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KORT BEGRYP VAN ALLE HET GEIE
t

•EDUKftBÜDE Dl

OMWENTELINGE

SIJSNENBRUSSEL IS V60RGEVALLEX:

Va» des ai , 22 en 23 September 1830.

Dé Luykenaers konden den treurigen staet,

wac- aen Brussel eenige tyd bloot gesteld was

niet langer aerschouvren» zonder daer op het

sterkste deel aen te nemen hunnen moed was

te sterk met het helden vuer bezield, om nog

langer met koelbloedigheyd den algemeynea

ondergang der stad Brussel te aeoschouwea

als wanneer eenige onder hun eenen voorstel

aen het volk van Brussel dede, ten eynde hun

ne oogmerken werkstellig te maeken; dewyl

allen koophandel en verken stilstonden , bleef

het volk tot den middernacht op de groote

merkt, als wanneer zy op het stadhuys zyn

gekomen, ten eynde hunne rechten te vraegen :

ten eeo ure des nachts, de Burgerlyke wagt

tiende dat het niet méér mogelyk was het

volk te stillen , gaf daer op vuer, een wierd'er

gedood, en verscheyde gekwetst,waer op^het

volk zich meester van de plaets maekte , eo,

geltyden daer naer de Luykenaers naer de ea-

«roe van St. Elisabeth , pnder het geroep

van alle kanten nerhaeld, vive Ie Liegeois!

aiicodag wezecde den 20 geen mensch was aen

zyn werfc , men liep met menigte naer de groo

te nierkt. Men hoorde van alle zyde niet an-

°?rs toepen als La Liberté ou la mort... De

"fyheyd of de dood.... Men begon alsdan

tespr^ejj van een provisioneel besiuer, en des

BliddagS was het zelve reeds benoemd; waer

",er de Luykenaers zig begonnen te verzaeme-

leo om deel te nemen aen de algemeyne zaok,

ty doorliepe naer den middag de stad metslaen-

* «» h«h.«5i »n «oftne vaendels . verboden, 00K
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veer s.trengelyk alle plinderinge onder welk

voorwendsel net zoude mogen wezen,, vervol

gers ïyn zy naer de Cazerne getrokken , tot

de? •n4e^eJD 4ag*i alweer zy een vaendel pUnte

njet djit opschcrift: Liège pour Bruxetles, Vain-

cre ou mourir.

l^en, (5, u/rejp. 's nxoygens. begon liet groot leger onder

de bevelen van prins Fréderik , op de stad aen la

rukken, wel haest was de zelve van alle kanten in

gesloten. Gngefukkiglyk door de vermocytheyd van

den vorigen dag kwaenien onze borgers te laet om

hun d»n inval te beletten , zy maekte zich dus mees

ter van de batterye der borgers , zy rukte daer op bin

nen de stad en begonnen de barricaden om te werpen.

Op den zeiven tyd wierden zy uyt de vensters be

groet mei eeme hagclbuy van cassyden , flesschen , pot

ter» , stukken hout, en tafleis , beddens tot zelfs eene

brai^dje^de stove etc. , wiérd op hun geworpen, daer

bp bet a,enVoadeade vuer der musketten, hun wan

order wa£ k;omj^eet ,. de militairen wierpen hunne

viagen* , e/i ajjes wat z,y hadden neder , eu vkicbte

in de huyzcn welke zy hier en daer open vonden ;

dpu Commandant der hussaren wierd het pcqrd onder

hem gedpod,, en ki;yg$ gevangen gema.ekt ; eeo kleyn

getaef is het alLefinciyk ontsnapt, d,eze wierpen ook -

hunne wapens . neder om te beter het bazepad ta

konnpn verkiezen , bet peerdevolk wierp bet voet

volk over hoop, de stracten waeren overdekt met.'

wapens en bagagie tot ajen de . vier-vvinJ.en, IJlen,

stemt Hier gezaeaientlyk over een. dat het weynige

van die zoo' gézeyde dapperen zich op genaede en

origen. Se zouden overgegeven hebhen indien eenige

borgers zich van achtat hadden vertoond , zoodae-

nig was hunnen schrik. Een van hunne officieren

verklaerde dat zy het niat meer zoude wagen de.

vlaemsciie poort binnen te komen , zelfs niet acn het

hoofd van 10,000 mannen het getal der gevangene is

aejumerkelyk. er zyn van den cenen kant zoo we! als

\sifl den andssren , ayn verschcyde gekwetste en

dqpde gehleyen, i t'o y_^

Van den aadeten kapt onze dappere borgers hiel

den h«t pa** ingesloten en hielden met o/> een ce-
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rfrtillerié dêde méér de Taande» èene étoSt'ë «e-

«lerlaeg , op verscheydé plaetsen offerde dé troiipni

d« wapens neder te leggen , foaer wanneer ue bor

gers zich vertoonde om de zelve té ontvangen , gif.

ven deze verraders vucr : vele onzer burgers wai-

ren er het slagtoffer van hunne goede trouwe :.Dè

lagheyd is alleen èygeh aen de hóllahders , wefkéa

hun den naetn van et» bf&éf soldaet by élk braaf

man onweerdig maélt; éèh slak kanon welk zy ge

nomen hadde , wierd weder ernouen.

Het musketten vtier , benevens eën ituk kanon

( een twaëlf pofidef gclaeden mei mitrailie was be

gonnen om 9 uren dei morgens , welkers vuér de

borgers van Brussel , toet ecne oigéwoone dapper-

béyd hebbén beantwoord. Den prins Fréderik ziende

den nacht aennaederen zond ëenën parlementai

ren ,. zynde den beer pastoor van Schaérbeet , drae-

gende een kruys in zyne hand , nacr cëhën kapi-

teyn en verscheydé soldaten té hebben gëvahgtn ge

nomen ; ( de borgers van Brussel , bun n»et meer ver

trouwende , door hst vérraed bét Wéli zy reeds

badden gepleegd, want hunne Wapens omgekeerd

hebbende , onder de wntordèn , ( Wy geven ons over) ,

de borgers hua vertrouwende treden tyt de zelve

toe , riauvteryks waèren zy geniédërd of zy wierden

op hun , dus ziet men dè dappérhè'yd dier braeve

ïn.mnen üytschynén door verraéd. ) antwoorde dat

'men niet meer op bun houden vertróuwé , en be-

gorine van alle kanten op ec» ni»uvv het vuér tot 6

uerén s'avonds, waer op d« troepen antwoorde met

esne hevige kanonade en begonnen cénïgé gebouwen

ii brand t« steken o'p den boulevaenj ae'n de schaer-

rsbeeks'che poort , vfacr naer èéne doödèlyké stilte

heerste , tot des. anderen dags morgens om zes weren.

De borgers op een nieuw twee parlementairen ziend*

'binnen komen' élk met een schrift in de hand , maektc

gebniyk van dit oogènblik dat dèn dag begon aen te

breken oiri hun goederen en meubelen dieper in de

stad te Brengen , gelooVeride d;>t bét oogènblik daer

WaS , om bet gevecht op een nieuw te beginnen. In

waerheyd men hoorde gcduerig bet moskette vueren het

kanon van den kant van het pare zynde de verde-

dines lilaets der troepen ; ten 3 uren nacr middag

_.:-_aJ ..,«,!., twee onbewoonde huv,tcn op denjjou;.
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levaerd door de koninglykc troepen in brand gesto

len. Aeu de schaerebecksche poorte hield bet gerecht

gestadig en met bevigbeyd aen , raaer aen de zyde

Tan het pare was bet niet als met tusschen poozen dat

men het musketten vuer hoorde. De storm klok , welk

men . geduerig op de Cathedrale en andere kerken

hoorde , deden ons gelooven dat den dag nog niet

ten eynde was. En in waerbeyd men hield yan hey-

4e zyde stand , tot 7 neren s avonds , waer naer den

nagt alles weder tot eene stilte bragt.

Van den i$. begon het gevecht op een nieuw ,

den vyand wierd uyt alle de huyzen hy de Naemsche,

poort gedreven , waer door de on,ze zig meester maekte

Tan eenigen huyzen van bet pare , waer uyt zv een

gestadig vuer gaven op de hollanders ; vele deserteurs

liepen tot ons over.

Des avonds begon den vyand met gloeyende ballcu .

cp de stad te kanonnecren , waer door de manege ge

heel is inassche geleyd , en het was met de groote

moeyte dat men de pcirden beeft kannen redden, ver-

scheyde andere huyzen zyn daer door ook de proye

der vlamme geworden.

Van den 3 5 begon bet vuer weder op een nieuw

des morgens , maer niet zoo hevig als de twee eerste

dagen , de bollanden welke zig nog in het pare Le-

Tonden , trokken in den bosch gezeyd Maria Magdale-

na , welke in eene diepte is gelegen , onze borgers

drongen weder in het pare 10» verscheyde reyze , en

plante aldaer hun Vaendel. G«duer»nde dezen tyd ,

droeg de geconstitueerde mag» het oper.bevel van onze

dapperen , aen mynheet Juan Van Halen ., voortyds

ai'de..de-carap van den general Mina op , die het zel^

vt uyt liefde tot zyn vaderland én borger min aen.

vaerde, •

Ten zelven dage wierd er besloten een kerk-hof te

Wieken op Sinte-Machiels plaets , ten eynden aldaer

do dierbaere overblyfselen onzer braeve borgers te

begracven en aldaer eene tombe optcrechten ter huncr

gedagtenisse voor onze naerkonnneis , het vaderland

, neumt onder xyne bescherming de weduwen.cn wee

zen dier braeve.

Van den 26. dezeii dag ontrent 9 neren s'morgens

ieerdc men een hevig musketten vuer lange, den kant
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stüaér verdedigde tegen de trocpea , welke ati& ach

ter eene nieuwe barricade bevonden , welke tj ge-

duerende den nacht hadden opgericht; om is vere«

lante de borgers met moedigheyd' en vaderlandsche.

iefJe op het hoogste van de Cathedrale hel vaeudei

van Braband , de slorm klok hield niet op te klippc» ,

ten eynde ï ersterking o;> te roepen , van i o ueren tot

j i , hoorde men zeer w eynig het kanon. Des middag«

liep het gerucht dat die van Bourrains reed in aentocht

yvaeren tot onderstand van Brussel ; en em een uere

hoorde men weder ecnige kanon scheuten van den kast

der militairen , eenige soldaeten in de huyzen op d»

liooge schaerebecksclie straet ingedrongen zynde , wiw»

den wel liaest gedwongen de zelve te verbeten.

Den onderttand komt reeds van alle kanten binne»

onze stad, men teld reeds Wavrc , Hal, Gesselies,

TIccele , Anderlocht , Genuppe, Waterloo, Braine-Lal-

Jeud , Nivelles en versebeyde andere Sleden en Dom

pen , in den zelven oogenblik kondig men de aenkomst

der Borrains, alsook, de vrywillige van Atli en Boornyk

aen , hunne voorwagten zyn veeds hier binnen gekomen.

Kenen nieuwen bianti veroorzackt door de boilaii-

ders', is weder uytgcborsten in het pare , twee der

voornaeraste gebouwen toebehoorende aen den engel-

sclien Ambassadeur , (zegt men) zyn tot assche vergaen',''

onder alle de krygsgeTangene welke men tegenwoor

dig heeft, bevind zich eenen aide-de-eanip van de»

ivins , benevens verscheyde anderen cuficierèn *a« .

loogen graed.

Van den 57. het vuer der artillerie en het musket

ten vuer dat dezen morge» voor ecnige oogoublikke»

had opgehouden , begon dea middag met veel meerder

hevigneyd a!« de voorgaendc dagen , ca duerde de gan-

sche nacht. Den vyand ziende dat allen verderen te>.

genstand Vrugteloos was, verliet decen morgen om 5

uren hel pare en vertrok langs de poort van Schae-

rebeck , deze lafhertige huerlingcn van eon verach*

tclyk... Moeste dijs hunne proye verlaeten bedekt met

schande en bloed en de veragting welke xy dow hun

gedrag in gansch belgenland hebben ingedrukt. Alle

de verdere vyandlyke korpsen welke hunne siandplaet-

sen hadden op de boulevards , verlieten ook de stad ,

hunnen aflogt maekende. op Mechelen. j.

.In het verilaff het welke wv beUbe» éefceven rèt"

fil-
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Vturïe de voorvallen welke plaets hadde* sedert de» ii

'sftiorgcns, bodden wy achlcrgelaeten t« spreken va«

Jen .aewval ep ^eijaekeni.pooHi ïn den zèlven tyd

dat den vyand bnncn de VJaèfiMche pottte drong ,

vertoonde zig een corps , jagers te voet en peirde,volk

voor de yzere traillie der Laeken poort , werbaest wa*

bet musketten vuer aen gang , de braeve iuWootiders

welke dezen post beWaerde hadden' bun Verschanst

achter' de barricade, en stelde hun dapper tegen hun

nen inval , in weerwil de mitraille en de ballen j wei-

la zy in de lengte der Laeken-slraet lósbranden , ge-

^K'iiende den tyd dat zy deern aanval tegenstand boo-

éen , begacven hun andere borgers in de groene dreef,

passeerde de laftdtieryen , welke deze wandeling afsnyd

Van dengrooten weg van Antwerpen, om aldus den vyand

van achter aen te tasten , deze vcerkwge was het tee

ken tot den'aftogt, den vyand nam de vlucht en wierd

eenigon tyd vervolgd , agterlaetende verscheyde doode

en gekwetste op het slag.veld , de zelve wierden door de

tiorg. van de zoo gezcyde Ptbelleiïm het groot hospice in

é\é barakke-straet gebragt , wy Veto onzen kant hebben

ook eènige gekwetste.

Op dit oogenblik brengt men ons de tyding dat den

Vy.md op zyne vlucht menigvuldige brandstichtingen

acnricht. Het is dus op onze eygendoftiraen dat deze laf-

hertige zig willen vreken !

Eenen pctsöon welke zegt deri prins Fréderik te heb

ben gezien by de lovensche poort , verzekert ons dat

hy zynen linken arm draegd in eenen arm-band.

De hóllanders welke in de buyzen gedrongen wae-

ren in de voorstad ach (ie naemsehè poort , hebben a'-

«laer alles wat Hun aanstond , medegenomen , op den

boulevard Van den Bótaniken-Hof , by de schaerebeck-

«ebe-pöoit hebben deze niéuwe rvaiidakh nfter alles te

hebben uylgeroöfd tien. der Voornaemste hufzên in brand

getifeken. VerSéheyde fan d«ze brandstichters , waeren

geïftoóen met atlvete servken , andere struykroovers

niét góude borlogien ew diamanten , welk zy te koop .

fcodci atn eenen leegén prys in de lovensche voorstad

ken dé inwöeodcrg ^ maer zy vonrten ;ddaer geene koop-

1 iedén ; liet is dus vottr de eerste rosef dat prins Fré*-

derik een leger, aeiivoerd saeinem gesteld van eene ben

de brandstichters, vrouwen verkragters , en moorders
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oe/.e si,handelyke bandleden behaeld ?. Niflt.aU schande

verachting , en. de vervloeking de*, goede Belgen : hy

die qqs durft noemen rebellen , neen., ivy verdedigen

onze yrypoyd even als. onze vporyadefs ,dat hy, sltgte

de vaderiandsche jaerboeken doorziet , daer zal bjr vin

den dat Spaenjen ons. vooteuders qok rebellen noem

de, en b,et is nog^itt aen deze rebellen dat Oranje-

Nassauw , zyne ppkomsf verschuldigd u,

JJaer het vertrekken der hoüand.OESi begaven de Bor-

gers hun met gro*te menigte naer bet luiys van den

heer Meeus , by de sphfterebeekscbe peurt. , allo zyne

meubelen wierden uyt de vensters geworpen , en o|>

eeneq hoop gebragt in bet midden van de, str iet en

aldaer verbrand ,.wa£f naer zy het vuer aen vier hoe

ken van het gebouw b«bb*jn; gesteken , hot zelve is niet

anders meer als eene verbrande puynhpP4i. -^.Men vers

baeld verscheyde redens alhier , bet welk aenleyding

tot deze vraek heeft gegeven , de eene verzekert als

dat den heer Meeus een verstandhouding met den vyand

onderhield, en hun ondersteunde met. ailp: zyne ipagt ,

volgens anderen , dat hy eene menigte wapens in Zyn

hnys verborgen badde tegen de Borgere. —~ Wat er

van zy of niet , dit is echter zeker dat er een groot

getal gevonden jaf en: dat geduerende hut vuor bet

welk in zyn huys brandt.. , eene groote menigte ge-

weeren zyn afgoioopen.

Heden 2.7 hebben wybet genoegen y.anden verdedi

ger onzer vryheyd den heer DE.POTTER binne« onze

raueren te ontvangen des avonds , on», 6 uren , nauwe-,,

lyks was zyne aeupapdering bekend , of eene ontel-

baere menjgte van volk begaf zig naer p!e'Ap.4erlegsch.e

poort tnej slaende trommels en( Qtze victoneuse vaon-,

dels onder eep aepbond.end geroep : VIVE DE POT

TER TVIVE LES BELGES ! VIVÊ LA, LlBERTÉ !

najiwelyks was hy in' gezigt. van het volk' , of men

wilden 'zyne peirden uytspannen , het welk hy met

kragt hpeft Verboden , zeggende : ik ben Belg g.elyk

aen u allen , ik ben borger en niets mppr , men bé- .

gon dus den optogt naer 'de groote miikt , onder een

algemeyn vréugde, 'geroep vive DE POTTER ! etc. In'

aüè hoeken der stad was met eêne oogsfag zy»e komst

bekend , v*d«wen , kinderen , zelfs tot g»yï«i«rd«»toe ,

spoed* zig naer de groote. merkt on» hem te,aenschou-
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»«yt is'er éen Vorsl binnen onze muëren gekomen ,

welke «et «alk een algemeyn genoegen is ontvangen ,

■*nwelyk« was hy op het stadhuys nïgcstapj , of liet

velk verzocht met aenhoudendc geroep dat hy op het

baken zeude verscheyncn , nauwelyks was hy in het

gezicht , of het geroep begon op een nieuw , naer dat

hy het volk lot de stilte had verzogt, dede hy eene

aenspraek tot da zelve borgers , Braeve Belgen ! {> V

jsyt ' groot , gy hebt de vryheyd verdedigd. Europa

heeft de oogen op uwe gevestige en het is om de zelve

raet de weynige kragten die ik bezit te ondersteunen,

dat ik deze reys heb ondernomen!.... hier stroomde

de traenen van dezen vader des vaderlands , en was

genoodzaekt aftebreken eyndelyk naer eenige oogen-

blikken verliet hy het balco» onder nogmaels erhael-

4e vreugde geroepen.

CAPITULATIE VAN DE CITADEL

VAN GBND , OP DEN 17 OCTOBBR. .'*

Vervolgens is'er tusseben den bevelhebber

Destombes en den generael Duvivier eene kapi-

tulatie gesloten , ingevolga waer van het hol-

ïandsch gedeelte van gemelde bezetting, en alle

de Belgen , die het zelve wilden volgen , zyn ver

trokken den 19 otn vyf uren des morgends, met

hunne wapens en tros , vier kanonnen en de

krygs-k3s , de citadel verlaeten hebben en onder

het geleyde van twee compagnien onzer burger

wacht, onder aen voering van jonkheer Charles.

d'Hane en van den heer Bossaert, nae Antwer

pen* Eenige opper-officieren zyn in de citadel

febleven, ter opneemiDg en overlevering van

et materieel van oorlog, waer van de weerde

op zeven a acht müioeneo begroot word. Het

getal der manschappen van de bezetting beliep

"nog op ontrent 1600, waer van ^00 Belgen ,

waer onder een zestigtal officieren tn de citadel

. gebleven *yn tot nader bevel. Men had in de

citadel gebrek aen »erschillige eet-en drinkwa-

re«, de bezetting had reeds t9o rritnsctaqppetn

*JtJ£k aen den tctwhuf.



 












