtans waeren wy ondertusschen geuoodzaeki van 'er doór te
loopen of 'er in te staen om 0n2a H, bediening te volbrengen,
Noyt zal ik dit bloedig toneel, dat ik lot midder-nagt bygewoond
heb, vergeten! Maer indien den kranken en gevoeligen inenseh
hier niet anders zag , als al wat schrikkelyk en pynelyk is aen
de natuer, den christen ontmoette dacr ook iets, dat troostelyk
en stigtelyk was voór den geest, Hen hoort zoo dikwils zeggen,
dat het gemeyn volk van Brussel geene religie heéft , dat zy niet
weten noch van God noch van zyn gebod... Indien dit ten opzigtevan een groot deel waer is, het is ( God lof) 100 niet gelegen
ten opzigte van een ander deel, dat veél grooter is. Eu waerlyk ik
heb nli't eenen van onze gekwetsten ontmoet (a), dio nietgeêrne de
lactstc II II. Saeramenten ontfing : velen zelfs loonden uiy hunne
dankbaerheyd, als ik hun voórstelde van (e biegten. Ik beb eenen
gehad, die na dat hy gebiegt had, my zegde : ik bedank n, Nynheer; ik sou u willen embrasséren , maer ik kan my niet verroe
ren. Ik vraegde aeu eenen anderen , die moest bediend worden,
boe lang zyne laetste biegt geleden was? hy antwoórde : over
14 dagen. Ik peysde dat hy doodelyk gewond zynde, om zyne
zwaere pynen niet wel by zyn verstand was, en ik zegde hem :
mynen vrind, gy wilt- zeker zeggen, dat bet van Paesseheu ge
leden is? neen, antwoordde hy, ik heb over 14 dagen te biegten
geweést, om dat ik peysde, dat ik moest gaen regie ii roór het land.
Ik beb 'er anderen ontmoet, die op het ruide van augustus in
(:>) Ik /eu van onze : want <laer waeren ook f i uischcn , CU dezen waorco doórgacits 200 jjcwakkclyk uict, gvlvk (1b Bclgeu.
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de zelve roeyning gebigt hadden. Den eerw. heer Schoof* heéft
liet zelve ook ondervonden. Liergelyke gevallen waeren wel bekwaem , om de moeyelykheyd van onze II. bediening veél te
verligten.
Om niet te wydloopig te zyn , zal ik eyndigen met een laetste
voórbeéld aen - te - haelen tot stigting van deo lezer. Daer w.11
eenen , die op de aFchrikkelykste wys gekwetst was : alhoewel
zyne wonden verbonden waeren, het bloed zygde doór de matvossen , en markten nog eenen plas onder zyn bedde : ik zegde
hem : mynen vrind : Godt ie zoo goed , dat hy alle uwe zonden
wilt vergeven; maer gy, is 't niet waer, vergeéft ook, uyt liefde
van dien Godt, nen alle menschen , die u oyt iets misdaen heb
ben? Hy deéd moeyte om zich op-te-regten , maer hy kon niet
om zyne zwaere wonden, en zyn hoofd een weynig naer my
keerende, zegde hy op eene wys, die my deéd oórdeelen, dat
hy sprak uyt de volheyd van zyn hert : Mynheer! ik rergecf zelfs
aen den hollander, die my tan daeg geschoten heeft. Eenvoudige,
tuner verheven woorden , weêrdig van eenen Christen ! woórden,
7.00 veél to geloofbaerder , om dat zy kwamen uyt den mond
van eenen gerneynen werk-man, die in eene groote educatie, gelyk men spreékt, de konst van veynzen niet geleerd had.
Maer indien men gestigt is doi'ir zulke schoone gevoelens, men
is verbaesd over de kloekmoedigheyd, die de gekwetsten toonden
in de schroomelykste pynen, zonder klaegen, uyt-te-staeu; zy
schenen eene ouverschilliglvyd te hebben voór hunne wonden ,
al of zy de zelven niet gevoelden. Ik heb eenen die in zyn been
sterk gekwetst was, hooien zeggen : ik heb gecne andere fnjn als
ran hier te moefen liggen; 't is maer myn been , dat my belet ran
gaen te vegten. Kenen anderen zegde my: als ik geschoten ben,
had ik nóg tiree pakken rartourhen, die ik ran eenen grenadier af
genomen heb; het spyt my moer dat ik 'ze niet heb kunnen ver
schieten. En dezrn helden-moed vond men in alle de gekwetsten,
dan zelfs wanneer zy onder de handen waeren der chirurgiens.
Hier zag men kogels, daer zag men stukken van oud yzer uyt
ile wonden haelen, en men hoorde noch klagten noeh gekerm :
eenen alleen heb ik jammerlyk hoorm schreeuwen , terwyl zyn
been afgezet wierd! hehalven dil eenig geval, zou men gezegd
hebben, dat zy onlydelyk waeren.
Bes avonds, wanneer het uyt-en-ingaen der genrn, die de
gekwetsten binnen bragten, opgehouden had, en dat de chirur
giens niet meer geduerig moesten roudloopen om wonden Ie ver
binden, dan zog ik het grootste deel van onze helden gerusielyk slaepen, en daer heerschte eene volkomen stilheyd in de zaelen : deze wrbarzende stilheyd wierd in den nagt allcenlyk 0ndeebroken doór het gezugt der stervende.
Den volgenden dag des morgens , was hier cen ander h-it-vir
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scheurende toneel te zien. Eenen hoop volk vergaderde voor den
ingang van het gast-huys en wilde 'er in dringen , in weerwil
van de wagt, die daer gesteld was: doch het volk my erken
nende, liet my passéren, en ik geraekte binnen : maer de wagt
had moeyte om do poort toe-te-doen. Weynigen tyd daer nae
is 'er een deel van dat volk binnen geraekt , om de gekwetsteR
te bezoeken : .maer velen van die zy al weenende zogten waeren
al gestorven, anderen waeren dood in het gasthuys gebragt. Eo
ziet! zy gaen in het dood-huys, en zoeken tusschen de doode
lichaemen met angst het gene zy vreezen te vinden ! eeue vrouw
zoekt haeren man, eene moeder haeren zoón, een kind zynen
vader , eenen vrind zoekt zynen vrind ! de traenen springende
uyt alle de oogen, de wanhoóp gedrukt op alle de aenzigten, de
zugten, het geschrey van die ongelukkigen , dit alles was wel
bekwaem om de ongevoeligste herten zelve heviglyk te raeken.
Men vond tusschen de dooden het lichaem van Louis Dumont ,
een kint van elf jaeren, dat van de hollanders vermoord was!
op dit gezigt wierden alle de gemoederen met eene verbittering
ontsteken, die men gemakkelyker kan gevoelen als beschryven!
Den nayt tusschen Donderdag u3, en vrydag »4 september.

Het gevegt geëyndigd zynde, begaf idereen zich naer
zyn huys en ging gerustelyk slaepen : men zou gezegd
hebben, dat 'er geen gevaer te vreezen was, en dat de
eene party niets mogt ondernemen zonder de toestem
ming van de andere. Daer bleven maer wcynige borgers
op schild-wagt, om den vyand in de oog te houden.
Wat de Hollanders aengaet, zy verlieten de warande
en gingen met hunne kanons naer den boulevard, luetende verscheyde schild-wugten op de posten, die zy
ruymden. Noglans in den nagt hebben twee kompagnien grenadiers de huyzen gaen bezetten op de twee
kanten van den trap van het ancienne bibliotheque. De
bezitting van deze buyzen was voor de Hollanders van
de grootste aengelegenheyd , om dat zy van daer kon
den schieten in de nabuerige straetjens, en alzoo de bor
gers beletten van langs dien kant, eenen aeuval te doen
op de warande :zy namen ook het oud hótel van fmancie
in, en zy maekten zich, in de rite royale, meester van
hct huys van Lord Blantyre, die zy vermoordden. Zyue
tien kinderen en diensboden hadden het geluk van te

s*

^

i83o.
43j)
ontsnappen aen de woede der moordenaeren. ó wat al
afgrysselyke grouwel-daeden van allen slach hebben de
ba 1 ba eren dezen nagt niet bedreven ! maer die schelm
stukken zyn bedekt met de duysternissen van den nagt,
en het betaemt my niet de zei ven in het licht te brengen !
In den avond zyn 'er eenige officieren van de borgerlyke wagt op het stad-huys byeen gekomen : deze ver
gadering vond goed van eene deputatie te zenden naer
Schaerbeék om te zien , of 'er geenen middel zou zyn
van de bloed-storting te doen ophouden. Mr den Baron
d'Hoog vorst en eenige treffelyke borgers vertrokken ten
elf neren van Brussel, en wierden ie Schaerbeék van
den prins terstond ontfangen:zy stelden hem voór oogen,
hoe onregtveêrdig den oorlog was, die hy tegen de Bel
gen voerde; dat 'er nog veel bloed kon vergoten worden,
maer dat hy zich noyt van de stad zou kunnen meester
maeken,en dat de inwoonders liever zullen dood blyven onder de puyu-hoopen van hunne huyzen, als zich
over-te-geven. Frederik , die dezen dag al ondervonden
had, waer toe den helden-moed van een verbitterd volk
bekwaem is, scheén genegen te zyn, om zyne troepen nyt
de stad weg te nemen, en dit zoo veel te meer, om dat
hy zeker dan al wist, dat hy geene hulp kon ontlungen van den generael Evers, die met 20oo mannen naer
Brussel meynende te komen, te Loven geklopt was: maer
hy wierd ter zei ver tyd onderrigt door eenen oflicier,
die van Brussel kwam, dat de borgers gebrek hadden
van poeyer, en niet meer in staet waeren,om den vol
genden dag wederstand te doen : dit maekte hem wat
stouter; hy deéd aen de gedeputeérden eene laetste voór
stelling, en liet hun vertrekken. Zy keerden te rug naer
het stad-huys, daer het voórstel van den prins rvpelyk
overwogen wierd met andere voornaeme borgers : men
oordeelde dat zyne eysschen niet aenneémelyk waeren ,
en men besloót van daer op niet te antwoórden als m;t
het kanon. Maer om op zoo eene wys te antwoórden
was 'er poeyer noodig; en het was dit het gene 'er waer-
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lyk ontbrak : noglans eenige kloeke en onbevreesde. hofgers hebben hun leven gewaegd om 'er te bekomen. Hunne
schoone daed verdient bier aengehaeld te worden.
In heb gezegd, dat men in verscheyde huyzen van
Brussel kardoezen maiektc voor onze schutters : maer daer
is nergens zoo veel gewerkt geweést als ten huyze vati
MrGoemansgeweêrmaeker in de lange ridder-straet, waer
men vier dagen en vier nagten gewerkt heéft. Nogtans
dezen donderdag heeft men, des avonds, het werk moe
ten staeken by gebrek van poeyer. In deze verlegenheyil
liep men van huys tot huys, om 'er te vraegen. Men
vond in een huys eene fles poeyer, die daer bewaerd
was sedert onze revolutie van i789, en eene andere
sedert den vdd-slag van Waterloo : dezen kleynen over
schot van den vodrraed, die gediend had om twee ge
kroonde verdrukkers der Belgen te verdry ven, kwam nu
nog Ie pa* om eenen derden weg-te-jaegen. Men vond
ook, hier en daer, nog wel wat jagt-poeyer , maer wat
kon dit alles helpen in zoo eenen dringenden nood?
Des avonds ten io neren zegde Mr Goemans aen Mr Parent en aen Mr Snel , die daerna kapiteyn der artillerie
benoemd is, dat er misschien nog wel eenige tonnen
poeyer in de ^4nnonciaeten waeren (a )-y maer hy voegde
.'er by , dat het zou mocyelyk zyn om het daer uyt-tehaelcn ten oórzaek van de na-byheyd der Hollanders ,
die in de Oranje-straet geposteerd waeren. Zy hielden
raed,en besloten van alles te waegen om zich van die
tonnen, indien zy daer nog waeren , meester Ie macken. Zy vraegen eenige gebueren om mede te gaen. De
(a) Hy wist dat de Regering, eenige dagen vóór den aenval van
Brussel , dit poeyer heymelyk van het stad-huys had doen vervoe
ren naer de Annonciaeten , uyt vrees dat bet zou gevallen hebben
in de handen van het volk. Het was in die kaserne zeer wel geplaetst om het te laeten vallen in de handen der Hollanders ! hel
is waerlyk te verwonderen, dat zy het daer niet hebben uytgehaeld, wanneer zy in den avond daerin geweést hebben. Van
wat een kleyn geval hangt somtyds het lot van een geheel koninkryk niet af?
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heeren Verhaeren , Louis Van de Put, Maitens, Simon
en Chapel waereu seffens gereed, en gingen met hun,
des nagts, omtrent 12 ueren naer de ^knnonciaeten ;
zy geraekten 'er binnen langs eene agter-deur in de
O. L. Vrouwe ter-sneeuw straet. Zy waeren voórzien van
eene brandende sigaer,waer mede zy een la nteêrn ont
staken , en zy liepen in den kelder, daer Mr Goemans het
poeyer meynde te vinden. O wat eene voldoening voor
die onbevreesde bergers! zy ontdekten daer negen ton
nen van ji kolog. en eene dobbele ton van 5o kolog. Zes
van die kloeke mannen (b) namen ider eene ton op hunne
schouders, en geladen met dezen schat gingen zy blymoedig weg: zy gaven eene ton in de Tinne schotel op den
Lovenschen weg, om 'er kardoezen mede te maeken, en
zy droegen de andere vyf ten huyzc van M' Goemans.
Zy keerden spoedig te rug om de andere tonnen te
haelen : maer eer dat zy de kaserne verlieten, hadden
zy nog de stoutmoedigheyd van op de zolders te gaen
zien of daer niets was, dat hun kon dienen; zy vonden
daer vuer-steenen (pierres djusil), yzere naelden om
gargoussen te doorbooren, als zy op het kanon geste
ken worden, en andere voórwerpen, dienstig voór ka
nonniers en schutters; zy namen alles mede, en kwamen
zonder ongeval in het huys van Mr Goemans. My dunkt
dat alle die persoonen , die hier eenen onweérdeêrlyken
dienst gedaen hebben aen het Vaderland , eene schoone
belooning verdiend hebben.
Twintig jonge persoonen stelden zich terstond aen
het werk om kardoezen te maeken. Het houte been
vernomen hebbende, dat men poeyer gevonden had,
kwam derwaerts, om gargoussen te doen maeken , waer
van de kanonniers geheel den dag gebrek gehad had
den. Hy vraegde of 'er geenen middel was, om lappen
van merinos te bekomen, waer van men zou zakjens
maeken voor de gargoussen? geheel het gezelschap stond
(b) De anderen waeren gewapend, om zich in allen voórval te
verdedigen.
55.
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op, liep naer huys, en kwam straks weer, de eencir
met merinossen klecderen, de anderen met merinos.se
voorschooten of lappen; en den heer Van Beercelaer uyt
l>et cajfè de mille colonnes bragt eenige meiïnosse gordynen. Het houte-been zelve maekte een model, volgens
liet welk 'er seffens eenige dozynen sakjens gesneden
wierden, en gediaegen by de gebuêre- vrouwen, om
de zei ven Ie naeyen, bet welk zy deden met de grootste
vlyt,tèrwyj de jonkheyd voortging in kardoezen te maeken. Het mans-volk was geduerig bezig met kogels te
gieten. De sakjens wierden , na maete dat zy genaeyd
waeren, by M' Goemairs gebragt en seffens opgevuld.
Hel is'alzoo dat onze kanonniers kouden in staet gesteld
Worden, om de eysseben van Frederik te beantwoorden.
VRVdAC 34 SEPTEMBER.

Met het krieken van den dag wierd de storm-klok ,
die men zelfs meermaels in den nagt geboord had, we
derom in alle de kerken getrokken; eene menigte van
trommels sloegen alarm in alle de kwartieren van de
stad, en riepen de inwoonders tot den stryd. Eerie
groote menigte van patriotten namen de wapens op,
en gingen naer alle de posten, daer men gisteren gevogten bad. Verscheyde treffelyke borgers, voorziende dat
de elf tonnen poeyer, die men in den nagt met zoo
groot- gevaer bekomen bad, wel baest zouden verschoten
zyn, zegelen aen het volk, dat bet ten hoogste noodzackelyk was de kardoezen gespaerzaem te gebruyken ;
zy verzogten ook van zich, zonder nood, niet bloot- testellen aen het schroot en ballen, waer door 'er den
vooYgaenlen dag zoo velen ongelnkkiglyk gedood of ge
kwetst waeren. Dit deéd eenen goeden indruk, en
alhoewel 'er gcene kommande was, het volk luysterde
naer de goode reden, die hun voórgehouden wierd.
tiet was wel noodig voorzigtig to zyn : want Frede
rik li.: I een deel tan zyne hulp- troepen, die gisteren
buytei; &s stad gebleven waeren, doen in de warande
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tomen : dus was de inagt der Flollanders, niet tegenbtaende het groot verlies dat zy gedaen hadden, nn
nog grooter als dags te voren.
Men nam ook goede voórzorg in "het nytdeelen der
kardoezen, byzonderlyk ten huyze van Mr Goemans,
daer men mag zeggen, dat het groot fabriek was : hy wilde
'er geenen meer afleveren als tegen ecneu .bon, geteekend van Mr Engelspach , die ten dien eynde op het
stadhuys bleéf, en veel dienst aen :het Vaderland heéft
gedaen. Dezen heer gaf nu en dan een groot grlai
van bons aen persoonen, die hy zeer wel kende : dezen
gingen de zelven, in het fcleyn, uytdeelen aen de schut
ters rond-om de warande en op andere plaetzen, dae.r
men vogt; en het is met die bons, dat onze schutters.,
ider in het byzonder of eenigen van hun de pakken
kardoezen gingen haelen. Door dezen middel wierd de
verraedery van de orangisten belet die, den voorgaenden dag, niet alleenlyk velen van onze kardoezen had
den weten te bekomen, om de zelven aen den vyand
te zenden, gelyk ik gezegd heb; maer die nog aen
de patriotten, "gekomen van andere plaetzep om de
de stad te verdedigen, kardoezen uytgedeeld hadden,
gemaekt van gestampte bosch-kolen en smids-assche :
Mr Goemans heéft 'er zulke gezien en open gedaen. Zy
waeren by hem gebragt do<5r vrywilligers,die de zelyen
op de stract ontfangen hadden !
Het was omtrent zeven ueren, als den stryd herno
men wierd op de place royale. Nanwelyks was men
aen het vegten,of 200 kloeke vrywilligers vaq Waver,
die des avonds te voren in de stad gekómen waeren,
verscheénen opdjen post van eer. Velen van hun waeren
voorzien van goede jagt- geweêren : zy hadden nog maer
eenige keeren geschoten , of zy wilden stormender-hand
de warande inneémen : onze borgers wedei hielden hun ,
zeggende, dat zy gewisselyk en zonder eenig voórdeel
gingen gedood worden. Zy bleven dan als schutters tusschen de andere dapperen in afwagting van eene gtiede
gelegeuheyd, om hun inzigl*iyt-te-vocren.
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Maer een deel van onze schutters, die op de Lovensche plaets geposteerd waeren , begon zich wat te ver
drieten, om dat den vyand, die zy geduerig uytdaegden, niet durfde te voorschyn komen : zy konden niet
doen als vrugteloos schieten tegen de hollanders, die
in de warande waeren, en zich by troepen van 5 of G
mannen stelden agter de dikke pielaereu yan de yzere
traelie om eens te schieten, en dan weg gingen om
plaets te maeken voor anderen. Zekeren Jansseus zegde
aen zyne medegezellen : wy kunnen hier niets doen :
maer laet ons langs agter in eenige huyzen van de
rue royale gaen; daer zullen wy eene goede positie
hebben. Eenigen van onze schutters, onder de welken
Barbanson , meermaels gemeld , Pellerin, Beguin, Ie Clerc
en anderen met verscheyde Luykenaers waeren seffens
gereed om die zaek te ondernemen. Het was, omtrent
9 ueren; zy gingen in het krommen-elleboog-straetje
by zekeren Louis, RIetzer, die hun twee leeren gaf,
eenen hamer, een breék-yzer en strengen. Zy klommen
over verscheyde mueren , en kwamen op de agter-plae^s
van het schoon gebouw, het welk den hoek maekt van,
den Cul-de-sac in de rue royale. Daer bonden zy hunne
leeren de eene op de andere, en gingen langs de
zolder-venster binnen; zy braeken eenige mueren door
en maekten alzoo eene gemeynschap tusschen verscheyde
huyzen, die het gezigt hebben op de warande : zy
konden daer zeer wel de grenadiers ontdekken, die
geen vermoeden hebbende, dat de Belgen zoo na by
hun waeren , geduerig schoten tegen den waranden-berg
en de Lovensche plaets. Onze dapperen gaven, opeen
teeken, gelykelyk vuer op de grenadiers, waer van 'er
verscheydeu uedervielen. De anderen door dezen onver^
wagteu aeuval verbaesd en verschrikt zynde, liepen tot
aen den groenen Bassin ., en zy durfden langs dien kant
niet eenen voet meer nader komen aen de rue royale.
Het was dan, dat onze schutters, die op de Lovensche
plaets gebleven waeren , opkwamen tot aen den hoek
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van het hótel de Galles , daer zy eene voordeelige positie hadden , en van waer de hollanders hun noyt hebhen kunnen verjaegen. Eenige van onze dapperen liepen
tot aen de yzere traelie, en I>lantten een brabandsch
vacndul in de warande : het is deze daed , die ontydiglyk het gerugt in de stad heéft doen verspreyden ,
dat de borgers meester waeren van de warande.
Ondertusschen een groot getal van borgers, voórzien
yan goede jagt-geweêren, hadden zich voordeeliglyk geplaetst in het caffe de l'amitié en in het caffe royal;
anderen met eenige vrywilligers van Waver hadden het
hótel de belle-vue bezet : het is uyt deze dry gebouwe«i| dat zy eene grouwelyke verwoesting wierpen in
het leger der hollanders. Eeuen man van omtrent de 60
jaeren was in dit lactste hótel; vier mannen deden niet
anders als de fusieken laeden,die hy de eeneu na de
anderen afschoót, als hy maer eenen hollander kon in
d'oog krygen, en hy miste zelden zynen man; hy zegde
eens : ik zien daer eenen komen, maer daer komt nog
eenen anderen agter hem ; ik moet 'ze alle twee hebhen ,•
eenen oogenblik daerna sloeg hy 'ze byde neder. Eenen
anderen had vyf hollanden; gedood; zoo hy aenlegde
op den zesden, gevoelde hy eene beweging van afschrik,
en hy kon niet meer schieten. Hy verliet het gevegt,
maer den volgeuden dag heruam hy zynen post. Eenen
vrywilliger van Waver, zeer ervaeren jaeger, was ge
klommen tot in de goot van het zelve hotel, en doodde
alleen meer als 3o grenadiers, die agter de boomen maer
hun hoofd lieten zien om te schieten. Kenen borger van
Brussel, die geene kardoezen te vergeéfsch wilde ver
branden, heeft dezen dag niet meer als 42 keeren ge
schoten, en hy heéft 'er 3a getroffen, de eenen gedood,
de anderen gekwelst. Daer waeren borgers, die niet wil
den schieten als op de officieren; eenen kolonel kwam
op de place des Palais: eenen van onze feyne haezeschieters had hem straks in d'oog : ziet eens , zegde hy
aen zyneu kamaraed, hoe trots dien kolonel met zyne
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goude epauletten daer aenkoml; gy zult hem gaen
zien tuymelen; hy schiet, en den kolonel valt ter
aerde. De officieren gewaer wordende dat men 'er zoo
velen van hun nedersloeg, wierden zoo ver.veêrd dat zy,
om van verre niet erkend te worden, hunne epanlet
ten aftrokken, hunne zielen aen God bevelende. Maer
terwyl men hier zoo mannelyk vogt, was den stryd niet
min geweldig aen de Naemsche poort : de jaegers en
Zwitsers, die hier en in eenige huyzen geposteerd waeren, wierden ten elf ueren van de borgers aengetast.
Men vogt tot i ueren : dan deden de borgers eenen
sterken aen val met het bayonnet, en maektenzich mees
ter van eenige huyzen : doch den vyand bleef meester
van de poort. Vele hollanders, waeronder 4 officieren,
verloren het leven; verscheyde borgers hadden hct zelve
lot. Op den zei ven tyd, a ueren naer middag, zyn 'er
eenige borgers, klimmende over verscheyde mueren,
gekomen in het huys van Mr Ouvigneanx op de Naem
sche straet digt by de poort; zy gingen naer de tweede
stagie en gaven vuer op de hollanders die, regt over
dit huys, in het vier-pond-straetje zeer wel geposteerd
waeren. Doch ziende, dat het gevegt aen de poort op
gehouden was, zyn zy weg gegaen. Mr Duvigneanx en
geheel het huys-gezin , bestaeude uy t r 4 persoonen , onder
de welken twee voedsters en twee zuygende kinderen ,
hebben gelukkiglyk het huys o|> den zei ven oogenblik
verlaeten en zyn langs agter over de mueren gevlugt :
want wanneer de borgers daer uytgegaen waeren, dan
hebben de hollanders de deur ingeslagen ; zy hebben
daer gestolen al wat hun aenstond, en onder anderen
eene zilvere en twee goude horlogien, lynwaed, kleederen en andere voórwerpen; zy hebben alle de meu
belen, feyne porcelynen, schoone vasen verbryseld, en
zy zyn daer gebleven tot den bietsten dag van het gevegt.
Omtrent den zei ven tyd waeren de Hollanders langs
agter uyt het koniuklyk paleys gekomen, en hadden
het Athenceum bezet, het welk als eene fortres kan
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aenzien worden. Deze positie was hun zeer voórdeelig,
en daer was de borgere veél aengelegen hun daer uytte-jaegen. Een kleyn getal van dapperen durfde onderne
men dien post te veroveren ,en gaven hier proef vaneenen
uytstekenden helden -moed : immers de eerste kompagnie vry willigers van Gosselies, bestaende uyt 34 man
nen , was tegen den middag te Brussel aengekomen ;
zy namen nauwelyks den tyd om iets te eéten of te
drinken , en liepen seffens naer de place royale. Verstaen hebbende , dat de Hollanders in het jdthen&um
waeren, gingen zy het zelve met eenige andere helden
bestormen. Zy braken de poort open, en kwamen 'er
zoo spoedig binnen, dat de Hollanders, verschrikt door
zoo eenen stoutmoedigen en schielyken aenval, het haezepad kozen. Zekeren Joseph Boutthieu doodde eenen sapeur, die bezig was met eene deur open te kappen,
om de vlugt der Hollanders te begunstigen. Eenen jon
geling van 18 jaeren, Eduard Ta vresse, alleen dolende
op de korridors, kwam in eene kamer, daer hy dry Hol
landersvond; by deed hun de wapens af-leggen en nam
hun krygs-gevangen : de anderen zyn weg geraekt. Vier
van onze dapperen zyn in dezen aenval gekwetst geweest,
onder de welken de twee gebroeders JNicolas en Charles
Henneant.
Onze helden meester zynde van het sdthenaeum , gin
gen terstond den vyand aentassen , die ten elf ueren
wederom in Borgendael gekomen was, en zich nog eens
in het huys van den advokaet Couteanx geposteérd
had. Het was twee en half ueren, wanneer de Hol
landers hier geweldigijk aengerand zynde, de vlugt
namen langs de agter-deur van het koninlyk paleys :
zy verlieten daer elf mannen, waer van 'er twee gedood
en vier gevangen wierden door onze dapperen die over
den muer van het ^ihenasum gekomen waeren. De
andere vyf zyn nog weg geraekt. Alsdan hebben de
onzen eene deur, langs de welke men ujt het ^/ihenaeum in de kerk van Candenberg gaet, ingeslagen.
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Mr Pareht is met twee of dry mannen op den toren
geklommen, en heeft daer in het gezigt van den vynnd
het brabausch vaendel uytgestcken, het Welk de Hol
landers niezende maekte.
Omtrent den zelven tyd is 'er eene menigte van vrywilligers van Braine-Lalleud, ff^aterloo, Genappe en van
v«rscheyde andere plaetzen, metslaende trommels en vlie
gende vaeudels, in de stad gekomen. Men zag de vreugd
op Hun aenzigt;zy vraegden gednerig op hunnen dnórtogt: langs waer moeten wy gaen naer het slag-veld?
en zoo men hun den weg aenweés, zag men hun, niet
marcheéren maer loopen naer den vyand. Het gevegt
wierd; dan altyd heviger naer maete dat het getal dor
schutters aengroeyde.
In het midden van deze zwaere omstandigheden wierd
de volgende proklamatie, die aen het volk zeer aeugenacm was , aengeplakt.
Brussel den 24 september 1880.
• Sedert twee dagen is Brussel ontbloot van alle auloriteyt. De
dapperheyd en getrouwigheyd van het volk hebben 'er de plaets
van genomen : maer alle goede borgers verstaen, dat zoo cenen
staet van zaeken niet kan dueren, zonder de stad en de zegenprael van eene zaek , waervan den goeden uytval sedert gisteren
verzekerd is, in gevaer te stellen.»
« Borgers, die alleen beweégd zyn doór de liefde van het Va
derland, hebben provisoorlyk eene magt aengenomen , die xy bereyd zyn te stellen in weêrdiger handen , zoo haest de eerste begin
sels van een nieuw gezag zullen vergaderd zyn : deze borgers zyn
de heeren Baron E. VAKDEBLWnEK d'Hoogvorst, Ch. Rogieb, Adrokaet
te Luyk, en Jolly, te voren officier tan de genie.
« Zy hebben voór Sekretarissen : de heeren de Coppis en J. VakDttURDHl tan Brussel, (a)

Het volgende stuk wierd ook overal aengeplakt.
NIEUWE VICTORIE
I.oven 24 september i83o.
« Aen Mynheer den Baron cCHoogrorst, opper-kommandant
tan de borgerlyke tcagt te Brussel.
• De vyand heeft , gisteren morgen 7 ueren , de stad van Loven
langs den kant der Mechelsche poort aengerand , en verscheyde
(«) Des anderen dag* wierd M. Nicolaï by de leden van deie administrative kommissie , nog bygevoegd.
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kleyne bomben in de stad geworpen. Wy hebben hem te rug
gedreven. Omtrent 10 ueren kregen wy tyding, dat een deel van
het leger van Tongereu op Loven marcheêrde met eene groote
magt en vele kanons. Waerlyk omtrent 11 ueren heéft die krygsbende zich voor Loven vertoond , en deed haeren aenval"met het
kanon , gevolgd van eene fusillade. Wy hebben ons verdedigd te
gen dien aenval, en onze dappere Lovenaers zyn den vyand buyten
de stad gaen aenranden , het welk den besten uytval heéft gehad :
Want ten twee ueren heéft den vyand moeten vlugten ; hy wierd
doór onze kloekmoedige lands-lieden geduerig aengetast tot Thienen toe, daer hy eene volkome nederlaeg heéft gekregen door
den wederstand der braeve Thienenaers, die hem den doórtogt
geweygerd en hém op hunne beurte aengerand hebben. Wy heb
ben 'er verscheyden gevangen genomen , zonder veél volk te ver
liezen. Wy zullen u seifens komen helpen.
Den opper kommandant ran de borgerlyke itagt van Loven.
J. Ds Nitr. >

Het eerste van deze stukken gaf eene zekere gerustheyd aen de irmoonders , en het tweede eenen nieuwen
moed aen de verdedigers van het Vaderland. En waer
lyk eenige borgers hadden het hert van zich met een
kleyn draegbaer kanonneken te gaen posteéren op de
terras van Mme Tiberghem op den waranden-berg , dit ka
nonneken, hoe kleyn het ook was, gelaeden met schroot,
wierp de duod ouder de Hollanders die in de wandeldreéf, regt over den waranden-berg, met twee stukken
kanon geposteerd waeren. Deze kanons wierden haest
gekeerd tegen hel arm kanonheken en wierpen het omverre. De borgers namen het op, en stelden het op den
muer: het begon op een nieuw vuer te geven; maer
het wierd wederom om verre geslagen, en dan gedra
gen op eenen zolder, van waer het zyn moorddaedig
schroot nog eens wierp in het midden der Hollanders.
Dezen hadden dit hardnekkig kanonneken welhaest in
d'oog,en schoten het dak van den zolder in stukken.
De borgers konden hier dan niet bly\en, en gingen
hun kleyn stukje pointeéren op de barricade zelfs van
den waranden -berg, van waer zy mei min voórdeel,
maer met meer veyhgheyd tol des avonds toe hebben blyven schieten.
56.
--'
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In tusschen-tyd wierd 'er geweldig gevogten aen de
Schaerboékschc I>oort. De Hollanders waeren daer gepos
teérd in het schoon gebouw van Mr Meeus en in eenige
nabuerige hnyzen-, zy deden hun uvtterste best, om
zich "van den Schaerbeékschen weg meester te maeken ;
zy hadden omtrent de poort, regt over die straet, twee
stukken kanon gepointeerd, met de welken zy geduerig
schoten op de borgers : maer dezen bielden zich agter
lrnnne barrrraile en in de huyzen, vanwaer zy zonder
ophouden vuer gaven op óen vyand : zy zyn, in weer
wil van alle de poogingen der Hollanders, meester ge
bleven van die straet, en het scheen dat bunnen beldiMi moed aengroeyde naer maete dat zy geweldiger
aengerand wierden.
Frederik tooide dfkwils zyn ongeduld en verwonde
ring om dat bet gevegt daer zoo lang duerde, en zelf»
a.Ilyd heriger wierd. Jï'aer, riep hy uyt, haelen zy alle
het poeyer en ballen ? hy vraegde ook dikwils en met
angst, wal 'er omging rondom de kerk van S1* Gudule ,
die hy had doen iuneéinen : maer de dapperbeyd van
het volk heéft belet dit beyligschendeude bevel uytte-voeren. Het zou zekerlyk voór de Hollanders zeer aenbelangend geweest hebben , indien zy het bloedig vaendel
van Oranje op den toren van de hoofd-kerk hadden
kunnen opsteken, en beletten bet geduerig stormen van
d - groote klok , die alle oogenblikken den "schrik wierp
in bet hert van de soldaeten en byzoudcrlyk van Fre
derik, die voor den eersten keer van zyn leven (doch
van verre ! ) een gevegt by woonde (a ).
(a) Eenon kolonel der Hollanders, die Ie, Vilvoorden by eenen
vnn myne vrienden gelogeêrd was, had dezen dag moeten gaen
maer het kwartier-generael om Krcdrrik te .«preken : hv kwam des
avonds weér, en zegde aen ntynen vriend : den koning heeft een
leger naer lirussrl gezonden onder het berel ran eenen zot, die daer
altyd tlaet agter eenen tutter; al had hy 20 duyzend mannen, dan som
hy r.og de stad niet innecmen. Kenen aenzienlyken heer van Brussel,
die de/.en «lag den prins gesproken had, gaf op eene schilderagtige
wys te kennen, wat nylwerksel het gezigt en de spraek van dien
jongen hold op hem gedaen had , zeggende : My dogt dat ik hoorde
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Nogtans Frederik, die het verdriet had van to zien,
dat zyne troepen niets vermogten tegen de dapperheyd
der Belgen, had tegen den avond den troost van eeneu
onverwagten onderstand Ie onlhuigen. Zekeren Abbé
Felix kwam hem zynen dienst aenhieden ,01n den middelaer te. zyn tusschen hem en de borgers, en beloofde
hem van het volk te doen ophouden van te vegten.
Den bloed Frederik nam zoo eeue schooue voorstelling
«en en heélde zich al in, dat hy zii,e-| melende ging
in Brussel komen. Felix ging by lMr <1en Pastoor van
Schaerbeék , en vraegde een kruys en een roket , die
hem geweygerd wierden. Hy ging weg, en kwam straks
weér met eenige soldaeten, en met een onler van Fre
derik, dat men hem moest geven het gene by gevraegd
had. Hy ging in de kerk trok een roket aen,en nam
een groot kruys, het welk gemeynlyk diende voor do
lyk-diensten ; hy maektc op het hoogste van dit kruys
eenen witten neusdoek vast, als ook een stuk papier,
waer op men leésde : paix pour l'amour de Dieu ! hy
kwam met dit kruys naer de stad. Den prins had order
gegeven van hem overal te laeten passeéren en van opte-houden van schieten. De Hollanders, hem ziende aeu
de Schaerbeéksche poort, dansten van vreugd en riepen
al vivat ! in de hoop dat zy niet meer zouden moeten
vegten : want zy waeren zoo verveêld ! Den middelaer
ging regt naer den Schaerbeéksche n weg, gelaeden met
zyn groot kruys. De borgers ziende hem komen, hielden
op van schieten; hy sprong met veel behendigheyd over
de barricade, en zegde aen de genen die daer al twee
dagen gevogten hadden : Ik ben van God gezonden
om de peys te maeken ,- hout toch op van schieten ;
den prins zal u alles geven , wat gy vraegt. De dry
gebroeders Heyn hebben geantwoórd : wy moeten eens
zien , of gy eenen waeren pastoor zyt; zy trokken hem
zyne parruyk af, en zegden : hy heéft geen kruyn , het
en zag eenen kleynen jongen , die den degen en de parruyk van zytten
groot-rader sou aengedaen hebben.
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is eenen valsehen pastoor ! God zend geeue pastoors
by de Hollanders , maer by de Belgen : wy moeten
dien pastoor naer den u4migo leyden. Eenen van hun
nam hem het kruys af, en droeg het voor hem ; an
deren gingen nevens hem, om hem te bewaeren, en sef
fens had hy eenen sleép van volk agter hem. Het is alzoo
dat ik hem omtrent vyf ueren de berg-straet heb «jen
afkomen. Maer Felix onderwege gezegd hebbende, dat
hy pan den prins gezonden was, wierd niet naer den
Amigo maer naer het stad-huys geleyd : hy ging boven,
en kwam seffens beneden. Dan is hy weergebragt naer den
Schaerbeékschen weg in de herberg de Zwaen. Eenige
van het volk riepen : 't is eenen spion , wy moeten hem
voor den kop schieten : maer den Baes uyt die herberg
zegde : dit zal in myn huys niet gebeuren. Dan hebben
v.y Mr den gezant, in het midden van het schroot, over de
barricade gezet. De Hollanders hem ziende komen, hielden
op van schieten , en hy is golukkiglyk by den prins we
dergekeerd. Het groot kruys, daer hy mede gekonten
was, wierd van het volk geplant op den Schaerbeékschen
weg, en des nagts bewaerd door eene wagt van tien man
nen. Het is alzoo dat zy het hoogweêrdig teeken van
onze verlossing wilden eeren.
Frederik, die noch met gezanten noch met wapenen,
de borgere niet kon onder zyne magt brengen, nam da»
het schroomelyk besluyt van, tegen alle regt van oór
log, de stad in brand te steken : ja tegen alle regt:
immers Brussel heéft geene fortifikatien, en is langs alle
kanten open ; zyne troepen waeren meester van het
.schoonste kwaertier van de stad, en by gevolg had hy
het regt niet om ons af- te-branden. Indien zyne soldaeten geen hert genoeg hadden, om de andere kwartie
ren in-te-nemen, dan was 'er hem niet over als dezen
vrydag gewillig te doen, het gene hy laeter, naer een
goed deel van zyn leger verspeeld te hebben, gedwon
gen heeft gedaen, te wctei» van met zyn leger af-letiekken,
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Naer dat x\c hollanders dan alles gepluuderd hadden
wat hun aenstond in alle de huyzen regt over den botannieken hof, heéft Frederik die huyzen doen in brand
Kieken. De vlamuien, langs alle kanten uytberstende
stygden op ten hemel, en schenen vraek te roepen te*
gen den lafhertigen brand-stiger; tien schoone en nieu
we gebouwen zyn tot in den grond afgebrand ; het
vuer wierd gestéken in meer andere huyzen, maer het
is door de borgers uytgeblust geweést, Frederik was hier
mede nog niet te vredeu; hy deéd, ter zelver tyd, bran
dende materieu werpen in het hert van de stad , en
jnen zag straks een schrikkelyk vuer opgaen in de ryschool. Den brand van dit groot gebouw, gelegen m
een zeer bevolkt kwartier van de stad, en digt by de rue
royale , wierp den schrik in alle de herten. De pom
piers en borgers kwamen met de brand-spuyten toegeJoopen om het vuer te blussen ; maer nanwelyks wae
ren de pompiers op het dak, of de grenadiers, die nog
meester waeren van de huyzen op de twee kanten van
den trap van het ancienne Bibliotheque, hadden de vreedheyd van op hun te schieten. De pompiers, moesten
hun werk verlaeten, en de ry-schodl geheel laeten af
branden ! Eenige andere huyzen wierden beschadigd,
en de inwoonders namen de vlugt. Doch die zelve gre
nadiers waeren zoo bloeddorstig, dat zy schoten op de
vlugtelingen. Eene ongelukkige vrouw, vlugtende met
twee kleyne kinderen in haere armen, wierd in de Isabelle-straet door de kogels der barbaeren dood geslagen.
De twee kleyne kinderen hunne vermoorde moeder niet
kunnende verlaeten , of het verstand niet hebbende om
te vlugten, wierden van gelyken dood geschoten! De
borgers, door die ongehoorde barbaersheyd tot in het
diepste van hunne ziel geraekt zynde, heften hunne
bedreygende oogen op naer de huyzen, van waer die
moorddaedige kogels geschoten waeren , en zy besloten
de hollandsche beulen met eenen nieuwen moed te beYegten,
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En waerlyk die brand-stigting en moordery, hoe beweenelyk zy ook waeren, hadden dit uytwerksel , dat
zy eene nieuwe kragt gaven aen onze verdedigers. Men
had nu al twee dagen gevogten ; onze kloekste mannen
zelve waeren geheel afgemat, en men zag eene zekere
verslagenheyd onder het volk, voor wiens hevigheyd een
langduerig gevegt onverdraegelyk word. Men zou gezegd
hebben, dat het gedommel van het kanon en het treu
rig geklep der storm-klokken het vermogen niet meer
hadden om de gemoederen op-te wekken : maer die
brand-stigting en moordery gaven aen de borgers eene
nieuwe kragt en leerden hun, wat het vaderland te
vreezen en in der daed te verwagten had van eene
bende barbaeren onder het bevel van eenen Nassanw.
De vlammen van de ry-school en van de schoone huyzen op den boulevard, geweldiglyk uytberstende, over
dekten de stad met vonken, die het vuer der vaderlandsche liefde op een nieuw en nog heviger deden bran
den in alle de herten. Het onnoozel bloed van die Moe
der en van haere kinderen, dat hier uyt enkele vreedheyd vergoten was, had het volk zoo raezende gemaekt, dat
het wilde storm-loopen in de warande. Nogtans men
wederhield het met aen-te-kondigen , dat Juan Van
Haelen, eertyds adjudant van den generael Mina, die
in Spanjen zoo dapper gevogten heéft tegen de franschen, kommandant benoemd was, en dat hy seffens
ging maet-regels nemen , om den volgenden dag , de
moordenaeren te straffen. Op deze tyding wierden de ge
moederen eenigzins gestild. Het volk ging dan gerustelyk naer huys gelyk ambagts-mannen, die hun dag
werk afgedaen hebben. Juan van Haelen had, een deel
van dezen dag, als vrywilliger gevogten op de Lovensche plaets, en het was tegen den avond, wanneer men
peysde van hem het opper-bevel te geven : hy was nanwelyks te zynent wedergekeerd, wanneer hy verzogt
wierd van naer het stadhuys te komen. Hy ging dor
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Waerls , en vond daer de heeren Baron d'Hoogvorst ,
Rogier en Jolly , die hem de plaets van kommandant
aenboden , welke hy aennam , om de stad van haere
verdrukkers te verlossen.
De Hollanders moeien dezen vrydag veel volk ver
loren hebben; want zy hebben, den geheelen dag, een
groot getal van wagens gebruykt om de gekwetsten ,
die uyt de warande in het paleys van den prins van
Oranje gebragt waeren, weg te voeren. Mr Cambersy
( zie bladz. 4 '4) heeft verscheyde ryen van wagens
zien vertrekken ; en nogtans hy heéft cenen Chirurgien
in het paleys hooren zeggen ; dit is hier maer eene
kleyne ambulancie ; gevolgenlyk moesten 'er buyten de
sehaerbeéksche en Lovensche poort nog grootere ambulancien zyn.
Den naqt tusseken den vri/dag en zaterdag.

Alle de posten , daer de borgefs dezen dag gevogten
liadden , wierden gelyk den voorgaenden nagt , maer
flouwelyk bewaerd. Vyf of zes mannen bewaerden de
Lovensche plaets; eenige borgers bleven op den waran
den-berg. Eene wagt van 3o mannen bleef in eene
herberg op het hoogste van den berg van het hof om
de place royale te bewaekeu : maer deze mannen, die
uu al twee dagen gevogten hadden , hadden wel 1100dig wat te rusten. Dit was de reden dat een stuk ka
non, staende op Ae place royale, aen de bewaering van
eenen man alleen toehetrouwd was. Mr Cogen , officier
van de borgers wagt, en het houte been dit vernomen
hebbende, zyn ten 1 1 ueren met vier mannen naer de
place royale gegaen, en hebben dat kanon gevoerd naer
de zavel ISanwelyks was dit gedaen, of twee kom pa gnien grenadiers zyn uyt het paleys gekomen ; maer zy
zyn straks te rug gekeerd zonder iets te ondernemen.
Juan van 1 laelen, Pletinckx en eenige andere bor
gers hebben dan beraed over de middelen om, den volgenden dag, de warande in-te-nemen : zy, overwegende
dat de Hollanders den oórlog voerden als waerebarbae
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ren, en met een koel gemoed brandden en moordden ;
waeren van gevoelen , dat zy van hunnen kant de ge
weldigste middelen mogtefi gebruyken om den vyand
te vernielen ; maer alzoo het gouvernement de midde
len, die zy meynden te gebruyken, niet goedvond,
kwamen zy over een van des anderendags de warande
langs dry kanten te bestormen.
Ondertusschen was men in vele huyzen bezig met
kardoezen te maeken, en namenllyk ten hutze van M'
Goemans ', maer wederom nieuwe zwaerigheyd , ang.nl
en vrees! immers ten elf neren van den nagt moest men
ophouden van werken, omdat allede tonnen In»eyer
die men den nagt te voren met zoo groot gevaer heko
men had , op waeren : men had nog wel eenige duyzende kardoezen en eenige gargoussen, om den volgen
den dag het gevegt te beginnen; maer dit alles zou wel
hacst verschoten geweést hebben. Men was ook in ge
brek van lood : maer hierin wierd voórzien door de
gebueren. Mr Van Becelaere brak het lood van een
plat-dak van zyn huys op, en bragt het by Mr Gournans : andere bragteu stukken van loode goten en zelfs
van pompen, om 'er kogels van te gieten. De zusier
van eenen boek-verkooper gaf eenen hoop papier, zeg
gende: daer zyn discoursen van den koning (a); maekt
daer kardoezen van ,. zy zullen eens zoo hert schieten.
Men ging dan voort in papier te snyden en kogels te
gieten in de hoop, dat 'er van den eenen of den anderen
kant eenig poeyer zou gezonden worden. Men is in deze
hoop niet bedrogen geweest : want ten een uer na midder-nagt zyn 'er, van de kanten van Bergen en Aeth,
zestig tonnen van het beste jagt-poeyer aengekomen.
Den lezer zal gevoelen wat eene vreugd dezen voorraed
veroorzaekte aen alle de persoonen, die nu al twee da
gen en twee nagteu zoo iverig gewerkt hadden. Men
stelde zich terstond mei eenen nieuwen iver aen het
werk : maer die persoonen geen onderscheyd maekendc
(a) afdruksels van de redevoering in de zitting van 13 september.
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in de hoedaenigheyd van het poeyer, maekten de kar
doezen en gargoussèn nu even groot met fyn poeyer ,
gelyk zy den dag te voren de zelven met grof poeyer
gemaekt hadden. Men zal 'er in het vervolg het uytwerksel van zien.
ZATERDAG ai5 SEPTEMBER.

Den opper-kommandant Juan Van Haelen had eefi
groot deel van den nagt overgebragt in schikkingen te macken om dezen dag eenen beslissenden slag te doen : maer de
Hollanders, door hunne spions van alles onderrigt zynde,
waereu op hunne hoede en namen alle voórzorg ' zy stel
den zich dezen morgen zeer vroeg aen het werk, om
eene barricade op-te-regten voor het paleys van den
prins van Oranje, aen den hoek van het hotel van den
Marquis d'Assche; zy plantten daer 4 kanons, waervan
zy 'er twee verborgen hielden, om te beantwoórden het
vuer van onze schutters, die nog altyd in het caffé rojral
geposteérd waereu.
Nogtans het gevegt was nog niet begonnen, wannepr
de Hollanders zich al pligtig maekten van eene verfoey«lyke verraedery. Zy hadden de kleyne agter-plaets van
het paleys der staeten- genei acl bezet : deze agter-plaets
heéft eene poort in het straetje, genoemd rue des renards , langs waer men op den Lovenschen weg komt.
De borgers hadden , aen den ingang van dit straetje, op
den Lovenschen weg eene barricade gemaekt, om den
Vyand te beletten van langs daer eenen uyt^al te doen.
Het was zes en half neren, als Barbanson, mcermaels
gemeld, zich kwam plaetsen agter die barricade; hy
beriep de Hollanders ten stryde; de poort gaet open ;
eenen officier aen het hoofd van eenige soldaeten, die
de kolven van hunne geweêren omhoog gesteken had
den, komt te voorschyn en roept hem , zeggende : borger ,
Jcoom hier, ik wil u spreken. Neen, zegde Barbanson,
gy zoud my vastbonden. — Ik geéf u myn woórd van
eer , dat u geen kwaed zal geschieden. Barbanson den
57-
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kende, dat den officier en zyne soldacten zich wilden
overgeven, ging 'er by en hy omhelsde den officier. Acht
inwoonders van den Lovenschen weg dit ziende, kwa
men toegeloópen met brood , genever en toebak voor de
soldaeten. Eenen anderen officier komt 'er by, neémt
Barbanson gevangen , en sleurt hem naer het kwartiergenerael. Het is daer dat eenen hoogen officier van den
Ètat-major hem zyne muts aftrok, en de zelve in zyn
aenzigt sloeg, zeggende: gy schelm t gy brigand , gy rebel
legen uwen goeden koning, gy— 13e soldaeten namen
In-m alles af, wat hy had, geld, neusdoek, halsdoek; zy
londen in zynen zak eenige pakken kardoezen, waer
mede zy hem in het aenzigt sloegen. Eenen officier
dreygde hem, nu van* voor den kop te schieten, dan
van hem aen de boomen op-te hangen: eyndelyk wierd
hy in eenen souterrain geworpen. l?e andere acht bor
gers, die niet pligtig waereu als van aen verraeders
eéten en drinken gebragt Ie hebben , waeren ook vastge
houden, en wierden in den zelven souterrain opgeslo
ten ; zy wierden allen, des nagts, naer Schaerbeék geleyd,
daer .Barbanson gelnkkiglyk weg geraekt is.
Muer het getal der gewapende mannen, die dezen
morgen naer het hoog-kwartier van de stad optrokken
om te vegten , was veel grooter als de voorgaende da
gen : want daer was niet alleen eenen grooten onder
stand ge komen van verscheyde steden en dorpen maer
menigvuldige treffelykc borgers, die zich tot hier toe
stil gehouden hadden, trokken eenen blouwen keel aen,
en namen de wapens op, zeggende : vermits wy gisteren
gezien hebben, dat de Hollanders de stad willen af
branden; wy moeten gaen vegten om onze eygendommen te verdedigen en te bewaeren. Wat het gemevn
volk nengaet, men zou niet kunnen uytdrukken, hoe
zeer het verbitterd was tegen de moordenaers en brandstigters:de vrouwen zelve hitsten hunne mans op om
te vegten; ik heb eene vrouw, die met haeren man
optrok, hooien zeggen : Jan, vreest niet, ik zal by u
blyven, en is 't dat gy valt, ik zal u weg draegen.
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Maer alhoewel het gelal van die zich aeubodeu om
te vegten, uu grooter was: nogtans het gevent was dezen
morgen zoo hevig uiet, als de voorgaende dagen, om dat
Juan Van Haeleu eenig order wilde brengen in den
aenval, die hy voórgenomen had dezen dag te doen :
maer terwyl hy bezig was met alle de posten te bczigtigen , hebben eenige onbevreesde borgers doór eygen
beweging , eene stoute onderneming begonnen, die zy
den volgenden dag gelukkiglyk v uitrokken hebben, eu
die,om zoo te spreken, deu dood-steék aen het leger
der Hollanders heéft gegeven. Eu waerlyk de heereu
De Vadder, zoón van eenen brouwer te Brussel, zekeren
Brias schilder te Mechelen, de twee gebroeders Strens,
Dupré, eu eenige anderen hadden besloten van de gre
nadiers te jaegen uyt alle de huyten, waervan zy, op de
twee zyden van den trap van het l'ancienne bibtiothe<jue,uog meester waeren. Om dit helddaedig bestaen uytte-voeren , zyn zy,mogelvk ao sterk, geklommeu over
verscheyde mueren en daken, en zyn evndelyk na veel
arbeyd eu gevaeren, gekomen in de lunzen tan de heereu Van Volxem en Marechal in de rue royale. Deze
positie zeer goed zynde om de Hollanders, die in de
warande waeren , te bevegten , zyn zy daer gebleven
tot des anderen dags, wanneer hunne schnone onder
neming met den gelukkigsten uytval is gekroond ge
weest, gehk men voorder zal zien.
Riet tegeustaende het gevegt dezen morgen niet zeer
hevig was; men bemerkte nogtans m de warande eene
zekere wanorder onder de Hollanders, die meer en meer
wierden verschrikt, als zy zagen «lat zy altyd nanwer
en sterker omringd wierden. Den hodandscheu kommandant, willende den moed van zyu volk opwinden ,
besloót van nog eens te waegen van eenig voordeel te
behaelen. Het was omtrent to ueren. De Hollanders
stelden zich, agter de bosschen der warande, in goed
order : eene kompaguie plaetste zich agter de pilaeren
op de terras van het koninklyk paleys. De borgers die
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wel zagen, wat het inzigt was van den vyand, hielden
zich op hunne hoede, en hadden zorg van hunne kanons voordeeliglyk te planten. De Hollanders kwamen
Bchielyk van agter de bosschen; zy marcheérden met
twee stukken kanon , en in het btjste order, naer de place
royale : maer zy wierden met het schroot van onze ka
nonniers zoo hevig ontfangen, datzy nanwelyks eens kon
den schieten en in wanorder de vlugt namen. De eenen
liepen naer de staeten-generael , de anderen agter de
bosschen , en het meestendeel ging zich verbergen in de
diepten- Het kanon wierd dan wederom niet meer gehoord
dan by tusschen-tyd : nogtans de fusillade ging voort.
Eenige kloeke mannen kwamen den warande -berg
op tot aen de traelie van de warande, en schoten heviglyk op de Hollanders : het was daer , dat Mr A. Klerx
zynen vriend Dumonceaux zag vallen aen zyne zyde;
hy legde zyn geweér neder, nam hem op zyne schou
ders en droeg hem weg : hy ging terstond zyn geweer
hernemen , en bleef vegten tot dat hy zelf gekwetst wierd.
Eenen der vrywilligers van Waver, J. J. Veroquier vogt
ook aen die traelie; den vaendel-draeger wierd gekwetst
en viel: Veroquier nam het vaendel op, en had den
moed van het in de warande te planten, niet tegenstaende de grenadiers op hem vuer gaven.
De borgers door hunne voordeelen meer en meer aengemoedigd , besloten van het hótel de Torrington , woonf)laets van den minister van fhiancie, aeu-te-randen :
iet was omtrent elf ueren. Zy geraekten langs twee huyzen van de rue royale in het genoemd hótel : zy meynden het seffens in brand te steken om de Hollanders,
die iu het paleys der staeten-generael waeren , den schrik
aeu-te-jaegen, en hun dien sterken post te doen verlatea : maer eenige borgers hebben dezen dag den brand
van dit hotel weten te beletten, vreezende dat het vuer
verscheyde huyzen der gehuereu zou verslonden hebben :
z,y hielden zich dan te Vreden met, langs agter, uyt de
vensters van dit hótel te- schieten op de Hollanders, dis
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geposteerd waeren op de kleyne agter-plaets, langs waer
het paleys der staeten eenen uytgang heét't in de rue
des renards , welk straetje door de jaegers bezet zynde ,
ter zelver tyd langs den Lovenscheu weg door de borgers aengerand wierd. Den vyand wierd gepraemd van
niet alleen dit straetje, maer ook die agter-plaets te ver
laeten, en het paleys der staeten -generael in te-trekken.
'De borgers, naer dit voórdeel behaeld te hebben, maekten verscheyde beschikkingen om, inden na-middag, het
paleys der staeten-generael langs agter aeu-te-randen : ten
dien eynde gingen zy, op den Lovenschen weg, bezetten
alle de huyzen tusschen de oranje-straet en de rue des
renards, langa waer zy het paleys voordeeliglyk kon
den aenvalleu.
Oudertusschen de kommissie, die sedert gisteren in
bediening was, deéd de volgende bekendmaeking aenplakken.
>
«De administrative kommissie gezien het getal der tlagt-offeri
die in dezen roemweêrdigen stryd gestorven zyn;
• Gezien de noodzaekelykheyd van te waeken voór de gezondheyd der inwoonders, en willende ter zelver tyd eene weêrdig»
Jyk-static geven aui de kloekmoedige verdedigers van de vrvheyd,

«Daer zal eene graf-stcé gemaekt worden op Sinte-Michlels-plaets ,
geschikt om de borgers, die in de roemweêrdige dagen van «eptember gestorven, zyn, te ontfangen.
« Een gedenk-teeken zal aen do nakomelingen overzetten da
do namen der helden en de dankbaerhcyd van het Vaderland.
■ De Belgische patriollen nemen de weduwen en de kinderen
der edelmoedige slagt-offeis onder hunne bescherming»
Brussel 215 september 1830. Geteekend tan alle de leden derkommistie.

Op den middag wierd overal het gerngt verspreyd,
dat Juan Van Ilaelen bereydingen maekten, om ten dry
ueren de warande stormender-hand in- te-nemen. Dit
gerugt deéd, na middag, nog meer volk optrekken naer
de Lovensche pluets, naer den waranden-berg en naer
de place royale : liet scheen dat idereen wilde deel
hebben in eenen beslissenden aeuval. Nogtans de on
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mogelykheyd , om iu eene ongeöeffende menigte van volk
eeuig order te brengen, en eenen geduerigen regen de
den dit voórnemen gelukkiglyk uytstellen : ik zeg ge
lukkiglyk ; want indien eenen geweldigen inval in de
warande gelukt had, my dunkt dat het aen de bor
gers zuu unmogelyk geweést hebben van daer te kun
nen standhouden tegen de hollanders, die meester wae
ren van de paleyzen en van andere gebouwen, die men
als fortressen kan aenzien :~ bovendien de kwirassiers en
lanciers, die agter de Paleyzen op den boulevard altyd gereed waeren, hadden op eenen oogenblik kunnen
bespringen en wat eenen overvloed van bloed zou 'er
dan niet vergoten geweest hebben !
Nugtans de borgers, op bevel van Juan Van Haelen, wae
ren op het punt van het paleys der staeten-generael aente-randen : zy hadden, boven de genoemde huyzen, op
den Lovenschen weg nog bezet het huys van Mr Bosquet
regt over de Oranje-straet, als ook bet hotel van den Graet'
de Sl. Pierre, regt over de rue des renards, daer een stuk
kanon voordeeliglyk geplant was om het paleys te beschie
ten : maer alle deze bereydingen wierden vrngteloos door
eenen toeval, die Juan Van Haelen niet voorzien had, en
den welken eenen ervaeren krygsman zou voorzien en
voórkomen hebben. Immers wanneer alles gereed was, is
'er eene sterke bende hollanders, van de Lovensche poort,
opgekomen met twee stukken kanon : zy schenen de
borgers, die agter de barricade aen de Oranje-straet
geposteérd waeren te willen o\errompelen : maer eene
hevige fusillade hield hun staen.en zy durfden niet kumeu over eene andere barricade, die op de alhelliug
van den Lovenschen weg gemaekt was , en welke de
burgers hadden moeten verlaeten. Daer wierd van weder zyde geweldig geschoten : mner de borgers hadden hier
een groot voordeel op de hollanders, die met hun kanon
niets konden uyt werken : want mits zy veél leeger als
de barricade, daer zy moesten overschieten, geposteerd
waeren, zoo gingen hunne ballen en schroot boven het
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hoofd der borgers, die agter de barricade aen de Oranje-straet vogten.
Terwyl men hier aen het vegten was, begonnen de
jaegers uyt de vensiers van het Paleys eene hevige fusillade op de borgers, die het huys van Mr Bosqnet bezet
hadden , en hct zelve moesten verlaeten. Op den zeiven tyd deden de Hollanders langs den boulevard eenen
inval in O. L. Vrouwe-ter-sneeuw-straet. Het is dezen in
val, welken Juan Van Haelen had kunnen voorkomen met
in die straet eene sterke bende vrywilligers te posteéren.
Indien de Hollanders moed genoeg gehad hadden om
vooi waerts te komen naer de Lovetische plaets, dan zon
den onze schutters op den Lovenscheu weg tusschen
twee vueren gestaen hebben : maer gel nkkiglyk.zy 'durf
den de kans niet waegen ; en in plaets van voordeel te
trekken uyt de netelige positie der borgers, zy hielden
zich te vreden met hunnen post te'bewaeren. Het was
omtrent dien tyd dat Mr De Ravenne, officier der lanciers, zich als parlementaire aenbood , om aen het provisoor gouvernement het volgende stuk mede-te-deelen.
« Den prins Frederik, gevoeliglyk beweégd doór de grouwelyke
en onverwagte voórvallen die te Brussel komen te gebeuren , ver
bind zich van onmiddelyk zyne troepen te doen uyt de stad trek
ken, op voorwaerde dat eene deputatie van borgers zich met den
prins zal komen verstaen op de inrigting van eene provisoore
regentie,die bekwaem is om hel goed order in-te-stellen.
« Frederik prins der Nederlanden. »

Mr Pletinckx, vergC7elschapte den parlementaire naer
het stad huys. Het volk, de hoedaenigheyd van M' üe Kavenne niet kennende, trok hem zyae oranje-kokarde en
epanletten af, en zou hem mogelyk mishandeld hehhen,
indien Mr Pletinck\ hem niet beschermd had. Het provisoor gouvernement gaf het volgende antwoórd.
Het vergoten bloed van het volk en den brand van een deel
van de stad hebben nu alle overeenkomst wel moeyelyk gemaekt.
De verbittering van alle de gemoederen is in dezen oogenblik
toodaenig, dat yvy niet kunnen borg blyven dat dit, waerovef
wy zouden overeengekomen zyn , de uyklrukking zou wezen van
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den genefaelen wil; noglans de onmiddel vke verwvdering der
troepen zou misschien den moord van de soldaeten kunnen tegen
houden en de dynastie redden.
Brussel 2S september 1330.
Baron Vanderlinden aHoogrorst, CA. Rogier, Jolig,
De Coppin, Nicolat.

Het gouvernement raedde aen M' De Ravenne van niet,
dan in den avond te vertrekken om, van Wegens het
volk, geen nieuw misnoegen (e ontmoeten. Hy stemde
ïiier aen toe, en zond het antwoord naer het kwartiergeneraeb M* Pletinckx, die belast wierd het zelve Ie
bestellen, nam met hem twee vrywilligere, te weten
Mr Fivé van Lujk en Mr Van Beneden van Brussel.
Gekomen zynde aen de barricade op den Lotenschen
weg, zegde Mr Pletinckx aen den kommandant van dien
post, dat hy belast was van het antwoórd van het gou
vernement te draegen aen prins Frederik Dien komman
dant liet hem passeéren, en verzekerde hem ,dat men aen
zyne wederkomst geen beletsel zou stellen :hy ging dan
voort en kwam haest by den major der lanciers, genoemd
De Laine , die den brief leésde alhoewel hy aen hem niet
besteld was. Den major deédM' Pletinckx gevangen nemen
(zyne twee gezellen hadden het zelve lot; maer zy had
den het geluk van te ontsnappen); hy wierd naer Ant
werpen geleyd , en naer verscheyde dagen doorgebragt
te hebben zonder imand te mogen spreken, wierd hy
geworpen in de zelve gevangenis, daer de heeren Ducpetianx en Evrard zich bevonden.
Maer ged tierende deze verscheyde voorvallen hadden
de borgers niet opgehouden van de Hollanders, die in
de warande waeren , te bevegten om hun te vermocj en ,
en hunne magt allengskens te verpletteren. Onze schut
ters, geplaetst agter de balustrade van het caffe royal,
wisten het vuer zoo wel te onderhouden, en zoo just
te schieten op de kanonniers, die met vier stukken ka
non voor het paleys van den prins van Oranje gepos
teerd waeren , dat dezen agter hunne barricade niet meer
dmfden laeden : ideren keer als zy gelost hadden, trok
ken ly hunne kanons agter den hoek van het hólel
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v&n den Marquis tTAssche, en aldaer geladen heltbende,
bragten zy de zelven al bukkende te rug agter de bar
ricade : maer niet tegenstaende deze voorzorg, zy wier
den de eenen na de anderen getroffen door de kogels
van onze schutters, die van het hoogste van het hotel
de helle-vue en van het caffe royal op hun schoten,
en 'er velen buyten stryd stelden. Tusschen twee en
dry ueren heéft eenen grenadier aen den hoek van het
hotel van den Marquis d'Assche een wit vaendel uytgesteken :maer de borgers, die nu al meermaels de slagt
offere van de hollandsche verraedery waeren geweést,
gaven 'er zoo geweldig vuer op, dat het welhaest ver
scheurd was. Dan gebruykten de Hollanders, die in de
warande waeren, eene andere list, waer over de barbaersche volkeren zelve zouden beschaemd zyn. Zy stelden
de doode lichaemen van hunne mede-gezellen overend
en maekten 'ze vast aen de boomen. De borgers bedro
gen zynde, verschooten hun poeyer op die lichaemen,
welken zy tusschen de bladeren maer een weynig kon
den zien. Eenen zeer ervaeren schutter van Tyrol, na
dry keeren geschoten Ie hebben, wierp zyn wapen weg,
zeggende : ik verstaen niets aen de fusieken van dit
land : want hoe beter ik aenleg , hoe minder ik den
vyand raek. Vele andere goede schutters deden hier
verloren arbeyd,eer dal zy het bedrog ontdekt hadden.
De Hollanders door do boomen en haegen begunstigd
zynde, hebben tegen den avond zich allengskens verstout
van nog eens uyt de diepten en bosschen te komen ,
en zich in de groote wandel-dreéf te vertoonen : maer
het was aen onze kanonniers, die op de place-royale
geposteêrd waeren, genoeg van twee of dry keeren te
schieten, om hun naer hunne schuyl-plaetzen te rug te
stouwen. Ten zes ueren heéft men opgehouden van te
vegten. Alhoewel men dezen dag zoo geweldig niet ge
schoten had als de voorgaende dagen, noglans zyn 'er
67 wagens met gekwetste Hollanders langs de Lovensche pooit vertrokken, als ook eene menigte van wa
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gens langs de Schaerbeéksche poort, het welk een vreesIyk bewys is van <le behendigheyd van onze schutters.
Het verlies der borgers is veel minder geweést als den
voorgaenden dag.
Het gevegt geeyndigd zynde , ging ider een naer zyn
huys om te rusten ; de straeten waeren straks opgekropt
van volk , om onze dappere verdedigers te gemoed te
loopen en te vernemen , hoe de zaeken stonden. Het was
hert- roerende te zien , met wat eene vriendschap den
eenen vriend den anderen met opene armen ontfing,
na zoo dikwils gevreesd te hebben van malkander niet
meer te zien! Alle onze verdedigers toonden den zei ven
moed en verlangen om, den volgenden dag,denstryd te
herneémen;zy scheénen het voor-gevoelen te hebben van
eene schoone overwinning.
Den nagt tusschen den zaterdag en den zondag.
De heeren den GraefFelix de Merode, Sil. Van de Weyer
en Alexander Gendebien , die sedert eenige dagen van
Brussel vertrokken waeren , hadden zich gehaest om
weder te-keeren , wanneer zy vernomen hadden, dat het
volk eenen wakkeren wederstand gedaen had aen de
Hollanders, en hun de Vlaemsche poort uytgejacgd had.
Zy waeren nogtans in hunne afwezenheyd niet ledig
gebleven : immers verstaen hebbende, dat het volk zich
als waere Belgen gedroeg, hadden zy seffens het vol
gende stuk doen uytdeelen in vele dorpen om het land
volk te roepen tol de verdediging van de hoofd -stad.
Beroep tot het volk.
• Neémt de wapens op, kloekmoedige Belgen! <le Hollander»
hebben Brussel ilurven aenranden : het volk heéft hun verpletterd.
Nieuwe krygs-benden kunnen eenen tweeden aenval waegen. Wy
bidden u , in den naem van het Vaderland , van de eer en van de
vryheyd , van in haeste hulp te geven aen de dappere Brusselaers.
Ven 21 september 1830. Ven Graef'Firn di Merode, Van de Wever
A. Gendebien. »

Dit Vadeilandsch beroep moet eenen sterken indrnk ge
daen hebben: want wanneer men die heeren , dezen zal er
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dag, des avonds te Brussel zag aenkomen , waeren zy ge
volgd van eene talryke kompagnie vrywilligers, die welJ
gewapend waereu, en voórzien van acht tuuuen poeyer.
In den nagt was alles stil; men huorde op de straeten geen ander gerugt als van de vrywilligers van verscheyde dorpen, die met slaende trommels in de stad
kwamen. Eene zaek weêrdig te bemerken, is, dat 'er
dezen nagt wederom maer een kleyn getal van Lorgers
op de voórposten bleef : zes mannen bewaerden de Lovensebe plaets; twee of dry vrywilligers hielden de wügt
aen den waranden-berg, en eenigen van het volk stonden
op schild- wagt aen den berg van het hof. Op de bou
levards en straeten, in de na-byheyd van den vyand,
waeren 'er ook maer weynige brand-wagten te vmden;
en deze mannen in zoo kleyn getal riepen geheel den
nagt op malkander : senllnelle prenez garde d vous ;
dit wierd dikwils en op verschiltige toouen herhaeld,
om den vyand te doen gelooven , dat 'er vele mannen
onder de wapens waeren.
Zondag 26 september.
Dehollanders waeren, dezen morgen, veel vroeger opde been dan de voorgaende dagen : immers ten vyf
ueren kwamen zy uyt de Paleyzen en van den bou
levard, daer zy vernagt hadden : zy maekten seffens
in de warande eenige graften om zich te beschutten
tegen de ballen der borgers, en het is te verwonde
ren, dat zy dit niet eerder gedaeu hebben. Men zag
in de stad geene byzondere teekens van vrees onder
het volk, en een groot deel der iuwoonders ging gerustelyk misse hooren. Den alarm wierd zeer vroeg ge
slagen, en de storm-klok wierd in alle de kerken ge
trokken : maer dit treurig geklep baerde de zelve ont
steltenis niet meer in de gemoederen, gelyk den eersten
dag; men wierd 'er aen gewoon, en het deéd geenen
anderen indruk, als van de Patriotten indagtig te maeken, dat het tyd was van tegen den vyand op-te-tiek-
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ken. Men zag nu nog meer gewapende mannen, dan
de voorgaende dagen, opgaen naer het hoog kwartier
om te vegten. Onze schutters hadden ten zes tieren alle
hunne posten bezet, en zy begonnen nu en dan al eens
te schieten, als zy eenen hollander zagen.
Maer de onbevreesde mannen, die gisteren morgen in
de huyzen van de heeren Van Volxem en Marechal
gekomen waeren, en den nagt daer doorgcbragt had
den, stelden zich ten zes neren aen het werk om hunne
groote onderneming uyt-te-voeren; zy braken op de zol
ders van vyf huyzen de mueren door, om zich eenen
doortogt te maeken tot in de huyzen aen den trap van
het ancienne Bibliotheque : zy kwamen zonder vrees op
den zolder van Mr Loow, en overrompelden de hollanders, die zyn huys bezet hadden : en ziet! die zelve
grenadiers, die op vrydag eene ongelukkige Moeder en
haere onnoozele kinderen lafhertiglyk vermoord hadden,
hebben het hert niet om eenigen wederstand te bieden;
zy nemen hals over kop de vlugt! eenen van die moordenaers wierd op den trap gedood. Onze mannen pos
teerden zich seffens aen de vensters en schooten heviglyk op de hollanders, loopende naer de warande. Eene
andere kompagnie van grenadiers, onder het bevel van
eenen officier, was nog in de huyzen van de heeren Be
kers en Gerard, langs de andere zyde van den trap,
en regt over het huys van M' Loow : hunne verbaesdheyd was zoo groot als hunnen schrik, wanneer zy schielyk het brabandsch vaendel ( door Mr JBrias ) regt over
hun zagen opsteken, en in den zei ven oogenblik be
groet wierden met de ballen der borgers; zy waeren
zoo verveêld, dat zy vlugteude een deel van hunne bagagien weg wierpen, om snelder te kunnen loopen. De
vlugtelingen in de warande geraekt zynde, keerden zich
om en schoten eenige keeren : maer onze braeven, on
dersteund door het volk, dat terstond, uyt de Jsabcllestraet, den trap van het ancienne bibliotheque opliep,
gaven zoo geweldig vuer, dut de grenadiers aftrokken
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en hunne schande gingen verbergen in het hert der
warande.
De uytvoering van deze stoute onderneming is zeker
eene van de schoonste daeden, die men op deze roemweêrdige dagen heéft gezien. Men heéft in dien tyd ge
zegd , dat Juan Vanhaelen die onderneming geboden
had , het welk volkomenlyk nevens de waerheyd is :
zy is begonnen d<>ór de eygen beweging van de borgers,
die de zelve gelukkiglyk uytgevoerd hebben , zonder dat
iemand, wie het ook zou mogen wezen, hun eenig
bevel gegeven had.
De verovering van den trap van het ancienne bibliotheque en van de aenpaelende huyzen was van de aldergrootste aengelegenhcyd : immers nu waeren de borgers
meester van alle de huyzen van de rue royale , van
Waer zy hunne ballen deden fluyten in de warande;
onze schutters, geplaetst in het hótel de belle-vue, in
het caffe de Vamitiê en in het cajfé royal en agter
des zelfs balustrade, keerden nu alle hunne wapens naer
de warande en naer de place des palais ; de borgers,
geposteérd langs den kant van de Lovensche plaets, en
de groote menigte van volk, die zich bevond agter de f*
barricade tusschen het hotel de belle-vue en het caffé
de Vamitié , hadden nu meerder vryheyd om hunne
kogels als eene hagel-buy te doen vallen in de warande.
Om een denkbeêld te hebben van den toestand, daer
den vyand zich in bei oud, moet men de warande vergelyken by een bosch, het welk door talryke jaegers .langs
verscheyde kanten aengerand word, om 'er eenen hoop
tvoli>en(t\il woord is hier niet zeer oneygen ) uyt-te-dryven of te verdelgen. Maer hoe schrikkelyk dit toneel ook
was, een onverwagt geval kwam het zelv;e nog schrikkelyker maeken. En waerlyk de borgers, die meester
gebleven waeren van het hótel de Torrington , staeken
het ten 9 neren in brand, hopende dat de hollanders
hier door verschrikt zynde, het paleys der staeten-generael zouden verlaeten hebben. Dusdaenig was den

47<>

WILLEM

staet der zaeken, wanneer de grenadiers, niet meer we
tende waer zich te keeren, zich verstoutten van te ko
men tot omtrent den ingang van de warande regt over
de place royale : maer het hevig vuer waer mede zy
outhaeld wierden , deed hun wat ganw naer huune
diepten wederkeeren : doch zy waeren hier niet meer
in veyligheyd : immers eeuige horgers waeren met een
kleyn draegbaer kanonneken geklommen tot op het plat
dak van het hótel de belle-vue , en deden van daer
veel kwaed aeu de grenadiers, die een ysselyk vloek
woórd uytbraekende, riepen : zy schieten uit de lucht!
Hel was nu tien ueren, en het kanon der hollanders
begon nog meer te ronken , het welk de onzen met
kragt beantwoórdden. De soldaeten gevoelende dat hunne
positie altyd moeyelyker en gevaerlyker wierd, begon
nen voor goed te murmureéren. Den kommandant be
sloot dan, Yan nog eens eene hoopelooze kans te waegen,
en van eenen nieuwen aenval te doen tegen de place
royale : dit was misschien den eenigsten middel om
den oproer van zyne soldaetery te beletten.
De hollanders door vier stukken kanon ondersteund
zynde, kwamen, omtrent i o ueren, met verhaestte stap
pen naer den kant van de place royale. Zoo haest het
volk hun zag komen, liet het eenen grooten schreeuw
van vreugd, om dat het niets meerder verlangde als
lyf om lyf te vegten. Het houte been ziende dat het
volk den vyand afwagtte zonder eenen voet te wyken,
zegde dat het, op het eerste bevel, moest uyt den weg
gaen om de artillerie, bestaende nu uyt 4 stukken ka
non, vryelyk te laeten handelen. Den eersten aenval
was schrikkelyk. Men vogt van wederzyde met de groot
ste dapperheyd. Het scheen dat de wanhoop zelve moed
gaf aeu de hollanders, die verscheyde keeren poogden
het hótel de belle vue stormender-hand in-te-nemen :
maer alle hunne aenvallen mislukten. Nanwelyks had
den zy hunne kanons gekeerd naer de place royale, of
hunne kanonniers en peêrden wierden gedood door onze
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schutters, die uyt de omliggende gebouwen ruer- gaven.
Het schroot van onze vier stukken kanon maekte eene
grouwelyke slagting in de rangen van den vyand. De
hollanders trokken af, verlaeteude twee stukken kanon.
Dan wierd 'er een van onze ka nons, door mans en vrou
wen, op eenen galop gebragt op de agterplaets van het
hótel de belle vue , alwaer het met veel behendigheyd
gepointeerd wierd tegen de hollanders, die geduerig uyt
de vensters van de tweede stagie van het paleys van
Frederik schoten op de balustrade van het cajfé royaL
Op eenen oogenbtik waeren twee andere kanons geplant
omtrent de barricade, regt over den ingang der warande.
Het houte been, die met zyn groot kanon standvastig
gebleven was op het hoogste van den berg van het bof
om, in allen voórval, den aftogt der borgers te bescher
men , trok nu ook voorwaerts en ging zich plaetsen om
trent het caffé de famitié, van waer hy het schroot
wierp in het midden der vyanden : nogtans dezen door
hunne nederlaeg nog meer opgehitst zynde, bleven zich
in de warande bardnekkig verdedigen, en noyt hebben
zy met het konon zoo geweldig geschoten als dezen dag
"van elf tot dry ueren.
"Wat de Belgen aengaet, zy schoten zonder ophouden
en langs alle kanten; het was al vuer en vlam, dat
men zag komen uyt alle de huyzen van de rue royale,
en uyt alle de groote gebouwen langs den kant van de
place royale : onze haczen-schieters waeren geklommen
in de gooten en op de daken van die schoone gebou
wen , van waer zy de dood wierpen in het midden der
hollanders. De kanonniers en peêrden van twee stukken
kanon, geplant in de wandel-dreéf, regt over den wa
rande-berg, wierden gedood. Als men boorde de vervaerlyke konon-slagen, die de stad deden daveren, dan
zou men gezegd hebben, dat 'er twee zeer talryke legers
handgemeen waeren : nogtans men wierd een groot onderscheyd gewaer in het los-branden van het geschut;
de slagen van onze kanons waeren veél geweldiger en
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schrikkelyker als de genen van de kanons der Hollanders :
dit deéd onze kanonniers zeggen : wy steken den duyvel op ons kanon en wy zenden hem aen de Hollan
ders. De reden van dit groot onderscheyd was, dat de
gargoussen van onze kanons met fyn jagt-poeyer gcmaekt
waeren, gelyk men boven bladz. 457 gezien heeft.. Het
geduerig kraeken van groene en jeudige boomen, die
in de warande door onze kanonniers verscheurd, doór
boord of afgehakt wierden, toonde de buyten-gewoone
kragt van hunne gargoussen.
ISogtans de Hollanders wierpen dezen dag, gelyk de
voorgaende dagen , verscheyde bomben en ballen in de
stad : eene bomb viel digt by de graen-merkt in den hof
van de heeren de Munck, doch de brandende lont wierd
gelukkiglyk uytgedoofd : die bomb wéegde 17 ponden
en 3 oneen, en houdde omtrent een pond poeyer in:
korts na middag is 'er eene bomb gevallen op het huys
van Mr den raeds-heer Greindl, en stak het zelve in
brand : maer de borgers hebben het haest geblust. Ze
keren Chatal had het hert van zich te werpen op eene
bomb, gevallen omtrent de warande, en van 'er de lont
af- te trekken, waer door hy vele ongelukken voorkomen
heéft. In deze gevaerlyke omstandigheden, wierd het
volgende berigt aengeplakt.
• De administrative kommissie, willende voórzien in de algemeene veylijjheyd van de stad, heéft geboden van de Gaes te
laeten afloopen , aengezien dat eene bomb of alle andere bran
dende stoffe, gevallen op het etablissement van de Gaes, 'eene
uytbersting zou voortsbrengen , die zoo schrikkelyk zou zyn als van
een poeyer-magazyn , en een deel van de stad zou doen springen. »
« De kommissie , om te beletten dat de stad in den donker
zou zyn , verzoekt de inwoonders van de voór-gevels van hunne
huyzen te verligten.
Brussel 23 september 1830.

Op den zei ven tyd wierd de volgende bekenkmaeking
aengeplakt. « Overweégende dat, in de tegenwoórdige
omstandigheden, een algemeyn middel-punt van wer
kingen den eenigsten middel is om onze vyanden te
overwinnen, om en de zaek van het Belgisch volk te
doen zege- praelen, »
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«Het provisoor gouvernement blyft aengesteld op de
volgende wys. De heeren Baron d Hoogvorst, Ch. Ro
gier , den Graef Felix de Merode , Gendebien, Silv.
f^an de ff^eyer en Jolly : Jos. fan der Linden trésorier; J. Nicolaï en F. Coppm seeretarissen. »
Dit gouvernement opgeregt, in het midden der bomben en ballen, gaf de volgende proklamatie.
Braeve Belgische soldaeten!
■ Gy zyt sedert al te langen tyd opgeofferd aen de jaloursheyd
der hollanders die, niet te vreden zynde met zich van alle da
plaetzen meester te maeken, alle de gelegentheden waernamen
om u te vernederen en te mishandelen. Be haetelyke bestiering
van partydigheyd en van onregtveêrdigheden van allen slach,
waer mede zy Belgien geplaegd hebben , heéft u maer al te lang
verdrukt. Bappere soldaeten ! den oogenblik is gekomen om uw
vaderland te verlossen van het jok, onder het welk dat ontaerd
volk ons heeft doen zugten. Zy zelve hebben het teeken van
afscheyding gegeven : het bloed der Belgen heéft gevloeyd, en
het vloeyt nog doór het bevel van den genen, die uwen eed
ontfangen heéft; deze uytstorting van een edelmoedig bloed heéft
alle de banden gebroken; de Belgen zyn ontbonden, gelyk wy
hun ontbinden, tan hunnen eed. »
« Dat alle de hollanders , die in uwe rangen zyn , 'er uytgaen
en naer hun land wederkeeren ; het Belgisch volk is sterk ge
noeg en al te grootmoedig om vraek te nemen. »
« Braeve soldaeten ! gaet voort iu u onder onze vaendels te begeéven; den naem van Belg zal geene reden meer zyn van onregtveêrdigheyd ; den naem van Belg zal eenen titel zyn van glorie. »
« Brussel 20 september 1880. Baron Vandbrlisden d'Hoogvorst. »

Maer terwyl men voorlging met heviglyk te vegten
rondom de warande, was 'er eenen hoop vrywilliger9
van Brussel en Charleroy naer bujten getrokken, om
eene diversie te maeken. Zy gingen naer Elzene (Jxelles)
op de agterhoede van den vyand; zy maekten zich mees
ter van verscheyde posten, die door de Hollanders bezet
waeren , en kwamen tot in de voor-stad buyten de
Naemsche poort. De Hollanders hadden daer eene goede
positie, van waer zy in veyligheyd veél kwaed aen de
onzen kónden doen. Onze vrywilligers gingen den vyand
met het bayonnet daer aenranden : maer te weynig iu
5g.

47-1

WILLEM

getal zynde, gelukten zy niet in dien post te veroveren.
Dan hebben zy in verscheydc huyzen openingen gemaekt, en 7yn alzoo gekomen in een boys, van waer
zy met voordeel konden schieten op de Hollanders: dezen
heviglyk aengetast zynde, namen de vlngt, en liepen
naer de stad. Uien stoutmoedigen aenval heeft den bollandschen kommandant , zoo ongerust gemaekt, dat by
seffens alle de bny ten- posten tot aen de Lovensche poort
toe, deéd verdubbelen.
Ondeilnsschen den aenval tegen de warande wierd
nog altyd geweldiger; de ballen van verscheyde kanons,
de kogels van dnv/en«le fusieken lieten aen de Hollanfiers niet meer toe van eeuen oogenblik aessem te schep
pen ; de booinen konden hun niet meer bevryden , en
zy wiesten niet meer waer zich te keeren. Onze schut
ters meer en meer aengemoedigd , begonnen nu en dan
eenen inval te doen in de warande, en gingen de Hol
landers aenranden agter de bosschen. liet was niet meer
mogehk den drift van het volk te wederhouden : men
ontzag geene gevaeren meer. De nieuwe kompagnien der
vrvwilhgers van Wa ver, van Gosselies, van Bergen, van
Doórnik, van Lier, van Lenze, Peruwez, Charleroi, Gilly,
'Jumet. Jod«)igne, Flenrüs en anderen, die gisteren en
van daeg aengekomen waeren, schenen te vreezen van
te weytiig deel te hebben in de schoone overwinning,
die aenslaende was ; zy vogten als om peys, en toonden
'renen wouderbaeren helden-moed. Zekeren Ednard Letioir van Me«helen , oud 16 jaeren, maer groot en sterk
voor zynen onderdom, liep met zyne jnnge kamaraeden,
ttisschen bet schroot van den vyand , in de warande;
"eeuigen van bun wierden gedood aen zyne zyde, doch
hy maekte zich meester van een stuk kanon. Zekeren
Boucher, vergezelschapt van eenen dapperen jongeling,
Duchemin van Namen, doodde met zynen sabel eenen
grenadier, die op hem afkwam en by stelde eenen offi
cier der jaegers buyten stryd. Kenen anderen, genoemd
Hadehnazer schoól. in een der bosschen twee officieren
dood; dan randde- by, met den sabel in de vuyst, eenen
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serjeanl aeu , die hy outwapende en gevangen nam. Zeke
ren Rombet van Doornik en dry of tier braeven hadden
de stoutmoedigheyd van zich te werj>eB op Je muu'itien van den vyand, en kwamen uyt de warande gelaeden met eene bomb; dry fuseën a la Congrêve , en
verscheyde gargonssen. Andere helden liejnjn troepswyze iu de warande; zy gingen, tusschen de kogels en
het schroot de artillerie van den vyaitd, geplant ayler
een bosch , aenranden , en zy maekten zich meester van
twee stukken kanon.
Maer het waeren onze gewapende mannen alleen niét
die hier vogten als leeuwen; men zag daer ook man
haftige vrouwen, welkers hert en moed ten hoogstcu
verwonderd wierden. Twee vrouwen van Gossehes>,
welkers vader en broeder ook iu het gevegt waeren,
vogten als waere heldinnen : eene andere kloeke vrouw,
gewapend met eene gaffel, ging haer stellen op eene
plaets , daer het schroot het hevigste snorde ; eenen borger hield haer tegen, en vertoonde haer het gevaer, dat
7y inliep : laet my doen, mynen braeven heer , ant
woordde 'ty,je n'ai co dógolé que deux d' ces vauriens,eti zy voegde zy 'er by iu haere tael, dat het de
moeyte niet weérd is, om voor zoo weynig, van zoo
verre te komen. Twee vrouwen van Ny vel , gewapend
met gaffels, gesteken op lange sperren, gingen stout moediglyk den vyand in zyne verschanssingen aenranden.
Eene vrouw van Henegouwen was togen den middag
te Brussel gekomen met haeren voórschoot vol kardoe
zen, welke zy bragt acn haeren man, die in den strey'd
was; en niet tegeustaeude zy elf ueren weg gedaen had ,
zy liep naer het gevegt; zy was gewapend met eene
laucie , en moedigde door haer voórbeéld de horgers
aen , om de warande in-te-nemen. Alhoewel alle die
gedeeltelyke invallen in de warande geeuen volkomen
uytslag konden voortbrengen , om dat zy /.onder goed
order en door een al te kleyn getal gedaen wierden ,
zy hadden uoglans dit uytwciksel, dat zy tic moede
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loosheyd wierpen in het leger der Hollanders. Het was
nu omtrent 5 ueren, en Juan Van Haelen gaf bevel
van op verscheyde punten te gelyk eenen inval te doen
in de warande. Eenige kloeke mannen boden zich aen ,
en het is aen hun hoofd dat Mr Kessels wilde waegeu
van langs den warande-berg, tot in het hert der wa
rande in-te-dringen. Hy deéd ten dien eyude een stuk
kanon haelen, dat in de straet van Treurenberg gepos
teerd was : maer dit kanon moest eenen omweg doen en
het kwam, ter oorzaek van de barricades, zoo haestig
niet aen gelyk men het verlangde. Ondertusschen Kesr
sels kon zyne mannen niet meer tegenhouden ;zy gingen
de Hollanders aenranden, die als schutters zich hielden
agter de dikke boomen van de wandel-dréef regt over
den warande-berg. Die schutters deden eenigen weder
stand, maer zy namen haest de vlugt : onze braeven
sprongen door de haeg, liepen de warande in, en kwa
men op eenen pistool-schoot tot aen de hollandsche
bataillons, die agter de bosschen en in de diepte van
Magdalena geposteerd waeren. De grenadiers, die uy{
deze diepte niet te gemakkelyk konden vlugten , waereu
hier in eene ysselyke positie : maerde wanhoóp zelve deed
hun vegten; zy deden dan eene, laetste pooging, even
eens gelyk eenen zieltoogenden die, voor al eer hy zyneu
laetsten snik geéft, alle zyne kragten inspant, om zich
nog eens te be weegen. Onze vrywilligers, niet talryk
genoeg zynde om den vyand uyt zyne positie te jaegen, waeren op het punt van door de Hollanders, die
van agter de bosschen kwamen, omringd te worden,
en zy waeren gepraemd van hunnen aftogtte doen, na,
verscheyde mannen verloren te hebben. Op den zelven
tyd deéd den .Baron de Felner,aen het hoofd van eenige
vrywilligers, eenen inval in de warande langs den kant
van de Loveusche plaets : bier wierd ook dapper gevogten : M' de Felner wierd met bet schroot van den
Vyand geslagen , en viel in de armen van zekeren Delvigue, die hem met eenige anderen weg gedraegen beéft.
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De warande wierd ter zei ver tyd, langs den kant van
de place royale, aengerand door de borgers, onder de
welke de vrywilligers van Binche en Gosselies, door
hunne dapperheyd en oubevreesdheyd , uytgeschenen
hebben. Mr Thomas, kommandant van deze laetsten
heeft zyne schutters verseheyde keeren geleyd tot aen
den ingang der warande, en dit in het midden van
het schroot en ballen van den vyand : maer hy wierd
zwaerlyk gekwetst. Charles Hennant , zeer ervaeren
scherm- meester , die al meermaels de dood getergd
had, verloór hier het leven. Het is in dezen aen val
dat den laetsten van vier gebroeders van Gosselies ge
vallen is : deze vier jongelingen hadden zoo lang gevogten tot dat zy allen gedood of gekwetst waeren, om
met hun bloed uyt-te-wasscheu de vlek, welke hun
nen vyfden broeder, die by de Hollanders was, hun
scheen aen te doen. Meer andere kloeke Belgen zyn
hier gevallen. Maer in weérwil van den helden-moed , die
onze vrywilligers in deze aenvallen getoond hebben ,
de Hollanders bleven nog meester van de warande :
nogtans dezen ondervonden hebbende, dat zy in hunne
beste positien zelve niet meer in veyligheyd waeren,
hadden den schrik in het lyf gekregen : de grenadiers
en een deel van de troepen van linie, ziende dat zy
zoo veel volk verloren hadden, kwamen omtrent zes
neren uyt hunne diepten uytgekropen, en liepen in
wanorder naer het paleys van den prins van Oranje , zeg
gende aen den kommandant, dat zy in de warande niet
meer konden blyvcn , dat zy van de haezen-schieters
gedood wierden gelyk het wild in het bosch , en dal zy
niet meer wilden vcgten. Den kommandant deéd hun
vele schoone beloften ; maer zy bleven by hun voórnemen.
Den avond was gekomen, en onze braeven Aermoeyd
van te vegten, gingen gernstelyk naer huys in de vaste
hoop van den volgenden dag het overige van de Hol
landers of te verdelgen of nvt de slad te werpen. Eene
pntclbaere menigte van volk liep hun te gemoed, en
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wenschte hun geluk over hunne dapperheyd eu stand
vastigheid; zy waeren zwart van het poeyer, eu sche
nen wel te vredeu te zyn over hun werk van dien dag:
zy hadden een volle betrouwen in eenen gelukkigen uytval, en verzekerden ecu igelyk, dat de stad den volgen
den dag zou verlost zyu van de tegenwoordigheyd van
den vyand.
Nogtans onze kanonniers die dezen dag zoo wel hun
best gedaen hadden, wilden hun werk eyndigen met
aen den vyand eenen laetstea slag te geven. De paleyzen van den koning en van Frederik waeren van daeg
meermaels, doch te vergeéfsch, langs agter aengerand
geweést. Eene kloeke vrouw M,ne B... in de Naemsche
straet wierd on verduldig, om dat deu vyand daer zoo
lang nestelde : men moest, zegde zy, de paleyzen in
brand schieten, dan zouden 'er de hol/anders seffens
uyt zyn. Onze kanonniers verstonden dit woórd , en zy
besloten van den vyand, door het vuer, te doen verhuyzen. Hier was veel behendigheyd noodig, om dat men
de paleyzen zelve niet wilde afbranden, maer alleenlyk
de aenpaelende gebouwen, bet welk men oordeelde ge
noeg te zyn om den vyand te verjaegen. Het houte
been nam op zich dit uyt-te-voeren. Eenige ballen wier
den gloeyende gemaekt in de smidse van J. De Proft
in de Naemsche straet. Het houte been plantte zyn ka
non aen den hoek van de groen-straet, daer tusschen
twee buyzen eene enge leége plaets was, langs waer hy
zyne ballen moest doen passeéren; hy kon daer niet een
van de gebouwen zien , die hy wilde in brand steken ;
en nogtans op eenige minueteu, zag men uyt.de stal
lingen van den koning èn uyt bet huys van Mr de La
Coste, dat aen het paleys aenraekte, een schroomelyk
vuer uytbersten. De soldaeten baestteu zich om deu
brand «Ier stallingen uyt-te-blusschen : maer het huys
van Mr de La Coste bleéf branden, en booJ welhaest
eene schrikkelyke vertooning aen; het was zeer stil we
der; eene breede kolom van vuer ging opwaerts nacr
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den hemel , en verligtte zoo wel de geheele place des
palais , dat men de boomen der warande kon onderscheyden byna gelyk in den vollen dag. De hollanders,
ziende dit geweldig vuer opsteygeren , en vreezende
dat de paleyzen van den koning en van frederik ook
terstond zonden in brand staen, verlieten de zei ven :
de eenen vlugten langs agter naer den boulevard; an
deren stout genoeg zynde om langs voren te ontsnap
pen , wierden in hunne vlugt aengetast door onze schut
ters van Brussel, van Charleroi en Gosselics, die aen
het hotel de belle vue gebleven waeren , om die man
nen at-te- wagten, en nog wat snelder te da. n loopen.
Het is alzoo dat dezen vierden dag geëyndigd is.
Het gevegt is van daeg veél geweldiger geweest dan
de voorgaende dagen. 14 of i5 honderd kanon-schoóteu hebben dezen Zondag in de stad van Brussel weergegalmd ; het getal der kardoezen kan niet gerekend wor
den. Meer als 200 Belgen zyn gedood of gekwetst ge
weest : dit moet men niet verwonderen, als men denkt
aen wat gevaeren zy zich blood gesteld hebben met
meermaels, en met kleyne compagnien, stouthertiglyk
de warande in-te-loopen. Wat het verlies der hollan
ders aengaet, het is wel zeker dat het dry of viermael
.grooter is geweést : immers een groot getal van onze
gewapende mannen, zoo van Brussel als van andere
steden en dorpen, waeren liefhebbers van de jagt, zy
waeren geposteerd in de huyzen rondom de warande,
en gevolgenlyk zy hadden een groot voordeel op den
vyand. Lenen oog-getuygeu ( Mr Cambersy ) heéft my
gezegd, dat eene memgte van wagens geheel dezen dag
gebezigd is geweést, o111 gekwetsten uyt het paleys van
den prins van Oranje weg te voeren, en dat hy tot \o
wagens toe in eenen keer heéft zien vertreken.
Den nagt tusschen den Zondag en Maendag.
Alhoewel het gevegt tegen den avond geëyndigd was,
nogtans een goed getal van schutters, byzonderljk van
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de genen , dle dezen dag Ie Brussel aengekomeh waeren,
hielden niet op van te schieten, om de Hollanders geduerig te ontrusten, die zich nog bevonden in het paleys
der staeten-generael, ia het Wanx-hall en in den theater
der warande. Dezen, vreezende van sclnelyk overrompeld
te worden, verlieten ten agt neren alle hunne positien, en liepen in massa naer het paleys van Oranje,
zeggende dat zy seffens wilden vertrekken; zy waeren
ten hoogsten verbitterd tegen de opper-officieren , die
hun , zoo zy zegden , naer de slagt-bank geleyd had
den. De opper-officieren deden hun uytterste best, om
die woedende menschen te sullen, en de wanorder te
doen ophouden : maer hunne stem wierd niet meer
aenhoord. Den kommandant ziende, dat hy, noch met
goede woórden, noch met hollandsche beloften, niets kon
winnen, gebruykte cenen anderen middel die meer kragt
in had : hy deed aeu die wanhoopige soldaetery eene
fles wyn geven voor twee mannen. Zy wierden dan
een weynig gestild en stemden al murmureérende toe,
van nog eenige ueren te blyven, om de orders van Frederik af te wagten.
Nogtansde hollanders, die aen de Schaerbeéksche poort
geposteérd waeren, wilden nog eens het plaisier heb
ben van huyzen af-te-branden ; vier van die brandstigters kwamen, ten 9 ueren, den boulevard af regt over
den bolaniekeu hof; zy hadden verscheyde lonten, gemaekt van poeyer, I>ek en solfer, die eens ontsjeéken zynde, onuytblusselyk /.yn. Maer de borgers, die aen den hoek
van de poel-straet de wagt hielden , hadden hun haest
in d'oog; zy schoten 'er dry dood, en den vierden had
het geluk van aen zynen officier te gaen zeggen, op wat
manier zyne mede-pligtigen gestraft waeren.
Ondertusschen had prins Frederik de tyding ontfangen, dat zyne soldaetery niet meer wilde vegten : hy
berstte uyt in traenen... Het waeren geene traenen van
menschlievenheyd voor het bloed , dal dezen dag in over
vloed vergoten was; het waeren traenen van gramschap,
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traenen van wanhoóp en verwoedheyd , om dat hy zyne
vraek-lust niet kon voldoen, en de bevelen van zynen
vader niet kon uytvoeren. Maer lief of leed, daer bleéf
hem niet over als den aftogt te blaezen. Hy zelve was
zoo verveêld dat hy, omtrent midder-nagt, het huys
van Mr Herman verliet en vlugtte teu huyze van Mr Eenens
op den kassey van schaerbeék. Hy was zoo haestig om
weg te zyn, dat hy niet peysde om iets te betaelen
aen Mr Herman by wie hy , vier dagen, de taeffel en wynkelder tot zynen dienst heéft gehad : nogtans hy gaf
aen den knegt vier tien gulden stukken.
Ondertusschen de 22 mannen der borgers-wagt, die
met M' Cambersy nog altyd in het paleys van den prins
van Oranje waeren ( boven bladz. 4 1 4 ), hadden gezien
de wanorder der ssldaeten, en hadden zich vergaderd
in eenen souteirain, waerin men langs eenen engen
trap afkomt; zy hadden hunne wapens hernomen, en
wel voórzien zynde van kardoezen, hadden zy beslo
ten van zich daer te verdedigen, indien de Hollan
ders, gelyk zy het gedregen hadden, hun hadden willen
mede- nemen ; maer dezen vertrokken in zoo diepe stil—
E\vjgenheyd, dat die borgers het niet zouden gewaer
geworden hebben, indien zy niet neêrstiglyk geluysterd
hadden. Omtrent 4 ueren is Mr Cambersy stillekens
boven gegaen om te zien wat 'er omging : hy zag nog
eenige grenadiers, en keerde te rug by zyne mannen.
Eenigen tyd daerna kwam hy met zyn volk uyt deu
souterrain ; de barbaersche bende had het paleys ver
laeten en de stad van Brussel was verlost! Het provisoor gouvernement vergaderde aenstonds en besloót
van Mr Gendebien naer 'Parys te zenden om een offen
sief en defensief verbond voor- te- stellen , en de bescher
ming van het fransch gouvernement te vraegeu ( a ).
(a) Hy vertrok den volgenden dag, des morgen» ten 3 ueren ,
en hy durfde aen het fransch gouvernement -voórstellen tan Belgien met Frankryk te vereenigen : maer het fransch gouvernement
had de wysheyd van too cene onstaetkundige voórstelling, waer
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Het was vyf ueren als Frederik het huys van Mr Êenens
te Schaerbeék verliet, en de vlugt nam in het midden
van eene sterke bende lanciers : hy, by gebrek van
krygs gevangenen, deéd 40 vreédzaeme inwoonders van
Schaerbeék, die niets gedaen hadden, en nogtans in
zyne tegeuwoordigheyd vreedelyk mishandeld waeren ge
weést, gebonden mede-leyden, niet tegenstaende alle
de poogingen van M' Herman, die zelve in persoon voor
huu wilde verantwoórden. Op de zelve uer zyn de laetste troepen uyt Brussel vertrokken; zy waeren gelaeden
met geld, met goud en zilver, en met andere kostelyke
goederen, die zy te Brussel gestolen en geroofd hadden;
zy waeren bemorst met het onnoozel bloed der borgers,
die zy, zonder onderscheyd van geslagt of van ouder
dom, met een koel gemoed vermoord hadden , ja vermoord
gelyk men het verder zal zien! Het was tyd, het was
hoogen tyd, dal Frederik met zyne baerbaersche bende
het haeze-pat koos: want indien hy de vermetenheyd
gehad had van nog eenige ueren by zyne confreers van
schaerbeék te verblyven , het gevegt zou nog heviger dan
de voorgaende dagen hernomen geweést hebben , en den
hemel weét wat 'er dan zou gebeurd hebben : immers
zyne soldaeten waeren niet meer bekwaam om aen eenen
sterken aen val te wederstaen; zy waeren zonder moed,
zonder krygs-tugt, en verschrikt, als zy maer eenen
blouwen keel zagen. Van den anderen kant, hy had
de beste troepen van zyn leger laeten om hals bren
gen, en de helft van zyne officieren waeren of dood, of
gekwetst, of gevangen, of overgeloopen. Het i,te bataillon
der koninklyke lyfwagt, bestaende uyt 7oo grenadiers was
gebragt op 23o mannen; een bataillon van de iode afdeeling was byna geheel vernietigd ; andere bataillons
zoo van de 9,te en iode afdeeling als van de jaegers
▼oór hy niet gezonden was, te verwerpen : nogtans het beloófde,
dat het nen de vremde Mogendheden niet zal toelacten van zich
met de zaeken der Belgen te bemoeyen.
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hadden ook schrikkelyk geleden. De staats - courant ,
officieel dagblad en gedrukt in den Haag, heeft de naeiulyst bekend gemaekt van de gedoode gekwetste en krygsgevangene officieren, te weten : a generaels, i5 eerste
en tweede luytenanten en 9 kapiteyns gekwetst ; 1 ma
jor van de artillerie, 1 eersten luytenant, twee kapi
teyns gedood; 1 kolonel, 3 kapiteyns, 2 luytenanten,
1 adjudant van den generael Trip zyn krygs-gcvangeu
gemaekt. De staats-courant heéft bovendien nog eene
lyst gegeven van ^52 onder-officieren en soldaeten, die
het leven verloren hebben ( a ) : dus men mag de ge
kwetsten rekenen ten minsten op 2,200 mannen, mits
het getal van deze laetsten gemeynelvk drymael of vier
mael grooter is dan het getal der gedooden. Als men
hier byvoegt de gevangenen en overloopers , dan mag
men het verlies der bollanders rekenen op meer dan
5ooo mannen. Het is alzoo dat den held Frederik bet
puyk van zyn leger vrugteloos verspeéld beeft, om zy
nen kwaeden kop uyt-te-werken : want sedert den oogenblik, dat zyne troepen in de warande gekomen waeren,
hebben zy niet eenen voet grond meer kunnen winnen :
het was daer den non plus ultrd , die de borgers
hem gesteld hadden. Eu waerlyk van den eersten dag
af als hy gepoogd heéft van voorwaerts te gaen, is hy
afgerost geweést en dit door een kleyn getal van braeven, die dan zelfs nog in gebrek van kardoezen wae
ren. Indien hy het minste gedagt van de krygs-kunde
bad gehad, indien hy den aerd der Belgen en hunne
ingeboore dapperheyd gekend had, hy zou de bloem
van zyn leger niet te vergeéfsch aen zynen hoogmoed opgeofferd hebben : maer hy durfde zich veiwaendelyk
vleyen van Belgen te overwinnen, en hy is op zyu
Brabandsch geklopt geweést; hy was begeêiig om eenen
onsterffelyken roem te behaelen, en hy heéft zich met
eene eeuwige eerloosheyd overdekt; hy wilde zynen
(a)llier onder tyn niet gerekend de genen, die laeter r«if
liimna wonden gestorven %xn.
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naem vermaerd maeken, en hier in heeft hy gelukt;
den naem van Frederik van Nassauw, met bloedige
letters geschreven in de jaer-boeken van Belgien , zal
van geslagte tot geslagte met afschrik en verfoeying
Jierhaeld worden.
Het verlies der Belgen is geweest: 280 dooden; by
de welke men moet voegen ia5 anderen, die laeter
van hunne wonden gestorven zyn : dus in 't geheel 405>
onder de welken 137 inwoonders van Brussel; en n35
gekwetsten , die van hunne wouden genezen zyn, on
der de welken 49$ Brusselaers, of te Brussel woonende. Hierby zyn niet gerekend 280 gekwetsten, die
maer ligtelyk gewond zyude, zich lieten verbinden, en
onmiddelyk tot den stryd wedergekeerd zyn (a).
Frederik had voor zyn vertrek geboden dat 'er schildwagten aen de paleyzen moesten blyven,om zyne schandige vlugt te verbergen : maer die mannen hadden hunne
posten verlaeten , zoo haest het leger de stad geruymd had,
en zy hadden zich verborgen in de paleyzen uyt vrees
van door de Belgen gedood te worden. Mr Cambersy,
met zyne mannen uyt de souterrain gekomen zynde, doórzogt aenstonds geheel het paleys; hy vond in de stal
lingen i5 soldaeten, die beefden van schrik als zy hem
zagen; zy vraegdeu pardon en baden voór hun leven:
hy ontwapende hun, deéd hun de Oranje- kokarde af
leggen, en verklaerde hun krygs- gevangen.
Maer het gerugt dat Frederik met zyn gespuys de
vlugt genomen had, deéd eenen zeer verschilligen indruk
op het volk : de eenen waeren verheugd , om dat de stad
gezuyverd was van de tegenwoordigheyd van eene vreede
soldaetery; anderen waeren vol spyt,om dat zy de gelegenheyd verloren hadden van die brandstigters en moordenaereu te verdelgen. Kogtans dit volk, ten hoogsten
verbitterd tegen den Vjand, was in de victorie zoo
( a ) Onder deze dooden en gekwetsten zyn niet g- retend de ge
nen die, alhoewel zy niet gevogten hadden, doór de soldatery
van Frederik zyn gekwetst of vermoord geweéat.
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edelmoedig, als het «ich in den stryd kloekmoedig had
getoond : immers de schild-wagten , die Frederik verlaeten had , wierden met goedheyd hehandcld : men
vond nog zes of zeven van die ongelukkigen in de staeten-generael , en elf in het paleys van den koning : zy
meynden,dat hunne dood zeker was, wanneer zy ont
dekt wierden : maer de Belgen zyn overtuygd, dat het
altyd een schelmstuk is van menschen, die ontwapend
zyn of de wapens afleggen, te mishandelen, en zy hiel
den zich te vreden met hun krygs-gevangen te maeken.
Eenen Hollander van de iode afdeeliug stond op schildwagt voor de poort van het paleys van Frederik; hy,
in plaets van de wapens af-te-leggen , en zich weg te
steken gelyk zyne mede-gezellen gedaen hadden, was
alleen op zynen post gebleven : men zou denken, dat dit
hem duer zou gekost hebben; maer neen ! Belgen weten
eene kloeke daed te weêrdeéren; zy namen hem zyne wa
pens af, en zonder hem eenig kwaed te doen, bragten
hem by de andere krygs-gevangenen. Deze edclmoedigheyd der Belgen was zoo veél te meer lofweêrdig om
dat men ter zei ver tyd, op de agterplaetsen en in de
kelders van het paleys, 14 doode lichaemen vond, die
getuygden hoe vreedelyk de Hollanders gehandeld had
den met de Belgische krygs-gevangenen.
« Ik heb , zegt M' Joteph Tromfer , op eene der agterplaetzen Tan
bet paleys de doode lichaèmen van die ongelukkigen gezien : zy
waeren nanwelyks dood. De papieren, op eenen van hun gevon
den , toonden dat hy Wüïemont heette. De Belgen weten nu wat
eerlooze brigands zy , al te lang , met den naem van broeders ver
eerd hebben... Ik heb in den hof van het paleys, zegt den major
Kessels, het dood lichaem erkend van den major Krahmer de Die
pen; ik zag daer ook het dood lichaem van eenen franschman,
die waerschynelyk gefusilleerd was geweést : want verschcyde
ballen waeren doór en door zyne borst gegaen.

Ondertusschen de schoone klok van S'e Gudule begon
te luyden, en verwekte een geheel ander gevoelen als
de droevige storm-klok , die wy geduerende vier dagen
gehoord hadden, ó! wie zou kunnen uytdrukken de
Vreugd, de blydschap der borgers, die sedert vier da
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gen lusschen de bomben en ballen, tusscben de dood
en het leven zich bevonden hadden ! op eenen oogenblik zyn alle de straeten, die naer het hoog kwartier
geleyden, opgekropt van volk; men kon niet haestig
genoeg zyn, om de plaetsen te gaen zien, daer de Bel
gen eene nieuwe glorie, en Frederik van Nassanw eene
eeuwige schande, behaeld hadden. Nogtans de menigte
kon zoo snellyk naer de warande niet oploopen gelyk
zy het zou gewilt hebben , ter oorzaek van de menigvul
dige barricades. Terwyl dan de haestigsten met gevaer
van hals en been te breken 'er overklommen, stelden
kloeke armen zich aen het werk om eenen doortogt te
maeken. Ik verbeelde my te zien de vreugd der inwoon-;
ders van Troyen die, nae dat het beleg van hunne stad
opgebroken was, haestelyk liepen om de leger-plaets
der Grieken te bezigtigen, het welk Virgilius zoo leYendig afgebeeld heéft.
Ergo omnis longo solvit se Teueria luctu :
Panduntur portee ; ju vat ire, et Dorica cast ra,
Desertosque videre locos... /Eneid. Lib. a, V. 36 (a).

Maer het gene te zien was in en rond-om de wa
rande, was mogelyk wat schrikkelyker dan het gene
de borgers van Troyen in de leger-plaets der Grieken
hebben gezien. O! wat eene schroomelyke verwoesting
boód zich daer niet aen ! het ingestort timmer-werk
van het groot gebouw van Mr de La Coste brandde nog,
en scheen eenen berg van vuer te zyn; de schoone en
pragtige gebouwen tusschen de place royale en de wa
rande waeren zoodaenig beschadigd, dat zy dreygden
te vallen ; de zwaere paelen van blouwen steen die ,
weynige dagen te voren , de twee kanten van dien door
gang vercierden , en die met dikke ysere ketingen aen
malkander vast gemaekt waeren, zag men nu, of ten
(a) De stad Troyen , van het lang beleg ontslagen , is verheugd:
men zet de poorten open ; het lust de bo.gery naer buyten ta
loopen , om het veld , daer de vyanden gelegen hadden , en d«
plaedetij die zy verlaeten hadden , te bezigtigen.
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deele of geheelyk verbryzeld; de schoone balcons van
blouwen steen in het caffe de Camitié iu het caffe royal
en in het hótel de belle-vue , waeren vermorseld. Den
ingang der warande was niet kennelyk : eene van de
twee konstige groepen, gcplaetst op de groote pedestalen van dien ingang, was in stukken geschoten , de an
dere zeer beschadigd; eenen van de dikke piekeren daer
de yzere traelie aengehangen had , was om verre gesla
gen, en de yzere latten, waer mede de warande hier en
op andere plaetsen afgeschut was, waeren door de kanonballen afgehakt. De warande inkomende, zag men eenen
zeer dikken boom dwaes over den weg liggen ; vele hoo
men waeren door en door geschoten; anderen die van
boven tot onder gescheurd waeren, dreygden te vallen:
men herkende hier en daer de overgeblevene stukken
van het gene een marmere stand-beeld was geweest.
Verscheyde doode peêrden belemmerden de wandeldreven. Ik gaen de grouwelyke vertoorting der doode
lichaemen voorby, welken de barbaeren niet begraven
of alleenlyk met wat bladeren bedekt hadden..!!
De aenkomst van Mr den Baron d'Hoogvorst kwam de
aendagt van het volk van dit schroomelyk tooneel aftrek
ken. Hy was te peêrd en wierd op eenen oogenblik om
ringd van duyzende menschen van allen slach en ou
derdom, die de locht deden wedergalmen door hun
blyde hand-geklap; liy ging naer het koninklyk paleys,
en deéd daer het brabansch vaendel opsteken tusschen
de toejuygingen van het volk; hy deéd schildwagten
stellen rond-om de warande, met order van 'er niemand
meer te laeten ingaen als de werklieden, die de doode
lichaemen moesten wegvoeren en begraven.
Ik Iaet daer omstandiglyk te spreken van de schaede,
gedaen aen de huyzen van de twee koninklyke straeten, van den warande-berg, van den trap de L'ancienne
biblioIheque , van de Isabelle-stiaet, van de groen-straet,
van de Naemsche straet, van den Lovenschen-weg, en
van andere plaetsen daer men gevogten had : ik zeg al

483

WILLEM

leenlyk, dat 'er meer als 3oo huyzen en gebouwen door
de Hollanders min of meer beschadigd of geheel verwoest
of tot in den grond toe zyn afgebrand geweest (a ).
Maer nanwelyks had de groote klok van Slc Gudule
de blyde tyding van onze verlossing aengekondigd, of
de droeve brand-klok begon te kleppen, en wierp nog
eens de onrust in alle de herten. Eene groote menigte
van volk was gaen bezigtigeu de puyn-hoopen der huy
zen, afgebrand op den boulevard regt over den bolanieken hof : dit gezigt verbitterde het volk : maer deze
verbittering wierd nog grooter, wanneer men zag de
groote schade, welke het schroot en ballen van den
vyand gedaen hadden aen menigvuldige huyzen op dert
Schaerbeékschen weg : eenen zekeren Quidam toonde
aen de nieuwsgierigen de plaetzen en huyzen aen, van
waer de huil and ers het meesten geschoten hadden, eö
onder anderen het nieuw en pragtig gebouw van M*
Meeus; hy zegde dat de hollanders zich daer geposteerd
hadden als in eene fortres, en daer vele geweêren ge
vonden hadden : dit alles wierd vérhaeld op eene wys,
waeruyt eene onwetende menigte kon besluyten en be
sloót, dat Mr Meeus, zoo men zegde, met de hollanders
mede gedaen had : eenige roofgierige menschen bedien-*
den zich van dit valsch voorwendsel; zy plunderden
geheel dat schoon gebouw, en staken het in brand. Ik
kan niet gelooven , dat deze verfoeyelyke daed bedreven
is door een volk, dat zich zoo helddaedig in denstryd,
en zoo menschlievend voor de gevangenen getoond had.
Deze haetelyke verwoesting kan niet gedaen zyn als
door eenige lafhertigen, die ten tyde van het gevegt, den
moed niet gehad hebben van den vyand onder de oogen
te zien.
Hoe het zy of niet, myn gevoelen is, dat die onge
lukkige biandstigting opgestoókt is geweést door vyan(a) Mr de Meulenaere zegde , den 24 october 1831 , in de ver
gadering der staeten, dat de schaede beloopt 1,334,062 holland■che guldens.
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den van het vaderland, om wanorders te veroorzaekcn,
en aen de nabuerige Mogend heden gelegenheyd te geven
om, op voorwendsel van die te stillen, gewapender hand
in ons land le vallen, en het huys van Oranje in Belgien te herstellen.
Het gouvernement deéd aenstonds de volgende stuk
ken afkondigen.
AËJ nET BELGISCH VOLK.

« Gy hebt zoo even eene schoone overwinning behaeld. Deze
glorie zal zuyver blyven. Het zyn maer uwe vyanden , en do
genen van het Vaderland , die opstoken tot buyten spoórigheden , en ophitzen tot plundering of zelve die bedry ven , om op eene
eerlooze wys ryk te worden , en eenen nieuwen aenval Ie begun
stigen. Het provisoor gouvernememt zal hun in d'oog houden;
het betrouwt zich op het volk van Brussel orn hun te bedwin
gen en te straffen.
Brussel^! september 1830. Baron Vandrrlmdes d'üoogvorst. etc.
victorie ! victorie !
■ Het gouvernement laet weten aen het dapper volk van Belgien, d.it de Hollanders hebben moeten wyken voór de poogingen
van de edelmoedige populatien , de welke gevogten hebben met
eene kloekmoedigheyd , die hunnen ouden naem weêrdig is. Dap
pere Belgen ! het is niet genoeg van uwe vyanden birïnen Brussel
overwonnen te hebben ; gy moet uwe overwinning verzekeren metalle middelen, om buyten te gaen vegten , werkstellig te maeken.
« GevolgenlyV alle de vrywilligers van alle de steden en dorpen
zullen zich , ten elf ueren, rond-om de warande begeven, alwaer zy
provisoorlyk in kompngnien en bataillons zullen geschikt worden. •
t Brussel 27 september 1Ö30. Baron Vasderlinden d'üoogvorst, de
in den avond van dezen dag, 27 september, is M'

de Potter te Brussel aengekomen; hy wierd van het
volk als in zegeprael naer het stadhuys geleyd. Des an
deren dags wierd hy lid van het provisoor gouverne
ment benoemd : maer de agting, die het volk en het
gouvernement aen dien staetzugtigen man toonden, is
haest verdwenen. Juan Van ïlaelen had het zelve lot :
immers hy durfde, 29 september, den volgenden brief
aen het gouvernement schryven.
61.
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WIM.EM
• Mynheerrn !

• Ik aenzoek n van , zonder uytstel, in het hoofd-kwartier van
Prins Frederik bekend te maeken, dat de heeren Ducpetianx en
lelinokx, morden vroeg, aen ome voórposten moeten zyn terug
gegeven, in u\ twisseling van twee opper-olucieren. onic krygs
gevangenen, jiaer zynen keus.
«Ik breng ter kennis van den prins dat, indien hy die uytwisseling niet onmiddelyk doet, alle die heeren ( kryga gevan
gene officieren ) zonder onderscheyd morgen toór 9 ueren sullen
voór den kop geschoten worden.
« Ik geloof u te moeten berigten dat, indien myne vraeg,
welke doór geheel de Belgische ÏNatie ondersteund word , geenen
spoedigen uytslag bekwam , ik direktelyk kragtdaedige maetrcgels
sou nemen, om tot myn eynde te komen. Gelieft my uwe beslis
sing te doen kennen, op dat ik onmiddelyk zou kunnen handelen.
« Den opper-kommandant der werkehjke magt.
■ Juan Vah 11a ti. kv. »

Het gouvernement gevoelende dat dien Spanjaerd den
rol van dictateur wilde gaen spelen , nam hem de opper-kommande af, en gaf hem een jaerlyks traktement
om hem te loonen voor den dienst, die hy in het gevegt der vier dagen gedaen had.
Ondertusschen Frederik had zyne soldaetery te Dieghem doen kampeéren, en meynde daer te blyven nes
telen in afwagting dat den generael Cortheiligers hem
zon te hulp komen, oin zyne moordery en brandstigting te Brussel Ie hernemen : maer de Belgische oflï—
tieren "van de dragonders, kwirassiers, lanciers en gre
nadiers verklaerden hem, dat 'er al te veél Belgen-bloed
vergoten was , en dat zy voortaen hunne wapens niet
meer zouden gebruyken tegen hunne mede-borgers.
Hy maekte hun uyt voor verraeders en meyneedigen,
en deéd hun duyzcnd hedreygingen : maer ziende dat
hy die officieren niet kon bang maeken , wierd hy zelf
hang en deéd hun vele schoone Oranje-beloften; noglans zy bleven by hun besluyt. Dan riep hy, al gryzende uU : at.les is verloren! hy had gelyk : want
hy wist wel, dat hy met hollandsche officieren niets kon
ondernemen. 1 1 y deéd dan zyne benden, den 28 sep
tember, aftrekken naer Mcchelen, ladende eene sleike
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wagt te Eppeghem en 1000 mannen te Sempst.' Hy koii
te Mechelen op alle de aenzigten lezen, hoezeer hy daer
verfoeyd wierd; en wanneer hj den volgenden dag naer
Waelhem vertrok, wierd hy van de borgers, die beiu
buyten de Antwerpsche poort afwagtten, uytgejouwd,
hem naschreeuwende : hou! hou! hou! den bloed was
zoo verveêrd dat hy niet eens durfde omzien. Hy plaetste zyn kwartier-generael te Waelhem; hy zond de i5
afdeeling naer Lier, en het overschot van 9>le en iod«
afdeeliug naer Antwerpen.
Nanwelyks had Frederik zich te Waelhem nedergeslagen, of Cortheiligers kwam, 3o september, met 40o0
mannen te Leéfdael, trok op Cortenherg en scheén Lo
ven te willen verrassen : maer de heeren Kessels en
Niellon, die alreeds te Loven aengekomen waeren gin
gen hem te gemoed met 3oo schutters en eenige kompagnien vrywilligers : zy posteerden zich voordeeliglyk
in holle wegen en bosscha gien , daer zy den vyand af
wagtten , die zy schielyk aenrandden en verschrikten.
Cortheiligers trok dan af om naer Maestricht weér-tekeeren : maer vermits dat Thienen voor hem gesloten
was, zoo moest hy eenen grooten omweg doen, en hy
ging te Sichem kampeéren : het vry korps zat hem hevig
op de hielen, en meynde hem daer aen-te-tasten; maer
hy vlugtte over den Demer. Niellon haestte zich dan
om te Diest over den Demer te trekken, en den vyand
in eene hinderlaeg te Beringen af-te-wagten. Corthei
ligers van de march der Belgen onderrigt zynde, zette
zynen aftogt voort langs de beyden en kwam eyndelyk
te Maestricht met niet meer dan 3ooo mannen en 8
stukken kanon : dus had hy sedert zynen aenval op Thie
nen, die men in het vervolg zal zien, 3 kanons en 2000
majonen verloren, waervan 'er eenigen gedood, en velen
gekwetst; de anderen waeren gevangen of overgeloopen.
Mr Niellon en Kessels keerden dan te rug naer Loven.
Nogtans het gouvernement zond, den 1 october, Mr Gamond naer het hoofd kwartier te Waelhem, om met
Frederik te handelen over de uytwisselmg van de hee
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ren Pletinckx Everard en Ducpectianx. Hy kwam daer
omtrent middernagt. Den prins deéd, door den generael
Trip, een schriftelyk voórstel om alle de krygs-gevangeneu van wederzyde in massa uyt-te-wisselen. Dit
wierd met goed regt verworpen : want Frederik had
geen i5o Belgen krygs-gevangen, terwyl 'er meer dan
1200 Hollanders en ten minsten 70 officieren (onder de
welke verscheyde kapiteyns, kolonels, en eenige generaels)
door de Belgen waeren gevangen genomen zoo te Brus
sel als in verscheyde andere steden, gelyk men in het
vervolg zal zien. Frederik vertrok den volgenden dag,
3 october, naer Antwerpen, daer hy met geene betere
oogen, dan te Mechelen, aenzien wierd. Nogtans de regentie van Antwerpen had, den 26 september, doen af
kondigen : « Dat het gerugt dat 'er brand in de stad
Brussel, op order van zyne K. H. veroorzaekt is, eenen
infame laster is ; dat men aen het edel karakter van
zyne K. H. alleen te danken heéft , dat die stad al
reeds in assche niet veranderd is. x> Deze leugenagtige
afkondiging wierd als eene infame vleyery aenzien. Het
schynt dat Frederik wat verlegen was om aen zynen
vader te gaen zeggen , hoe hy te Brussel gevaeren was :
want hy is te Antwerpen gebleven tot den 14 october,
wanneer hy naer den Haag vertrokken is.
Barbaerschen handel der Hollanders ten
opzigte der gevangenen.
Vier borgers van Brussel, de heeren Tencé, officier van de
borgers-wagt , Mary, Pomiés en Lcmogne waeren, den 23 septem
ber dos morgens 7 ucren , naer Schaerbeék gegaen. Zy wierden
daer aengehouden van cene bende voet-volk onder het bevel
van eenen officier, die hun vraegde : waer gaet gy? — wy gaen
wandelen. — gy gaet my den weg naer Brussel wyzen. — dezen
rol betaemt aen niemand van ons. — Ik zal u wel doen mar
cheeren. Hy deed hun leyden hy Frederik , die hun zond op de
agterhoede van het leger, zeggende op eene wys, die al teveél
beteekende : men zal rour u zorg hebben. Zy moesten doór een
deel van het leger passeéren , en hadden op hunnen doortogt veél
te lyden van de soldaeten, die hun sloegen met sabels en met
de kolven der geweeren. De officieren zegden aen de soldaeten :
lustig aen ! vier kogels voór die vier schelmen ; anderen riepen :
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brigand», oproer-mae'kers , dieven tan Brussel.' uw» satk is hlaer ;
gaet, gy zult voór den kop geschoten worden, deugenieten, plunderaers! Zulke beleéfdheden maeken deel van de opvoeding van
eenen hollandschen officier, en gevolgenlyk het vat gaf uyt, dat
het in had.
De gevangenen te Vilvoórden gekomen zynde, wierden in een
donker, vuyl en vogtig kot gesteken: ten dry ueren na middag,
wierden 'er nog 10 borgers van Brussel in het zelve kol gewor
pen : men liet hun daer zonder eéten tot des avonds, wanneer
aen ider van hun het vierde deel van een bedorven brood ge
geven wierd ; zy hadden niets om op te slaepen dan wat ver
rot strooy. Des avonds en in den nagt zyn 'er nog 82 gevangenen
te Vilvoórden aengebragt, en wierden met de zelve barbaersheyd
behandeld : zy waeren nu in het geheel 96 sterk , onder de wel
ken 'er geen 15 gevonden wierden, die wapens gedragen hadden :
de anderen waeren doór de barbaeren, het zy in hunne huyzen
of werkende op het veld , of van hun werk komende gevangen :
by voorbeeld, twee schrynwerkers en twee plekkers met eenen
knaep van Josse-ten-Noode, hadden geheel den donderdag te
Brussel gewerkt, en keerden des avonds gerustelyk weder naer
huys : zy wierden aen de Lovensche poort vastgehouden ; en al
hoewel men gemakkei yk aen hunne kleederen kon zien, dat zy
van hun werk kwamen, men maekte 'er krygs-gevangenen van.
Den vader van de twee plekkers was in eene herberg beneden
den berg van Ten-Noode; hy ziet zyne zonen daer gevangen voór
by leyden; hy loopt agter 'ïun met een glas bier, en hy word
met hun als krygs-gevangen naer Vilvoórden geleyd !
Des morgens wierd 'er aan alle de gevangenen niets gegeven,
als een glas water , en daer mede moesten zy vertrekken naer
Meehelen ; zy wierden aen malkander vast gebonden , en bewaerd
doór 60 soldaeten en 20 dragonders, waervan den officier eenen
waeren soldaet van Oranje was. M' Tencé klaegde onder den weg
aen dien heul over de groote pyn , die hy leéd , om dat de strop
aen zynen arm te geweldig toegetrokken was : hy gaf, voór alle
antwoórd, aen de dragonders bevel van te sabelen al wie een
woórd zou spreken. Aen de poorten van Meeheleh gekomen zynde,
wierden zy langs de vesten geleyd, uyt vrees dat het volk hun
in de stad zou verlost hebben. Eene vrouw kwam hun , aen de
Anlwerpsche poort, eene kruyk bier aenhiedeu : eenen Hollander
van het geleyde mishandelde haer vreedelyk en sloeg de kruyk
in stukken. Mr den kolonel Van Campen van het Ade der dragon
ders, getuygen van die vreedheyd , bestrafte dien moedwilligen
Hollander , hy deéd de gevangenen blyven staen , en aen allen ,
op zynen kost, eenen liter bier en een witte-brood uytdeelen.
Hy gaf aen Mr Tencé een stuk van 10 gulden , die dit voor hem
en voór zyne medegezellen aenveérdde. Het was aen dien edelmoedigen kolonel , dat do gevangenen die eerste verzagting in
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hunnen ongelukkigen toestand verschuldigd waeren ; de barbaer*heyd van het geleyde wierd verzoet, en de gevangenen mogten
met malkander spreken , Dien voelt het hert verligt als men , in
het verhael van de vreedste behandelingen , de schooue daed van
M' den kolonel Van Campen ontmoet.
Wanneer zy omtrent Contieh gekomen waeren, wierden zy
overvallen met eenen sterken regen, die niet ophield voórdat zy
aen de poorten van Antwerpen waeren. Dien regen deéd de koor
den , waer mede zy gebonden waeren , zoodaenig inkrimpen ,
dat sommigen byna bezweken onder de pynen.
De gevangenen aen de versterkingen van Antwerpen gekomen
zynde , moesten daer omtrent eene uer wugten , om aen het gar
nizoen den tyd te geven van zich onder de wapens te stellen :
ïuen deéd alle de deuren en vensters op hunnen doórtogt sluyten;
en de borgers , die men te gemoed kwam , wierden gestouwd,
naer de afgelegene straeten. liet is ahoo dat zy, des avonds ten
10 ueren , omringd van 800 mannen op de Beurs aenkwamen ,
daer zy ontfangen wierden van den generael Chassé , den generael Vantier, eenen talryken Etat-major en van eenen luytenant
der gendannery , die als om stryd , alle soórten van scheld-woórden tegen de gevangenen uytbraekten.
Den generael Vautier zegde aen Mary : ik ken n, en gy kent my
ook (je te connai* , et tü moi connais amsi). Mary, die doof is, ant
woórd niet. Vantier geéft hem twee slagen met de vuyst, en doet
zyn kasket afvallen. Mary verroert zig niet. Pomiés zegt aen den
kommandant van de stad, dat Mary doof is en niet kan antwoór
den. Den kommandant zegde dan aen Mary , hem zyne kasket
aentoonende : neéni uwe kasket op : Mary , ncémt 'ze op. Den kom
mandant aen Pomiés : gy ziet tcel, schelm, dat hy niet doof is.
Pomiés : 't is met hem teeken te doen , dat hy uw order verstaen
heéft. Den kommandant : ztcyg gy! is 't dat gy nog een woord spreekt
ja of neen, verstoet gy wel, ja of neen, ik doen u aenstonds voór
den kop schieten.
Ondertussehen de koord, waer mede Mr Tencé gebonden was,
deéd hem zoo groote p.n, dat hy in omuagt viel op den kassey :
zyne ongelukkige medegezellen willen hem opnemen : laet hem
liggen, roept Vantier, hy doet het expres. Eenen chirurgien komt
'er by , voelt hem den pols en verklaerd , dat hy zeer onpasselyk is : wel, dat hy berstte! zegt Vantier. INogtans zyne vrienden
namen hem op ; men maekte zyne koord wat los, en hy ver
kwikte. Dan wierden zy vyf en vyf aen-een-gebonden , en men
deéd hun nederzitten op de blouwe steenen tegen den muer in
den vollen wind , zonder hun een stuk brood te geven : en wan
neer den eenen of den anderen klacgde van honger, dan wierd
'er hun geantwoórd : gy hebt geen eeten meer van doen : wy gaen
M het hoofd met kogels wasschen. En waerlyk geheel het bataillon ,
dat hun hewaerde, kreég order van de geweêreu te laeden. Dry
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kinderen van IS of 14 jaeren Traegden gratie : de hollandsche
officieren antwoórdden hun met walgende scheld-woórden , en.
zy gaven bevel aen de soldaeten van voór den kop te schieten
al wie zou opstaen , of zich nou ncdet leggen om te slaepen!
Nogtans de gebueren van de Beurs , getuygen van die vreede
behandeling, vergaderden om aen de gevangenen eét-waeren en
zelfs matrassen te bezorgen : maer de Hollanders stieten hun vreedelyk te rug, en sloegen hun met de kolven der geweêren. Het
is alzoo dat den 24*,cu dag van september voórby ging! ■ Wy
bieren , zegt Mr Teneé , zitten als op eene pyn-bauk , zonder ons te
mogen verroeren tot zaterdag 10 tieren, bevende tan koude, nat tot
op de beenderen, en stervende ra» honger. Ban kwam den officier
der gendarmen met zyne lakyen ons allen, liree en twee, met de
zelre koord aen malkander binden; en irtj wierden geleyd naer de
Jiacen , alwaer eene stoom-boot ons afwagtle, om ons naer Vlissingen over-te-toeren.*
Maer het volk van Antwerpen daer van ke"nnis gekregen heb
bende, liep naer de kaey , om de inscheping te beletten. De
gevangenen waeren nu bewaerd doór eene wagt van duyzend
mannen, en deze was omringd van eene bende ruyters. Nogtans
de droeve gesteltenis der gevangenen veranderde hier van gedaente doór de tusschen-komst van Mr Mesdach , prokureur des
konings, die kwam protesteéren tegen dien grouwelyken handel,
en de gevangenen wedor-eysschen als toebehoorende aen het borgerlyk gezag. Nac dat de hollandsche oversten eenen oogenblik
op de kaey raed-gehouden hadden , wierden de gevangenen naer
het kasteel geleyd, daer zy in vogtige en salpeteragtige kasematten ingesloten wierden. Omtrent twee ueren na middag wierden
zy bezogt doór de heeren Legrcllc banquier , Mesdach, Maertelaerc en eenen chirurgien, leden van de comité de Bienfaisance
voór de gevat gen-hu vsen. Die heeren onderzogten met zorg de
noodwendigheden van ideren gevangen; de gekwetsten wierden
voor den eersten keer verbonden , en daer wierd aen allen eene
ligte sop uytgedecld, het welk zekerlyk zeer voórziglig was, na
zoo lang gevast te hebben; zy deden hunne koorden af, en na
hun getroost te hebben gingen zy weg, zeggende, dat zy nu
niet meer onder de handen zynde van de militaire magt , als
voór de bewaering, niet meer zouden mishandeld worden. Die
zelve heeren kwamen des avonds weér, zy en deden aen ider der
gevangenen eenen half brood geven, dat zeer goed was, en
eenen bussel versch strooy, daer zy op sliepen als op de pluymen ; men voórzag ook van wolle mutsen, koussen, schoenen en
kleederen allede genen, die 'er gebrek van hadden. Op zondag
des morgens (26 september) hebben de heeren Lcgrclle en Maertelaere zelve hun sop en bier nytgedeeld , en zegden hun , dat
het comité bezig was met een koopvaerdy-schip te hueren, daer
zy beter zouden gelogeerd xyn.
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Den volgenden dag, 27 september, zyn 'er nog 10 gevange
nen by hun gekomen, dus zy waeren nu 106 mannen sterk. Zy
-wierden in den nagt, ten 11 ueren, twintig aen malkander gebonden
en gebragt op de ponton la Dclphine onder het geley van 50
soldaeten gekommandeerd doór eenen oflicier, die van eenen
heer van Antwerpen 25 francs ontting om aen M' Tencé te be~
handigen : maer dien Hollander hield dit geld; hy maekte ook
verbeurt een brood, een fles genever, een hemd en een wol Ie
slaeplyf, die eenen medelydenden matroos brngt aen eenen der
gevangenen van zyne kennis : maer Mr Mesdach deéd deze voór
werpen wedergeven , en behandigen aen den gevangen voór wie
zy geschikt waeren. De gevangenen vonden op de Uelphine eene
paillas en een goed dek-kleed.

Eer en dank aen de inwoonders van Antwerpen en
aen Mr Mesdach , die de hollanders belet hebben van
de gevangenen naer Vlissingen te voeren, daer zy ongetwyffeld zouden vermoord geweést hebben, indien zy
onder den weg, door de vreedste mishandelingen of van
gebrek, niet zouden gestorven zyn! eer en dank aen de
heeren der comité de bienfaisance , die zoo bezorgd zyn
geweest, om het lot der gevangenen te verzagten! eer
en dank aen de gebueren van de beurs, die hun met
zoo groote liefde hebben willen te hulp komen , maer
door de barbaeren zyn te rug gestooten en zelfs mishan
deld zyn geweést!
Maorderyen en dieveryen , bedreven buyten de
Schaerbeéksche poort.
Eeue zaek verdient hier bemerkt te worden , te we
ten, dat de meeste en grootste schelm-stukken bedreven
zyn onder de oogen Aan Frederik, die de zelven niet ge
straft en zelfs niet belet heéft ; dit bewyst, dat hy den
moorddaedigen handel van zyne soldaetery goedkeurde,
en gevolgenlyk dat hy den grootsten moordenaer is. En
wóerlyk terwyl zyn leger, op den s3 september, poogde
in de stad te komen, heeft eenen hoop hollanders het
Pavilloen van Mr de Bos aengerand : dezen vlugttc met
zyne familie langs agter over eenen muer, en geraekte
weg : Mr Rooseboom, die in het zelve huys woonde,
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doet open, en vraegt wat zy willen hebben? de barbaeren schieten op hem ; eeneu bal passeért door en
door het dik van zynen slinken arnv, zyne vrouw word
ook gekwetst en zy vlugten in den kelder : de moordenaeren vervolgen lmnen sleuren hun daer uyt,met
bet bayonnet op het hert : eeuen van hun ziende, dat
Mr Roosenboom eene schoone diamantespel aen had , rukt
hem de zelve af, zeggende: vermits gy maer eenige oogenbtikten meer te leven hebt, gy hebt die niet meer van
doen. Die ongelukkigen gingen op het veld vermoord wor
den, wanneer den borgemeester van Schaerbeék eneenen
officier, die hun erkende, hun deden loslaeten. Mme Roo
senboom ging by Frederik, die maer weynige stappen
van daer was, klaegen over de barbaersheyd van zyn
volk : hy antwoórdde : het is het uytwerksel van den oór
log ; ik kan myne soldaeten niet wederhouden : gy
hebt maer uwe wonden , in eene ambulantie agter het
leger, te laeten verbinden. Wel hoe! den vermaerden
baen-strooper Cartouche kon zich eerlyds doen ontzien
en gehoorzaemen door zyne bende van dieven en moordenaeren, en eenen prins Frederik durft zeggen , dat
hy zyne soldaeten, die onder zyne oogen stelen en moor
den, niet kan wederhouden! hy bekent dan, dat hy den
chef is van eene bende brigands, die, alhoewel hy de
zelve zyne soldaeten noemt, nog eene soort erger zyn,
als de bende van Cartouche ! maer terwyl de wouden
van Mr Roosenboom en van zyne vrouw ten huyze van
MrCoenraets te Schaerbeék verbonden wierden, was de
bende van Frederik, in hunne wooning, bezig met alles
te rooven en té plunderen, in stukken slaende het gene
zy niet konden mede-nemen.
Op den zelven lyd zyn 'er eenige brigands van de
iode afdeeliug gekomen , in de Molen -straet te Schaer
beék, by den meester-gast van een fabriek van merinos:
zekeren Julien Hibert woonde in het zelve huys~zy
vinden daer twee geweéren, die gediend hadden om de
wagt op-te-trekken: zy vallen als wolven op den meester Ü2.
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gast en op Hihert, zy sleuren hun buyten 's ITujj --...
schieten hun beyde voor de kop!
Eenen officier van de iode afdeeling heéft zoo vreed
niet gehandeld in een ander huys te Schaerbeék : hy
kwam met eenige mannen ten huyze van de weduwe
Goossens , en vraegde of daer geene wapens waeren ? haeren schoon-zoon , zekeren Wynsmans antwoórdde : neen ;
zoek maer geheel het huys af, en indien gy Vr vind ,
doe dan met my al wat gy wilt. "Wynsmans bl y f't
beneden met de soldaeten , terwyl den officier boven
gaet. Dezen komt beneden zonder eenig wapen gevon
den te hebhen, en kloppende op de schouders van
Wynsmans, zegde hy : braef kamaraed ! hy ging ver
genoegd weg met zyne mannen r maer dien eerlyken offi
cier , dien man van eer had, boven uyt eene kist, 91
guldens gestolen, die geheel den rykdom waeren van
die arme weduwe. Seffens komen 'er eenige anderen
van de bende van Frederik; zy grypen Wynsmans vast,
zeggende : brigand! gauwdief....! zy slagen hem met
vuysten , en sleuren hem naer den borgemeester. « Ik
« vond daer, zegde hy my, omtrent 00 gevangenen
« van Schaerbeék, die zoo onpligtig waeren als ik , en
« ik zag daer den zoón van Stas, herbergier buyten de
« Schaerbcéksche poort, op een hand-vol strooy liggen:
« hy was in gevaer van te sterven ; zyne borst was op« gezwollen van de slagen, die hy gehad had; hy had
« eenen steék van hef bayonnet in het hoofd en Iwee
« steken in den rug. Zynen vader, wiens huys de Hol(C landers geheel geplunderd hadden, w«s daer ook ge« vangen, en is naer Antwerpen geleyd. »
Eenige andere hiigands van de bende van Frederik
hebhen zekeren Messemaeker met zyne vrouw en meyssen uyt zyn huys gehaeld en gesteld voor den mond
van een kanon, dreygende het zelve af-te-schieten : nae
dat die ongelukkigen de dood, om zoo te zeggen, ge}>roefd hadden , wierden zy naer den borgemeester geeyd*: maer Messemafeker, die eenen ouden man was, en
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vreedelyk was geslagen geweest, kon niet gaen als met
groote moeyte, langsaem en al bukkende : de hollandsche
wyven hem ziende, toonden hun medelyden : ziet, rie
pen zy , dien ouden brigand , dien schelm , dien... ! men
moest hem maer gauw voor den kop schieten.
Ik laet daer omstandiglyk te spreken van Francis Lapin, die van de bende van Frederik levendig is verbrand
geweest; ik wil ook niet spreken van zekeren Bilterest,
die gerustelyk op het land werkte, wanneer de moordenaers bem,uyt enkelen bloed-dorst, dood geschoten heb
ben; ik gaen alle deze en meer andere grouwel-daeden
voorby , om het volgende schelm-stuk te verhaelen, het
welk letterlyk bedreven is onder de oogeu van Frederik.
M' Joseph De Visscher, woonende by Mr VandeCapelle,
koopman in hout buyten de Schaerbeéksche poort, had
des morgens (a3 september) verscheyde gekwetste hotlanders geholpen, en hunne wonden verbonden ; hy had
elf paer lakens gegeven of verscheurd voor het gerief
en gebruyk van die ongelukkigen ; ik ben, zegde hy my,
tegen de Hollanders ,• maer ik peysde , dal ik de genen ,
die buyten stryd waeren, moest bystaen. Het was mid
dag ; hy had zoo even eenen , die in den voet gekwetst
was, verbonden, en op zyn peêrd helpen zetten, wan
neer eene bende Hollanders daer aeukwaiu ; den olficier,
die aen hun hoofd was, vraegde hem, waer hy woonde?
hy zyn huys aenwyzende, antwoórdde : ik woon daer.
Den officier zegde : dit is het huys van eenen brigand.
De grenadiers grypen hem vast; zy slagen hem met de
kolven der geweêren op het hoofd en op de borst. Fre
derik, die maer eeuige stappen van daer was (te weten
aen den hoek van het pavillon du Lion Delgique) dit
ziende, zond eeneu adjudant om te vraegeu wat 'er te
doen was'? de grenadiers antwoordden : 't is eenen bri
gand, die wy vast houden, hy heéft uyt de vensters
van zyn huys op ons geschoten. Mr de Visscher wilt
zich verontschuldigen : maer dien weêrdigen adjudant
van Frederik slaegt hem met de vuyst in het aenzigt
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ideren keer als hy een word spreekt- Den adjudant ging
weg, zeggende aen de moordenaerën : steêkt hem overhoop.
Den ongelukkigen De Visscher onlting dan verscheyde
steken van de bayounetten , die nogtans niet doodelyk
waeren , en hy zegde aen de brigands: maekt zoo veél
complimenten niet , steékt my maer in eenen keer dood.
Den barhaerschen oilicier antwoordde : dit moet langsaam gaan , wy moeten ons met u goed amuseéren !
het was ongetwyffeld om zich te amuseéren , dat hy heni
deéd roepen : oranje boven ! vivat de koning ! maer
MrDe Visscher liever hebbende van seffens voor den kop
geschoten te worden , als van eene langsaeme dood te
onderstaen, riep met luyder stem zoo veel als zyne kragten het nog toelieten : vivest les Belges ! in dien oogenblik is M'Brion (a) major in het 2Je der jaegers te peêrd,
'er tusschen gekomen, en heéft hem, met den sabel in
de vuyst , gehaeld uyt de klanwen van de vyftig wolven
die hem langsaem gingen om hals brengen. « Dien major ,
zegt MrDe Visscher , deéd my leyden ten huyze van Peeters , bakker te Schaerbeék , daer ik verbonden wierd :
ik had 1 3 wonden ; myn hoofd was wel twee hoof
den dik , en myne borst was opgez wollen van de sla
gen, die ik met de vuysten in liet aenzigt , en met de
kolven der geweeren op het hoofd en borst gehad had:
ik was zoodaenig bedwelmd , dat ik myne wonden
niet gevoelde. Dien zelven braeven major gaf my een
briefken van veyligheyd , om naer Mechelen te ver
trekken , zoo haest mynen staet het zou toelaeten. »
Maer terwyl M' De Visscher zyne wonden liet ver
binden, zyn de brigauds , die hem zoo mishandeld had
den, gevallen in het huys van Mr Van de Capelle, die
zy met de kolven der ge weeren byna dood geslagen heb
ben; zy hebben in dat huys, als ook in het kwartier
van M' De Visscher, gestolen al wat zy konden medenemen, en alle de meubelen verbryzeld; zy hebben allen
(n) Belg , die dan de plaets van kapiteyn der dragonders Pf" k
bediende.
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den wyn geplunderd, en na dat zy den schandelyksten
overdaed gedaen hadden, hebben zy alle de flessen, die
'er overig waeren, in stukken geslagen. M' De Visscher
heéft, in de verwoesting van zyn kwartier, eene verza
meling van kostelyke printen verloren, die van groote
weérde waeren. Nogtans hy beéft my alles, het gene hy
in zyne goederen verloren, of in zynen persoon geleden
had , verhaeld met een verbaezend koel gemoed : maer
wanneer hy het volgende verhael eyndigde, dan liepen
de traenen over zyne wangen.
« Ik had des morgens, zegde hy, op de nadering der
Hollanders, myne vrouw en kinderen doen vertrekken
naer de stad, en zy waeren gegaen ten huyze van jouff. Casman in de oude rue royale , digtby de Lovensche plaets :
ik vond middel om haer te laeten weten , in wat staet
ik my bevond, en zy had de couragie van my, op vrydag des morgens, te Schaerbeék te komen vinden : het
was van haer dat ik verstond geheel de uytgestrektheyd
van myn ongeluk ! immers wanneer de grenadiers, don
derdag des morgensj van de Schaerbeéksche poort optrok
ken naer de warande, passeérden zy , roepende vivat de
koning! voorby bet huys,daer myne vrouw en kinderen
gevlugt waeren : de oudste van myne twee dogiers, die a3
jaeren oud was, dit geroep hoorende , zegde : oh! Mama ,
ik zou wel gee'rne roepen : vivat den komng , als men
maer niet meer en vegt : want men is misschien al
bezig met Papa te vermoorden ! zy staet op van luie
ren stoel, en gaet aen de venster, die nogtans toewas,
om de troepen te zien passeéren : de grenadiers haer
ziende, leggen op haer aen en geven vuer; zy word
van twee ballen getroffen, en sterft in de armen van
haere Moeder!! »
Moorderyen en die veryen, bedreven te Brussel.
De eerste stappen, die de bende van Frederik deéd
binnen Brussel, wierden afgeteekeud met plunderen en
moorden. En waerlyk, zoo hacst zy de Schaerbeéksehe
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poort ingekomen waeren, hebben eenige brigands de
deur van het schoone gebouw van Mr Ferdinand Meeus
(het welk den hoek maekte van de nieuwe rue royale
en van den boulevard ) ingeslagen. Mr Meeus was gelukkiglyk met zyn vrouw en vyf kinderen weg geraekt.
Daer waeren nog elf persoonen in gebleven, te weten
Mr Brouckaert, commis van het huys, twee knegten Gerard en Henri Delliez, eenen kleynen jongen om bood
schappen te doen, met twee mannen van Schaerbeék
en nog eenen anderen, die het huys moesten bewaeren : daer waeren ook vier vrouwen gebleven , te weéten
twee meyssens met een boven-meyssen en eene kame
nier. M' Brouckaert liep tot aen de deur, die de Hol
landers insloegen ; hy had de sleutels van geheel het
huys om alle de plaetzen open- te doen, die het hun zou
believen : maer hy wierd in den oogenblik vermoord ! de
brigands binnen komende hebben Gerard neder-gesabeld en zyn hoofd in stukken gekapt! den kleynen jon
gen ging zich verbergen onder de steen -koólen; de twee
mannen van Schaerbeék zyn in den kelder gevlugt, maer
zy zyn 'er haest uytgekomen , en hebbeu zich gevangen
gegeven; Delliez liep met den anderen man naer boven,
maer de moordenaereu agtervolgden hnn; dien man
wierd door verscheyde ballen te gelyk getroffen, en viel
dood op den trap; Delliez geraekte tot op de tweede stagie en verbergde zich in eene schapraey, daer de barbaeren meermaels voorby geloopen zyn zonder hem te
ontdekken. De vier vrouwen vlugtten langs agter uyt
het huys : maer de brigands gaven 'er vuer op; de ka
menier wierd in den arm gekwetst, en viel in hunne
handen: zy wilden van haer weten waer dat de meesters waeren : maer zy had hert genoeg om het niet te
zeggen. Mr Meeus was met de zynen in de gebuerte,eu
indien de barbaeren dit geweten hadden , zy zouden hem
daer gemakkelyk gevonden , en zonder twyffel vermoord
hebben. Des avonds ten 7 ueren , is Delliez, door hon
ger en nog meer door dorst gepraemd zynde, te voor
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schyn gekomen: de eerste brigands waeren vertrokken,
en eenen generael was daer tomen logeéren, aen wie
hy zich aenbood , en die hem zegde : blyf hier , daer zal
u geen kwaed gedaen worden; hy deéd hem de vynkelders sluyten , nyt vrees dat de soldaeten alles zou
den opgedronken hebben en Mr den generael wilde ,
dat den wyn , die 'er nog over was , voór zyn eygen gebruyk zon dienen.
Men heéft M' Meens beschuldigd dat hy met de Hol
landers eens was, dat hy hun heeft laeten in zyn huya
komen, en het is op dit valsch voórwendsel, dat het
gepeupel, opgestoókt door kwaed willigen, zyn schoon
^gebouw in brand gesteken heéft. Maer ik vraeg aen
den onpartydigen lezer, of de Hollanders op zoo eene
wys in zyn huys zouden gehandeld hehben, indien hy
eenen van hunne aenhangers had geweest?
Op de zelve uer, zyn de brigands van Frederik in
gebroken in verscheyde huyzen op den boulevard regt
over den botanieken hof, en onder anderen in het huys
van Mr Le Brun, gepensionneérden kolonel : hy had zyne
monteéring aengedaen, om zich te doen ontzien door
de brigands : maer zy vonden in zyn huys een geweêr,
hét welk hem byna het leven heéft gekost; zy hebben
zyne epauletten afgetrokken, hem geweldiglyk ter aerde
nedergeworpen en zoodaenig geslagen, dat het bloed langs
zyn aenzigt afliep (a). Dan hebben zy daer alles gesto
len , dat hun aenstond , en alle de meubelen verbryzeld.
Het was omtrent 8 ueren als de Hollanders langs agter gekomen zyn in het huys van Mr De Munck op *\evv
zelven boulevard : zy hebben de bayonnetten gesteld op
het hert van de meyssens om hun alles te doen afgeven ;
(a) Eenen hollandschen officier heeft dezen dag aen eenen per
soon , die my dit verhacld heéft en zeer geloof-weêrdig is , gezegd ,
dat Frederik order gegeven had ran de mans-lieden te vermoorden
in alle de hnyzen , daer men wapens zou vinden : dit order doet
zien , wat de borgers , die zoo lang de wagt opgetrokken hadden ,
te verwagten hadden, indien Frederik en zyne bende moed ge*
nocg gehad hadden om Brussel in-te-nemen.
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alles wierd daer geroofd of aen stukken geslagen. Dan zyn
zy ingebroken in het huys van Mr Meeus (vader), daer
zy de zelve roovery en moedwilligheyd bedreven hebben.
Eenigen tyd daer na (8 i/a) ueren zyn de brigands
geweldiger hand gevallen in het huys van eenen Engels
man regt over het schoon gebouw van Mr Ferdinand
Meeus : zy hebben dien heer, zyue vrouw en kinderen
op de vreedste wys behandeld ; zy hebben tot de kleederen toe van hun lichaem af-gescheurd; zy hebben den
vader aen het hoofd zwaerlyk gekwetst , geheel die on
gelukkige familie op eene vuyle mest-karre geworpen
en naer Schaerbeék gevoerd , na dat zy daer alles ge
roofd hadden, geld, zil ver-werk , juweelen en andere
kostelyke voorwerpen, waervan dit huys wel voorzien
was. Nae dat deze eerste bende van brigands weg gegaen was, is 'er nog eene andere gekomen in het huys
Tan MrDeMunck, maer daer was hier niets meer te
stelen ; dit niet tegenstaende zy wilden van het meyssen
geld hebben: deze antwoordde, dat zy niets meer kon
geven : wel , zegde eenen van de brigands, gy hebt uwe
oor-ringen nog : zy was niet haestig om die te geven :
maer de brigands stellende de bayonnet op haer hert,
dreygden haer te doórsteken , en zy was gedwongen die
te geven. De barbaeren namen, in de gebuerte van d,t
zelve huys, hun vermaek in twee getrouwde lieden,
die te saemen i^5 jaeren oud waeren, te mishande
len ; zy trokken de k leederen met stukken en brokken
van hun lyf:zy bonden hun aen malkander; en sleur
den hun tot buyten de Schaerbeéksche pooit : eenen
officier zegde : zy zyn te oud om voor den kop gescho~
ten te worden , en hy deéd hun loslaeten : zy keerden
dan met groote moeyte weer naer hunne wooning ,
daer zy niets meer vonden als de stukken van hunne
verbryzelde meubelen ; alle hunne kleederen, lynwaed,
geld , zilver en goud , in een woord , alles was geplun
derd ! die ongelukkige ouderlingen hebben de stad ver
laden met kleederen, die de liefdaedigheyd van eenige
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borgers hun bezorgd had ! de Hollanders hebben ten
10 ueren de gezondhevds-bakkery in de nieuwe rite
royale open-gebroken : eenige gebueren waeren langa
agter over den muer gekomen om zich in dit huys te
verbergen : daer waeren in het geheel 19 persoonen , onder
de welke 3 vrouwen en 3 kinderen. Wanneer de deur
ingeslagen wierd, zyn alle die persoonen boven op den
oven gevlugt, uytgenomen zekeren Van Asbeék, die de
Hollanders ging aenspreken , uaegende wat zy wilden
hebben ? zy antwoordden dat zy allen , die 'er in huys
waeren, moesten voor den dag komen : hy ging dit zeg-*
gen' aen die op den o. en verhorgen waeren : zy kwa
men seffens allen te voorschyn, en wierden gevangen
naer Schaerbeék geleyd. Het huys uytgaende hebben zy
aen Van Asbeék eenen slag met den sabel in het aenzigt gegeven, en eenen anderen met hetbayonnet in den
rug gesteken. Aen de Schaerheéksche poort gekomen
zynde, hebben zy alle die ongelukkigen doen nederknielen voor een kanon, om hun met schroot om hals
te brengen, het welk zy nogtans niet gedaen hebben :
maer zy hebben zekeren Peeters, eenen van de gasten
uyt de bakkery, voór den kop geschoten, en dry an
deren met het bayonnet dood gesteken : alle de andere
mans zyn min oi meer gekwetst geweést, uytgenomen
twee, onder de welken Francis Dutois, die my dit alles
verhaeld heéft.
Eenige borgers hadden inden morgen van a3 september
het huys bezet van zekeren Nicolas Charles , eenen ou
den man, woonende in de groen -straet. Deze borgers
wederhielden de jaegers , die komende langs agter. uyt
het paleys van den koning, meermaels gepoogd hadden
om zich van die straet meester te maeken, en dan langsde Naemsche-straet af-te-komen naer de place royale.
De borgers in gebrek zynde van kardoezen, gingen weg
zeggende aen Charles, dat zy 'er gingen haelen , en haest
zouden wederkomen. Weynigen tyd daerna(het was 10
ueren) word 'er stillekens gebeld ; Charles, meynende
G3.
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dat de borgers daer waeren, doet open; eenen officier
springt binnen, grypi zyne twee handen vast, en sleurt
hem uyt zyn huys tot voór de poort van Mr De Neéf;
by doet hem daer nederknielen en zyne muts afdoen :
Charles ziende, dat hy ging voór den kop geschoten
worden , had het hert van te zeggen : cochons , ne me
manquez pas(a) : zes jaegers, die maer weynige stappen
verwyderd waeren , geven vuer op hem ; dry kogels ne
men zyne geheele regte kaek weg, en hy valt op zyn
aenzigt;de moordenaereu loopen te rug naer den kant
van het paleys : zyne vrouw komt, op het gerugt van
bet schieten , toegeloopen en ziet haeren man zwem
mende in het bloed ! de zelve moordenaeren waeren
blyven staen aen den hoek van de straet, en hadden
nog de barbaersheyd van te schieten op die ongeluk
kige vrouw : maer alzoo zy zich in dien oogenblik bukte ,
om haeren man op-te-nemen, wierd zy niet geraekt,
en zy gelukte in hem binnen 's huys te brengen ; hy
was nog in bet leven ! en hy is na het verloop van vele
maenden genezen geweest. Die zelve barbaeren hebben,
eene halve uer daerna , in de zelve straet een kind ver
moord, als ook eene vrouw van 82 jaeren , komende
uyt een huys, daer zy melk gedragen had : haer dood
lichaem is blyven liggen aen den hoek van de Theresiaene-straet tot den volgenden maendag, (wanneer de
moordenaeren en hunne chef de stad hebben moeten
verlaeten.
Vele hrwoonders van de nieuwe me royale hadden,
by het inkomen der Hollanders, de vlugt genomen: an
deren waeren in hunne huyzen gebleven, en dezen bad
den gebrek van levens-middelen ; eenen vader , willende
die verhongerde menschen te hulp komen, deêd den
laetsten dag van het gevegt,zyn kleyn meysken in een
(a) liet is wat sterk 100 te spreken in het aenzigt van de dood !
maer Charles hcéft onder de Oostenrykers gediend, en Belgrado
o|> de Turken helpen innemen, dus moest hy al meermaels de
dood gezien hebben.
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van die huyzen een pakskeu met eét-waeren draegen:
hy peysde dat de Hollanders dit onnoozel kind zouden
gespaerd hebben : maer de moordenaers , die aen de
Schaerbeéksehe poort geposteérd waeren , ziende dit dogterken de straet over gaen, gaven Jer vuer op, en badden
het vreed genoegen van het dood ter ajrde neder-te-slaen !
De barbaeren hadden op vrydag (24 september) eenen
Luykenaer gevangen en gebragt naer de Schaerbeéksehe
poort : zy hebbeu daer een groot vuer gemaekt met de
nog brandende stukken hout van het huys op den hoek
van de nieuwe rue royale , dat zy den voorgaenden
dag in brand gesteken hadden (ziet blad/ /p4 ) : zy heb
ben hem daer levendig op geworpen en verbrand ! deu
kuegt van Mr Ferdi.iand Meeus, heéft my dit verhaeld
in de tegenwoordighevd van dry persoonen. Ik vraegde
hem of hy die afgryslyke vreedbeyd zelf gezien had?
hy antwoórdde my zonder haperen : ik heb het gezien
van uyt het huys van mynen meester ; dien Luyke
naer moest eenen trejfelyken heer zyn : want hy luid
een kleed en pantalon aen van het fynste laken , en
daer op eenen blouwen keêl.
Ik wil niet spreken van de dieveryen en moedwilligheden , begaen by den advokaet Couteaux in borgerdael; by M' Hernotte apotheker in de nieuwe rue royale ;
by Madame Viuck, MrKint, Mr Melot en in vele andere
huyzen op den boulevard regt over den botanieken hof;
de barbaeren hebben de vrouw van dezen laetsten, niet
tegenstaende het gesebey en traenen van haere vyf kin
deren, op de vreedste wys uyt haer huys gesleurd. Ik
laet daer te spreken van de dieveryen en moorderyen ,
begaen op de place d' Orange , op den Lovenschen weg,
in de rue ducale, in de Naemsche straet etc .. Ik wil ook
niet aenraeken eene andere soort van schelm-stukken,
die door de ongebonde en eerlooze soldaetery van Oranje
zvu bedreven geweest: want om alle hunne dieveryen,
vreedheden en grouweldaeden te verhaelen , zou men
een geheel boekdeel moeten schryvenjdoch het weyuig
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dat ik 'er van gezegd hel) is genoeg om een denkbeeld
te hebben van de barbaersche bende van Frederik : nog
tans het meestendeel van die schelmstukken zyn bedre
ven geweest door de 9,le en iode afdeelingen, en het is
hierom dat de soldaeteu van die afileelingen, nu in Hol
land genoemd worden de gryze moordenaaren , ter oorzaek van huune gryze ka potten.
Laet ons nu eeueu oogslag geven op het gene ten
tyde van het gevegt van Brussel en onmiddelyk daerna ,
jn de vooruaemste steden van Belgien is voorgevallen.
Dapperheyd der Lovenaers en Thienenaers.
Alhoewel Frederik met een ontzag! vk leger naer Brussel ge
komen was; nogtans had hy staet gemaekt, d;it hy van Tongeren
nog hulp-troepen zou ontfangen : maer mits dezen moesten paseeéren doór Loven, daer de borgers meester waeren, zoo was het
noodzaekelyk van deze stad door de Hollanders te doen bezetten,
.om aen de hulp-troepen eenen vryen doórlogt te bezorgen. Eene
Lende van zes of zeven honderd mannen vertrok des nagts van
Vilvoórden, en kwam des morgens, 23 september, voór -Loven.
Het was 7 ueren. Mr De Neef , kommandant der borgers-wagt deéd
aenstonds de storm-klok kleppen, en de Lovenaers haestten zich
om de wapens op-te-nemen : nogtans de Hollanders hadden de
stoutigheyd van de Brusselsche en Mechelsehe poort te gelyk aente-randen : zy wierpen verseheyde kanons-ballen in de stad : maer
sy vonden eenen wakkeren tegenstand , en zy namen ten lOuereu
de vlugt met eene hacstigheyd , die deed vermoeden , dat 'er eene
oórlogs-list onder schuylde. liet is hierom dat den kommandant
aen de borgers niet toeliet van den vyand te agtervolgen , die
»vaerschyne!yk niet beoogde dan de Lovenaers verre buyten de
stad te lokken.
En waerlyk Mr De Neéf wierd aenstonds onderrigt , dat den
generacl Evers , aen het hoofd van twee duyzend mannen voet
volk, met eene bende dragonders en vier stukken kanon, langs
den kasscy van Thienen op Loven marcheêrde. Deze troepen
waeren den zelven dag, des morgens ten 5 ueren , zoo stillekeus
door Thienen getrokken , dat weynige persoonen hun gewaer
geworden hadden. Evers liet zyn volk Ie Bantersem rusten; hy
nam daer zyn ontbyt in eene herberg, en zegde aen den baes :
ik heb te Thienen fjcslacpen en ik (jaen Ie horen myn noenmael
nemen. Maer deze peystering is de oorzaek geweést , dat zyne zen
ding mislukt is : want indien hy een ucr eerder voór Loven
gekomen was, de borgers zouden zeker veel meer moeyte gehad
Lebben, om hunne stad te verdedigen. Hoe het zy of niet Mr De
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Neéf, den optogt der Hollanders vernomen hebbende , zond bevel
van de storui-Llok te trekken in alle dorpen , gelegen langs de
twee zyden van den kassey. De kloekmoedige land-mannen voldcéden aen dit bevel , en beloófden van Loven te hulp te komen.
Eu waerlyk den geuerael Evers kwam , ten elf ueren voór de
stad, in de welke hy, zonder eenige afvraeging te doen, seffens
verscheyde kanons-ballen deéd werpen. Den eersten aenval was
zeer geweldig, maer duerde niet lang. Eene bende van dappere
peetermans ging den vyand van ter zyde aenranden , en deéd
hem vele kwaed. De Hollanders begonnen straks te haperen in
hunne onderneming : mner wanneer zy alle de klokken in do
omliggende dorpen hoorden kleppen, en dat zy de hoogten op
de twee kanten van den kassey zagen bezet worden met gewa
pende boeren, dan wierden zy verveérd, en de wanorder wierp
zich in hunne rangen. Den generael Evers, ziende dat het noenmael, het welk de Lovenaers hem voórdienden , al te warm was ,
bloesde
den aftogt,en hy besloót van tegen den avond to
Thieiten te gaen dineéren. Nogtans de boeren , onder de welken
'er vele goede haeze-schieters waeren , vervolgden de vlugtelin
gen , en stouwden hun geweldig voort. Verscheyde Hollanders
wierden gedood en velen gekwetst; eenigen wierden gevangen,
anderen gaven zich over. Wat de onzen aengaet, dry zyn 'er
gedood geweést en zeven gekwetst. Fenen ouden man van 70
jaeren gevallen zynde in de handen der Hollanders , wierd ver
moord, niet tegeustaende hy de wapens afgelegd had. Het gevolg
van dezen wederstand der Lovenaers is van groot belang geweést
voór de Belgen, aengezien de Hollanders, die dan te Brussel al
in de warande waeren , daer doór beroofd zyn geweést van eenen
onderstand van twee duyzend mannen , en van dry duyzend an
deren die, onder het bevel van Cortheiligers , van Mnestricht kwa
men om Frcderik te hulp te komen.
Nogtans deu generael Evers zynen aftogt voortzettende , zond
eenen kwartier-meester met twee mannen naer Thienen , om logement-billetten te doen gereed maeken voór zyne troepen. Het was
vyf ueren, als zy daer aenkwamen.
Deu borgermeester was op het punt van billetten te geven ,
wanneer eenige jonge Thienenaers naer het stad-huys liepen , en
verklaerden aen Mr den borgermeester : wy mogen en wy willen
geene soldaeten logeéren, die tegen onze broeders getogten hebben.
Men zond aenstonds parlementairen aen den generael Evers , om
hem te verzoeken van de stad buyten om-te-drayen , het welk hy
weygerde. De dappere Thienenaers nu zeker zynde, dat Evers by
hun wilde logeêren , barricadeêrden de poort , en posteêrden zich
op de vesten, om den vyand af-te-wagten , zeggende : wy zullen
hun eenen goeden soupé geren, eer dat wy hun zullen logeéren. Het
was 7 ueren, waaneer de Hollanders zich vertoonden voor de
stad : maer zy wierden met zoo groote hevigheyd aengerand, dat
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ten 8 1/8 ueren het gevegt geeyndigd was. Den generael , alhoe
wel het nagt was, wierd gepraemd van op Vissenaeken te trek
ken , laetende 6i mannen , met hunne wapens en bagagien , ia
de handen der overwinnaers. Hy nam zekeren Louis Van den
Bosch mede, om hem den weg te wyzen ; hy was zoo verveêrd ,
dat hy alle oogenblikken vreesde geleyd te worden langs den
kant van Loven, en hy bad meermaels zynen leydsman van toch
geenen verkeerden weg in-te-slaen. Hy ging te Vissenaeken logeé
ren by den pastoor; zyne troepen bleven zonder eéten; zy lieten
zich van vermoeydheyd nedervallen en sliepen in het slyk. In
dien de dragonders , die Belgen waeren , het voet-volk en de kanons niet beschud hadden , de mannen en de kanous zouden
gemakkelyk gepakt geweést hebben : want de kanoniers waeren
ook zoodaenig afgemat, dat zy zich niet meer konden verdedigen.
Evers zelf was zoo mismoedig, dat hy niet meer wist wat hy
deéd : den kapiteyn der dragonders ging hem vraegen of zy hunne
peêrden moesten onttoomen? duyrelf zegde hy, ik had het paardevolk rergeten. Wanneer de Hollanders te S'-Truyen aengekomen
waeren , namen zy de dragonders by de hand, zeggende : braeve
Belgen f zonder « , wy waeren allen vermoórd geweést f dit doet wel
zien , met wat eenen schrik zy bevangen waeren.
De Thienenaers , die dezen dag zoo kloek waeren geweést , kon
den wel voórzien, dat de Hollanders eenen nieuwen aenval zou
den doen ; zy maekten zich berev d en stelden , tot eene halve uer
van de stad, verscheyde wagten te peêrd op den weg van S'-Truyen,
om niet verrast te worden. En waerlyk in den nagt tusschen den
27 en 28 september ontfing men de tyding, dat 'er zoo even twee
bataillons van Maestricht te S'-Truyen aengekomen waeren, om
tegen Tbienen op-te-trekken. Seffens wierd 'er alarm geslagen ,
en men zond couriers naer alle de omliggende dorpen, om de
storm-klok te doen trekken. Eenen hoop van goede schntters
vertrokken ten 8 ueren naer Orsmael , daer zy de Hollanders te
gemoed kwamen , en hun aenstonds aenrandden : maer zy moes
ten allengskens aftrekken voor eenen vyand, die vyf duyzend
mannen sterk was met elf stukken kanon , onder het bevel van
den generael Cortheiligers. Omtrent elf ueren waeren de Hollan
ders op de hoogte van Hakendover, digt hy Thienen. Cortheili
gers deéd de stad op-eysschen : maer de Thienenaers hoorden langs
die oor niet. Het kanon begon dan te ronken, en een dozyn kanons-ballen vielen in de stad. Het geklep der storm-klokken wierd
overal verdobbeld , en eene menigte van dorpelingen kwam toegeloopen , om de stad te helpen verdedigen. De Thienenaers , doór
dien onderstand versterkt zynde, vreesden niet van hunnen talryken vyand buyten de stad te gaeu aentasten : nogtans zy had
den niet meer als dry kleyne kanons, toebehoorende aen de stad :
men vogt van elf ueren tot des avonds vyf ueren, wanneer den
goeden Cortheiligers, ziende dat hy doór de haeie-schieters langs
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alle kanten besprongen wierd , aftrok naer Hoogaerde , daer hy
blcéf vernagten. Des morgens , 29 september, begaf hy zich naer
den kant van Waver. Hy heéft op het slag-veld by Thienen 48
dooden laeten liggen, en verscheyde wagens met gekwetsten mede
genomen : twee officieren , den eenen van de dragonders , den an
deren van het voet-volk , zyn hier ook dood gebleven, en 40 Hol
landers zyn gevangen genomen. De onzen hebben maer twee doo
den en eenige gekwetsten gehad. Deze kloeke daed zal altyd eer
aendoen aen de Thienenaers, onder de welken byzonderlyk uytgemunt hebben de vier gebroeders Van Acht , Dewalheyns , Vandermeer, Luscmans, Van Lanthem , Theod. Persoons, Cb Michotte ;
als mede Guirin, die aen het hoofd was van de vrywilligers van
Heylissen , en Deliens die de braeven van Lubleck kommandeérde.
Stoutmoedigheyd van Francais Lodewyk te Brugge ; de Hollanders varlaeten
dese stad en zy vlugten uyl Ostende.

De Bruggenaeren wagtten maer eene gelegenheyd af
om het ongelukkig jok van Oranje af te-schudden, en zy
boód zieh aen op den 26 september : immers in den
namiddag zyn 'er vele borgers vergaderd op de grcote
merkt; deze vergadering groeyde geduerig aen, alhoe
wel de troepen , en byzonderlyk de officieren , 'er zeer
vyandlyk uytzagen. Tegen den avond is zekeren Francois Lodewyk met een brabandsch vaendel op de merkt
gekomen, gevolgd van twee of dry honderd ongewapende
borgers, roepende : vivent les Befges! eenen hollandschen officier deéd de wagt schieten op den vaendeldraeger, die niet geraekt wierd; meer eenen borger
wierd gekwetst en viel aen zyne zyde; den kloeken
Lodewyk befte met de eene hand den gekwetsten op,
terwyl hy met de andere zyn vaendel draeyde. De
groote merkt was haest ontruymd,en nogtans de soldaeten schoten nog in de aenpaelende straeten; dry bor
gers wierden gedood en twintig gekwetst. Deze vreedheyd
maekte het volk woedende; het'bragt den nagt over
in zich wapens te bezorgen, om den volgenden dag de
Hollanders te straffen. Eenen borger, willende de bloedstorting voorkomon, ging, den 27 september, des mor
gens 7 ueren naer de groote merkt; hy kwam daer in
gespreek met eenige Uoilandsche officieren, aen de welken
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hy kwanswys toevertrouwde , dat het volk gewapend
was, dat het in massa ging opstaen, en dat het gezworen had geheel het garnizoen te vermoorden : voorders
raedde hy hnn, als vriend, van de stad te verlaeten om
hun leven te behouden. Dit was meer als genoeg om
Hollanders, die maer goed zyn om te stelen, te bran
den en te moorden , den schrik aea-te-jaegen. zy mark
ten hunne pakjes in zoo groote haest, dat zy ten 8 ueren
de stad verlieten , en aftrokken naer Ostende.
Nogtans Ostende was ook al aen het woelen : eenen
grooten hoop volk had, den 26 september, des mor
gens 6 ueren, zich met een" brabandsch vaendel bege
ven naer de groote merkt, en op eenen oogenblik de
wagt der Hollanders ontwapend : maer de troepen van
het garnizoen kwamen toegeloopen, gaven vuer op het
volk, en hernamen dien post. Dit niet tegenstaende het
brabandsch vaendel wierd geplant op het stadhuys, en
de Hollanders hadden het hert niet om het daer af-tehaelen, ten zy in den nagt.
Den volgenden dag scheén alles gestild te zyn, wan
neer het garnizoen van Brugge, tegen den avond, te
Ostende aenkwam : maer den kommandant van deze
stad, den generael Scheprrn, eauen rouwen en trotsen
Hollander, was door de aenkomst van het garnizoen van
Brugge nog wat onverdraegelyker geworden. Ily door
liep de stad als eenen dollen, beschimpende niet alleen
de borgere, maer ook de soldaeten , die voor een groot
deel Belgen waeren : dezen gehoorzaemden hem tegen
dank, en begonnen openlyk te murmureéren. Den ge
nerael Goethaels waerschouwde den kommandant, dat
hy zou wel doen van met de Hollanders af-te-trekken ,
om dat de borgers zoo verbitterd waeren , en om dat
men zich niet kon betrouwen op de Belgische soldae
ten. En waerlyk zy begonnen voor goed te deserteéren ;
zy trokken troeps-wyze uyt de stad, en den trotsen Schepern was zoo lafhertig, dat hy niet eenen maetregel
durfde nemen om hun te wederhouden. Het volk stelde
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zich den 28 september wederom in beweéging. Schepern wierd zoo verveêrd, dat hy in den nagt tusschen
38 en 29 september te scheép ging met 35 officieren vaa
den Etat-major, met alle de Hollanders en met hunne
wyven; zy verlieten de haven van Ostende, en vaerden
naer Vlissingen , zonder eens gevogten te hebben ! zy
hadden zoo groote haest gesteld in hunne schandige
vlugt, dat zy alle hunne kanonnen verlieten, en dat
de officieren der artillerie zelfs niet gepeysd hadden ora
de papieren J waer mede zy moesten rekening doen,
mede-te- nemen. Den generael Goethals bleef met eenige
Belgen te Ostende, en verzogt de borgers van hem te
helpen om het goed order en de magazynen te bewaeren alwaer , behalven een groot getal van kanons en mortiers, 3,5oo tonnen poeyer, 1,oo0 gelaede bomben ea
een groot getal van ballen gevonden wierden. Mr Goe
thals onderwierp zich aen het provisoor gouvernement,
en wierd kommandant van de provincie benoemd.
herovering van sieth.
Op den zelven dag, dat Brussel verlost was van de
bende van Frederik , hebben de inwoonders van Aeth het
jok van den Hollander afgeschud. Eenen trotsen luy tenantkolonel wasdaer, den 26 september, aengekomen om die
stad in staet van beleg te stellen. Den volgenden dag
vergaderde hy de troepen van het garnizoen , en om zich
te verzekeren van de gesteltenis der gemoederen, deéd
hy de soldaeten roepen : vivat de koning ! de troepen,
die byna alle Belgen waeren, riepen : viventles Belges!
en zy legden de wapens af. De Borgers namen deze
gelegenheyd waer; zy maekten de Hollanders, die de
wapens niet afgelegd hadden, gevangen, en zy speélden
kort en goed regt met Mr den luy tenant-kolonel : zy namen
hem vast en deden hun in eene voitner gaen, vergezelschapt van zynen adjudant, en van eenen kapiteyn
der kanonniers, die met hem gevangen waeren : dry ge
wapende borgers gingen met hem in de voituer, die
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omringd wierd van eene borgerlyke wagt : zy leydden
hem door de stad, en deden hem aen de hoeken der
kruys-straeten zynen hoed afdoen en roepen : vivent les
Belges! Mr deu luytenant-kolonel deed dit met alle de
bevalligheyd van eenen lafhertigen Hollander. De vero
vering van Aeth was zeker van groote aengelegenheyd
ter oorzaek van de menigte der kanons, waervan deze
stad voorzien was : seffens wierden 'er acht stukken met
eeue mortier en 200 tonnen poeyer naer Brussel gezon
den, die men daer, den 38 september, heéft zien aenkomen onder het geley van hunne kanonniers.
herovering van Bergen.
Den vreeden Hollander Howen, krygs gouverneur van
Bergen die,gelyk men (blad 387) gezien heéft, geenen
afschrik had van bloed te vergieten, wierd eyndelyk ver
nederd en buyteu staet gesteld van nog kwaed te doen :
hy , oixlerrigt zynde van de voórvallen van Brussel ,
en vrec/.ende dat het volk het voórbeéld der Brusselaeren zou navolgen , deed den 29 september een deel van
het garnizoen vergaderen op de groote merkt : nogtans
de borgers vergaderden daer ook roepende : vivent les
Belges! Iiy vraegde hun trotselyk wat zy wilden heb
ben? maer zy riepen nog al meer : vwent les Belges!
een deel van zyne troepen , bestaende nyt Belgen , be
gon te roepen gelyk de borgers: dit voórbeéld wierd ge
volgd van geheel het garnizoen, uytgenomffn van de
Hollanders, die 'er deel van maekten. Howen woedde van
gramschap : maer wat kon toch de gramschap van eenen
Hollander tegen de magt van Belgen! vele soldaeten van
het garnizoen, zonder aen Howen eene paspoórt te vraegen, trokken seffens gewapend op naer de poort d'Havré,
om naer huys weér-te-keeren. De hollandsche officieren
wilden de kanons, geladen met schroot, op hun doen los
sen : maer eenen sterken Belg rukte de brandende lonten
uyt de handen der kanonniers, terwyl de overloopers
hunue gewcêrcn laedden , dreygende van op de officie
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ren vuer te geven. Dit was al genoeg om die mannen
bang te maeken. De Belgen trokken dan garustelyk uyt
de stad. Het overig van het garnizoen, bestaende uyt
omtrent 2oo Hollanders wierd van de borgers krygsgevangen gemaekt, en op bet Gort van de poort d'Havré
gezet. Den trotsen Howeu wierd des anderen dags naer
Brussel gebragt en in de Petits-Carmes gesteken. De
oflicieren van bet garnizoen en geheel den Etat-major
wierden, 12 october , onder een geley van gewapende
borgers en van eenige gendarmen naer het kasteel van
Doornik gevoerd. Het is alzoo dat Bergen en zyn ryk
arsenael gevallen zyn onder de magt der Belgen.
Den Etat-major te Philippeville gevangen.
De verbittering der borgers van Philippeville was
6edert langen tyd zeer groot , en verwagtte maer eene
gelegenheyd om uy t-te-bersten : nogtans den toestel der
soldacten was dreygende ; het garnizoen l>estond uyt elf
honderd mannen; en alhoewel dezen byna alle Belgen
waeren, zy stonden nogtans onder bet bevel van offi
cieren die, twee uytgenomen, Hollanders waeren. Dit
niet tegenstaende de inwoonders van dit kleyn stedeken
konden hunnen afteer van het jok van Oranje niet meer
inhouden , en zy besloten van zich vry te maeken : zy
vergaderden den 3o september, des morgens ten 9 ueren.
Het garnizoen was op de groote merkt met vier stuk
ken kanon, gelaeden met schroot.
De borgers, willende de bloedstorting voorkomen,
zonden eenen gedeputeérden aen den kommandant van
de stad , om overeen-te-komen ; maer het was te vergeéfsch ; dien Hollander wilde niet luysteren : het bloed
ging dan vloeyen , wanneer twee borgers hunne fusie
ken in de locht afschoten roepende : vivent les Bel
ges! op den zelven oogenblik hebben de belgische soldaeten ook hun fusieken in de locht gelost, roepende:
vivent les Belges! borgers en militairen omhelsden mal
kander. Mr den koppingen kommandant met 19 van zjue
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officieren wierden vastgehouden en als gyzelaers bewaerd ; de hollandsche soldaeten wierden krygs-gevangen gemaekt, en alle de kanons bleven in de handen
der borgers.
'ufrlon, Neufchateau , Bouillon verlost van
de Hollanders.
Het hertogdom van Luxembourg verklaerde zich ook
voor de vryheyd. De inwoonders van Arlon namen de
wapens op, en jaegden het garnizoen uyt de stad. Deze
krygs-bende kwam , 3o september , te Neufchatean , voorgegaen zynde van eenige jongelingen van deze stad , die
hun met een brabandsch vaendel te gemoed gegaen waeren. Deze troepen waeren Belgen , maer alle de officie
ren, behalven twee, waeren Hollanders. De vreedheden,
welke de Hollanders te Brussel bedreven hadden , waeren
te Neufchatean al bekend, en hadden het volk zeer ver
bitterd : maer de aenkomst van het garnizoen van Arlon
stelde geheel de stad in beweging. Eenen talryken hoop
van volk vergaderde des avonds ten 9 ueren op de
merkt, en op eenen oogenblik waeren alle de troepen
ontwapend en afgedankt : hunne geweêren , kanons en
oorlogs-munitien vielen onder de magt der borgers, die
zich stelden onder het bevel van Mr Poncelet, om het
goed order te bewaeren. Alle de hollandsche officieren
wierden gevangen genomen, en den 1 october, onder het
geley van 5o gewapende borgers naer Brussel gebragt.
Dit voorval was haest te Bouillon bekend, alwaer de
inwoonders , den 20 september, bet brabandsch vaendel
al hadden willen opsteken : maer den borgemeester had
middel gevonden om dit te beletten, en men had ook
alle mogelyke voórzorg genomen , op dat de borgers niet
zouden onderrigt worden van het gene 'er te Brussel
omging. Dit duerde tot den 3o september, wanneer
men vernam, dat de Hollanders te Brussel geklopt wae
ren en dat de troepen de stad van Arlon hadden
moeten verheten. De borgers van Bouillon wilden dan
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hunne stad ook vrymaeken : zy ontwapenden het gar
nizoen , staken het brabandsch vaendel op , en maekten zich meester van alle de wapens , die daer gevonden
wierden.
Kapitulatie van Doórnik.
De Regering van Doórnik, die stand vastiglyk geweygerd had het brabandsch vaendel uyt-te-steken , wierd
eyndelyk gedwongen aen den wensch van het volk te
voldoen : doch deze voldoening is maer gegeven geweest ,
wanneer geheel de stad in beroerte was. Zekeren Ernest
Druez had de stoulmoedigheyd van, den 28 septem
ber des morgens omtrent n ueren, op de groote merkt
de proklamatie van het provisoor gouvernement aen-teplakken , waer door de Belgen , ontbonden wierden van
den eed van getrouwigheyd, die zy aen den Hollander
gedaen hadden : hy deéd nog meer ; hy ging de zelve ,
by middel van eene bel , bekend-maeken omtrent de kasernen en op alle de kruys-straeten van de stad. De
straeteu waeren terstond opgehoopt van volk, roepende :
vivent les Belges! alle de uythang-berden, die met de
wapens van Oranje beklad waeren, wierden aenstonds
weg genomen ; eenen hoop gewapende borgers doórlie
pen de stad met een brabandsch vaendel, en zy dedeu
alle de soldaeten, die zy te gemoed kwamen, de Oranjekokarde afleggen , het welk de Belgen geêrne toeston
den. Eenen hollandschen kolonel, die den aert der Bel
gen nog niet kende, wilde zyne kokarde bewaeren; maer
hy wierd op de merkt van het volk omringd ; men trok
hem zyne epanletten af,zynen schaco en zynen degen:
eenige Hollanders durfden schieten op het volk : maer
zy wierden op den oogenblik ontwapend door de bor
gere, die zich ter zelver tyd meester maekten van het
grootste deel der posten.
De Hollanders bleven nog meester van S' Jans-kwartier, en van de Capucienen. De soldaeten van dezen
laetsten post riepen korts na middag, dat zy zich wil

5i8

Willem

den vereenigen met de borgers : dezen nader komende
wierden verraederlyk geslagen met de ballen der Hol
landers : dry borgers wierden gedood en eenigen ge
kwetst. Maer de Belgische soldaeten, die daer met de
Hollanders gemengeld waereu , braken aenstonds de poort
open , en zy verlieten eene plaets , daer het bloed van
hunne broeders zoo verraederlyk was vergoten geweest.
Het garnizoen, bestaende uyt meer als twee duyzend
mannen, onder de welken 'er maer dry of vier hon
derd Hollanders weeren , begon meer en meer te deserteéren ; de eenen vervoegden zich by de borgers , de
anderen trokken gewapend uyt de stad, zonder dat de
wagt aen de poorten zich verroerde om hun tegen-tehouden. Den generael Wantier had zich op het kasteel
met eenige troepen in veyligheyd gesteld 1 en bereydde
zich daer om wederstand te doen. Maer den volgeuden
dag , 29 september , is den Graef de Nieupoort met den
kolonel Hotton te Doórnik aengckomen, ten eynde van
het provisoor gouvernement te doen erkennen, en van
alle middelen te gebruyken om de bloedstorting te be
letten; zy zyn aenstonds in onderhandeling getreden
met den generael Wautier, en hebben hem overtuygd,
dat hy niet lang zou kunnen wederstaen aen den wensch
van het volk. Daer wierd, den 1 October, eene kapitu-r
latie geteekend, waerby men over-een-kwam, dat alle
het materieel aen het nieuw gouvernement zal over
geleverd worden ; dat het kasteel en alle de forten door
de borgerlyke wagt zullen bezet worden ; dat alle de
Belgische officieren , die willen dienst nemen in het
leger der Belgen, hunne plaets zullen houden; dat de
geuen, die zullen weygeren het gouvernement te er-r
kennen, zullen als krygs-gevangen aenzien en behandeld
worden; dat de hollandsche soldaeten vryelyk mogen
naer huys gaen , na de wapens afgelegd te hebben, en
dat het kasteel terstond zal ontruymd worden , het welk
den zelven dag ujtgevoerd wierd.
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Gevegt te Namen.
De dappere inwoonders van Namen hebben ook eenen
dag van vegten en van barricades gehad : immers op
den i october , des morgens 9 neren , ging 'er eene me
nigte van volk naer de groote merkt, roepende dat zy
wilden wapens hebben : de wagt der Hollanders , zon
der eenige afvraeging te doen, gaf 'er vuer op; dry borgers wierden gedood. Het volk ziende die ongelukkigen
op de plaets dood liggen, woedde van gramschap, de
storm-klok wierd aenstonds getrokken, de trommel wierd
geslagen, en op eenen oogenblik was geheel de popu
latie op de been : maer men had geene wapens, en vele
jongelingen, die 'er van voórzien waeren , hadden zich,
naer Brussel begeven. "Wat dan gedacn ? de borgers
werpen zich op eene wagt van de Hollanders, en aeustonds op eene andere, die zy byde ontwapenen : het
is alzoo dat zy zich meester maeken van veertig fusieken. Dezen zyn de eenigste wapens, die zy in hunne
magt hebben, en zy willen gaen vegten, om twee duyzend soldaeten uyt de stad te jaegen ! ten geéft niet ;
zy hebben betrouwen in hunne dapperheyd : zy breken
de straeten op, zy maeken barricades , en draegen eene
menigte van kassey-steenen in de huyzen. De Hollan
ders willen dit beletten, en schieten op het volk; de
borgers stellen zich agter de hoeken der straeten, en
schieten met zoo groote preciesheyd op de Hollanders ,
dat dezen hunne posten in het inwendig van de stad
verlaeten,en gaen stand nemen op de vesten, van waer
zy met schroot schieten ;zy meyuen agter hunne storm paelen in veyligheyd te zyn, en ongestraft de dood te
werpen onder de borgers : maer dezen nemen het helddaedig besluyt van den vyand stormenderhand aen-tevallen, en de stads pooiten open-te-doen voor de buyten-lieden , die op het geklep der klokken , met wapens
kwamen toegeloopen. De poort van St-Nicolas wierd
dan aengetast en, na een bloedig gevegt, ten 10 ueren,
door de borgers veroverd als ook de kanons, die haer ver-
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(ledigden. De inwoonders van j4rdenn.es, Brümagne ,
Gembloux , en van andere dorpen, kwamen Linnen en
namen aenstonds deel in het gevegt. De ka nous, die men
nu bekomen had wierden gevoerd naer de andere pos
ten, daer de Hollanders nog meester waeren,en wier
den gebruykt om de storm-paelen in-te-slaen en te verbryzelen. Des avonds zes ueren, waeren de borgers meester
van alle de poorten, uytgenomen van de Brusselsche
poort, wiens verovering zeer moeyelyk was, om dat zy
verdedigd wierd door de kanons van het kasteel : men
besloót dan van de zelve in den nagt te overrompelen.
Nogtans de Regering had twee gedeputeerden naer het
kasteel gezonden , om aen den generael Van Geen het
voórstel te doen van de stad en kasteel, by verdrag, te
ontruymeu. Het volgende antwoord van dien lafhertigen Hollander doet zien, hoe beleefd en verveêrd hy
geworden was, sedert dat de Belgen hem geklopt hadden.
« Van het kasteel van Namen 1 october 1830.
«Tot antwoórd op het voórstel, het welk de heeren der Re
gering my de eer gedaen hebben van my te zenden doór de
heeren gedeputeêrden d'Acoste en Garcia, ik haest my hun te
laeten weten , dat ik bereyd ben , om niet eenen post in de stad
te laeten , op voórwaerde dat ik zal mogen doen ontruymen het
brood en meél, toebehoorende aen de troepen en niet aen het
gouvernement, als ook de papieren en de by zondere goederen,
die deel maeken van het kleedsel der troepen , en die hunnen
byzonderen eygendom zyn.
« Dan neém ik aen , dat die ontruyming beschikt word doór
militaire en borgerlyke kommissarissen , en ik verbind my, dat
'er niets , het gene behoord tot wapening of materieél , zal mede
genomen worden. Ik verlang wel vueriglyk, dat de heeren van
de Regering mogen toestemmen aen myn voórstel , en il zal van
mynen kant alles doen, wat in myne magt is, voór de vcyligheyd van de stad en van haere inwoonders.
« Indien de heeren der Regering myne vraegen rypelyk willen
overwegen , zy zullen , zoo ik hoop , 'er niets te veel in vinden ;
ik hoóp ook , dat men de familien en de byzondere eygendommen der militairen, die ik aen hunne goedwilligheyd aenbeveél,
zal eerbiediegen : op deze voórwaerden verpligt ik my uytdrukkelyk van het vuer op de stad of op haere inwoonders te doen
ophouden , op voórwaerde dat de borgers ook ophouden van te
schieten.
« Den Luytenant-Genetael Vah G«ex. »
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Antwoord.
Namen 1 october 1 1 i/a «fa ueren des avonds.
• Tte Regering van de stad van Namen neémt de voórwaerden
aen , welke 7.yne Exe. den Luytenant-Generael haer voórstelt.
■ Zync Esc. zal, morgen vroeg ten 9 ueren, aen de Regering
de kommissarissen mogen zenden om de gezegde voórwaerden
uyt-te-voeren.
« De leden tan den raed der gemeentehjke bestiering.
« L. S. De Renette, V. Zoude, Jüst. De Labevule ,
B. B.vsTiEJi , Seeret. Gerabd Fallox. »

De inwoonders van Namen hebben dezen dag getoond,
wat schoone daeden de dapperbeyd kan te wege bren
gen : immere die zelve borgers, die des morgens geene
geweêren badden om een talryk garnizoen te bevegten,
waeren des avonds, ten 6 ueren, meester van tien stuk
ken kanon en van een groot getal geweêren , die zy op
den vyand afgenomen hadden; zy hadden ook zestig
krygs-gevangenen gemaekt die , voór het grootste deel,
met de wapens in de hand gevangen waeren , en nogtans bet leven behouden hebben. Deze edelmoedigheyd
zal altyd tot hunnen lof verhaeld worden. Dertig bor
gers zyn 'er dezen dag dood gebleven, en een grooter
getal gekwetst.
Des anderendags wierd, tusschen de borgerlyke en
militaire - k om issa rissen , alles beschikt voor de ontruyming van de stad en van het kasteel. Den 3 october,
vier ueren naer middag, wierd het brabandsch vaendel
op bet hoogste van het kasteel opgesteken, tusschen
het gedommel van het kanon en het geluyd van alle
de klokken van de stad. Den kloeken potriot Mr Brincourt,die op het kasteel gevangen zat, en ingevaerwas
van het leven te verhezen, om dat hy eene kompagnie
vrywilligers had willen naer Brussel zenden , wierd op
den zelven oogeqbhk in vryheyd gesteld.
De Hollanders hebben , op den 4 october , de stad cu
kasteel van Namen ontruymd , verlaetende alle de ar
tillerie en oorlogs- gerief j zy wierden van dorp tot dórp
65.
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door de borgerlyke wagt naer Antwerpen geleyd in ge
volge de kapitulatie, die op den 3 october geteekend was.
Overgaef van Charleroy.
Deze stad is by verdrag overgegeven : immers Mr Buaen, nieuwen kommandant van Bergen , bad de heeren
Matbieu , kapiteyu der borgers-wagt en den kapiteyn
Greind naer Charleroy gezonden, om het garnizoen opte-eysschen van de stad te verlaeten : zy kwamen daer
aen op den 3 october , des morgens ten vier ueren , en
volbragten aenstonds hunne zending. Den kommandant
van de stad, die al meermaels ondervonden had, dat
de inwnonders kloeke Belgen zynde, bekwaem waeren
om hem te praemen van te verhuyzen, had bet goed
gepeys van te kapituleéren, op voorwaerde dat hy en
zyne 8oo soldaeten twee dagen tyds zouden hebben om
hun pakje te maeken. De kanons en krygs-tuygen moes
ten op het kasteel blyven; de troepen mogten niets medenemen dan hunne eygen bagagie. Dit verdrag wierd op
den 5 october uytgevoerd , waaneer bet garnizoen ver
trokken is.
Gevegt van Ste-Walburge , het kastee/ van Luyh overgegeven.

De stad van Luyk was, sedert de voórvallen, boven gemeld
(bladz 8-44) stil gebleven tot 30 september, wanneer men des
morgens vernam dat een eonvooy, onder het geleyde van eene
bende kwirassiers en van 400 mannen voet-volk met 3 stukken
kanon, gekomen was van Tongeren, en gezien wierd omtrent
Ste-Walburge. Eenige parlementairen kwamen by de voorposten
van de Luykenaers , en vraegden om den Graef de Berlaymont ,
kommandant. der borgers-wagt, Ie spreken. Dezen haestte zich om
by hun te gaen. Den generacl Daine , die dan nog in den dienst
van Holland was, liet aen den Graef weten dat hy verlangde
negen karren met levens-middelen in het kasteel te brengen.
Mr de Berlaymont weygerde eerst daer aen toe-te-stcmmen : maer
na alles wat Daine hem deed zeggen, peysde hy te moeten toestaen , dat 'er vyf karren zouden in het kasteel binnen komen,
en hy liet dit weten aen de verseheyde posten der borgers. Maer
de vrywilligers, gedenkende alle de moorden te Brussel bedreven
door de Hollanders, wilden vegten om den doorlogt van het
eonvooy te beletten. En vvaerlyk hier wierd hevig gevogten. De
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vrywilligers al te driftig zynde om de Hollanders in het vlakke
veld aen-te randen , hebben vcél geleden doór de aenvallen der
kwirassiers : doch zy verdedigden zich kloekmoediglyk met de
bayonnet. Terwyl men hier aen het vegten was , gebood den
generael Van Boecop, kommandant van het kasteel , eenen uytval,
om een diversie te maeken : 800 mannen kwamen af met 8 stuk
ken kanon : maer de borgers , geposteêrd in de huyzen en agter
de haegeu van verscheyde hoven, onthaelden hun met eene he
vige fusillade. Ia den lelven oogenblik kwam 'er eene bende van
de borgers-wagt, met 2 stukken kanon, van den kant van Aus
en randde de kwirassiers en het voet-volk van het eonvooy langs
agter aen. De Hollanders, gesteld tusschen twee vueren, namen
schielyk de vlugt; en de vyf knrren met levens-middelen, die
reeds te S,c-Walburge gekomen waeren, vielen in de handen der
overwinnaers. De 800 mannen van den generael Boecop, maekten
zich ook van kant: maer de kloeke Luykeuaers zaten den vyand
zoo hevig op de hielen, dat zy zich meester maekten van zyne
dry stukken kanon. Nogtans de Hollanders deden, 2october, nog
eenen uytval uyt het kasteel. Zy doórliepen den berg regt over
het fanbourg Vivegnis en langs den kant van Tawes, om zich
eenige eét-waeren te bezorgen. Maer terwyl zy daer bezig waeren
met plunderen en met twee huyzen in brand te steken , wierden.
zy doór de borgers van Luyk langs alle kanten aengetast eii
overhoop geworden ; zy liepen dan te rug naer het kasteel. Nog
tans zy hebben dezen uytval niet ongestraft gedaen ; want nieer
als 20 moordenaeren zyn daer dood gebleven : jae , moordrnaeren : immers zy hadden de heeren Lequeu , r'ynarche, Bolsée en
zynen zoón, die in den kelder gevlugt waeren vermoord; zy had
den eene zwangere vrouw , die haere eenigste koey verdedigde ,
met bayonnetten dood gesteken ; eene andere vrouw had het zelve
lot gehad : ik laet daer te spreken van andere schelmstukken die
zy nog bedreven hebben.
Maer alhoewel de Hollanders veél gestolen hadden , dit kon
nogtans hunnen honger niet verzaedigen , en de eét-waeren, die
zy in de borgers-huysen geroofd hadden , waeren ook haest verbezigd : zy waeren dan gedwongen van in onderhandeling te tre
den om te kapituleéren. En waerlyk op den 0 oclober wierd 'er ,
tusschen den Graef de Berlaymont en J. Van Boecop, een verdag
geteekend , waerby aen de Hollanders toegestaen wierd van met
hunne wapens , bagagien en dry stukken kanon uyt-te-trekken , en.
zich naer Maestricht te begeven. Mr de Berlaymont had wel kunnen
af-eysschen van de wapens af-te-leggen : maer hy wilde wat toe
geven om, zoo haest mogelyk, de stad te verlossen van de nabyheyd van die vreede soldaetery. Nogtans de Hollanders moes
ten verlaeten alle de andere kanons en oórlogs-munitien , die
op het kasteel waeren, en die eene zeer groote weêrde hadden.
De Belgen , die in den dienst van Willem waeren , hadden de
vryheyd van te Luyk te blyven, of van met de troepen naer
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Maestricht te gaen. In den namiddag van den zelven dag, zyn de
elf honderd Hollanders uyt het kasteel gekomen om hunnen aftogt te doen. Den generael Van Boeeop , met de kolonels Favaüge
en Pestiaux waeren aen het hoofd der troepen, die in de grootste
Btilzwygenheyd marcheêrden tusschen een dobhele ry van gewa
pende borgers, onder het bevel van Mr de Berlaymont : dezen ,
om alle wanorder te voórkomen , deéd de Hollanders uytgelcy tot
inde pleyn van Rocour, daer hy hun eene goede reys wensehte.
Hy keerde met de borgers te rug naer de stad , daer hy ontfangen wierd met de hevigste en wel verdiende loejuygingen van
alle de iuwoonders, aeu de welke hy onder andere zegde : tcy
hebben nog niets gedaen : ik hoóp , dat gy my zult helpen , om alle
de Hollanders tot in hunne moerasschen te rug te dryven.

Alle de andere steden wierden de eene na de ande
ren van de Hollanders verlaeten : doch Gent en Autwerpen gaven groote onrust, om dal Willem daer nog
Laetzogtige aenhangers had.
De Hollanders verlaeten Gent by kapilulatie.
De inwoonders van Gent waeren in het algemeen , zoo teer
dan in andere steden, genegen om het jok van Oranje aftcschudden in weerwil van een kleyu getal van braeve lieden , die ge
woon waereu hun deel te ontfangen van het million de {"industrie.
Den kloeken wederstand van Brussel te Gent bekend zynde, begon
het volk (27 september) te woelen, en het scheen den volgenden
dag poogingen te willen doen om Mr Beanearne, drukker van
den Calholique , met geweld uyt de gevangenis te verlossen. De
autoriteyt, om groote ongelukken ie voórkomen, vond goed van
hem (29 september) los te laeten, en de zegels, gesteld op zyne
drukkery, te ligten. Nogtans des anderen dags was de beweging
nog geweldiger. Den gouverneur Van Doórn, den kriminclen pro-?
kureur de Coninck en vele anderen van den zelven winkel namen
hfymelyk de vlugt : Saxo-Weimar was hun al voórgeloopen en
had zyne vrouw te Gent geladen; zy venrok nu ook in haeste
oui haeren man te Meenden ie gaen vinden. De militaire overheyd ,
zeer wel gevoelende dat het niet mogelyk was aen de talryke en
verbitterde populatie van Gent hel hoofd ie bieden, maekte (80 sep
tember) met het borgerlyk bestier een verdrag, waerby het gar
nizoen binnen de 24 ueren moest aftrekken naer het kasteel , het
welk uytgevoerd wierd.
Maer alles was hier mede nog niet afgedaen. Immers de oran
gisten, verdobbelden hunne heymelyke streken om tweedragt Ie
werpen onder het volk. Den 1 october, eer dat de borgerlyke wagt
het hrabandsch vaendel opgestekeu had , wierd 'er eene naemloozeproklamlieuylgestioovd , waerin men zegde : Brussel en Lui/k
hebben hunne koleurcn genomen , traerom zouden wy de onzen niet
nemen? tcie van ons weet niet dut deze koleuren , altyd lief aen
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allen tlaeming , geél en zwart zyn ? laet ons vlaemingen wezen;
laet ons die holewen aenncmen , dat zy ons teeken zyn tan verza
meling. » Dan gaf men de naemen op van 7 persoonen , die het gou
vernement van Vlaenderen moesten uytmaeken , en waervan men
Mr Van Crombrugge als president aenweés. Men noemde ook de per
soonen , die de kommissarissen moesten zyn van den godsdienst ,
van de iinancie , van het inwendig, van justitie, van kommercie
en nyverheyd.
Nogtans Mr den Baron Coppens,zoo even opper-kolonel geko
zen van de borgerlyke wagt , stelde zich hcviglyk tegen de uytvoering van die oranje-streék , en geboód het brabandsch vaendel
op de torens van Gent op-te-steken , het welk den 2 october des
morgens 6 ueren gedaen wierd in het bywezen der borgerlyke
wagt, en tusschen het geluyd van de groote klok. De Kegermg
zond aenstonds de heeren den Graef de Steenhuyze , de Ryckere en
Bossaert naer Brussel om het provisoór gouvernement te erkennen.
Dit alles deéd eenen goeden indruk np het volk , en men hoópte dat
de publieke rust niet zou gestoord worden : maer eene koropagnie
van de borgers wagt, die op Sinte-Peeters plaets geposteêrd was,
wierd in den avond van den 4 october doór eeneu hoóp ruststoorders beschimd en zoo geweldigd met steenen aengerand , dat
zy gedwongen was van vuer te geven. Eenige persoonen wier
den gewoond en 1 1 aengehouden. Mr Coppens gaf des anderen
dags de volgende proklamatie, die genoeg doet zien, dat 'er te
Gent verbasterde Belgen gevonden wierden , die bekwaem waereu om tot wanorders en oproer op-te-stoken.
« Bracve borgers van Gent !
« Gy hebt gisteren, voór den eersten keer, uwe kloekmoedigheyd
getoond en aen de stoorders der publieke rust doen gevoelen , dat
gy niette vergeésfch wapens ontfangen hebt. Uctgebruyk, dat
gy gedwongen zyt geweést 'er van te maeken , heeft eenige slagtoll'i'rs veroorzaekt. Laet ons hopen dat het de laetsten zullen zyn.
Indien eenige kwaedwilligen de klas der werklieden, die zich tot nu
toe de vriendin van het order getoond heéft, tegen u kwamen opte-hitsen, vreest niet: onze zaek is de gene van de vryheyd, en
zy zal,gelyk overal, de beletsels overwinnen, die men haer zou
poogen te verwekken.
« Den opper-kommandant der borgerlyke wagt Ca. Coitens. »

Niettemin de publieke rust was geduerig in gevaer
van gestoord te worden do<5r Let opstoken van de aenLangers van den prins van Oranje, die te Antwerpen
ging aenkomen, om Belgien, in den naem van zyue va
der, te bestieren.
EYNDE VAX HET TWEEDE DEEL.
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De aenkomst van Mgr Nasalli in den Haag is voór de janse
nisten van Holland eene goede gelegenheid geweést om nog eens
hun oud systema van hedriegery te vernieuwen. De kettersche
bisschoppen van Utrecht, Haarlem en Deventer zonden twee van
hunne klergie naer den Haag om met den nuncius van den Pans
een gespreék te hebben. Mr Belly zynen sekretaris, eenen geleerden
man die de oude streken der jansenisten grondig kende, ontfing
hun, en vraegde of zy gekomen waeren om een formulier te onder
teekenen , waer doór zich wilden onderwerpen aen de deereten
der Pansen, die hun gedoemd hadden en naementlyk aen de bulle
Unigenitus van Clemens XI van 8 september 1718 rzy antwoórd
den dat zy bereyd waeren een formulier , opgesteld in alcexeyme termen ,
te onderteehenen , tcaerin zy zouden rerklaeren, dat zy erkennen en
aenneémen alle de artikelen der katholyke kerk. Mr Belly, zeer wel
verstaende dat die mannen maer gekomen waeren om te dispu
teéren, en dat zy de oude listen van hunne voórzaeten wilden
gebruyken om te bedriegen , zegde hun dat het niet noodig was
hun by den nuncius binnen te brengen , mits zy wilden volherden in de doling; en hy zond hun weg.
Dat den lezer my toelaetehier iets te zeggen van den handel der
jansenisten , die tot den dag van heden nog aenhangers hebben
in Belgien.
Wanneer de vyf kettersche prepositien , getrokken uyl het boek
van jansenius, het welk men Augustinus noemt, door Innocen-r
tius X den IA mey 1658 gedoemd waeren, dan hebben de janse
nisten geappelleêrd van den Pans , die zy zegden ktcaelyk onderrigt
te zyn , op eenen Paus die hetir zou onderrigt zyn. Maer als die
zelve propositien laeter door verscheyde Pansen wederom gedoemd
wierden , dan hebben de jansenisten , verre van zich aen den H. Stoel
te onderwerpen, wat nieuws uytgevonden ; zy hebben gezegd en
hardnekkiglyk staende gihouden, gelyk zy nog staende houden,
dat die gedoemde propositien niet gevonden wierden in het boek
van Jansenins, gevolgenlyk dat den 11. Stoel gedoóld had met die
propositien, als zich in dat boek bevindende, te doemen, en zy
hebben zich dan beroepen op eene toekomende algemeene kerk-zergadering. Maer indien zy doór eene H. kerkvergadering gedoemd
wierden , wat zou hun kunnen beletten van zich te beroepen van
eene kerk-vergadering , die ktcaelyk onderrigt is , op eene kerk -ver
gadering die beter zou onderrigt zyn? en zoo voorts zonder eynde.
Daer blcéf dan aen den H. Stoel niet over als streng te zyn
tegen de wederspanningen , die inderdaed met den ban-blixem of
excommunicatie geslagen wierden. Doch zy gingen voort in hunne
wederspannigheyd. Eu na dat hunnen opstand tegen den H. Sloel
verscheyde jaeren geduerd had, dan kregen zeven hollandsche
priesters , die zich kanoniken van Utrecht noemden , in den zin
van den aertsbisschoppelyken stoel van Utrecht op-te-regten. De
zen stoel was sedert meer als eene eeuw afgeschaft , en de katho
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lyken Tan die land-streken wierden, voór het geestelyk. bestierd
door apostolyke vicarissen. Die zeven priesters waeren alle wederspannig aen de beslissingen van de H. kerk , uytgesproken
tegen de dolingen van Jansenius en van Quesnel. Zy kozen voor
aertsbisschop zekeren Cornelius Steenhoven eenen van hun , en
zy lieten dezen keus weten aen den Pans, hem biddende van hem
te bevestigen. Zy kregen geen antwoórd, en het H. Collegie der
kardinaelen (den Pans gestorven zynde) bevoól aen de nabuerige bisschoppen van dien ingedrongen Steenhoven niet te wyden :
en waerlyk zy weygerden in die heyligschtndende wyding deel
te nemen. Maer ongelukkiglyk zekeren Varlet , Coadjutor van
Babiion ien , woonende in Bolland, daer alle de vyanden van de
roomsche katholyke kerk alsdan gelyk nu , hunnen toevlugt na
men , Varlet, zeg ik, afgezet, verboden van eenige bediening te doen
en geëxcommuniceerd (a ) tot straf van zyne kettersche gevoelens ,
dien Varlet , had de duyvelsche vermetenheyd van Steenhoven te
wyden op IS october 1724; hy had voór mede-helpers twee zoo
genoemde en geëxcommuniceerde kanoniken in plaets van twee
bisschoppen , die 'er doór de heylige kerk-regels vereyscht wor
den. Alhoewel Steenhoven en Varlet , doór deze dacd alleen ( ipso
facto) , de straffen van de kerk ingeloopen waeren ; nogtans Benedictus XIII hcéft hun by naeme , doór zyne bulle van 21 februarius 1725, met den grooten kerkelyken ban geslagen. Sedert dien
tyd heéft de ingedronge klergie van Utrecht de zelve schisma
tieke wys altyd gevolgd , gevende aen haer zelve bisschoppen ,
zonder daer toe eenige magt of regt te hebben.
Nogtans zekeren Meindartz , eenen der eerste ingedrongene her
ders van Utrecht stelde eenen bisschop van zyn fabriek te Haarlem
en eenen anderen te Deventer, uyt vrees van altyd geenen Varlet
te vinden om de opvolging der kettersche bisschoppen voort-tezetten. In het vervolg , ideren keer dat de geexcommuniceerde
priesters van Utrecht eenen nieuwen bisschop gekozen hadden ,
lieten zy dit weten aen den Paus, vraegende zyne bevestiging,
betuygende hunne onderwerping aen den IL Stoel, en hunne gehoorsaemheyd aen den genen , die zy den Stadhouder van Christus
en den algemeynen Vader der geloovigen noemden : maer ideren keer
ontfingen zy een antwoórd , waer door den nieuwen bisschop en
de genen die hem gekozen hadden wederom met den geestelyken
ban geslagen wierden. Het is alzoo dat alle de Pansen, sedert
Benedictus XIII, tot heden toe gehandeld hebben met die hard
nekkige ketters. En waerlyk wy bebben over weynige jneren
gezien dat Leo XII, doór zyne bulle van 25 augustus 1825, ze
keren Willem Vet , nieuwen ingedrongen bisschop van de Deventer
geexcommuniceêrd heéft. Willebrordus Van Os , ingedrongen aerts
bisschop van Utrecht, den 28 februarius 1825 gestorven zynde,
(a) Suspensus, interdictus et excommunicalus.
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wierd Jan Van Santen doór koninklyk besluyt van 29 angustus
zelve jaer , benoemd om dien Van Os op-te-volgen in zynen schismatieken stoel en in zynen wcderspannigheyd ; maer Jan Van
Santen volgde hem ook op in de kerkelyke straffen , waer mede
den ielven Pans hem sloeg doór zyne bulle van 13 januarius
1826. Weynigen tyd daerna zag men in het licht komen eenc
verklaering (a),waerin de kettersche bisschoppen van Utreeht,
Haarlem en Deventer zeggen :
• Hebbende geen ander oogmerk als den wil van God, het
welzyn en bandhaeving van onze kerken , en uytdrukkelyk verklaerende op de geheyligste vvys,dat wy geen inzigt hebben van
oyt iets te ondernemen of zelfs op-te-vatten , het welk zou tegenstrydig zyn aen de eenige heylige, katholyke en apostolyke kerk
of aen de weêrdigheyd van den n. Stoel, aen den welken, gelyk
wy hier publiekelyk beleyden, wy tot den laelsten snik zullen tastgehegt blyren door de banden ran eene onrerbrekelyke gemeynschap
(b); en dat wy noyt zullen afwyken van de wettige hoogagting die
wy schuldig zyn aen onzen H. Vader Leo XII....»
Voorders willende een overtuygend bewys geven van hunne
hoogagting voor den H. Vader, en doen zien dat zy , doór de ban
den van eene onverbrekelyke gemeynschap, vastgehegt zullen blyven aen den H. Stoel, eyndigen zy in dezer voegen :
«Volherdende in allede betrekken (dans tornt les appels) gedaen ,
het zy doór ons het zy te voeren doór wylen de aertsbisschoppen
van Utrecbt of doór het kapittel van de metropolitaene kerk ,
sedert 1719 tot dezen dag, de zelven vernieuwende voór zoo veel
het noodig is , en hun aenmerkende als hier ingevoegd ; wy appel^
lkereN voór zoo veél het noodig is , zoo van de boven aengehaelde
bullen (c), als van de genen van Leo XII, waervan de eene gedagteekend is den 25 angustus 1825 en de andere den 18 januarius 1826, als ook van de straf opleggende vonnissen, die daer
uytgedrukt worden, als zynde ontcettig, nul en ran geender weerde;
bovendien (wy appelleeren) van alle de voórnoemde onregtveérdigheden , en van ider der zelven in het byzonder... op de naestkomende algemeene kerk-vergadering , die wettiglyk zal byeen ge
roepen worden in eene veylige plaets, daer wy vryelyk zullen
kunnen komen , wy of de genen die wy zullen kunnen zenden.
Wy vraegen op de uytdrukkelykste wys de brieven genaemd apos(a) Gedrukt te Haarlem in de latynsche en fransche tael , bevattende
5o hl.nl/yclcn in -i".
(Ii) Of gy witt of niet en wilt,gy zyt, door de excommunicatie, afgesne
den van den II. Stoel , gy zyt uyt den schoot van den waeragtigc kerk van
Christus uytgcworpcn ,«n gy zyt aen Satan overgeleverd.
(c)Zy hadden, in het begin van deze verklaering , gesproken van de
bulle van Innocentius X van 3i méy i653,ats ook van dé constitutie
van Alexander VII van 16 october i65G en eyndelyk van de genen van
Clemcns XI van 16 julius 1^5 en yan 8 september 171 3.
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Mos , bevelende onze persoonen , onzen «tact en onze regton aen
de godlyke bescherming en aen de gene van de algemeene kerk
en van het voórnoemd generoel Concile, en voór ons houdende
de magt van diergelyk appel te vernieuwen in zulke placts , op
T.n I ken tyd en voor zulke autoriteyt, gelyk wy het betaemelyk
zullen oórdeelen.»
Hier uyt zal den lezer gemakkelyk kunnen besluyten, dat de janse
nisten hardnekkig voortgaen iirde dolingen van hunne voorzaeten ,
en dat het gedaen is, als kamelot eens zyne plooy genomen heéft :
Q«o semel eat inl/ula, rocen' seroabit odorem
Tttita il ir.

Maer den lezer zal misschien verwonderd zyn , dat den Pans den
eersten ingedrongen aertsbisschop van het schismatiek kerkje van
Utrecht en daer na alle zyne opvolgers met den kerkelyken ban
geslagen heéft , terwyl zekeren Helsen , die te Brussel een splinterhieuw kerkje hréft opgeregt , doór den Paus nog niet geexcom
municeêrd is. Het verschil tusschen die twee kerkjes is wat groot i
want alhoewel hunnen oorsprong even boos en grouwelyk is ;
niettemin den Pans, zoo my dunkt, heéft de zelve praemende
beweégreden niet om aenstonds met Helsen te doen , gelyk hy
met Steenhoven en zyne opvolgers gedaen heéft. En waerlyk al
hoewel- die jansenisten ingedrongen en ketters waeren , alhoewel
zy wedorspanning bleven aen den Pans, en alhoewel zy het schisma
voltrokken hadden met het kerkje van Utrecht op-te-regten ; nogtnns zy hielden niet op van publiekelyk te betuygen, dat zy ge^oorzaem en vastgehegt bleven aen den stadhouder van Christus,en dat zy zich piet wilden afscheyden van de H. Roomsche katholyke en apostolyke kerk : zy gebruykten dezen schynheyligen mid
del , die de jansenisten nllyd gebruykt hebben en nog gebruyken ,
om de eenvondigen te bedriegen en aenhangers te macken. Het
was dan noodig van hun , als verrotte leden aenstonds en publieke-''
lyk af-te-snyden van het geestelyk lichaem van de H. Kerk, op dat
de geloovigen doór hunne kettery niet zonden besmet worden.
Wat Hehen aengaet , die zoo fyn niet is gelyk de jansenisten ,
hy heéft openlyk ven.aekt aen den Pans, hy hréft de H. Roomschc-katholyke religie publiekelyk verloochend, en dus kan hy
niemand bedriegen : want die hem willen aenhangen , weten te
voren dat zy zyne discipelen niet kunnen zyn zonder, met dó
dacd, te verzaeken aen het eenig waeragtig geloof, buyten het
welk 'er geene zaligheyd te hopen is. Indien Helsen, gelyk Steen
hoven , na de opregting van zyn kerkje betuygd had, dat hy wilde
lidmnct blyven van de H. Roomsche kerk, dan zou hy gevaerlyk
geworden hebben voór de eenvoudigen , en in dit geval, naer
myn dunken , zou den Pans of den Aertsbisschop van Mechelrn!
hem zonder twyffiel in den ban gedaen hebben : maer mits Helsen:
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<ich zelve publiekelyk van de H. Kerk afgescheyden heéft, zoo
dunkt tny, dat den Pans en den Aertsbisschop zich niet meerder
zullen bezig houden met hem, al* meteenen turk, die te Brussel
eene moskée zou opgeregt hebben.
Wel is waer dat Helsen zyne verseh uytgebroeyde religie voór
stelt als kathohjk-ay.ostolyk : maer hier door maekt hy zich meer
belachelyk als gevaerlyk : want ider een en de kleyne kinderen
zelve weten, dat kntholyk beteekend algemeen, dit is : verspreyd
onfier alle rolkeren en in alle landen de* werelds; en de religie
van den bloed Helsen is (och armen!) alleenlyk verspreyd onder
alle de spinnekoppen in eene logie der I'ranc-Macons te Brus
sel ! en indien de helsehn religie in het een of ander berookt
herbergsken , zjch somtyds zoekt te verspreyden , den weêrd, die
geen lachen verstaet , ie aenstonds daer om den predikant aen de
deur te knjen , zoo men te Brussel spreékt. Wat aposlolyk aengaet , men mag Iielsen het ongel yk niet aendoen van te peyzen
dat liv daer doór wilt zeggen, dat zyne religie ran de tyden der
apostelen af tol nu toe altyd gestaen heeft : neen ! zoo eene zottigheyd zou in het verstand van zoo eenen klaerzienden man , die
altyd en in alle plaetsen brilt, niet kunnen vallen! men moet
dan denken dat hy zyne religie apostolyk noeuU, om eenvoudiglyk
en zonder eeuige nuilice te kennen te geven, dat hy eenen nieuwen
apostel is, gezonden om eene nieuwe religie te prediken : maer
mits men niet weet wie hem gezonden heéft, en dat zyne leering
door geene mirakelen bevestigd is, vry aen ider een van hem te
houden voór eenen apostel van Beëlzebub, den prins der duy velen.
Uienongelukkigen priester, bekend door zyne vuyle, eerlooze en
lasterende schriften na , op de vaderlykste wys , tweemael vermaend
geweést te hebbeu doór den Aerts-bisschop, wierd eyndelyk gesus
pendeerd : maer verre van tot eenen zaligen inkeer te komen , hy
verzaek te het 11. geloof , en hy durfde ondernemen van een nieuw
kerkje op-te-regien. II v bekwaem de logie der lYanc-Macons te
Brussel , daer hy , den \& october 1833 , begon te prediken, en om
de eenvoudigeu en de godloozen door de nieuwigheyd tot zynen
tempel te lokken , hy liet aen zyne toehoorders weten, dat hy den
volgendeu zondag twee missen zal doen , de eene in het fransch
en de andere in het vlaemsch. Dien zondag, 20 oelober, deed hy
een grouwelyk sermoon tegen den Paus en den Aerts-bisschop; eu,
hy zegde nog eens dat by drn aenstaenden zondag zal celebreeren ,
en dat hy dien dag zal doopen , bigten en trouwen alle de genen,
die zich daer vóor zullen aenbieden. Hy heéft dan, den 27 oc
tober, na eene lastervolle redevoering tegen de pastoors en pries
ters , twee missen gedaeu. Indien hy geconsaereerd heéft , dan
heéft hv zich pligtig gemaekt van eene grouwelvke heyJigscbending, die de gene van Iïoas, in boosheyd , verre overtreft : maer
indien hy niet geconsaereêrd heéft, dan heéft hy eene vervloekelyke afgodery bedreven zoo voor zich zelve als voór alle de
omstaenders. Zie daer den oorsprong van het kerkje van den on
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gelukkigen Helsen. Hy heéft Brussel verheten , en heéft zich nu
te ScriAERBEÉK nedergezet, daerhy nog hardnekkig voortgact in zynen afval. God gave dat hy eyndelyk luysterde naer de hert-roerige
woórden van den Aerts-bisschop , nu Kardinael-priester die, na,
gezegd te hebbon dat hei niet geoorlofd is tegenwoórdig te zyn in
de mis tan dien priester, vermits het eene heg ligschendende en schis
matieke mis is; dat niemand van hem eenig saerament mag ontfangen , noch zyne ondertm)zingen en catechismus bywoonen ; dat
de saeramenten , welke men tan hem zoude ontfangen , onwettig en
van geene weêrde zouden zyn ; en eyndelyk dat het verboden is de
schriften te lezen , welke hy heeft uyt - gegeven en nog zal Uytgeten, om zynen opstand tegen de H. Kerk te verdedigen ; na dit alles
yoegt den Aerts-bisschop 'er by : « Ach ! ïaogteu \Yy den troost
« genieten van hem te zien wederkeeren tot de gehoorzaeroheyd ,
« welke hy in zyne priesterlyke wyding Ons beloofd heéft, tot
« de heylige pligten , die hy daer heéft aengegaen , eu tot de be-r
« luien is van het waer geloof, dat hy plegtiglyk gezworen heéft
« te zullen leeren en voorataen ! met opene armen zouden Wjr
« hem ontfangen... Wy zouden hem toonen , dat verre van hem
• kwaed te willen voór het kwaed dat hy Ons gedaen heéft,
« onze teerhertigheyd aengegroeyd is uaer maete dat hy zich
» van ons verwyderd heéft • Brief tan Z. Hoogw. van 1 meêrt 133-4 ,
aen de pastoors tan Brussel.
TwBIDE ROT».

Blad-zyde 382. Het is niet mogelyk van op eene smaedelyker
wys te spotten , zoo met de Hollanders als met de Belgen. Ja de
diensten , die Cornelius Van Maanen aen het huys van Oranje en
aen Holland bewezen heéft, zyn langduerig geweést; zy dagteefcenen van over 88 jaeren. In der daed wanneer de fransche reSublikaenen, in 1795, Holland overweldigd hebben, dan was Van
.Hanoi jongen advokaet zonder werk en zonder hoóp van 'er oyt
te hebhen. Hy toonde zich terstond eenen heeten aenhanger van
de revolutie, en hy speélde voór goed den Citoyen. Hy vleydde
geduerig de nieuwe municipaliteyt van den Haag, om een plaatsje
te bekomen. De leden van die municipaliteyt, gekozen doór het
gemeyn volk , waeren geringe en ongeletterde werklieden , die
zich grootelyks vereerd vonden, als keésje Van Maanen, een ge
leerd man , zoo zy zegden , met hun een pypje rookte of een borreltje dronk. In een woórd hy wist zoo wel het vaentje naer den
wind te hangen, dat hy sekretaris van de stad benoemd wierd.
Den prokureur - generael Vosmar , op voorwendsel dat hy voor
Oranje was, wierd afgezet, en zekeren advokaet Van der Meersch
wierd in zyne plaets gesteld. Den listigen Citoyen-sekretaris trouwde
met de dogter van dien nieuwen wethouder, om de plaets van
onder-fiskael te bekomen, het welk hem gelukte. Hy wierd be
last flaet de verzoekschriften (requisttoires) by de rttolutionnair*

53a
TWEEDE NOTA
regthank; hy deéd Mr Van Slraalen ter dood veroórdeelen , als
aenhanger tan het vervloekte huys van Oranje, (dit was zyne uytdrukking) : gelukkig! yk den veroórdeelden had zich van kant
gemaekt. Hy nam het zelve dood-besluyt tegen Mr Repelaar van
Driel , die nogtahs maer veroórdeeld wierd tot eenige jaeren ge
vangenis. Hy deéd 80 arme boeren geesselen c.n brandmerken ,
om dat zy Oranje boren ! geroepen hadden. Omtrent den zelven tyd
deéd hy het beéld van den laetsten Stadhouder, Vader van den
eersten koning der Nederlanden, publiekelyk verbranden.
Wanneer Napoleon in 1799 eersten Consul geworden was, dan
wierd den Citoyen Van Maanen wat maetiger in zynen handel ,
en hy begon zich te kleeden als eenen deftig man , het welk
hy tot dan toe niet gedaen had om de mode der republikaenen te volgen. Onder de bestiering van Mr Schimmelpenninck ,
wierd hy regier in den Haag. Louis Buonaparte , in 1806, koning
van Holland geworden zynde , benoemde hem president van het
geregts-hof : maer den verraeder verliet de belangen van zynen
weldoender en van zyn Vaderland, om de belangen van Napo
leon en van bet keyzerryk te begunstigen. Den koning wierd
zyne heymelyke streken gewaer en jaegdehem weg : maer wanneer
Napoleon, in 1810, Holland met het fransch keyzerryk vereenigd
had , dan maekte hy Van Maanen raedsheer van staet tot belooning van zyne verraedery ; hy wierd dan zoo hevigen agent van
den keyzerlyken despotismus als hy te voren republikaen ge
weést was. Geheel Holland aenzag hem als eenen geessel , en hy
wierd het voórwerp van de algemeene verfoeying. Wanneer de
Franschen , in 1818 , uyt Holland gejaegd wierden, dan had Van
Maanen veel moeyte om zich aen de vraek van het volk te ont
trekken , en hy vond geenen anderen middel om zyn misdaedig
hoofd in vcyligheyd te stellen, dan onder eene schroomelyk groote
Oranje-kokarde , met de welke hy aen Willem zynen dienst ging
jienbieden. Willem wel wetende dat eenen man , die ouder Na
poleon den despotismus geleerd en uylgeofiend had, hem veél
dienst zal kunnen doen , benoemde hem en eenige anderen om
een ontwerpvan grondwet op-te-stellen ( l*i" deel lladz. 8-4), hef
welk, alhoewel doór de nolabelen verworpen, Willem ons met
geweld opgelegd heéft.
Na den veldslag van Waterloo, is hy minister ter justitie ge
worden. Hy hcéfl van dan af, den koning altjd geholpen in alle
zyne booze ondernemingen ; hy is den auteur , of ten minsten den
medepligtigen geweést van alle de onwettige besluiten, van alle
de tyranuige maetregels, die zynen meesier genomen heéft, om
zich eene despotieke magt aen-te-maetigeu ; hy heéft de regterlvke inrigting nojt uyigevoerd, om alzoo de regtbanken onder
zyne roede te houden; en hy heéft den keus van Willem, voór
de 1 laetsen van regier, doorgaens doen vallen op persoonen, dia
ai;n zynon wil verslaefd vt neren : hier doór heéft hy , byna in
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alle de «teden, zich een hala-regterlyk hof weten op-te regten,
en den middel gehad , om te doen verwyzen al wie het hem be
liefde. Wie zou kunnen tellen alle de slagt-offers , die hy in Holland
en hyzonderlyk in Belgien gemaekt heéft? wat een groot getal
van priesters, van katholyke en liberaele schryvers heéft hy, doór
zyne afzettelyko regters, ten onregt niet doen veroórdeelen , het
ly om geheelejaeren te kwelen in eene harde gevangenis, het zy
om uytgebannen te worden? hy heéft zelfs eenen prins-bisschop
in beéltenis doen brandmerken op een schavot , om dat dezen
agtbaeren prelaet, zonder de permissie van eenen Gouban , den
Pans raed gevraegd had in zaeken , die zyne heylige hediening
raekten! (l,,edeel bladz. 806.) Ziet daer, ten minsten voór een
deel , de langduerige diensten die Van Maanen , met getrouwigheyd
en iver, aen VVillem , aen de Hollanders en boven al aen de Belgen
bewezen heeft, en waerover hy van zynen goeden meester bedankt
word! daer zyn de titels, waer voór hy een eervolle ontslag ver
diend heéft! hoe kon Willem toch zoo onvoórzigtig zyn van zoo
eene tael te voeren op eenen lyd , wanneer de gramschap der
verdrukte Belgen aireed* in d« voornaemste steden van Belgien
uy tgeborsten wai !
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