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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1 Neen wanhoop nietﬁgû ‚t llpf‚úat‚Nederland verwacht,
u De roem stierf nog niet Weg vân‘ ”t waardig voorgeslacht,
m Neen Holland zal niet als een nachtgezígt verdwijnen,
c De zon zal eenmaal weêr in vollen luister schijnen,
(K Ja weldra breekt die dag voor Vorst en land weer aan:
jkWant elk Bataaf wordt held ben zal in ’t onweêr staan„ ‚’,
ì
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LIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID

WILLEM FREDERIK GEÛRGE LODEWIJK,

‘PRINS VAN ORANJE,

FËÊDWTIGĲ BRWIĲER — BĲ QUATRE-BRAS
EN WATEIILOO — UIT DE MAGT DES VIIEEMDELIIÎGS,

DEN MOEDIGEN EN STANDVASTIGEN VERDEDIGER VAN
DE BELANGEN DER IÏOLLANBSCIIE NATIE, i‘
l‚

’

l‘’

OVEBWINNAAB BIJ HASSELT EN LEUVEN,

‘V01 D T

Wonnr

DIT WERK

OVER DEN ONDANKBAREN BELGISCHEN OPSTAND TEGEN,

EN DE AFSCHEURING VAN DEN BESTEW

:’‚‘ KONING mv OUD-NEDERLAND,

ALLEEN UIT GEVOELENS VAN OPREGTE vmmmune, HULDE
.‘ ‚‚ ;
1m DANKBAABHEID,
bIE ELK OUD-NEDERLANDER HEM VEBSCBULDIGD‘Ĳ, VOOR
HET TOEGEBRAGTE HEIL AAN DEN STAAT,

‚«‚‚‘ ‚’

‚’

F

‘

OPGEDRAGEN

1

door

DEN SCHRIJVER.

VOOBREDE.

Jvaauwetĳks heeft de ‚vrede zich

ja‘

ren over het zoo. dikwerf geschokte ‚ doch aan]:
door den Almagtigen geredde, Oud-Nederland
uerbreid, ofhet grootste deel_’ des Nederlandschen
huisgezins , door Europaﬁs Wetgevera ‘, in‘ het ver‚

meende belang. van dat werelddeel, aan’ elkander r
gehuwd, kenteekent zich door. den geestìder
aanmatiging.‚ staat‘ tegen deszeĳs‘ ‘voldoende’:
Vorst op ,‚ vertreedt regt en ‘.wet, onder moord
en brandstichting, en ontwringt zich der Hol’
landsche Natie.

Natunrlĳk wordt het geschiedboel van eenvolb
of land ‘met belangrĳlïe geöearteniasen ‘vergroot,

v:

indien door inwendige onrust of vreemden in

vloed‘ de stuitte-aangelegenheden worden ver
plaatst, ver beneden het vorige standpunt, of‘

op die hoogte, welke dezelve nimmer bereikte.
Maar zelden ‘Werden de gesc/iied/‘ollen ‚van eenig
land

of volk met zulke gebeurtenissen vergroot,

in een tĳdsóestek als ‘uerloopen is met, en onder
omstandig/Leden als geboren werden uit den Bel‘

gischert‘ opstand , ‘ gelĳk die van het Oude Neder
land. «De oproervlam’ baratlos ,‚ het Siaatsgelqouw

ivanlìelt’, ‚en’troon’„enjand daveren op derzehlqer
gfondílﬁìteﬂè. ‚De Hollcindsche vNatie qeqjeenigjt

zie/v‘ ‘mist,’ eJz’usluit zicà'uaq FÍGÌÎZQÌQQÏ ‚Kêtkoìriqnen

I/‘araû‘:‘‚wAzî‘‚’‚‚‚on1ù1î1n‚Àde liefderùïëqìîmìxmder„ ‚er‘
Kèning‘_ des wolksì; ‚dqetwzogit‘_ puertrpﬂene ‘opqggî

ringenà„lîestaat ‚atoutaì‚‚ ‚daden-i: beîvlìqqmiĳiéìr‘
vĳandì door een” VAN SPEYK, ‚Hqﬁﬁïhï1ĳïen wjvén‘
LEUVEN ,' î dwingt ’ Ìiem ’t0t‘‘ì Ontzagﬁdogp‘ agdpn‘.e

moedige helden; verduurt miskenningĳen onrregáh
en‘ treedtveindelĳl‚ -'—Ì lang gefolterd , lÀeschimpt,‘en
vﬁrguiätydmngevoerd door den Prins VAN ORMÁE‘,

‚

’

VII

' en‘ ten aanzien van het verbaasde Europa , in

wien‚roag het veertig jaren ondergescÌ/‚ikt was
geweest ‘-— tegen den magtigen en baldadigen
vĳand op.
Eene gebeurtenis als’ deze ‘gewigtig in aard
‘en rĳk in geùo/gen, opent voor het vaderland der
Batavieren een nieuw tĳdperk. Dezelve’ getrouw
íe’b0ek te stellen ‘met die kortheid, die dezen
arbeid eenOverzigt doet zĳn,‘ en niet een ge
schiedverhaal (*) waarin alle bijzonderheden zĳn
‘vervat, is mĳn doel.

Opzettelĳk heb u dus de minderhgewigtige
zaken, die evenwel tot‘deze geschiedenis‘ zouden
‘kunnen gebragt worden , geheel weggelaten’: mĳn

bestek gedoogde geene uitgebreidheid. Doch bĳ
die ‘kortheid heb ik

evenwel veroorloofd, om,

al was het , dat hiermede eene meerdere uitvoerig

(*) Diegenen, die alle geschiedkundige bĳzonderheden of
alle gebeurde daadzaken naauwl‚eurìg en uitgebreid willen ken.
nen , welke door den Belgischen opstand zĳn ontstaan (zonder

echter een staatkundig Overzígt te begeren),lezen mĳn werk‚‘ ’
Bĳdragen tot de Geschiedenis der Nederlanden.

vm
lieid werd vereisclil, liet gedrag en de hande
lingen der Belgen en derzelver gezagvoerdera 5
de handelingen van het Oud Nederlandsclie voll’ ;
die van den Koning der Nederlanden en van de

Londense/ie Conferentie, in het licht te stellen;
zoo door het opgeven van de oorzaak en hoeda

nigheid des ondankbaren opstands, als door meer
uitgebreide melding te malren , van’ de daden der
roemvvaardige mannen benevens van bĳzondere
brieven van Fransclie en andere afgevaardigden
en van staatsstukken der Londensclie Conferentie.
‘Redenen voor

deze meerdere uitgebreid/leid,

die ik mĳ slechts in’ sommige opzigten_ heb ver
oorloofd, zĳn, dat er menigmaal bĳzonderhe
den worden vereiecht, om de juiste

de

kleur‘ aan

schilderĳ te geven , waarop de handelim

gen der Belgen en de hoedanigheid van den
opstand moeten voorgesteld worden 3 en voor
goed verstand , van de staan-aangelegenheden,

de denkivĳze en lzandelingen,der Conferentie,
van Frankrĳk en Groot Brittanie, in de zaal‘

IX

.Nede.rlanden ieder afzonderlĳk, .‚behooren
gemeld te worden.
Bĳ de zamenstelling van ditStaaL- en ‚Geschied

‘kundig Overzígt, heb ik

‘voor eene wet ge‘

steld, om voor de eene noch andere partĳ iets
gunstige te melden of iveg te laten , ‘door de

overtuiging geleid dat alleen waarheid, ‚waarde
heeft. Derzelver gestrengein achtneming is vooral

‚in deze noodzaak.
Wat de stukken betreft, die ik gebezigd ‘heb

ter zamenstelling der geschiedenis , deze ‚zĳn
alle authentiek en oﬂiciëlel. Somtijds ‚heb ‘ik aan‘
Ìialingen gebezigd, waar het mĳ voegzaam juoor
kwam.

Op andere plaatzen hebik mĳ hiervan

onthouden : trouwenshoe zouden alle bronnen ,
waaruit noodwendig geput moet worden, kun

nen aangewezen worden ‚7 hiervoor wordt alléén een
boekdeel uereischt‘. Voor de staatkundige aan
gelegenheden, heb ik

beztiend van de slotsom‘

men der beraadslagingen van de geoolmagtigden
‚der Hoven, van Oostenrĳk, Frankrijk , Groot

X

Brittannie, Pruissen en Rusland, en daarbij‘ de

uitgedrukte gevoelens van den Nederlandse/zen Mi
nister, den Baron VERSTOLK VAN SOELEN ge
raadpleegd; welke de zaak het volstrekt ver
eischt wordende, maar ook genoeg heldere licht
hebben bij gezet. De zorg door de Hooge liege
ring van het Koningrĳk der Nederlanden geno
men, om, ter ‘voorkoming van dwaling, aan de

gewigtige staatkundige zaken , door den gezegden
Minister, de noodige bekendschap te doen ge‘
‚ven, verdient allen lof, en heeft

zeer veel in

het volbrengen mĳner opgenomene taak bĳge
staan.

Voor dezelve betuig ik gaarne mĳnen

opregten dank.
Zoo veel als mogelĳk was, heb ik het achter
voegen van aanteekeningen en bĳlagen vermĳd.
Alleen , de door den Koning aangenomene , daar

door verbindend gewordene , en door de Londen
sche conferentie zelve onherroepelĳk verklaarde

grondslagen van afscheiding, waarvan de slotsom
m eene bĳlage 11 , van de Protokollen van 20 en

X1

27 Januarĳ 1831 , vervat is , heb ik als zoodanig

achter dit werk gevoegd, benevens de 18 preli
‘ minaire artikelen, door de conferentie in te
genstelling , der eenmaal vastgestelde grondsla
gen, ten gunste van België ontworpen.

Het is

van belang, de woordelĳke’inhoud van dezelve te
kennen, dewĳl deze de bronnen

eene hoogst

zĳn ‚ waaruit

belangrĳke en voor Oud‘Neder

land altĳd roemrĳke gebeurtenis is gevloeid: de
basis, waarop ’s Konings handelingen gegrond
werden.

‘

‘‚

‚

‚u‘ ‘

Twee belangrĳke tĳdvakken (period,enù zĳn
mĳ bĳ het maken mĳner verdeeling voorgeko
men. De eerste is van het oogenblik dat de kreet
des oproers zich in de hoofdstad van België ver
hief, tot dat het bleek dat ’s Konings aange‘
wende pogingen , l óók door zĳnen doorluchtige
zoonen ‚ Prins FRÈDERIK en laatstelĳk den Prins
VAN ORANJE. geheel vruchteloos waren; en dus

tot op het bombardement der stad Antwerpen.
Het tweede tĳdvak, van het bombardement, tot

xlI.

dat de ‘ Koning op ‘nieuw ‚ ter verkrĳging van
billĳke ‘voorwaarden van afscheiding, alle mid
delen had aangewend, die met eene waardige
staatbunde mogelĳk waren ‚ en daardoor genood

zadkt ‘wae’ ter‘ verkrĳging van billĳke voorwaar‘
de van Äﬁ’cièîàiìzgkzè‘ onderhandelingen der Lon
äonl/zerentiewrnet ‘de wapenen ‘teonder
etezinen ; derhalve‘ tot‘ op: 5e‘ Konings‘ besluit om’
en belangen van OtldìNederl’and ’,‘ met‘
\‘ \‘‘’\.

'

‘

‚

"‘„.‘;

.

de wapenen’ te handhaven.

'

‚, c‘

„‘\

De gevolgen van dit besluit liggen buitenimĳn
bestek’ en 2 liunnen ‘onmogelĳk thans‘ gemeld ‘wor

den. Aai‘ de staatbundige gezigteinder “is‘daar“
ilooilhet “noodige ‘lieht nog‘r niet opgegaanlï De te
boeheiellihg"vanĳïdezelve‘,
‘ "n

behoort dus‚ tot’" eek ‚

g

QP dit weihihetwelk zoo ‘dra de mâgé"
'’

‘ ‘

’

’

Zĳkheid ‚deì juiste‘ bewerking dit toelaat ‚ ‘w’
iìèìîgé hallî gelegd worden.“
’ ‘mwìuèusìus 1831.,

'

.‘’\"“‚.‘ "‘’"’‘’‚
\“‘

‚“‘‘‘t‘

13‘

‘
’‘

‘ ‘ ‘ ‘u’
‘

‘

„v,

‘‘

’
’

"A"

INLEIDING.

De geschiedenis onzes Vaderlands, merkwaardig
door treffende voorbeelden, grootsche, moedvolle da’

den, welvaart , rijkdom , verdrukking en rainp, wordt ,
ten gevolge‘ van den opstand , die de Belgen. on
. danks bloeien welvaart , met de vereenigíng dier oud
Nederlandsche gewesten , hebben‘ ondernomen ’ te

gen het wettige gezag , in de laatste helft des afgelom
Penen ‘jaars , met aanmerkelijke gebeurtenissen ver
groot,’ en stelt oud Nederland eenigzins gelijk met dien

tijd , toen nog geene ‘partijschappen en later Fransche
overheerscbing deszelfs grondvesten

deden wan..

kelen; toen namelijk de aloude grond door geen’
vreemden schepter werd geregeerd, of ook niet

aan een ander land was verbonden.
’
Het zoude gewisselijk minder moeijelijk’ en dm‘
slagtig zijn, om slechts van dien tijd af aa‚n‚‚‚dat
de kreet tot opstand in Brussel werd aangeheven,
het voorgenomene statische overzigt te leveren , ‘dan
1
l

2

.

wel de vroegere gebeurtenissen , voorgevallen vóór en
met de vereeniging der genoemde gewesten en‘ Bel
gie, na de uitroeping vanWILLEM FREDERIK, Prins

van Ûranje Ìvassau. als Sonverein der Vereenigde
Nederlanden enz. , op

te sporen ; doch volgens

den aard der zaak is dit niet wel mogelijk, dewijl
die vroeger voorgevallene gebeurtenissen , en voor
namelijk de hoedanigheid der vereeniging met België,
in betrekking staan met het gevolg dier vereeniging

en met denzelfden opstand: daarom ‘is het nood
zakelijk, dat dezelve dit statische ouerzigt vooraf
gaan. Vroeger voorgevallene gebeurtenissen geven

de leidraad aan die de geschiedenis volgt , en wijzen
het ‘standpunt, van hetwelk de zaken naar Waar

heid kunnen worden beschouwd.
Overeenkomstig de voorgestelde wijze van he

handeliiìng, zal ik ‘evenwel hiermede over het ge
heel kort zijn, en alleen

welke

die zaken aanstippen,

,’ in betrekking met den meergenoemden

opstand, ’ aanmerkensivaardig voorkomen ; behouò
dens eCllt6I'‚ eene meerdere uitgebreidheid i’n’het

vermelden van zulke gebeurtenissen en personen‘,

die van den meesten invloed zijn geweest.‘
Nadat ‚Europa’s geesselverschillende veroverde
landen , en’ in het bijzonder het oude Nederland,
in den klaauw des Franschen adelaars geklemd, en
zich genoegzaam meester had gemaakt van geheel
Europa, uitgezonderd van Engeland, Spanje en
Rusland, en verhit om ook ‘den laatsten onder

zijnïgeweldbanier te brengen, daartoe reeds, in

3

het begin van het jaar 1812, alle mannen‘, die
in staat waren de wapenen te dragen, in drie zooi‘
genaamde bannen, gaande van de 20 tot de 60
jaren, opriep, waarbij alle onderdanen, ‘of bond
genooten uit Duitschland en Italie met hem ten

strijde moesten trekken, en zelfs Oostenrĳk en
Pruissen tot

het

bondgenootschap

gedwongen

werden‘; begon NAPOLEON werkelijk den strijd’, met
ongeveer‘600;000, tegen den Herkules van het
Noorden; welke strijd,‘ hoe voordeelig in deszelfs
begin, eenen verschrikkelijk ‘jvernielenden aﬂoop
had: keerende van de geduchte ‘legermagt, niet
meer dan 30,000 man terug‘!
‘Ei’
' "
De algemeene Wapening voor dezen‘ verbazend
grooten veldtogt had natuurlijk in ‘de Nederlanden

schrik en veel morren verwekt; te meer, daarvan
de 600,000 mannen der eerste klasse,‘ 100,000 ter

bezetting der kusten en havens werden íopgeroe
pen, ïmet name‘ uit‘de Hollandse/te Departemen"
ten (*).

'

‘

Met den zoo zeer ongunstigen uitslag van NA‘
POLEON’S veldtogt, waaronder vele onzer dappere
Iandgenooten in de ‘sneeuwvelden‘van Lithouwen
en Wit-Ruslanabhun einde vonden, was echter
de ‘schrik en het morren merkelijk verminderd,

en ‘begon de hoop in het‘ hart der ‚Nederlanderen
te herleven, om van‘het zwaar drukkendlen lang
getorsclìte juk des Franschen dwingelands bevrijde
(*) N. e. VAN KAMPEN, verk. gesch‚ der Neder]. II deel,

b]. 449.

'

‘
11’

4
teĳwprdenh De ĳ teleurstelling door Frankrijks da

dgny, in‘ tegenstelling van de gedane beloften, was

Íllderdaad‚ te‚ groot dan dat de oude partijlìaat
(waardoor zoo veel onheils den dierbaren vadera
grond heeft getroilen , en welks nasleep het tegen
woordige geslacht nog geducht ondervindt ,) hier

door niet geheel gefnuikt zoude geworden zijn. Alzoo
had deze‘ ramp , die de ‚teleurstelling der partij in het

veĳvolg teregt. kan w.orden genaamd . heilrijke ge
volgen’, en Werden beide partijen verbroederdt, die
ook weldra in‘ eene ‘spruibvan dat Huis hun heil
zochten, waarnîede ’s lands aloude vrijheid, wel»

vaart, luister en onafhankelijkheid op het naauwst
verbonden waren. In dien geest had er destijds eene
soort van zamenzwering plaats’, doch te onbedui
dend om van gevolg te kunnen zijn; evenwel het

is zeker , dat’ men op dien tijd aan Oranje_ dacht.
"Eene’ daarop volgende poging tot versterking van
NAPOLEONB leger, waarvan de ruiterij geheekwas

bezweken , allereerst te Parĳs tot stand gebragt (f),
doch waarbij , voor d‚e manschappen ter bezetting van
de puntemuitdrukkelftjk de Hollandsehe Departenien‘
ten‘ moesten bijdragen ‚ die op den wenk des Keizers

naar het oorlogstooneel konde worden gesleept , ver‘
vulde de harten der anders zoo vreedzame Neder‘

landers met spijt en woede‘, en de ﬁjn ‘gesponnene
list om kosteloos eerewachten (Gardes d’honneurs)
en ‘gijzelaars uit de groote standen te bekomen,
’ ‘(*) n. ‘nosscna, Geschìed. der Staatsomwent. in Neder].
1 Deel, Inleid. bl. 7l.
6
"l

5
waarbij de ongeloofelijkste wreedheden‘ door DE’

CELLES en STASSARD werden ‘gepleegd. voltooide
den haat zoodanig’, dat ook de eerste klasse der

maatschappij besloot den dwingeland .af te vallen‘;
waartoe zich weldra de gelegenheid aanbood, door
de volstrekte nederlaag des Franschen‘ Keizers , op
den 13 October, bij ‘Leipzig U).
" Dehoop op betere toekomst begon teherle
ven’‚en ‚met dezelve, het verlangen nàarOrânje

Nassau, hetgeen echter niet

verwezenlijktﬂkoti

worden, door de te onbeduidende zamenzweringenì;

waardoor reeds eenige verwarde tooneelenwaren
aangerigt. Tot het in stand brengen van dezen
wensch behoorde eene sterkere, meer zedelijke
magt; en hiertoe was een Gl/K. VAN HOGENDORÌ’
"noodig.

Deze verdienstelijke Vaderlander , wien hetnageî
slacht, door de geschiedenis , waarinzijnen naam met
gnldenletterenstaataangeteekend, zal kennen, bemin‘
nen en eeren , hield zich , reeds‘ tijdens nAPotEoNs
voorspoed , bezig met het ontwerpen eener Grond»

wet , tegen de herleving des staats (j-ì. Na de ne‚
derlaag die NAPoLEoNîn Rusland had‘ bekomen,
nam hij geheime bijeenkomsten met’ mannen van
gelijke vaderlandsliefde , en bragt zijne ontwerpen ge
heel tot stnnd, na de volstrekte nederlaag bij Leipzig.
(*) Zie broeder hierover H. BOSSCHA , Geschied. der Staats
omwent. in Nederl. 1 Deel, Inleid. bl. 89.

H‘) v. n‚ PALM , Geschied- en RedekunclígGedenkboelt.
bl‚ 67.
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De onderlinge‘overeenkomsten, meestal te ﬁsHa

gè’getroﬁenl?) en de‘ bewnde Franschen , die ieder
oogenblik hunue zwakheid verrieden , gevoegd bij
het "ongeduld te Amsterdam, alwaar het gemeen
allereerst uitbarstte, waren de voorbereidselen der

omwenteling; waarna DE STASSARD zich tot zijn
vertrek gereed maakte , en de Haagsche verbondenen

openlijk werkten, terwijl de edele GIJSBERT KA
RELHVAN HOGENDORP met zijnen waardigen vriend
ADAM ‘FRANS VAN DER DUINNAN MAASDAM,
het algemeene bestuur der Vereenigde Nederlanden
op zich nam, ‚in naam van Z. H. den Prins van

Oranje‚ De heilrijke‘ omwenteling was daar! Oranje
voldeed dadelijk aan‘ de

roepstem zijns volks,

kwam , ‚nadat verschillende gevechten te Does
burg, Zutphen , Arnhem, enz. hadden plaat!
gehad’’ Op den 30ìteu’ November te Scheveningen
aan, en werd, op den
sterdam als

Souvereine

24e“ December te Am
Vorst ,‚ met algemeene

‚toejuiehing uitgeroepen, welke Souvereiniteit de
Prins aanvaardde. (-l-)
.
b
Intusschen waren reeds vroeger de Fransche amb

‚tenaren, zonder dat men zich aan die tijgers doormis
‘handelingen wilde wreken, ontvlugt; zelfs de gevloek
‚te‘wreedaard, (de man, die weder in den Belgischen
opstand eene belangrijke rol heeft gespeeld,) DE CEL

LES, lietmen in het vervolg ongemoeid ontsnappen.
(*) CHADD , Verhaal der Omwentelitig in Holl. b]. 23-24.
(-|-) v. D.PALM,Gedel1kScl1ril‘t‚ b]. 15-457. nosscru,
Geschied. der Staatsomwent. II St. bl. 25.
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.Na’sPrinsen komst volgden gelukkige gebeurte
nissen elkander op , en werden nuttige binnenland

sche schikkingen gemaakt
Op de grondslagen in
stilte door HOGENDORP gebouwd, werd nu eene
Monarchale grondwet opgesteld; doch gewijzigd
door eene Nationale vertegenwoordiging, onder den
ouden naam van Staten-Generaal,‘ welke‘ ver

volgens aan eene Vergadering van 600 aanzien
lijke (Notabelen), daartoe opzettelijk’ door‘ den
Vorst gekozen, ter beoordeeling voorgelegd en
te ‚Amsterdam, bij stemming, op den 29 Maart
1814, bijna eenparig werd aangenomen ;’ slechts

26 van de 475 stemden, waarvan tegen Gods
dienstige beweeggronden de voornaamste oorzaak

waren.

Met nog grootere plegtigheid dan daags

te voren plaats had, werd de Prins vervolgens als
Souvereine Vorst in de Nieuwe Kerk te Amsterdam:

ingehuldigd.
’
Op dien zelfden glorievollen dag, werd’ Parĳs’‘
door de Bondgenooten ingenomen, en werden on

derhandelingen met NAPOLEON geopend,die dezelve ‚
tot ‘mcdewerking van zijnen geheelen ondergang,

trotschelijk afsloeg, en daarbij verregaande eischen
deed. De wapenen moesten nu ‘alleen beslissen;

met NAPOLEON wilde men zich niet meer verstaan.
Hij werd geslagen. Parĳs werd door de Bondge
nooten bij verdrag vermeesterd , en de dwingeland

van de ‚regering vervallen verklaard.
(*)

Hij verge

Zie ‘hierover N. o. VANKAMPEN, Verlì‚ Geschied.

der Neder]. II Deel. bl. 461-469.
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noegde zichmet den titel’ van Keizer op het Eiland
Elba‘, aan de’ ltaliaansche kust, en eene aan

zienlijke jaarwedde voor zich en de zijnen.
’ Het 21 jaren lang verdreven Huis van Bourbon
werd in de regering over Frankrĳb hersteld;
KAREL, graaf van Artois, nam , in plaats van zijnen

broeder , die nog in Engeland was , het hooge gezag’
als Algemeene Stedehouder des Rĳke op zich.
Met dezen vorst was het dat de Bondgenooten
de verbindtenis sloten , waarbij alle ‚de buiten het

oude Franhrĳk nog‘ door Franschen bezette,’ves
tingen in hunne‘ magt gesteld werden. Bergen op
Zoom, ‘Grave, geheel Walcheren, de Helder,
Naarden, Deventer, Koel/orden, Delftzĳl, lllaas

‘tricht en‘ Antwerpen werden hierdoor ontruimd ,’
en kwamen, uitgenomen de laatste stad, in han
den van’ den Souvereinen Vorst.
Op den 30 Mei werd vervolgens het verdrag
van vrede, tusschen Frankrĳlfe Koning (broeder
van ‘den ongelukkigen LODEWIJK XVI) , LODEWIJK
den ‘XVIII, gesloten, en daarin onder anderen dit

artikel gesteld : « Holland, onder de souvereiniteit
«van het Huis van Oranje geplaatst, zal eene
« vermeerdering vhn grondgebied gekomen. »
‚ Niets was natuurlijker , dan‘dat het nu verlosteBel

gië‘, (dat gaarne zich met NAPOLEON had verge
noegd, uit ‘geneigdheid naar Franhrĳk’, indien
‘niet deze, door zijne verschillen met den Paus,
verbitterd, de Brabandsche geestelijkheid met hard

heid had behandeld) aan zijnen ouden meester,
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Ûostenrĳl.‘ zou komen ; doch de afgelegenheid dier

bezitting, en de kostbaarheid om dezelve tegen
Franl-rĳk te verdedigen, maakte België voor
dat Huis van minder belang. Dit had verschil
lende andere schikkingen ten gevolge; waardoor
twee der hooge Bondgenooten, de Keizer van
Rusland en de Koning van P/‚aissen, zich kort
daarna in Engeland bevindende, met den Prins

Regent een verdrag bij voorraad sloten, (Junij
1814) en daarin de hoofdvoorwaarde voegden,
als: volkomene íneensmelting van Holland en

België‘,

volgens de

aangenomene

regeling‘ ‘der ‘in

grondwet,

Holland

met behoorlijke wijzi‘

ging naar de Monarchie; (die natuurlijk verdubbeld‘
moest worden ,) vereeniging van hunne schulden

zoowel als bezittingen: alzoo ook de rijke Oost;
en Westindische volkplantingen, die Engeland terug
zou geven. Voorts,gelijkstelling aller godsdiensten
door de‘ wet; eindelijk moesten de zittingen der
Staten-Generaal’, waartoe ook de Belgen zouden
geroepen worden , beurtelings in eene der Holland
sche en Belgische steden plaats hebben. Zonder
onderhandeling met het hooge Bestuur dezer lan
den, hadden de Mogendheden deze artikelen ge
sloten, hetgeen echter weldra bekend werd. De’
vereeniging koude evenwel geene plaats hebben, al-L

vorens eene stellige beslissing aller ‘groote Mogend?‘
heden dáár was , diete IVeenen een Congres, tot
regeling der Europesche zaken, stonden te openen.

Desniettemin aanvaardde de Souvereine Vorst derl/‘erä
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eenigde Nederlanden , bij voorraad als Gouverneur
Generaal, het bewind over België‘.

Alzoo werd, ten gevolge van den euvelmoed
des Franschen dwingelands, die| na ten tweede
male (in Rusland en bij Leipzig) geslagen was, en

daarna de volkomene nederlaag bekomen had , -—
waardoor ook Belgie aan deszelfs heerschappij
ontiukt werd, — het oude Nederland aan België
verbonden.

De wijze waarop die verbindtenis gesloten werd,
kon voor ons (het oude Nederland)’ niet voordeelig
aangemerkt worden.
’
Engeland was meester geworden van alle onze
volkplantingen in Oost- en Westindiën, — eene
geringe sterkte aan de kust van Guinae uitgezon
derd. Teruggave daarvan was regt en billijk: Ne
derland had zich zelf bevrijd, Engelands vijanden
verjaagd, en Engelsche hulp inggroepen. Doch neen ,‘

alle middelen en uitwegen. die de staatkunde aan
de hand kan geven, werden te baat genomen.

Aan Ceylon , bij den vrede van Amiens afgestaan (*) ,
werd niet meer gedacht, (hoewel dit Nederland
millioenen aan schepen kostte) en de koloniën in

Guyana en de Kaap de Goede hoop gingen bijna
geheel verloren. Nederland had de hulp der Bond
genooten ondervonden, maar moest daarvoor betalen ’

60 .millioen gulden, — voor de bevrijding van
België‘ 50 millioenen, terwijl de versterking der’
(*) N. o. van’ KAMPEN, verkorte geschied‚ ‘der Nederl.‘

II deel, bl. 407.

‘
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Zuidelijke grenzen op 44 millioenen gulden werd ge
schat. (Frankrzjk werd bij den vrede van alle scha
vergoeding vrĳgesteld, en behield al zijn’ roof!) (*)
Engeland Wilde uit deze verlegenheid helpen, en
verbond zich voor 36 millioenen, tegen afstand
van onze zijde der koloniën Demerarĳ, Esquebo

en Berbice, en de helft (22’ milioenen) aan den
opbouw der vestingen, tegen afstand van de Kaap
de Goede hoop. Ook Cochin, op de Mallebaarsche
kust, werd tegen Banen, bij de kust van Snmntra,’
afgestaan. Nederland nam hierbij aan , den slaven
handel overal af te schaffen; welken de Souvereine
Vorst evenwel ‚reeds op het eerste aanzoek , den 15
Junij
te voren,
aan zijne
nieuwenu onderdanen
had
verbodelmﬁ‘)
Nederland
bekwam
zekerlijk deszelfs
kostbaarste bezittingen terug; 81s, in Azië Java
en de Zllolnkken, (van welke laatste de rijkdom in
kruiderijen. door de Engelschen naar elders ver
plant, verloren was gegaan) de bezitting op Su
matra, ‚Borneo, Malncca, eenige kantoren in
Bengalen , en in Amerika , Surinamen en de eilan
den Curapao, St. Eustatizts, Saba en St. Ìllartin;

doch de zware schâvergoeding had Holland eene
geweldige neep gegeven. In weerwil echter van de‘
(*) N. o. van‘ KAMPEN, verkorte geschied. der Neder].
II deel, bl. 478‚

(Ho. x. VAN nooeunomĳbijdragen tot de Huishouding
van Staat in het Koningrijk der Nederlanden, verzameld
ten dienste der Staten-Generaal. I1I d. 2 st. blad 294,295
en het tractaat met Groot Brittannië, als bijlage, bl‚

331, 342.

‘ ’ "
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zelve, verheugde zich ‘de

Nederlander‘ imïhet

blijde vooruitzigt op den‘ herlevenden handel.‘ In
den beginne van 1815, werd zijn vaderland door

het Weener Congres met België vereenigd, en
met het Bisdom Luik tot een Koningrijk vergroot ,
onder het bewind van den Souvereinen Vorst.

Daarop volgde de terugkomst van NAPOIÀEON uit
Elba. Doch deze behoort minder tot mijn bestek ’,
dan wel ’s mans vroegere aangemerkteveldslagen
en pogingen, om het magtige Rusland aan zich
te onderwerpen, waardoor, gevolgelijk,‘ ‘na vele
worstelingen, België met het oude Nederland

werd vereenigd.‘ Alleen zij hiervan aangemerkt,
dat ‘hj van zijnen invloed, ook bij zijn afzijn uit
Frankrĳk, gebruik maakte , en den 20 Maart 1815 ,
op de Fransche kilsten aankwam, Waarna ‘hj hin
nen drie weken meester der Hoofdstad werd ; -— dat:
de Souvereine Vorst der Nederlanden besloot, ‘den
storm , van den , voor Europa gevaarlijken , Keizer ,

moedig af te wachten, en zich ‘tot dat einde tot
Koning der Nederlanden liet uitroepen, onder
den titel van Koning der Nederlanden en Hertog
van Luxemburg. Dit laatste land werd ingeruild
tegen ‘s Konings erfbezittingen, Nassau-Siegen,
Dietz, Dillenlmrg en Hadamar. Luxemburg‘
kwam in de naauwste betrekking tot zvederland;
maar bleef onder Bbndvesting van IJĲitsc/tland.
Voorts, dat het Weener‘ Congres gehaast werd

deszelfs

zittingen te ‘eindigen, door de onver‘.

i hoedsche komst van BUONAPARTE , en de laatste
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besloot Nederland„(het bolwerk tegen Frankrĳk)
‘het ‘eerste_ ‘aan te tasten ; waardoor de slag bij Ligny
onder BLUCHER geleverd werd , gelijktijdig met dien
bij den viersprong (Quatre-Bras), onderden PRINS

van ORANJE, die den Generaal NEY (zijnen aanvaller)
met eene veel kleinere magt in‘ wanorde terugdrong ,
en zich eenen onsterfelijken lauwerkrans vlocht; --‘
dat vervolgens NAPo’LEON zijn leger op den 18 Junij
geheel verslagen werd, en daarmede zijne regering
een eindenam ; -- wijders, dat Pruissen , Engelschen
en Nederlanders .in ‚Frani’rĳk trokken; Koning

LoDEWIJK in de Hoofdstad terug kwam, toen
‚Parĳs:zich reeds had overgegeven, en NAPOLEON

naar ‘Rocltefort geweken was; dat hij, geene kans ter
ontsnapping meer ziende, zich stelde in handen
van den‘ Engelschen Bevelhebber als vrije Sou

verein , die bij zijnen edelmoedigen vijand bescher
ming kwam zoeken; doch hem kennende, ver’
voerde men hem voor zijn leven als banneling naar
St. Helena , in den Atlantischen Océaan; — dat

acbtervolgens de Nederlanders te Parĳs zijnde‘,
van de gelegenheid gebruik maakten, en de, van

hen afgeroofde

kunststukken, volgens het regt

der volken , terug namen ; — dat de vredehandel te
Parĳs nu ook aangevangen, en dezelve ten einde

gebragt zijnde, bepaaldwerd: dat de in 1814, _
van Nederland aan Franlrĳk afgestane landen , na

melijk , de Cantons van Merbes , Chimay, Beau‘
mont , Walcaur, Florennes, Beauraing en Ge’

dinne, de vestingen‘ Mariënburg en Philippiville
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en het Hertogdom Bouillon , aan het Koningrijk
der iVederla/zden afgestaan moesten worden. Dit ge
schiedde. Ook bekwam Nederland, van de 700,

door Frankrĳk op te brengen , millioenen, 60 mil
lioenen francs;

gen

in Europa

— eindelijk , dat de’ beroerin‘

gedempt waren , die hetzèlve

geheel van gedaante hadden doen‘ veranderen ;’ en

dat vooral Nederland , door de langdurige stormen ‚l
zeer verarmd‘was geworden, en deszelfs wereld
handel bijna geheel verloren was gegaan.
De grondslagen der volkomene vereeniging van

Oud Nederland met Belgzë’ waren reeds in Junij
1814 te Londen gelegd; nu was de tijd dáár,dat,

door den nieuwen Monarch , van de toen geslotene
overeenkomst plegtig werd kennis gegeven, met
blootlegging van een ontwerp, door eene, op den

22 April te voren, (de bekendmaking was op den
18 Juli)‘ 1815 ,) benoemde .Commissie , uit de beide
deelen des Bijks vervaardigd; hetwelk de Koning ’
aan de goedkeuring der Notabelen in Belgíe on
derwierp: en nu begon zich het gevolg of de

uitslag dier vereeniging reeds te ontwikkelen.
Bij de zamenvoeging van Belgíe met het 0u‘;
de Nederland, had men noch het verschil in

Godsdienst noch het aanmerkelijke overwigt van
franse/ze taal, zeden en denkWjze in acht ge-‚
nomen. — Sedert 1794 was in de groote steden,
hetNederlandsch als eene veraclìtelijke, lompe

taal uit alle voorname kringen geweerd. — Gok
waren de begrippen‘ omtrent de fabrieken, met
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Hollands belangen strijdig , niet in aanmerking ge‘
nomen; ’ evenmin als de woelzieke e‘n oproerige
aard, die zij van.de middeleeuwen af ‘aan getoond
hebben (*), en gemakkelijker door ’hunne vroe
gere beheerschers was te beteugelen , dan door een
land dat aan hen verbroederd werd. Evenwel,
men dacht , door onderlinge inschikkelijkheid , alle ‘
zwari heden zeer li t uit den we te kunnen r.uimen; vooral daarom’, dewijl het belang van Eu

s

e

s

(*) In het gedeelte van het aloude Galliè‘, hetwelk later den
naam van België bekwam; en in 1106 voor het eerst als
eenen afzonderlijken staat kan worden beschouwd, heerschte,

gedurende

de middeleeuwen tot op het laatst der jongst

verloopene eeuw, vreesselijke volksopstanden en oproeren;

zoodat de Fransche Koningen genoodzaakt waren ‚ dikwijls
tusschen beide te komen.

Zoo won PHILIPS na scnoonz ,

in 1304 , op de Vlamingers of Brabanders , den veldslag van
Mans m Puelle; rnìmrs vAN vALots, in 1328, dien van
Cassel en KAREL IX , in 1382, dien van Rosebeck.

België, hetwelk weder, na den dood van KAREL DEN vznmn
TELEN, (die in 1477 zonder mannelijke oir overleed ,) aan de

Franschgkroon zoude zijn toegevallen, ging toen in het Huis
van Oostenrijk over , door het huwelijk van KAKEUS dochter,
MARIA van 3oUneoNnIEn‘,met den Aarts-Hertog MAXĲĲ
LIAAN, zoon van HENDRIK l1I. Hetzelve bleef onder dat

bestuur eenen‘ geruimen tijd , eerst onder den Spaanschen ,
daarna onder den Germaanschen tak ; en ‚ofschoon LODEWIJK

XV hetzelve geheel ten ‘onder brngt, kwam het in 1748,
bij het Tractaat van Aken, aan

Oostenrĳl‘ terug.

Onder

MARIA THERESIA gedroegen de Belgen zich tamelijk onder
worpen , Waarna zij tegen haren zoon IOSEPH‘ II in 1789
opstonden. LEOPOLD gelukte het zijn gezag in hunne gewes
ten door inwilligingen te herstellen , tot dat dezelve , door de
Fransche legers veroverd‘, van‘l794’tot l8l4, onder Re

publiek en Keizerschap, een deel van Franìrĳk uitmaakten.
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ropa zeker, door eene vereeniging van oudNe
derland met Belgie tot éénen staat, het meest be

vorderd werd: de staat bekwam alzoo eene be
hoorlijke magt;en eene dubbele linie van vestin
gen ’ zou den Franschen aanvaller het indrin
gen‘ in Holland beletten. "

De grondtrekken des nieuwen staatsverdrags , het‘
welk de Koning aan de Notabelen in België stond te
onderwerpen, kwamen meestal met het vorige
overeen; uitgezonderd, dat de Staten-Generaal

in twee Kamers verdeeld werden: bestaande de
eene uit den Adel,do0r den Koning zelven te kiezen;

de tweede door de gewestelijke Staten benoemd.
De gewone begrooting van
tien jaar plaats hebben.
Hervormde Godsdienst tot
Vorst bepaald was, werd

Staatsbehoeften zou voor
Het artikel, waarbij de
die van den Souvereinen
geheel weggenomen.

Ofschoon hiermede van de zijde der oud Ne
derlanders inschikkelijkheid werd gebruikt, vond

de’ Grondwet bij de Belgen groote tegenkanting.
Het artikel — volgens de voorwaarde der veree

niging door de Mogendheden -— dat aan alle gods
dienstige gezindheden dezelfde burgerlijke voorregten
toestond, was, door een gedeelte der Belgische geeste

lijkheid , als een onoverkomelijke berg opgeworpen.
Dadelijk bleek dus hunne warschheid voor de goede
zaak ; zij wilden méér dan gelijkheid hierin ., namelijk

voorregten , en daarmede de mogelijkheid der Pro
testantsche verdrukking. Maunirs van BROGLIO
(een Franschman) Bisschopvan Gent, was een
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der ijverigste‘ aanstokers van het vuur der twee
dragt.
.

’ Reeds in October 1814, deed deze het Weener
Congres voorhouden. dat de Jesuiten behoorden
hersteld te worden voor de opvoeding der jeugd;
dat de tienden weder aan de geestelijkheid moesten
worden opgebragt, en geen protestantsche Vorst

deszelfs godsdienst, buiten den omtrek van zijn‘
‚paleis of lnsthoven, mogt uitoefenen. (*)
Hij had , benevens anderen , zoo veel invloed , dat

de vergaderde Notabelen de grondwet met eene
vrij aanzienlijke meerderheid afkeurden , die in Hol
land daarna door de dubbele vergadering der Staten
Generaal , met eenparzglzeid werd aangenomen. Het’.
getal der stemniende Leden, uit de beide afdee’

lingen des Koningrijks , werd vervolgens opgetrok
ken, waarna het bleek dat de meerderheid voor
de wet had gestemd; dezelve werd derhalve, of
schoon er in sommige distrikten , gelijk Yperen en

Gend, waar zelfs niet ééne stem voor was H‘), (te
Luxemburg was het beter) op den 24 Augustus
als verbindend afgekondigd , waarna de Koning op
den 21 September, in tegenwoordigheid van de
eerste algemeene vergadering der gezamelijke Ne

derlanden, te Brussel plegtig ingehuldigd werd.
De aldus aangenomene grondwet, die zoo veel
(*) Memoires adressées le 8 Octobre 1814 aux Haut Puis
sances‚ assemblées dans le Congres de vIENNE par M. M.
les Vicaire-Généraux de deocèse de Gand.
H‘) srnanr, jaarboeken. 1815, bl. 45, 46.
2
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tegenstand had gevonden , werd nu in werking ge
bragt; aan de aanmatiging van den adel, die de

oude regten terug eischten, voldeed dezelve niet;
terwijl de geestelijkheid zich ook , na de aanneming 2
sterk tegen dezelve aankantte. Zelfs zóó , dat dezelve
verscheidene jaren den ambtenaren , die de grondwet

hadden trouw gezworen, de abaolutie weigerde.
Vijftien jaren verliepen, en van alle kanten rezen
prachtige gebouwen in hunne steden, tot inrig’
tingen voor de nijverheid; hunne handelhuizen
bekwamen binnen en buiten ’s lands een uitgestrekt
krediet; in een woord, het bloeide; nimmer was

de rijkdom in België tot eene dergelijke hoogte
gestegen ; nimmer had deszelfs hoofdstad en andere
steden zulke paleizen gedragen, als na verloop van
dien tijd. Wegen en vaarten werden in verschillende
rigtingen geopend, of in grooten getalle voorbe

reid. In‘ alle deze ondernemingen nam het Gou
vernement een gedeelte der kosten voor deszelfs

rekening,‘ en bijna altijd droeg de Koning, uit zijne
bijzondere fondsen, er toe bij.

De zedelijke belangen waren in geenen minderen
voordeeligen toestand gekomen.
Het openbaar lager (*)‘ onderwijs werd tot eene
'

(*) Volgens statische opgave werden in Belgíe, van het
jaar 1817 tot 1828, ll46 schoolhuizen en 668 woningen
voor onderwijzers gebouwd; het getal leerlingen dat alléén
des winters de school bezochten, was sedert met 94,598
vermeerderd, en belíep in het geheel 247,496‘ Men telde

aldaar 1977 gegradueerde onderwijzers en 785 onderwijze
ressen ‚ benevens 1268 niet gegradueerde onderwijzers en

19

volmaaktheid gebragt,‚ die in vele landen schier
onbekend is. Voor het hooger onderwijs werd mil‘
delljk gezorgd; de schatkist besteedde voor ver
schillende takken van openbaar onderwijs , en voor

de inrigtingen aan het onderwijs in de ’schoone
kunsten , zeer aanzienlijke sommen.
De uitoefening der ecrediensten genoot in België
de meest mogelijke vrijheid. In de behoeften van‘
de Roomsch-Catholijke geestelijkheid, werd met
meerdere mildheid dan in Frankrĳk voorzien; de
persoonlijke vrijheid en het regt van eigendom
werd met de grootste naauwgezetlieid geëerbiedigd; ‚
de drukpers was vrij.
’
‘ Eene welvaart als deze moest natuurlijk ‘door het
Belgische volk, dat inderdaad veel nijverheid be
zit, op hoogen prijs geschat geworden zijn; doch

het staatshuwelijk , in het belang van Europa, door
de ‘Mogendheden gesloten, had de gewenschte ge
volgen niet; de verfranschte zeden, taal en de
godsdienstbegrippen Waren hiervan de voornaamste
oorzaken.

De vrije drukpers, eene noodzakelijke voorwaarde
van den vertegenwoordigden regeringsvorm, miste
reeds in den beginne aan de eene zijde volstrekt
doel, ‘door hen, die de middelen in handen heb
ben om die vrijheid onmogelijk te maken, te
verbieden datgene te lezen wat hun mishaagt,‘
onderwijzeressen.

Een vast inkomen werd hun gegeven ,

terwijl zij de onmiddelijke bescherming
Bestuur genoten.

van het Hooge
21lr

‘
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hetgeen echter ’tot onderrigting en verlichting van
het volk had kunnen verstrekken. De kiemen van
vrijzinnige en onafhankelijke grondbeginselen wer

den daardoor verdrukt; terwijl aan de andere zijde,
degenen , die deze strenge cencuur uitoefenden , zich
van die vrijheid bedienden , om hunne, de vrijheid
van den mensch tegenstrevende, gevoelens gemak
kelijk te verbreiden en ingang te doen vinden.
De uit‘de geestelijkheid en adel bestaande per

sonen, (opposition clericonohiliaîre,) die de aan
neming der Grondwet, zoo als wij boven zagen, sterk
hadden wederstreefd, namen den uiterlijken schijn
van rust (na verloop van vier jaren na de veree
niging) aan; de eed op de Grondwet werd toegestaan;

zij veinsden met den Staatkundigen toestand te vre
den, en verdedigden niet zelden de onheusche aan
vallen , die door de overdrevene vrijdenkers (ultra
liberalen) tegen het hooge bestuur gedaan werden.

Evenwel hielden
plannen en inzigten onder
die schijnbare rust verborgen.
Van den beginne af aan zorgde dit Bondgenoot’‚
schap, (Congregatie) om zooveel mogelijk hare
leden in openbare betrekkingen te dringen, om

hun doel, het volstrekte alleenbeheer (monopo
lium) van het openbaar onderwijs te verkrijgen. -—
Tot dat einde lokte hetzelve vele der zoogenaamde
frères de la Doctrine Chretienne, die een deel van
dat Bondgenootschap (Congregatie) uitmaakten , uit
Frankrijk , en verspreidde dezelve op verschillende
plaatsen in België , ten einde de kinderen van min
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gegoeden te onderwijzen; vrouwen-kloosters aan
datzelfde bondgenoodschap onderworpen, verme

nigvuldigden zich, en voorzagen in het onderwijs

voor jonge dochters. Overal werden bijzondere
schoolinrigtingen geboren, bestuurd door dezelfde
partij, die zich in Frankrĳl: van het onderwijs had
meester gemaakt.

i

Hierdoor werden de andere, door het Hooge

Bestuur ingevoerde, scholen, van tijd tot tijd in
minachting gebragt, vooral in de laatste jaren;
en het gevolg werd , .dat velen de school verlieten.
Van Regeringswege werden echter maatregelen ge
nomen om dat Bondgenootschap (Congregatie) het
alleenbeheer (monopoliam) van het onderwijs te

ontnemen; dit vermeerderde de afkeerigheid bij deze
Partij slechts te meer.
‚ De kleinere tegenovergestelde partij vrijzinnige

(liberalen) keurde deze maatregel, door het Hooge
Bestuur genomen,‘ goed; doch ’ook bij hen, even
als bij alle partijen, ontstond misnoegen over ver
scheidene wetten "an 1822, hoofdzakelijk die op
het gemaal en geslagt. Ook wilde men de vestiging

van den Hoogen Raad (ofschoon dit tot de regten
van de kroon behoort) in eene der Belgische hoofd- ‘
steden hebben , ofwel de administratie voor de nij-i

verheid, domeinen en de Roomsch Katholijke Ee
redienst.

Andere redenen tot misnoegen werden

gevonden in de voorkeur, die de Regering gaf
aan beambten van het Noorden des Rijks, ter be
kleeding van posten in België. Hierbij wilde men
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niet opgemerkt hebben, dat door de tegenstreving,
die de geestelijkheid volhield (tot 1817.) tegen
den voorgeschrevenen eed op de grondwet, de
geschikte vervullers van posten in België zeer
spaarzaam maakte , en dat, ter vergoeding van de
overzending van een aantal ambtenaren uit het
Noorden des Rijks , ook aldaar vele Belgen werden
geplaatst.

Het Bondgenootschap, (Congregratie) altijd be

dacht op middelen ter wederstreving van de be
staande orde van zaken , wendde vervolgens in het
geheim pogingen aan , om de domme volksmenigte
te "erzekeren , dat de Regering vijandige oogmer‘

ken tegen de Boomsch Catholijke godsdienst smeedde‘.
Hetzelve vond hiervoor redenen in het gemis van
eene overeenkomst met den Heiligen stoel , tot re
geling der kerkelijke zaken in de Nederlanden. Da

gelijks veroorloofde het zich tegen het Gouverne
ment openbare beledigingen te doen, ofschoon
deze overeenkomst sedert lang het onderwerp van
onderhandelingen met het Hof van Rome geweest
was. Later werd deze overeenkomst tot stand ge
bragt; doch ook daardoor werd de vijandige

gezindheid jegens het Gouvernement geen perk
gesteld, en had eene nog veel nadeeliger uitwerking
bj de vrijzinnigen (Liberalen) die dezelve mishaag‘
de , ten gevolge. Hierbij kwam , dat de inwilligin
gen , die aan de Uliramonlaansc/Le aanmatigingen
verleend werden , door het sluiten van het collegium
Pﬁilosophicum, bij de laatste nog meer misnoegen
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verwekten ;’ en de regterlijke vervolgingen en von-n
nissen , die vervolgens tegen de ultra Liberale schrij
vers geslagen werden , ook’ de laatste Partij , waarvan

de schrijvers de tolken waren , tot vijanden van
het Gouvernement maakten.
Het Bondgenootschap‘ (Congregatie) nam toen

het gunstige tijdstip waar, bediende zich van het
misnoegen der laatste vrijdenkende partij , en sloeg
eene vereeniging (hoe ongelijkaehtig ook) met dezelve

voor. ‘Dit gelukte ; en het uur was geslagen , dat de
omverwerping van het Gouvernement besloten werd.
Onder den bedriegelijken titel van association

constitutioneﬂe werd dezelve in het jaar I828 geslo
ten , met de uitdrukkelijke voorwaarde , dat het aan
ieder der partijen vrij stond , na het onverwerpen van

het Staatsgebouw ‚zich op derzelver vorig standpunt
te Plaatsen. Deze beruchte vereeniging (Unie) werd
in het begin des jaars 1829 hoogelijk geroemd, (*)
(*) L'alliance entre les apostoliques et les liberaux est
naturelle, elle prend sa source dans Pintérêt commun, il
n’a fallu que se rapprocher. Les libereaux ont reconnu
que ceux qu’on gratiﬁait du titre Œappostoliques étant vé
ritablement libéraux; ils ont réuni leurs forces, et elles

ont été dirigées contre ces hommes qui proclament sans
cesse la tolérance pour avoir le droit d'être intolerans,
et la massue, dont ils écrasaient une opinion est brisée
entre leurs mains. Dès lors les Jesuites qu’en voyait ou
qu'on feignait de voír partout , ont disparu, et aujourd'hui
la lanternede ‘Diogène/à la main, on parcournait la Bel
gique enlierre sens en,’ rencontrer un seul. C’est qu'en y
regardant de plus près l'effet de la fantasmagorie à pas
sé,

comme

l'a très

bien dit M.‘ STASSARD:

«z Ou on

jetait le capuchon sur la tête de l’un, et le manteauĳJe-“
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zelfs aan dezelve weldadige gevolgen toegekend. (*)
Reeds vroeger vonden, over het geheel, echte
beginselen der vrijheid schaars voorstanders; ter
wijl door de laatstgenoemde partijen allerhevigste
aanvallen op dezelve gedaan werden. Wanneer de

Regering hare daden wilde verdedigen en hare be
ginselen in het licht stellen, verhrandde men de
bladen daar het in vervat was, zonder er op te

Willen antwoorden H‘). Ook dit behoort teworden
toegekend aan de beide partijen , die nu, ter be
reiking van hun doel, zich uitsluitend van de
periodique drukpers meester maakten, en de vrij

heid derzelve weldra in eene grove losbandigheid
deden verkeeren: de vereeniging (Unie) vond
voor hare zaak de hevigste en snoodste schrijvers,
Waardoor alles, wat in de maatschappij achting
waardig en eervol was, aangerand, beschimpt en

verguisd werd.
‘
In de magt der drukpers zijnde, werd door hen
het stelsel der verkiezingen verlamd , door de kan
didaten tot de kiezers posten, openlijk door de

dagbladen in minachting te brengen; deze mid
suitique sur Pépaule de l'autre, pour voucr à la risée
publique celui qui avait le tout d’avoir raison. Gazetle des
Pays-bas du 28 Fevrier 1829.
(*) Zie redevoering bij het beraadslagen over de beide
vraagpunten in dc buitengewone vergadering der Staten
Gcneraal in September 1830, uitgesproken door den Heer
Mr. L. c. LUZAC.

H‘) Zie opgenoemde redevoering.
’
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delen van bedrog werden aangewend, om slechts
die van hunne partij in te dringen. In dezen staat
van zaken bestond er ook geene onafhankelijkheid’
voor alle de leden der Staten-Generaal: die zich
der dwingelandij wilde ontwringen, werd, door

de in kwaad vruchtbare dagbladen, beschimpt.
Na de vestiging van den regeringsvorm , ontstond
reeds dadelijk in de tweede kamer eene tegenkan
ting, (opp ositiexwaardoor in later tijd vragen ge

opperd werden, omtrent de onbepaalde vrijheid
van onderwijs en van drukpers, het weder invoeren

der jury , ministeriële verantwoordelijkheid enz. enz.
Deze oppositie verspreidde zich buiten de kamer,

en openbaarde zich in 1828 en 1829 door talrijke
Verzoekschriften (petitiëm)

In dezen tijd had eene briefwisseling

.

plaats

tusschen een woelziek man, DE POTTER genaamd,
en eenige anderen, waar onder THIELEMANS , (ie

mand , welke door den Koning buitengewoon bewel
dadigd was geworden) die, met de Unie, de bestaande
orde "an zaken wilde omver werpen. In deze brief
wisseling, die nader ontdekt werd, kwam de Ko

ning dan eens onder den naam van voogd, dan
weder onder dien van meineedige voor. De Regering
werd opmerkzaam, ‘deed de oproerigen in verze
kerde bewaring stellen , en voor het Hof van As
sises komen. Schuldig bevonden zijnde, werden zij
tot verbanning veroordeeld, namen de Wjk naar
Frankrĳk, en werden‘ aldaar bij hunne partij ont_‘
vangen. Het ontwerp van dit Bondgenootschap
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werd den derden Februarij in de Belgische dag.
bladen, zoo veel als noodig was , medegedeeld‘; de‘
werktuigen, tot de min gegoede klasse des volks

behoorende, waren voorgehouden , dat de bedoeling
daarmede was, de voor hun voordeelige wetten van
het Bestuur te verkrijgen, waarom dan ook, tot
ondersteuning van hun plan , alléén aan het bureau

van het dagblad Le Catholique, f2000 gebragt werd.
Die aanslag echter mislukte.

De Unie maakte vervolgens het schandelijk
ste ‘misbruik van het voorregt, door de grondwet
aan ieder der ingezetenen gewaarborgd , namelijk ,’

om zijne wenschen, omtrent zaken van algemeen
belang te uiten, of zich over eene of andere
handeling te beklagen. Om het Gouvernement te
misleiden, riep de Unie de volksmenigte te hulp ‚
om herstelling van grieven (griefs) te erlangen.
Ter bevordering daarvan, werden zendeling.en af
gezonden, die de‘ steden en het platte land ‘moes
ten aﬂoopen, om hun, die zich ‘naauwelijks een

denkbeeld konden vormen van jurĳ en Ministeri
ële verantwoordelijkheid, tot teekening van eene
lijst, waarop het verlangen naar de ophefﬁng oi
het herstel van die zoogenoemde grieven stond uit
gedrukt, te bewegen. Dit geschiedde onder voor

Wendsel, dat zij de handhaving der Roomsch Ca
tholijke godsdienst ten doel hadden, of wel, de’
vermindering van belasting, de afschaffing der
landmilitie, ofvan den‘ imposlt op het geslagt en‚
gemaal. Zulke, met den zielenzorg belaste,‘’zende-‚
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lingen ontzagen zich hierbij niet — aangezien het
groot aantal teekenaren bij hen in aanmerking
kwam, om daardoor de algemeenheid der vraag
te kennen te geven — winkeliers , handwerkslieden ,
vrouwen ‚ kinderen en dienstboden tothandteeke-ë
ning"over te halen , of des noods zelf voor hen

te teekenen.

Van dien tijd af aan waren de ban’

den van vrede en orde geheel verbroken‘

Deze Verzoekschriften , (Petiiiën) daargesteld door
de laaghartigste

kunstgrepen , werden bij groote

getalen , vooral in 1829 , ingeleverd ; en de tweede
kamer hield zich eenigen tijd met dezelve onledig.
Men gaf toe: de impost op het gemaal werd af‘
geschaft; (zelfs na dit tijdstip deden de eerwaardige
zendelingen Verzoekschriften teekenen!) het verbod

om de‘Fransche taal te gebruiken, in de Vlaamsehe
gewesten; werd ingetrokken, en de drukpers werd
‘de meeslmogelĳke vrijheid gegeven , die daar door

gevolgelijk nog meer in loshandigheid ontaarde.'De
afschaﬂing van den impost op het geslagt werd afge

kondigd, even als eene verbeterde wetsbepaling
op het personeel en patent; de herziening van de
aceijnsen op de branderijen enz. (*) zoude tevens
worden gedaan.

De belastingen op de kollij (iets

‚ waartegen de Noordelijke Provinciën. zich sterk
hadden verklaard, doch het om hunnent wil zieh

getroostte) werd vastgesteld. Reeds vroeger had de
(*)’Over alle deze verbeteringen

zou‘ in de gewone

jaarlĳksche zitting der Staten Generaal ‚in October 18m‚,
‘geraadpleegd worden.

‘ ‘
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Koning om hunne sterkste partijen zoo veel mo
gelijk te bevredigen, een besluit genomen, waarbij
aan de Bisschoppen het ‚regt werd vergund, om
de opvoeding en het onderwijs van hunne jonge
kweekelingen naar hun welgevallen in te rigten;
waardoor die factie, welke steeds hier over wilde
heerschen, zoo veel vrijheid werd verleend, als met

alle vrijzinnige denkbeelden strijdig was.
Door alle deze toelatingen en vergunningen, die
veelal ten koste van het belang van Oud Neder
land was , wilde men hunnen verregaanden euvelmoed
bedwingen en voorkomen. Doch de verderfelijke
vereeniging (Unie) had denondergang van het Gou
vernementbesloten, en was dus slechts op midde
len ter bereiking daarvan bedacht.
Over de nog overige zoogenaamde grieven zou
de in 1830 geraadpleegd worden: vóór dien tijd‚
dus moest liet plan worden bereikt. Eene gebeur
tenis door dezelfde factie, die aan de Unie ver
bonden was , veroorzaakt, ondersteunde hun hier
in krachtdadio‘.

Het gouvernement van Frankrĳk werd door
ben ‚tot verbreken van het Charter aangezet;
KAREL X volgde zijne strafbare raadslieden; het
volk zette zich met al die Woede, waarmede he;
oproer kan vergezeld gaan , op den 26 Julij 1830.
er tegen, en de, in den geest der partij waarlijk
godvruc/itige , Koning vond deszelfs ondergang in

zijne dwaze onderneming! LOUIS PHILIPPE beSteeg
den Franschen troon.
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Ofschoon deze gebeurtenis in geen de minste

verhouding sta'at met de pogingen tot omver wer
ping van het Nederlandsche Staatsgebouw (aange
zien Frankrijks Koning de constitutie omver wilde
werpen , en onze Monarch dezelve tegen de aan

vallen ,‘ ‚haar reeds in 1815 , en gedurende de ver
eeniging tot op de laatste helft van 1830, aange
daan, wilde beveiligen) gebruikte de Unie dezelve
om het volk aan te hitsen , door hetzelve de na

burige omwenteling, voor de vrĳlieíd aangevangen
en voltooid, als schoon en weldadig voor te pre

diken, en alzoo de gemoederen in beweging te

brengen.

Het gelukte z de vruchtbare mannen in

het vinden van middelen , ter verstoring van rust
en orde, was het slechts te doen om het doel der
Unie te bereiken. Om den opstand daar te stel
len , werd allereerst een honderdtal lieden van de

laagste volksklasse omgekocht.
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VAN DE STAD ANTWERPEN. l

De dag, waarop de opstand moest uitbarsten,
was den 25 Augustus 1830. Den vorigen dagÌhad
men den geboortedag van den Koning met’ de

gewone plegtigheid gevierd. Dezelve was zeer‘ rustig
‚afgeloopen ; ofschoon reeds den 23 door verspreide,
en aan eenige huizen te Brussel vastgehechte
briefjes (*) eenigzins bekend was gemaakt Wat op
handen was. Des avonds verzamelden zich de, door

de‘ Unie omgekochte, personen voor den schouw
burg, (grand Tkéatre au place de Ia Monnaie.)
met het doel om,
het uitgaanvan dezelve‘,
onder de talrijke menigte , allereerst eenevearwarring‘
te doen komen. Dit gelukte. Verscheidene persbnen
(*) Deze briefjes, in de Fransche taal geschreven ’, hielden in:
Den 23 Augustus vuurwerk.
Den 24 Augustus ’s Konings verjaardag.

Den 25 Augustus omwenteling.
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werden

mishandeld;

sommige huizen de glazen

ingeworpen. De kreten: a‚ bas le Ministère!
"jwegg met‚het Ministerie) yiae laiílìerté! (leve de
vrijheid) oive NAPOLEON! leve Polignac! leve KA
REL de X! verhieven zich‚ van alle kanten; ter
wijl eene groep der‘ oproerlingen zich‘ naar het

huis van den Minister VAN MAANEN begaf.

Dit

huis werd geplunderd en in brand gestoken; de
meeste der stads gas-lantaarns werden vernield ; de
uithangborden, waarop ’s Konings wapen stond,

werden afgehaald, en met den voet, onder het
geschreeuw van: LEVE DE POTTER! vertreden.

Ook het Gouvernementshuis werd geplunderd.‚
‚ilntusschenlïhad ‘de militairemagt van Briilitsel

pogingen ‘aangewend om de rust, te herstellen;
waardoorusonimige der oproerlingen uiteengedre
‘eènwwaron; ‘doch de menigte ìderzèlve ‘gdie steeds
aaìngroeide",
delde’ de îtegenweer ; ,die‚’,‘ evenwel‘,
wanneerfdezelve‘ met meerdere kraeht was ‘gedaah

gewardeaì; ’vaîibeter gevofgiiiad îkùnnen \ zijn. I ‘Ze‘!
kerìisﬁhetïîeoliter’‘te
het
gewapende
gebruik’magt
der‘, ‚eemopstand
krachtdadigste‘
ïveronderstellëni,
als maatregelen
die ‘dat
‘,’ welke
ookdes

zelfemorsprong’ niet in ‘eehige ‘muitelingen, maar
in mannen "bad, die Îreeds sedert 1815 aan‘ de
vernietiging der ‘grondwetmarbeidden, niet geheel
zoude gedempt hebben kunnen worden.
De oîerheid,vati’ Brlísseliwenddereeds den vol
genden dag middelen aani, om de verstoorde rust

te herstellen. l-Iiertoe werd onder anderen eene i
('
u
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aankondiging gebruikt, waarbij den ingezetenen wer
den bekenid‘ gemaakt, dat de impost op het gemaal
was’ afgeschafttrOok dodrkruisten verschillende ‘pa
trouilles grenadiers en maréehausses de stad; ‘doch
dit baatte zoo veel, dat op den‘ 27 het ‘huis van
denDirecteunvan‘ Politie den ‘heer DE KNYFF, dat

van den Kommandant WAUTHIER en dat van den
‘heer ‘SGHUERMANS, Procureur des Konings ge
plunderd werden.
‘
’
volgenden dag werden door den Burgemees
ter ‘der stad; alle burgers uitgenoôdigd omzich te
vvtllátìiríen‘;. ‘en‘ Weldra Waren méér ‘dan 8000mai1

ingeschreven. Daarop werden deomgekochte werk’
tuigen‘ der Unie ,', bij eene bekendmaking , tot rust

aangemaand , en de de volks-zamenscholingen ver’
boden.
ĲDe Unie ‘wasnu’ een belangrijke
’‚ “stap‘’naderﬁtot
‘lret’doel gekomen;“het oproer was daargesteldyen
‘onder’l den schijn van hetzelve tebeletten, werden
nukleĳburgers tot het dragen der wapenennitge
noodigd. ‘Doch naauwelijks waren zij in de wapenen,
of men deed Flrun’ verstaan (lat die Wapening ‘een
meer verheven doel had , namelljk’: de koninklĳke
troepen’,

die op de stad kwamen ‘aanrukkenïom

‘de rust ‘te "herstellen 5’ (dit was door" eene‘ aan‚
kondiging bekend gemaakt), niet binnen te la‘
ten‘. LRedenenhiervoor opgegewn waren: dat de

veiligheid der stad Brussel uitsluitend" aan ‚die
‘burgerwacht

behoorde te

blijven toevertrouwd’,

zich zoo‘ welvan haren pligt‚ hadge
‚
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gekweten. De burgerwacht was nu bijna geheel
Lin het bezit van alle Posten ; dewijl de militaire magt
zich tot voor de koninklijke paleizen had terug
‚getrokken. Rondom hen vatte een gedeelte der
burgerwacht post; zóódanig dat de militairen,
‘het doorgaan werd belet. De brabandsche kleuren
werden algemeen gedragen.
Het seinschot des opstands te Brussel gegeven
zijnde, volgde weldra Luik,- alwaar ook de bur
gerwacht dezelfden roemruchtigen post werd op

gedragen, en de militaire posten door dezelve
bezet werden. Op den 27sten Augustus werd door

‘de regering van die stad den ingezetenenbekend

gemaakt, dat eene deputatie naar den Koning (die
te ’s Gravenhage was) zoude afgezonden worden,
met eene petitie (verzoekschrift), inhoudende de‘
vraag naar de instelling der ministrieële verant

woordelijkheid , onbeperkte vrijheid van onderwijs,
volkomene vrijheid der drukpers, het vestigen
van den hooge raad in eene der zuidelijke steden ,

vrijheid van taalgebruik in alle aangelegenheden
van openbaar beheer en regtspleging enz.
Eene deputatie .. belast met dezelfde verzoeken
werd daarop van Brussel naar den Koning ge

zonden; waarna de regering der stad dit aan de
ingezetenen deed bekend worden. Hierbij werd
niet verzuimd de burgerwacht aan te bevelen on
der de wapenen te blijven. Ook te Leuven en
te

Namen, in welke ‘beide steden

uitgebarsten,

oproer was

verrigtte de burgerwacht

militaire
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dienst, en werden deputatien ‚ om herstelling
der grieven te erlangen, naar den koning afge
zonden.
De mare des opstands tegen het wettige gezag,
had zich ‘reeds , den 27sten Augustus ‚ in de Noor

delijke gewesten van het koningrijk verspreid ;‘was
aldaar met diepe verontwaardiging ontvangen ge
worden ; en deed den Koning al dadelijk middelen
aanwenden, ten einde de verbrokene rust te her
stellen. Tot bereiking hiervan, werden, bij besluit
van den 25 Augustus , overeenkomstig art. 97 (*) del‘
grondwet, de Staten Generaal bij een geroepen‘;

ten einde te raadplegen over datgeene, hetwelk
de rust zou kunnen bevorderen en meer voort
durend verzekeren. Gelijktijdig werd door Z. M.
‘aan de beide zonen des Konings , den Prins van
Oranje’, en Prins FREDERIK der Nederlanden vol
magt gegeven . om zich naar Brussel te begeven,
om aldaar , de personen en eigendommen te be
schermen, zich van den waren staat van zaken
te verzekeren; en daarna den Koning de meest

geschikte maatregelen, tot bedaring der gemoede!‚
ren voor te dragen.

.‘

De beiden Prinsen de zending, naar de oproe
rige stad en naar die gewesten waar zulks plaats
‘had, opgedragen zijnde, verlieten ’‚s’Graven/zage
en kwamen weldra te Antwerpen aan ‚alwaar zij
op den 30sten Augustus bij bekendmaking hunne
(*) ‚Laatste’S : De Koning roept de buitengewone ver
gadering bij een ‚ zoo dikwijls hij zulks noodig oordeelt.
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hooge tevredenheid , over het rustige gedrag, van
de ingezetenen dier stad , allereerst te kennen ga
ven , en vervolgens bepaalden, dat , de mogelijk te

nemen maatregelen , door den Luitenant Generaal’
CHASSÉ, ter verzekering van de veiligheid der Pro
vin'cie en stadQ/Ínlwerpen , aan de beoordeeling
eener bijzondere kommissie zouden

onderworpen

worden; die evenwel, ingevallen welke buitengewonen
spoed vereischten , op de verantwoordelijkheid des
eerstgenoemden bevelhebbers, maatregelen zouden
kunnen ter uitvoer leggen. -- Om mede voor de
veiligheid van Antwerpen te waken, waren van

Ylissíngen verscheidene oorlogs-vaartuigen de ri
vierde Schelde opgevaren.
.' Nog dien zelfden dag begaven zich de Prinsen
naar Vilvoorden. Achthonderd man der Militíe

enweene batterij van acht stukken, "an een der
‚bataillons veld-artillerie, werden door Prins FRE
DERIK in oogenschouw genomen ; waarna de Prins

van Oranje naar het paleis te Laeken vertrok;
van waar den volgenden dag zijn idide-de-Camp
meteenen last aan den bevelhebber der burgerwacht
van Brussel afgezonden werd. Eenige afgevaardig
den begaven zich daarop naar Laeken , ten einde

den Prinsen van den toestand van Brussel ìkennis te
geven. ‘Daar gekomen zijnde , verklaarden de Prin
‚Sen‘dat zij bereid waren , omzonder militaire magt
de ‚stad, binnen te komen;

lenzen waren afgelegd.

zoodra de onwettige

De afgevaardigden naar

Brussel terug gekeerd zijnde, werd hiervan open
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lijk kenliis gegeven, waarop eene tweede bazen
ding van afgevaardigden naar de Prinsen vertrok,
om hen tot hunne komst uittenoodigen. De uit

slag hiervan was , dat de Prins van Oranje die af
gevaardigden ten waarborg voor zijne veiligheid
stelde en op den lsten September, alleen vergezeld

‘met eenige adjudanten, de stad binnen trok.‚
Midderwijl was door de oproerlingen, de Lae
ken- of l/Villemspoort versperd; eenige boomen
Worden ‘daartoe van de Boulevards (wandelplaat
een op de wallen) omvergehouden‘ en voor dezelve
neêrgeworpen; de steenen der straten Werden
opgebroken en derzelver uitgangen verstopte! ‚In
zoodanige gesteldheid kwam de Prins inde stad.
Met levensgevaar naderde hij tot voor het stad

huis, waar hij, den hoed van hethoofd heﬂiende,
‘uitriep: leve de‘ Koning .' (*)
begaf zich
vervolgens" naar zijn paleis.
De’ Afgevaardigden naar den Koning, kwamen
weldra re Bmssel’ terug, die een rapport ‘mede’
bràgteìzĳ‚inhoudende„dat de Koning hunne ver
zoeken welwillend had aangehoord’; doch hun had

doen opmerken, dathij ‘geenerlei besluit konde
nemen,‚ zoolang hij schijnbaar daartoe gedwongen

werd. De Afgevaardigden van Luik, bekwamen
een antwoord, hoofdzakelijk van denzelfden‘ ‘in
‘ hond en vervoegden zich daarop bj den Prins van

‚Oranje.‘ De Prins deed daarna de ingezetenen‘. van
Brussel tot rust aanmanen ,

en ‚eene Kommissie

'“,(’’!) Gazette des Pays-Bas , 2Sept. 1830.

‘ „ i ‚ì ‚
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instellen welke belast was, niet om besluiten te
doen, maar om voor het land die heilzame maat

regelen aan te bieden , en‘ aan hem voor te slaan,
welke‘ strekken konden om den vrede en het ver

trouwen te doen wederkeeren.
De hoofden des opstands , (de Unie) die hunne
leken, omtrent het ware doel onkundig hadden
doen blijven, en alléén hun werk deden voorko
men , om herstel der grieven van het Gouvernement

afte persen, zagen nu in, dat de tijd daar was,
waarop zij eenen stap nader tot hun doel moesten
komen‘; terWjl de Prins, te Brussel, middelen
ter bevrediging aanwendde, predikte zij haat tegen
de regering, meineed, afval en verraad voor de
ambtenaren en het leger, en kwamen daarna met

de vraag naar afscheiding der Zuidelijke- van de
Noordelijke-Gewesten , met behoud van de dynastie

van Nassau, openlijk te voorschijn. De stedelijke
regering te Brussel, verklaarde dit bj monde van
den Burgemeester der stad, aan den Prins van

Oranje , met het verzoek om dit bij den‘ Koning
te bewerken. De burgerij van Brussel, die zich
had gewapend, in het denkbeeld verkeerende, om
de rust te herstellen, werd nu genoodzaakt in
eene‘, tegen het Gouvernement vijandige houding

te blijven.
Nadat de Prins hunne vraag naar afschei
ding had vernomen, verliet hij de stad en kwam
op den 3de" Sept. bij zijnen Broeder, Prins FREDE
RIK , te Vilvoorden aan.
/

begaf zich daarop naar
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’s Graven/rage , waar ‘hj met geestdrift werd ontvan‘
gen. Ook de troepen, bestaande uit: Grenadiers ,

Jagers, Nationale’ Militie, Dragonders enz. ver
lieten ten getalle van 2000 man de stad.
‘Zoodanig was de staat van zaken, nadat de
Koning de buitengewone Vergadering der Staten
Generaal, die tevens over het herstel der grieven

zou raadplegen, had aangekondigd. Nu reeds
‚kwamen de grieven, tot wier herstel men de
wapens had aangegord, ‘niet meer in aanmerking.

Op den 5de“ Sept. (*) deed de Koning eene tref
fende aankondiging bekend worden 5 waarin tevens
de middelen, die tot herstel der rust langs eenen
wettigen weg genomen zouden worden, openbaar
’ werden gemaakt. Denzelfden‘dag, dat dit stuk bekend

werd , deed de Raad van de stad Brussel een adres
aan den Koning toekomen, inhoudende het berigt,

dat de oorzaak der oproerigheden alléén was ge
legen in de verbindtenis met Noord-Nederland;

en dezelve derhalve eene scheiding, tusschen de
Noordelijke- en Zuidelijke ‘Gewesten verlangde,
overeenkomstig den wensch der Belgen, reeds aan
den Prins van Oranje te kennen gegeven.

Na het bekend worden van de Koninklijke
aankondiging, (5 Sept.) te Brussel, werden ook‘
eenige Afgevaardigden aan Prins FREDERIK ,die te‘
‚ÄU

(*)

voor dat deze aankondiging gedaan Werd , had‚de

Koning den Minister VAN‘ ÌKAANEN, op herhaald aanzoek,

onder dankbetuiging voor zijn langdurige en getrouwe
diensten, den lande bewezen, eervol ontslagen.
‘
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Vilvoorde’; Was, gezonden, om hem te doenver.’

staan de noodzakelijkheid der afscheiding, van
Holland (zoo noemden‘ de Belgen de Noordelijke
Gewesten des Rijks ;) ten België; en verzekeren ,
dat anders_ het Gouvernement in de oogen van

geheel Europa, aansprakelijk zou zijn voor den
staat van gisting, waarin het kabinet België plaat

ste. ‘— Spoedig daarna deden eenige Leden (Af
gevaardigden van de Zuidelijke Gewesten) ’ van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, eene schrif‘
telijke oproeping aan hunne medeleden van betzui

den 5 daarin eenparig erkennende , dat het diingend
noodzakelijk was, zij zich , zoo volledig in getalle
als mogelijk en zonder dralen te Brussel zouden
vervoegen; ten einde aldaar het antwoord van het
Gouvernement af te Wachten ,‘ op het voorstel naar
afscheiding; en gereed te zijn daarover terstond

te‘ ‘raadplegen, zoo daartoe aanleiding bestond.
Onder de Leden, die deze oproepingdeden, be
hoorden DE CELLES en na srassann, Dezelve had
echter geen gevolg.

De voortgaande handelingen van de Overheid’ te
Brussel (het middenpunt der Unie ,) voerden in
deNoorderlijke Gewesten , of het oude Nederland,

waar even als in het jaar 1815, het volk met hart
en ziel aan het Koninklijke Huis hing (*) , de ver
ontwaardiging ten top. De Welsprekendste Redenaars

pntteden al den rijkdomlvan taal uit, (gelijk zij
(*) N. G. van KAMPEN‘, VerldGesehied. der Nederl.‘
II Deel, hlz. 497.
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het gedaan hadden bij de komst van den Prins’ van i
Orgnje in 1813, toen onder juichtoonen en vreug
detranen , patriotten en prinsgezinden verdwenen,
en alles ééne ziel was ,)

om de verachtelijke en

schandvolle handelwijze van het

ondankhare Bel

gische volk, dat zoo vele weldaden onder de rege
ring van hunnen Vorst had genoten, in het licht
te stellen;

terwijl aan de andere zijde door het

oude ‘Nederlandsche volk, op nieuw de trouwaan
den Koning werd verzekerd.
Te Antwerpen, had de versc‘hjning van de oor

logschepen op de Schelde, op de veelvuldige koop
lieden ‚ die tijdens de vereeniging met de Noordelijke
gewesten zich aldaar hadden gevestigd , cenen on
aangenamen indruk gemaakt. Hierbij kwam de vraag
naar ‚afscheiding, te Brussel ontworpen; waarin

zij voor zich al dat nadeel zagen, dat zij in het
vervolg geducht ondervonden hebben. Om dit
laatste‘ te voorkomen, deed men een adres aan
den Koning toekomen ,. Waarin te ‘ kennen werd
gegeven, ‘dat de. vraag naar afscheiding hen met

een smartelijk gevoel had vervuld, dat zij geens
zinsdie verlangde; dewijl eene ondervinding van
vijftien‘ jaren hun bewezen had, van hoe groot
belang de vereeniging met de Noordelijke gewesten,

voor den handel en de Belgische ‘nijverheid, ge
weest was; en wenschtte dat’‚niet
gemerkt als de zoodanige, die

werden aan?

ten verderve van

Belgie‘ die scheiding erlangden. Ook Genrl, in‘ het
belangívandeszelfs fabrijkcn, stemde tegen“de laf;
\
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scheiding, even als Luik. Doch dit waren vreemde
en inlandsche kooplieden, die zich door en met
den handel verrijkten, e11 dus een gering aantal.

In de laatstgenoemde plaatsen werden zelfs door
eene menigte, die door de Unie in de verbeelding
waren gebragt, darBelgie door Holland werd
onderdrukt, Verzoekschriften voor de scheiding
onderteekend, en was eene gewapende magt noo
dig, om de opstandelingen het aanrigten van ver

woestende tooneelen te beletten.
Weldra was de tijd dáár, dat de buitengewone

beraadslagingen van de tweede kamer der Staten
Generaal, zoude aanvangen. Op den 13 September

werd de zitting door den Kohing, vergezeld van
den Prins Van Ûranje, met eene hem waardige

aanspraak geopend , waardoor de vertegenwoordi

gers der onderscheidene gewesten, naar aanlei
ding van den opstand, verwittigd werden, dat ‘hj ‚
hunnen bijstand inriep, om de middelen te on

derzoeken, door welke de orde, het gezag en de
wet niet slechts tijdelijk hersteld, maar veel meer
duurzaam zoude kunnen bevestigd worden; dat
daartoe bevorderlĳk zoude kunnen zijn, eene her‘

ziening der Grondwet en mogelijk de afscheiding
‘ der Belgische Gewesten , enz.

Overeenkomstig deze openingsrede, werd aan de
vertegenwoordigers, bij eene Koninlijke boodschap ,

de volgende vragen ter overweging ingezonden:
I.) Of de ondervinding de noodzakelijkheid heeft
aangetoond, om de Nationale instellingente wijzigen.
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2.) Of in dat geval ,‘ de betrekkingen , door de‘.
traktaten en door de grondwet, tusschen de twee
groote afdeelingen des Koningrijks gevestigd, tot

bevordering van het gemeenschappelijke belang,
in vorm of aard, zouden behooren te worden

veranderd.
Na gewigtige beraadslagingen (*), waarbij de
Zuidelijke Leden tegenwoordig waren; doch waar
van reeds sommige naar België afreisden, werd op
den29 September, de eerste vraag door “Heden

bevestigend en door 44 onkennend, en de tweede‘,
door 55 leden bevestigend en door 42 ontken
nend beantwoord ; sommige ledenverklaarden geen
bepaald antwoord te kunnen ‘geven. 10‘I1_eden
Waren afwezig.
‘

Terwijl men alzoo in de Noordelijke Residentie’
over het belang des lands raadpleegde,'waren‘de
partijen , die zich tot omverwerping van het Staats
gebouw hadden vereenigd, met ijver werkzaam‘ om
de gemoederen in Be/gie, tot afval van hctìwet‘
tige gezag voor te bereiden; en hiervoor werd op
iedere plaats afzonderlijk, allereerst de heffe des
volks in beweging gebragt. Te Namen en Bergen

(in Henegouwenò barstte de opstand los. Ook
te Brussel had de omgekochte volksmenigte weder
nieuwe ongereldheden aangerigt ; waardoor de goede

ingezetenen, die aan de plannen der volksmen
(*)

Deze beraadslagingen zijn alle aangeteekend in mijn

werk : ' Bijdragen tot de
1ste Deel.

Geschiedenis der Nederlanden ,
.
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nhrs’wërden opgebfferd ‚ in grooten getalle de stad
verlieten.
'
‚
hlNu besloot de Koning om aan ‘de rampvolle

gesteldheid, door middel van de wapìenen een
eiaide te maken, en bekleedde daartoe Prins FRE
DERIK der Nederlanden met genoegzame volmagt,
ter uitvoering van den last, die den opstand zou

de’ te keer gaan.‘’ De Prins vertrok daartoe naar
Antwerpen , alwaar ‘hj den 21steu September ‘aan ‘
de ingezetenen van Brussel door’ ‚eene aankondiging
deed bekend maken, dálhhij, overeenkomstig de

bevelen‘ des Konings , aan den Staat van zaken die
destad vernielde ‘het eenige afdoende hulpmiddel
kwiìm aanbrengen; namelijk het herstel van orde
en rust. Dat daartoe de nationale krijgsbenden
iúîden naam’ der wetten , en op‚ aanzoek der wel- ‘

geziindeubnrgers, binnen‚ hunne muren zouden
komen’ ‚om hen te verligten en hunbijstand en
bescherming te verleenen; dat zijne komst geene
Wedervsraak maar orde aanbragt , en eene ‚edel

moèdige vergetelheid ‘de misslagen en onregelma
tige stappen [zoude bedekken,‘ welke de omstan

digheden hadden doen geboren worden; dochndat
deihoofdaanleggers der bedrijven, die te misdadig
waren dan dat zij de gestrengheid dërwetten koude
ontgaan, en de vreemdelingen(Fransche) ,‚ die van
hunne gastvrijheid gebruik makende, wanorde in
‘hun midden kwamen
‚zouden worden :

niets gemeen.

stoken, alleen ‘achterhaald

hebbende deze met hunne zaak

Hierbij werden door den Prins de
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bepalingen .gemaakt, dat de nationale‘ troepeìhfdîe
na hetĳvèrtrek van den’ Prins van Ûranje‘ uit ‘Bràsü

se? waren gegaan) binnen .Brussel’ zoude terug‚?
keererren’dáartoe ‚alle beletselen, dnoi de‘gznrg

van het Plaatselijke bestuur, ‚goede‘ ingezetenen
enz, uit den weg zoude geruimd worden; ook
zoude de posten van de stedelijke waelit aanïïde
nationale troepen worden Ìoverg'egeven‘,‚en'1dergbä
wapende‚personen, die niet tot destad ‚gbehoonileìi,‘
ongewapend naar‘ hunne haardsteden terngkeerlìng‘

de oproerleuzen.‘a’fgelegd, en allei’we‘derstand.‘íﬂet
kracht van wapenen worden‘ ‘gekeerd. Z‘oodr‘a’ide“-‘I

ze ‘bekendmaking openbaar was, vertrokdeí Prins

en‚ rukte naar Britssel ‘op; alwaar de verwarring
tot den hoogsten top was gestegen. Op’ het verneä’

men ,‘ dat de Koninklijke krijgsmagt in de stad solide
komen‘, werden‘ in ‘het ‘belang‘ der Unie’, ‘ìdie‚ìde
burgers had‘ gewapend „op‚ ‘dat geenowettig,krijgsú

vqlk’ de orde zoude kunnen komen ‘herstellelrgìldá
handlangers tot den opstand aangespoord , ómììhet

voorbeeld van‘ de laatste ‘fransche onwenteling‘ te
volgen , namelijk de uit- en de door-gangen der‘etraò
ten te belemmeren, door ‘het nitggaven en‘’ ojìwer‘

Pen der keijen. Dit geschiedde. lOok werdezíînoprde
bovenste verdiepingen der ‘huizen ‘een‘ aantalstee’
Den gebragt, om de militaire ìmagtìalzoo verra-ì

delijk tebegroeten. Vanìdien oogenblik af werden
de meeste huizen der burgers gesloten.

Angst en

schrik vermeesterden de harten der nog Ĳovergeble-l
vene, welgezinden. De Prins was intusschen Brúäàél
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genaderd; doch werd het inkomen der stad ge‘
weigerd. Hierop volgde eene hevige kanonade; waar
op’ de troepen , na een scherp gevecht dat van des
morgens 7 tot 11 uur duurde, op den 23sten de
Schaarbeeksche poort stormerderhand binnenruk
i’ De geschiedenis levert weinige voorbeelden op, waar
het verraad zoo schandelijk werd te baat genomen ,

als bij dit gevecht. Van de daken, uit de ramen
en kelders der huizen, vuurden de ingezetenen en
muitelin‘gen op de troepen en wierpen met steenen ‚

ziedende olij en water op hunne hoofden. Hierdoor
werd‘ met verbittering de strijd doorgezet. De drie
Paleizen , het Park en de nabjgelegene straten
werden door de troepen bezet.
Den daarop volgenden nacht was het eenigzins

meer rustig; ofschoon in de binnenstad den ge
heelen dag geschoten was. Des morgens werd het vuur

in het Park geopend ‚ en vervoegden zich drie per
Bonen in het hoofdkwartier des Prinsen , verklaarden

dat alle gezag ontbonden was, en dat de Heer
D’HOOGVORST , bevelhebber der burgerwacht , eene
vrijgeleide vroeg, ten einde zelf over de midde- ’

len tot herstel der rust te komen raadplegen‘,
Waarom ‘hj tevens verzocht en voorstelde dat het
vuur aan beide kanten zoude gestaakt worden.
Dit werd toegestaan. De Bevelhebber der Bur

gerwacht kwam; doch zijne voorstellen waren van
dien aard , dat dezelve niet konden aangenomen
worden. De kannonade op de beneden stad werd
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hierdoor voortgezet. Dit gevecht hield aan tot
terwijl de troepen zich in de verkre

den 26m“,

gene stelling handhaafden; doch op dien dag wer

den zij door een’ verbazend grooten hoop‘ opstan
delingen aangevallen , die reeds in het gebouw der

Staten-Generaal ‘en in ’s Konings paleis brand
hadden gesticht. Hierbij kwam, dat de verdediging
voor de troepen, op eene hoogstgevaarlijke wijze,

werd beperkt. De Prins oordeeldehet nu raad
zaarn , om het bloedvergieten , dat geen einde zou
genomen hebben, te staken, de stad te ontruimen
en dezelve aan haar lot over telaten. —

De af‘
marsch had den daarop volgenden nachtlplaats.

De pogingdes Konings , door den Prins ten uitvoer
gelegd, om de rust te herstellen en de goede in

gezeten te beschermen, mislukte aldus. Ongeveer
600 man der troepen werden biĳbij gekwetst;
terwijl 150 hun graf vonden in het verdedigen
der wet.
Door deze gebeurtenis had de staat van zaken

eene aanmerkelijke verandering bekomen. Voor
de komst van den Prins, waren de oproerlingen‘
alléén de oorzaak geweest van de verwarring die‘‚
tot op dien tijd heerschte. Nu waren de burgers, die

grootendeels de gewapende magt uitmaakten , x tegen
de pogingen , die tot herstelling van orde enrust
worden aangewend , verradelijk opgestaan ; en waren
alzoo niet meer als verdwaalde , ondankbare ‘en muit
zieke onderdanen , maar als openlijke‘ vijanden aan

te merken. Een stap verder leidde nader tot het doel.
4
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Zoodra de troepen , onder Prins

FREDERIK

staande, verirokkenwaren ‚ werd DE POTTER, (de
banneling) uit Frankrĳk teruggeroepen. Oogen

blikkelijk‚voldeed hij aan die roepstem; kwam,
en vaardigde reeds op den 29sten eene bekendmaking
uit , waarin hij verklaarde , steeds verkleefd te zijn
aan het vaderland , de vrijheid en de gelijkheid
voor allen.
‘
Den volgenden dag werd hij, met ROGIER en
VAN’ DE WEYER, tot lid van het Centrale Com

mitté (voorloopige bestuur), belast met de alge‘
meeno_ belangen , benoemd; en was hij mede
onderìeekelkear

van

eene

be‘kendmaking aan

de

ingeĳetenen van Brussel , die daarin werden ‘aan

gesèqordl, om tegen den vĳand (de Hollandershe
wakiĳhen aangemaand ‚ om den eerbied voor’ open

bﬂrﬁ‚’en‚bijzondere personen en bezittingen te hand
haven‚; dewijl de zaak ‚ die het volk had_ doen ze’
gevieren,

te schoon en te

zuiver was,‘dan dat

dezelve ‘door’ buitensporigheden bezoedeld zoude
worden I ’

‘

,“HGF’ Centrale Committe’ , eenmaal gevestigd en
erkend‚L.zijpde‚ voor de hoogste magt in‘ Belgie,
liegen, al’ dadelijk_ nieuwe maatregelen teï stellen ,‘
o‚m.‘hij‚het‚ volk‚het‚ denkbeeld aan onderdanig’

heid (ĳqwelk

sommigen nog bestQmL) ‘aan den

Koning teí ‚yerhannenw Voor’ verscheidene takken

venwbeslnwìwerden ambtenaren‘ benoemd ; ìerwĳl
de‚‚zgoiìgnl;igen‚ , die niet gevlugt ‚waren, uit hunne
postenmveädem omzet. Zoo" werd aan den Gouver
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neur van het Groot-Hertogdom Luxemburg aan

gezegd, uit naam van het voorloopige bestuur ,
dat hij zijne betrekking

als Gouverneur

zoude

kunnen behouden , indien hij dat bestuur erkende ,
voor de ontvangst der belastingen bleef zorgen,
en de opbrengst daarvan in de kassen van het

genoemde bestuur deed storten. Deze aanzegging
was gegrond op de ongerijmde stelling, dat Lux
emburg een wezenlijk deel van Belgie uitmaakte.
De Gouverneurs voor de Gewesten Henegouwen
‚en Zuid-Brabarwl behoorden onder de eerstbe

noemden: DE STASSARD werd G011Y€rn8u1‘‚:vên
Namen. De Belgische Oflicieren werden van hun’
nen eed ontslagen, onder voorwendselm‚rlat de
Koning, door het bezigen van gewapende „mag;
tegen zijne onderdanen, zijnen _eeehgesqlqonglen
had. Sommigedei‘ ontslagene Ollicieren worden

‘de gewapende troepen der muiters aangesteld;
anderen werd vrijheid verleend, om in verschil
lende plaatsen vrijkorpsen op te rigten.
werd aanmerkelijk

Brussel

versterkt, de omvergeworpene

versperringen herstelden de stad tegen eenen aan;
val in gereedheid gebragt. Weldra nam het Gen

trale Committé een besluit, dat het regt in der‘
golven ‚naam moest uitgesproken worden; dat alle
publieke acten in naam van dat zelfde gezag, exe
eutoir zouden worden verklaard; en de regterlijke
vonnissen, bevelsehriften, enz. tot hoofd moesten
hebben‘: « In ‘ naam van het Belgische volk; de
avoorloopige Regering, (Centraal C0mmitté,) van

4a
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u Belgie , aan allen die deze zullen zien. Heil! --’
Dat voortaan alle lijfstraffelijke zaken, het regter
lijk onderzoek en het verhoor der getuigen in
het openbaar zoude plaats hebben. Bij een an
der besluit werd bepaald, dat de Stedelijke en
gemeentelijke besturen in de Gewesten, waar de
voorloopige regering erkend werd , door de

aanzienlijke (Notabelen) moesten

gekozen wor

den; dat onder die aanzienlijke gerekend werden,

de zoodanige , ‘die een zeker bedrag in d'e grondlas
ten en in de belasting op de patenten opbragten;
en tevens onder deaanzienlijken, Advocaten , Pro
cureurs , Notarissen , Geneesheeren, Heelmeesters,

enz. behoorden; eindelijk , dat de verkozene plaat

selijke besturen, dadelijk na de goedkeuring van
het Proces-Verhaal der verkiezingen, door den
‘Gouverneur van ‚dat Gewest in dienst moesten tre

den. —- Dit besluit eindigde met eene zonderlinge
bepaling:

« Ingeval van nalatigheid van hunne

« (de verkozene) zijde , ‚wordt die uitvoering aan
a den werkzamen ijver van alle goede vrienden des
« vaderlands aanbevolen. » Wijders werd door die
voorloopige regering bepaald, dat de Belgische
Gewesten, (geweldadig van Holland afgescheurd ,)
eenen onafhankelijken staat zouden uitmaken; het

Centrale Commitié zich ten spoedigste zoude be
zig houden met het ontwerpen eener grondwet;
en een Nationaal Kongres zoude bijeenroepen , het

welk het ontwerp van grondwet zoude onderzoe
ken, en diewijzigingen in hetzelve maken, die
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het meest gepast zouden worden geacht; waarna

hetzelve voor geheel Belgie als verbindend moest
worden vastgesteld,
Nu was het masker der Unie afgeworpen, en

het doel, om de regering van den Koning krach
teloos te maken, in het licht gesteld. Om de
herstelling der grieven werd niet meer gedacht;
de begeerde afscheiding was niet meer de oorzaak
des opstands; eene voorloopige regering moest
worden aangesteld, die in de zaken de grootste

verandering bragt , Belgie onafhankelijk verklaar
de, eene grondwet maakte en een Nationaal Con
gres instelde, waarop het volk de belangen kon
voorbrengen , en die grondwet wijzigen.
Door alle deze bepalingen was evenwel de rust
niet hersteld. Het volk ‚eenmaal in beweging ge
bragt, wist zich niet dadelijk tot rust en orde te

voegen. Ook maakten verscheidene landloopers
zich de gelegenheid ten nutte, om, door het
aanrigten van ongeregeldheden, zich te verrijken.
Onder deze laatsten behoorden vele Fransche vrij
willigers, die, door de Unie allereerst in bewe

ging gebragt waren, en ‘nu naar verschillende
plaatsen, alwaar de gcheele omkeer van zaken nog
niet voltooid was , gezonden werden. Te Namen
Werd het weldra zoover gebragt, dat het gedeelte
’der Noortl-Neclerlandsclze militairen, hetwelk de
vesting bezet hield, dezelve moest ontruimen.
Ook aldaar had men, naar het voorbeeld van Brus-.
sel, de keijen uit de straat opgebroken, om
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zich tegen de militairen te verdedigen.

Te Gent

barstte de ‘opstand los, werd het voorloopige be‘
stuur

van

‚lìelgie

erkend .‚

waren de militairen

genoodzaakt de stad te verlaten, en‘zich in de
vesting (Citadel) terug te trekken. Even zoo ging
het te ‘Kortrĳk, Meenen , Ûstende , Yperen (West

Vlaanderen ,) en Dendermonde (Oost-Vlaan
deren). Te Roermonde, (Limburg) had de opstand
geen gevolg, dewijl de gewapen e magt te groot

was.
Intusschen had de Koning, terwijl de Belgen
zich aan het wettige gezag onttrokken, maatrege

len genomen, die dienen konden ter instandhou‘
ding van de rust in en ter beveiliging van het
hem getrouw geblevene Noord-Nederland. Zoo
dra de ‚uitslag der beraadslagingen over de bei

de ‚win de buitengewone vergadering voorgestelde,
vraagpunten , was gebleken , werd door den Koning
bj besluit van den 151€" October, eene staatscom’

missie belast met het ontwerpen der wettelijke
bepalingen , welke noodig zouden zijn, om in de
grondwet en in de bestaande betrekkingen , tus

schen de twee groote afdeelingen des Rijks, te
vens dieveranderingen daar te stellen, welke’ de
algemeene’ belangen en die van elk dier genoemde

afdeelingen vorderden. Bij besluit van den 5de‚!
Oétober werd (dewijl het duidelijk bleek, dat de
opstand der Belgen niet was aangevangen om ver-‚

andering ‘in het ministerie of eenige wettelijke he’
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palingen, maar alleen om zich van het wettige”
gezag te onttrekken) de directie van het departe‘
ment van justitie op nieuw aan den Minister van

staat c. F. VAN MAANEN opgedragen. Het De‘
partement van Oorlog werd gemagtigd om de mi‘
liciens van verschillende korpsen in dadelijke dienst
te doen treden; terwijl de dienstdoende schutterij
beschikbaar werd gesteld, om des noods buiten

de gemeenten , waartoe dezelve behoorde, mili-‚î
tairen-diensten te doen. Ook werden maatregelen
genomen omtrent vreemde en doorreizende per‘

sonen.’ Het regt op den invoer van granen werd.
verminderd; voorbereidende bepalingen tot eene
oproeping van den landstorm werden gemaakt g
en middelen daargesteld ter beteugeling vande
pogingen, die mogten worden aangewend door
kwaadwilligen , om , onder het getrouw geblevene
volk ‚ de gemoederen in gisting te brengen. Aan
de ambtenaren , die zich vrijwillig tot de dienst
hadden

aangeboden,

werd

daartoe gelegenheid

gegeven.
Alle deze maatregelen werden door den Koning
in‘ een tijdsbestek van tien dagen genomen. Doch
eene der voornaamste , die van den meesten‘ invloed.

is geweest, was eene oproeping van het oud Neu
derlandsche volk , om te wapen te snellen, op de

dringende bede van hunnen vorst, voor de zaak
van orde en regt, onder ootmoedig en biddend
opzien tot den Almagtigen God, die Nederland
en Oranje zoo dikwerf uit de ‘grootstegevaren’
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heeft gered. -- De geestdrift , die deze oproeping
ten gevolge had ‚ is aanrnerkenswaardig. Dadelijk
boden xlmsterdam , Rotterdam , ’s Glnvenlzage ,
Leĳden , Utrecht , Purmerend, Nĳmegen ‚ Kam
pen, Zwolle, Groningen, Leeuwarden, en an
dere steden een groot aantal vrijwilligers aan , en

verklaarden zich de schutterijen uit eigene beweging
bereid, om zich naar de grenzen des lands te
begeven. Bij het betoonen van dien ijver verdie-’

nen de Studenten der Hooge Scholen van Utrecht ,
Leĳden, Groningen en Franeker de eerste plaats;
terwijl Amsterdam op dezelve aanspraak heeft,
door het vrijwillig zamenbrengen van een fonds,
dienstig tot ondersteuning van de behoeftige huis
gezinnen , waarvan de mannen voor het vaderland
hunne betrekkingen verlieten. Honderd en tien dui

zend gulden , werden bij eene eerste kollekte aldaar .
gegeven. Andere steden volgden dit lofwaardig
voorbeeld.
.
’ ‘De toestand van Oud Nederland was voor
deszelfs bewoners, op dien tijd gevaarlijk geworden.
Nog maar drie gewesten , met name, Antwerpen,
Limburg en Luxemburg waren als niet afvallig
aantemerken. Doch ook deze gewesten konden
ligtelijk tot mede opbouwing van het onwettige
bestuur verleid worden , door dien zelfden sc‘hjn ,

waarmede reeds twee derde gedeelten van België wa
ren overgehaald. Al de gevolgen hiervan te berekenen,

is niet mogelijk; althans zeker is het, wanneer de
eerste gewesten dadelijk geheel omgekeerd waren ge
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Weest , der Belgen vijandschap het Oud Nederland aan
veel onheils en verlies had blootgesteld. Om de ge
noemde gewesten zoo lang mogelijk nog te be
houden, zond de Koning den Prins van Oranje
naar Antwerpen; tevens om de tijdelijke waarneming,
in ’s Koninvs naam , van het Bestuur over alle die

gedeelten der zuidelijke gewesten, waar het
grondwettige gezag erkend werd , op zich te ne
men; terwijl hij de pogingen, welke door welge
zinden mogten worden aangewend, om die ge
deelten, waar de orde gestoord was , onder het
wettige Bestuur terug te brengen, door middelen
van bevrediging , zoo veel mogelijk, zou bevorderen
en ondersteunen. —- De Prins vertrok, + kwam te

Antwerpen aan,en deed zijne zending, om door
middelen van bevrediging de afvallige gewesten
terug te brengen, en van de Belgen de anders on

vermijdelijke ramp af te keeren, bij eene aankon
diging van den 5den September , bekend worden. Dit
geschiedde op denzelfden dag, dat de Koning de ge
trouwe Noord-Nederlanders te wapen riep. Hierbij
werd den Belgen bekend gemaakt, dat de wensch ,
door vele hunner geuit, naar eene afscheiding der
beide deelen des rijks , die echter onder denzelfden

schepter zouden blijven , door hem aan de voe
ten des troons gebragt , en verhoord was gewor
den; doch , dat alvorens de wijze en voorwaarden,
waarop die gewigtige maatregel moest worden vol

voerd,‘ konden vastgesteld worden, de Koning‘
aan de zuidelijke gewesten reeds voorloopíg een
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afzonderlijk Bestuur toestond, aan welks hoofd
de Prins stond , en hetwelk geheel uit Belgen was
te zamen gesteld. In deze bekendmaking werd hun
geheel "rijheid van taal gegeven; met de belof

ten, dat alle bedieningen, van dat bestuur afhan
gende , zouden gegeven worden aan.de ingeze
tenen der gewesten, die tot dezelve behoorden.

Voorts vrijheid van onderwijs, en eene geheele
vergetelheid van Staatkundige misslagen gewaar
borgd, indien zij zich met ’s Prinsen pogingen
vereenigden.
Deze eerste bekendmaking van den Prins was

van goeden invloed op een gedeelte der bevolking
van Antwerpen, (*) ook te Gent vond dezelve
een goed onthaal. Doch deze steden kunnen niet
met de overige Beleische gelijk worden gerekend;
dewijl een aantal vreemde kooplieden in de eerste,

en het

belang der

fabrikanten in de laatste

was gevestigd.

“Tot de eerste pogingen van den Prins van
Oranje, behoorthet afzenden van eenen afgevaardig
den naar Brussel, tot het bekomen van inlichtingen,
omtrent den staat der meeningen ‚en de middelen
tot overbrenging der belangen van den Prins
en die van het Belgische volk. Deze poging kon
met geen goed gevolg bekroond worden, deWjl
‚ (*) Zie daar, de edele taal van een’ verzoenenden Vorst,

die, met den olijftak des vredes in de hand , aan onze twis
ten en ellende een einde komt maken. (Aanmerking bij
het mededeelen der bekendmaking des Prinsen. Journal
tYAnvers I7 Octobre 1830‚)
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het voorloopige bestuur van België uit mannen be‘
stond , die den opstand hadden doen uitbar’
sten , om daardoor ‚s Konings gezag in de Belgische
gewesten‘ geheel te niet te doen; uit mannen, die,

sedert 1815 gestadig aan de vernietiging der grond
wet hadden gearbeid. De afgevaardigde tot hen
gekomen zijnde, werd verklaard, dat het voor
loopige Belgische bestuur , geene hoedanigheid be
zat, om met den Prins over het toekomstige lot
van België te beschikken, dewijl dit regt alleen
aan het Nationale Congres (dat eerlang stond ge’

opend te worden) behoorde, hetwelk over den
toestand des lands konde beschikken ; en zij, zon‚
der eene bijzondere lastgeving van het volk te
bekomen, zich niet naar Antwerpen konden be

geven, zoo als de Prins den wensch daarvan te
kennen gegeven had.

Wijders , dat een zeer mild

en liberaal gedrag, en andere volkswinnende da
den. welligt: de algemeene verontwaardiging zouden
kunnen verminderen en afwenden , die over al de
leden van het Huis van Nassau hing ; tevens, dat
al de acten , die van den Koning uitgingen, door
hen beschouwd werden als nietig en niet gedaan;

en dat zelfs het goede, hetwelk de Prins van Oranje
zoude kunnen verrigten, krachteloos zoude Wor
den, indien zij er de hand des Konings in ont
waarden.

Ofschoon zoodanig’ antwoord het zegel drukte
op hun aangevangen werk, hield evenwel de Prins,
overeenkomstig zijne zending, om door middelen
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van bevredigzng, de afvallige gewesten terug te
brengen, niet op, zoodanige middelen aan te wen
den. Daartoe diende, bij een besluit van den 11de!‚

October, eene vrijgeving van onderwijs, zonder
verlof of examen; terwijl degenen, die scholen
wilde houden, slechts de plaatselijke overheid be

hoefden kennis te geven.

Ook anderemiddelen,

als , het vrijlaten van eenige gevangenen enz. , werden
‘ aangewend. Daarop deed de Prins, bij eene be
kendmaking van den ]6ì1e1‚October‚ het Belgische

volk weten, dat hij deszelfs toestand had over
wogen, en hen voor een onafhankelijk volk ver
klaarde ; beloovende hierbij, ‘zelfs in die gewesten ,
waarin hij eene groote magt uitoefende , hun niet
in het minst in hunne regten als staatsburgers
te belemmeren, en vrij liet in het kiezen, even
als hunne landgenooten in andere gewesten, de
afgevaardigden tot het Nationale Kongres, die
dáár over de belangen van het vaderland zouden
raadplegen. Hierbij was de verzekering, dat hij

zich in de gewesten, die hij bestuurde, aan het
hoofd der beweging stelde, die het Belgische
volk tot eenen nieuwen en vasten staat van zaken
leidde, en die de kracht zoude ontleenen van den

aard des volks (dont la nationalite’ sera la force).
Terwijl de Prins deze bevredigende middelen

(dewelke bj de bewoners der Noordelijke gewesten
des Rijks, die,diep verontwaardigd overden on
dankbaren opstand der Belgen, en over de ver
raderlijke ontvangst hunner broederen, te Brus
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sel, onder Prins FREDERIK, wedervergelding en
straf op hunne daden ademde, eene botsing ver
oorzaakte) aanwendde , was het voorloopige bestuur
op middelen bedacht, om, zoo veel mogelijk, die

gedeelten, welke zich nog niet aan het grondwettige
gezag hadden onttrokken , aan zich te onderwer
pen. Daartoe werd een PONTÉQOULANT toegerust,
met eenige der te Brussel overtollige nìuitelingen,
en eene Fransche hulphende (het Parijssche légioen).

Hij begaf‘ zich allereerst naar Gent. De ontvangst
aldaar was echter niet gewenscht: de Kolonel
DESTOMBES verklaarde het kasteel in staat van be
leg. ‘Doch toen brak de lang tegengehouden storm
geheel los; en het gevolg was, dat DEsTdMBEs,
na eene dappere tegenweer, met de bezetting,
bestaande uit 700 Hollanders, uit het kasteel ver
trok. Op den 16de“ October kwam de, door het
opgeworpene bestuur van Brussel, benoemde Ge
neraal der beide Vlaanderen te Gent, en deed,

bij eene bekendmaking , den inwoners Weten , dat hij
in ‘het midden der Vlamingen kwam, om, met
hunne hulp ‚de vrijheid te vestigen, en de rust te
verzekeren.

De togt van PGNTÉCOULANT en onderhoorigen
ging nu op Brugge, alwaar ook oproer was uitge’

barsten. Hier was zijne komst weldaad; de laag‘
ste volksklasse verwoestte en plunderde de huizen.
Een veertigtal van de zulken werden in hechtenis

genomen. Eene afdeeling van PONTÉCOUÍ‘ANT’S magt
had zich middelerwijl afgezonderd, en de wijk naar de
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ProvincieZee/anzl gekozen , om aldaar eenen stroop
‚togt te ondernemen. In den morgen van den 16de)!

October‘ trok dezelve Yzendyke binnen; stak de
Brabandsche vlag op , ontroofde den ontvanger van

zijne’kas, pleegde verscheidene andere gewelda
digheden‚\ en begaf zich naar Sas van Gent, al
waar op dezelfde wijze gehandeld werd. Ook dààr
werd de kas des ontvangers gelígt‘en de Braband

sche vlag uitgestoken, terwijl ecne gelijke opera’
tie bij den Agent van de algemeene Rijkskas ge
daan werd.‘ Nu rukte de bende op {Ter Neuzen
aan.

De bevelhebber, altijd voorzien van‘ een’

last des voorloopigen hestuurs van Brussel, ‚om
zich‚in het bezit van de Gemeenten van het Noor

den. van Vlaanderen (geheel aan het gewest Zee
land behoorende’,’) te stellen, eischte aldaar van

het plaatselijke’bestuur, zich aan het voorloopige
bestuur te onderwerpen. Weinig viel er te beden
ken‘: de magt der roovers was te groot , die ook

hier!‘ van‘ de geringe som, welke in des ontvan
gers kas was, zich meester maakte. Het plaat
selijk bestuur werd voorts gedwongen, om de af
schalﬁng der belasting op het geslagt af te kon

digen; weldra echter vertrok de bende , na‘ eenige
geweren te hebben ontroofd. De marseh wcrdnu
‘vervolgd , en Axel,’ de eerste plaats waandezelve
aankwam , moest een gelijk lot ondervinden.

Op den 21W"1 rukte zij op naar Hulsten zette
dieplaatselijke regering aldaar af, op de weigering ,

van het voorloopige bestuur te willen erkennen.
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De schutterij werd aldaar van geweren beroofd.

Eindelijk was de weg over Yzendyke (alwaar de
ingehaalde’ Brabandsche‘ vlag nog eens opgestoken
werd ,) naar Oostburg; doch hier, waar de in
woners, op het gerucht, dat eene’ rooverbende
rondzwierf, zich tot eene sterke verdediging badge

den gereed gemaakt, vonden zij niet alleenjgrootgn
tegenstand, maar werden geheel verslagenen ver
jaagd ; eene afdeeling van het’. Fort FrederikHeny
drik verleende hierbij den inwoners krachtdadige
hulp.
’
.
‚
‘ ‘
‚’
Te Mans’, (Henegouwen) was het op dienmtĳd
tevens zeer onrustig; terWjl de omliggende‘‚.dor‚“.
pen aan de verwoesting waren ten prooi gegeven??

Tc Charleroi moesten weldra de ‘Hollandegsgdie
aldaar‘ in bezetting lagen, ongewapend delsta’
verlaten. - Wasmes‘, Jampanea en Gliyz, îWFI‘JIËT
den door gewapende kolenwerkers„geplundeijd.«“_;

Bij al de maatregelenldie het opgeworpene lbpstunr
te Brussel nam , ‘om ‚ de nog .rustige plaatsenin
oproer te stellenî, en’‚ aan deszelts gezag teluonĳ

derwerpen (hetgeen niet zelden metwervvoestingen
gepaard ging) ‚werden besluiten van jonderscheif
denen aard door hetzelve genomen. De ‘functie
van Directeur vanrPolitie , wérd in geheel’ Belgie

afgeschaft, en bepaald , dat alle papieren ,‚ welke
betrekking hadden op genoemde functie, aan de
Gemeentenbesturen zouden worden uitgeleverd.
Op den 11de“ October werden het Hooge Geregts

hof en de‘ regtbanken te Brussel genïstalleerd, en
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werd een besluit genomen , betrekkelijk de wijze ,

Waarop het Nationale Congres van Belgie zamen
gesteld moest worden. Twee honderd afgevaardig

den , door stemgerigtigden) die den ouderdom van
ten minste vijf en twintig jaren bereikt moesten
hebben, of ambtenaar, geneesheerenz. moesten

zijn) ‘gekozen, zouden het Congres uitmaken. Daarop
volgde een besluit, dat de zetel van het Geweste

lijk bestuur van Luxemburg en andere openbare
administratiën , van de stad Luxemburg naar Arlon
moest worden verplaatst, en den Heer WILMARR,
Gouverneur van dat Gewest, afgezet werd.
De

Advokaat THORN werd in‘ zijne ‘plaats benoemd.
Het zegel op de nieuwspapieren werd afgeschaft.
De bekendmaking van den Prins van Oranje,

op den 16de“ (zie bladz. 60) gedaan, werd in ‘het
belang der aanvuurders van den opstand, door

het voorloopige bestuur van Belgie beantwoord‘
(en bekend gemaakt), protesterende tegen de aan
matigingen, die zij vermeenden dat de Prins van

Oranje zich veroorloofde, om namelijk het Bel
gische volk onafhankelijk te verklaren, terwijl die
onafhankelijkheid reeds door de overwinningen
des volks bestond; en gewesten te noemen, in
welke de Prins een groot gezag uitoefende‘, zelfs
regeerde; dat de steden Antzverpen, Maastricht,

benevens de Citadel van Termonde, die nog door
den vijand (de Hollanders) bezet waren, hij uit
sluiting, alléén aan het voorloopige bestuur van
Belgie gehoorzamen moest; zoodra de magt der
/

‚

/
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omstandigheden haar aan haar zelven terug zoude
geven; dewijl zij geen andere magt konde erken

nen dan die, welke het vaderland regeerde; dat
het volk de omwenteling had daargesteld, de Hol

landers van den grond van België had verdreven,
en , derhalve , dat volk alléén en niet de Prins van
Oranje‘, aan het hoofd der beweging was, die
‘het aan de onafhankelijkheid had terug gegeven,
en ook deszelfs staatkundige nationaliteit verzeke
ren zoude.

Tijdens het afzijn van den Prins van Oranje,
uit de Noordelijke provincien , was de Koning on

ophoudelijk bezig, om‘, door onderscheidene wet
telijke bepalingen, den benarden toestand, waarin
het land verkeerde, op te beuren. Hiervoor was
mede dienende, om voorloopíg in de geldelijke

benoodigdheden, uit de noodlottige gevolgen van
oproer voortvloeijende, te voorzien. Bij een ko

ninklijk besluit van den 10den October , werd daartoe
de Minister van Financiën gemagtigd tot het doen
eener leening van twintig millioen guldens. De
aanvoer van granen, zout en andere levensbehoef
ten , benevens krijgsbehoeften, uit de Noordelijke

naar de oproerige gewesten, werd verboden. De
ouderdom der plaatsvervangers , bj den eersten ban

der schutterij, werd bepaald tot op veertig jaar
zich te kunnen uitstrekken.

‚

Eene vrijwillige werving werd opengesteld bij
de drie Hoofddepartementen der Marine te Am
sterdam, Rotterdam en te Vlissingen , waarbij

5

’
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die ‚genen,‘ welke, in de benarde omstandig.
heden des rijks, bij de armade op de‘ rivieren
dienen wilden, zoude kunnen worden aangeno
men. De li’niën van toezigt op in- uit- en door
voer, aan de zuidelijke grenzen des Rijks, wer

den verlegd’; en de verleende zeebrieven (turk
sáhe Passen) voor schepen , die in de zuidelijke
’ gewesten te huis behoorden , ingetrokken. Ook
werden, op gedane aanzoeken , de Hertog van UR

sEL, als Minister van Staat enz. , den Heer P. LJ. s.

van GOBBELSCHROY, als‘ Minister voor den Wa
terstaat , de Nationale Nijverheid en de Koloniën.

en‚ Jonkheer E. c. e. G. na

LA cosrn . als

Nlinister‚ van Binnenlandsche Zaken, eervol ontsla
gen‘. Voorts werd‚aa’n alle Belgische ambtenaren
ontslag van hunne bedieningen ‘gegeven.

„Overeenkomstig de , in de Noordelijke Gewesten
gehandhaafd’ wordende, Grond’wet van‘ het Ko
nihgtijk der Nederlanden ,
vergaderden de leden
der beide Kamers van‘ de Staten’Gîeneraal‚ Als
naar gewoonte werd‘ de zitting door iden Koning
geopend „door eene ‚openingsrede. De‘ hoofd
zakelijke inhoud daarvan‘ staat in verband‘ met dit:
overzigt.
„Allereerst ‘gaf de Koning

’
daarin

te kennen,

dat. de ijverige raadplegingen, het beleid,’ door‘
zigt en vaderlandsliefde‘, waarmede dezelve ge
(*) Art. 97 5 Î-‘Q.’ De Staten-Generaal vergaderen
ten minste eenniaal‘ ‚s jaars. Hunne Vergadering Wordt
geopend op den derden Maandag in October‚
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paard’gingen, zijne hoop niet had vervuld, op

de billijke verwachting, dat een dadelijk grond
wettig onderzoek
vooral

van voortgebragte

bezwaren,

dc geblekene ‘overeenstemming tusschen

den Vorst en de Vertegenwoordigers des volks,
dien zedelijken invloed zoude hebben uitgeoefend,
welke‘noodigwas, om intusschen overal rust ‘en

vrede te doen terugkeeren, Daarna doorliep ‘de
Koning ‘de gebeurtenissen,
den opstandĳ’voorĳì‚
gevallen , en gaf de middelen op , die hij‘, terï_be‘ vrediging der zuidelijke, en ter beveiliging der

noordelijke bewoners. des Bijks had genomenrLHìj
qindigdeî met ‘het ‚ berigt, dat geheel ‚onver
wﬁlählìe‚ tijdingan ĳujt Antwerpen ontvangen, op
nieuw ten bewijze strekten van den voortgang ‘der
daadwerkelijke scheiding tusschende beide groote

afdeelingen des Rijks.‚
‘
‚1 ‘,
’
„Dezemonverwachte tijdingen uit Antwerpen
bestonden grootendeels in de zucht tot ‘oproer, die
zich‘ ‚aldaar openbaarde ,’ in de geheelermiskenning

van het wettige gezag in de andere Belgischeste
den ,‚en in het uitvaardigen der bekendmaking‚ van

den 16den October , door den Prins ‚van Oranje’;
tengevolge waarvan,‘ in de zitting van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal , van den 20 October ’,

bij eene Koninklijke boodschap , werd. te kennen
gegeven, dat uit de bekendmaking van den‘ Prins,
waarvan de aanleidende oorzaken‘ even zoo ‚min
bekend waren, als de gevolgen daarvan ‚konden
berekend worden , het ontwijfelbaar bleek,"dat de
5*
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erkenning van het grondwettige gezag, in de zui
‘delijke Gewesten des Rijks , had opgehouden te
bestaan; dat derhalve de zorgen zich voortaan
geheel uitsluitend tot de noordelijke Gewesten
moesten bepalen; en de Leden der Kamers zich

zouden aanmerken , als eeniglijk en alleen Verte
genwoordigende de noordelijke Gewesten, in af
wachting van hetgene, ‘ betrekkelijk de zuidelijke

Gewesten, met overleg der Bondgenooten, zou
worden beslist.
Het bleek alzoo , dat ook het verblijf des Prinsen
te Antwerpen van geen nut , of tot bereiking van
’s Konings oogmerk, namelijk, door middelen van

bevrediging de pogingen der welgezinden, om die
gedeelten , waar de vrede verstoord was, onder het
wettige Bestuur terug te brengen , te ondersteunen ,

niet meer bevorderlijk kon zijn, —‘ waarom de
Koning , bij besluit van den 2081?“ October) op
grond dat het uit verscheiden acten van het voor
loopige bestuur van Èelgié gebleken was, dat het
wettige gezag geheel had opgehouden te bestaan,
in de zuidelijke gewesten) de opdragt aan den
Prins van Oranje, van de tijdelijke waarneming

in ’s Koning naam, van het Bestuur over de nog
niet afgevallene Gewesten introk; hierbij bepalende,
dat het Hooge Bestuur . overeenkomstig de grondwet,

zich alléén zoude bepalen tot

de noordelijken

Gewesten ; dat’de vestingen Antwerpen, Maastricht
en Venlo door ’s Konings krijgsmagt zouden blij

ven bezet; en, zoodra de Opperbevelhebbers
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in dezelve het noodig oordeelden,

in staat van

beleg zouden worden verklaard.
Aan deze Opperbevelhebbers werd, na het ver

vallen verklaren‚ van den opdragt aan den Prins
van Oranje , naar aanleiding van de geheele mis‘

kenning van het wettige gezag, de afdoening van
alle zaken, die daarvoor vatbaar mogten zijn, en

die de Prins zich had voorbehouden , opgedragen‘,
‘benevens het opperste gezag.
Weldra werden deze maatregelen , door den Ko

ning genomen, dooi‘ anderen, alléén tot Oud
Nederland betrekking hebbende, vervangen. Zoo
werd bepaald, dat eene Staats-Kommissie‘

zich

onverwijld bezig moest houden met het onderzoek‘
omtrent de inrigting der verschillende Departe
menten van Algemeen Bestuur, enz.; ten einde‘

over te kunnen gaan tot alle die vereenvoudigingen
en besparingen, waarvoor het Bestuur vatbaar was.
Een ontwerp van wet, omtrent de staats-inkomsten
en uitgaven, werd ‘aan’ de vertegenwoordigers der
gewesten ter overweging gezonden; benevens een
‘ontwerp van wet, omtrent den inkoop en de aﬂos‘

sing van schuld voor 1831 , en één betreffende de
regeling der grondlasten voor 1831. Ook een out‘
werp van wet, bevattende de bepalingen voor de‘

genen, die zich de aanleiding tot oproer zouden
durven veroorloven, werd in het laatst der maand
aan die Kamer gezonden.
De poging van den Koning, om in de behoefte
van den schatkist te voorzien, door eene vrijwil
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lige inschrijving te doen openen, ad Twintig Millioen
Guldens werd met geen goed gevolg bekroond; sleehts
f3,47250O waren daarvan het geheele beloopä waarom
de Koning deze leening deed intrekken ; onder be-î’
tuiging’ van zijn ‚welgevallen ‚over den ijver van
hen, dieìtot het bedrag‘ der genoemde ‘som had‘

den ’ medegewerkt. ‚ Deze mislukking kan echter
niet aan de onwelwillendheid der ingezetenen wor

den toegekend; maar alleen’aan den hoogst ge’ ‘
vaarlijken toestand, waarin het land verkeerde.‘
’ Even als in vroegere,va‘ak.benarde tijden ,‚’ wer
den‘ ook thans bijna alle doenlijke middelen, die
tot instandhouding van orde en het wettige ge
zag konden bijdragen ‚aangewend. Bij ‘hoogere en

geringe

standen ‘heerschtte één geest.‘ Ontdaan

van‘‘een volk , dat tegen hunne beginselen, zeden,

instellingenenbelangen‘ den strijd had gevoerd,
onderling verbroederd , en de waarde van het eiq

gene volksbestaan gevoelende ‚ werden vrijwillige of‘
fers van‘ alle standen, zonder onderscheid,

ter

ondersteuning van den Staat,’ op den altaardes‘
Vaderlands gebragt. ’G‘raaf’ G. K. ‚VAN HOGENDORR
behoort ‘onder den eersten, die eene niet geringe

som (f5000) vrijwillig afstond.

Na hem_ volgden

velen; zoo dat in de maand October enide ‘vol;
gende ymaand‘ November, aan onderselreiltijene

departementemmeer danf352,000 gegeven werd.
dragen,
(a) Uitten
eene
behoeve
naauwkeurige
van het Vaderland,
opgave van blijkt,
de geldelijke
dat in de
maanden Oetober en November gegeven Werd, de aanzien
lijke som van f352,820.ti2.

‘

.

‘ ,i.
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‘ Na de onderscheidene bepalingen , door den Ko‘
ning op de schutterijen gemaakt, werden dezelve
met den meesten spoed in gereedheid gebragt,

om op de eerste aanzegging, die alspoedíg volg‚
de,‘ naar de plaats der bestemming te vertekken.
_ Zoo vertrokken reeds in de ‘maand October naar
Breda,‘ ‘de veld-battaillons van ’s Graven/lage
en Rotterdam. Naar Bergen op Zoom een bat‘
tailloìn van Haarlem, de mobiele gedeelten der
schutterijen van Leĳde/z en Gouda , drie eompag‘
niën van Utrecht en een compagnie van‘ Amen‘ ’
voort; Naar ‚s Hertogenbosoh een battailloirvan

Amsterdam en 4 kompagniën uit Vrieslaml.
Ook naar de Ï/Villemstad , G’rave , Nĳmegen ,"G0‘
richem en Briele , vertrokken battaillous uit Schae-.
dam, Deĳl, ‘ Dorrlrcc/zt, Delfshaven enz.
‚I De vredelievende zending des Prinsen .van Oran‘

Ìe (die echter, in zoo verre de middelen ' ter
bevrediging zouden strekken , om het afvallige
volk weder

onder het wettige gezag terug,brem

gen, mislukte) was echter zeer in het belang der
noordelijke Provinciën. Door het ‘aanwenden van
die middelen vanbevrediging, kon voor het minst de

invloed , van het opgeworpene bestuur van België‘,
op de gemoederen der ingezetenen van ‘Antwer
pen en Limburg zoo sterk en spoedig niet wer
ken. Omgekeerd zou de vijand weldra aan de
‘onversterkte grenzen van Oud‘ Nederland hebben
gestaan. De vrede en rust bevorderende middelen ,
die de Prins ter beschikking had , ‘hielden dit tegen.
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Terwijl hij die aanwendde, riep de Koning het

volk te wapen, werden de schutterijen naar de
vestingen gezonden , en de plaatsen, die het
meest versterking behoefden, met genoegzame magt
gedekt. Jlntwerpen bekwam daardoor mede eene
aanzienlijke magt, door het derde battaillon artillerie
nationale militie van Delft ‚- het 8ste regiment hu

saren n° 8, — de marechaussées en een gedeelte van
het 6de regiment van Gent ,‚‘-- een gedeelte der be
zetting uit Namen, met den Generaal VAN GEEN
aan het hoofd , 350 man rijdende artillerie uitma
kende , en twee geheele batterijen , ieder van 8 stuks
kanon. Deze versterking had plaats vóór den

15de“ Octobeir.

Lier werd door de 15de afdee

ling bezet. Boom, aan het veer over de Rupel, werd
door een deel der vijfde afdceling, benevens 300 hu

zaren, versterkt. Een detachement kurassiers vertrok

uit ’s G’ravenhage naar Breda. Het Kasteel (Citadel)
van ll[a(l8il‘i6‘ht, werd mede versterkt; verschei

dene huisgezinnen verlieten hierdoor de stad, en
begaven zich meestal naar Holland. lklaastrgicht
werd in een’ geduchten staat van tegenweer gebragt,

en de wallen met kanonnen van allerlei kaliber
bezet. Niemand mogt de stad verlaten, zonder
schriftelijk verlof van den Burgemeester, de stads
poorten‘ werden des namiddags ten 4 ure gesloten.
ïsi/Iertogenbosch bekwam tevens eene aanzien
lijke versterking; op het Kasteel (Citadel) werden
eenige stukken tegen de stad gerigt; Batterijen
werden opgeworpen, op de Vugter- en Hintha
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merpoorten; boomen‘ op de wallen werden om
gehouwen , ten einde daarvan palissaden te maken ,

om in de buitenwerken te worden geplaatst en de
‘vereischte materialen werden bij elkander ge
bragt , om den dam in de rivier de Dieze (het
vaarwater naar H0lland,) bij noodige innundatiën
te leggen. De Forten Isabelle en Crevecoeur

werden in staat van verdediging gesteld, en be
kwamen

aanmerkelijke

versterking,

even als het

Fort Frederik Hendrik‘. De vesting Vlissingen
werd omstreeks den 20sten in staat van beleg ge
steld, ter reede van de

stad kwamen de kan

nonneerboten, n°. 6‘ en 7 , Z. M. Oorlogsbrikken de
de Pelikaan , de vliegende Vìsch, korvet de Heldin
en Nehalennia. Ook kwamen aldaar eenige Ko

ninklijke troepen met equipagie en vier stukken
geschut aan. In l/Voudricliem werden spoedig toe
bereidselen gemaakt om de vesting in staal: van
beleg te stellen. Het Fort Batli bekwam eene
bezetting uit Vlissingen. Andere plaatsen en ste

den ontvingen op dergelijke wijze versterkingen.
Middelerwijl dat deze versterkingen bewerkstelligd
werden, waren eenige Belgische troepen tot nabij
Lier (Antwerpen) opgerukt, hetwelk zij op den
18de“ hevig aantastteden; zoodat de Noord-Neder"
landsche soldaten hetzelve ontruimden. Ook te
Wael/zem had een hevig gevecht plaats . dat Ánt
werpen, door de tegenwoordigheid’ des Prinsen
van Oranje rustig was gebleven ‚ begon mede af.‘
vallig te worden. Reeds op den l7ì1‘’‘1‘1 waren de
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gemoederen in hevige gisting, en had bijde Mechel
schepoort een volksoploop plaats. De Prins, die

zich nog te Antwerpen bevond , sprak daarop in
persoon het ‘Sm’ regiment huzaren, bijna geheel '
uit Belgen bestaande, aan; beval hun getrouwheid
aan hunnevanen, en de orde en rust te bevor

deren. Den I8den deed de Prins eene dagorde aan
het leger uitvaardigen , waarin te kennen gegeven
werd, dat de afscheiding tusschen de Hollanders
en de Belgen, bj korpsen zou plaats hebben‘,
en eerlang door den Generaal VAN GEEN ’be
werkstelligd worden; dat hij derhalve de oificieren
en soldaten uitnoodigde‘,om het oogenblik, waarop

‘deze maatregel ten uitvoer zoude‘ gelegd worden,
in bedaardheid ‘af te wachten.
’ "Niettegenstaande het aanwenden dezer bevredigende
middelen, verergerde de toestand van Antwerpen da-g
gelijks. De stedelijke regering deeddaarop ‚inover‘
‘eenstemming met den Prins , eene bekendmaking nit

vaardigen , waarbij den inwoners der stad het dragen
van oproerleuzen‘ strengehjk verboden‘ ‘werd.
Vooral ‘de‘ Antwerpsche kooplieden,’ die hunne
welvaart, met het aangroeijen der oproerige me‘
nigte, zagen te grond gaan, warenwopmiddelen
bed‘acht om het volk te bevredigen. Daartoebega
ven zich eenige derzelve naar den Generaal CHASSÉ,

Qpperbevelhebber der vesting, en stelden ‘hem
voor, ter afwering van ernstige onlusten , de Bra
bandsche vlag in Antwerpen te doen op‘hjschen.
CHASSÉ , getrouw aan den Koning en de wet, gaﬁ
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ten antwoord ‚, dat hij geene andere vlag erkende,
dan de wettige Nederlandsche; dat hij geene an‘
dere ‘bevelen dacht te volgen dan ‘die des Konings,

en dat

gevolgelijk het verzoek niet inwilligde.‘

Na ‘dit antwoord‘ gegeven te hebben , begaf zich
de Generaal naar de vesting, en deed van daar

aan‘ de regering der stad een’‚ brief toekomen,
waarim‘hj te kennengaf, dat hij‘genoodzaakt’ zou
zijn,‘ door de woeling, die in de ‚stad heerschte,

de vesting in staat van beleg te verklaren; doch
dat ‘alleen de bedaardheid der ingezetenen het
nemen van dien gestrengen maatregel zoude kunnen
vertragen. Deze brief Werd doorde Regering der
stad aan de ingezetenen bekend gemaakt; maar
de ongeregeldheden hielden daardoor niet op.‘ ‚
’ Nu werd door den Prins van Oranje de laatste

poging , tijdens zijn verblijf te Antwerpen , gedaan ,
ter voorkoming der hevige schermutselingen, die
dagelijks in de omliggende plaatsen derstadvoor
vielen ,‘ en waarbij veel bloeds vergoten‘ werd. Op
den

19ìlen “belastte ’ bij den ‚Luitenant .Kolonel

MALHERBE , om’ eene mededeeling aan het voqlr

loopige bestuur te Brussel te doen; inhoudende g
dat de Prins bemerkte, dat, ten aanzien van zijne

bekendmaking van den 164m‚, (het verkiezen der
afgevaardigden tot het Nationale Kongres, en het
raadplegen in hetzelve over de belangen van
Belgiëgì de Belgen en ‘hj hetzelfde bedoelden;
en dat doel, door dezelfde middelen wilden be-ì
reiken; -— maar dat derhalve eenen wapenstilstand
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het natuurlijke gevolg van dien stand van zaken
moest zijn, opdat er geen Belgisch bloed meer

vergoten zoude worden; -- waarom hij de voor
loopige regering deed "oorstellen , om alle bewe

gingen van troepen , ter beschikkig van dezelve
staande, tegen hen, die nog een gedeelte van
Belgiëbezetteden, te doen ophouden en verbie‘

den; en de verzekering deed geven, dat er in
dat geval, gèene vijandelijkheden door de troe
pen, Welke voor Antwerpen lagen , zoolang die

aangebodene wapenstilstand wederzijds

duurde,

zouden plaats hebben. Hierbj deed de Prins kennis

geven , dat hij de gevangenen op de sehipbruggen ,
‚ wier lot van hem alleen afhing, in vrijheid had

doen stellen.
Dadelijk na de ontvangst dezer mededeeling,
deed het voorloopige bestuur van België‘, door
den Ridder GAMMOND, dezelve beantwoorden en
daarbij den Prins opmerken, dat, alvorens

eene beslissing ten‘ opzigte van het voorstel, na
melijk, om alle bewegingen der Belgische troepen ‚
tegen de vijandelijke benden , die nog in België
waren , te verbieden ‚ wel deugdelijk zoude moeten
blijken , dat deze vijandelijke benden aan den Prins
van Oranje bIj uitsluiting onderworpen waren , en
hem als Generaal en Chef gehoorzaarnden; en

tevens, dat de Prins het eerst bevel gegeven had
tot het ontruimen van het geheele Gewest zint
werpen, de stad Maastricht en het kasteel Van

Termonde; om aan de overzijde van den Moerdĳ/c
l
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naar Holland terug te trekken, en dat dit bevel

‘stiptelijk en zoo spoedig mogelijk ten uitvoer ge
bragt werd.
Naar aanleiding van het in vrijheid stellen der
gevangenen, deed het voorloopige bestuur hierbij
.weten, dat hetzelve zich ‘haasten zoude, al de

Hollandsche gevangenen in vrijheid te stellen , indien
er geen enkele Belg meer uit dwang in Holland
zou verblijven.
Op den 23810“ en 24m“ nam de‚woeling in Ant
werpen sterk toe. Aan de grootste ongeregeld
heden was den stad overgegeven; hetgeen den Ge

neraal CHASSÉ deed besluiten, de vesting in staat
van beleg te verklaren. De Antwerpsche koop
lieden hadden dit gewacht, en daarom zoo veel

mogelijk, hoewel vergeefs, pogingen tot instand
houding der orde aangewend. De maatregel door‘,
den Generaal genomen, ‚wasevenwel met hunue
hîindePs belangen strijdi'’, Een uitstel daarvan te ver

zoeken , kwam hun als eenig redmiddel voor, doch
dit had geen gevolg. Op het vernemen van hun

verlangen antwoordde de grijze held’. « Ik heb geen
« kennis van beurs‘ of handels-zaken , doch weet hoe

« ik als Generaal moet handelen. Ik bezit stand
« vastigheid genoeg om vol te houden , en moed om

« mij voor mijnen Koning op te olïeren. » — Weldra
werden nu de huizen in den omtrek van het kas
teel afgebroken en verbrand. -— Onder de nog
overige weldenkenden heerschte groote neerslagtig

heid over het gemis van den vorigen stand van
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zaken; sommigen verlieten de stad en vertrokken

naanHolland , anderen vlugtten naar elders.
De Prins van Oranje maakte zich nu tot zijn
vertrekÄgcreed, en deed dit bij eeneaankondiging

van den 25""!i bekend worden. In dezelve ver
klaarde’ hij den Belgen, dat hij al het goede had
trachten te doen , dat in zijn vermogen was; doch
het doel, de bevrediging hunner gewesten, niet
had mogen bereiken; dat hij oordeeldevzoo veel
in ‘hem was, zijnen Pligt jegens hen te hebben

vervuld; en hij, terwijl zij over de‘ belangen des
Vaderlands

in het Nationaal

Kongres, zouden

raadplegen ‚ eenen smartelijken pligt ging vervullen,
door zich van hunnen grond te verwijderen, om
elders de ‘uitkomst der staatsbeweging in België
af te wachten; doch’ dat bij, hoewel ver van hen ‚
zoowel als in hun midden, steeds zou trachten

bij te dragen tot hun wezenlijk welzijn. (*) Deze
bekendmaking eindigde met eene dankbetuiging,
aan‘ de inwoners van Antwerpen,‘ voor de‘ gege
(*) Weinig kon de Prins verwachten,‘ dat in de‘ vergadering van dat_ zelfde Nationale Kongres, het Huis van
Nassau ten eeuwige dage . zou uitgesloten worden van
de heerschapppij over een land, waarvan zijn vader‘ wettig
Monarch was. Weinig kon de Koning verwachten‘, dat
een land, voor welks bezit , tijdens de vereeniging in‘ 1815,
zoo vele opolleringen gedaan waren , en tot_ welks terpgbrenging onder de wet in het vervolg de medewerking der
mogendheden, die het koningrijk gevestigd hadden , werd in
. geroepen, geheel en op de’ geweldadigste wijze aan zij
ne heerschappijontrukt zou worden; en, onder hooge
goedkeuring van Europa’s Wetgevers , eenen vreemden Ko‘
ning zou bekomen.
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vene blijken van genegenheid. Op den 30sten Oc
tober vertrok de Prins naar ’s Gravenhage en
scheepte zich den 2deì) November naar Londen in.
Ondertusschen was de toestand te Antzver-ì

pen zeer‘ verergerd. In den morgen van den 26steì1
maakten eenige oproerlingen zich meester van eenig

wapentuig, hetwelk van Gouvernementswege in eene
schuit aan de kaai geladen werd. Daarna bega
ven zij zich naar het stadhuis, overmeesterden
den militairen‘ post ,’ ‘en trokken naar‘ ‚het ‚paleis,

dat weldra overgegeven werd. „De Burgerhout
sche‘ poort (aan deu‚ weg van Turnhout‚) Werd
door hen bestormd; doch ‘hier geluktenlîanne po’
gingen

niet,

dewijl de

militaire tegenstand te

groot was. Den volgenden morgen werd evenwel
dezepost verlaten ,. dewijl de geheele bezetting naar

het kasteel (citadel) terugtrok.

De Taurnaars en

Iieuvenaren rukten daarop de stad binnen; even
als door de Roode poort honderde muitelingen.

Spoedig‘ daarna werd de St. Joris poort (de‚weg
naar Brussel) overmeesterd, en traden de Brusì

selaars en eenige der Fransche hulpbenden bin

nen.

Nu was de stad der ongeregeldheid en

plunderzucht ten buit gegeven, en stelden zelfs
verscheidene burgers hunne verraderlijke handel
wijze in het licht.

Door hunne hulp waren de

benden de stad binnengerukt; doch dit niet ge
noeg zijnde, vuurden zij uit hunne huizen op

de , zich nog in de stad bevindende , troepen. Hier
l

door werd de Generaal CHASSÉ in denoodzake‘
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lijkheid gebragt, eenige schoten op de huizen van
het kwartier van St. Andries, (hierin werd de
militaire magt het meeste mishandeld) te laten doen.
Ten gevolge daarvan, kwam op den 27sten eene Kommissie van Antwerpsclie Notabelen , aan het hoofd

hebbende den Heer osY, bij den Generaal ver
zoeken, om alle vijandelijkheden te staken; ten
einde niet alleen‘ het bloedstorten te voorkomen,

maar ook de welgezinden voor eenen geheelen
ondergang te behoeden. Bij dit verzoek werd gevoegd
een ‘brief van eenen gedelegeerde van het voor
loopige bestuur van België, waarin voorgesteld werd ,

om de Koninklijke troepen, die zich nog in de
stad bevonden, binnen het kasteel te doen ruk
ken, en de stad door hunne troepen te laten

bezetten, onder voorwaarde , van dat oogenblik af
aan, alle vijandelijkheden te doen ophouden. De
houder van dien brief nam aan, ‘eene deputatie
naar
denontruiming
Koning tederzenden,
ten einde
over de
geheele
vesting,ldoor
de Konink
lijke troepen, te onderhandelen.
De Generaal, overwegende, dat de troepen op

alle punten sterk gedrongen waren; zoo dat zij
zich niet langer in de aangenomene positien,
konden staande houden, vond het voorstel aan
nemelijk; te meer, daar het vuur uit ‘de huizen

eene moorddadige slagting ‚zoude te weeg gebragt ’
hebben.
raadpleegde evenwel het gevoelen van
alle Chefs der korpsen hierover; waarna hij last

gaf, om op alle punten, de vijandelijkheden te
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staken , ‘en de troepen bevelen gaf, zich naar het
stapel- en constructie- magazijn te begeven. De
sleutels der stads poorten worden daarna, aan den

‘gedegelegeerde van‘ het voorloopige bestuur van
Belgie‘, ‘op het stadhuis gezonden.
’
’
" Zoodra de ‘wapenstilstand bekend Was, hield
het vuur van‘ alle punten op; met uitzondering
dàtnog uit ‘sommige huizenop de troepenwerd’
gevuurd.‘

Om’ dikte‘ voorkomen deed’de‘Gene-’

raakeene witte vlag op eene der bastions vani lietl
kasteel stellen.‘ Doch naauwelijks was dit gedaaﬁïj’

of"zekere KESSÉIlS (*) zichnoemende kommandant
vandde artillerie, (vergezeldvan een’ ‘Luitenant

Kolonel, NIELLON genaamd) vervoegde‘ zich‘ als’
parlenlentair"bij den Generaal, om te ‘vernemeli’
waarom ‘het Witte’ vaandel was uitgestoken. De‘
Generaal gaf ‘hier ,voor op ‘de redenen, luit den‘
brief van den afgevaardigden des voorloopigeijt‚be-ì
stuurs , ontleend; alsmede ‘om door ieder den‘ ge-‘î

slotenen‘ wapenstilstand‘ te doen eerbiedigen. nes-V
sELs hiermede niet voldaan, beweerde dat lde
civiele magt onbevoegd Was , eene militairé over
eenkomst te treﬂen , en verklaarde uitnaam van_
den bevelhebberdcr bende, ’ door wien hij ‘gezon
den was ‚den geslotenen wapenstilstand vooron“
wettig‘ ‘en zonder‘ îverbindende kracht; doch nanr
evenwel’ het’ voorstel van den Generaal‘‚ aan,

om‘ zich

desaangaande bij.

,

‘

den‘ gedelegeerde’
’

’ ‘

’

,‘

t

’

I‚

(*) Een man, die in i828 op de jaarmarkten rqndreisde

met een walvisch geraamte.’

'

’

’ '
\
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w“! ‚‚ ‚hgt‘ vgorloopige

bestuur te‘ vervoegen,

en

daarvan‚ dien‚ uitslag mede te deelen. ’- Des’ made‘
ten‚ één .ure deden twee Parleinentairén
zioh qagumelden‘, en legdemden kotnmandantder
wacht, twee eensluidende; eischen over; inhou
demle, dat ‘het bestendig zegenvierende‘ Belgi
sche:î legen’; na‘,d;oor de hulp. van de dappere iná
gemäenﬁn‚‘ van Antwerps/a’ te’ zijnìbiunengeruktë,
voorstelde,
ontruiming’ van het kasteel,’ ‚en
hetì tgighuis‘, door de Hollandscîhe krijgshenden‚‘,

diemhìet‘ een
ander ‘bezet hielden; 'dat al’ ‘het
maggrieel,’ in: lìììtì kasteehĳliet tuighuis en op» en’"
derjemplgìttsen ‘der’stadi zijnde, aldaarﬂmoestîblijv‘

ven; ‚dat de‘’ oorlogschepen die zich op de redde’
deiîpstadwbevonden, insgelijks ‘ een nationaal’eigen‘‘

dom Wﬂmn‚; dat deoﬁioieren hunne degene zou
dan, hehoudenĳ‘_ ‚maar ‘de soldaten‘’ hunne„wapens
nedblämùestenoleggenì; en de’ Hollandsche krijgsûï

bepdenì‚nietìì, danwmet honderd‘ man‘ tegelijk ,’‘en
‘dmﬁooieîde „hulppoorten moesten‘. uittrekken „af
zieluiú naamìwan het„voorloopíge bèstuurikondm
inscllopemwbìnnen‘ den‘ ‘ tijd‘ van‘ twee ì dagen ’;’i te

Iekﬁmneitan‘liden‘‘ ‘lag afìder aannieming‚ dezex 11e’
palingg; îeindelijkulat‘ ditìvoorstel‘, denzélfderi dag
ten‘ 4 ‚ure j‘ moestaangenomenxijn , ofals niet ge
daan ‚ímaule‘ worden‘ besehounvdre- Doorwlit stuk
Werd álznowde wapenstilstand"; die voor"eenen
onbepanlden’ tijd, reeds gesloten‘ìwas, tot op den
278ml des nademiddags ten 4 ure bepaald. Maar

naauwelijks was één uur verloopen,‘ na het' doen‘
‚
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van dit voorstel, of de muitende Belgen SChOD-r

den den wapenstilstand, door op de ‚troepenáo
vuren , ‘die zich binnen de anceinte van het sta‘

pel-en konstructie-magazijn bevonden. ‚De Kolo
nel S’PRENGLER die aldaar bevel voerde‘, deed den

Generaal
order! tot‘hiervankennis
vurenmkon geven.
geven ,’ en‘
bekwam
vragentot
_ofanti’
woord , dat de Generaalden wapenstilstand‚ in den

volstreksten zin‘ wilde naleven en hij ‘(SPRENGLERQ
de witte vlag moest opsteken. ’
'
"Op het voorstel, door KEssELs in naam van

het voorloopíge bestuur ‘gedaan, antwoorddeìde
Generaal, dat ‘hj , na op het voorstel, van
eenen ‘afgevaardigde van genoemd, bestuur‘, eenen
wapenstilstand te hebben aangegaan‘, tot ldat‘ de

Koning zou bepaald/hebben, of het leger’ al dan
niet ‘het

kasteel ‘zou verlaten, ’ tenniterste ver‘

wonderd was, eene opeischingte ontvaugen‘,‚i om
het kiasteel”over‘te"geven, en om desaangaande
in denl middag vóór 4 ure een besluit te nemen‘;
terwijl
de eerste overeenkomst gesloten had‘,
alléên om verder bloedstorten tevoorkomen’‚Ĳen

om andere ingezetenen der stad,‘ waarin
‘sedert
jaren had gewoond, onberekenbare onheilcn‘ te
besparen; dat ‘hij„het er voor ‚houden moest,
deze overeenkomst, ‚van de zijde‘der Belgen, met
naauwgezetheid zonde in acht genomen worden;
doch met leedwezen ondervond, dat hij zich be
drogen had, en zij het op zich haddenkunnen

nemen, om dezelve, met verachting van alle krijgs
61'
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wetten, ìte schenden; dat hij dientengevolge, hun
verantwoordelijk stelde,

voor

die

trouwelooze,

en verachtelijke handelwijze, die als zoodanig door
geheel Europa zou worden beoordeeld; en waar
van
den Koning zou kennis geven; eindelijk,
‘dathij de vernederende voorwaarden, ‘die zij had

den durven voorstellen, niet aannam; dat hij de
vesting‘, waarover het bevel hem was toever
trouwd,‘ tot het alleruiterste zoudetraehten te ver
dedigen, en nooit eenige voorwaarden aannemen,

‚watardoor zijne eer, die ìtot nog toe zonder de
‚lninste ‘smet was gebleven , konde bezoedeld wor

den (f).
.
.:‚:O‚p bevel van den Generaal ‘CHASSÉ had‘ de
Kolonel srnnncnnn de witte vlag doen uitsteken ,

om den eerbied voor den wapenstilstand te doen
blijken‘; doch ook dit baatte niets; het vuur van
de Belgen‘, ‘ Werd van tijd tot tijd levendiger on’
derhouden; eindelijk’ plantte
een vcldstuk,
voor den hoofdingang der enceinte van het magazijn
eh.‘’s'choten

daarmede de deuren open.

Dit ‘bragt .

Nele verwarring’ onder de" troepen , die daardoor

in îgroote ‚wanorde’ terugtrokken. --- Terwijl dit
‘aan het magazijn voorviel, verzamelde zich eenige
oproerigen,

op de sjads kaaijen aande‘ rivier de

Schelde i: wierpen ‚aldaar‘ batterijen op , bragten

„eenige stukken geschut aan en opende dadelijk de
" de‘
'
De‘ autheniiken stukken hiewan ‚ zijn verzameld achter
lirlijîn werk: Bijdragen tot de geschiedenis derlïederlanden ,

‘nnìeetakùìeett’. enbijlage, p." 57,‘ 5a en‘ sa.‘ ‚ ‘
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vijandelijkheden tegen ‘de schepen ; zijndezz. ,M‚
Fregat Euridice , de twee Korvetten Komeet en
‘Proserpina , en de kannonneerboten n°..2,’ 4 en 9.
Nu‚‘was het beslissend oogenblilcgekomenyde

Generaal verontwaardigd over de schandvolle‘ han
‘clelwijze van de verbrekers van den Wapenstilr
stand , gaf last om het St. Andries kwartierawau‘
de muitelingen

zich in groot aantal bevonden.

niet slechts‘ met ‚geweerte beschieten ‚qnlaa‚‚rîgolt
’ te bombarderenen brandkogels daarin teweltpen.

Hiermede werd, zonder verzuim, een .aanvang
gemaakt. Ongeveer hetzelfde tijdstip, werd dezwarte
vlag van het kasteel opgestoken en ontving den/logt
(waarvan reeds eenige îsehoten:ge‘daanlwaretròï‘.hot
teekên‘, omde stad van der Schelde kanttebeschien
ten.‚ ‘In‘ weinige uren was het Dok eìrdeszclfsomì‘‚
streken vernield ‚‚ stond‘ hetArsenaal in den brand“

en‚lagen’de huizen langs de kaaijen‚ in puinhopen

verandert

Van‘ de zijde des kasteels werd‘ het

blok’huizen van de kloosterstraat in‘ den_aschjgeﬁ

legd en Werden verschillende wijken der stad ‚in
brand geschoten. — De schade, die hierdoor aan
Ántwerpen werd toegebragt, is aanmerkelijk. Hom"_
derdemuitelingen moesten hunnen euvelmoedìmet

den dood of verminking boeten. ‚Aan deusehepe‘‚
lingen werd , bij het beschieten der.stadĳrgrobtir

schade toegebragt’ , door de rebellen die hun‘, ììvin ‘dn
hoeken ‘der straten beschoten.

‘’" ’’

'’ ’

‚;‚:i'‚'i‚"l

Eenige manschappen, van' ‘hetfiilgemeenadepotì
dcnlandmagt, begaven zich in‘ ‘den ‘avond’Ĳúan‘
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dien ‘dag ,, naar de stapel- en konstructie-maga’
zijnen, waarinde muitelingen zich geworpenhadé
den; ‘namen dezelve in bezit, staken’ ze ‚in den

brand, en vernagelde, ‘al de artillerie stukken‘, die
zich in ‘den omtrek bevonden. Na het ophouden
van het bombardement, hetwelk tot in den avond
voortduurde, deed zich als parlementairenî eene
kommissiewan Antwerpsche Notabelen, den Heer
DUBOIS aan‘ hetìhoofd hebbende, bij denGeneràal
aanmelden; welke, binnengelaten zijnde,’een te’

fereel‘ ophing van de‘ verwoesting die het‚bombar.‚
dement had te Weeg gebragt , en op nieuw hét’slui‚

ten van eenen wapenstilstand afsmeekte ;‚ om ‘alle
verdere onheilen ‚te voorkomenò

De kommissie

overhandîgdehierna denGeneraal een’ brief van
den ‘heer ‘ROGIER ,‘(lid van rhet“ voorloopige bestuur

van‘ België) en een’ van lidnmno‚ bE‘ nonsrnncx‘ ,
Gouverneur van zlntwerpen‘, inhoudende’, dat men

voornemens was de 'afgebrokene onderhandelingen
weder op’’te vatten; en dus voorstelde‘, aan’ het

verzoek der kommissie te willen voldoen. De Ge‘
neraal’bewogen zijnde, met het lot der inwoners‘,
stemde ’ het verzoek der Notabelen toe,

en deed

BOGIER en ROBIANO DE BORSTBECK eenen brief
toek’omen,’waarin hij tekennen gaf, dat van zijne
zijde geene vijandelijkheden zouden gepleegd worden,
tot ‘den volgenden morgen 8 uur; als wanneer hij
verlangde dat eene kommissie, van het voòrloopigé

bestuur, zich bj hem zoude vervoegen, om eene
nadere overeenkomst te sluiten‘; verklarendeldadrbijp
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‘dat ‘hij, wanneer zìpiijne troepen megt warm
‘gëvuurd, tîlsdan het bombardement ‘ïtrtﬁdtä‚hleíﬂ

vatten.

’

‘ ‘

’

“Het getalï der‘ gesneuvelde‘ nransehappetì‘,

de

Marìùé ‚ gbedrmìg ‘7 ‘,”’ ‘dat ﬁer‘ gekwetsten '36.‚ De
veidienstelijke Luitenants‚ terî zee‘, IE.’ ‘d? ”MÄ_AlS ‘táii

J. ‘KLINKHAÉER, bevel roerende ópìdekbrvetîëü
Proserpina en Komeet, behooren onder heëlgëtm
gesneuvelden.
‘
Overeenkomstig de gemaakte bepaling, begaf zich
een parlementair den volgenden morgen naar den
Generaal, ten einde de voorwaarde van den wa

penstilstand te regelen.

stelde voor, dat de

troepen het kasteel binnen drie dagen ontruimen,
en met wapenen en bagaadje retireren zouden.

De Generaal sloeg dit voorstel geheel af, hetwelk
eene andere schikking’ ten gevolge had; waarbij
hoofdzakelijk bepaald werd, dat de arbeid aan
de werken, tot het doen van aanvallen, wederzijds

gestaakt zoude worden; het Hollandsche smaldeel,
zoo als het toen voor Antwerpen lag, zoude
geëerbiedigd worden; de door de Belgen wegge
roofde levensmiddelen vergoed , en de vijandelijk

heden drie dagen te voren wederzijds aangekondigd
worden, de zaken bleven vervolgens in stam quo.

Alzoo werden dan , in het korte tijdsbestek van
ééne maand, zeven Belgische gewesten afvallig;
die vijftien jaren lang, door den Koning en de
verbindtenis met het Oude Nederland , beweldadigd

waren geworden. Alleen Limburg was nog maar‘
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overigl—-en

zelfs daarin begon‘ de geest, van

ondankbaarheid, ‚wrevel , muitzucht
te

ontluiken.

Nu

en verraad ‚,

was het doel der wanstallige

Uniebereikt: het ‚staatsgebouw , op’ de grondwet
gevestigd , omvergeworpen, en op de pninhoopen
van ‚het vertreden regt des Konings, eene ‚zuil ge
sticht, ‚waarop het lot van België geschreven moest

worden.
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VAN HET BOMBARDEMENT mm STAD ANTWERPEN , TOT or
nm‘ BESLUIT DES KONINGS, o)! m‘: IIEGTEN VAN nm‘
OUDE NEDERLAND MET nu WAPENEN
'‚n: IIANDBAVEN.

vooral deze laatste gebeurteliis, waarblj de afval
van , en de opstand tegen, het wettig gezag, door‘
de ingezetenenvan Antwerpen, die hun tijdelijk
bestaan n’iet in den handel hadden , krachtdadig

werd ondersteund, liet weinige hoop aan den Koning
over, dat
zich in zijne regten , die hij als Vorst
opBelgië bezat, met de wapenen zoude kunnen

herstellen; en gaf tevens daarmede de doorslaande
blijken, in hoever het de Unie gelukt was, ‘de
zaden van wrevel en ondankbaarheid bij het volk
welig te doen groeijen. Eene kort daarop vol
gende gebeurtenis , bevestigde nog meer deze waar

heid. Naar het Gewest Limburg, waar de‘ vee‘
tingen Maastricht en Venlo , door de Koninklijke
troepen bezet werden, zond het opgeworpene be-‚e
stuur , onder bevel van den Generaal DAINEQ;
(een man, die nog kort te voren in ’sKonings
dienst was, zijnen eed verbrak, zich ‘bij de muiteg’,

lingen voegde, en daarvoor als deserteur uit ‘de!
kaders van ’s Konings leger werd gesehrapĳ) ‚eene:
krijgsmagt, om Limburg aan deszelfs gezag te onder»_
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werpen. Om hier aan gevolg te geven , deed DAINE ,

te Hasselt zijnde, bij eene dagorde van den 2de“
November, alle lotelingen voor de Nationale Mi
litie, (uit dat gewest) die tot de ligtingen van 1827,
1828 , l829 en 1830, behoorden, oproepen; ten

einde zij zich naar zijn hoofdkwartier zouden begeven.
voegde er bij , dat de Nationale eer , hen daartoe
riep.
De bewoners van Limburg deed hij bĳ
eene aankondiging bekend worden, dat het
voorloopige bestuur , hunnen wensc’h willende ver
vullen , hem‘ naar Hasselt gezonden‘ ‘bad ,« om
hun van het vernederende‘ juk ‘der‚llollanders te

bevrijden , hetwelk het EBelgiSChe ‘volk l,"met des‘
zellsalloude‘ dapperheid‘ afgesehdd had. ‘ Op‘ den
101W ‘November, ‚ zond

nîaanìi‘den ‘Generaal

SGHEPERN ," die’ te ‘Kenia bevel voerde , ‘eene op»

eischingì van‘ 2die ‘stadover; met bedreiging, dat
indìen’‘bij niet aan zijn‘‘bevel voldeed of zich ver
zottey‘hij nietkzijìrhoofd bij hem verantwoordelijk
zonde zijn.” Deze ‘opeisching’ beantwoordde den
Generaal ‘scnnrmm metdewobrden‘: «De krijgs-g‘

« mans"eer‚gaat ‘bj
boven ‘alles , ‘om deze wijze
«gaat’ ik eene’ aan mij’ toevertrouwdeì vestingrniet
«evers» ‘t O’n‘rn‘1.ddelijk„d‘aarop ‚werd Venlovhevig
gebombardeerdì,‚dooli‘de Generaal verklaarde‘ de
vesting niet te willen ‘overgevenì, maar‘ tenwuiterste
te’ verdedigen“): De" ingezetenen dit ‚vernomen

‘hebbende , vielen‘ vereenigclmet ‘derburgervvacht, ‘het

krĳgsvolkz ‘onderscnnranrzîstaandè, aai: g‚ opendenide’
poorten de: stad eiibaanden den intogtvoor/iìe mivi-‚Â
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telingen, waarvan DAINE het opperhoofd was.’De
Generaal SCHEPERN, de soldaten der bezetting

en eeniaantal ambtenaren, die tot de verdediging
der stad hadden medegewerkt, werden krijgsgevan.‘
gen gemaakt en als zoodanig weggevoerd.

Ook ‚nu‘

was Limburg afvallig en met hetzelve alle Belgi‘‘
’ sche Gewesten.

‘

"u

Eene gebeurtenis, zoo snood in derzelver be

ginselen , als verbazend grootin gevolgen, eisehte
andere maatregelen dan die, welke gebezigd
worden‘,

om

eenige

oproerlingen

het

voort‘

gaan te ‘beletten en de gestrengheid der v‘vet+‚
ten te doen ondervinden. .De Koning, zoo zeer
voor de belangen van ‘het land wakende, als‚
het Noord-Nederlandsche ‚volk hem hoogschatte
en beminde , riep daarop , overeenkomstig de ver’_

dragen‘ met de groote Mogendheden die het K0‚:
ningrijk’‘ ‘der ‘Nederlanden gevestigd hebben, 1de
goede diensten van‘ zĳne Bondgenooten in; ten

einde zijn’ regt te hﬁdhaven, zijne oproerige on‚
derdanen‘ tot hunnen pligt te brengen en de nioei‘
jelijkheden , door dezelve ontstaan ,‘ uit ‘den weg‘ ‚te
ruimen. De roepstem des konings‚ wrerd gehoord;
Misschien volijverig. ‚Door de Mogendheden werd
besloten dat hunne afgezanten een Kongresaou’;
den beleggen en in hunne eonferentiën‘ beraad

slagen, over de middelen en krachten, naar aanhg
vrage van den Koning der Nederlanden, die
aangewend behoorden te worden, om de vertree
dene wet te handhaven.

/‚
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De meer en meer toenemende ongeregeldheid,
die niet zelden met de rampzaligste tooneelen van

bloedvergieten vergezeld gingen, zette dit be
sluit spoed bij, en reeds den 4den November 1830 ,
Werd de eerste conferentie door de gevolmagtigden
der Hoven‚

(*) Oostenîjĳl‘,

Frankrĳlî, Groot

Brittannie, Pruissen en Rusland, aan

nisterie van

Buitenlandsehe ‚ zaken

het Mi

te Londen

gehouden.
'
In deze ‘eerste bjeenkomst, werd de grondslag

gelegd (ten einde het bloedvergieten te doen op
houden) van eene ophouding der vijandelijkheden ,
door hetterugtrekken der wederzijdsche krijgsmagt
binnen de grenzen (Limiten) die vóór’ het trak
taat van 30 Mei 1814 de bezettingen van den
staat der vereenigde Nederlanden (tijdens de ver
bindtenis met België, de Noordelijke Nederlanden)
afscheidde van die, welke in het vervolg, met de‘

zelve ’, het Rijk der Neclerlandenbebben uitgemaakt.
Hierbij werd bepaald , dat de wederzijdsche krijgs
benden de vestingen en het gebied, welke zij
wederkeerig buiten gezegde lijn bezet hielden,
binnen den tijd van tien dagen moesten ontrui

men. Ook werd, overeenkomstig S 4 van hun
protokol van 15 November 1818
, ‘de gezant
(*) De Prinsen ABERDEEN , rALLrrIa/mn , ESTERHAZII ,
Baron nULow en MATUSCEWICZ.
H‘) 5 4.° Dat, indien ‚de Mogendheden welke deze akte
hebben onderteekelrd, het tot beter bereiking van het ho

venvermelde doel (de handhaving en bevestiging van het
stelsel, hetwelk den vrede

van Eumpa bevestigd heeft ‚
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van den Koning der Nederlanden uitgenoodigd,
om‘ aan hunne verdere beraadslagingen deel te
nemen. ‘
‘ Weldra kwam de afgezant des Konings, en n‘am
‘deel aan eene volgende conferentie, aan het Mi-’
nisterie

van Buitenlandsche Zaken

te

Londen,

(waar vervolgens alle

conferentien, betrekkelijk‘

deze gewigtige zaak,

gehouden werden) van de

gevolmagtigden der vijf Hoven, ‘op den’ 17de“

November.

Dit .had ten gevolge, dat,

een

Protokol, volgende op ‘dat van‘ den 4de“ Novem

ber, op grond der vroegere beraadslagingen, en
daarop ontvangene antwoorden, (van den ‘Koning
en der Belgen) de wapenstilstand ‚als aangenomen
werd beschouwd; en deze werd verklaard te zijn, eene
’

_

‚

‘

Vërbmdtenls aangegaan jegens de vijf Mogeudhedlen.’
’ ‚
’ ‚ p, n;
en‘alleen‘in staat is,’ om deszelﬁs duurzaamheid te verze
keren) noodíg mogten achten, afzonderliike bijeenkomsten

te houden , hetzij van de verhevene Souvereinen zelve,’ hetzii
van hunne Ministers en Gevolmagtigden, om daarin ‚ge?‘
meenschappelijk te handelen, ‘over hunne eigene belangen‘;ì
voor zoo verre deze met hunne tegenwoordige beraadslagingen,
in "erband staan; als dan de tijd en plaats dezer veree-i
nigingen telken reize, door middel van diplomatiekeme“
dedeelingen, voorloopíg zullen worden vastgesteld’, ‘en dat,’
ingeval deze vereenigingen ten doel mogten hebben,’ om
te handelen over zaken, meer bijzonder in verband staande

met de belangen der andere staten van Europa, zĳ geene
plaats zullen lzebóen, dan ten gevolge eener stellige uit
noodigíng, van diegenen der genoemde Staten, welke de
bedoelde zaken moglen aangaan, en onder stellig voorbe
houd van derzelveì‘ regt , orn daaraan, lzetzr} rag/streek
‚lzetzĳ door Gevolrnngtigden, deel te nemen.
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Wordende ‘hierbij’verder besloten , tot uitnoo
diging, om van wederzijds kommissarissen te be’

noemen , tot regeling der grenzen , (limiten) om
de vijandelijkhaden te staken en om, de in België
zich‘ bevindende, krijgsgevangenen te ontslaan.

Voorts hield het de toestemming van den Koning
in,,’ niet het ‚protokol van den 4d“ ‘November’

11°. 1, welke toestemming de Koning, al aan’
stonds, ‚door zijnen afgezant aan‘ de Gevollìtìagtig-.

den de!‚ vijf Hoven, deed bekend worden. ’
De lijn , (limite), binnen‘ welke de wederzijdsche

krijgsbenden zouden terng trekken, was evenwel‘
niet geregeld; en het tijdsbestek der tien dagen ,‘
als’uiterste bepaling gegeven, waarin de krijgsbenden
wederkerig moesten terug trekken , binnen (lienog
te regelen lijn, veroorzaakte nog eenige weder‘
zljdsche krijgsbewegíngen.

‘

Ven/o was door het veraad der inwonersin het
bezit van de muitelingen. De tijding hiervan ver
spreidde’ zich weldra door geheel Limburg, en
bragt de gemoederen in beweging. Intusschen had
het opgeworpene bestuur ‚terwijl DAINE zich ont
ledìg moest houden met het aanwerven van krijgs

volk, en het belegeren van Venlo, een ander met
name Baron DE LOE , naar ÌVIaastric/zt gezonden;
teneinde zich ook in het hezit van deze vesting

te stellen. Het hoofdkwartier van den laatsten was,
evken als dat van DAINE ‚ te Hasselt. Van daar deed

hij aan den Generaal Majoor DIBBITS , Opperbe
velhebber van Maastricht, eenen brief toekomen,
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’ waarin hijle kennen gaf, dat Belgie‘’ waarlijk van

Hollzmd was ‘gescheiden; ‘dat de Hollandsche Re
gering dit scheen te hebben‘‘ ‚erkend‘, door aan
alle Belgische ambtenaren’ huniafscheid tegevqn;

dat voor het meerendeel de ‘Limbuìrgsnhe_ Ge’
meenten‘, den ‘stroom gevtìilgd„. hebbende,’‚’‚ geen
"middenpunt van hestuur‘‘meer’ bestond; en ge’.
’volge1‘ijk’de ‚grootste ‚regeringloosheidÌ hetïijìlatie
‚lalndaou verwoesten ;’‚en
dus teruroorkoming
‘daarvan, de betrekking; ‘als_ Gouverneur van dat
Gewest‘,‘ op zich genomen’ had. enî om die taalngned
tekunnen ‘ vervullen‘ ‚ den Generaal_ DIBBEms ‘werq
zocht, ‚hem‘ hijde‘ burgerlijke ambtenarenìte Mmﬁ

tìicht’ toegang’ te bezorgen. DeGìeneraal gaf‚daarop
dadelijk ten antWoprii‚,‚'dat,hìj‘geìin ander gezag’
danndat ‘des ‚Konings erkende‘, eudus‚ zijn‘ ant
woord niet damontkennendkonde zijn. „i“ ‚.
‘ Op" dien‘ tijd werd doorudenì’ GeneraalMàjodr
den‘. Hertog v’‚w saxen ìwnumn’ ee1ieverstììrking
voor’de’ vesting Maastricht aa’ngebragt, dien’ach
21m“ November’aldaar ‘binnen rukte.’ ‘De, onver-r
waíclite aankdmstndier troepenĳdjad ten ‚gevolge;

dat twee Belgische parlemen‘tairen zicirnaarĳden
Generaal DIBBITS begaven ‚ met ‘de‘’ vraag’ olĳhij
den‘, te Londen geslotenen‘ ‚ ‘Wapenstilslandzou‚eerl’

biedigen‘, De Generaal hiermede nog/niet bekend’,
gaf te kennen ‚ dat hij geene ovemerikomstlerken’
nen kon , dan door of vanwege den Koning
bekend_’ gemaakt. Ondertusschen .was DAINE op
de nadering‘ d‘er krijgsbenden van den Hertog naar
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‚Luit‘

gevlugt.

Ook zijne bende

had Hasselt

verlaten, benevens den , door het opgeworpene be
stuur , benoemden Gouverneur van Limburg. Daar

‚opvormde de Hertog met den Generaal DIBBETS
‘een plan om Venlo weder te hernemen; doch ‚ na
‘dat‘_ de Hertog de 24ste“ Maastricht verlatenhad

en route langs de linker maasoever nam ontving
de tijding der wapenschorsing te Bree, en izagdus
van de ernstige demonstratie op Venlo ‘af. Op
den 25sten kwam de tijding der wapenschorsing van
âsKoriings wege ‘bij den Generaal DÌBBETS te Maas
tniolitaan ; Waarna deze met eenen raad van Bel

gische oﬁìcieren (bj afwezigheid "an DAINE) eene
overeenkomst sloot, om wederzijds alle aanval
lende vijandelijkheden te staken.
’
‘ ‘
Ook in dat gedeelte van Zeeland , hetgeen ond
tijds Staats-Vlaanderen genaamd werd , en waarin
deĳbende muitelingen en Parijsche vrijwilligers,
staande onder PONTECOULANT,‘ eenen strooptogt

dedenl,‘ doch door de inwoners van Oostburg
met krachtdadigen bjstand eener afdeeling

uit

het" Fort HENDRIK. en van den Luitenant-Kolo
nel LEDEL, verdreven Werd, hadden , voor dat de

wapenstilstand genoegzaam bekend was, vernieuw
de ongeregeldheden

plaats

gehad.

De

stroop

benden die vervolgens te Àardenburg kwamen,
handelde aldaar even als op andere in Zeeland
door hun bezochte plaatsen; de kas van den
‘ontvanger werd geligt en de Brabandsche vlag
‘opgestoken. Deze en ‘dergelijke schendingen van
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het grondgebied der Noordelijke Nederlanden , ga
ven aanleiding dat de Luitenant Kolonel LEDEL
maatregelen nam teneinde die te doenophouden ,
door de bedreiging, om met hetstuiten van‘ het

zeewater ‚ ’ en‘ het gevolgelijk doen overstroomen van
Malrleglzem ‚ï het noordelijke gedeelte van België
te kastijden. Deze bedreiging had het gewenschte
gevolg, en deed de vijandelijkheden aldaar een einde
nemen. Intusschen had Rozendaal, tevens de stroo

perijen van eene andere bende ondervonden, die
echter spoedig’ door de ‘Rotterdamsehe schutters
en de Léijdsche Jagers, Âonder bevel van den Ge‚
neraal VAN GEEN, verdreven werd.’.

Onder de middelen , die tot stuitingdervijande
lijkheden , en ter beveiliging enlverzekering, ‘dan;
den Koning genomen werden , bellort hetin staat

van blokkade stellen der Zuid-Nederlandsche- of
Vlaamsehe-kust, hetwelk ‚bij besluit van 7 Novernb.
werd bepaald.

De zuidelijke Ambtenaren „werden

vervolgens tijdelijk van hunne bedieningen in de
Noordelijke gewesten ontslagen; en daarna alle
in- en ‘door-voer, van of naar de in opstand
zijnde gedeelten des Rijks verboden, Ter voor
ziening in de behoefte der Schatkist, die door
den opstand buitengewone uitgaven moest doen ,
‚en,‘ aan de andere zijde de geregelde inkomsten

’niet had, werden pogingen aangewend, en ditmaal
met het gewenschte gevolg bekroond. Een ontwerp
‚van wet , ‚tot het doen zamenblijven van de Militie,

werd tevens in de vergadering der Tweede ‚Kamer
‘
7
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‘gezonden. .In het vervolg ,‘ gedurende den opstand

in België, werden door den Koning dergelijke
maatregelen genomen, om de getrouwe ingezetenen
van ()ud Nederland te beveiligen en te beschermen ;
terwijl de vertegenwoordigers van deszelfs gewesten ,
met warme vaderla ndsliefde , de beste middelen bleven
‘aanwijzen, dietot het waarachtige belang der ingeze
tenen ‘konden,ieiden. Eene weldadige overeenstem

‘ming tusschen‘ de leden der Staatsvergadering en den
Koning , deedvooral zien , hoedanig , de doorOnd
Nederland gevoepene Vorst , (toen de dageraad dm‘

verlossing uit de‘Fra‘nsche dwinglaudij , 'aa’nbrak,‘)
de ware belangen van zijn volk behartigde.
‘De standaard des oproers, in geheel België ge
‘plant, werd nu, door den invloed ‘der’ Brusselsche
gezagvoerders.,.1aar‘liet Groot-Hertogdom Luxemb
.Ìhurg, (waarvoor de Koning vier zijner erfbezittiu

gen had ingeruild) overgebragt. Dat ‘dit een land
was , aan het Duitsche Rijk ondergeschikt, welks

hoofdstad daarvan eene verbondsvest’ing uitmaak
te, werd niet in ‘aanmerking genomemî Trou
wens ‚ waar geweld , verraad , en omverwerping der

wetten ten troon is verheven, en de drijfveeren
der daden zijn , is dit niet vreemd. Het was voor de
hoofden des oproers genoeg , om de bewoners

van Luxemburg tegen hunnen Groot-Hertog op te
bitsen, en daardoor, altijd uit de aangerigte be

roering voordeel trekkende , ‘de mogelijkheid daar
te stellen, ten einde ook dat land , eenmaal,
aan het wettige gezag ontrokken zĳnde , in hun
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bezit te krijgen. r-‚Deeerste poging daartoe was ‘,'
de gentoederetr der’ingezetenen‘ van Bouillon aan‘

he; gisten te brengen. Dit ‚was voor hen van,
gned ‚gevolg; de inwoners stonden tegen de mi’‚
litaíiĳe „magt; op, ‚erĳvermeesterden de citadel
(gtqtkte),
gtavd; ‚waarna het aldaar liggende
ggrnizqeg ‘Ĳiunp ’.‚de’ kazerne opgesloten’ werd ge-j‘

headset Heëkrqissische krijssbesluur ‘ deed‘ daarop’

eﬁnatukìîìflsaesligea’ waarin de ‚ingezetepexrìîrn’:
sĳg yqqrdpïr‘ agngqrnaand, om zich onder ‘de;
wetten te ‘scharen, en zich nietverder (loor war
hqpfden te‚‘la’ten verleiden, wier strafbare ligtzin
nígheid‚,d’e rampen niet in

aanmerking namen ’,

di‚e de, tegenstand. tegen de gestelde magten de’
Lunpgnbjrigers‚onvermijdelijk moesten doen trelfenr‘

Deel},‘„mgtïdaeze:sìankondiging ‚ging het even ‘als’
I‚l}.eË;‚}i‚ììî’;,?!’°ï’‚VP1È ar?“ en‘ ‘Wëläijlli bevorderende ‚Z
Pël:ätîﬂgﬁnlìndligysÙdooli„dîn ËÊGSYdQSÙlSWaHC-IS weder’;

Üïﬁﬁﬁl ‚met ‘geen ‘Ëoed’‘igevolg werden IÌElÎÎOOĲd.’
‘De Lnxgmbqrgers’, reeds te zeer ingenomen met de

yepdegliìlijlge, denkbeelden ‘der‘ wetschennige Belgen ‚’
leendĳ,hetî‚pqr‚,nietaan de vermaningen die hun

‚werden ‚hgxaar‘_ breidden , gestadig aan
gevuurd wordende, den‘ opstand weldra door het

geheelle GevvestïLuxemôùrg heen; ‚De Gouverneur:
WILPFÊËË» ‘ËËĲ 1119.“, onwanlwlbaar astresvsaei‘ IÜ‘ ’
nen ‘Kerst, ’deed daarop den ingezetenen ‘bekend
worden met de verdragen ,’ (‘* waarbij het (Î=ìr'1,e’cî‘t“I
‘ (*) Betrekkelijk ‘de vestigingvan ‘het GroohHertogdorn

onder den koning der Nederlanden ‘en deszelfs betrekking
7’.
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’\

Hertogdom gevestigd werd; en met de overeen
komst , waarinedehetzelve aan den vorst, die met

de Nederlansche kroon was bekleed geworden , werd
overgegeven; om, namelijk , eenen van dat koning

rijk onafhankelijken, en tevens tot het Duitsche
verbondbehoorenden , staat uit te maken ; (*) hun
waarschuwende ’(dewijl Luxemburg alzoo een eigen

volksbestaan ‘hadyzich niet verder met de opge
worpene Belgische regering in te laten, die nim
mer over‚het Groot-Hertogdom eenig gezag kon

voeren‘, ‘ionder eene daad van overweldiging te
plegen. Het was ‘in den aard der zaak opgeslo
ten, dat het deelnemen aan de verkiezingen voor’

het nationale Kongres te Brussel, dat eerlang
stond geopend te worden, en waarvoor ‘reeds ‘
werkelijk (l001"(1G Luxemburgers pogingen werden
gedaan, eene inbreuk maakte , op het staatkiindige

verdrag dat hun‘ bond. Luxemburg had nimmer
tot het land behoord, dat tijdensde’ Oostenrijk
sche regering België genaamd werd; en moest
derhalve in wezen blijven‘, zelfs dan, wanneer het
Koningrijk der Nederlanden ophield tebestaanﬂ’:
’ ’I.)aar evenwel, niettegenstaande alle aanmanin

tot het Duitsclie‚ĳ’Vei‘bond.. Artikel 65,157 en cahier
Weener Congres ’acte.
‘
’ ‚
‘
‘
(i) Artikel I der grondwet van hetKoningr.’ der Nadeel:
‚r Het Groot-Hertogdom

Lmremáu/g, ‘in de grenzen ‚van ’

het gemelde traktaat (Wetîﬂtìlï van I9‚julij 1815) bepaald’
onder dezelfde Souvereiniteit als liet koningrĳk der Neder
landen, zal dezelfde grondwet hebben, behoudens de

zelfde betrekkingen tot het Duitsche„ verbond.
ì
k

Ö
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gen, de inwoners zich oproerîg blevenbetognen,
riep de Koning der Nederlanden de hulp van’hg!‘
Duitsche Verbond in , om aldaar. ‘de Wettigemrde,

te herstellen.

Dit had ten gevolge,.dat de‘ Duit

sclle Bondsvergadering besloot dat alle de tot het

Verbond behoorende Regeringen, elkander onder‘
ling en onverwijld, in naam des Verbotnds, zou

den bijstaan tot herstelling ‘der orde‘ ecu rust ., in
elken staat van dat Verbond, waar ‚zulks mogt

‘noodig zijn. Ook dit besluit van de Verbondsî’;
Staten werd den Luxemburgers bekend‘ gemaakt,
doch alles was vruchteloos.
’
“
Inmiddels was het voorloopige bestuur’ , dat zich
te Brussel, met DE POTTER aan het hoofd, had
opgeworpen , voortgegaan met besluiten van ‚aller‘,
lei aard. te nemen. Gnder deze had hetzelve he:
paald , dat de opening van het Nationale Kpngres

den 20sten November zouden plaatshebben.

‚Nu.

begon zich de nakoming van ‘de vooraf gemaakte
voorwaarden der partijen , — die het vrij stond , om
na de omverwerping der bestaande orde van zaken‘.,

ieder zijn vorige standpunt te hernemen— te doen
gevoelen. De begrippen van DE POTTER behoorden

tot de partij, die het minste sterk was.

Dit was

hem bewust, en hij gebruikte derhalve middelen

om dezelve ingang te doen vinden; te meer, daar
‘hij ,

de voorloopige verkiezingen van afgevaardig‘

’den tot het Nationale kongres (waarvoor 63 perso‘
nen in aanmerking gekomen waren) eerst in de vier

en veertigste plaats met 52 stemmen werd gekozen ,
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tërﬁjl„ ‘de heer ‘icoxamrr , de eerste zijnde, inet 309

‚werd ‘aangenomen. Om zijne begrippen ingang te‘
doen vinden , deed hij eene staatkundige geloofsbelij
denis bekend maken ‚. waarin hij te kennen gaf , dat hij
niet als lid dier vergadering verkozen wilde zijn , en

gevolgelijk’ over het ontwerp van wet (tot welks
vervaardiging hij , met de anderededen van devoor

‘loopige regering, eene kommissie had benoemd, doch
‘hetwelk hem , om de daarin vervatte artikelen voor
stellende en bepalende , de eenhoofdige regering
voor België‘, niet aanstond) zijne gevoelens niet in
die’ vergadering wilde doenkennen‘. Onder die om‘
standigheden verklaarde hij zijnen landgenooten , dat

bij elke Poging, om een lid van Nassau of eenigen
‘vreemden‘ Vorst aan het hoofd van België te plaat
zen , met ì alle krachten zou

‚tegengaan ,

dewijl

hem eene Gemeenebestelijke regering voor België
het best geschikt voorkwam: De grond , die hij hier‘

voor bijbrhgt, was: ‘a dat ‘de ‘geaardheid derBel
‘e gen , bijzonder voor zulk eene goedkoope rege

« ring geschikt‘ was. » De staat ‘moest geen ander
hoofd hebben , dan’ eenen voorzitter’, die voor drie
ofvijf jaren benoemd werd; doch‘, ingeval daartegen nogJte‘ veel veroordeelen bestonden , ten
minste niet verder behoorde gegaan te worden , dan

tot de‘ benoeming van eenÌhoofd van den Staat ‘
voor zijn leven , en ‘in geen‘ geval het beginsel der
erfelijkheid toe te laten.
‚ Den 2051611 November was het de dag,waarop het
Belgische kongres geopend werd. Reeds dadelijk
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veroorzaakte deverschillende gevoelens der pal‘
tijen eene botsing. Volgens sommigen moest ‘het
voorloopige bestuur het liongres openen; andere’n

vermeenden dat het beneden ‚dewvaardigheid van
de vergadering zou zijn. Eindelijk werd besloten ‚
nadat de, tegen elkander inloopende’, begrippen
onderling bestreden waren , dat door eene kommis-

sie het genoemde bestuur zoude binnen geleid w0r-‘
den. Dit geschiedde. DE POTTER‚‘, ‚plaatste, zichgls
het hoofd , op het spreekgestoelte , en begon de opera‘
ningsrede , waarvan eene herhaling van al den laster
tegen den Koning , de bewoneìs vanOud-Nederland,‘
en eene opsomming van zoogenaamde grieven, het,
begin was. Na alvorens de ‚geschiedenis de!‘ laatsteì
vijftien jaren, tot op de gebeurtenissen uitdgn,
opstand ontstaan ,doorloopen‘,’en ‘de hooge nood‘

zakelijkheid eener omwenteling beweerd te heb‘
ben , sprak hij van de groote diensten, die het voor"
loopige bestuur aan Belg‘i‘ë bewezen had. e Betrek.
« kingen met builenlandsche Mogendheden, » ging
‘hj voort e meenden wij ‚onder de‘ bestaande ome

(1 standigheden niet te moeten aenknoopen.

“(ij

a wisten overigens op eene Wijze , die allen twijfel
« weg nam, dat men‘ ten onzen opzigte het be
« ginsel der niet tusschenkomst gestrengelijk zou

« handhaven.
geloofden dus, dat het vrije
« België deszelfs onafhankelijkheid door eigene
‚t kracht moest vestigen; steeds bereid dezelve te

t‘ doen gevoelen aan ieder, die zich daartegen mogt
u willen verzetten. Sedert wij dit besluit genomen
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«hadden ontvingen

van de vijf groote M0

«gendheden nieuwe en

oﬂìcieële

mededeelingen,

« welke wij ons gelukkig achten heden kenbaar’
(t te maken. Dezelve bevestigen ten volle de vroe
«ger gegevene verzekeringen , en geven ons de

« hoop , dat weldra de vijandelĳkheden gestaakt , en
K het geheele Belgische grondgebied, zonder eenige
« uitzonderingen, ontruimd zullen zijn. »

Betrekkelijk de werkzaamheden van het kongres
zeide hij: «Laat het volk uit onze omwenteling
« voordeel trekken; dat de ambten naar de we‘
« zenlijke behoeften des Staats verminderd, de

« bezoldingen lager gesteld , en alle die pensioenen
« afgeschaft worden , die maar al te dikwijls aan slaaf
« sche huurlingen worden gegeven ‚ enhet werk on
« zer staatkundige wedergeboorte zal voleindigd zijn. n

In de eerst volgende zitting van het ‘Nationale
kongres stelden sommige der leden het als zeker ,
dat het voorloopige bestuur reeds al deszelfs magt
in handen van het kongres had behooren neder

te leggen, dewijl het kongres de hoogste magt
in België was geworden. De Heer ROGIER, lid
van het voorloopige bestuur , dit vernemende , vcr’
klaarde daarop , uit naam van gedacht _hestuur,
dat hetzelvt: de uitvoerende magt in handen van

de vertegenwoordigers des volks nederlegde, die
dezelve sedert 29 Sept. 1830 had uitgeoefend. Na

eenigen tweestrijd werd echter besloten , om dezelfde

magt op nieuw aan de leden daarvan op te dra
gen, hetwelk dadelijk door ROGIER aangenomen
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werd. Inmiddels had DE POTTER het ‘nederleggen
van de uitvoerende ‘magt, door ROGIER gedaan , vernomen, en verklaardwdaarop onmiddelijk van het

bestuur of te treden, op grond, dat het na
tionale kongres slechts eene vergadering was , door
het voorloopigc bestuur bijeen geroepen, om de

nieuwe maatschappelijke orde te regelen; dat die
voorloopige regering, van vroegere dagteekening
zijnde dan het kongres, derzelver lastbrief niet
van hetzelve had bekomen , en die lasthriefop het

oogenblik, dat ROGIER , die in handen van het kon
gres nederlegde, en daarmede alle gezamenlijke en
ondereene verwarde magt aan hetzelve overdroeg,

vernietigd was.

ì

Alzoo deed de tegen over elkander staande par

tijschap der verschillende factiën den ‘invloed van
eenen man , die als een der’ grootste aanstookers

van het vuur des opstands kan aangemerkt wor
den, geheel te niet; van eenen man die reeds
in 1829 de bestaande orde had willen omver
werpen, die na den opstand als een halve God

door de Brusselsche burgers werd ingehaald, die
eindelijk medelid was van de hoogste magt in België,
als een Koning de Vergaderingen van het Natio

‚nale kongres opende, en in onderhandelingen
trad met de afgezanten der vijf Europesche Mo
gendheden. -— Men achtte zich gelukkig van eenen‘
Jnagtigen mededinger bevrijd te zijn.
Bij de mannen , die in den voortgang der zit
‚tingen van het Nationale kongres ijverden voor

106

de onafhankelijk verklaring van België, behoo
ren de voormalige afgezanten ter Nederlandsehe
Staats-vergadering, rmson en DE CELLES. Ook

Waren zij het, die zich vóór een voorstel ver
klaarden ‚van RODENBACH, om het Huis van Niu

sau, ten eeuwigen dage van de opper-heer
schappij over België‘ uit te sluiten; en naauwelijks
had het kongres de zesde zitting gehouden, of
er was aangenomen en verklaard: 1°. Een een‘
hoofdelijke regeringsvorm. 20. Belgie onafhan
kelijk.

5°. Het Huis van Nassau ten eeuwigen

dage uitgesloten. In het vervolg van tijd werd
over het ontwerp van grondwet beraadslaagd.
Eene gebeurtenis als deze , vermeerderd de ge‘
schiedenis der volken van Eluropa met een Weêr

gâloos voorbeeld. Een volk, hetwelk alle wenschen
omtrent deszelfs welvaart en zedelijke belangen ziet
vervuld, scheurt zich onder moord en brand
stichting van het wettige gezag los , en verklaart het

geslacht van deszelfs weldoener eeuwig uitgesloten
van de opperheerschappij

over hun land.

Welk

oordeel geveld werd door , en welke maatregelen van
de gevolmagtigden afgezantender vijf groote Europe

sche Mogendheden, naar aanleiding van zoodanige
gebeurtenis genomen Werden ‚ staat thans te ‘melden.
Het Protokol van den‘ 17de“ November ont
moette bij de Belgen, zoodra het ter hunner ken

nis was gebragt, reeds groeten tegenstand.

De

voorwaarden, daarin vervat, wíldenzij zich niet

laten welgevallen.

Hun antwoord daarop was, dat
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‚onder "lluimeïglfenzenw, (limiteíz) ‘behalve het Groot
Hertogdom Luxemburg, het geheele Gewest Lim

‚burg ‘met de vestingen ZlIaastric/Lt’ en Venlo, en
het 4de_ en 5‘de distrikt van Zeeland, begrepen
moesten zijn. ‚

’

‘

‚

Eene uitlegging als deze eischte aan de zijde
des Konings de meeste ‘behoedzaamheid.

drong

‘daarom op stellige waarborgen aan , doorg’de Mo
‘gendheden te ‘geven , tot verzekering van den reeds
‘aangenomen grondslag‘ ‘ van onderhandelingen;
van alles ‘, waarin men ‚ verder (overeenkomstig met
de eer en het belang van NoorcZ-‘Neder/aruh)
dezerzijds zou toestemmen. — Op dien grond werd
‘het Protokol van den 17den November, door den Ko

ning niet bepaaldelĳk aangenomen ‚ maar bewilligde
men wederzijds, in eene staking der vijandelijkheden,

waarbij de’ troepen hunne stellingen behielden.
Doch weldra deed zich eene nieuwe aanleiding
‚tot bedenking op. De gevolmagtigden der vijf
Hoven ‘,‘ hielden op ‘den 308m’n November eene

conferentie, enontvingen van de Brusselscheige
‘zagvoerders eene verklaring, inhoudende de ver‘
‘werping van den eenigen waarborg van den wa
penstilstand, namelijk de beschouwing van denzel
iven als eeneverbindtenis jegens de vijf Mogend
bodem, — De voorwaarde van den‘ wapenstilstand

en de gave (onvoorwaardelijke) aanneming

van’

‘deiiïelven. door de gezagvoerders in ‚Brusliìel, moest

alzom’gedurende de opschorting der vijandelijkheden.
het punt der onderhandelingen blijven uitmaken.
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Te dien einde ontving de Nederlandsche Ambas
’sadeur van den Koning de noodige voorschriften,
Waardoor het Protokol van den 17d" November,

als door hem aangenomen verklaard werd.
Het Protokol van den 30W’u November, hield

diensvolgeus in, het opgenoemde verslag van de
opgeworpene regering in België, door de Heeren
CARTWIGHT en BRESSON, na hunne tweede zen
ding naar Brussel, en de vermelding van ’s Ko

nings toetreding tot het Protokol van 27 November.‘
Uit de toetreding tot dit Protokol, volgde on‘
middelijk het opheffen van de blokkade, die de

Koning , bij besluit van den 7den November, had
vastgesteld. Dezelve werd dan ook ingetrokken;
doch de maatregelen van voorzorg,‘ die bij een
vroeger besluit genomen waren, voor zooveel de

scheepvaart op de Schelde betrof, bleven voort
duren.

.

Naar aanleiding van dit alles, deed de Koning
de gevolmagtigdcn der vjf Hoven oplettend ma
ken op de aanmerkingen, die te Brussel tegen
den onbepaalden aard van

gemaakt waren.

den wapenstilstand

Dit was tegen de bedoeling der

vijf Hoven, in hunne Protokollen van 4 en 17

November vermeld. Hij deed hun tevens bekend
worden met de genomene maatregelen van‘ voor
zorg‘, betreffende de scheepvaart op de Schelde.
De Brusselsche gezagvoerders deden insgelijks,
‘door Sir CHARLES BAGOT, Lord PONCOMBY, en’
‘den Heer BRESSON, aan de gemlmagtigden der
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Hoven‘, betreífende eenige nog te vereffene pun’
ten , mededeelingen toekomen.

‘

De afgezanten der Mogendheden , ter conferentie
in Londen ,’ vergaderden daarna op den 10den De-‘
cember, raadpleegden over de, van} beide zijden
gedane, inlichtingen en aanmerkingen, en waren

daarnavan oordeel (hetgeen ook’ in het Protokol
van dien dag werd medegedeeld) dat, volgens de
door den afgezant der Nederlanden gegevene opliel
‘deringen, er redenen bestonden om‘ te gelooven,’

dat de Koningvhuiverig Was, om de maatregelen
van voorzorg (betreffende de scheepvaart op de
Schelde) in te trekken; en zulks daaraan moest

worden‘ toegekend,’ dat hijde hervatting der vij
andelijkheden tegen hem voor mogelijkwhield , vóór
de bepaalde ‘sluiting van den wapenstilstand , waar‘
van de ,beginseleìren de grondslagen, in de Pro

tokollen van 4’ en“l’7 Novembqwaren vastgesteld;
doch, dat .in dit opzigt de ware zin der bepa’
lingen, ‘lwaàromtrent de Hoven overeen gekomen
waren, niet begrepen was geworden; maar dat, in

allen gevalle, ‘die zin,in het Protokol van den
30Sten November, en vooral in eenen daarbij ge

voegd‚en lastbrief voor‚ Lord PONCOMBY en den
heer BRESSON, meer volledig was verklaard ge
worden’; ‘en ‘dat, in overeenkomst met dien last‘
brief’; het daarvoor gehouden moest worden,‘ dat
het staken‘ der vĳandelijkheden ‘onder den on‘

middelijken waarborg der vijf Mogendheden‘ was
geplaatst; ook dat het er niet op aankwam’, in
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de ontitìltltalìtieliììgen. van‘"den_ wapenatilstand‚, ‚t!

weten , of de vijandelljkhcden , al dan niet, zpudﬁn
hervat worden, maar eenvoudig de afscbeidingsdijn
te bepalen, waardoor de‘ wgderzijdsehe krrjgsbenden ‘.
gescheiden zouden worden g tevens , dat eene hervat;

tíng’ ‘der’‘ìvijandelĳltheglaa ’ (Mìlgens ‘de letter vanaiaq
lastbrief van Bûëtellìlowemlaer voort Lord ‚ronconnv
en’ ‘den Heer, BRESSÓNË),QP‚ÓÌËÌÌÜËIÍ negen_ dehailzama

bedoelingen ‘‚lervijf lklogendheden‘,‚om ‘hetl ‚lĳlgied-ì
storten
eindelijk,te dalì’,
’. ‚voorkomen,
iuiovprsenlgomslt’met
‘zonden aapdruìsphen
dezeoyerwe,
;‚

gingp bijrilen, Koning: zou worden aangedron

gen,‘ in‘ naam der wijf’fleven‘ ‚malle‘ intrekken
der maatregelen van ‘vórirzorg’‚ ‚‘d’iw ‘nesìtloûlî die»

oogenblikale „vaart‚ 9911e’„ ‘Salùe_ldeäìplemìaerdan‚’
en alzoo dablokkadﬁ ‚Z00 Nolledigfop te laeﬁeni,
alside‘NIogendhe‘den zulkshvan den ‘baginnìe ‚af na‘!
begrepen hadden; en, wìwbevvrdﬂníng daur‚vsntlsïs
conferentie bij de ‚ÏGSBÎíDSLYQDJÀCIÌ’ÍKQRJíĲSËLde?
Nederlanden zoude ‘bewenkcm, _dïrìwﬁlﬁ Bqlûiﬁglt?
koppvaardars ‚niet werdennbemqsijelĳktì;
Aldus trad dm conferentie ‘van ‚Lander‘ , ‘bij
herhaling ‚met’ dcnïeissb. ûmtìrent de„opening dar
‚vaartnp de ìSr/telrlet/‚tegenìdﬂ/Narleaflendselìe B6?
’‚I‘
‘g8FíYig:r0P‘ ’"’ m’ ’ ‚’ ’‚’ ‘ÁZJLSZ , ‚")c‚’'‚î
-’ ìNa ‘hetvallen‘è‘der stad Antwerpen ‚in dÛ„’mag’

dar ‚lesìitalivge’a‘, opdenûlî‚eaáìctohar. was ‚ uit
dan aard rlsr zaak ‚en‘ ten seraltgealer mëatmgelen
Ier verîledigiììg ‚van nvege ‘indiening’, davaòrt

‘ÀÌLËÌÁÎ’ ‚ze‘; m‘. 113m‘ ‘íntwerpan m’ terug 1 gestremd

lîlìl
geworden; vervolgens‘ ontstond‘ de‘ blokkade‘ der’
Belgische kusten, en werden de stad zíntwerpen
en Gent onder dezen maatregel begrepen. ‚Toen
kort daarna de blokkade

buiten werking werd

gesteld, keerden die beide havens terug in den
toestand, waarin zij zich bevonden van het tijdstip ,
toen zij aan’ de omverwerpers’ des wettigen gezags

overgiogen, tot aan de invoering der‘ blokkade‘
en bleven, gevolgelijk , de maatregelen ygir’‚yoorn
zorg voortduren.

Niettegenstaande dit ‚lìleef‘.dq

conferentie, overeenkomstig de Protokollen, ‚op
de onmiddelijke herstellingder vrije vaart op de
Schelde aandringen , hewerende. dat de stremming

derzelve eene daad van vijandelijkheid was.
Het intrekken der blokkade zelve, diegover’

eenkomstig der volkerenregt , nieteltijd met eenen
wapenstilstand, en bijna nimmer met eene Wapen’
schorsing gepnerrd gaat , was slechts door ‚‘den

Koning hewilligd geworden , (*) ten gevolge van ‚een
dringend aanzoek. Doch ook dit’ niet genoeg zijnde‘,

betwistte men den Koning ‚ op zijn eigen grond’
gebied, eene militaire lijn van verdediging te handha‘:
ven , en den‘ doorgang door dezelve ‚te verhinderen.
Het opgeworpene bestuur te Brussel , hetwelk aan
het ontslag der krijgsgevangenen nog geen gevolg
gegeven had , nam nu de protokollen van.’4 en 17

November aan‘. Doch bij deze aanneming werd de
(*)

Ophelderingen van den Minister van Bnitenlandsche

zaken, in de Vergadering van de Tweede Kamer , op den

20stcn Januari) 1331.
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lijn in Liniburg niet in verband. gebragt met

het vorige grondgebied der Ve/‘eenigrle Neder
Iamlen, maar beperkt tot eenen enkelen militaire

weg naar illzms/îriclzt.
‘
.
De Gevolmagtîgden der vijf Hoven , op den 18den
December vergaderd zijnde, kwamen overeen,
in hun Protokol vanﬂ‘dien datum, hun oordeel
over die, door de Brusselsche gezagvoerders aan
genomene , lijn van wapenstilstand op te schorten;

aangezien in de briefwisseling van hunne kom‘
nïissalissen te Brussel , geene berígten gevonden
Werden ’, waaruitbleek, dat de bedoelde lijn van de
Protokollen , n°. 2-3, van 17 November , met
medewerking van de kommissarissen des Konings,
was "bepaald geworden. Reeds vroeger had de
Koning, door zijnen afgezant aan de conferentie , de

reden doen opgeven, waarom de opheffing van de
blokkade der vlaamsche kusten was gedaan, en
gelijktijdig berigt, dat ‘hj eenen‘ tweeden afgezant

had afgezonden om de conferentiën te Londen
bij te wonem—Ook had" de conferentie , van de

gevolmagtigden van Oostenrĳk en Pruissen, mede
deelingen ontvangen. nopens het Groot-Hertogdom

Luxemburg. In het Protokol van den 18de" Dc
‚cember, werd van deze mededeelingen melding
gemaakt.
Intusschen werd de schorsing der vijandelijk
‚heden door de Nederlandsche bevelhebbers ten

stipste nagekomen; terwijl de opstandelingen die ‘
‘herhaalde malen in Noord-Braband en in andere
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.gedeelten van‘ Noord-Nederland aan‘ hunne gren
zen gelegen, verbreken. Zoo werd, in den avond
van den 6den December, het dorp fIilva/‘enbeel,’

door eene bende Belgische roovers bezet; terwijl
drie hunner binnen hetzelve gingen, om van de

ingezetenen geld af te persen.

Van den aldaar

wonenden Predikant VAN HEUSDEN werd 100 gul
den afgevorderd , in naam van hunnen bevelhebber,

die hen had afgezonden om buit te maken, hun
geene soldij gaf, engelast had van de Hollandsch
gezinden zoo veel te vorderen als tot levensonder

houd noodig was. De Predikant beantwoordde ‘aan
hunne vordering, zooveel als hem mogelijk ‚was;
Waarop ‚‘zij, na alvorens wijn geëischt te hebben,
vertrokken; zich bij een’ anderen vervoegden,

aldaar de deuren en vensters openschoten, en
eenentachtigjarigen grijsaard aan bet hoofd‘ kwet
sten.
Na’ dergelijke mishandelingen aan eenige
andere bewoners van het dorp gedaan te hebben ,

verlieten zij

hetzelve.

Soortgelijke

voorvallen

waren op dien tijd menigvuldig: ‚de ontvanger
van de belastingen te Valkenswaard, LOEFF
SCHUPI’IOVEN, ondervond dit. De gewapende die

ven plunderden zijn huis, mishandelden zijne hoog
zwangere echtgenoote , en voerde hem mede.
Ook te Baarle-Nassau werden pogingen ge
daan, ter uitvoering van wreedaardige scholin
stukken; doch de Generaal VAN GEEN stelde
krachtdadige middelen hier tegen. In het gewest

Limburg werden door de opstandelingen voorbe
’

8
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reidselen gemaakt, . om eenen aanval op de vesting
Maastricht te doen.

Z00 was de stand van zaken, toen de gevol
magtigde van den‘ Koning de komst van eenen
tweeden Ambassadeur aankondigde.

Tot hiertoe

had de eerste gevolmagtigde — volgens het regt der
volken , hetwelk alle beschikkingen van eenige
Mogendheid over de belangen eener andere, even

onafhankelijk als zij , uitsluit, en in overeenstemming
met het vierde lid des Protokols van Aken van
'15 November 1818 —- (zie de noot op blz. 92-93) de
conferentie bijgewoond; doch nu maakten de ge
volmagtigden der Hoven zich , op eene der Neder

landen onteerende wijze , schuldig aan het verbre

ken van een traetaat, dat op de billijkheid der
‚menschheid zelve gegrond is: op den 20steu De- ’
cember, namelijk , sloot de conferentie, zonder
den Nederlandschen Ambassadeur ter bĳwoning
der bĳeenkomst uit te noodigen, een staatsstuk ,
dat in den besten zin des woords, tot opschrift
behoort te dîagen : verkrachting van wet en regt.

In dit Protokol werd, op grond van de weder
zijdsche aanneming van den wapenstilstand , beslo
ten, verdere maatregelen ‘aan te wenden, om de

verwarring te doen ophouden, die de Belgische
onlusten veroorzaakt hadden in het stelsel,het
welk bij de verdragen van 1814 en 1815 geves
tigd is; -‘ en, dewijl de verbindtenis van ‚Holland

met België voor de ‚Mogendheden ten doel had
gehad , om een evenwigt in Europa te vestigen en
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de handhaving van .den vrede te verzekeren,
doch de laatste gebeurtenissen bewezen hadden,
dat die innige en algeheele vereeniging, Welke de
Mogendheden tusschen die beide landen hadden
willen bewerken, niet gelukt was, noch voortaan

zouden kunnen gelukken, zouden de gevolmagtig
.den andere schikkingen maken, overeenkomstig
het deel der verpligtingen van België, die ‘het Ko

ningrijk der Nederlanden, waarmede het washver
eenigd geworden ‚jegens Europa had te vervullen ;

en tevens overeenkomstig de verpligtingen van
België, die hetzelve, bij de verdragen jegens de
andere Mogendheden, op zich genomen had; te
meer, daar deszelfs afscheiding van Holland het
zelve van die verhindtenissen niet kon ontslaan.
Deze schikkingen zouden zóódanig worden gemaakt ,

als het meest berekend was om de toekomstige
onafhankelijkheid van België overeen te brengen
met de bepalingen der verdragen, als ook met de
belangen en de veiligheid der overige Mogendheden ,
en met behoud van het evenwígt in Europa. Om
daartoe te geraken , zouden de gevolmagtigden der

Hoven, -- terWjl de onderhandelingen met de gevol
magtigde des Konings werden voortgezet — het Bel’
gisohe bestuur uitnoodigen , om kommissarissen naar
Londen te zenden, voorzien met genoegzame volmag

ten, om gehoord en geraadpleegd te worden , ten
einde voormelde schikkingen te bevorderen; met
dien verstande, dat de regten van denKoning der Ne
derlanden , noch die van het Duitsche Verbond , op
‘
8*

ll6
het Groot-Hertogdom Luxemburg, daardoor ver
kort werden.
‚ Na dat de oproervlam was uitgebarsten , die door

overmoed en de uitliïrankrĳk overgewaaide democra
tische beginselen, aangeblazen , en vervolgens, door

de ware vrijheidschuwende duisterlingen, die de
bekrompene begrippen der volksmenigte tot on- ’
verdraagzaamheid wisten op te leiden , over alle Bel
gische Gewesten werd verbreid, had de Koning,
(zoo als wij boven zagen) de bijstand van zijne

Bondgenooten,

tot demping van den opstand

ingeroepen , en zijne ‘stem gerigt tot het getrouwe
volk , om de grenzen van oud Nederland, tegen

de kwaadwillige opstandelingen, door de wapenen
te beveiligen. De grenzenversterkt zijnde, drong

de Koning aan op het gemeenschappelijke overleg
der hooge Bondgenooten, tot bevrediging der in
opstand zijnde Gewesten van zijn Koningrijk: de
wapenschorsing werd als middel daartoe aangewend.
De afscheiding , op de wijze door de Belgen ge
vraagd , deed de regten van den Koning op de
kroon van België en de dynastie van Nassau te
kort ; terwijl het ondankbare en verradelijke gedrag

der opstandelingen , bij de bewoners van oud Ale
derlaììd, eene zonderlinge overeenstemming van

vraag deed geboren worden; namelijk, die naar
afscheiding der beide groote afdeelingen des Ko
ningsrijks; en daarmede van al het nadeel, hun

door de trouwelooze broeders aangebragt. Zoo
rees uit ‘den boezem der Nederlandsche Staats
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‘Vergadering, op den 10‘len November, het ver
langen naar eene volkomene afscheiding in zoo

vele woorden tot den troon van den Vorst :

.« De

« Staten-Generaal van die Gewesten , Sire! aan
«welke, onder de benaming van flolland, voor
«het verlies van eenigc derzelver Koloniën, en

a voor zóó vele opofferingen als door hen, in het
« belang van Europa , werden gedaan, eene ver
« grooting van grondgebied, bij de traktaten werd
‚a aî-‚ea e

toegestaan, zonder dat zij daartoe de minste
begeerte hadden aan den dag gelegd, achten
zich thans geregtigd aan uwe Majesteit te kennen

te geven, dat hoe onbeperkter de afscheiding
van België wezen zal, hoe meer Holland geene
andere aanraking met dat land, dan dat van
nabuur zal overhouden, des te meer voldaan zal
worden aan het ernstige verlangen en de vurigste

wenschen der natie, welke zij vertegenwoordi‘
«gen. -- De van ouds Vereenigde Nederlanden ,

« Sire! — en wij bidden Uwe Majesteit, deze onze
« Plegtige verklaring , welke wij , in naam der natie ,
«aﬂeggen, met welgevallen te ontvangen, — die
«Nederlanden verlangen niets meer, dan onder de
« Regering van Uwe Majesteit en den schepter van

u het Huis van Oranje, vrij en eensgezind te le
« ven...... » En deze proeven van goed verstand
van het nadeel der vereeniging met België, de
vrees dat het getrouwe volk, den opstand zou
moeten dempen van hen , waarmede het niet ver

eenigd wilde zijn, en den daaruit voortvloeijenden
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wensch

tot algeheele afscheiding, benevens de

blijken van ongeveinsde gehechtheid aan den Vorst ,

bemoeijelijkten ’den Koning , als Vorst van geheel
Nederland, nog meer.

Het Koningrijk der Nederlanderĳlìij de trak
taten van 1814 en 1815 vastgesteld, uit Noord
Nede/‘land en België‘, en aan den Koning door
de Europesche Mogendheden opgedragen zijnde,

was het behoud van dat land een voor hem hei
lige pligt, krachtens diezelfde traktaten. Aan de
zijde‘ der Mogendheden bestond daardoor het
regt , om de ongeschondene nakoming dezer ver
Pligtingen te eischen. De afscheiding van de

beide deelcn des Rijks,

zoodanig

dat België’

slechts als nabuur bleef, werd dus moeijelijk.
De Koning ‚kon de kroon niet wegwerpen, die
111] ‘noch genomen, noch veroverd had, maar
die door den wil der Europesche sta-ten , in over
eenstemming met hem, op zijn hoofd was gedrukt;

zoodat de Mogendheden, bj eene scheiding, alleen
door den Koning bewerkstelligd, rekenschap van
de willekeurige daad, met verbreking van de be
staande traktaten,hadden kunnen vorderen. Geen

oproer of opstand van een gedeelte des Rijks kon hem
van zijne verpligtingen ontslaan. Evenwel er moest
verandering in de gesteldheid des lands gemaakt
worden; aan de eene zijde drong de geheele afval
der Belgen van het wettige gezag, aan de andere
zijde de vurige wensch van het getrouwe Noord

Nederlandsehe volk, op afscheiding van de beide
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deelen des Rijks aan. — Aan de heiligheid der ver
bindtenissen gedachtig, gevoelde de Koning zich
nu gedrongen , om met de Mogendheden, die het
Koningrijk der Nederlanden gevestigd hadden, en
zonder wier tusschenkomst,

zonder verbreking

dertraktaten , niets kon gedaan worden, in ge
meenschappelijk overleg te treden.
De uitslag
hiervan deed zien, dat het zoo zeer noodzakelijk
inroepen van dat gemeenschappelijk overleg niet

aan het doel, noch aan ‘de billijke verwachting
des Konings beantwoordde. Na dat de voorafgaande ’
wapenschorsing vastgesteld en wederzijds aangeho‘

men was , werden door de Mogendheden de aange
legenheden van Nederland als eene ondergeschikte
zaak aangemerkt, en alleen het zoogenaamde be
lang van Europa op den voorgrond gesteld;
waardoor, buiten het mede-overleg van den ‘Ne
derlandschen gezant, overeenkomstig het Protokol
van den 20sten December , goedgevonden werd , om

schikkingen te beramen tot de toekomstige on
af/zankelĳk/zeid ‘van België‘, waarmede gelijktijdig

de kroon van Be/Lgië’ van ’s Konings hoofd werd
afgeworpen.

Gevoelig over den hoon en het on

regt den Koning aan deze zijde aangedaan, legde
hij eene verklaring bij de conferentie van Londen
af, in antwoord op dit laatste Protokol , en deed

daarin allereerst gevoelen , dat het hem ‚als Koning
geroepen zijnde om voor het welzijn van een
deel van Europa te waken , diep getroffen had ,

te ontwaren , dat de moeijelijkheden , waarin Europa‘

120
gewikkeld was geworden, vo,or zoo zwaarwigtig

gehouden werden, dat men, als eenig hulpmiddel
daartegen, zijn zegel hing aan de gevolgen van
eenen opstand, waarvoor geene enkele wettige
. ‘beweegreden bestond, en op die wijze de vastheid
van alle troonen, de maatschappelijke orde in
alle staten, en het geluk, de rust en de voor

spoed der volken in de waagschaal stelde; zelfs
zonder het wederkeerige verband in aanmerking
te nemen, dat tusschen de leden van het Euro
pesche Staten-stelsel vastgesteld was , waardoor men
zijne regten als Souverein van ’het ’Koningrijk der
Nederlanden aanrandde; dat, ofschoon het ver

drag van Parys van l8l4,België' ter beschikking
der hooge bondgenooten stelde , evenwel van het
oogenblik af aan, waarop het lot van Belgie was
beslist , afstand van de bevoegdheid gedaan werd ,

om op het door hen eenmaal vastgestelde terug
te komen; waardoor het oplossen van den band,

die Holland en België onder de heerschappij van
het huis van Oranje vereenigde , buiten hunne be
voegdheid werd gesteld; terwijl daarenboven de

vergrooiing van grondgebied, aan de vereenigde
Nederlanden toegewezen, alleen met opoffering
hunner koloniën, uitgaven voor het versterken
van verschillende plaatsen van België, en andere
geldelijke lasten, verkregen was. Ook dat de
conferentie van Londen, op het verlangen des

‚ Konings tot herstelling van orde in d'e Nederlan
den, was bijeengekomen, doch dat die omstan
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digheden de conferentie het regt niet gaf, om strij
dig met de oogmerken des Konings te handelen,
en hunne beraadslagingen ‚tot ontbinding van het
Koningrijk te doen strekken; tevens dat de
Koning, hoezeer ook omringd van een ‘trouw
en regtsehapen volk, dat tot de handhaving
der regering en der wetten, die zelfde geest
kracht ten toon spreidde, die elders door staat
kundige geestdrijverij werd opgewekt , niet alleen
de onweders kon aﬂleiden, die Europa’s staten
bedreigden, maar met kalmte de gebeurtenis
sen zou afwachten; -—- en op grond van den
hoogen prijs, die hij op de vaderlandsliefde der
hem getrouw geblevene bewoners van’ Oud-Ne
derland stelde, dezelve niet dienstig wildemaken
aan de zaak van België’, die, hoewel ten naauw‘
ste met de belangen van Europa en van Noo/‘cl

Nederland
verbondenhbeschouwd
kunnen
worden
als slechts
zijne eigene zaak zou
te zijnzlen
‘daarom zich van alle aanvallende maatregelen wilde
onthouden,

die

de

strekking

om een verdwaald volk,

konden hebben,

welks ondankbaarheid

zoo zeer afstak bij de vaste trouw en on
afhankelijke, welberadene geestgesteldheid’ der
OudJVeclerla/zclers, onder

zijn gezag terug te

brengen; — doch dat, niettegenstaande dit, zijne’
verpligtingen jegens alle vorsten, jegens zijn stam.

liuis en het groot aantal der genen, die in de
opgestane gewesten de rampen , waardoor zij over

stelpt werden, betreurden, hem gebiedend voor’
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schreven, om zijne regten en die van zijn Huïs
op België" zich voor te behouden , en voor het
oog der geheele wereld te verklaren, dat hij, naar‘

het voorbeeld zijner voorvaderen , die hun bloed‘
voor‘ de ware

vrijheid gestort hebben, nimmer

tot beginsel zijner Regering eene staatkunde wilde‘
aannemen, die tot omverwerping der maatschap

pelijke orde strekt , noch leerstellingen, dieainder
den valschen sc‘hjn van vrijheid ‚in het laatst het’
kenmerk van dwingelanden dragen; —- vervolgens,
dat de‘verpligtingen van België jegens de oudtijds
genaamde vereenigde Nederlanden ongetwijfeld
begrepen‘ waren in het door de‘ conferentie ver
melde aandeel, (zie bladz. 115) hetwelk België, in de‘
pligten van het Koningrijk der Nederlanden,

jegens Europa had, en die insgelijks vermelde‘
verpligtingen , welke hetzelve , krachtens te verdra
gen jegens andere Mogendheden , had aangegaan;
Waarom,

dewijl

het ‘er alzoo ‘op aan kwam om

dat aandeel uit te drukken, de Koning het voor
wenschelijk hield, dat het onderwerp , waarin
de voorwaarde van scheiding tusschen Holland en’
België begrepen waren (inzonderheid die betrek

kelijk de grenscheiding, de schadeloosstelling en
de nationale schuld den handel en de betrekkin
‘gen der Belgische scheepvaart met de koloniën),

zoo spoedig mogelijk, op billijke wijze, en in
‘overeenkomst met de grondslagen geregeld werden ,’

die zijne gevolmagtigden gereed waren mede te
deelen; — eindelijk , dat hij te meer wenschte op‘
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den gelukkigen uitslag van de medewerking der
conferentie, dewijl het hem zou smarten, om
tegen de Belgen, tot het erlangen eener billijke

scheiding, de toevlugt te

moeten‘ nemen

tot

dwangmiddelen , waarvan het hem, ten gevolge der
geheele verandering der omstandigheden,nìet ge
oorloofd was zich te ontdoen, zoo lang men zich
niet over de voorwaarden der billijke scheiding

zou verstaan hebben; terwijl, aan de andere
zijde, eene krachtige beweegrede tot het verhaas
ten van dezen arbeid, uit het verschil van gevoe
len‘ voortvloeide, hetwelk, ten aanzien van den
Wapenstilstand , tusschen het Hof der ‘Nederlanden
en de conferentie bestond, dewijl de Koning de
voorwaardelijke toetreding van het zich noemende
Belgische bestuur, niet voor eene toetreding

kon houden, en zich

daarom

niet gebonden

kon achten door eenen wapenstilstand, waartoe
de openingen , onder eenen geheel verschillenden
staat van zaken, gedaan werden.
In weerwil van dit antwoord , ging de conferentie
voort met middelen daar te stellen tot bereiking van
het voorgestelde doel , om , namelijk, den Koning te
noodzaken , de vaart op de Schelde te openen. ‘—’
Zoo werd op nieuw. in de conferentie van 27'
December, een protokol gesloten, ‘waarin de
Koning werd aangemaand om kommissarissen te
benoemen, ten einde met de Belgische kom
missarissen eene afscheidingslijn vast te stellen,

achter welke de wederzijdsche krijgsbenden zou’

"
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den behooren terug te trekken; tevens, dat, naar

aanleiding en overeenkomstig de Protokollen van
3 en 30 November, de wapenstilstand , onder waar
borg der Mogendheden, gesteld, en in dat van

den 10 de“ December uitgebreid was ; terwijl de Bel
gische gezagvoerders volstrekt tot dezelve waren
toegetreden, waardoor de Koning op nieuw ge

waarborgd werd , dat er geene vijandelijkheden van
die zijde zouden plaats hebben. Hierom werd de
Koning aangemaand , om gelijktijdig met het staken i

der vijandelijkheden, zich van elke daad te ont
houden, die als vijandig zou kunnen worden be

schouwd, en dus de maatregelen van voorzorg
in te trekken, die de scheepvaart op de Schelde

belemmerden.
deed

Na het Protokol van 27 December

de ‚Koning door

zijnen

afgezant verkla

ren, dat hij , in de verwachting, dat de hoofd
trekken van de voorwaarden der scheiding voor

den 20de“ Januarij 1831 zouden geregeld worden ,
op dien dag de vaart op de Schelde voor de
neutrale schepen zou openen.

verklaring sloot

Op deze gegevene

de conferentie, den‘l9dw Ja

nuarij , een protokol , waarin de inhoud der Proto

kollen van‘ 4 en 17 en 30 November werd over
wogen, ende toetreding van den Koning en het
voorloopige bestuur , op die Protokollen in aanmer
king genomen; benevens dat in het Protokol van

10 December, de staking der vijandelijkheden , onder
onmiddelijke waarborg der Mogendheden , was ge
steld; ook dat de conferentie, op grond daarvan , niet
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kon gedogen , dat de Koning der Nederlanden maat’
regelen van eenen vijandigen aard in kracht deed
houden , en dat, vermits de middelen , die de vaart
op de Schelde belemmerden, zoodanig waren , dat

de Mogendheden voor het laatst derzelver intrek’
king vorderden; dat de vrije vaart op de Schel
de voor‘ onzijdige en in Belgische havens te huis

behoorende vaartuigen, ‚moest hersteld worden,
zonder dat er meerdere‘ tolregten of een uitge
breider regt van onderzoek inogt bestaan, dan

in‘ 1814, voor de vereeniging van België met
‚Holland, vastgesteld; vermits de Koning had ver
klaard door gevolmagtigden , dat de schepen, in
Belgische havens te huis behoorende , niet bemoei

jelijkt waren noch zouden worden, zoolang de
Belgen geene schepen en

eigendommen van de

Noordelijke Gewesten zouden aanranden ; dat , of
schoon zij overtuigd waren, dat de Koning in
zijne regtschapenheid en wijsheid , niet in gebreken
zou blijven, om hunne vorderingen in’ allen
opzigte te bewilligen, zij echter verklaarden, dat
het verwerpen dezer vordering zou aangemerkt’
worden als e.e vijandelijke daad jegens hen, en
dat, als die maatregelen niet op den 205m‚ Jauuarij
ophielden, de Mogenheden zich voorbehielden,
besluiten te nemen , ter bevordering voor de on

verwijlde uitvoering hunner verbindtenissen; dat zij
de vijandelijkheid der Belgen in het bezetten der
vesting Maastricht, vernomen , en deze dus de
stelling verlaten hebbende, welke zij, krachtens
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hunne verklaring van 26 November, hadden moeten
behouden , besloten hunne kommissarissen in
Brussel te magtigen , om het voorloopige bestuur

van België te verwittigen, dat de vermelde vijan
delijkheid zonder uitstel moest ophouden, en zij
terug moesten keeren , in de stelling van 21 Novem

ber ; .terwijl de conferentie het verwerpen daarvan
even zoo als eene vijandige daad zou beschouwen,
en voorbehouden maatregelen te nemen, om de

jegens derzelver aangegane verbindtenissen te doen
eerbiedigen en uitvoeren.

Het bleek alzoo dat de conferentie ‘Weinig acht
gaf op de regten van den Koning , welke hierin op

nieuw werkelijk werden verkort. Ondertusschen wa
ren de maatregelen, die de conferentie had genomen,
ten einde het verbreken van den wapenstilstand , en

het plegen van vijandelijkheden tegen Maastricht te
doen ophouden, van goeden aard, en bespaarden

voor den Koning de noodzakelijkheid om zijne toe
vlugt tot dwangmiddelen te nemen, ten einde de vol
komene vrijheid van gemeenschap met Maastricht,
in burgerlijke en militaire zaken, te behouden;
hetgeen ’s Koning voornemen was, A wel als de

stellingen te handhaven, welke opden 21sten No
vember 1830 door de troepen bezet waren. In eene

verklaring op het laatste Protokol , deed de Koning
dit aan de conferentie van Londen bekend worden;
mitsgaders ,dat ‘hj over dat gedeelte van het Pro

tokol, hetwelk betrekking had tot de vaart op de
Schelde , zijne waardigheid als Koning te kort zou
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’doen ‘; om dienaangaande vertogen aan ‘de conferen‘

tie tedoen toekomen, deWjl men de schending der
wapenschorsing‘ der opstandelingeh gelijk gesteld
had met de hehoedende maatregelen van Policie en

de inwendige veiligheid, die de Koning op de
Schelde had moeten handhaven. Hierbij deed de
Koning de conferentie opmerken, dat, toen hij
de goede diensten van zijne Bondgenooten inriep,

’om zijne oproerige onderdanen tot hunnen pligt
terug te brengen , en de opgekomene‘ moeijelijk
heden uit den weg te ruimen, hij voorzeker weinig
had kunnen voorzien, dat

de

conferentie

van

Londen, zijn wettige gezag, door de verdragen

gewaarborgd, en door de naauwste banden van
vriendschap en goede verstandhouding bevestigd ,
op ééne lijn zoude stellen, met dat van een on
wettig bestuur.

Behalve de gelijkstelling van twee zaken, van
zulk eenen geheel verschillenden aard,kon de Koning

noch met den vorm , noch met den inhoud van het

bedoelde gedeelte des Protokols instemmen; dewijl.
de bijeenkomst der conferentie, welke het onder
havige Protokol ten gevolge had, een onderwerp
behandelde , hetwelk bepaaldelijk met de belangen
van het Koningrijk der Nederlanden in verband

stond; zonder dat (zoo als met het Protokol van
20 December) de gevolmagtigden des Konings daar
aan deel hadden genomen , waarvan hun evenwel,

volgens het reeds aangemerkte Protokol van Alen
van 15 November 1818 het regt was voorbehou

128
den, en ook ,dewijl de conferentie van Londen,
op verlangen van den Koning was bijeengeroepen ,

alléén met he’ doel om de wettige orde in zijn
Rijk te herstellen; maar niet, opdat zijne middelen

van verdediging beperkt, of op de onafhankelijk
heid der oude vereerzigrle Nederlanden inbreuk

zouden gemaakt worden.
de

Het oogmerk , waarmede

conferentie was aangelegd, gaf aan dezelve

derhalve de bevoegdheid niet om het vraagstuk
vtegcnsde Schelde te behandelen.
Bij ‘het Protokol van 4November, was bepaald ,

dat devijandelijkheden wederzijds zouden ophou
den; doch die bepaling beroofd geene Mogend
heid , om, op haar eigen grondgebied , hare militaire

yerdedigingslijn te handhaven, welks handhaving
eiseht, dat dezelve door vijand noch onzijdigen wordt
overschreden. Eene ‘rede te meer voor dgn Ko
ning, om die bedoelde militaire verdedigingsliju
te handhaven, was , dat,ofschoon het zoogenaamde

Belgische bestuur ‚tot het protokol van 17 Novem
ber‘
toegetreden
was, endezich
verbonden
had,
om bevelen
te gevennen
noodige
maatregelen
te nemen ‚ om alle vijandehjkheid tegen Holland
te doen ophouden, de Belgen evenwel, door gedurige
’ strooptogten in Zeeuwsch-Vluanderen en Noord

Bralmnd, maar vooral de vijandelijkheid tegen
Maastricht, ten duidelijkste bewezen , dat zij
hunnen verbindtenissen ontrouw

geweest waren.

Dit, gevoegd bij den voortdurenden opstand, die door
hen in Luxemburg werd bewerkt, hunne .weig ’
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ring om de kriígslieden uit de Noordelijke Gewei‘
ten des Rijks, die in hunne’ magtwaren gevallen

terug te’zenden , terWjl deze eene harde behan
deling moesten ondergaan , hetgroote aantal nieuwe
voorwaarden, dat van denïkant der Belgen ,’ op
nieuw te berde gebragt waren, en‘ eindelijk hun

antwoord op hetprotokol van 20 December1830‘, (‘l’)
maakte het den‘ Koning moeijelijkzich‘ te: over’
’ (*) ‘Dit antwoofd hield in, voor z0o ver het hier be
trekkelijk is: dat het hun (het opgeworpene bestuur)
was voorgekomen, dewijl de opheﬂing der havenslui‘
ting en de vrije vaart op de Schelde, de hoofd-voorwaar‘
den van den wapenstilstand , en zelfs "an de wapensehor‘
sing waren, welke den Êlstenlvovember was aangegaan‘
de eerste taak, die’ de.vijf‘ Mogendheden zich‚fhadden
voorgesteld, nog niet vervuld was. _
. .
í j
‚

Omtrent het land‘’ zelf en de verpliglingenl,’ werd
’
aangemerkt: dat het ‘evenwigt Van Europa zeer‘ wel ‘kon
verzekerd en de walgîemeene vrede‘ behoudenawordeh, in ’
werd‘ België’_ onafhankelijk , magtig‘ en ‘.gelukkig ‚;Ì tgv‘
wijl, indien België zwak en ongelukkig was , de nieuwe
schikkinggn , welke gemaakt mogten worden ,; njethetzeltde’

lpt bedreigd ‚werden, als de staatkundige verdeniging van
liilöi_ dat België‘, als onafhankelijke staat ,., ongetwijfeld
pligten

jegens

Europa. hadte aervullen, .maar hetmoei.

‘lelijk te beseffen zware welke verpligtingen, voor‘ hetzelve
zouden hebben ‘kunnen ontspruiten uit „verdragen’‚swaar,
eian‘; het ten eenepmale .vreemd‚vgas_geblgven,„w,

„H“

„In Enaelansl ‘(de ’T“”"“’il:‘ we“! a“? ‚entrees‚! eavasmerk‘’
als van een ondankbaar en onredelijk volk kdmende , hetwelk
niet wilde erkennen
dauzonder Engeland’enTE/‘gznk/‘gﬁ,

België‘ reeds lang

door de ‘overige Mogendheden

ten onder zou gebragt“zij‚n.. -“ ‚ ‚

‘ .‚

‘

weder

..

‚

‚ In de ‘openbare’ zitting van den‘ Öden‚ Jaiiuairij, werd
door den voormaligen afgezaut ter Nederlandsche‘staatsver-q

gadering , rnpou, in antwoord op dit Protokol eenìvoorstel

9
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ringen’!dstibúnntúïoétreäing riet ‘het Protokol van
van 17‚ November ‘opregtiwas igeweest.

.

‚ Volgensdat
‘laatsteì‚protolrol’, zou
weder
zijdsllde
‘bevoegdheidhbehouden,
om men
te land‘en
ter zeev’rije gemèensichapnit te oefenen, met het
grondgebied’, de plaatsen‘ en punten , welke de we
derzijdscbe krijgshenden bezet hielden buiten de
grenzen . die vóór hetwerdragwvauParĳs van 30
Mei 1814,‘ België van de ‚Vereenĳde Nederlan

den afscheidden. Doch deze bepaling was uitslui’ ‘
tend toepasselijk op de afgezonderde punten, die
wederkeerig öuiten het ‘grondgebied bezet werden,
zoo als het

kasteel

van Antwerpen

en Venlo.

In geen geval .dus, kon dezelve door de Belgen
worden ingeroepen; ten behoeve van eene vroe

gere gemeenschap ter zee met de stad Antwerpen,
die niet zoo als Venlo ‘buiten de grenzen ligt.’
het handhaven der verdediginslijn op de rivier
in gediend, inhoudende: Het Nationale kongres overwe
gende dat het Londensche Protokol van 20 december jl.
hetwelk , zoo als men stellig had aangekondigd de erken
ning van den nieuwen Belgischen staat moest behelzen,
integendeel niets anders is, dan misleiding, gelast het
voorloopige bestuur om de zaakgelastigde dadelijk uit Londen
terug te roepen en de vijandelijkheden tegen Holland te
doen hervatten; en verklaart dat de overwinning en het
lot der wapenen alleen over de belangen der beide lan
den, en de vereffening tusschen dezelve beslissen zal; te

welker einde, en op dat Koning WILLEM en zijne on
derdanen, ‘hiervan geene onwetendheid zouden kunnen
voorWenden, dit besluit door middel van parlementairen,

of’ wapenherauten aan de vijandelijke posten zal worden
medegedeeld.
‘
‚. '
"
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werden alzoo’ geene vijandelijkhedengepleegd of rei’
zigers en koopvaardersogeweld‘ aangedaan; ‚Eine
delijk ‘bevestigde het protokol van den 9den ‘Ja’

‚nuarij , door den‘ vermelding, die van_ dettólregten

enhet regt van onderzoek gemaakt ’werd,‚’datde
maatregel door ‚den Koning genomen, alleenhde

huishoudelijke ‘belangen van h‚et Koningrijkder
Nederlanden gold. Dit deed de Koning, in zijn

‘ antwoord op het protokol van 9 Ianuarij,‘ den
Gevolmagtigden der vijf Mogendheden.’ kennen; en
vooral dat
de uitdrukking dĳandelĳkheid, ‘die

de conferentie zich ’in het bedoelde protokol’ had
veroorloofd , moeijelijk overeen kon brengen , met
den uitgedrukten wensch, ‘om voor Europa de
zegening van den algemeenen vrede te bewaren;
Deze uitdrukking maakte inbreuk op zijne Souvereí
niteit en op de onafhankelijkheid’ der oude Va’,

eenigde Nederlanden ,‚ was strijdig met het regt der
volken en geheel onvereenighaar met de gevoelens
van‘ vriendschap, die hem de vjf Hoven altijd
hadden betuigd.
"
«De Koning echter in aanmerking nemende,

« ‘dat Europa niet kon verwachten, door demidî
(( delen van éénen enkelen staat , hoe roemruchtig

«deszelfs jaarboeken ook waren, den terugkeer
« tot het ware , en op den verschuldigden eerbied
“(cvoor de regten van elk volk gegrondeﬁstelsel
«van niet tusselzenkomst te zien bewerken, be

« sloot zich niet tegen de overmagt te verzetten’;
q en voor dien tijd, te rekenen van 20 Januari)’
‚

‘

Qi
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«i831, de vaart op de Schelde van onzijdige
ofin Belgische havens te huis behoorende sche

«pen toetelaten; onder stelligste protestatie en
voorbehoud, zoo wel, voor zoo veel de gezegde’
« scheepvaart zelve betrof, als voor de regten ,

(v die hij bevoegd was te heffen van de schepen,
« die de Schelde zouden bevaren »
Voorloopig werden alzoo de maatregelen, welke ten
aanzien van de vaart op de Schelde vastgesteld waren,
ingetrokken; onder voorbehoud echter aan de zijde
des Konings ‚ dewijl de intrekking dergezegde maat
regelen , afhankelijk en onafscheidelijk waren, volgens
het bedoelde laatste Protokol , aan de stipste nit
voering der verpligtingen , welke de Conferentie hij

dat Protokol aan het zoogenaamd voorlopige be
stuur van België had opgelegd. Ingeval deze ver
pligtingen niet uitgevoerd oflater verbroken wer
den en de conferentie mogt dralen , met het nemen

van maatregelen vah geweld, ten einde dezelve te doen
ïeerbiedigen , zou de Koning op nieuw en onverwijld
van zijn goed regt gebruik maken , en niet .al
‘leen de maatregelen van veiligheid op de Schelde,

maar ook de blokkade der zeeknsten

herstel

len; en tevens alle deze maatregelen voorbehouden ,

indien het vaststellen der hoofd-grondslagen van
de afscheiding der Oude vereenigde Nederlanden
eenige vertraging mogt vinden.

De‚vaart op de

Schelde werd alzoo door den Koning verbonden
aan het houden van de wapenschorsing door de
opstandelingen ‚ benevens aan de vrije gemeenschap
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van Maastricht en aan de billijke hoofdvoorwaarà
den van afscheiding van Noord-Nederland en

België.

'

.l.‘l.‚îìar aanleiding van

‘

‘

deze gebeurtenissen was

‘het tijdstip gekomen, om op de staathuishouding
Van het Oude Nederland te letten , en in deszelfs

grondwet die wijzigingen te brengen , welke alleen
van toepassing voor hetzelve waren.

Yoor ‘een

afzonderlijk bestuur van Luxemburg, hetwelk strek’

ken kon om hetzelve eene eigene staatsregeling
te geven , waren reeds voorloopíg schikkingen ge
maakt.

‚’ ’

'

Intusschen was het Belgische kongres, dat bij
een was gekomen om het daargestelde ontwerp
van grondwet te wijzigen, en die bepalingen te
maken waardoor vervolgens het volk, moest gere
geerd worden ,_ voortgegaan met te beraadslagen over
onderwerpen van verschillenden aard’. Niet zelden

werden deszelfs bijeenkomsten gekenmerkt door de
verregaandste verwarring. Zoo werd ‘in deszelfs zit
over
ting van
‘eendenin21,ten
het enontwerp
22ste“ Januarij
van wet
geraadpleegd
geplaatst ar‚

tikel : « Alle tusschenkomst der wet of over
“ beid, in de zaken der eeredienst, is verboden. »

Dit artikel werd hevig bestreden. Ôok door DE
‘ CELLES en een aantal die tot den geestelijken stand
(*) Een bewijs wordt hiervan ingelast, zonder meer,
dewijl de naakte optelling van dergelijke zaken, dit over

zìgt met eene onbelangrijke hoeveelheid bladen zou ver
grooten, die “oor den draad, die de geschiedenis volgt
levens onnut zou zijn.
‘

1345‘
behoorden.

In ‘den ‘loop dezer’ beraadslagingen,’

werd‚ van versehillendekanten betoogd ‚dat men
zich ten aanzien van dit artikel moest trachten te
verstaan , omdat men door hetzelve te verwerpen,

aanleid’ingzou’ geven tot het (zoo zeer gegrond)
.vermoeden , dat de Unie tusschen de geestelijkheid
‘en departij’ der liberalen‘, geen werkelijk verbond had
geslotenj/maarhunne vereeniging een kunstgreep was
‘geweesfom een voorgesteld doel te bereiken. Doch
ondanks deze waarschuwing , werd de strijd heviger
en met nog meerdere verbittering gevoerd , zoo dat
eindelijk de vergadering, onder verward geschreeuw’,
ïdoor elkander drong. Het artikel werd echter ver
volgens aangenomen , behoudens nader daarin voor

zte stellen wijzigingen. ’— In eene andere zitting’,
werden ‘als middelen ‚ter ‘bestrijding der uitgaven‘,
‘de bestaande belastingen voorgesteld; met uitzon
dering van: die op de kolﬁj : eene belasting , waar
‘op men , tijdens ‘de verbindtenis met Oud-Neder

land zóó‘ zeer Âaandrong.‘ Voorts werden de on-'
[gerijmdste berigten en verzekeringen , betreffende

de‘ onderhandelingen met de Mogendheden’, door
de eeneuof andere partij bekrachtigd en bestreden‘.
‚‘’ Middelerwidjl begon men te beseffen , dat de zorgen
zich weldra moesten uitstrekken , tot .de verkiezing
van een opperhoofd , voor den staat, die aan het wet

‚tige gezag ontwrongen was. In de eerste geestver
voering daarover, werden aanmerkingen gemaakt op

’ den Prins van SALM SALH, den Hertog van ARENBERG,
. op den Prins EUGENIUS ‘BEAUHARNAIS als kunnende
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:d’qbetrekliingmet:Braàilië openen 5’ ook op deirPkiËs
JËAXIM’ILIAAN ‘neef des Konings van’Beijerenĳîúie

‚gezegd werd alle:vereischtenî‚voór den Worst van Beï
te“bezitl‘8}3,î‘0m dat hij’Kltholijtlewas, bezittingen‘
ránkrĳhhadĳesproten uit het‚Bélgische geslacht
van ÄREMBEBGIĲLnOg geenÎ22 jaar oud‚was; op den
‚flertpgvanîinvoirrlsnnnne, benevensîepsden Priiis

ìvan waar, ‘mp wan denì gewezen"‚Köning‘ van
‚Zweden‘, ‚om’dat
"in de’ school‘ .des ‘òĳgeiaks’,
rdenotìdige gesgxhiktlieid had erlangd. om overBelgïe’
‚te ‚jregeren Ĳtetfienspp den‘ Hertog‘ van ’ ‘nm cnsrﬂn’,
t‚tlndeiﬁvoorwaardei, dathij’ eene derdochters van‘ íL0
‚ĲEWYK PHIĲPs ‘izonde huwen ; eindelijk op den
„Hertog van NEMOUÌRS» enïz. ‘In het vervolg‘ werd meer

‘bepaald ‚ daar over îlaeraììdslatìgdt‘r Eenige ‘afgevaarì
digden van Het opgeworpene ‘bestuur werden’ naar
Franlerĳk gezonden, ten einde met‘ den‘ ‘Koning

van dat land , over het aanstaande‘ opperhoofd
‚tlnonderhandelen ‚en aldaarherigten‘ in te‘ winnen.
„Evenfzoo ‘deed, ‚Lord.ìnoliîoonhîr, "gevolmagt,igde

derhmdensche‚ conferentie’, dit te’Brusselﬂhĳ
het opgeworpene bestuur; nopens ‘de beschìkkinl
‚gen, díeide’ vijf Mogendheden voor en metÍBelgie
‚ontworpen;
‘
‚ u Uit eenen. brief vanzoodanig eenen afgevaardigde,
l’ met nameGÈNDEBIEN, den 5deì! Januarijuìt Frankrĳkl‘

„aan DE cELLEs’‚ì geschreveiĳ.hlijkt‘, dat de Fran‘
’ sche‘ Minister’ van buitenlandsche-zaken , Graaf

QSEBÀSTIANI, hembiji líerhalingﬂhad’‘ "erzekerd , dat
Frankrĳk in de ‘zaken‘ van België groot belang
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‚steldeﬂen al wat strekken’ kon, om dïeirstaat
stellig te vestigen met alle magt zoude ‘ondersteu
‚nen. De keus van ‘Prins ‘OTTÓ VAN BEIJÈRÉN‚ zou
de goedkeuring van LODEWYK PHILIPswegdragen;
terwijl de toekomstige Koning van Belgiië‘ voorL

zeker de hand van‘ eene Prinses uit het koninklijk
lîransche geslacht , de Prinses MARIA ‚ ‘derde doch‘

iter des Konings, zon erlangen; ‘doch dat op dien
‚oogenblik , geen voorstel desWegens kon gedaan
worden , dewijl ‘deze Prinses ziek was; Frankrĳl“,
a zeide de Minister SEBASTIANI , zal nooit vergetenî,
« dat België deszelfs natuurlijke landgenoot is’. ‘ï De
« overeenkomst, van zeden, taal,’ en godsdienst,

’« moet ons altijd vereend doenzijn g want

ge

«lijken daarin zoo volmaakt op elkander ‚ìdat het’

‚q niet anders mogelijk isĳFrankrĳk zal België steeds
«in al wat regtvaardig is ondersteunen. De regten
van België,’ zijn‘ aan hetzelve even dierbaar , ’ als
J‘ zijne eigene ; en indien’ dezelve met de wapenen

«moesten gehandhaafd worden ‚ dan zon Frank
« rĳk al deszelfs kracht inspannen , en als een éénig
« man daartoe opstaan. »
De conferentie vanllònden had de beginselen
der onafhankelijkheid vainBelgië erkend ‚ en de o’n

derhandelingen hadden tot ‘de keusvan het aan
staande opperhoofd van België, geen’ den minsten
invloed gehad; zoo ‘dat men‘ in ‘het Nationale
kongres ongehinderd ‘voortging , met ‘hierover te
‘raadplegen. Hetzelveldeedook pogingen‘om met
Fraìzkrĳk, een handelswerdrag te sluiten. In alle
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Belgische ‘gewesten , werden daartoe kommissiën he’
last; ‘ die vervolgensîderzelver verslagen aani een‚
grondig onderzoek moesten onderwerpen. ‘Voorde

‘schutterijen Werd’ inmiddels gezorgd.". Aan‘ ĳ1162
woorloopige‘ bestuur,‘ werd ‘van’ het k’ongres, as
bevoegdheid’ verleend, ‘om den

‘eersten

báìiï;

van dezelvete ‘doen oproepen, tot de dienstite
velde.

_

’

V

"„"

Het antwoord door den Koning, op het pro
‘tokol der conferentie van Londen , van den 9d’n Ja

anuarij‚ 1830‘ gegeven, waarin zelfs door hem"'to;e
werd gestemd,‘ om de‘ maatregelen ‚van voorzorg
betreffende ‘de scheepvaart op‘ dehgcliteläe’, ‘in"‘te
trek‚ken -— doch dit intrekken verbond, ‘aanudè
stipte nakoming , van de wapenschorsing ‘dooride
Belgen, en tevens aan de spoedige vaststelling‘ ‘dar
grondslagen van scheiding,’ door de conferenL
tie ‚—‚ ‘had Ìeen voor oud Nederland, gewigtiîg
Staatsstuk‘ ten gevolge.

”

Qp den 26ste!‚ Januarij , vergaderde de ‘gevolmág

tigden‘ der‘vĳf Hoven, en werd door hen besloten
dewijl door het Belgische bestuur, de verzekering
was gegeven , datde benden , die in de omstreken
van Ïllaasìlricht, voorwaarts gerukt waren, b'e"el

Ìhadden ontvangen, om onverwijld terug te trek?
‘ken , en voor het vervolg ‚.alle aanleiding tot vijl
andelijkheden te vermijden —-en dewijl de conferenä
tie in‘ de vaste veronderstelling verkeerde dat de

Koning voor de uitvoering van het Protokol’van!) Je;
nuarij had gezorgd -‘ om overeenkomstig hun pro w‘
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van
December 1830, de vraagpunten:qdp‚ ‘w
lossen ‚„ die de onafhankelijkheid van‘ België’ in
ttoepassing‚zouden‘ brengen, ‘met ‘de‘ bevesti‘
ging van den ,algemeenen vrede;
‚te geraken,

‚Om‘ hier" toe‘

stelde‘ de conferentie ‘de ìgrondslah’

genwasl: van degrenzen,‘ ‘die voortaan’ het ’Hol’‚
lgndsqhìrvan bet‚Belgiscl1o grondgebied moesten‚
afscheiden.
’ É ‚’
‚’I-let grondgebied van Hollánd ‚werdì‚bepaald’ te
zijn alle plaatsen, steden‘ en oorden‘; die in ‘het
jaar 1790 aan ‘de voormalige’ Republiek der ver

eenigde Nederlanden behoorden. -‚—'’België’ werd
zamengesteld ‘uit al de overige gedeelten van ‘het

gzrondgebiedrhetwelk bij de verdragen van‘18l5
den naam van het. Koningrijk der ‚Nederlanden
‘ontvangen had; uitgenomen het Groot Hertogdom
Luxemburg, hetwelk, uit andere’ oorzaken ,‘ door

de vorsten uit het Huis van Nassau ‘bezeten‘ wor
dende, een gedeelte van het
‘wa‚‘s.,‚‚en. bleef uitmaken‚

Duitsche verbond
.
‘

_ ‚Uitïdeze grondslagen vloeide nu. onmiddelijk
ïvoortydat sommige bezittingen van Holland en

België wederkeerig in elkanders grondgebied zouden
liggen. Om dit te voorkomen beslootde conferem
Iie, ‚om zoodanige ruiling en schikkingen tot stand

1e brengen , tusschen de. beide’ landen , als waardoor
wederkeerig het voordeel verzekerd zou worden
‚van een geheel aaneenhangendï grondgebied te‘
bezitteìĳbenevens eene vrije gemeenschap tusschen
‚de steden ‚en plaatsen, welke bi’nnen ieders grenzen
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begrepen ‚"!1Vl‘l1‚eh‚"r‚3‚- Bielgië" werd.‘ ‘hierbijwverklaard
voor altijd ‚eenen ‘onìijdigen graat te ’zijn. Die
onzijdigheid’ word’ hetzelvew’’ doorode‚vijf ‘Mogendr
hedenï ‘ ‘verzekerd ,„ benìevensl’ ‘de ‘‚‘ uitgestrektheid ‚en
de‘ dnsdhendhaarheid van ‘de‚szelfs grondgebied,
binnen de vermeldetgrîìnzzésn.i Hierdoor werd’ België
uitÏbillijke ,wederkeewigheid verpligt om diezelfde
onzijdigbeid jegens ‘alle overige staten in ‘aéht te
nemen,‘ en geen’ den minsten inbreuk te maken
op derzelver in- en nitwendigerust. ‘De ‘we’
derkeerige ruilingen van grondgebied , en ‚hetnvast‘
stellen der algemeene beginselenvoor deschika
hingen, nopens ‘de geldmiddelen Èen. ‚den’ handel
‘enz. bleef dus nog ‘overig. ‘Hiertoe’ diende ‚eene
volgende conferentie die, op den27sten Januarij

18’30 , als gewoonlijk aan‘ het ‘Ministerie van‘ Buiten‚
‘landsche zaken te Londen , gehouden werd.‘
In ‘deze conferentie werden , tot regtmatige ver‘

deeling derìschu’lden , de‚bepalingedden verdra
ging in overweging ‘genomen gtwaarbijlde, schulden,
‘van Jliollanden Belgie , voor gëmeene schulden‘,

van ‚het koningrijkder‘ Nedérlanden’‚waiíen ïver
klaard. De gemeenschap vanzÊ lasten; schulden en
‘baten werd aïzoo gegrond op rd‚e lvereeniging vande

Hollandsche met ‘de Belgische gewesten (*).‚ De be
‘ ’(’l)‘’Arlikel 6 ‚van het

protokoh van

21 Julij 1814.’

Daar de lasten, zoo wel als de voordeelen, gemeen moe

‘ten zijii, zoo zullen de schulden, welke tot’ op het tijd

‚stip’ der vereeniging , door'de‘Hollandsche‘gewesten , aan
‘dan eenen, en‘ de Belgische gewesten, aan ‘den anderen
‘kant, aangegaan zijn, ten laste van de ‘algemeene schat

Lkist der ‘Nederlanden komen.
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doelde gemeenschap, hield iiu gevolgelijk op‘, de‘
wijl de verceniging ophield

te bestaan. — Ieder

‚ land zou dus in’‘de schulden moeten voorzien,
.waarmede hetzelvebelastwas, op’ het tijdstip der
‚vereeniging. België moest derhalve‘ alléén beko

‘men , de Austro-Belgische’ schuld, aangegaan tijè
‘dens België aan‚het huis"van Oostenrĳk‚ toebea

‘hoorde ; ibenevens alls de oude schulden der‘ Belgi
sche gewesten en alle schuldengevestigd op streken ,
Welke met de ruiling van grondgebied , binnen de
grenzen van België zouden komen te liggen. Behalve
dit zou België, in derzelvei‘ geheel moeten dragen ‚

de schulden , die hij de vereeniging met de Holland
‘sche gewesten, ten laste der Noordelijke gewes-‚
ten van het Koningrijk‚ der Nederlanden geko
men waren , en de waarde ‘der opofferingen , welke
de laatste gewesten hadden moeten doen , om die

vereeniging te erlangen. Bovendien behoorde Bel-.
gië,‘in eene billijke evenredigheid, ‘de schulden
‚te ‘dragen, die sedert ‘de vereenigi’nig en gedurende
dezelve, door de algemeene schatkist, van‚het

koningrijk der’Nederlanden , aangegaan waren , zoo
als dezelve op de hegrooting van dat koningrijk
voor kwamen.

Die zelfde evenredigheid behoorde

‘in ‘acht genomen te worden , bij de verdeeling der
uitgaven , door de algemeene schatkist der Ne
derlanden , gedaan in overeenkomst met art. 7 van
het Protokol, van 21 Julij 1814. (*) Behalve’ dit,
(") Dat de uitgaven , voreischt wordende , voor het aan

leggen en het onderhoud der "estingen aan de grenzen
des nieuwen staats , door de algemceue schatkist zullen
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alles zoude België gehouden zijn , om in de losrenten
te voorzien , uitgegeven onder speciaal verband van
de‘ openbare domeinen, die binnen de grenzen van
het Belgische grondgebied gelegen waren.
Eene andere schikking kwam de conferentie
beter voor,‘ dewijl bij eene dergelijke, België
van Holland afgescheiden zijnde, hoegenaamd
geen regt zoude

hebben op den handel’ metde

Hollandsche ’Kol0nien, die sedert ‘de vcreeniging
aanmerkelijk veel tot deszelfs bloei had bijgedraĳ
gen‘; De Koning, (en dit begreep de

conferen

tie) zou de wettige bevoegdheid hebben en be
houden,

om aan België dien handel geheel te

weigeren, of alleen toestaan , tot den prijs ‚en íop‘
voorwaarde als hij voegzaam zoude oordeelen, des

wegens te bepalen.‘
Om het evenwigt van Europa te handhaven ‚i
België als eenen bloeijenden en welvarenden staat

te doen zijn , daartoe voor hetzelve die voorwaar
den te verschaffen en te bepalen , ‘die’ noodigwargn‘
opdat het in deszellÎs nieuw staatkundige aanwezen

’ de hulpmiddelen daartoe vond, kwam de confeĳ
rentie overeen , dat België, in plaats van al des

zelfs oude schulden te hernemen , en met de op

genoemde lasten, of geheel, of voor een evenredig
gedeelte bezwaard te worden, voor zich moest
nemen, een gedeelte der schuld van‘ het K0
bestreden worden, als veroorzaakt door iets, ﬁwaarmede
de veiligheid en onafhankelijkheid van al de ’ gewesten
en der geheele natie gemoeid is.
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ningrijkKHér lvederlanden, zoo " als ’die'ten laste
der Koninklijke‘ schatkistbestondemw Deze schuld
zou op "dien voet tusschen de ‘beide laudenìver
deeld wordenynaarevenredigheid van‘ het gemid‘

delde ‘bedrag der som , welke ieder hunner , gedu
rende‘de‚ jaren 1822‚ , 1825 ,’ 1829 ,‘ in ‘de direkte
belastingen ‘enz. op had’ gebragt.

" Op de voorgestelde wijzé‚ "zou de schuld van
België op

van het geheel (*) en die van Hol‘

land op
komen; voor welke meerdere lasten
België‘ Het’ voorregt zou hebben, om op den-k‚
zelfden voet, even als de Hollanders ‚oplde ko‘

loniën, die aan den Koning der Nederlanden‘ ‘toe

behoorden, handelte kunnen drijven.
De werken van’algemeenof bijzonder nut, zoo
als vaarten,

wegen , enz. , geheel of gedeelte‘

lijk voor het ‘koningrijk der‘ Nederlanden aan
gelegd, verbleven met ‘alle voordeelen‘ en las
ten aan het land , waarin dezelve gelegen waren.
Het beslag op de goederen in België‘, hetwelk op
de domeinen van het Huis van Oranjc Nassau ,
tijdens’d'e onlusten’ gelegen was , werd opgeheven;

terWjl hetgenot der goederen en‘ domeinen aanL
dat Huis’ terug gegeven werden. — Tot veréëlïe;
ning der lasten werd ‘bepaald, datWederzîjdsche
kommissarissen te ’ ’s Graven/Lage . bijeen :zouden'
‘ (*). De schulden‘ van het Koníngrĳk der ‘Nederlanden :'
l‘. de werkelijke rentegevende schuld ,‚. 2.‘ de uitgestelde
schuld ‚ 3. de onderscheidene‘ scliuldbekentenissen‘ van het
Amortisatie sĳndicaat, 4- .de domein-losrenteu op speci-’
ale hijpotbeken gevestigd.
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‚komen. ’ Voor dat deze vereffening geschied’ ‘was

bleef België. deszelfsverschuldígd aandeel in de
rentebetaling en vernietiging der schulden van het

Koningrijk der Nederlanden bijdragen naar voor-‘
melde evenredigheid, of g.

Omtrent ‘de grens

scheiding werd bepaald ‚‘ dat ook daartoe weder
zijdsche kommissarissen zouden bijeen komen, en
bij voorkomend’ verschil de vijf Hoven bemiddelend
tusschen beiden zouden treden. De haven van Anti

werpen bleef voortdurend,
uitsluiting een han
delshaven. Bij dit Protokol deden de gevolmag‘
tigden der Mogendheden onder den titel van
grondslagen, bestemd om de onafhankelĳkheid‘

en het toekomstig‘ bestaan van Belgie te vesti
gen een stuk hechten, waarin bij wijze van arti

kelen, hunne bepalingen en bedoelingen vervat
Waren v’).
k
Aldus hebben de afgezanten der vijf Mogendhe
den, ter Londensche conferentie gedacht, België’
in het‘ Europesche statenstelsel, eene onschadelijke
plaats te geven, en hetzelve een bestaan aan te

. bieden, hetwelk desz elfs eigen welzijn en tevens
de veiligheid der andere staten verzekerde. Zij
behielden zich tevens voor, zonder in het minst
over de souvereiniteit van België te beslissen, dat

de Vorst van dat land , noodzakelijk beantwoorĳ
den moest, aan de voorwaarden van het bestaan
van dat land zelven; dat hij door zijne persoon;
lijke ‘omstandigheden voldoen moest, aan de vei-i
(*) Zie aanteekeningen en bijlagen 'N° 1.

J
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ligheid der naburige staten; —‘ ‚te dien’ einde ‘de
‘ Ùopgenoemde

schikkingen aannemen,’ en zich in

staat bevinden moest,'om het vreedzame ‘genot

‚daarvan ‘aan België te verzekeren. Na ontbrak
‘alléén de wederzijdsche toetreding, totdebeschik
kingen van de gevolmagtigden der vijf Hoven‘, en
België, werd, nadat door de onderscheidene

Partijen, dan eens met verlies,‘dan eens met
overwinning was gekampt, om België te doen
‚worden , datgene, waarom het door dezelve onder

het wettige ‘gezag was ontrukt. even als tot beloo
ning voor den hoon aan Koning WILLEM, en

‘diens getrouwe volk, als tot. belooning voor de
verkrachting van het regt, dat onder moord en
brandstichting was vertreden ,’ - door de staat
lgunde van Europa, eenen onafhankelijken staat.

Reeds vroeger had de Koning der Nederlanden
besloten -‘ toen het voorstel voor afscheiding‘, van

‘de beide deelen des Bijks, hetwelk met de groote
‚omkcer van zaken , als van zelven’ verviel, door

eenige leden‘ der Tweede Kamer ‚werd ingetrok
kep-Pdewijl‘ hij te veel prijs stelde op de regtscbapenheidhen liefde, zijner getrouw’ geblevene on

derdanen ,. die hij met geen’ kwalijk geplaatsten moed
yĳilde opofferen, zich

tegen ‘de overmagt niet te

verzetten. Daarna drong hij aan op billijke schik
tkingen. De schikkingen werden gemaakt, vervat
in de Protokollen van den 205ml en 27mm Januarij.

Om opgegevene redenen , nam de Koning nu dezelve
aan, en deed

do‚or ‘zijne

afgezanten FALCK en
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H. ZUILEN VAN NEYVELT, eene algeheele en va}
ledige toestemming geven tot alle de artikelen ‘der
grondslagen , bestemd om de scheiding van ‘Bel
gië‘ en Holland te vestigen --- welke grondslagen ,
in opgenoemde Protokollen gelegen waren. Ditwerd
.bij een Protokol van den 18de“ Februarij 1831,
door de afgezanten der vijf Mogendheden , bekend
gemaakt.
Meer dan drie maanden was nu heb Nederland‘
sche staatsgebouw geschokt geweest,’ en in België
geheel omver ‘geworpem De bewoners van het oude

Nederland zagen thans verlangend het oogenblik te
gemoet, dat een einde aan de langdurige worste
lingen zoude maken; zelfs de Koning, ofschoon‘
‘ in zijne regten als Souverein óók over België, ‘door
de beslissing van de gevolmagtigden der vijf Euro
pesche Hoven, te kort gedaan — die ‚in Plaats van

de oproerige onderdanen tot orde, rust en pligt
te brengen, even als tot vergelding voor muitzucbt
en verraad , overeenkomstig het zoogenaamde Eu

ropesche belang , ben tot een onafhankelijk volk
verhieven — hoopte het tijdstip nabij , dat zijne ge
trouwe onderdanen van den zwaar drukkenden last
zoude ontheffen, die , door den Belgischen opstand ,

op hunne schouderen was gelegd. Ter bespoedi
ging hiervan, had de Koning op de grondslagen
van afscheiding bij de Mogendheden aangedrongen ,
en, zoodra dezelve bepaald waren , geheel aange
nomen. Alle verwachting en hoop was evenwel
vergeefs: het bleek voor de Belgen niet genoeg
10
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Jge_ ‚zijn , zieh ‚der wetten ‘mntscheurd te‘ hebben‘ , en
„een onafhankelijkwolk_ te wezen. ‘Hun euvelmoed

‚ging verder. Door ‘denzelven werìLde noodlot‚
rtige toestand van ä’Konings getrouwe ‘onderdanen
ïnog vele maanden verlengd.
Zoodra de Protokollen van 20 en 27' Januarij
in België waren bekend geworden , deed het Natio‘
nale kongres te Brussel, in naam van ‚het Belg‚
‚gische volk, eene tegenverklaring aan dewnonfe‘
rentie van Londen toekomen, ‘vaarin, op‚gronddat

‘de ‘gevolmagtigden ‘der vijf Hoven alleen het stuiten
vanbloedvergieten ten doel moesten hebben , be
Îweerd werd ,’ dat dezelve volstrekt geenen invloed
hadden op de oplossing der staatkundige vraagstuk
ken , ‚en dieJan ‘het grondgebied g maar alleen het

regt
daarvan
aan het Belgische‘
kongres‘
toekwam‘,
terwijl
bij miskenning
daarvan het
regt van
‘niet-l
tusschenkomst geschonden zou worden; hetwelk
door Fmnírĳk ‚en Engeland, bij de plegtigste ge‘

‚legenbeden, op den voorgrond geplaatst was‘;
ﬂat het Belgische volk niet uiteen .beginsel van
verovering of zucht tot vergrooting , maar uit kraeht
van het regt Postliminii, of ten gevolge van af‘

Stand , het groot Hertogdom Luxemburg‘ , Limburg‘
en den linker oever der Schelde, onder deszelf’‘s
‘grondgebied begreep; te meer, dewijl inderdaad

het groot Hertogdom Luaceniburg, benevens het
grootste gedeelte van Liìnburg , aan het oude Bel‘
gië hadden behoord , en , uit eigene beweging voor
de Belgische omwenteling van 1830, partĳ hadden
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gekozen g bovendien dat Holland, in 1795 enlater
van de linker-oeverder Schelde , en van‘ ‘deszelfe
regten in Limburg afstand had gedaan , ‘legen be

zittingen , die aan België behoorden.
b‘_
‚‘
Om deze redene ‘verklaarden het Belgische kon‘?
gres zich tegen allen afstandî van ‘grondgebled,’en
elke andere verpligting, die aan België zonder‘ toeùj

stemming van deszelfs volksvertegenwoordiging mogt
opgelegd worden , en al.z0o in ‘dien zin tegenhét
Protokol îvan 20 Januarij —zich ‘gedragende aan
deszelfs onafhankelijk verklaring, behoudens ‚de
‘betrekking van Luxembùrg tothet Duitísehebondi
genootschap-t terwijl ‘hetzelve , in geen geval , van

‘de uitoefening‘’ der‘ ópperrnagt, die het Belgische‘
volk aan hetzelve had toevertrouwd , ten ‘behoeve

‚van vreemde kabinetten, afstand‘ zoude doen , ‚of

zich aan eene beslissing onderwerpen , welke de vof
ledigheid van‘ het grondgebied vernietigen, ende
volks-vertegenwoordiging verminken zoude. É ‚ ‘i’ ‚
Voor dat dit antwoord door de. Belgen gegeven
werd , ontving de Fransche zaakgelastigde , de heer
BRESSON‘, ‘eenen brief van zijne Regering, waarin

hij verzocht w’erd , bij aldien het Protokol van 201d‘
nuarij aan het kongres nog niet was medegedeeld‘,
te beletten, dat deze mededeeling gedaan werd,,

dewijl ‘het Fransche bestuur met dat stuk zich
niet“ had vereenigd. Hetzelve wilde, dat de vraag,
Wegens ‘de‘schulden de grensscheiding, tusschen
de ‘partijen zelve beslist wierd , zonder ‘andere tus
‘sehenkomst hoegenaamd. Deze aanmaning echter
10"
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kwam te laat , doch deed de Bedoeling van het
nieuwe Fransehe Ministerie kennen.

Het nieuwe bestaan van België en deszelfs on‘
zijdigheid werd , door de toetreding van den‘ Ko‘

ning der Nederlanden , bekrachtigd. Deze bekrach‘
tiging deed de Belgen , trotseh op derzelver bekomen
bestaan, verregaande eisschen in het midden bren

‘gen, en eene tegenverklaring op liet Protokol van
den 20ste" Januarij te voorschijn komen —, waarin een

juapost-limirzii ingeroepen werd , hetwelk alleen aan

onafhankelijke Staten toekomt, en ‘niet aan België,
hetwelk nimmer eenen dergelijken Staat had ge
weest, -— en spoorde hen aan, om eene melding

te maken van eenen afstand van landstreken, die
‘niet aan België, maar aan eene derde Mogendheid

was gedaan‘, en waarop België zich gevolgelijk niet
‘beroepen kon. -— De nietigheid van dergelijke mel
dingen was dus baarblijkelijk; terwijl aan de andt’re
zijde hunne voorstellen veroveringsäontwerpen in
hielden, die strijdig waren met de bestaande verdra

‘gen en met den vrede van Europa. Een beslnit .van
de Londensche conferentie, tegen de verklaring
der Belgen op het Protokol van 29 Januarij , bleef

dus overig. Hierin werd bij een daaropvolgend Pro‘
tokol van 19 Februarij voorzien. ‘In hetzelve werd
op bovengemelde gronden verklaard , dat de vast‘

‚gestelde schikkingen van het Protokol van 20 Ja
nuarij, fundamenteel en onherroepelijk waren, en

de onafhankelijkheid van ‘België niet zou wor
den erkend, dan op de voorwaarden en binnen
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de opgegeveue grenzen, binnen welke de onzij

digheid en onschendbaarheid van het Belgisch
grondgebied verbindend bleef; terwijl de Souverein
van België , door zijne persoonlijke omstandighe
den, aan‘ de voorwaarden van het bestaan van België
beantwoorden, en aan de veiligheid der andere
Staten voldoen moest ; dus , even als de Koning der

‘Nederlanden, ten opzigte van het Protokol van
‘2! Julij 1314 gedaan had , alle fundamenteele schik
kingen, vervat in het Protokol van 20 Januarij
1831 , aannemen , en zich in staat moest bevinden‘, .

om het vreedzame genot daarvan aan België te
kunnen verzekeren‘; en,‘ dewijl de Koning der Ne

derlanden, ‚tot het meergemelde Protokol van 20
Ianuarij, zonder eenig voorbehoud was toegetre

den ‚ betrekkelijk de afscheiding van Holland en
Belgrie, elke onderneming, tegen het daarbij er
kende Hollandsche grondgebied , zou worden aan
gemerkt als‘ eene hervatting van den strijd , aan

Welke de Mogendheden hadden besloten een’ einde
te maken.

í

Middelerwijl dat deze zaken gebeurden , die in het
vervolg vooral voor het oude Nederland van groo

ten invloed waren op de innerlijke gesteldheid des
lands, had het Belgischekongres zich onledig gehou
den , om op de vereeniging met het Rijk der Fran
‘sehen te werken. Den Hertog van LEUCHTENBERG .

of den Hertog van NEMOURS, zoon ‘des ‘Ko
nings van Franl’‘riĳk, wilde men als Koning over
‘ d‘)

Zie‘ Aanteekeningen en Bijlagen , N‘). 2.“
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België verkiezen. v De‘ pogingen , die hiertoe wer
den aangewend, waren evenwel vergeefs.

De nog onvaste kroon ’van Frankrĳk, die Lo_
DEWIJK PHILIPs, ‘na de volbragte omkeer van

zaken ‚ ende vlugt van KAREL de X‘, op het hoofd
Was gedrukt ‚eischte in de zaken van België de
‘meeste’ behoedzaamheid. Van den eenen kant dronî
gen ‘de ‘aanhangers van den verjaagden Koning,

van de andere zijde; het gevaar, dat uit eene
vereeniging met België zou ontstaan hebben;
welke de andere Europesche Mogendhedenniet

zouden hebben geduld, en waardoor een oorlog
konde uitbarsten, waarin alle hetrokken,,doph

waarvan ligt Frankrĳk het tooneel zoude geweest
zijn. Onder deze omstandigheden deed de ‚Fran-f
sehe Minister van Buitenlandsche zaken, ‘HOBACE
SEBASTIANI,.den zaakgelastigden uit dat Rijk!

den Heer BRESSON, op den 2’1?‘ten Januari)‘, eenen
brief‚ toekomen. waarin dezen te kennen gegeven

Weïdydüt ‘deVÏoestand van België op nieuw de
aandacht van den Koning en zijnen raad had be
zig gehouden , ‚welke , na een rijp beraad, over een
naauyvkeurig onderzoek van alle Staatkundige vraag_’

stukken , die daarmede in verband stonden , besloĳ
’ten"hadden , hunne toestemming tot devereeniging
van België met Frankrĳk; niet te geven ;„eve,nmin

als tot dekroon voor denHerbog van Nnnoune,
ingeval het

kongres van België diemogt komen

‘aanbieden. -- De Regering van Frqnkzqĳk zou
tevens de‚verkieziìrg van ‘den Hertog van Lnnclìr
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TEÎNBEBG ‚ als‚ eenen maatregel aanmerken, waar’‚
d0or"de‚ rust yanFrankrĳk zoude kunnen gestoord’
worden, e dezelvexlcîhalvemiet erkennen.

’ Als verzlhtinglìierop ‚ werd indezen aange‘,
merkt, dat ‘de ‚nabijheid van België , de belangstelling,
welke de , ingezetenen van dat land den Koning
inboezemden, en’ den wensch‚‘ van Frankrĳlî,îo’ny
innige en onveranderlijke’ vriendschapsbetrekking

niet hetzelve te onderhouden,‘ den Koning nood
zaakten, om jegens een volk dat hijbeminde open»
hartig te zijn‚
’’
’
’
Het Belgische kongres had, tijdens deze brief
wisseling, besloten

en‘ vastgesteld,

dat deslzelfs

’ zaakgelastigden , die zich te ‚Parĳabevonden, in
het lmîrtstn1o.‚‚‘e;‚tìljk. tijdsveﬂooj) stellige narigtenzou"
‘den inwinnen , en aan hetzelve‘ overzenden, om
trent al wat tot’de keuze van het hoofd van den

staat in België betrekking konde’ hebben; gevel’‚
gelijk ook omtrent den invloed,welke die keuze op_
de bepaling vim hetìgrondgebied’, de regeling der

handels betrekkingen, en‘ het sluiten van‘ verdra’’

gen van ‘bondgenootschap konde . uitoefenen. —|
Dit alles werd ‘doorîdenGraaf DE CELLES , aan ‚den

Fransche Minister‘ van‘ Buitenlandsche-zaken ge’.
meld; benevensdat de verkiezing van’ het hoofd
van demStaat, op den‘28"5"" Januar5i1l831 ,’‘ tot;

plaats‘ hebben; Eene madedeeling’ van, zomveel
‚gewigt, die ‘ìbehalve de‘ verkiezing VIÂIIuÖQII eﬁduè
verein‘ over België, ook’ ‘de uitgestreiéthdd van

‘ìlòîìwllfîvsroitdsebied ‚‘ handel’ ‘ïbeîrchkinssew.'eit
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‘

den aard der daarmede te sluiten verdragen van
vriendschap betrof, gaf aanleiding„ dat gezegde
Fransche Minister het kongres, door tusschenkomst
van DE CELLES deed verstaan, dat Belgie , terwijl

het onder de Europesche Mogendhedende plaats van
eenen onafhankelijken Staat ging bekleden, toonen
moest,

dat het, met de uitoefening van deszelfs’

regten , ook die achting en heuschheid jegens de

andere Mogendheden vereenigen moest, die door
eene wijze staatkunde geboden werden. De Fransche
Minister zette hierin zijne gevoelens uit een, over

de kortheid van het aanstaande tijdperk, dat de Bel’
gen gekozen hadden , om daarin de volkome verze’
kering van hun aanstaande geluk te bekomen, en
over de bepaling der uitgexrektheid van het grond’
gebied, hetwelk niet zonder medewerking der daarbij
belanghebbende Mogendheden, kon vastgesteld Wor‘
den; als ook over de handels-betrekkingen, waarover
echter zoo ingewikkeld door de Belgen was ge
sproken geworden , dat het hem onmogelijk was,

dit ‘dadelijk te behandelen.

gaf echter de verò

zekering, dat Frarzkrĳk nimmer uit het oog zou

verliezen , dat de uitgestrektheid van het Belgische
grondgebied zoodanig behoorde te zijn, dat België
natuurlijke , en gemakkelijk te verdedigen , grenzen ‘
‘bekwam; grenzen die geschikt Waren, om de

belangen van deszelfs landbouw nijverheid ‚enban
del te bevorderen; dat de Belgen, tegen dekracht
dadige ondersteuning van Frarilìrĳk , geenen tWjfel
behoefden .te voeden ,‘ dewijl ‘dat Rijk reeds vele
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bewijzen van welwillende genegenheid voor een volk
had gegeven, hetwelk zoo langen
aan hetzelve
had behoord; eindelijk dat Frankrĳk’ in deszelfs
genegenheid niet ophield , België als een lid van het
grooteFransehe huisgezin te beschouwen.
Uit deze schoonklinkende taal, die eclíter niet

zonder oorzaak aan België werd toegevoegd , en‘
die onder ingewikkelde bewoording plannen in
sloot, waarover de geschiedenis eenmaal uitspraak zal
doen, was echter voor de Belgen zooveel te ver’ ‚

staan , dat hun uitzigt op het sluiten van een
voordeelig handels-verdrag met Frankrĳk, waar
mede men zich zeer had gevleid, afgesneden werd.
De vroeger bekomene brief van de Fransche Re
gering aan derzelver zaakgelastigden , BRESSON, had’
reeds, bij het bekend worden in de Vergadering

van het Nationale kongres, veel morren ver
wekt; doch nu wekte de laatste verontwaardiging
en spoorde een lid dier vergadering , ROBAULX. aan ,

een voorstel te doen, waarin uien zich tegen alle
regtstreeksche en zijdelingsche tusschenkomst der

Mogendheden verklaarde. ‘Voorstellen en verklarin
gen van dien aard waren , op dien tijd , zeer algemeen
in die vergaderingen.-- ’ Zoo verklaarde de heer
GENDEBIEN ‚ bij het beantwoorden van het Proto
kol van 20 Januarij , dat hij zich met alle kracht zou
verzetten tegen elke verbrokkeling van het Belgisch

grondgebied, en daar mede zelfs zou voortvaren ,’
al stonden de Russen te Brussel voor de Laekensclie,
en de Hollanders voor de Scliae/jbeeksclze‚poiort.
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Ondertusschen Werd ‚‚ niettegenstaande‘ de be-ì
komene inlichtingen en ‘antwoorden, vooral ‚uit

Frankrĳk, met spoed voortgegaan , aan deiver
kiezing van reen Hoofd voorden‘ Belgisehen staat,
De vorm (*) van het besluit , hetwelk, terstond ‘nade
verkiezing van den ‘Koning , zou worden uitgevaar’
digd, werdreeds voor het einde der maand Ianuarij
vastgesteld. De 3den februari)’ was de dag, dat in
het kongres de belangrijke beslissing moestplaata
.hebben , omtrent de keuze van den Vorst : 191 1e’

den vergaderde tot dat einde. Voor den Hertog
van LEUCHTENBERG en den Aartshertog KAREL’

werd zeer geijverd; doch hetbleek vervolgens, dat
de Zoon van’ ‘den Koning van Fra/zkrĳlì de meeste
stemmen"had’ bekomen. Terstond daarop werd
IìonnlwYx KAREL van. ORLEANS ‚ Hertog van NEË
11017115, aleKoning derlìplgen uitgeroepen.

Met

den meesten‘ spoed en op eene plegtige wijze werd
hiervan kennis gegeven, terwijl op den 4de“ Februarij
eene kommissie benoemd werd, om naar Parĳsme
gaan „ten einde de kroon van België aan den uit’

verkorenen ‚des volks aan te bieden.‘ ’
(*) Art‚ I‘NN, wordt tot Koning der ‘Belgen‘ uitgeroee
pen‘, onder_ voorwaarde «van de’ Grondwet ,’ zoodauig als
die door het nationaale‘’‚kongres,. zal worden vastgesteld,
aan te

nemen.

Art.‘ II, hij zal geen bezit van den troonkunnen ne-‚
men , .dan na in den boezem

van het‚ltongrès,

den na’

volgenden eed te hebben afgelegd: ‘u Ik zweer .dat ilgde
‘ Grondwet, en de andere wetten “an het Belgische volk,
zal in acht nemen , en de onafhankelijkheid en onsc.lleildbaarheid van het grondgebied‘ zal ‚‘handhaven.”’‘ ‘’"“' ‘ J
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De staatkunde van de Regering des Fransehen
koningrijks dulde evenwel’ niet,‘ dat de Hertog van
NEMQURS de Belgische kroon zou aanvaarden‘.
Ook was dit in‘ overeenstemming met hetBritsehe

‘Ministerie, hetwelk slechts op gelegenentijd wachtte, ’

om’ de‘ geheim gehoudene rol ‘ in de zaken de‘;
Nederlanden te spelen. Engelands eigenhaat vlamdo
weder als weleer’ op voordeel, terwijl van den nog
wankelenden staat van den Franschen troon’ gebruik
werd gemaakt. Genoeg: inLeene‘ conferentie, die
p’p den 7deuFebruarij gebonden werd, deed de ge,’ ’
volmagtigde‘ van Frankrĳk de verklaring, dat do
Koning der; Franschen ‚Q overeenkomstig den in’
houd van het Protokol van’20 Januarij , de kroon

van den Hertog van NEMOURS, wanneer die door‘
de Belgen mogt Worden aangeboden, zou ‚wei.’
geren‘. Hierna besloten de gevolmagtigdendenvijf

Hoven , ten ‘aanzien; der mogelijke verkiezing van
den Hertog van LEUCHTENBERG hetzelfde.
‘ ‚’
.Hetgĳeen omtrent deze beide‘ ‘Hertogen bij‚’do
conferentie‘ was beslotei, ‘verd weldra in België
bekend, maar deedde Belgen niet afschrikken 3

NEMOURS ‚was eenmaal als Vorst gekozen, en dit
was‘ genoeguDekommissie, om hem de kroon aan
tehieden vertrok naar ‚Frankrĳk,

en had den

lïdei’ Febrúarijáen.‘ plegtig gehoor hij L0 DEWYK RHI Lms. Deï voorzitter van het ‚kongres , SUBLET DE
cîîoxlnn, Crigte’ ‘het woord tot den Koning , en

steldeî het besluit ‚omtrent de verkiezing, van zij
nen doorluìchtigen tweedenkzoon , ben6YﬂnSî‘â@‘l1‚‘‚aÂ",

j
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schrift van de ‘Belgische Grondwet, in zijne han‘
den. Overeenkonstig het voornemen , door zijnen
afgezant uitgedrukt , bij het Protokol van 7 Februa

rij , deed ‘hj den Belgische afgvaardigden verstaan Q
dat hij in de noodzakelijkheid was, volstrekt de
kroon voor zijnen Zoon te weigeren; dewijl hij,
de belangen van Frankrglv raadplegende, den vrede

niet in waagschaal Wilde stellen. dien hij voor
het geluk van dat land, voor België en ‘voor alle
andere Staten van Europa wenschte te behoua

den ;— Doch‘, voegde ‘hj er bij ; » mogt België vrij
‘ ‚ì en gelukkig zijn ; mogt het niet veijgeten‘, dat het
» de spoedige erkenning zijner Nationale onafhankeé
n lijkheid ‘aan de medewerking van Franlrĳk met de
» groote Mogendheden verschuldig is geweest, en laat
.» het altijd, met vertrouwen , op mijne ondersteu’
n ning rekenen , om het tegen allen aanval van bui’
J) ten of tegen alle vreemde tusschenkomst te be

’ n hoeden. » Eene raad aan de Belgen, om vooral
eensgezind te blijven, was het einde van ’s Konings
antwoord , en de afgezarlen van het kongres ver-,
trokken .‚ zonder den wensch’, die het doel’ hunner

zendingdiad‘ vergezeld, te zien vervuld.
Terwijl alzoo , door het Belgische kongres , mid

delen werden aangewend , om een’ Vorst te erlau-t
gen, werd ‘de wapenstilstand aan de zijde der Bel
gen weder geschonden , door vernieuwde hervatting
‘van vijandelijkheden op de vestingMaastrio/zt,
en op verschillende plaatsen van dat gedeelte van
Zeeland , hetgeen oudtijds Staats-Vlaanderen ge’‘
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‘naanid werd. De Generaal nes TOMBES nam echter
goede maatregelen hier tegen. Ook het gewest
Noord-‘Bmband ondervond de geweldadigheden der
‘Belgische ‘militairen. die , op roof belust, de goede,
en voor de regtvaardige zaak van deh Koning ijve

rende , ingezetenen geld afpersten en mishandelden‘.
Onder de velen trof den ontvanger, van de gemeente
‘Someren ditlot, benevens den Burgemeester en den
Hervormden predikant. Te‘Antwerps-Putten , (ge’
meente Noordbrabanscli -.Putten) werden verre

gaande geweldenarijen aan eenen landbouwer ge’
pleegd: hijzelf werd genoodzaakt tot het betalen
eener voor eenen landbouwer aanzienlijke som , en
de overgave der kleinnodien van zijn gezin. Zijn
behuwd. zoon werd met eene ban‘jonet gewond;
zijn knecht door een vuur gesleept en zijne kasten
opengebroken. Dezelfde roversbenden deden , eenige
dagen later, verscheidene rijks-kommiezen geweld
’ aan , welke laatste voor de overmagt der‘Belgen’,

die zich in eene hinderlaag hadden verborgen, moes
ten wijken, en zich met de vlugt reddeden. ‘Een
echter had dit ’ geluk niet , maar werd’ daarvoor
zeer mishandeld en gevankelijk weggevoerd. Ook
de Generaal CHASSÉ ‚ bevelhebber van het kasteel

Citadel) van Antwerpen, werd dagelijks door de
schending van den wapenstilstand bemoeijelijkt.
Door eene gebeurtenis welke op dien tijd voorviel ’,
‚blijkt vooral het verregaande verraad van de Bel
gen, en het kloek, standvastig en getrouw gedrag
van de Hollandsche Natie.
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’: ìﬂp‘ de rivier de Schelde waren , sedert het bom‘ i
fbardemen‘t der stad Antwerpen , ‘eenigeoorlogs
vaartuigen ‚waaronder verscheidene kanoneerboten ,
gebleven , die door het winter-saizoen , meermalen
genoodzaakt werden den genomenen post te verla‘

ten. ‘ Op den 5de“ Februarij deed de bevelhebber der
vloot - dewijl de rivier zonder drijfijs was - de divisie
‘wdder post vatten. De kanoneerboot n.° 2, onder he‘
vel van den Luitenant van srnYx werd bij die gele‘
‘geilheid,’naar/Iuwstruzveel (een dorp nabij Arztwer‘
pen) gestationeerd , en kwam aldaar in goeden staat
taan. Een harde noordwestelijke storm ' deed daarna
rhet vaartuig drĳven , verijdelde de geschikte po‘

‘gingen van den Oﬁicier, en deed ‘hetzelve tegen
1de zijde der stad drijven. De toestand ‚ waarin
dit ongeval de schepelingen bragt , was die van
hulpbehoevend. Zoodra de Antwerpsche krijgs
bende dit zag, begaf zich een groot aantal derzelve
naar ‘de boot , rukte de Hollandsche vlag omlaag,

bestookte de schepelingen , en dwongen VAN SPEYK
zijne papieren te geven.

’van

zijne

Geene redding , die hem

laaghartige vijanden kon ’ verlossen ,

’ ìbleef overig; alles op eene onteerende vvijzepver“

geven‘ was de eenige ‘weg; of meheeive‘ den hel‘
dendood sterven , ‘VANSPEYK kiest ‘het laatste , gaat

met vasten tred naar de kruidkamer, waarschuwt
‚zijn volk, zoo veel als in een beslissend’ oogon
blik mogelijk is , -- steekt den brand in het kruid,
en — vliegt met vrienden en vijandenin delucht!

Alzoo ontrok VAN srnYx, door zijne kloeke daad , —‘

1

in
‚gelijk tìändie van nmmnn KLAASENS , ’—- ‘zich
en ’‘de’ ‚zijnen ‘aan den

spot en de’ mishandeling

Ásijner vijanden‘, wreekte den‘ hoon, ‘Îllollnnds
‘vlag aangedaan,‚ en vereeuwjgde, toen hij zich ‚opof‘
‚ferdeyde sehoonste „tegenstelling van stoute‚ kloekî
‚‘m0edigheid“der Hollanders en .laag‚,t’tìi'raati.

deir‘

„Belgen; ‚terwijl hij‚de volkeren van‘ Europa , wier’
gekroonde ‚opperhoofden over ‚zijn‘ Vaderland be
fschìilûte", ‚deed ‘zien ‚tot Welke‘ eene natie bij he’.

‚hoorde;

’ ’
l‚"’

‘

‘ ’

'
‚

’

’
‚

_

‚ (*) JArLCdnnL Josnrirus van’ SPĲÌK, werd geboren
in Amsterdam
op den 3lsten Januarij 1802 ‚muiroudeﬂs
tot .den bungerslîand béhoorende.’ Dezelve‘ ‘werden ‚hem
vroegtijdig‘. door, den‘ dood ontrukt, waardoor ‚hij ‚in het
burgerrweeshuis van zijne geboortestad werd opgenomen‚
Achttien ‘jaren oud zijnde, koos hij de zee te bebouwen,
en vertrok als ‘Btuumlzihsleerling, in Mei 1820, naar de‘ Míddeä’

landsche zee; deze! reis werd door eene‘ andere opgevolgd‘
Ìn het jaar 1823 vertrok hij als adelborst met hétschip
de Eendragi‚ naar ‘Óost-Indíën, en toonde aldaar, opĳde ri
‘vier ïjferanie, reeds zijnen onverzettelijken moed in een ge
vecht.’
bleef in delndiänìtot hetjaar 1829, en kwm
in ‘de’- :inaand April met’ de rKorvetde Triton in hetvaderl
land terug. Eenigen ‚tijd bleef hij buiten dienst te ‚Â/IISÎEI"
danì, en werd in‘ de maand Augustus, ‘nadat de‘ ondank
bare opstand der ‚Belgen ‘den Koning voorzorgénde maat;
‘regelen‘ deed nemen‘; op de kannonneerboot No. 2, ‘lol’:
officier en bevelhebber geplaats. Bij het bombardement van
Ànlwerpen gedroeg hij zich dapper, en werd daarvoor
door den Koning tot Ridder der ‘Militaire Willelaasicirde‘,.
4de klasse, geslagen. Hij was edelaardig van ‚karakter;
Zijne gevoelens over de Belgen had hij reeds vroegerwioor
brieven aan zijne vrienden doen kennen ,‘ en daarin gezegd :
. tlkzal eer’ KLAAsslìNs dan DAINE worden‚: Zijn dood

160
De ‘Belgen , te‘ leúr gesteld in hunne verwachting
omtrent den Hertog van NEMOURS ,’ besloten nu eene

inlandsche Vorst te benoemen, die, door‘ tusschen
komst zijner Ministers , wetten zou kunnen voor
stellen ‚ doch geen wet geven kon, noch de maatrege

lende magt uitoefenen ; deze verbleef alleen aan het
kongres , hetwelk zich tevens het regt tot benoe
miiig van hoofd van den staat bleef voorbehouden.
‘Vdor zoodanig eenen inlandschen Vorst werd de
voorzitter van het kongres, de heer SURLET DE
CHOKIER , die van zijne zending naar Frankrijk
was terug gekeerd , gekozen: een maandelijksch in

komen van f 10,000 werd zijne bezoldiging.
Den 268W‘ Februarij legde hij den eed af, en
aanvaarde zijne betrekking, onder den naam van

Regent , met eene aanspraak, welke de schoonste
belofte behelsde omtrent de wijze, waarop hij de
taak, bij zijne nieuwe waardigheid hem opgelegd,

dacht te vervullen. ‘Het opgeworpene bestuur,
word hierdoor luister bijgezet: dezelve was niet de roeke.‚
loosheid van het oogenbltk, maar de uitvloeiselen van zijn
vast karakter, de uitvoering van een rijp beraad.
Nadat de daad was volhragt , deed de vloot , door de vlag
ter halve stok te hijschen, het treffende verlies kenbaar

worden. Engelsche, Fransche en.Amerikaansche schepen
volgden dit voorbeeld. Zoodra dezelve ter kennis van den
Koning kwam, deed deze eene gebouwd wordende Korvet,
op de landswerf te Amsterdam, den naam van van’ SPEIIK‘

geven ‚ daarbij bepalende , dat altijd een der schepen zijn
naam zou dragen. Ook werden door oud Nêerlands be
woners vrijwillige ofïers gebragt, om een gedenkstuk voor
hem op‘ te rigten, waartoe de Koning reeds had besloten.‘
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hetwelk, sedert den 29 September, ‚België had’
geregeerd , legde nu deszelfs gezag neder.
Het Groot-Hertogdom had thans een‘afzon
derlijk beheer van zaken bekomen. De getrouwe
Gouverneur WILMAR was, op den 1"“ Januarij ‚

door den dood uit zijne moeijelijke betrekking
ontslagen. Ter voorziening in dien gewigtigen‘
post, stelde de Koning der Nederlanden den
Hertog van saxEN-WEIMAR, die , sedert den Bel
gischen opstand , met lof aan het hoofd van een
gedeelte der legers bad gestaan , tot Gouverneur
van het Groot-Hertogdom aan.

Ondertusschen was de geest des oproers, door
de Belgen aangeblazen, in Luxemburg nog niet
geweken‘. Dit deed den Koning besluiten , gelijktij
dig met de opdragt van het beheer aan‘ den Her

tog van SAXEN - WEIMAR, den inwoners bekend‘
te doen worden met zijne bedoeling; namelijk, om‘
met ernstige vermaningen ben tot hunnen pligt’
terug te brengen , en hun een afzonderlijk bestuur’
te geven, overeenkomstig eene andere Grondwet.

hetwelk, zoo wel met hunne bijzondere belangen , als
met de bondgenootschappelijke betrekkingen strook
te; om alzoo ’s lands welzijn en wettige vrijheid
op vaste gronden te verzekeren, ter bevordering’
waarvan het Duitsche bondgenootschap den Koning
naar eisch zoude ondersteunen. Bij de komst van‘
had; doch de geestdrift, die de roemrijke daad algemeen
had verwekt, te gemoet willende komen, werd de oprigting
daarvan aan de natie zelve overgelaten.

11

1‚62‘ ‘
deal Hîgwe‚ ìì1S„G‚'9“V’e1‚11eu?"‚’‘. welk; "p, ‘ìeu’ ‚Wu
Maart plaats had ,.‘ deed hij dit den‘Luzemburgers

Îe1‘‚‚5t3‚%P.;“’,

‘
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‘

‘

’

‚a

aNaaawehik’ Weïâdítiiïl:ùﬁélgliè’biilielldl of de
Belgen,„niet:y0o1;nen1.enf‚„zijnd,e"zichĳde prooi te
laten ontnemen sigpootjdenĳdemnienvyen Regent aan
tpt het ‚uitvaardigeq van; eene ‚soort van Mauìifest..

Hieraan werddadelijk‘ ‚doordien: beantwoord“ De
Luxemburgers werden :d.a‚arbij'’gewaarsehuwd, om
hen‘ noch door beloften„te latenleiden , noch door
bedreigingen te ‚laten’versehrikken, dewijl het kon

gres eene verklaring had ‚ingezonden tegen de ban delingen der Londensche conferentie , die door eene

grqoteíllglogendheid zelve (Frankrijk), slechts als‘
‚voorstellen ‘beschouwd ‚werden. ‘ «Het v0lk‘, » (dit

hehelsde betĳtnl; letterlijk ,) « dat in staat geweest
«;iejleĳlegers ‘der Hollanders te overwinnen‘, zal de

(mtegenj-verklaring zijner vertegenwoordigers hand
«‘ haven.
hebben, in spijt der verdragen van 1815,
(c onze omwenteling begonnen , wij zullen‘ dezelve, in
(g spijt der Londensche Protokollen ‚ ten einde bren
(t gen.‘ Gij heht’ nog niet vergeten hoe men .u sedert
«vijftien jaar geplaagd heeft; wacht u dan , voor
(i den terugkeer der Hollapdsche schraapzucht , in

« het stuk derwbelastingenĳlie uwe nijverheid en
« uwen landbouw vernield heeft. De lieden , die u

u van wettige orde spreken , en eenen burgeroorlog
tì bj u .willen aanblazen ‚ zijn de handlangers en

q medepligtigen "an hetgevallene bestuur;l zij hebben

t‘ van allerlei misbruiken geleefd en wenschen die
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u terug. Blijft eensgezind en standvastig; ontvangt,
« in naam van België , de verzekering dat uwe bron‘

g‘ ders u nooit zullen verlaten. »
‘
"Deze verregaande laster tegen de vaderlijke re‘
gering van den Koning. der_ Nederlanden, de mis‘
kenning vanhet Oud-Nederlandsche yolk , en de Po

ging ‚om Luxemburg voor ‘hunne zaak’ te behou
dan ,‘ hield in‘ der daad‘optie!) vûprgrond eene oor‘
logsverklaring in tegen de Mogendheden‘, en eene

afsnijding van alle onderhandelingen en schikking.
De‘ toon, die de‘ Belgen aannamen tijdens de confe
rentiën van‘ degevolmagtigden ‘der vijf ‘Hoven, is
meer dan ‘gelijk te stellen metgdie van den grootsten

Monarch ﬂvanjlîuropa. Men‘ ‚was van gedachte,‘ in
België,‘na de bekendmaking vaniden Regent aan de‘

Lnxemhurgers ,'‚ dat, indien ‘het Belgisch kabinet
voortging met zoo veell krachten aan den dag te leg
gen, de Londenscbe gevolmagtìgden weldra kunnen
toon iets lager zouden moeten stemment
“
‚ Naar aanleiding van den toedragt vaiyzaken, deed
de Luitenant’

en

Gouverneur - Generaal van

Luxemburg, de Hertog van SAXEN-WEYMAR , den
ingezetenen bekend worden met ‘het Mi"?te artikel der

Weener slot-akte, van 15 mei 1820, nopens de
inwendige‘ regeling en de verdediging‘ van de Sta

ten , tot het Duitsche Verbond beboorendc ‚’ en met
hetybldeartikelrvan het besluit der Bondsverga
dering van ‘denĳïìden Augustus 1830, over de wijze
van uitvoering ‚van derzelver besluiten , en over

«nabetaling der daardopr veroorzaakte kosten: uit
ll*
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welke beide artikelen de verpligting‘ van de Bondsä’
vergadering bleek, om ter hulp te komen, wand
neer er oproerige beweging bestond, of werkelijk

opstand in eenen staat van het bondgenootschap
was uitgebarsten , en het regt , om de schuldigen
aan zoodanigen opstand te noodzaken tot beta
ling der kosten, door’ hunne misdrijven veroor‘

zaakt.

Deze bekendmaking Werd dus gedaan , op‘

dat zij, die zich den afval dienstig wilden betoo‘

nen , letten zouden op de gevolgen van wangedrag‘
Intusschen was Frankrĳk tot de bepaling der
grenzen van België , zoodanig als die
het Pro‘
tok‚ol van 20 januarij 1831 waren vastgesteld, toe‘
getreden. Hiermede merkte de Fransche regering het
Groot-Hertogdom Luxemburg als afgescheiden van
België aan , onder dezelfde opperheerschappij en

betrekkingen , welke daaraan bij de verdragen
van 1815 aangewezen Waren. Deze toetredingvan
Frankrĳk werd door een staatsstuk van de con

ferentie in de maand April bekend gemaakt; be
nevens een tweede , waarin aan de Belgische rege‘

ring werd verklaard, dat de vroeger vastgestelde
grondslagen , betrekkelijk de scheiding van Holland
en België‘, en wel uitdrukkelijk ‘wegens de grenzen ,
onherroepelijk waren en zij dezelve moesten aanne
men. ‘Op deze voorwaarde alléénzou de onafhan
kelíjkheid van België erkend worden; terwijl,
indien de voorstellen der conferentie tot het terug

trekkenwran de Belgische krijgsbenden uit Lmem‘
burg , en het staken van alle bemoeijenissen met dat

mes
\

land, mitsgaders tot het zenden van kommîssaris‘
sen voor de grensscheiding en vereﬂening naarïsG/‘ch
uenkage; niet werden aangenomen, de afgevaar‘

digde ‘der conferentie, LORD PONSOMBY, dadelijk
Brussel zou verlaten, even zoo als de Belgische af‘
gezant genoodzaakt zou zijn dit Parĳs te doen. ‘De

ondernemingen der Belgische regering of van der‘
zelver krijgsbenden tegen het Hollandsch-verklaarde
grondgebied , bleven aangemerkt, door de conferen
tie , als vijandelijkheden tegen de vijf Mogendheden.
Tot nu toe hadden de Belgen van Franlrgk
iets anders gewacht, dan de opvolging der overwe‘
gingen , en de daaruit volgende besluiten van des’.

zelfs regering, hun‘ deed zien; doch daarmede was
het einde ook gekomen van al die redenen, Welke
ben voor ‚eene onbelemmerde uiting hunner ge»
voelens hadden bewaard. De Luxemburger: werden

daarop te wapen geroepen , u om de handlangers der
« dwingelandij n (dit werd gezegd in een stuk dat
den ll April werd uitgevaardigd) te verwinnen. Geen
u woorden,— geen ijdele redenen meer, - te wapen!

« Binnen weinige dagen zullen de benden van het
« Duitseh Verbond eene poging doen om Luxemburg
.« te bezetten.

Belgen 1 de Luxemburgers zijn uwe

« broeders , gij zult hen redden of met hen ten on‘
« der gaan! Op het eigen oogenblik dat het Verbond
« het waagt , den voet op ons grondgebied te zetten .
« zij geheel België eene legerplaats. Dappere Belgen l
‘(te wapen ! — op — naar Luxemburg ‚’ Overwin‘
‘t’‚níng en vaderlandl zij onze leus! »
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In de zitting van het Belgisch kongres , op den
April, verklaarde de ‘heer ROBAULX ‚ dat

Frankrĳk het onafhankelijk België , door zelfzuch
tige argelistigheid, eerst langzamerhand had ver
zwakt, om hetzelve daarna den doodslag te geven.
« Vragen wij ‚) (ging hij voort) « dan voortaan raad aan
e ons zelven; doen wij eene oproeping aan de volken,

« want de strijd tusschen de volken en de koningen
« moet beginnen.
hebben bewijzen genoeg ge
.‘ geven van onze gezindheid , om voor de rust van’
« Europa opofferingen te doen. Men maakt van onze
« lankmoedigheid misbruik; dat wij dan ook de hulp’

«
«
«
t‘

middelen, die ons’ten dienste staan, gebruiken.
Luisteren
niet meer naar de raadgeving en van
zelfzuchtige trouwelooze vrienden ;’—-’men tracht
België‘ te verscbeuren ; en zouden wij dan nog in

« schikkclijklìeid hebben voor hen ,

die ons .zoo

« wreedaardig ‘bedrogenbebben ‚t’ Neen I nu de’
(1 koningen ons den oorlog verklaren, verklaren‘
u wij ook denoorlog aan de koningen! u
‘LODEWIJK PHILIPS bad ,

ter oorzake van de‘

voortdurende woelingen in Franlrrĳk , een nieuw’‘
Ministerie benoemd. Dit Ministerie ‘bestond juist‚
uit mannen‘, die , in de aangelegenheden der zaken‘‚
van België; ‘het’ stelsel‘ der niet-tussc/zenkomst„
volstrekt wilde‘ handhaven. ‘‚ De verwachting van’
mannen
België werd
zoo hierdoor
als m‘: srassann,
geheel. te leur;
diegesteld.
sedert de‚
maand October 1829 het ‚ontwerp bad gekoesterd ,
om Belgi.àﬂonder het bestuur van’ Frankrĳb te‚
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brengen , had dit reeds vroeger eene botsing ver’

oorzaakt.‘ Dezelve werd tot eene hevige uitzinnigheid.
‘vervoerd,’ toen , in de zitting van 16 en 18 Maart

1831 , van de ‘Kamer .(ler Afgevaardiglen‘, door een
der Fransche Ministers, werdgezegd: ì(Wij be

« weren {dat vreemde’ Mogendheden het regt niet
«bezitten, om 'in‘ de binnenlandsche zaken van
u andere Staten gewapenderhand tusschen beide
« te komen.‘ Voor ons zelven passen Wj dit be‘
« ginsel toe; maar moet men daardoor verstaan,
u dat wij, overal, waar het niet geëerbiedigd

«wordt, oorlog zullen voeren? dit zoude slechts‘
« eene andere soort van tusschenkomst zijn. n In
boe verre Frankrĳk die niet ‘s tusschenkomst
gehouden heeft, staat nader te melden. îAlthans
zeker is het , dat de uiting van’deszelfs bedoe-’
dingen , gevoegd bij de toetreding tot het Proto
col, en gevolgelijk tot de zaken van‘ Luxemburg’
de Belgen eene taal deed voeren, die voor de nog niet
genoeg bevestigden Franschen troon hoogst gevaarlijk

was (*).

De niet-tusschenkomst, op wierbescher‘

(*) Enkel bewijsis hier ‘genoeg: Thans maakt
(Lo
mswrK rnILIrs) misbruik van‘ onze inschikkelĳkheid, en ‘
vemorloolt u op nieuw den gebiedenden toon ‚der Protokol‘
len;

vve’l nu,

Wij zullen het u laten aanzien;

om uwe

ongeregtiglieid te keer te gaan, vertrouwen Wij niet enkel
op onze eigene krachten, wij zullen eene oproeping aan

‚uwe onderdanen doen. O LODEWYK rmnìrs! indien het
eerste kanonschot der Pruissen op onze legerbendeu uwen .
troon doet wankelen, wijt dit aan niemand anders dan u
zelven. «En op eene andere plautsuû ‘Zijn Wij dan zoo
diep gezonken , dat 24,000 bajouelien van liet Duitsche ’
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ìming de Belgen hunne omwenteling hadden aan‘
‚ gedrongen , werd hierdoor juist geschonden.
‚ De Ĳpstand van de Polen tegen den Keizer van
Rusland, die, tijdens der Belgen ondankbaren
afval vanhet vaderlijk bestuur des Konings der
Nederlanden , was uitgeharsten, was mede oorzaak
‚dat de Belgen hunne stem tot eene hoogte ver

bieven, waarvan de geschiedenis geen voorbeeld
kent.’ , Vooral in de maand April, toen de Polen
’ de Russische Generaal GEISMAR tot eene achter
waardsche beweging noodzaakte, kenmerkte de
grootste partij

der Belgen zich als onzinnig, en

veroorloofde zich die partij openlijk bekend te ma
ken; dat zij, na de roemrijke overwinning der
Polen‘, (zoo werd het terugdrijven‘ van GEIS
‚lun genoemd, hoewel er geen overwinning be
.stond)’ waardoor aan de magt van Rusland,
Oostenrĳl; en Pruissen de doodsteek zoude_ zijn
ltoegebragt , niet te verschoonen zouden ‘zijn,

indien zij nog’ de bevelen van Londen of Parĳs
lìleven afwachten. «
behoeven, ‚) zeide de
partij, a ons niet meer tegen Pruíssen en Hol

« land te verdedigen, maar hebben slechts den
‘bondgenootschap genoegzaam zouden zijn , om ons we
der onder het juk te brengen? Op! trekken Wij die huur
lingen te gemoet; ontrollen wij de vaan van September; en
roepen

wij

allen in

onze

rijen, die een Belgisch hart

in hunnen boezem voelen kloppen ‚- wij ten minste znllen
onze beloften gestand doen‘, elk gewest, hetwelk de wa
penen opvat en in ons vnr‚ue huisgezin treden wil,

zal

‚met liefde ontvangen worden, en in voor- en tegenspoed
met ons deele. Courier de B/‘uxelles ll April l83|..„
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«fakkel

des

oproers in Noord-Brabant! en de

i! Duitsche Staten aan den Rijn te werpen. ’»’
In een land ‚ alwaar zulke gevoelens lang gekoes
terd zijn , doch nu geheel openbaar den boventoon
hebben, kan het, volgens den aard der gesteld
heid, niet anders, of het volk, dat zich niet op
die hoogte kan verheffen , van waar het de staat

kundige aangelegenheden zoude kunnen bezien ,
wordt van de eene onzekerheid in de andere be
sluitenloosheid geslingerd, en begaat buitensporig

heden. Deze waarheid werd in Belgiëdoor daad
zaken bevestigd. Reeds in het, laatst der maand
‘hadden verscheidene verwarde tooneelen te Brus

‚sel plaatsgehad , die door de gewapende Burger‘
wacht zoo'niet begunstigd, ten minste niet b‚elet

Werden. .Azanzienlijke ‘buizen werden geheel ge
plunderd , en de bezittingen van goede ingezetenen
en fabrikanten waren der verwarring ten prooi.
Bij al deze verregaande ongeregeldheden‘, die uit
de gesteldheid van den staat der zaken natuurlijk
"oortkwamen, werden door eene der in België
zoo menigvuldige partijen, eenige lieden van de
laagste volksklasseomgekocht , (*) ten einde nieuw
oproer te stichten. De persoonlijke vrijheid he‘
‘stond op dien tijd inde daad niet. De volstrekte
regeringloosheid vertoonde zich met al bare gru
welen , terwijl de regering en politie zich stil hield.
Deze rampzalige toestand bleef voortduren , som

tĳds dragelijker dan vroeger; doch. dit was dan
’(*) Journal , 1e Beige du 22 Fevrier.

‘1’ «
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de voorboden van eeue‘ heviger’ ‘uitbarsting ’ van
t oproer , zoo als zich o‚p den‘ 28’l‚îl‘ Maartï te ’Br’ua’

sel weder vertoonde. Onder alle andere huizen,
die hierbij geplunderd werden , behoortîdat vanldeh
gewezen

Gouveneur van Henegouwen, ‚MAÌJÀR.

Om dit oproer dan eindelijÎk te stuiten (hetgeen
zelfs

voor ‘de hoofden

der wanorde noodzaak

werd) gebruikte men verschillende middelen. De
Regent deed afkondigingen doen; de Brusselsche
klub (een genootschap) deed dit insgelijks.‘ Het volk
van Brussel werd daarin eerbied voor de eigendomì
men aangeprezen, en -‘ den oorlog aamHollandI
Brussel, de zetelplaats van de oorzaak des op‚
roers , was echter de eenige stad niet, waarin hetzelve
den boventoon over orde en wetten‘had. d’ In het
laatste der maand Maart, kenmerkte de‘ steden‘
Luik , Mechelen en Antwerpen‘ zich ‘door de grove

buiteusporigheden , die daarin op nieuw gepleegd
werden. ‚Te Gent , alwaar de Generaal‘ der beide

vlaanderens ‚ DUVIVIER , in het begin des jaars , de
rust eeuigzius had hersteld , werd dezelve in de
maand Februarij jammerlijk gestoord. Het wasden
Gentenaars nog‘ niet vergeten ‚ hoe veel welvaart zij ,
ondcrhet b’estuur van den Koning‘, hadden genoten.
Bij al de middelen , die onophoudelijk door de
volksleiderswerden aangewend , behield de gedachte
hieraan‘ wel eens het ‘overwigt ‘, ‘en was oorzaak
dat nu en dan een oranje vlag , op‘ openbare plaat‘
zen, werd ten voorschijn geb’ragt. hetgeen ook in deze

maand gebeurde. —- De afgezant van nu PONÏĲÉGQU
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LANT ‚‘ meîüìaiiäìrnnìïtiastr‘ Gnneomu’, bekenäﬂòor
zijïíeh mislukten aanvallop’ Stìzats-Vlaahdereh, he‘
gaf zich, op ïdefttjding hieí“van‘,‘met omstreeks400
manjvan Brugge naar GemĲoverronìpeldealdaar de
wacht leende Brugscltenpoort , en trok daarop‘,
onder “geroep ’van‘ 2 leve de Prins van Oranje l
door de stad. Dadelijk werd bijidoor een’Lgroot
aantal werklieden ondersteund , die ‚ ‘door dentoe“
stand , ‘ waarin de Belgische vrijheids-‘zonen hen

gebragt hadden, geheel zonder werk waren. —‘
De Gouverneur van Ûost-Vlaarlderen werd genood‘

zaakt, den"Prins van Oranje uit te roepen. Hunne
pogingen "hebben evenwel niet gebaat ; de‚over-"

magt was te groot.
‘-— aldaar
Ook ingeheel
het laatste
dermaand
ltliaartpwerd
de’ orde
verstoord.
‘Eene
gewapende bende doorkruìstede‘ stad ,.’ loste eenige
‚geweerschòten op"de burgerwaclìt, voerde eenen

vrijheids-‘líoomnret zich mede,en pleegde, dënzelven
op verschillende"plaatsénkin dëÜgronîiíplantêiíde.
de schandelijkste baldadighedetì. Äﬂetîlväëlvboral ‘
te Gent ,‘ alwaar eene bijzondere botsingbestond tus
schen de fabrikanten, die den vorigen staatvanî za
ken ‘ terugwensehten, en de tegenovergestelde partij,

die door eenige volkleiders warenaangevuurd , om,
ongeacht den bestaanden Wapenstilstand, tegen de

Hollanders met het zwaardop te treklîen. Deze toe‘
stand’ bragt het Vlaamsche volk‘, in liet begin der

maand Mei, in strijd met hîet opgeworpene Ministerie;
zoodanig, dat de kreten: u weg met de ‘Ministtarslè de’
dood aan de verraders l ä - zich dooi_geheel de stad
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verhieven , en een stuk aan den Regent werd gezon
den , door de Gentsche leden van het Nationale kon
grcs onderteekend, houdende inlichtingen nopens
den staat , waarin Vlaanderen en de stad Gent zich
bevond, sedert het Ministerie , hetwelk het vaderland

verried , of zelf door verraders bedrogen werd , de
openbare zaken aan den Regent in ‘een verkeerd

daglicht stelde. Tusschen de hoofdleiders der Gent
sche klub , (een genootschap , dat zich , even als dat
voor de openbare veiligheid, in Gerát gevestigd had)
en de gezagvoerders te Brussel bestondeu bovendien
groote oneenigheden. Ter oorzake daarvan, was de
stad Gent

reeds vroeger buiten de wet

gesteld,

en had sedert dien tijd, de klub en het genoot
schap ‘voor o penbare veiligheid het gezag in de
stad
op de
zich
genomen.
Om
orde
te herstellen , zond nu de Re-‚i

gent eenig krijgsvolk van Brussel af, met bevel,
om den stads-soldaten van Gent en den kononniers

der burgerwacht de stukken geschut te ontnemen.
Doch toen waande men de maat van beleedigingen
vol, en deed eenige stads-soldaten naar den kant van

JJÎGCIDO uittrekken, om de kompagnien voetvolk , die

van Brussel aigezonden waren , den intogt te betwis
ten. Het gevolg daarvan was, dat de Brusselsche
aanvoerder .niet binnen Gent kwam , dan na alvorens

verzekering te hebben gegeven . om niets tegen de
Qverheidvan Gent (de klub en het genootschap voor
de openbare veiligheid); te ondernemen. ‚In eenen’
goodanigeti. toestand van "erwarring, die door,
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de verschillende .partijen werdbewerkt, ‘en waar‘
van het volk, niet wetende waar aan zich te hou-i
den, dewijl het met de kuiperijen onbekend was,
meestal het slagtoffer was — verkeerden onderschei

dene Belgische steden.
Terwijl alzoo devolksleiders den toestand des
lands verërgerden, maakten de Belgische krijgs
benden zich onophoudelijk schuldig aan het ver
breken van den wapenstilstand, door het grond
gebied der Oude - Nederlanden te schenden. Het
gedeelte van Zeeland, waarin , reeds onder PON‘
TÉCOULANT , strooptogten waren ondernomen, werd
van tijd tot tijd door hen geweldadig aangedaan.
Uit een rapport van den gewestelijke bevelheb‘

ber van Zeeland blijkt ‚ dat eene patrouille , ’ op
den 2d‘m Februarij, gaande langs de grensschei
ding bij SIS-Kruis, door de muitelingen werd
aangevallen. Uit een ander rapport van denzelfden
bevelhebber, den Generaal-Majoor DES TOMBES,

blijkt, dat, op den 19den derzelfde maand, eene
patrouille mariniers , onder bevel van den Luitenant
‚SJACOB, die van Sas-van-Gent, langs den zee

dijk, naar Plzilippine was gezonden, op oud va
derlandsch grondgebied, door de Belgen eerst be
schimpt en daarna beschoten werden. De mariniers
hebben ben evenwel op’ de vlugt ‘gedreven. " r
Op den 19ä““Maart daaropvolgende, had een
dergelijk voorval plaats. Ter oorzake van de be‘.
staande vijandelijkheden, wasbepaald geworden,‘
dat geen Vlaanische visschersschuiten in den Braak
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man

een water , ‘dat langs het Zeeuwseh grond‘

gebied stroomt) zonder visch-akte,‘mogten ver

sc‘hjnen; desniettegenSt’aande liepen verscheidene‘

zoodanige schuilen op dien dag uit de. haven van
Boucltaute uit.

Ter uitvoering denbestaande he’

Paling, werd ,: ‘door eene daarbij liggende kanon‘
neerboot n’ 13‘, een ‚schot gedaan,‚.’o.m deze vaar;

tuigen‘ te doenbijdraaijen. ‚ De Vlaamsehta visschers
toondenzich hiertoe_ ongenegen‘, ‚waarop , van eene

andere kanonneerboot, n‚ 10,‚‘eenige gewapende
manschappen met: eene sloep uitgezonden werden,

‘ om ‘hen hiertoe tmneodzaken‘, doch ‘zĳĳweiger
den; De manschappennuit ‘de ‘sloep dreven‘ de
visseliers door geweerschotenop den wal. Hier‘
mede de‘ taak volbragt ‘zijnde , wendde de‘ sloep ,
om’ zich Weder naar ‘delmnonneerboot te begeven ,
doch werd in’ het voorbij ìvaren. „van het fort
Isabelle, door de Belgen met een geregeld geweer

vuurbegroet- ‘Eenekanonneerboptlîwam toen ter
hulp en liet het ‚Vülil‘ niet onbeantwoord; het
lage water noodzaakte‘ dezelveeehter, aapdeyzel

venrankerplﬂats

Plòilippine terug teikeren‘. In‘_ ‚‘

tusschen was ‚de sloep aaìpden grond geraakt‚, en
een der‚ matrozen daarin gekwetst geworden ‚kwaal‘

door de manschap, genoodzaakt zijnde dezelve te
verlaten, over de ‘s.chorren‘,.bij‘’dﬁ‚ kanonneerhoot

n0 ‘13 , hulp kwam vragen en verkreeg. .De Belgen
zonden daarna, bij het opkomengvnn het water,
een bootje van wal, om deverlatene sloep meester

te worden; zij’ werden evenwel hierin verhinderd,

lïïäì
door ‘de kanonsehbten‚die uit de boten gelost wer’'
denM’In ‘dezelvastgeraakte sloep bevond zich eene
Nederlàndsehe vlag.‚ Men wilde tot redding’ der
zelveî niebs onbeproefd laten , ofschoon het gevaar ‚
dpon heteanh’otîldelìde vuur der Belgen, ‘groot was‘.
EBB’ìIIIMÚOQS ,’ ‘met name HQBÈYN ’," trotseerde moe
dig ‘dit gevaar", ‚J‘ :z’w0rn haar‘ (1e bootï, terWijl hon‘
derdeiìkogels ’dei"Belgen , die zicli achter den dijk
verborgen, op hem afgezonden werden’, en‘ bragt
de l’v‘lag‘, onder‘ het gejuich der inwoners van P/ii
lĳjlâiïíe ‚ï de!‘ "soldatem ‚en‘ schepelingen , naar de’

kanonneènhoot téììugﬂ’ïEene stdulevdaad als deze ,’
wedrliij deiﬁBelgeú‚’ vemadejrlijkì gedrag gekenmerkt,‘

al’ de Hollandsche mqed. voor’ de ‚tweede ‚maal
iëb íluislerfijkdË’llët ‘lîéht‚ vverd gesteld’, kon niet
onlielooúd blijven. DeJKoning hethigdewiju welis
gevállenîdaarover‘, ‚en schonk JACOB’ ‘HoBEYnrde
militaire willemsortle van de 4de klasse. Ook (10011
verscheidene‘ genoodschappen werd zijne daad er
kentelijk beloond.
De vijandelljkheden ‘der Belgen‘blevemvervolgens
(*) Zoo als‘ van het genootschap Zeemans/zoop p te Am’.
sterdam gevestigd, waarvan hijeenen zilveren bekerì’ out

ving met het opschriftì‘ ‚

‚ o

‘ .
H U L DE
‘nu nu‘ zEEMÀNs-KoLLEeIE; ZEEMÁNS‘IÎOOP,
n: AMSTERDAM ,

‚‚l

aan den, onverscllrokken’ maed van den vaderlandse/ken zeeman

‘

HOBEINÏ

tot behoud dee’Hollandsche vlug , op den
‚l9den Maart 1831, beloond.
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in Zeelanrl voortduren; zelfs in het begin der’
‚maand Mei werd de weg naar ‚St. Jansteen,
gelegen bij de vesting Hulst, door omstreeks 160
welgewapende Belgen verontrust, en op den 11d“

den aanval tegen de Hollandschen troepen begon
nen. De Overijsselsche schutterij heeft hen over
de grenzen terug gejaagd. Andere schendingen
van grondgebied werden‘ omstreeks dezen tijd in
Noord-Braband gedaan.
’
.Intusschen was de deserteur DAINE , na zijne

vlugt uit Brussel. veroorzaakt door de krijgsbe
weging dwars door het vijandelijke land, gedaan on
‘ der bevel van den Hertog van sAXEN-WEIMAR (zie
bladz. 95) weder terug gekeerd, en door de
Brusselsche gezagvoerders tot Divisie-Generaal en
Qpperbevelliebber van het leger der Maas he’

noemd.

Als zoodanig bevond

zich te Ton

geren ‚ en ldeed van daar reeds in Januarij aan
den bevelhebber der vesting Maastricht, DIBBETS,
verscheidene brieven toekomen, waaruit duidelijk

blijkbaar was, dat zijne meesters niet geneigd
waren, om de uitdrukkelijke bepalingen, vastge
steld in het Protocol van 9 Januarij, te doen

nakomen; volgens welke de Belgische krijgsbenden
moesten terugkeeren in de stellingen , die zij vóór

den ‘21 November bezet hadden. Het over
schrijden van die bepalingen veroorzaakte on
derscheidene vijandelijkheden. Te Smeermaas had
in Februarij, volgens eenen brief van den Lui
tenant-Generaal DIBBETS, eene bende Belgische
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krijgslieden, ‘ eenen ‚iìanvhl op ‘ ‘de ‘aldaar liggende
troepen gedaan.’ De‘ zaakgelastigden van Lord’
PONSOMBY , ‘de Heeren‘ ABERCROMBIE en ‘Wurm

begavelrzich daarop naar Limburg’, teneinde‘
allel inlichtingen te bekomen omtrent den staat der
zaken,‚zoo als die zich op den 21ste“ November

des’ vorigen ‘jaars ‘bevonden had. De vijandelijke
heden,
Smeermaas voorgevallen, deden hen
besluiten om ’ zich derwaarts ’ te begeven‘; ‘doch
omben te misleiden was de Belgische post ‚’ die
zich aldaar kort te voren had bevonden, terug
getrokken. Geheel anders was het ‚evenwel te‘Eys-'
‘den ’, alwaar geen Belgisch krijgsvolk‚zich"’mogt

bevinden: bij den aankomst der zaakgelastîgden ,
werd de trom’geslagen, en ‚liep‘ een ‚aantal‘ België

sche‘ vrijwilligers te‘ wapen ‚r om de geweren te
laden. ‘- De vijandelijkhedenin Liìnburg‘, door
‚de Belgen gepleegd , bleven {voortduren ‚tot dat
luisterrijke wapenfeiten, onder bevel van Oranje‘,
het leger van de Maas tot ontzag dwongen.’ -‚-\
Ook „‘ te Ĳdntwerpen, alwaar ‘de getroffen wa
penstilstandptusschen de Generaal CHASSÉ €11
‚GHAZAIÀ, na de ernstige vermaning op den 27ste!‘

‘November , door den wapenstilstand , van wege de
‚ Mogendheden vastgesteld , vervangen werd , maakten
de Belgen inbreuk op dezelve. Sedert dien tijd,
tot op het laatst der maand Apriliìhad men zich

de verregaandste uittartingen tegen debezetting van
de ’ vesting ‘der stad veroorloofd , en meer dan eens
op dezelve gevuurd ;’ doch in het begin der maand
’
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Mei werd‘het,’verbreken van de geslotene overeen’
komst van ernstiger aard. Op de vaartuigen ‚adic
naar de sterkte bestemd waren of zich van daar be
gaven „werd door de Belgische posten onophou
delijk gevunrd. Deze vijandelijkheden veroorzaakten
eene langdurige briefwisseling tusschen den generaal

criÀssË ende Belgische majoor DE ĲEAU.

In

tusschen waren de Belgen op middelenbeda‚cht,
om zich, zoo veel mogelijk, in staat van ‘regenweer
en aanval te stellen; iets , hetwelk natuurlijk, bij
dien stand der zaken, eene nieuwe inbreuk was.

Tot dat einde wierpen zij verschansingen aan de
beneden- ‘en boven-Schelde op, waarmede zij de
vloothedreigden ’, welke zij ‘door dit middel hoopten
inyte sluiten. Ook waren deze verschansingen on»
dîer‚het geschut der vesting opgeworpen: men had
zich dit veroorl’oofd,steunende op den eerbied, die

dc Generaal ‚CHASSÉ voor de‘ wapenschorsing had.
De brillen (lunettes) van de vestingKiel en S2.
Laurent had de Generaal inmiddels doen ver
sterken, Ábvereenkomstig de twee eerste artikelen

‚ìderdiestaande wapenschorsing.‘ Reeds langen
was die maatregel van verdediging uitgesteld ‘ge
worden , om alle aanláding tot vijandelijkheid te
voorkomen, doch de’ toebereidselen van eenen ‘regi

‘strecks aanvallendon aard, die de Belgen zich ver
oorloofden, en de ongewachte ‘aanval op’ de bril
Bik-Laurent noodzaakten den ‘Generaal hiertoe.
‚Met dit ‘alles was de‘ Belgische Majoor DE L,EAU

îniet tewreden’, en drong opïde ontruiming van
(‘n

na
de bril StwLaurent aan. Hij deed daarop de lnrizezi.
en het houtgewas in de nabijbeidwan St.-Laurent
door scherp‘sclì’ntters bezetten , dic’vervolgens het
vuur ppenden ‚tegen ’de‘‚bezetting van die sterkte.‘
Dit werd dadelijk ‘beantwoord,’ terwijlíde Generaal

hierover een’ brief’ aan de militaire gezagvoerders te
Antwerpen deed ‚toekomen. Eenige ur’en hielddit
gevecht aan,‘ waardoor wederzijds verscheidene ge‘ ‚
kwetst werden. ‘
‘
. ‚
‘ ’
Middeleiwvijl‘ Was het in Brussel bekend gewor‘
deindatteﬂntwerpen vijandelijkheid gepleegd werd)
De Fransche‘ Generaal BELLIARD en ÎeHÀRLBs
WHITE, zaakgelastigden van lord ‘ronsonar, welke

laatste zaakgelastigde ’, ter’ oorzake lvan de vijandelijk’
heden, in het gewest Limburg was geweest , begaven

zich hierop naar Antwerpen , ten einde de oorlog’
voerende krijgsbendenwederkeerig tot het staken .van

den strijd te bewegen. — Bij derzelver aankomst , op
den lôdeùMei , waren de vijandelijkheden gestaakt, en
deden zij den Generaal CHASSÉ het berigt toekomen,
datde Belgische regering aan derzelver krijgsbenden
bad gelast , om het beginnen van alle vjandelijk’
heden te vermijden ; en slechts dan vijandelijk’ te
handelen, wanneer zij aangevallen werden. De beide
afgevaardigden drongen daarna bij den ‘Generaal aan,

op het terug trekken der Hollandsche brijgsben
den uit de sterkte St.’ Laurent , dewijl het bezet

ten daarvan , volgens hunne meening , oorzaak was
geweest van de vijandelijkheden tegen die sterkte ‚ en
de fakkel des oorlogs hierdoor geheel zou kunnen
l2*
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ontstoken worden.

.

gaven hierbij de verzeke

ring, dat men te Londen op het punt was , om

de zaken tusschen Holland en België te schik
ken, ‘dewijl zij de vaste overtuiging hadden, dat
vóór het einde dezer maand alles, hiertoe be

trekkelijk, zou geëindigd zijn. De voor Oud-Ne
derland zoo schadelijke ondervinding in dit op
zigt , ‘heeft echter het tegendeel geleerd. “ De ge
neraal GHASSÉ, een beWjs willende geven hoezeer
hem het behoud van den algemeenen vrede ter
harte ging ‚ verbond zich daarop de werken, tot
herstel of meerdere bevestiging der sterkte St
Lèturent, te staken, en alles in den vorigen toe

stand te doen blijven. alléén met ‘achterlating van
eene politie-wacht , ten einde te voorkomen ,‘ dathet
Antwerpsche volk van de laagste klassealdaar

geene .schade zoude kunnen aanrigten ‚ hetgeen in
den afgeloopen’ winter meer dan eens was gebeurd.
Aan ‘de ontruiming van St- Laurerztverbond de

Generaal evenwel, billijkerwijze , niet alleen de sta‘
kíng van het voortdurende aanleggen ,‘ maar ook’
‘hetrwegruimen der middelen van aanval, diede
Belgen reeds voor die sterkte geplaatst hadden.

‘Niettegenstaande deze blijken van den Generaal, om
‘de rampen des oorlogs te voorkomen, deden de Bel

gische gezagvoerders , terwijl BELLIARD en WHITE
naar Brussel terug gekeerd waren , reeds den 184m1 ‚

op eene bedekte wijze, aan de werken van aanval,
in den omtrek dei‘ vesting , arbeiden.

Het maken

van loopgraven‘ behoorde .onder dezen arbeid.

\l&l
De Generaal deed hierop dadelijk aan de afgevaar‘
digden , die weder naar Brussel vertrokken wa
ren , deze trouwelooze handelwijze kennen , en den
Belgischen Majoor vragen naar de oorzaak waarom

zulks geschiedde. De Majoor gaf hierop te kennen,
dat hij geen bepaald antwoord kon geven, maar
den raad van

verdediging bijeen had geroepen,

die van oordeel was geweest, de beslissing hierom
trent van den Regent te vragen. Intusschen maakte
men zich den tijd ‚ die hiermede verloopen moest,

ten nutte, en bleef men aan de verschansingen
en loopgraven met spoed arbeiden.

Zulk eene handelwijze wekte de verontwaar
diging van den

Generaal op,

die , ziende

dat

noch vroeger getroffen overeenkomst, noch mid
delen om den vrede te bewaren , werden in aan

merking genomen, onmiddelijk daarna, den Bel
gischen ‘Majoor deed‘ weten dat, indien heb werk

van aanval niet binnen zes uren ‚ophield, het ge
schut der vesting die werken zou beschieten; en
indien men binnen die zes uren, de door hun op
geworpene verschansingen‘met geschut mogbvoor

zien , hij als dan onmiddelijk hen zou aantasten. —

Een berigt van denzelfden inhoud deed de Gene
raal aan den Burgemeester der stad Antwerpen toe
komen, dewijl alle redenen bestonden om te ver
onderstellen , dat de waarschuwing, door hem aan de‘

militaire gezagvoerders te Antwerpen gedaan , zot»
veel mogelijk geheim zou gehouden worden. ‚
Deze bedreiging, die ongetwijfeld (wanneer niet‚
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aan denhijzijnde eisch‚ was voldaan geworden)
ten‘ uitvoer zou gelegd zijn , had eene goede uit
werking: voor den bepaalden tijd, kwam de ver‘
zekering, dat de Werken van aanval zouden gestaakt
worden. De staking hiervan helettede echter de
vijandelijke gezindheid der Belgen ,. en de pogingen
ter uittarting der Hollandsche krijgsbende niet.
Op den volgenden dag, zijnde den 209m‘ Mei,
begaven zich ongeveer vijftig personen, zijnde
militairen en burgers, naar de bril (lunette) van
St. Laurent ‘planteden daar, op 100 passen af
stands, een Belgisch vaandel, rondom hetwelk zij
zich schaarden , en met de vuigste beschimpingen‘

de bezetting nittarteden‘. De laaghartige Wjze van
handelen , bij zoo vele gelegenheden aan den dag
gelegdr, maar vooral met het verradelijk‘ aanran
den‘ van de kanonneerhoot, waarop VAN SPEÎK

hevel voerde, en met het beschieten van HQBEYN‘,
(terwijl deze door de golven heen geene vijand
schap

bedreef,

maar

slechts

de

Hollandsche

vlag poogde te redden) moest ook nu bewezen
worden.

Doch even zoo’ als van SPEYK, ge

lijk ‚REINIER KLAASSENS, zich niet aan de
beschimping

vijanden

en mishandeling

wilde overgeven , de

zijner laaghartige

eer

der Hol

landsche natie‘ handhaafde, en daar mede he‘

Wees,
roem‘
ren;
vlag,

,tot welk ee‚n"duren prijs ‘de Hollander de
zijns Vaderlands ongeschonden wil’ bewa
even zoo als nonaYn‘, tot redding‘ van"d’e
de golven en het vijandelijk lood trotseerde;
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even zoo werd den Belgen thans op nieúw eenî
hlijk ‘gegeven wat het volk bestaat , dat door hen
veracht, bespot en vernederd werd. — De fuselier

HENDRIK van LEUVEN , die, boven op de capon
niere‘ der sterkte. in zijn hloote hemd werkte,
ziet ‘der Belgen bedrijf, springt ecnsklaps naar
beneden , dringt met drift onder dezelve, en‘
doet hen verbaasd vlugten. Hj grijpt daarop het
vaandel , en verscheurd het met zijne tanden, ten

aanzien van meer dan vijf honderd Belgem’ Lang
zaam keert hij daarop naar de caponniere terug en
liervatzijn werk.—- De Koning beloonde zijne’
stdnte daad, die door elk Hollander erkentelijk‘

wordt herdacht.
L‚ang hadden nu de Staats-orkanen over het Oude‘

Nederland gewoed, en den toestand , waarin‘ het
zelve zich reeds , na den geheelen afval der Belgi
sche. gewesten , bevond‘, merkelijk verergerd.‘ De
Brusselsche gezagvoerders weigerden hardnekkig
de toetreding tot de grondslagen der scheiding,
die door de gevolmagtigden der vijf Hoven, in‘ de
Protokollen van 20 en 27 Januarij , waren vastgesteld;
De medewerking van den Koning, door kommissa‘
rissen te zenden ‚ en dezelve aan de conferentie te

Landen bekend te maken, baatte derhalve niet‘; even‘
mi’n als den aandrang van de gevolmagtigden de:

Konings op billijke schikking met Oud- Nederland.
Ter leeniging van den onzekeren en hoogstgevaar

lijken toestand, had de Koning reeds , na de aanne‘
ming van de Protokollen van 20 en 21 Januarij (het‚
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geen deed verwachten , ‘dat de zaken eerlangeen
einde zoudennemen) aan de conferentie het ‚ver
langen betuigd , dat de Belgen hunne wapening ,
door den voortgang der onderhandelingen over
’tollig en doelloos geworden, mogteit verminde
iten en staken , opdat daardoor de krijgstoerustin
gen, die den staat drukten , zouden kunnen wor

den beperkt. De Belgen bewilligde hierin niet.
Zij bejegende de conferentie van Londen op eene
wijze , welke‘, zelfs te midden van eenen gevoerden

oorlog , strijden zou met de gebruiken van het be
schaafde Europa. U) Zij bleven de grenzen van Qud
Nederland ontrusten , weigerden de stellingen in het

gewest Limburg aan te nemen, die op den 21ste!‘
November 183i door hen bezet waren geweest ‚ en

bragten alzoo de rampen des oorlogs, zonder doel ,
op onderscheidene grensbewoners over.

Het werd

dus hooge noodzakelijkheid ‚ om de krijgsmagt,’ die
den Koning ter beschikking stond, in plaats van
te verminderen, in stand te’doen houden, zoo

niet te‘ vermeerderen: een aanzienlijk‘ gedeelte der
bevolking, werd alzoo aan deszelfs huisselijke be
trekkingen ontrukt. De instandhouding en verzor
ging dier krijgsmagt , die, ter beveiliging van het

Vaderland, zich de ongemakken en het gevaar ge
troostte ,’ en die meer dan honderd en‘ twintig dui
zend man beliep. was eene der eerste en duurste
(*) liledcadeelíngr des Nederlandschen Ministers van Buiten
landsche-Zaken

aan de leden van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal , op den 2 April l830‚ ‘
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verpligtingen , door den ‚Koning te vervullen ; maar ,

ter vervulling van dezelve , waren verbazende som
men gelds noodig. Als eene blijk van vaderlands
liefde en gehechtheid aan den Vorst , en goeden wil
der ingezetenen van den gefolterden staat , moet
gemeld worden de geldelijke opoﬂeringen, die ge
daan werden tot stijving van ’s lands schatkist,
welke,‘ omstreeks ‘de maand ‚April, meer dan
‘vĳ/maal honderd duizend guldens beliepen; en
tevens het verzorgen van de krijgslieden, die,

zonder onderscheid, met den warmsten ijver van
verkwikking en verplegingen werden voorzien. Doch
voor eene zoo groote behoefte , waartoe , om in de
zelve te voorzien, meer werd vereischt, was dit
geheel ontoereikend. De schatkist , door reeds vroe

ger gedane uitgaven,
meerdere stijving.

was uitgeput, en behoefde

Dit verergerde den

toestand

des lands aanmerkelijk. Reeds in het vorige jaar,
was de Koning genoodzaakt geweest, eene betaling

bij wijze van leening te doen , in evenredigheid van
hetgeen ieder in de direkte belastingen was aan
geslagen; daarop volgde in de maand Maart eene

leening van twee-en-veertig millioen guldens; en
het vervolg van tijd leverde de noodzaaklijkheid
op, om nog eene nieuwe , van zes-en-dertig mil
lioen guldens te doen. (*) Eene zoo bovenmatige
(*) Deze leening werd echter niet geheel gedaan. Door
vrijwillige inschrijving, uit alle gedeelten van den Staat,
en onderscheidene standen, klom dezelve tot eene hoogte
van f 17, 998,300. — Dit leverde de hoop op , dat derzelver
bedrag , gevoegd hij de middelen door de wet toegestaan ,
i
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inspanning van krachten,‘ waarvan de getrouwe
Gewesten het treffendst vookbeeld’ opleverden , die

inderdaad meer overeenkomstig de vaderlandslief
de, dan derzelver hulpbronnen was, puttededie

krachten , bij den langen duur der omstandigheden
jammerlijk uit. Om de schatkist zoo‘ veel nmgeî
lijk‘ te verligten , had de Koning , in afwachting der’
nadere bepalingen, ‘welke door hem op democr

stellen der staats-kommisie.‚’ingeàteld bij besluit van
den 25 Oetober 1830, ( zie bladz. 69) zouden; wor
den gemaakt tot vereenvoudiging en besparing in
het bestunr , reeds voorloopigiìfgezien, van een

gedeelte van de inkomsten der kroon‘, hem bij de
grondwet toegekend, (*)
deed nu den ambte
naren , waarvan het inkomen of de toelagen van
duizend tot vijf duizend guldens beliepen , van vier‘
tot twintig guld’eh’’ per honderd korten: opzígte’

lijk ‘gehuwden‘, weduwenaars’ met kinderen ,’ en we‘
duwen werd onderscheid ‘gemaakt.

Ovîereenkomstig het. besluit van den ‚‚ Koning ,‚
wearbijeene staàtsikommissie werdùìbelast met het
ontwerpen der wettelijke bepalingen, welke‘ noo-’
dig zouden zijn, omin den grondwet veranderin

gen daar te stellen, en tevens opdat de natie ein‘
genoegzaam zouden zijn, om inde Staats-uitgaven, en
voldoening‘‚ der renten’, der nationale schuld, voor het:
begin des jaars 1832, te voorzien.

O) De ‘grondwet van het koningrijk der Nederlanden,
kent aan den Koning , ‘een jaarlijks inkomen van f2, 400, O00‘

toe, bij besluit van den löden Januarij , stond de Koning
hiervan de helft a!‘ en het bleef alzoofI,200‚‘000.
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delijk uit den onbestemde toestand geraken zoude,

waarin dezelve geplaats was, deed thans een lid
der staatsvergadering (*) een voorstel aan‚ì zijne
mede-vertegenwoordigers der Ouddïederlandsche
gewesten, om. overeenkomstig de grondwet
, alle
die veranderingen in dezelve te maken , die door
den grooten omkeer van zaken noodzakelijk waren

geworden. ‘Redenen hier voor in het midden ge’‘
bragt , ‘waren , dat de ‚onherroepelijke‘scheiding der
noordelijke en zuidelijke‘ Gewesten van het ‚VOD!!!‘
Inalig koningrijk der Nederlanden veiieischte ,‘ dat
de maatschappelijke inrigtingen des Vaderlands zoo‘

dra mogelijk herzien werden , en ingerigt naar de
behoeften en middelen van den tijd. -’ Nogtans
‘hetzelve ‚werd niet aangenomen : verschillende ver‘
tegenwoordigers bragten hunne gevoelens uit, en

de meerderheid (30) verklaarde zich tegen hetzelve.
De overigen (10), in het gevoelen van den voorstel‘

ler deelende, hadden voor hetzelve Ìgesproken.
De grondwet bleef dus als nog zoodanig voor
ÜurhNederland verbindend, als dezelve in‘ 1815

voor de beide groote afdeelingen des koningrijks
Was. vastgesteld.
’
Gedurende het begin‘ des opstands, had de
tweede zoon des Konings , Prins FREDERIK , een’
hooggewigtigen post bekleed, die niet zelden met

moeite en inspanning was vergezeld gegaan. Met de
(*) De heer wannv;

Zitting der Tweede Kamer 24,

Mei 1831.
(‘H Het elfde hoofdstuk ,

handelende over veranderin

gen , en bijvoegingen in’ de grondwet.
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gedurige versterkingen , die het leger in het vervolg
ontving, door ‚militairen en schutters, waaronder
zich de aanzienl’ijksten des lands zich bevonden‘, was
het legerovereenkomstig de behoeften talrijk gewor
den, (zoo als wij boven zagen 120,000 man sterk’)

en‘ vermeerderde de zorg en de menigvuldige be
moeijenissen des Prinsen, die overal de legermagt
in oogenschouw nam en organiseerde. -- Veel is de

natie aan zijnen onvermoeiden ijver verschuldigd, die
hij als Opperbevelhebber des legers aanwendde‘.
De Prins van Oranje was inmiddels uit Londen‘
teruggekeerd. De vredelievende pogingen, die ‘hj
had aangewend, om gestoorde rust te herstellen,
vrede te bevorderen, en het heilzame doel‘, om

de twee gedeelten des Rijks, over welke‘ beiden
zijn Vader en Koning met de daad Souverein was.

voor meerdere rampen te bevrijden, die dezelve ‘
door der Belgen ondankbaar tegenstreven getroffen
hebben—hadden , bj een groot deel des getrou
wen volks , hetwelk , naar het gevoel van regtvaar

dige vergelding , veeleer straf voor de Belgen , dan
rustbevorderende inwilligingen had gezien, tWjfel

omtrent zijnen edele bedoelingen doen rijz'en , en
zelfs bij sommigen , die zich niet op het stand
punt konden plaatsen, waarop de zaken naar wijs
heid worden bezien, eene voor hem grievende
miskenning verwekt. Het is te veronderstellen ,

dat ’s Konings Wjze staatkunde , om die reden het
opperbevel des legers aan Prins FREDERIK op‘
droeg. De Prins van Oranje bleef voor eenenog
’
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gewigtiger iaak bewaard , die hem 1de reeds vet‘;
worvene , maar heldhaftig enduur gekochte, laan‘
werkroon
vernieuwing om den waardigen sche
delvlocht.

‚

België, geslingerd door partijschappen , bestookt

door de werktuigeh der volksleiders, die , onder
den valschen schijn van Vaderlandsliefde ,’ de rol
des bedrogs (veelal de eigenschap der omwentelin
gen) meesterlijk hadden gespeeld, en verlaten van den
eerbied voorde wetten ‚ bevond zich thans’ ook
in eenen toestand , die alleszins het kenmerk van

rampzaligheid droeg. Om hetzelve uit dien toestand ,
zoo gevaarlijk voor de volkleiders zelve, opte
beuren, kwamen de‘ Brusselsche gezagvoerders op
het denkbeeld , om aan den Prins LEOPOLD VAN‘
SAXEN-KOBURG de Belgische kroon‘ Opledragell. Om
de gevoelens van den Vorstten dien opzigte teïleeren
kennen , Werden kommissarissen naar Londen’ afge
zonden. De‘ partij der geestelijkheid was echteiidiier
tegen , en‘ gebruikte de drukpers, :(even’als"l8l4 ‘,“

om den grondwet niet te doen aannemen‘) ten einde
de verkiezing van dien Luterschen ‘Vorst te ver
hinderen. De Graaf ROBIANO DE BoRsTBEcK, een
voorstaander dier partij, beweerde openlijk’v)
dat men geene redding uit den nood door LEO‘
POLD moest wachten, dewijl die Prins niet van

Godswege,‘maar door de Mogendheden aan Bel
gië zou gegeven worden. - Zonderling waren in
derdaad zulke gevoelens in een land, alwaar men,
(*) Courrier de la Meuse, 27 April‘ 1831.
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sedert langen tijd ‚ ‘de buitensporigste‚jakobijnsehe
bﬂäillsﬁlell predikte.‘ Doch’ de congregatie ‚van‘l8l4
was‚ ook nog in aanwezen.— (r Devorst »’ volgensíluid

van dat stuk « is immers bij zijn volk de plaats
’ ‘Ì vervanger van God ? En nu zouden wij geloven‘, dat

‚ 2) een kettersch Vorst voor ons jde plaatsvervanr’
‘ììger’ van God‘ kan zijn.’ Wij ‘hebben niets ‚tegen
>‚).Pr.ins LEOPOLD als mensch; maar wij kunnen niet

» gelooven, dat dezelfde Almagtige hand, die ons
». geholpen heeft , omeenen kalvinist (de Koning
‘n der Nederlanden)‘ ’ van den troon stooten ‚ ons
» in deszelfs plaats eenen Lnterschen‘ Prins zoude
» willen geven.» ‘ ’

Anderen, tevensbehoord hebbende tot het genoot
schap ‚Associatior; Constitutionnel/e (zie bl. 23) he‘

weerdcn daarentegen openlijk , C’) dat de verkiezing
van dien vorst geen nadeel kon toebrengen, deWjl
toch reeds in België Ministers waren , die met hun
godsdienstig geloof even weinig, en zelfs nog minder
instemden dan de ‚meeste Protestanten; en de Bel’

giscbe grondwet , bovendien , op het stuk van ker’
kelijke zaken , eene volslagen gelijkheid (iets hetwelk
men als eene groote hinderpaal reeds vroeger had aan

gemerkt — zie bladz. 16— en thans vastgesteld werd)
overscbilligheid , twijfelzucht en, ongodistertj ge
wettigd had. «- Lieden, tot de andere partij he‘.
‚ hoorende, hielden staande , dat devoorloopige‘ re’

gering’ van: België, ‘met de verkiezing van dien
vorstì, „denĳbesten weg had ingeslagen, om ‘zich
(*) Nederl‚S|2aBt5’-C0\ll"â!1ty#n 3 Mei 1831.
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metyde/‚Mogendhedeu teäverzoeuen‘; doeh waren
gelijktijdig van gevoelen, ‚indien de Europesche
Hoven hunne aanbiedingen van‘den‘ hand wezen‘,
dat als dan’ alle onderhandelingen ‚vaarwel’ ‘dien‘
den ‘gezegd te worden en ‘de oorlog met Holland
moest ‘aanvangen (* )‘.ì Deze; in ‘België openbaar

gemaakte gevoelens , ‘die gevolgelijk aan prins LEO-r
POLD bekend Wenden , konden niet anders dan

schadelijke gevolgen ‘hebben‘ voor het bekomen
der toestemming van LËOPOLD’. Onder zulke voor”
teekenen, het ‘gezag over een land ‚te aanvaarden;

dat zich,’ bovendien, alléén uit miskenning voor
de ‚goede regering , en’ uit ondankbaarheid aan‘.het
wettige gezag‘ had ontrukt, was hagehelijk‘.
dat al!’
les moest de vorst , dienver ‚België het oppergezag
bekleeden zoude, voldoen aan de voorwaarden bij
de Protokollen van 20‘ en 27‘ Januari)‘ vastgesteld‚‚

De bezending Staatslieden , die naar Lande/z was
afgezonden, om de gevoelens van prins LEOPOLD
over de kroon van België te toetsen , keerden nu
terug, en kwamen den’ 20%!m Mei te Brmìsel ‘aan.
De uitslag was niet gunstig, althans de Regent gaf
te kennen, dat men even ver gevorderd was als in
November.
‘

Inmiddels was het Belgische kongers blijven voort’
gaan met raadplegen over zaken van verschillenden
aard ; hetgeen met toenemende onstuimigheid plaats
had. Ook verklaarden zich voorloopíg eenigeleden
.(*) Courrier de Bruxelles en Neder]. Staats-Courant "an

a ma.

‘

’ '

‘

’
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voor de verkiezing van Prins Lnoronn‘, en wel‘ vóór
den eersten Junij 1831. Voor Luxemburg„van welks
bezit men zich verzekeren wilde, deden sommi

gen een voorslag ter‘ schadeloostelling, ‘benevens
voor het vreedzaam genot van het gewest Lim

burg en den linker oever der Schelde. Anderen
Waren van gevoelen ,‘ dat, aangezien de onmoge
lijkheid genoeg gebleken was, om door onderhan
delingen een einde aan den staat van zaken te

maken, de oorlog dadelijk‘ aan Holland moest ver
klaard worden. Omtrent Luxemburg deed de zoo
genaamde gezant van den Regent , MICHILS ‚veene
nota aan de Duitsche bondsvergadering toeko
men , terWjllord PONSOMBY , afgezant der confe
rentie in België, voorstellen omtrent dit land aan

de gevolmagtigden der vijf Hoven deed toekomen.
Deze Voorstellen werden vervolgens door de confe
rentie van Londen in overweging genomen, waarop
de Fransche afgezant , de Generaal BELLIARD , den
23ste‚1 Mei , den Belgischen Minister van Buitenland

sche Zaken , LEBEAU, een‘ stuk deed toekomen,
waarin gemeld awerd, dat de conferentie eeneon
derhandeling zou openen, ten einde voor’ Bel
gië, tegen eene schadeloosstelling , den afstand van
het groothertogdom Luxemburg’ te verkrijgen,
Het Belgische ‘ministerie begon nu ook mid
delen aan te wenden, ten einde eene voordeelige

schikking, door de Regering van den Koning
der Nederlanden, te bekomen. Hiertoe zond de

Minister LEBEAU ‚ in het begin der maand Mei,
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i aan den Nederlandschen‘Minìsterf,’ den Baron VER’a
srorx van SOELEN , een stuk , waarin de‘ afscheíé

ding der beide landen, de onafhankelijkheid van
België‘, en heU"nadeel van ‘den ‘staat van zaken‘,
wederzijds betoogd en ‚slíonings regering"werd

uitgenoodigd om kommissarissen te henoemenĳdie
zich met die van België zouden’ kunnen verstaan,
omtrent een ontwerp van schikking’, ’hetwelk daarna
ter aanneming zou worden voorgedragenﬂ aanchet
Nationaal‘ kongres, en ter goedkeuring aan zooda
nig gezag als, volgens de Hollandsche grondwet‘,
bevoegd was‚ ‘om; zulk een ’ verdragvttrsluitenî’ïBij
dit stuk werdgevoegd de verzekering’, dat, indioh
de Nederlaitdsehe : Regering ‚het stilzwijgen hier
omtrent bewaarde, België‘ alsdan‚‘onmiddelijk“ tot‘
‘het hervatten der vijandelijkheden zoubesluitenauï‚
’’ :Dit,stuk"was‚ onmogelijk over ‚een te ‚brengen
met de hepalingen:’, te Lóndenígemaakt‚î waarbij

‘de‘ ‚grondslagen in _delProtokollen ‚îván 20’‘‚en} 27
‘Januarij vastgesteld , en doorde‘ aanneming van
den Koning‘.der ‚Nederlanden verbindend gewor

den, ’-‘ door de conferentie fals ‘onherroepelijk
waren‚ verklaard. ílDie grondslagen ‚waarborgden.
reeds ‚Ìhet oudh gebied van ‘den ;S’taat‚il>an‘l‘790‘;‘,‚hier
‘onder? begrepen Zeeuws? Kldandenenì,‘ en de’ìou

‘.de‚ Nederlàìndsﬂlle‚ hezittingenÌìinnhet‘‚gewest Lam;
öurg‚, ‚benevens het groot ‘Hertogdom Luaîembupgt
Billijke schikkingen omtrent de ïverdeelitíg derìstaats’a‘
‘schuld warenìtevensëdoor
‘.die ‘grondslagen
‘bnvgd.
‚De‚ grmldslagen dier
schikkingen,‘gewaan
weilm V
13
l
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reed! door de Protokollen waren gewaarborgd ,
behoefde’: dus niet nog ‘eens ‚ door Hollandsche en
‚Belgische kommissarissen ‚ te worden beraamd. Dit
was geheel strijdig, dewijl alleen voor de wijze van

ten uitvoer leggen der reeds bepaalde schikkingen
kommissarissen wederzijds konden optreden; en
hiertoe had de Koning reeds kommissarissem-demarì
kateuts te Maastricht, en koìnmissarisserpliqui‘

daleurs in ”s Gravenhage bestemd. Den Belgischen
geesgvowders was dit zeer goed bekend; slechts

om minder billijke grondslagen voor Holland te
erlangen , dan in ‘die Proookollen (vereenigd in de
bijlage A ‚) uitgedrukt waren , werd deze poging op
nieuw aangewend. — In weerwil dus, dat de confe
rentie, op België’s toetreding , tot de schikkingen te
Londen gemaakt, aandrong ‘- even als, niette’

gemstaande de verklaring der conferentie, van zich
liegen de vijandelijkheden te verzetten, deed het
Belgische Ministerie aan de Nederlandsche Regering
het voorstel ter bepaling van grondslagen , die reeds
eenmaal waren Vastgesteld, ‘en verklaarde , hij wei‘

gering daarvan , den oorlog.

‚ ‘ìal‘

Na dit voorstel deed de ‘conferentie een memo‘
randum aan de Belgische gezagvoerders toekomen,
waarin dezelve verklaarde, dat men niets meer

aan België kon noch wilde toestaan, dan hetgeen
‘ hij de‚ Protokollen bepaald was; en er derhal
ve’ voor België niets overig bleef dan dezelve
aan te nemen; dat noch Prins ‘LEOPOLD , noch
eenig ander Vorst de Kroon van België‚ zoude
4
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aanvaarden , indien niet vooraf de Protokollenaan‘
genomen , en ten uitvoer gelegd waren ; en , indien‘

dezelveniet werden aangenomen ‚de Mogendheden‘
zdodanige maatregelen zouden nemen, als hare
verbindtenissen, hare waardigheid en de veilig

heid der aan‘ België‘ grenzende staten zouden ver
eischen.

De afgevaardigde bij de Belgische gezagvoerders,
Lord PONSOMBY ‚ was, na eenigen tijd Brussel ver
laten te hebben ‚ op den 27Sten Mei , in die stad te

rug gekeerd. Onmiddelijk na zijne aankomst, deed
lîij den Belgischen Minister , LEBEAU , eenige denk
beelden over den staat zijner zaken inededeelen;
door eenenbrief. Hij gaf hierin te kennen , dat de
conferentie van Londen de grenzen van Holland

als door verdragen bepaald aanmerkte; en, dewiil
de verdragen op het stulrvan grenzen de wet voor
de volken uitmaakten, de conferentie die wet niet

kon sehenden‚; gevolgelijk niet toestaan , dat Bel
gië zich het regt aanmatigde, om de grenzen van
eenen anderen staat te bepalen ; doch indien België
deszelíïs bestuur zoodanig regelde,’ dat alle andere’
staten hetzelve moesten erkennen, en ‘met ‘hen

als‘ gelijkstaande behandelen, zou de conferentie’,
door derzelver "eel vermogende bemiddeling, dat
land ten. dienste zijn , om, bij verdrag en’ schade
lbosstelling, het GrootJ-Iertogdom‘ Luxemlzuìrg’ ‘te
verkrijgen; mitsgaders door geschikte middelen’ be

letten , dat , gedurende de onderhandelingen‘, ‘de
gewapende aanval van de kant des Duitsehen bond
l3*
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genootschaps werd voorkomen. De afgezant der con-‘

ferentie deed verder hierin’ gevoelen hoe ongerijmd
de handelwijze der Belgen was , om bij uitsluiting het

voorregt te eischen de wet aan andere volken voor te
schrijven , ‘over vraagstukken van betwist grondge
bied , en zich aan de verpligting te onttrekken tot
het volgen van den algemeenen regel, namelijk , den
weg van onderhandelingen en verdragen ; bovendien
te vermeenen , eensklaps tot geweld en oorlog te
mogen overgaan ; ten einde zich dat gene te verze
keren , wat België als deszelfs regten beschouwde.

Hij gaf vervolgens hun den raad om vreedzaam te
blijven handelen ; ook daarom , dewijl Luxemburg‘
voor een duizendste gedeelte gelds te bekomen ware ,
wat elke poging, om het door kracht van ‚wapenen
te behouden , zou kosten.’- Nopens de aarzeling,

die Prins LEOPOLD getoond had aan de Belgi
sche afgevaardigden , merkte
aan , dat het natuur
lijk was , dat die Vorst de Belgische kroon niet zou

aannemen , indien hij dezelve niet met eer konde dra
gen ; dat ‘de ‘conferentie met genoegen zou’ zien , dat
het Belgische kongres eenen Vorst verkoos’, en ‚wel

hem , (LEOPOLD) waarop hetzelve het oog had geves
tigd ; indien het kongres hem slechts veroorloofde ,
om zich binnen den kring, aan alle regeringen voor‘

geschreven , te plaatsen. Eindelijk gaf hij hun de ver
zekering, dat de Londensche conferentie tot eene

voldoende schikking , omtrent de zaak van Luxem
burg , zou medewerken , ‘ en Prins LEOPOLD , tot
z‚n
‘J ooroot 5enoé 8 en , de overtui‘5 in g had erlan S d ‚
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dat er voor hem genoegzamen grond bestond , om
de billijke en spoedige uitvoering der maatregelen,
omtrent het Groot-Hertogdom , met vertrouwen af

te'wachten; terwijl hij, aanden anderen kant, ge‘
neigd was ‚ om als Souverein het verder in stand
brengen dezer zaak op zich te nemen.

Deze brief is waarschijnlijk deszelfs bestaan ver
schuldigd’ aan een Protokol, dat op den 21818“ Mei

door de Londensehe conferentie was gesloten. Bij
dit staatsstuk werden drie beginselen vastgesteld : 1°.

dat de schikkingen , die ten doel zouden hebben ‚
om België het bezit van het Groot Hertogdom Lux
emburg te verzekeren , schikkingen zouden‘ zijn,

met wederzijds goedvinden aangegaan; 2°. dat het
bezit van Luxemburg niet anders zou kunnen
verkregen worden, dan tegen billijke vergoeding;

3°. dat de vijf Mogendheden aan de belangheb
bende partijen, geen voorstel tot deze ruiling zouden

doen , dan na de toetreding der Belgen tot de grond
slagen van scheiding , die door de conferentie vast‘
gesteld, en reeds door den Koning der Neder
landen aangenomen waren.
‘
Doch,ofschoon, uit den brief van lord PON-‘

SOMBY, den Belgische gezagvoerders bleek , dat de
bepalingenomtrent het grondgebied, bij staats
stukken vastgesteld , fundamenteel en onherroepelijk

waren verklaard , en de Mogendheden voordurend ‚
en stellig op derzelver aanneming bleven aandrin
gen -- hetgeen bij de Belgen , deiverregaandste ra

zernij verwekte— hield dezelve eene aanmerkelijke
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verandering in , omtrent de denkwijze der confe

rentie , die het behoud van Luxemburg voor het
Huis van Nassau, zoo niet noodzakelijk, dan voor

het minst uitterst wenschelijk had gehouden‘, en
thansgeneigd was tot bemiddeling , met het ‚erkende
doel, om dat Hertogdom voor den Souverein van
België‘ te erlangen. — Behalve dit, was door dezelve

‘de eventuële afstand van het Groot Hertogdom in
het midden gebragt; waarbij lord PDNSQMBY zich
een regt aanmatigde , dat hem door niemand kon
verleend geworden zijn. Terwijl bij den geest der
aanmatiging‚ het kenmerk des opstands , met eene

bedriegelijke hoop vleide, en beloften deed, lijn
regt strijdig met de gelijkluidende taal, die zoo
‘wel door den Nederlandsche Minister te ’s Gra
oen/Lage, als door den Ambassadeur van ’s Ko
nings bestuur te Londen’ werd gevoerd,

randde

de onvervreemdbare regten des Konings aan.
De Nederlandsche‘Begering, die in den hoogst
moeijelijken en benarden toestand , waarin het land

verkeerde, blijkens reeds gemelde handelingen , zon
der evenwel den toekomst te kunnen gebieden, steeds
met vaste hand aan het roer des staats stond, en

zich met waardigheid gedroeg, deed de conferentie
van Londen , en bijzonder den Burggraaf PALMER
STQN derzelve gevoelens, over de aanmatigingen van
lord PONSOMBY kennen, zich verklarende met den
meesten nadruk op te komen tegen al wat dien Agent

der conferentie zich veroorloofd had in het mid
‘den te brengen, betrekkelijk Luxemburg. Bij deze
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verklaring werd gevoegd, dat de Koning der Ne
derlanden {zich hield aan de akte van scheiding,
die‘ door hem zonder voorbehoud aangenomen was.
Bij heb 2 artikel dier akte, (zie bijlage 1,) werd

het groot Hertogdom uitdrukkelijk erkend , als eene
bezitting van het huis van Nassau.

Het was dus

moeijelijk te beseffen, dat er aan eene onderhandeling
over die souvereiniteit zonde kunnen gedacht wor
den, welke , zelfs na de onvoorwaardelijke aanneming
der grondslagen van scheiding, door Belgiënog de
grootste zwarigheid zou blijven ontmoeten ‚dewijl

dat Groot- Hertogdom voor den Koning en de Prim
sen van zijn huis , hetwelk deszelfs erfelijke bezittin

gen vervangen had , (zie blad E2.) eene onschatbare
waarde bezat. Dit alles deed‘ de Nederl. Regering aan
den Burggraaf verstaan , metbijvoeging vande stel
ligste protestatie tegen dien brief van lord PONSOMBY.
De Londcnsche conferentie gaf daarop aan den
gevolmagtigde des Konings te kennen, dat zij , op den
1M Junj 1831, in aandachtige overweging had geno

men de nota ‘, doordien gevolmagt’igde aan de confe
nentie, door‘ tussolienkomst van lord PALMERSTON

gezonden , betrekkelijk den brief van Lord PONSOM‘
m!ì van 27 Mei’; daarbij erkennende , dat dezelve

geheel vreemd was aan dien brief, en niet anders
dan zich gedragen kon als overeenkomstig het Prot0kol van 21 Mei: (zie hladz. 197î) onder betuiging,
dat dezelve de beginselen waren der vijf Mogend
heden , en steeds zonden blijven; dat zij in geenen
deele den Koning der Nederlanden belemmerden
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oniidaar omtrentunaar‘ goedvinden te ‚handelen;
en,‘ lwelverreìvan zijne regten w kort doen, in
tegendeel getuigden. van den eerbied‚ voor de

zelve: terwijl die ‚beginselen alleen Streltten‘, ’om
zooĳmogelijk,.dooi‘ middel vauzoodanige vergoe
ding‚‚ welke het den Koning :zjou goeddunken te
nemen, op" den ‚grondslag ‘van wederzijds nut
en,‚‘yoordeel,, schikkingen tot stand te brengen ‚’
,diemslechts ‘totbevordering derbelangen konden r
strekken, welke’ den Koning ter harte gingen, "en

tevens tot bevestiging van‘ dien‘ vrede,‚welks be
houd even zeer metzijne wenschen ‚‘ als met die
der vijf Mogendheden , strDokte.

’‚’‚Inderdaad was dit antwoord eene geringe ver
goeding voor het langmiskende regt des Konings,
en voor deìopolfering der kroon vanìBelgië} die
hem’, imhet_ zonderlinge belang van Europa , door
dgĲVLQĲarehen van dat, werelddeel werd ontno
men‚:

jnderdaaël ‘eene

kleine vergoeding,‘

voor

het‘‚ ‚lans‘Àsstaisterdanssnonwe valk ‚‚ welks toestand
DÌËLÌBMQI'‚‚‚ìÌQ onvmdqrs ‚kon verduren, die ‘het
land gp ‘deszelfs grondvesten deden wankelen. Een
besluit kraehtiger,’ dan ooit ‚ was thans noodzake
lijk; ‚almaar nu ook werd hetzelve door dep Koning
genomen; en nimmer‘ meer ‘dan thans’ in regten
gegrond ì’ het besluitĳnamelijk‚,.om maatregelen te

heratnen ,’ diebij den stand vanzaken vcreischt wer
den‘, ‚in het belang zijnerwaardigheid ‚en van ‘die

‚veiligheid van Oud-Nederland.

. ' -‘‘ ‚’

‘

‚mglîeeds den 2151'‚t1 Meihad de Nederlandschmiie

'
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gering’, ‘door ’s Konings gevolmagtigde , eene‘ nota
aan den Burggraaf PALMEHSTON doen toekomen,
‚waarin werd verklaard ‚ dat, indien de Belgen niet

onverwijld toetraden tot de grondslagen, door de
vijf Mogendheden vastgesteld‘, en onherroepelijk
verklaard, de Koning zich vrij’zou achten‘, om

voor zijne eigene rekening te handelen , om de lang
durige onzekerheid te doen ophouden, die voor de
belangen van zijne getrouwe onderdanen zoo hoogst
nadeelig was. -- Ook had de conferentie van Lon

den ‚bij een Protokol van 10 Mei, aangedrongen op
de aanneming der grondslagen van‘ scheiding door
de Belgen , en er bijgevoegd, dat , indien hieraan
geen gevolg gegeven Werd , zij die maatregelen

zou nemen als met bare verbintenissen , waardig
heid en de veiligheid der aan België grenzende

staten vereischt werden. Ongetwijfeldhad hiervan
de mededeeling op oﬁicieële wijze plaats gehad,
voor den 1sten J unij , (dje’ uiterlijk gestelde termijn)
en moest onmiddelijk gevolgd zijn , door een ant
woord ‚ of: dat hetBelgische bestuur zich , door de
aannemingder gemelde gronslagen van scheiding ,'

jegens de vijf Mogendheden , in de zelfde betrek
king gepla’ats had ‚ als waarin de Koning’ der‘ Ne

derlanden’ zich bevond ‚‚— ofdat diezelfde ‘grond
slagen, door dat bestuur niet waren aangenomen. -’
Dp den‘ 511W Junij deden de gevomagtigden des Ko
nings dit aande conferentie kennen , en drongen nu

aan ‚ jdewjjk de termijn door de gevolmagtigden der
vijf Hoven, aan het Belgische bestuur toegestaan ‘í

geheel vervallen was , op inlichting omtrent de ver‘’
kregene uitkomst, opdat

hun Soeverein, n’aar

aanleiding daarvan, of overeenkomstig zijn reeds
bekend voornemen , zoude kunnen handelen.

Ondertusschen waren de Belgische gezagvoerders

niet toegetreden tot de aanneming van de grond
slagen der scheiding, en bevonden zich dus niet
in diezelfde betrekking tot de vijf Mogendheden,
waarin de Koning der Nederlanden geplaatst was.

De vraag naar inlichting , omtrent de verkregene
uitkomst, werd door de cenfcrentie op den‘ 7d“
Iunij 183! beantwoord, overeenkomstig de berig‘
ten‘ uit Brussel, den vorigen dag ontvangen,
die de niet toetreding‘ de Belgen tot de grondsla’
gen inhielden. De conferentie deed daarop lord
ronsomw , uit Brussel terngkeeren , en LODEWYK

PHILIPS riep den Generaal BELLIARD terug. Alles
wat nu overig bleef, was , dat de conferentie maat

regelen nam, om de verbintenissen, door de vijf
Mogendheden jegens den Koning der Nederlanden

aangegaan, na te komen. Hiertoe verbond zich de
conferentie, bij derzelver beantwoording van de
vraag naar inlichting omtrent de al of niet toetreding
der Belgen tot de grondslagen van scheiding.
’ lntusschen bleef men in België openlijk beweren,
dat men met eigen middelen , de vermeende grenzen
moest verwinnen . dewijl, als de Belgen in het he

zit waren, van dat grondgebied (hetgeen door
het kongres bij den grondwet was vastgesteld) de
Mogendheden , volgens hunne wijze van denken,

203
g’rooter haast zouden maken met de verheﬂing van
Prins‚ LEOPOLD s o P den Bel ischentroon , dan z"g
zelven ‚ die het voor eene vernedering aanmerkten,

indien zij tot de Protokollen toetreden. (*) Van l
het denkbeeld aan eene vereeniging met Frank’
rĳk werd thans ‚afgezien; ten minste, de veron’

derstelling‘ daarvan werd voor de onwaarschijns
lljkste gehouden. Maar’ de gedachten , om den oorlog
te voeren tegen Holland, begon veld te winnen:

« Wat hebben wij toch eigenlijk te vreezen ? u vroeg
de andere partij »,
de bedreigingen der Prosr
n tokollen behoeven niemand bedacht te maken;
« van de beginne af hebben wij het gezegd: de
‚ u Koningen zullen ons dreigen, en, om ons des
u te beter te bedriegen , ons door hunne magt vrees
«aan jagen; maar tarten. wij hunne gramschap‘,

«en misschien zullen wij hen op het einde in.
a schikkelijker vinden! Al zoude men vergaan:
e dit is toch beter dan hunne voorwaarden aan
u te nemen. »
Niettegenstaande deze voor het heil des lands zoo

onvruchtbare denkbeelden, vond de keus voor Prins
LEOPOLD meer algemeenen bijval; ook ofschoon
verscheidene, en onder die de heer DE MEULE’

NAEBE , ‘in de vergadering van het Nationale kon

gres , verklaarden , dat de vertegenwoordigers van het
Belgische volk, misschien in het vervolg van tijd ‚
(*) Verklaring van het genootschap de Brusselsche klub ,
op den 29sten Mei 1831.

(‘j’) Lè Belge. Nederl. staatsc. 3 Junij 1831.
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om de Áaarzeling- welke die Vorst reeds aan den
dag had‘ gelegd aan de Brusselsche’ afgevaardigden,
die naar Londen afgezonden waren , om zijne ge‘
voelens omtrent de kroon van Belkgië te toetsen eene gestrenge taal tegen den Prins van SAXEN
KOBURG zouden moeten voeren, en hem verwij
ten, dat hij niet genoeg voor de handhaving van
hunne eer had gedaan. Het overwigt der keus ‘voor
dien Vorst was echter te groot. Eindelijk nam men

een bepaald besluit, en prins LEOPOLD van SAXEN
KÛBURG werd , op den 4de“ Junij, in de vergadering
van het Nationale kongres , tot Koning der Belgen

verkozen. ‘— Dadelijk werd nu eene kommissie henoemd , om hem de kroon van Belgrië‘ aan te bieden.
Dezelve vertrok den 6den Junij naar Londen, werd den
10den tot een gehoor bij den Prins toegelaten , en had

vervolgens eene bijeenkomst met lord GREY ‚ eer
sten Minister van Engeland.
Te midden van dezen stand van zaken ‚ begon
de overdrevene partij zich te Brussel en te Luik
weder te bewegen,(*) en deed, in alle openbare

plaatsen van bijeenkomst , een stuk ter teekening
leggen,

waarin den Regent werd verklaard, dat

slechts de oorlog de vrijheid en de eer des Vader‘
lands kon redden : « Laat ons tegen den vijand op
“ trekken ‚ » volgens luid van dat stuk « geene Pro

« tokollen , geene aarzeling meer , maar - oorlog ! »
Deze oproerige geest, die door eene of meer van

"de zoo vele partijen , welke in België’. sedert lan
(*) Le Bc/ge‚ Nedcrl‚ slaalsc. l8 Junij I83I‚
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gen tijd, ‘beurtlings met verlies of winst kamp
ten, aangevunrd was , en: zoo weinig gemeen: heeft
met de Hollandsche rondborstige eensgezindheid,

werdvan tijd tot tijd levendig ‘gehoudeni’ voor’
namelijk door het geschilpnnt omtrent het grond
gebied , hetwelk in het Belgische kongres opper

magtig, als aan den staat behoorende,was verklaard.
De Londensche conferentie had reeds, van den

beginne af aan , voor België geijverd", rnaar‚booïd?‚ ’
zakelijk bij het vaststellen der Protokollen van 20’ en
27 Januarij , een in het oog loopend voordeel aan’
hetzelve toegekend, ten aanzien van het grondge
bied‚ Niets was inderdaad meer billijk geweest , dan
dat eene eigenaardige verdeeling van‘ grondgebied
badplaats gehad , zóódaníg , dat België’, na de al?‘

scheiding van Holland , in denzelfden‘ toestand ‘ga
plaatst werd , waarin het zich bevond, voor‘dat het‘

in Franlvrĳk werd ingelijfd: aan hetzelve dus: het
grondgebied werd toegewezen, dat het bezatïĳïtoth

hetzelve aan Oostenrĳk , laatstelijk onder LEOPOLD,
behoorde. Luik was in i790’ niet aan België , maar’

stond onder eenen afzonderlijken Vorst, den Prins
Bisschop. Hetzelve werd echter door de’ conferen

tie onder België begrepen ; hierop had Holland‘ even
‘ veel regt. De Koning der ‚Vederlanden, even wel ,‘

trad onvoorwaardelijk tot de grondslagen van ùfächòî,
ding toe , en vergenoegde zich, voor zoo veel deal‘
scheiding betreft, met de plaatsemstedeneii oorden ,‚

die in 1790 aan de voormalige ‘Republiek der ver
eenigde Nederlanden toe behoorden. Qprhet bezit
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van Luxemburg toch konden de Belgen niet terug
Bomen : hiervoor had de Koning zijne erfbezittingen
geruild , en het maalite voorts een gedeelte van
het Duitsche verbond uit. Het beginsel,‘ waarvan‘ de
conferentie was uitgegaan ,‘ ten opzig’te der grond’
slagen van scheiding , was, dat aan Holland terug

gegeven moest worden, al wat voor de vereeniging
aan hetzelve had toebehoord. —- Niettegenstaan

de’, dit op billijkheid gegrond was , eischten de
Belgen, behalve Luxemburg , geheel Limblùrg,

en den linker oevenvan de Schelde. Hetgeen hier
voor door hen werd aangevoerd, was de afstand ,
die in 1795 door‘ Holland werd gedaan. (waarvoor

’s lands onafhankelijkheid werd erkend (*).’ Doch
die afstand was niet aanBelgië, maar aan Frank‘
rĳk gedaan. Tussehen Holland en Frankrĳlr‘? was
het verdrag van dien afstand gesloten, en‘ hâd
dus met België niets gemeens; evenmin alsrde‚ ven‘
eﬂening en teruggave van deze steden,‘ inl later

tijd. Deoorlog, die de Belgen dus met Hol
land

wilden aangaan , om dit land te verkrij-ì

gen ,‘ moet de naam dragen van strijd om verove‘
(*j Uit! geschiedde ten koste van den afstand van Staats
Vlaemderen , Maastricht , Venlo ,‘ StanteLi/ìzlìurg , (tegen
schlâvergoeding bij den algemeede vrede) ‚ de bezetting van
Vlissingen door Frankrĳk, en vrijheid daartoe in ’s Bosch

dravé en Ëergen op Zoom, de vrije vaart op de Schelde,
Maas en Rlzĳn , M0 millioenen Hollandsclì’ geld, enï (vol
gens eene bijzondere overeenkomst), 25,000 Franschenin
dienst, door Nederland te onderhouden, welke troepen,
onder eenen Franschen bevelhebber moesten staan. N_ G‘. VAN

liaiürmtï,‘ Vork. Geschied. der Ned‘. I‘! Deel bladz. 382.
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ringen te maken. In plaats van eene omwenteling ’
tot
toegeving
stand aan
brengen,
hunnenzouden
eiseh , de
zoodanig
Mogendheden,
eenen strijd
begunstigen. Dit zag de conferentie in, en deed de

Belgische kommissarissen verklaren, dat zij zich
zelve zou onteeren, indien
toe gaf, dat de eene
Staat zich ten onregte het grondgebied van den
anderen aanmatigde.
r
De Belgische kommissarissen antwoordden hierop ,
dat België zich niet 40 jaren terug verplaatsen’,
en met 1790 beginnen wilde; vermeenende, dat

men ten deze de omwenteling van 1830 tot rigt-ì
snoer behoorde te nemen. Men beriep zich hierbij
(vooral omtrent Luxemburg, waar men alvorens
het vuur des opetands had aangeblazen) op den
verklaarden vvil der volken , en poogde daar uit
allen regt af te leiden.
.J‚ i
Intusschen begon zich aan den staatkundigen ge‘
zigteinder eenig lichtte verspreiden, en werden
de wolken verdeeld , waar.‘ echter de Britsohe heden"

lingen zich tot nog toe hadden verborgen. Prins
LEOPOLD , was door den echt verbonden geweest,

aan de Prinses UHARLOTHA, eenige dochter van

enonon IV, weleer Koning van Engeland. Na
haren dood, had hij een jaargeld behouden van

vijftig duizend ponden sterlings. De aanneming van
de kroon van België, kon Engeland van dien
last ontslaan. Men zoude dit land niet moeten
kennen , om nog te twijfelen, dat dit alleen niet

genoeg was , om Engelandäe belangzueht der
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mate op te wekken, dat alle middelen, die de
staatkunde, ooit aan de hand‘ kon geven, te
baat genomen werden, om dien Vorst te be
wegen, de aangebodene kroon te aanvaarden. Het
is daarom niet te betwijfelen, dat de‘voorwaar
delijke aanneming van het aanbod der Belgen,

door LEOPOLD, welke spoedig daarop volgde ‚ moet
toegekend worden aan het rijk der middelen , die
Engeland ten allen tijde in dergelijke zaken heeft
weten aan te wenden.
’
De voorwaarde, waarop LEOPOLD de Belgische
kroon aannam, was, dat het Nationale kongren
zich met die maatregelen vereenigen zonde , die
alleen den nieuwen staat konden vestigen , en des‘
zelfs erkenning door de Mogendheden verzekeren.

Hij deed dit aan de Brusselsche gezagvoerders
kennen , verklaarde zich gevoelig over den wenseh ,

door het kongres geuit , en vereerd ,. ‘dewijl dit blijk
van vertrouwen , niet door hemzelf was ‚gezocht ge‘
woeden. ‚De maatregelen, die ‚nu werden in het

nerkì gesteld,’om dien nieuwen Staat tevestigenl,
waren meer‘ terbevordering van de mogelijkheid,
dat LEQPOLD den‚ Belgischen troon ‚kon beklim
men , dan overeenstemmend met die waardigheid ,

welke de conferentie,
delaatste Protokollen , had
ten toon‘ gespreid. In den boezem’ der vergadering
van de Afgezanten der vijf Europesche Monaìchenî,

wedijverde nu die ‘fijn’‚ gesponnene, enopeigen ben
lang gegronde‘‘, îBritsche staatkunde ‚met het regt.

Dit Iverqqi-zaakle’ het verlengen ‚ ,van den ramp’_

209
‘spoedigen toestand in Oud Jlvederland en open
degroote’gebeurtenissen‘in de toekomst. —
„,‚
‘_ De gevoelens van LEOPOLD omtrent België ‘: de

maatregelen, die door den invloed van het Engelsche
Ministerie, ten behoeve van dienVorst, in hetgmidden’

gebragt; waren ,‘ en door de conferentie ten uitvoer

konden gelegd ‘worden; benevens het verwijlĳlaiit
de handelingen omtrent den Souverein overBe/gië ,
in de zaken des Konings der Nederlanden , ‚kon‘ te
weeg brengen ‚gaven natuurlijk genoeg aanleiding pin
den Koning, door zijne gevolmagtigden te Londen,
FALCK en van ZÀUILEN van NEYVELD ‚ te doen va‘,
klaren ,. dat hij verlangde de uitslag der maatregelen
‚te ‚weten , die de conferentie, door de verbindtenis

‘van de vijf Mogendheden, jegens den Koning
nioeten ten‘uitvoer leggen, enwwaartoe reeds zool

veel tijd verloopen was , ‘dat het overtollig zou ge
weest zijn , die aanvrage te regtvaardigen,
. 5
Onder die omstandigheden, bestond erevenwel‚
reden genoeg voor den Koning’, om ‘geene vrees
te koesteren omtrent het aanbod der_souvereiniteiil;

over België aan LEOPOLD; dewijl ‚de colnferer‚iltlie
bij het Protokol --- hetwelk de ‚Koning onvoorwaar
delijk
zenlijkebadverbindtenis
aangenomenwas
, engeworden‘
‘daar’ door
vanLde
‘eene
“t,

i

klllogefndheden jegens den Koning 7- de‘ voorwaarde
‚ .’ n.‘
_

had omschreven, waaraan de aanstaandavqrgt
over België voldoen moest en de erkcjining‘ als
Souverein over België, door de Mogendheden,
ì

'

_

l

‘

i

i

l

was afhankelijk gemaakt. Bovendien waren alle deze
14

Z10‘
schikkingen
Bemòeijeùîsseùj
{ussólien
geheeldebuiten
Belgen eneen‘
Koning‘derde
, die kan
áangaau.
rnoest de persoon’, die de‘ souverei
niteilì over Ëelgië aanvaarde‘; bévo’rënä‚fót’ deìakfé
van scheiding toegetreden zijn: gesébìëde ‘díi niet-w‘ ‚

al waren ‘álle’ andere ivoorWáarderiyjïoor de‘ een‘
ferentie bepaald,‘ gebeeÏ vervuild“; dan ‚Plaafste
hij, die de kroon van‘ ‘België áànnam, zich in

eene vijándígé Èòudìùg tegen den Koning. Het
was alzoo ‘op’ goeden grond niet! te veronderstellen ,
dat , {ogen regt en‘ Ïiéilîge verbinﬂtenissen aan , der
Belgen vijándàcliapftegen Holland‘, met eenen ge’
lsroonden vijand. zou vermeerderd en versterkt wor
den; vooral deWijl de‘ Mogendbeden’ hunne be
doeling, oni fót lief ‘heilvàú Europa, tot het

beboud‘ ván,dên älgelneehenvrede, mede te werken ,
reeds‘ meer dan ‘êeùs lffâddeù dòen blijken: vrees
hiervoor’ séhéeîi ‘dus’ overtollig. De Koning echter
wíldéhiei , áan Het einde der zorgelooze rust , door .
misleiding ‘geùioﬂiílïlvvordcän ,' en deed bij voor‘
raad ‘op den ‘ÈÊSÎQÊ Jnnij 1831 , door zijne aigezam
ten verliláren‘, dát ìhij zoodanig’ Souverein,’ die
nìei ‘mi de alrfe‘ van scheiding was toegetreden‚,
als vĳììiﬁd" zou beschouwen‘, en vastelijk besloten
liád niets o’p ‚te oiferen ván zijne‘ regten , diehij
zich,’ ‘door ‘de ioetrédiiíg ‘ tot de‘ ‘grondslagen van
schëlìdingl bad verzekerd; ‘alsmede volharden zou in

bet rëéds{àniì ‘de éonferenlîîe bekende voorbehoud ,

betrelilíelĳiiäiijnîé“ medewerking, om de scheiding
te’ ‘bevorderëli ;' tevens’ , dat , indien de conferentie
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‘langeirïmogt ‘vertrageirmet het‘ ‘daarstellen van midì
delen , om de annexe Aken het Protokol ivan 27
Januarij’ ten uitvoer te‘ leggen , hem geenen andereh.

‘weg overig lìleef , ‘dan ‚tot zijne eigene middelen
toevluglt te nemen‘; om alzoo een perk te stellen , aan
inwilligingen , die niet meer bestaanbaar Waren met
de in‘ en uitwendige veiligheid van den staat, en

met de belangen zijner getrouwe onderdanen , welke
reeds zoo sterk op het spel gezet waren, en wel‘
kei‘ volstre kteondergang de uitslag der voortdu
ring van de crisis wezen zou‚ Regt en billijkheid
eischten nu , dat de conferentie alle die maatregelen‘,

‘waartoe de Mogendheden zichaan den Koning ver
bonden‘ hadden, onverwijld ten uitvoer legde. De
geest des kwaads had evenwel anders besloten.
De vaan des oproers, onder moord en brand’

stichting,’ in België geplant, plaatste de Koning
in ‘de noodzakelijkheid , de steun zijner bondge
nooten, (zoo als wij boven zagen) overeenkomstig

de traktaten, en derzelver medewerking tot her‘
‘stel der wettige orde in te roepen. Deconferemie
vereenigde zich met dat ‘doel. Weldra nam dezelve
‘eene tegenovergestelde rigting , en‘ dus de uitkom
sten en gevolgen van den opstand aan)’ (Protokol 20
DecemberJ’Echter, uitgaande van‘ het beginsel
der scheiding van Holland en België,‘ verken‘
digde

derzelver eerbied’ voor , en ‘de hand’

havingwan de regten des eersten lands. De grond
‘slagen, bestemd om den scheiding ‘te vestigen‘,
werden nu vastgesteld, (Protokol 20 en 27 Ja

nuarij , slotsom annexe A.) Gewigtige beweegre
‘

14d‚
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denen weerhielden ‘de aanneming ‘dier grondslagen,‘
voor den Koning. Maar om zonder verwijl ‘die
buitenlandsche veiligheid aan Holland weder te
geven , en hetzelve de voortduring dier binnen
landsche rust te waarborgen, welker eerbiediging
de Belgen bij art. 7 (zie bijlageI) van de: slotsom
der vermelde Protokollen,’— in ‘(le annexe A vervat-i

‚uitdrukkelijk was opgelegd , trad ‘hj tot die grond‚
slagen‘ onvoorwaardelijk

toe.

Het was nu ‚bjna

niet te betWjfelen , of de Belgen zouden toetreden

tot grondslagen, waarbij derzelver onafhankelijk
heid werd erkend. Tegen alle verwachtingen aan,
sloegen zij eenen anderen weg in 5 bragten ‚nieuwe,

lonmogelijk vol te houdene eisschen voor; ont
trokken zich aan voormelde schikking , en voer
‘den eene taal tegen de vijf ’Mogendheden, in de
geschiedrollen der diplomatie onbekend.
Intusschen verergerde de toestand des getrouwen
volks , en werd de Koning in verpligting gebragt ,
.om op de uitvoering der verbindtenissen aan te
‚dringen, door de conferentie jegens hem aange

gaan ; namelijk de Belgen , tot naleving der voor
gestelde grondslagen van ‘scheiding ‚ te noodzaken,
De conferentie , gedrongen door de billijke aanvrage i

des Konings , stelde daarop als uiterlijke termijn ,
den Wen Junij, ter aanneming dier grondslagen , door
de Belgische gezagvoerders. ‚Deze termijn verliep ,
‚en België .nam niets aan. De conferentie deed nu
den Koning , ‘na zijne op nieuw gedane aanmaning ,
(bladz. 202) bj eene nota van den 7 Junij, kennen ,

na
dat Belgie zich geenszins op hetzelfde standpunt‘
had geplaatst , waarop de Koning zich, door de’

aanneming der grondslagen van afscheiding , he’
vond; dat dus lord PONSOMBY en‘ de Generaal
BELLIARD teruggeroepen werden, en de confe
rentie middelen hemmen zou, welke de verbind‘

tenissen der Mogendheden jegens den Koning der
Nederlanden aangegaan , vereischten, -— Het ge‘
drag der conferentie nam nu meer waardigheid

aan , en deed den Koning , --- die nu voortging met
het maken van toebereidselen , ten einde zijne eigene
íniddelen met die der conferentie te vereenigen,

om het gewenschte doel te bereiken , ‘-’ billijk ver’‘
wachten , dat eerlangde veel te lang aangehondene
zaak ten einde zonde zijn. De uitkomst deed desniet
temin blijken , dat de conferentie nogmaals even
onregtvaardig kon zijn , als met het Protokol van 20
December, waarbij, tegen het regt der volken , de
afgezanten van den Koning , niet uitgenoodigd wer

den. — In overeenstemming met lìet Britsche Mi
nisterie , besloot de conferentie eenen geheel ver

schillenden gang te nemen , dan waartoe zij zich
de ‘nota van 7 Juni) had verbonden.
Onder den naam van preliminairen van een traktaat
van vrede,tusschen Holland en België, werden thans
18 art. (*) opgesteld , lijnregt strijdig met de reeds
vastgestelde, door den Koningaangenomene, daardoor
verbindende. en door de conferentie zelve, bij Proto
kol vanl9 Februari)’, onherroepelijk verklaarde grond
(*) Zie aanteekeningen en bijlagen N.° 3.
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slagen van scheiding. Ter gunste van‘ België wer‘
den in dat stuk vele inwilligingen gesteld,‘ op dat
hetzelve ten minste een beter onthaal ‚. bij deszellä
gezagvoerders, zoude vinden, dan de Protokollen ’
van 20 en 27 Januarij. -

‚ ‚

Bij deze 18 voorbepalende vredes-artilrelen , was
niet een

eenige der veelvuldige

aanmerkingen,

door de gevolmagtigden der Nederlanden in het
midden gebragt, opgenomen. DezelveJvaren vol‘

strekt in het nadeel van Holland, en ‚werden ge’
lijktijdig aan Holland en Belgiënledegedeeld. Vooraf
kon dus , met hetkabinet van ’‚s Graven/Lage, hier
over niet geraadpleegd. worden: ‚dit was echter

billijk te verwachten geweest, dewijl’ de Koning,
door de aanneming der grondslagen van scheiding,
op eenander standpunt geplaatst was, dan de Belgen;

ook dewijl hij aanleiding had gegeven tot de bijeen-l
komst van de gevolmagtigden der vijf Hoven en des
Konings; en als wettigyorst, steunende op de gereg
tigheid der verdragen , het regt ‘had te vorderen,
wanneer het de ondersteuning van zijnen persoon

en zijne getrouwewolkeren, tegen\de overweldi-H!
ging van opstandelingen, gelden moet.
De 18 zoogenaamde vredes-preliminairen werden
bij den Koning bekend. Niets was meer natuurlijk,
deWjl de Protokollen van 20.en 27 Januarij de
onveranderlĳke grondslag der onderhandelingen
geworden waren,‘ dan dat deze1ve‚tegen gemelde

artikelen werden vergeleken : spoedig ‘nu bleek de
verregaande afwĳking daarvan.
l

.‚„

‚

‘

"‚
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“Behalygehtie ‚regten ‘des Konidnggsé,

ÏGroot Her

995 van_ Lugswlwrg’ had ‚ﬂqllenddìslans bij de’‘

eswest’ "Dssasîlfs ‚nìililairsî-‚tsìsatnnd ‚werd ‚lfrĳchlda,‘

Îdie ‚sawnarborsd ‘d‚9°1-„‘‚19ú ‚mee, ,die de Som‚
reiniteit van hetuhuis van Nassau ‚in ‚het Hlertogdom

hetzelve verzqksrdtî- ‚z Door ﬂens yarsspìsìes van
dat Hertogdom metdîeïgiä, verviel dievsteun, en
werd die toestand verzwakt. . De ‚IS‚ yredesîîirti

kelen lietende regten des Groot-Hertog; in twijfel,
en zyvcgen overde uitsluiting van Lugembttrg van

lwtBelsiîche sreadsehìed’ Haas ‚qiîslailins ‚waaeitî
drukkslĳ!‘ ‚tune‘ ‚tweedsarîilsakdsr,älptsam;raî‘ ‘de
Bîaîak" ‘Kan ‚20 en’2?‘’‚Jsn- bepaald- _Opklîemlisdsn
tleMvssndhedse ’sa‘‚1‚‚’’iì1hs‘ derde arîikeldsî Preliì
mipaisen’ demi hars’ sectie disaalsnîavdsn aanwen
dein‚omden ‘taturqîév’ imhe‘ ‚GraQt-‚Iîlerîasdqmîis
das‚‘ standhqeiqn’ ‚‚ eedurende dan ’ laar ‘der „maar‚

derläkémndcîhandelinsen’ ‚die ‘deaourereíp van Belle
sîièï met ds“ Kenjas ‘der Nederlanden ‚ ‘na met het
lìsìtâehewcrhvläds‘Êuaanzienvamhqnﬁreatîlìlaîtos’

‘‚1ìĲa‚‚:z‚9‘1. ‚opslaan‘ Dit ‚was‘ inistasar’ ssisímaûrrm
de Kpninslîeeds lans hsratel’had’serlansê- Darrenboven zoude „Koning, voor zoo week het pnhelem’,

merdeselîkﬁerﬁler vesting ‚Luxamburst=e‘.l2e#w’lì’

lnndbeîrafì‘ (wsssvweîînìeîximhat slahvan‚hetderd‚"
arîwdc‘ ‚prelimsnairap sprak‘) ‚riep vslîalistinssa’
isseas ‘ dat ‘ssrbûnd ‚ ‘däiﬁàueﬁll ‘derliaadbewias Je!“
die‚ anbslvìnmsrde ‚ssmssnssbnnaìtaslswams ‚te k?“
sﬁdam hebher’’

’bänlîlm‚ ÈGPP’‚Jĳﬁilld!’

m6" af ‘enen’ andere‘ iäY’lgîdxaìiliîëêiï‚ ‘"
I

‚
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ÎHet 3de artikel dezer preliminairen‘ bevond zich
aldus’ in wederspraak met de grondslagen van afschei;
ding. Maar dit niet alleen; het was ook in tegenstelling
‘met’ ‘ de nota van den 7 Junij , het ‘eenige stuk , dat
regtstreeks kon ‘aangemerkt worden als eenige veré
goèding , voor zoo ver dit de aangerande eer vanden

‘Koning en des volks betrof , Waarin uitdrukkelijk
"werd gezegd ,‘ dat de Mogendheden het voorstel der
riiiling van het Groot-Hertogdom niet zonden doen‘,

‘diih na’ dat de Belgen tot de onherroepelijk verklaarde
daarnaÎzoude
grondslagen der
het voorstel
scheidingder
zouden
conferentie
zijn toegetreden
schikkin-.
géirinhouden met wederzijdsch goedvinden te doen.
In! die nota werd tevens door de ‘conferentie verklaard,’
dat hunne beginselen waren, de besluiten van den Kol
ning der Nederlanden geenszins te belemmeren , of
inbreuk te maken op zijne regten , die zij betuigden te‘
eerbiedigem- In de preliminairen werd nu ook geheel

het 9de artikel’ der slotsom vande Protokollen van
20‘ en '27 Januari] (*) weggelaten.
hetzelve werd
het onderzoek voorbehouden , of het mogelijk ware ,‘
de weldaad van onzijdigheid' tot naburige landen
uittestrekken; een voorbehoud , dat waarschijnlijk op ’
Lúxemburg toepasselijk was. Trouwens dit moest ,‘

uit den aard der bedoelingen, in art. 3‘ der preli‘
Iiiinairen uitgedrukt, vervallen, dewijl men nu dever
eeniging van Luxemburg met België veronderstelde. ’‘.
Het vierde artikel der preliminairen was geheel’
vreemd aan de vastgestelde grondslagen van schei-‘
(’i Herzie aanteekeningen en bijlage NJ’ I,‘ art. 9. ‚;’"l
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‘ding. ‘Men ‘begon in hetzelve ‘de uitsluitende iĲîùÄ’
‘oefening der ‘sonvereiniteit binnen de stad‘ Blaas-î
tìiícltt, doorïle Republiek der‘ vereenigde Neder‘
landen in‘17l)0, te betwijfelen.‘

De gelijkstaandë)

regten van Holland op ‘het bisdom Lnik kwamen’
niet
’ Zigtbaar‘wasdewoorwaarde
‘eens ‘in ‘aanmerking.’
‘in het belang
""’ vanì

H0llanzÎ,"‘vblgens“dén inhoud der slotsom of an’-"
iiexë ydait ‘‚ ‘door dezorgen ‘der vijl‘ Mogendheden ‘,“
zoodahigè {isehililiingian‘ en ruilingen tusschen de‘
Beide landen“zötiden’getroﬂen worden, dat zij de"
zelve hetwederkeérig‘ voordeel vaneen geheel aan.‘ì
éènhhngendïgroridgebied , en van onbelemmerd ver‘,
lieertusschen de ‘steden en plaatsen, inderzelver
grenzènbegrepen, zouden verzekeren; dewijl België,
geene enclaveringen‘ (ingesloten stukken‘ lands) in het"
oude ‘grondgebied der Nederlanden had‚— Dochin‘;
het vjfde artikel der prelíminairen werd slechts meld‚
ding gemaakt van ruilingen in der minne {,tlisscheril
Holland en België , ‘welke wederzijds voègzaani/zoù
den worden geacht. Noch aan elkander‘ ligging van‘
grondgebied , noch onbelemmerd verkeer, noch’ ‘ﬁer-V’

bindtenis‘, doorde‘
Mogendheden aangegaan -—‘,
oin-‚ïdoor hareïlîiemoeijenissen , schikkingen daar te
stellen‘, die deze voor-deelen aan de beide la’nden‚’
zouden ‘verzekeren ‘—- kwamen ‘meer in ’ aanmerking."

De Belgen waren ‘(zoo als wij zagen‘), ’in hunneì
stellingen , ‘die1 zij ‘denbmltﬂi November bezet had“
den’, niet teruggekeerd. Na ‘dat de ‘ Koning‘l
hierop had aangedrongen‘,
deweonferentiedenl
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Belgischen gezagvoerders verklaren , ‚ dat , indien
hunne krijgsbenden niet vóór den 26m“ ‚Jnnnaiĳij
1831 , in voormelde stellingenmvaren teruggekeerd ,
de vesting van Antwerpen .r1ietl)r1tr11itìtid ‚zou worì

den. De Belgen lieten den bepaalden terrnijnver’
loopen, en bleven het grondgebied schenden. Hol

land werd daardoor eene waarborg indeze ‘vesting,
overeenkomstig de bepaling der conferentie‘, verze’

kerd.

Om nu deze waarborg Holland weder te

ontnemen, werd inlaat zesde ‘artikel ‚der ‚pre!

liminairen bepaald, dat de‘ wederkeerige, ‚ontruiî‘
ming van de steden , plaatsen ‘en (oorden, ‚on‚.
afhankelijk van de ‚schikkingen ,’‚:totde.‚r,uili‚ngen

betrekkelijk, zou plaats hebben.

Deze , ontrui

ming‘ dus zou ‚Holland ,‘ alvorens alles op ‚vasten
voet ‚was gebragt, van den voornaamslen waarborg

berooven , dien ‘het tegen een land , in staat van
omwenteling bezat, om te zien uitvoeren , wat

bepaald zoude worden.
‚
‚ Omtrent de vrije vaart op de bevaarbarestroo
men en rivieren, overeenkomstig‘ de Weenerkon
gros-akte , «- diein artikel 7 derpreliminairen , op,
de stroomenen rivieren , welke‘ door Hollandsolt ‚en,

Belgisch gronîdgebiqd-„’loopen, werd‚ toggﬁpantyen
waarvan ‚ in de,grondslagen ‘îvandìfsﬁllﬂldigllga"niﬁlé

was gemeld -“‚kon" de Koning -de:diensten‘der‚.M0‘-„
gendheden , bijdo’ onderhandelingen «laarover , niet
aannemen. Ditrandde zijne waardigheidĳde onafhan’

kelijkheid van ‚Holland enden eerbigd,aag’,‚avelke de
Mogendhedenaan ‚onafhankelijke IQÄÄËR ìpﬁdlaäq!‘
U
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Behalve dit, staat het gebruik‘ der Hollandsche kunne‘,

len allen natiën vrij.‘ Eren zoo moesthetfin’lîelgiíì‘;
zijn ; het ‚gebruik vanhel; kanaakvan Terneuzen‚ ení
del‘ ZĲidJPÎ/‚illemsvaart , ‘WBEWOVGI’ ‚in dit artikel,

melding yverd.’ gemaakt, door ‘eenekijzoudereovîerq;
eenkomst, aan‘ de inwonersder heideĳlanden ‚te‚.
verklaren’ of te"vorzel‚rerenÌ, Was “dienvolgensûîlfﬂ
vyijking ‚vüliìllelalgèmeﬂnö begiaäol‘ ‘
h‚ ‘ ’‚
‘J Hervijfde ‘artikel vànklewslotsom der grondpì‘
slagen vau’‚afseheidingjìîerd ‘eenigzins„lîerhaaldò.
in ‘het aclﬂâte artikel ﬁer ‘prelimihaliren. Maar ui;
hetzelve 176111116 bepaling weggeldtenydat de ,Mo‚‘‚.
l

gendheden’,

opkomend V6r’SG‘lJ.i1‚’b€midd6lﬂnd‚ìlÄl1S1-,

schen beideivzonìden treden. De bemiddeling ìwerd‘.
in ditîartìkél alleen aan de kommissarìssenìdemarkaî’
teursovorgelaten ; ‘en’ derhalvetzoude eene:enkelo
‘weigering‚ van de Belgische demarknteurs genoeg
zaam zijn, „om ‚allesîegen te‘ houden. Het volgende
artikel was meer‘ duister dan het, zesde ‚der annexe A,‘
‚De zelfcleĳgelegenheid , om zich aan schikkingerr

te eontrekkenﬂwerd bj de artikelen .12 ‘en 13„

den liquidatenrs gegeven , lìetrekkelijk de verdeelin5
der ‚sehqlden ; waarom , ter voorkoming’ daarvan ,
in de grondslagen van afscheiding „was h„tì.|':>‚îia'1d.‚1
dat de Mogendheden,
opkomend verschiìlybem
middelend tusscheir’beiden zouden treden. ’

Ook werd indezelire eenengeheel verschillenden:
grondslag voorgesteld ‚waarbij de‘ sehadelooesîtìlling,
ende menìgvpldige opolïeringeny, door Holĳmdî

gedaan,‚ niet gin‚ aanmerkìngiîkwamcq.‘ ‚Bovendie‘n
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werd‘ ‘sﬂravenliage niet meer als het vereenigings;

punt der kommissarissendiquidateurs ‘aangewezen gï

hètgeenbij artikel lli der vastgestelde grondslagen‘
vanlafscheiding was bepaald. Gedurende ‘het tijd-i_
bestek ,"noodig ter vereffeuing der lasten , was in

artikel 17 der annekeiú bepaald‘, dat Belgie ge“
houden‘ was , omvoorloopig‚, en behoudens liqui
datie , deszelfs aandeel in de voldoening’ der renten,‘
en‘ de amortisatie der schulden van het koningrijk
denNederlanden te betalen, naar evenredigheid
van van het geheel. Artikel 13‘ der preliminairen,’
daarentegen, maakte‘ de bepaling van‚ dat aandeel

afhankelijk van kommissarissenJiquidateurs ‚—- Bel
gië Was dus in gelegenheid, om deszelfs Kommis

sarissen op te houden, om gelijktijdig de betaling’
van deszelfs aandeel in de voldoening der renten,
zoo‘ wel als in de amortisatie der schulden te ver
schuiven. Dit was geheel tegen allen regt; vooral bj
het in aanmerking nemen van de beginselen , die de‘

conferentie hadden ‘geleid, (om België’ het genot
der vaart ‘op de Hollandsche koloniën te verzeke‘

ren"enz'.‘)" bij de regeling der schuld des koningrijks.‘
‘ge yerdeeling der ‘schuld, bestonden er punì‘

tenydie alleen‘ van de keuze van België afhan’
lielijle ‘konden zijn.‚ In dat opzigtdiatlHol/an.rl’ ,’
in de benaming van voorstellen‘, Welke de‘ tweede’

afdeeling der grondslagen vanlafscheiding verkre
gen‘ had, geene inbreuk op deszelfs regtën gevon-L
den;

te meer, dewijl het laatste artikel’ daarvan‘ ‚

aan Holland , door de bemiddeling der vijf Hoven ,’
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‘de vereffeningder ﬁnanciële‘ geschilpunten met Bel‘
verzekerde, ‚overeenkomstig den zin der bepa

dingen, in de.jannexe A vervat.‘ Dit gaf Holland
’ eenen waarborg’ tegen alle onzekerheid, en deed

‘ den Koning bijzonder besluiten ,’ om toe te treden,
‘nietalleen tot de grondslagen van de schikking
der grenzen maar ook tot die schikkingen, welke

voorgesteld waren , tot de verdeeling der schuld.
Voor dezelve was de verzekering gegeven, iuhg;

Protokol van den 27 Januarij, ‘dat de toekomstige
‘Souverein van Belgrie diezoude behooren aan te
’ nemen.

‘Deze billijk gestelde artikelen, in de aangeno
mene grondslagen van scheiding gesteld, moesten

derhalve met deze preliminairen vervallen; en de
Koning zoude zich dus met eene liquidatie moe

ten vergenoegen, welkedie der schulden uitsloot,
alleen ten laste van Holland gekomen, ‘als een
gevolg der vereeniging, en de waarde der opolfee

ringen door Holland gedaan , om België’ te ver
werven; C) alzoo deelnemenaan een verdrag, dat,
in plaats van de billijke verwachting zijner ge‘
trouwe onderdanen tevervullen, hunne eigendom.

men aan eenen onmisbaren schok zou blootstellen.
Eindelijk veronderstelde artikel 15 eene daad‘
‘zaak , namelijk het beslag op eigendommen , die
niet in Holland bestond : met het aannemen daarvan

zoude de Nederlandsche Regering erkend hebben
medepligtig te zijn aan eene onregtva’ardigheid,
k) Zie bladzijde ll en 12.
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‘die‘ alleen door het Belgische‘ Gouvenement‘ Was
'begaan.’Daarenboven , hetzelve‘ in’vergelijking ge’
‘ hragt met artikel 14 der annexe Aywerd het twijfel
.eehtig,ol“de patrimoniële goederen en domeinen
van ‘het huis van‘ Oranje niet van de opheﬂingvan
het aequeeter (heslagneming) zouden uitgesloten
worden. ‘
Het kon niet wel anders, of deze preliminairen

waren voor Holland hoogst nadeelig , vooral dewijl
‘niet met een Gouvernement, dat op vaste grond
slagen was gevestigd, maar met een land, in staat
van omwen teling, moest onderhandeld worden, welks

eenmaal erkende onzijdigheid de toevlugt tot de
wapenen zou belemmeren , zoodra hetzelve zich‘ aan
eene billijke verklaring van geschilpun ten wilde out.
trekken, waartoe het reeds meer dan ééne blijk
had gegeven. De Mogendheden, haddenbij die
vredes‘artikelen alleen zich vergenoegd met het voor

behoud van hunne goede diensten‘ te verleenen ,
wanneer dezelve opgevorderd werden, door eene der
‘belanghebbende partijen ; zonder zich te verbinden
noch uittedrukken, of die diensten , op vordering
van ééne der beide partijen, zouden verleend
worden; en zonder stellig te verklaren‘, gelijk in.
de aangenomenè grondslagen van afscheiding was
uitgedrukt, dat zij met derzelver bemiddeling tus
schen beiden zouden komen , om de verschillen te
vereffenenpvereenkomstig de bepalingen der annexe

A. Bovendien, zonder eenige uitkomst aan de hand
te geven voor de verdeeling der schuld ‚voor‘de
‘grenzen , en andere onderwerpen, welke moesten ge
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fegeid’ worden, verleende ‘die prëliíiìlinaïren,’ integer!‘

deel‘, alle middelen aan België, om alles weder door
eigendunkelijke‘ uitleggingen in geschil te breng en.

In het vermeende belang van Europa’, werden
deze preliminairen door de conferentie daarge

steld.’ Weinig lette dezelve dat het belang van
Europa‘ ï(de‘ vrede) niet alléén ‘afhing van de me
dewerking van Belgiêl Niets was ‘natuurlijker te
‘beseffen‘; dan dat de Koning der NederÌande/z ‚-‘
die reeds meer dan eenmaal zijn voornemen , om de

aanneming der vastgestelde grondslagen in België
te bevorderen ; en die volgens den aard van den in
houd 5 niet ‘ken toe treden , tot de Preliminairen —
zichgrädwongen zou zien, om gewapenderhand
billijkevoorwaardeh te verwerven‘; en dat daardoor

‘juisfdiè cfieïs zou geboren worden , welke de be
doelingender Mogendheden trachtten te voorkomen.

Deze waren‘ de gevoelens en staatkundige inzig
ten, die de‘ Koning door den Nederiandschen Minis
ter van Buitenlandsehe zaken ‚ den Baron VERSTOLK
VAN SOELEN , aan de ‘conierentie te‘ Londen , als
antwoord op die vredes-artikèlen, deed bekend wor

den. Omtrent de keuze van den Souverein voor Bel’
giei,‘ beriep
zichbp’ de verklaring der vijf Hoven ‚,
dat nanielijk in bun oog de Souverein van dat land ,
noodwendig aan de‘ beginselen van het bestaan van
dat land zelf beantwoorden moest; door deszelfs per
soonlijken toestand ; aan‘de veiligheid der naburige
staten voldoende moest zijn ; daarom de schikkingen,
in de‘ Pro tokollèn van 20 en 27‘.Ïanuarij vervat, aan- ’
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nemen,‘ en zich in staat bevinden, derzelver‘ Wed-t
zaam genot aan de Belgen te verzekeren‘. ,— Bij
dit‘ ‘antwoord drong de Koning ernstig aan on de’
uitvoering der wederzijdsche verhindtenissen ‘nis
schen de Mogendheden en hem aangegaan , te meer ,

dewijl door ’s Konings toetreding ‚tot die grondslagen
van scheiding, dezelve door de conferentie onher;
‚roepelijk verklaard waren. .—
'
ì
‚ Een bedaard onderzoek hadden Koningovertuigd,

dat die preliminairen de dierbaarste belangen des va’;
derlands aan den opstand ten spelzouden geven?
.Van
begin dat
standaard des
oproerste
Werd
geîi,
planthet
, had
nietdeopgehouden
bewijzen
geven
ïhoezeer het medewerken tot den algemeenen vrede
hem ‚te: harte’‚ging. Evenwel kon
‚niet: toege‚;

‚ven „dat die vrede alleen ten koste gier ‘ eere en des
‚welzijns van Hol/and verwonven moestwordenrzulk

eene toegevendheid zoude tevens een be.ginaelgeweest
zijn , strijdig met zijn goed regt en zijne waardigheid 5
zelfs met het belang des algemeenen vrede; , hetwelk ,
in plaats van in duurzaamheid te winnlenjniet anders
dan hevig geschokt zou. worden ‚ door‘ elen ‚volk‘,

dat gehoorzaam aan de wettenren getrouw aan ’
zijne instellingen bleef ‚gehecht! te ‚gaan .opoÍTeren
‚aan eene bevolking, die de maatschappelijkeibanĳ
den verbroken had, en de regten van anderen

niet eerbiedigde. Om deze redenen verklaarde de
Koning, dat zijne pogingen , hoe ernstig (lecristÎs
‚ ook was; in welke zamenloop van noot/lottige

omstandigheden , Europa en Holland meer bijzon
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der gewikkeld verkeerde, kalm te midden der‘ al
gemcene beweging blijven, en steeds trachten zou,

om door vereeniging van gematigheid en vastheid
van wil , het onweder af te wenden ; dat hij , op het
voorbeeld der magtigste souvereinen, voor den nood‘
dwang zou kunnen wijken , door die zijner onder
danen, welke zich aan zijn gezag hadden onttrokken,

aan hun lot over‘te laten , maar nimmer de regten
van Holland zou ten oller brengen; en wanneer
eenig Prins , de souvereiniteit van België aan‘

vaarde‚, zonder‘ vooraf de schikkingen te hebben
aangenomen, die in de vastgestelde en’ onherroepe

lijk verklaarde grondslagen‘ van afscheiding en schik-ë
kingen vervat waren‘, zoodanig Vorst door hem
zou moeten beschouwd worden, als, door deze

daad alléén in eene vijandige houding tegen ‘‚hem'
geplaatst, en dus als zijn‘ vijand.
‘
De 18 vredes-preliminairen, die gelijktijdigin’

België bekend geworden waren , maakten weldra
eene der belangrijkste beraadslagingen van het Na-.
tionaale kongres uit. Weinige dagen vroeger , dat

dezelve ontvangen werden , had een aantal leden ,
tot eene der partijen behoorende van deszelfs ver.
gadering, eene protestatie geteekend . die waarschijn‘:

lijk -‘ door dat de Koning der Nederlanden ‚ bij de
conferentie op de ten uitvoerlegging der verbindte
nissen jegens hem , aangedrongen had —‘in tegen
stelling moest dienen , op alle maatregelen ‚ die de

conferentie zoude willen nemen. In dit stuk werd
verklaard, dat men zich zou verzetten tegen het in
15
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overweging nemen van eenig voorstel, hetwelk
strekken ’kon, om op deonsehendbaarheid van het

Belgische grondgebied, zoo als het bij hunnegrond».
wel: „was vastgesteld , inbreuk te maken.

Vooral

verklaarde men zich daarin tegen de toetreding’
tot ‘ de Protokollen en voorstellen van de Lon’
denátìhe‘ conferentie. Om deze gevoelens veld ‚ te
doen ‚winnen, bragtĳmembij vernieuwing de heifo’

des volks op‘ verschillende plaatsen in beweging.
verregaande ongeregeldheden namen ‘daardoor‘ de
overhand te Gent , Charleroi en Binche. ‘T9’ Luik

werden , op den 6 Julij , op nieuw moordkreten aan
geluwen, en onder dezelve die van : weg met ‘de

Protokollenl-weg met de Ministersl—xlen dood aan
den? Regent ! ”‘- leve Franrijk l — terwijl eene der
menigvuldige iubeweging zijnde volkshdopen, onder

het dragen van een Franseh driekleurig vaandel, de
gewaande vrijheid (inderdaad ketenen der slavernij )
toe juichten. Eenige lieden, tot de aanzienlijke volks

klasse behoorende ‚ begaven zich naar het stadhuis,
en teekenden aldaar, ten getalle van 74 , eeneverkld

ring tegen de 18 preliminairen ‚ waarop twee leden
van den stedelijken raad naar Brussel vertrokken.
Te Leuven verhieven zich dezelfde kreten, eisehte

het schuim der inwoners’ (de werktuigen derfac
tiën) het wegzenden der Belgische Ministers, en
het verwerpen van de voorstellen der Londen

sche conferentie.

Op nieuw werd aldaar een vrij

heidsboom geplant, (met den‘ hydra des oproers

‚om ‘den voel: geslingerd ‚) en het besluitgevormd,
l
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om ‘zich gewapenderhand naar Brussel te begeven ,

ten einde aldaar ‚ met de wapenen in de Hand , de

gezagvoerders tot het onschendbaar bewaren van het
grondgebied te dwingen. ROUSSEL , -“ een man , die
mede, in het begin van den ondankbaren afval van

het wettige gezag , den opstand had begunstigd, doch
zich evenwel onderscheiden had, door de Leuvenaren

te bestraﬂen voor hetplegen van eenen weldadigen
moord aan den Oversten GAILLARD, die bij eenen

wrrjheidsboom gedood, en daarna‘ de straten’
doorsleept werd — deed daarop eene oproepingaan
hetvolk van Leuven, verbond zich om naarden

Regent te gaan , stilde alzooeenigzins de verwar‘,
ring, en vertrok.

Bij zijne terugkomst deed hij bekendmaken ‚ dat
de waardige Regent volkomen met hunne denk
beelden imstemde, en de 18 artikelen waarschijnf

lijk niet aangenomen zouden worden; (*) en dat,
indien men geene behoorlijke schikkingen met de;
Mogendheden maken konde, hij , in spijtvan zijnen‘
hoogen ouderdom, het zwaard zou trekken, en
’ zich , als het oogenblik dáár was , aan het hoofd des

legers stellen ; .wel overtuigd zijnde , dat zich ‘in
dat geval geen goed burger zou verschuilen. (*) In
korten tijd bleek evenwel , dat ROUSSEL, om zekere
redenen, deze bekendmaking had gedaan, die niet met
den Regent overeenstemde ; dewijl bij den 7de!‚ Julij

als distrikt-kommissaris, uit zijnen post werd ontzet.
(*) Nederl. Slaatsc.’9 Julij 1831.

(*) Neder]. Staatse. ‘Julij 1831.

15*

228
‚ ‘Onder de mannen met het minste doorzigt,’
vaak tevens het meest gevaarlijk, behoorde R0’
BAULX , een lid van het kongres , die thans eene der
grootste Wederstrevers werd van de aanneming der
18 Preliminairen. Hij liet in Frankrĳk, door de
drukpers ‚ eene oproeping aan alle ‘volken doen , —

Hevig werden in dezelve de wettige Koningen aan
getast , die hij deed voorkomen als onder het mom
der menschelijkheid, hetgrondgebied van België‘
te besnoeijen. Ook merkte hij aan, dat de Belgen
nimmer lafhartig genoeg zouden zijn , om de bewo-I’
ners van Luxemburg, Limburg en Vlaanderen’
(het Zeeuwsehe grondgebied), aan hun lot over te

laten ; dat het tijd werd om algemeen de wapenen te‘
grijpen ; en dat de Duitschers , zoo zij in den strijd
tusschen‘ Holland en België niet onzijdig bleven,
de ketenen , waar onder zij gebukt gingen , zouden
verzwaren; dat alle uitgewekene Spanjaarden. Por
tugezen, Italianen en Piemontezen, zich onder de‘
Belgische banier moesten scharen,

en vooral de

Franschen hunne broeders niet moesten vergeten.

Deze zinnelooze taal, zoo overeenstemmend met die
der’ Fransche omvventelaars van i792 en 1793 ‚ werd

ook door verscheidene anderen’ in België gevoerd.
Door dergelijke uitlatingen , die niet weinig invloed
op vele Belgen uitoefende , Werd de Regent genood
zaakt het volk aan te manen, om zich te onder

werpen aan de beslissing van het kongres ,‘ hoedanig
ook dezelveimogt zijn , omtrent de 18 preliminairen;

en te verklaren dat hij krachtdadigzou tegengaan
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tlepògingen , die werden aangewend, om den buré
geroorlog te ontsteken.
De beraadslagingen, in het kongres, over de
preliminairen werden nu voortgezet, en uit de
gemelde oproerige Plaatsen, stukken tegen die

artikelen ingebragt. Verschillende leden, tot de
hevige partij in België behoorende, bestreden
de aanneming derzelven. Redenen, hiervoor in
het midden gebragt,

waren,

dat de Belgische

grondwet het bezit van Venlo waarborgde; regt
op Luxemburg gaf; Antwerpen , behalve eene ban

delshave, ook eene krygslòave deed zijn; Maas
tríelzt als eigendom verklaarde; den oever der

Schelde deed bezitten enz., terwijl daarentegen de
preliminairen dat alles afnamen. Anderen , die, bij
meerdere bedaardheid ook beter doorzigt paarden ,

zagenweldra in , dat die vredes-‘artiltelen indedaad
grootelijks in het voordeel van België‘ waren. Het‘
geen_ Holland , bij de aanneming van die artikelen
te wachten stond, kwam nu in het licht. De Minis
ter LEBEAU merkte aan, bij de beraadslaging over
dewelve, dat, indien Holland de ontruiming van
Venlo mogt eìschen, die eisch niet toegestemd

zoude worden, dan nadat de vesting Antwerpen
ontruimd, een deel van lllaaslric/Lt gegeven, en
toegestaan was, dat de in Holland ingeslotene ge
deelten grondgebied bezet werden , en België des‘
zelfs regt tot in de verst algelegene en in dat

land ingeslotene bezittingen deed ‘gelden; dat
deszelfs vaandel geplant, en‚ dc beginselen van
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den opstand‘ verkondigd werden ,’ ‘tot in liethart
van Holland , enz. « Gelooft gij, (ging
voort) (*)
t. dat de‘ Koning van Holland en’ zijne Staten-Ge
; neraal, ons ooit zulk eene voldoening zouden wil‘

e len geven? Laat ons dan op het stuk der ont‘
« ruimiiìgen (natuurlijk na de aanneming der preli‘
a minairen) standvastig blijven ; alles eischen , waar
a toe wij het regt hebben; en wij zullen zien , dat
e wij weldra alles verkrijgen zullen wat Wij willen,’
u Wij zullen in het bezit van ons grondgebied blij
«ven, want de toepassing van het 6de artikel is
u even zoo onmogelijk voor Holland als voor België‘,
u er ligt iets in dat artikel , dat ons Venlo en ge

a heel Limburg‘ zal doen behouden. ì) Eenige dagen
later gaf diezelfde Minister te kennen, dat, indien

Holland hun de (vermednde) gedeelten grondge
bied , die aldaar ingesloten lagen , niet leruggaf,
de Belgen ook Venlo niet moesten ontruimen; en

dewijl de invoering‘ van omwentelingsgezinde be
ginselen, hetwelk ‘in der Belgen magt stond, op

het Hollandsche grondgebied , doodelijk zou wezen ,
de Belgen de zekerheid bekwamen van alles te be
houden wat zij bezaten. Vele lieden erkenden, dat de
Mogendheden, overeenkomstig de preliminairen in
de zaken van België , niet meer tussehen beiden
zouden treden, ten zij die door beide partijen ge
vraagd werd ; dat alle onderhandelingen regtstreeks
tussehen Holland en België gevoerd zouden worden;
(*) Redevoering van den Belgischen Minister , LEBEAU,

in de zitting van het Nationale kongres van ôJulij 183i. ’
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‘ﬂat‘, ’ door?’ ttiss‚bhenkomàt "van Jdiiii” aanstaanden
ﬁouverèîn , alle‘ schikkingen ' Wegensï de gel’delij‘
ke betrekkingen‘
‘belangen, ‘ën‘“het,ìgroiidgebied
en
l ‘de
tusschen België ‘enidegesloten,
‘andere M0’:

gendheden zouden geregeld worden ; ‘daﬂdé staatsl
schuld ten kunnen voordeele reeds beslist zijnde‘,
den last, waar onder Hol/anrlgebuktging, geheel
op dat land zoudenkunnen laten rusten; itrde

overtuiging , dat

hetzelve zouden overwinnen

’met niets te doen , na dat hun slaat eenmaal ge‘

vestigd was; dewijl’ zij van deszelfs geldelijke of?‘
gelegenheden behendig partij zouden weten‘ ie
trekken‘, en hierdoor belangrijke veroveringen ‘ma

ken , zonder veel daarbij te wagen. Be/giëbehond
‘Luxemburg , (merkte de heer GERLACHË‘ aan (*) , en
‘(t erlangt door den tijd illaast/‘ic/zt. De onbetwistbare
u regten van den voormaligen Prins,‘ Bisschop van
‚u ‘Luik , op die stad , zijn België toch reeds toege

« kend‚‘Do0r onderhandelingen en ruilingem’bekomt
t‘ hetzelve dat gedeelte van Maastricht , hetwelk
1‘ nog aan Holland is; en zulks met minder kosten,
« dan wanneer België openbaar oorlog moest voeren.
De heer DEVMEULENAERE stelde vast, dat de pre
Jiminairen
in het
belang‚
van België
en datidoorgeheel
dezelve
‘alleen
flolland
onregtWaren
werd,
gedaan.

Voor deze uitlating moest hij rijkelijk de

wraak van sommigen der "ergadering ondervinden.
Het inzigt van het wezenlijke’ voordeel/,dat in
(*) Beraadslagingen over de preliminairen in de vergade

ring van het nationale kongres 4 Julij 1831.

‘

‘

'
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‚dje’vrgdesgartikelen ‚voor België gelegen was , ‚ver;

‚norzaakte natuurlijk, dat dezelve, bij de stemming
‚gin de vergadering , met groote meerderheid,(*) aan
‚genomen ‚werden. Maar even zoo natuurlijk had
‘ ‚die aanneming belangrijke gebeurtenissen tenqge
volge , welkenog gemeld zullen worden.
De voorwaarden , die Prins LEOPOLD zich voorbe
houden, enaan de aanneming van de kroon verbon

den had ‚warenhnu in zijn oog ‘vervuld.’ liet natio
nale kongres toch had voorwaarden aangenomen ,
’die door de conferentie zelve‘ bepaald waren.

’Het kwam bij dien Vorst niet in aanmerking , of de
„Koning der Nederlanden toegetreden was, en hij als
‘souverein over België, bevorens de grondslagen
„van scheiding aangenomen te hebben, als vijand
âvan Holland kwam. De zaken van Luxemburg, oor
deelde hij, moesten in denzelfden staat blijven, dewijl

‘de onderhandelingen over dat gewest , in het belang’
van België zouden zijn : aangezien de nabijheid
van Frankrĳk , allen denkbeeld aan ‚eenen vijan

‘delijken inval deed vervallen. Luxemburg was. vol’
gens zijn begrip ‚ op andere wijze verkrijgbaar; en
zoo stond de aanvaarding der souvereiniteit over

België niets in den weg. De Belgische gezagvoerders,
met zijne denkwijze bekend, hadden

reeds eene

bezending van Staatslieden naar Londen afge zonden,
ten einde hem tot’ in België te geleiden. Tijdver
zuim werd zorgvuldig vermeden‘ : reeds juichten de
(T) Van de‘’ 196 alanwezigtì leden, verklaarden’ zich 126
voor’ de aannerning..
‚
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‚Belgen zijne komst toe. Nu aarzelde LEoPoLDniet;
‘begaf zich uit Londen, kwam te Calais aan , ver’
trok van daar, o"er Brugge en Gent , naar Brus
sel, -- legde aldaar, op den 21519" Julij 1831 , den eed

op de grondwet af, en werd als Koning ingehuldigd.
Met ’s Prinsen komst was nu het regentschap
van SURLET DE CHOKIER, die hetzelve vijf maanden

had uitgeoefend, vervallen. Hij verklaarde thans
genoeg te hebben geleefd, dewijl hij den dageraad
des geluks voor zijn Vadenland had zien aan’breken.

LEOPOLD rigtte nu, als koning der Belgen, zijne
eerste redenen tot de staats’amhtenaren,'drukte
zijne hoop uit, dat alle Partijschappen mogten
uitgedoofd, en hij een waarborg voor vrede‘ en
rust in ‚België mogt zijn; terwijl, indien Belgie,
in spijt van de vele opofferingen , die hetzelve voor

het behoud des vredes had gedaan , door den oor’
‘log werd bedreigd, hij niet zou aarzelen om den
moed‘ der Belgen in te roepen i in de zekere ver
wachting, dat zij zich , tot verdediging des vader’
lands en der nationale onafhankelijkheid, rondom.
hunnen vorst zouden scharen.

De vreugd van de Belgen was bovenmate. Elke der
verschillende partijen had zich reeds beijverd , bĳ
den nieuwen koning hof te maken; vooral de hoofden
der geestelijkheid drongen zich bij dien vorst in , en
waren hoogst voldaan, dat hij, als Luthersch vorst,
kort na zijne komst, de ‚Katholijke eeredienst had
bijgewoond; — iets , hetwelk tot eene goede staat

kunde in België behoort; doch voor den‘ Koning der
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NeÈder/ariden , wiens getrouwe volk zoo tegen pries
‘terlíst en bedrog, ‚als Spaansche overlleersching’,

‘tachtig jaar had gestreden en in‘ Wien de geest
‘der vaderen niet was uitgedoofd, is dit nimmer

‘mogelijk geweest.
Engelaiids eigenbaat vond nu voldoening in de
‘verklaring , die LEOPOLD’ had afgelegd , nopens den
afstand van zijn jaargeld. Lord GREY deelde de
zelve, in ‘de zitting van’ het Hoogerhuis van den

154m julij mede.

De prins verkoos als koning van

België geen inkomen van Engeland te behouden.

Dit was vroeger‘ reeds voorzien. -- Alleen moesten
daarvan nog eenige schulden betaald, zijn lust‘
hof Claremont v’) in stand gehouden, be
nevens eenige pensioenen , die hij aan zijne diena

ren‘ gaf,‘ ‘en liîefdegiften’, die aansommige verleend
Waren , voldaan‘ worden : het overschot bekwam de

schatkist ; mitsgaders de voordeelen van ’s Prinsen
kolonelschap, hetwelk hij afstond.

De onafbankelijkverklaring van‚ België had on
dertussehen reeds eene belangrijke bepaling, he‘

trekkelijk de vestingen tussehen België en ‚Frank
‘rĳb, veroorzaakt, waarbj de invloed des Fran
‘

(*) Bij deze bepaling werd ‘de volgende niet oneigem
aardige aanmerking gemaakt:
hopen, dat de troon

’van‚ België vast en veilig zal zijn; maar in deze

eeuw,

waarin de voorbeelden van onttroonde of vrijwillig aftre‘
dende Vorsten zoo menigvuldig zijn , doet een wijs man
wel, wanneer hij eenen schuilhoek

openhoudt, in een

land‚(Engeland) waar eene omwenteling onmogelijkis. Uit

élﬁ:Epgelsclìe„ Courier, Juli)‘’ 1831.

’ ‘
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‚scheirìRijks niet kan ontkend worden. ’ Bij tie
opening’ van‘‘ de zitting‘ der wetgevende kamers ,

op den 25ste“ Julij , had‚ LODEWIJK PHILIPS reeds
te kennen gegeven, dat de vestingen, die ge‘
bouwd waren om Frankrl/‘k te bedreigen , en niet
om België te verdedigen, gesloopt zouden wor

den. Dit baarde in Engeland veel verwondering;
te meer, daar het nog niet gebleken was, dat
bij de conferentie te dezer zaak onderhandelingen
hadden plaats gehad ; veel minder of het Engel’

sche Bestuur deszelfs toestemming had gegeven.
Het was evenwel volkomene waarheid. De confe
rentie had reden gevonden, dewijl Frankrijk den

nieuwen Staat als onzijdig had erkend, om in ‘het
stelsel van verdediging veranderingen te brengen.
Voor België werd het aan de eene zijde voor’ on

mogelijk gehouden , om de vestingen te‘ onderhouden
en te verdedigen, aan d.e andere zijde leverde,
naar inzien der conferentie, de eenstemmig er
kende onschendbaarheid van het Belgische grond‘

gebied eene veiligheid op, die te voren niet he
staan had. Hierom besloot dezelve, dat een deel
dier vestingen, onder verschillende omstandig

heden gebouwd, gesloopt zou worden. Den T749‚l
Aprilwerd dit door de conferentievastgesteld,

een Protokol , waarin tevens gemeld.werd , dat,
zoodra België een door de Mogendheden, die aan
de conferentie deel namen , erkend bestuur had,
eene onderhandeling tusschen de Hoven van Bus’
land, Ooﬂenrĳk, Groot-Brittannie, Pruissen

236
en ‚dat ‘Bestuur zon geopend worden,’ om de
zoodanige vestingen uit te kiezen, welke zouden
‘behooren geslecht te worden. ‘ ’
Op de regten vanden Koning der Nederlanden,

die de verdragen ‚wegens den opbouw der vestin
gen , mede onderteekend , en daartoe bijgedragen

bad, werd geen acht geslagen; zelfs werd‘ hij bij
het vaststellen van dit Pmtokol

niet erkend. —

Holland toch had, voor den opbouw der ves
tingen, afstand gedaan van‘ de Kaap de Goede
Hoop, Demerary, Essequebo en ‘Berbice, en
trok voor die gedane opofferingen , bij de gemaakte
bepaling omtrent het slechten van een deel der
vestingen , geen voordeel hoegenaamd. - Niet zon
der oorzaak maakte dit Protokol, hetwelk op den

14de“ Julij bekend gemaakt werd, grooten indruk.
‚De dubbele linie vestingen , -— getrokken om den
aanvaller (uit Frankrijk), het indringen in Holland
te beletten ’, eerst sedert vijftien jaren met opof
fering van aanzienlijke sommen opgebouwd, en
steeds hoog noodzakelijk geacht , ter verdediging

ook voor Engeland en het Noordwestelijk Europa —
werd dus onvoegzaam geacht, en de grenzen der
Nederlanden werden alzoo‘, in het vooruitzigt reeds,

van derzelger ‘middelen vanverdediging ‚beroofd.
Genoeg, dezelve werden‘, ofschoon de Staat door
de afscheiding thans minder sterk , en dus min’

der in ‘staat was, om dievestingen met kracht
te verdedigen, voor noodeloos gehouden. Het
Hooger’ en ‘ Lagerhuis in Engeland drong nu bij
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het Britsche Ministerie op inlichtingen aan, no
pens de oorzaak ‚ waarom, ten aanzien der vestingen
van België‘, dergelijk besluit genomen was; en
tevens, ‘hoe dat Ministerie zich in de zaken der
Nederlanden, en dus jegens Holland , gedragen
had. Lord GREY gaf daarop eenige opening van

zaken. - De bedenkingen , dat de slooping der ves
tingen Europa aan het gevaar van eenen inval der
‚Franse/zen blootstelde , waartegen de zoogenaamde
onzijdigheid van België, geen’ genoegzamen waar
borg opleverdc; dat Holland hierbij niet geraad
pleegd was geworden , bij welks onafhankelijkheid
Enigelandgroot belang had, enz.; werden natuurlijk
gemaakt. Zelfs de Markies van LONDONDERRY U)
kwam openlijk voor zijne gevoelens uit, en verklaar’ '

de, dat Holland (Engelancls oude bondgenoot),
door het Engclsche bestuur, laaghartig en verra

delijk opgeoiferd was geworden ; terwijl het geheele
stelsel van En\qeltmds buitenlaudsche staatkunde,

aan Europa een nooit ‘gezien schouwspel ople
verdie ,’ en de Koning van Holland alle reden had ‚

om de Engelsche Ministers ttfbeschuldigen, dat
in hun gedrag jegens hem, ondankbaarheid en
kwade trouw in eene buitengewone mate door
straalde, en zij de allereenvoudigste voorschriften

van eer en zedelijkheid, ten zijnen aanzien, met
voeten getreden hadden.

Deze geheel belangelooze taal vond weldra in‘
gang bij ‘het grootste gedeelte van Engelauds volks
(*) Zitting’ van‘ het ‘hoogerhuis van‚28 Julij i831‘
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vertegenwoordigers. Sir VYVÎYANdmng hierna ook’
aan op eene mededeeling van de staatsstukken , he trekkelijk de onderhandelingen in de zaak van Hol‘
land en België.‘ opdat het aan Holland zoude
blijken, dat het Engelsche‘ huis der vertegenwoor‘

digers geneigd was, om deszelfs regtvaardige zaak
te ondersteunen. Ook hij kwam openlijk voprîzijne
gevoelens uit, en verklaarde , (*) datde Belgische op-.
stand zonder eenige wettige reden wasuitgebarsten;

vermits de Belgen zich geenszins over het bestuur
van den Koning der Nederlanden kondenibekla-î
gen; dat hun opstand dus alleen het gevolg was

van brooddronkenheìdz en van kuiperijen eener
partij ‚. die lang in het duister gewoeld‘, en plndelijk

de eerste gunstige gelegenheid aangegrepen had. —
Sir BARING merkte ter zelfde tijd’ aan, op de re

denen van ORJONNELL, — die door godsdienstige
Partijzuchtgedreven, iets ten voordeele der Bel
gen in het midden bragt, — dat de laster zich
vergeefs zou vermoeijen , om, in eene verga
dering ‘ van Engelsche vertegenwoordigers ‚V ‚eene
blaamte werpen op’het huis van Oranje ‘Vassau;
een huis, aan hetwelk niet alleen‘E/z.ge/ancl, maar
geheel Europa de grootste verpligtingen had , rlweﬁ
gens de diensten ‚ door hetzelve bewezen ,. ‘aan de

zaak der echt burgerlijke en ‘godsdienstige vrijheid.
Verschillende leden verklaarden eindelijk, dat
hetEngelsche Ministerie,
het bewerkstelligen
der afscheiding , de belangen van Holland geheel
(*) Zitting {van het lagerhuis 18 Ang. 1831.‚

‚
'‘‘
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uit het oog verloren had; (*) dat de ‘Koning tiert

Nederlanden (uit de Protokollen blijkljaar)’ on.-‚‚
redelijk en ‘aller onregtvaardigst behandgeldĳwasg‘
terwijl deze zich steeds opregt en ter goeder trousgî
had gedragen als Koning over Àeenbraaf, ‚ee1‘‚lijk‚

en tevreden ‚volk.‘ C’)

Deze ,rondb‚orstig‚ geuite

gevoelens, en het aandringen opjplichtingen n9’,
‚pens de onderhand eliugen, ‚lìragtden BritsqhenlYIi-‚j
nister van buitenlandschelzakendjn’ verljeggnheidw

die op alle‘ aanmerkingen ‚ alleen, ve1‘kl‘aa_t‚‘de’„.;dat‚
alles ‚was geschied , om den vrede ‘in:ﬂuìjopa tqbehì
waren
niet daar
, en was.
‘de tijdIjlierotn
om ophelderingen
drong menjdan
‘te geven
ook:nipg
verder’ op dezelve aa‘n :‚ het doel w.as ‚Q0‘Ql'l’‚b81‘e,lkâà;
namelijk , dat het Engelsche bestuur „3 rnetdewlepkn
wijze van de

vertegenwoordigers,

over; rleszglfg

staatkundige handelingen omtrent Holland, ‚zou,
bekend zijn. ’
’
.’
î.

Deìtegenvcrklaring op de 18 preliminairen, door
den Koning der Nederlanden ‘gedaanrgwasjnmidt

dels bij dé conferentie bekend gewordenudmyre‘,
vens_ zijn besluit , om , ‚wanneer ‚niet toegetgedeq

werd tot degrondslagenvanafseheiding“bij1otd6 .
middelen’ van geweld , die in zijne magt üsttg‚pdaql,’
toevlugt zou nemen, Dit was oorzaak, dat de
conferentie, ‚ op den 25ste“ Jnlij, van het Minisì‘

terie van Buitenlandsche‘ zaken, het berigt aan
.den Koning, door tussichenkomst van den Neder’
(‚)ìDe Hertog van WELLINGTON, en Sir ‚Pa’EL.

;. (Ë)‚.Graaï van APAÈRDEEN’’ enÁìlïiafÎ‘ GMMPĲN»; ; ‘
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‘ländschen Minister, VERSTOLK van SOELEN, deed‘

afzendeu, inhoudende, dat dezelve de gezegde mede
deeling op de preliminairen had ontvangen en rijpe’

lijk overwogen ; doch ondanks de verklaring , daarin
vervat, de hoop bij de conferentie niet werd opgegeven, dat nieuwe onderhandelingen , welke zou’
den strekken tot een diﬁnitief verdrag’, zouden
kunnen leiden tot eene overeenkomst, met behoud
van den algemeenen vrede, en geschikvom te

voldoen aan de regten’ en belangen van den Ko‘
ning. Totdat einde noodigde nu de conferentie
den Baron VERSTOLK van SOELEN uit, om aan‘
zijnen Souverein voor te stellen, deszelfs gemag
tigden te Londen wan de noodige volmagten en
voorschriften te voorzien, ten einde over het voor

noemde verdrag te onderhandelen en‘ hetzelve
daarna vast te stellen. Hierbij gaf de conferentie
den wensch te kennen , dat de Koning der Neder
landen, als een volstandig vriend des vredes, dat
middel, geschikt om de weldaad des vredes aan zijn
volk en Europa te verzekeren , niet van de hand
zoude wijzen; te meer, daar deHoven , als waar‘
borgen der wapenschorsing, gehouden waren, om

het hervatten der vijandelijkheden voor te komen.
Het ware billijk te verwachten geweest, dat
de Londensche

conferentie

derzelver

gevoelens

over de wederlegging der .l8 preliminairen , door
de Nederlandsehe Regering gedaan, als antwoord
op dezelve, zou geuit hebben.’ De uitkomst
bewees evenwel geheel anders, en het bleek, dat
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deontwikkelde gronden , door den Koning“vooí““’-"’
gebragt, die de aanneming dier prelimìnairen
beletteden , -’- welke met de daad inbreuk zouden‘
gemaakt hebben op het oude grondgebied der
Vereenigde Nederlanden, en ‘hetzelve met eene
ondragelijke last van staatsschuld

zouden gedrukt

hebben -’ door de conferentie niet wederlegd kon

den worden; waarom dezelve , geheel afgezien derî
door België

aangenomene

artikelen,

besloot ‘,'

eene nieuwe onderhandeling’te openen.

De zoo.

jammervolle ondervinding had evenwel geleerd’y’
hoezeer ‚ bj de laatste staatstukken , ter gunste van‘

België, de rcgten van den Koning en diens ge
trouwen volks waren verkort. Geene gegronde
hoop bleef het lang gefolterde Oud-Nederland dus
meer‘ over voor bill"ke
voorwaarden,
‘J

vooral nu‚ ’ ‘

een ’Vorst de Souverein van België was ‚ die, door,’
zijnen eed’, de beroo’ving van het Hollandsche grond-.
gebied had‚bekrachtigd. Even als vroeger’, stonden‘‘

de beide partijen thans tegenover elkander; Hol
‘land met de aanneming van de slotsom der’
grondslagen van‘ afscheiding der’ Protokollen van‘
20 en 27 Januarij;" België met de 18 ‘prelir
minaire artikelen: en ook het standpunt der Mol-‘
gendheden, in betrekking tot de Belgische aange‘;
legenheden, verschilde met dat van Oud-Nederland!

Het eerste oogmerk derzelve was het ‘behoud vang
den algemeenen vrede in Europa; het tweede , en;
dus ondergeschikte, i het voorstaan der‘ weder‘;

zijdsche billijke ‘vorderingen.’ Bij ‘Oud-Nederlandĳìl
16
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kon dit niet anders dan omgekeerd zijn:

voor

hetzelve stond eigenbehoud op den voorgrond,
en dan eerst kon het behoud van den vrede volgen.
België (zoo als Wij boven zagen) wist deze waar
heid in deszelfs belang aan te wenden, door den

algemeenen vrede onophoudelijk te bedreigen.
Het werd daarin begunstigd , door deszelfs lande
lijke ligging, ten aanzien van onderscheidene mag‘
tige Rijken.

De buitensporige eisschen

vonden

hierdoor
de Mogendheden inwilliging , en de
belangen van Oud -Nederlarzcl werden op den
achtergrond geplaatst.
‘
Onder deze omstandigheden, was de bloem der
Natie onafgebroken ‘aan de grenzen vereenigd ge
weest; waren millioenen schatten, ter oorzake
der Belgische onlusten en verregaande eisschen,

die den toestand hadden verlengd , besteed; werd
de vaart op de Schelde ingewilligd, gedurende de
‘wapenschorsing; werden door de Belgen dagelijks

ongewroken aanvallen gedaan op het grondge
bied van Neord-Brabancl en Zeeland; werd het
berennen, ‘door de Belgen , ‘op de vesting Man’
sírieht , toegelaten ; ’ werd de stad ‚dntwerpen,
niettegenstaande de‘ ondragelijkste uittartingen en
den aan,lteg. van werken, onder het geschut van
Kasteel en Vloot , door den Nederlandsche bevel‘

hebber , op last der hooge‘ regering gespaard’; werden

thnnsniet meer’ vol te houden offers ,‚ door het ge
trouwevolk , gebragt ; en bij dat alles’y was menniets
gevorderd , en was de eenige weg, metlbehoud
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van den vrede tusschen Oud-Nederlandîen België,‘
om zich aan de verregaande eischen ‘ der Belgen

’ te‘ onderwerpen.

Doch wat ooit konìopgeoHérd

worden , te‘ dezen was heti onmogelijk 2 Het ìstaats-ì‘

bankroet zoude beslist gewordenf zijn‘; (*) Oud
Nederland beroofd worden ‚"van’deszelfs onmis-û’’

bare grenzen‘, door het „bloed‚ dervoorvaderen‘
verkregen; de volks ĳroemwieude‚ bezwalktr, de
ondergang van den staal; bezegeld‚ en de Neder‘

landers uit. de rij der onafhankelijke zelfstandige
volken uitgewischt wordenv__
‘weer‚ ‘1’ ‚u'llll ‚"
Tot nog toe was de welingerigte land- en zeemegt ‚’

gerugsteund door de gehechtheid aan‘ de hand‘
having der maatschappelijke orde, ‚en‘ den-moed“
der, tot strijden voor de regten desmlands Bereid
zijnde , Oud-Nederlansehe krijgsmagt- dieÀreeds
in de zelfsopoffering van van sPEYK; de trouwe
verdediging vanadntwerpenﬂs vesting door ‚cHAssÉ ;Î
door het standvastig gedrag deringezetenen van
Zeeuwsc/t-Vlaanderen , en den moedigen IÂEDELÊ;

door den onverschrokken HOBEYN en VAN LEUVEN,
en ‘den stouten togi: van SAXEN WEIMAR, dwars door‘
den vijand heen, naar Maastricht‘ ‚ getoond had°wat

dezelve eenmaal zoudezijn -Ä-- eene ‘ijdele vertoening’
geweest. Nu echter was het uur ‘geslagen, ‘datdiei’
moed verwezenlijkt moest,‘ worden , die het Belgische‘
‘omwentelingzuchtige‘schrikbeeld de momkon af“
rukken , Waar achter hetzelve zich verbergendej’
(*) Gezegde‘ " van‘ "dèn ‚ìNederländsehe Minister ‘,'" Bàroii‘ ‘
vnnsronx vairsqnnmî.ì ’
„ ‚ U ‚ .
‘V; g’
16*
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deszelfs invloed bj de Mogendheden zag stijgen,
en die der Hollandsche genïagtigdheid dalen.
‘Reeds lang wist ’s Konings doorzigt het euvel
te peilen, (*) en het hulpmiddel daartegen op te
sporen, dat het evenwig kon herstellen, in de
schaal, die door de bedreiging van den vrede, door

de Belgen ‚ ten hunne voordeele was overgeslagen :
het was het aanwenden, der kracht van de Oud
Nederlandsche vloten en legers. Hij ging evenwel
niet spoedig tot dat redmiddel over; dewijl alleen

de uitterste nood het aanwenden daarvan kan regt
vaardigen. —- Het vroeger aanwenden van dat red
middel, was welligt voorbarig geweest ; doch thans

was’de tijd dáár: later was de gelegenheid onher
roepelijk voorbij; het uitstel kon de zaken ‚nog‘’
even zoo lang hebben doen ophouden , door de
moeijelijkheid in het treffen eener billijke overeen
komst met de Belgen.‘ Ook kon de reeds zoo
zeer wankelende staat niet langer de lasten en
opofftìringen, door eene vooìbeeldelooze inspan

ning‘ gedaan, torschen. ‚De Koning besefte al het
gewigt dezer waarheden;‘ gevoelde de noodzake
lijkheid , om de ‚regten van zijn getrouw ‘geblêvene

volk krachtdadig te handhaven , ten einde daardoor
billijke voorwaarde van scheiding te erlangen; gaf
nu bevel aan de krijgsmagt , om de onderhandelingen
der conferentie,‘-— waartoe hij, ter bevordering

daarvan, en naar aanleiding van gedane uitnoodiging ,
zijne gevolmagtigden te Londen van voorschriften
(*) Ned. Minister Baron vrasroilx van SOBLEN.
4
l
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voorzag —" met de wapenen te ondersteunen ’-- en
opende alzoo gelgktijdig de bron waaruit de over’
tuiging der Mogendheden moest vloeijen , dat tot’

de ‘handhaving van den vrede, zoo min Hollaììd
als België gemist kon worden; en dat de beza
digde ‚ maar vaste gang der Oud-Nederlandsche Re
gering, tot behoud der rust , niet minder was te
ontzien, dan het Belgische grondbeginsel vanopstand.
Reeds vóór dat het antwoord der conferentie
op de tegenverklaring van de Nederlandsche Re‘
gering (op de 18 preliminairenj was gedaan, he-‘
gaf zich de Koning-— ziende , door de ondervinding
overtuigd, dat hij tot het eenige lang uitgestelde
redmiddel toevlugt zoude moeten nemen — vergezeld
van den Prins van Oranje, naar de grenzen des
lands , ten einde de legermagt in oogenscliouw te
nemen. Op den 22mm Julij bevonden zich de
vorstelijke personen te Breda, bezigtigde de ves
tingwerken der stad en de bezetting, en vonden
alles in den besten staat. Eene grootsche wapen
schouwing werd aldaar gehouden. Den 23m“ begaven
zij zich‘ naar ’s Hertogenbosch en keerden in den
nacht van den‘ 27m“ op den 28m“ Juli)‚ (waar
schijnlijk ten gevolge van een antwoord der con
ferentie) naar de Residentie terug. Prins FRE
DERIK deed’ nu ’s Konings tevredenheid aan_ het

leger bekend worden over deszelfs uitmuntende

houding; en verklaarde, bij eene dagorde,dat de
Koning zich gelukkig had gevoeld, bij het zien
van die moedige strijders, die reeds hewijzen

2%
geven ,‘’’dat"zij ‘hun bloed en levenwoor hem"en
hetÄTadérland‘ veil hadden ‚.en met edele‘ volhar

ding‘ ongemakken en opoíïeringen wilden verdu
m‘; terwijl’ ‘het bem‘ bekend was , dat
‚niets
vuriger ' wensehten, ‘dan met de‘ wapenen ‚in de
hand "aten vijand te "toonen welke ‘gevoelens in‘
hunnen boezem klopte,‘ en welk vertrouwen
stel‘
dein ‘opyde ‚Voorzienigheid en de regtvaardige zaak ‚

die‘ huà te wapen deed Psnellen g’ ‘dat daarom ’ de
‘Kòìiﬁgï overtuigd was , dat , alïs hetlotdei‚ wape
daûhmet
neﬂ ‘deï’ zaakvan
diezelfde edele
Nederlandwbeslissén
geestdrift; van‘‘mòest
het eerste
,
oìgg,eùblik„ afwaan ‚ den

dag gelegd,‘ met

‘dien

dverwirming-voorspellenden moed’, en die on
Wrikhareﬂtrouw‘ de vijand onder‘ de oogenlzouden
tredeny’. dáárMwaarhcen hen

zijne stem” en‘‘het

belang Sdes ‘Vaderlands zouden roepen’; te meer ,
dewijl hetden Koning bewust was , hoe «welkom
luidde dag zoude zijn‘, waarop’ het Woord’: ‘voor
waarts’! uitgesproken zou worden.

"’.M'et' de meest mogelijkedeelneniingvoor‘degoe»
de‚ïzaak ,’ en" deìrvurigsten‘ wensch om ‘den‘ vijand
het onderscheid te doen zien, dat er bestaat tus

sehen ware moed en baldadige‘ Wetschennisïfendte
‘toonen wat een volk vermag’ , ‘dàt met ijzene volharh‘
ding; zich de edelste opcífferingen had getroost,
Wertbdeze‘ dagorde bij ‘dehkrijgsmagt ‘ontvangeny ë
“Tegenover deirnitgedrukten wil der conferentie‘;
" oìììfllen‘f waiìenstìlstand te handhaven , ‘ewndenﬂli

oogenschíjnlijk‚ de voorbereidende middelen‘, die ‘de
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Koning aanwendde, om met de kracht der wa
penen, die tot nog toe onaangewend was, de.

regten van Oud-Nederland te handhaven: billijke
‘afscheiding te verkrijgen, en de onderhandelingen
daaromtrent te ondersteunen. Doch er bestonden
redenen , die deze oogenschijnlijke tegenoverstelling
wijzigden en.zelfs geheel wegnemen. De zaak , die
beslecht moest worden, was alleen en uitsluitend

eene zaak tusschen Holland en België.- het was
de billijke‘ verdeeling’ van de schuld (reeds vast‘
gesteldbij de grondslagen van afscheiding) en
de handhaving van Hollands grondgebied, het
wezen van deszelfs volksbestaan. Voor de overige
Mogendheden van Éuropa was het onverschillig,

of voortaan‘ Oud-Nederland of België‚ meer of
inindermoest dragen in die schuld; of hoedanig

de. grenzen tusschen die ‘beide‘ landen getrokken
werden. Het waren alzoo huisselijke belangen, de‘
regeling der grens-aangelegenheden met naburen.‚
Tot regeling dezer onderwerpen, had de Koning
de hulp zijner Bondgenooten ingeroepen. Het
was evenwel natuurlijk, dat hij zich, in dat
opzigt, niets kon‘ laten voorschrijven. De‘ preli
minairen,

die door de conferentie in het mid

den werden gebragt, en de daarop volgende be
kliinming van den troon van België , door LEOPOLD ,

plaatste de Oud-Nederlandsche Regering op het
standpunt, waarop dezelve zich genoodzaakt vond

‘om‘, ‚terbillijke ‘regeling der Staats-huishoudelijke
zaak , de uitoefening van‘ het regt van vrede en_
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tìlorlog, hetwelk’onafscheidbaar’ is van eenen onaf

‚hankelijken staat,’ en door geene magt hoe genaamd
“hetwìsmof te keer kan ìgegaan worden, in wer
king te brengen. De voorgenomene maatregel, ‚om
‚namelijk de regten van Oud-Nederland te hand

haven , door gewapenderhand de onderhandelingen ,
die .tot billijke voorwaarden konden leiden , te
ondersteunen , stond alzoo ‚in geene‘ aanraking

metde overige Europesche Mogendheden ‚in betrek
king zijnde totde Belgischezaakzddaarenhoven,
Was het voornemen, om eenen Wapenstiistgnd‚n’te
sluiten , door de conferentie ’ niet volvqerd ge
worden; bestond er slechts eene’ wapenschor

sing; ‚en had de Nederlandsche gevolmagtigde,
bij eene nota van 21 Mei, aan de conferentie
bekend gemaakt , dat de Koning zijne staten
niet aan eene onbepaalde verlenging van den voor
‚loopigingen staat van zaken onderwerpen kon; ‚en
‚van den 151011 Junij af (de uitterste termijn,

‚door de conferentie gesteld, voor de Belgen, ter
aanneming van‘ de grondslagen van afscheiding)

zich geheel

zou rekenen , heti zij . om mede

te werken tot de maatregelen , welke de Mogend

heden‘ zouden nemen , om’de scheiding , volgens de
slotsom der Protokollen van 20 en 27 Januarij , tot
stand te brengen , of om’op eigene gelegenheid te
handelen , zoo als de omstandigheden hem zouden

toeschijnen te vereischen — altijd echter ‚met het
‘doel , om tot dien stand van zaken ‚telgcraken , die,.
de akte_ van scheiding , als ajggtvaardig ‚en voeg
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zaam was erkend geworden. Aldus bleef de Koning
slechts uitvoerder der middelen, (aan de‘ confe

rentie reeds lang bekend) die de voorwaarden door
de conferentie zelve, in genoemde slotsom vastge
steld voor België, zouden kunnen doen aannemen.
Deze redenen waren natuurlijk gewigtig genoeg,

om den Koning niet langer te doen aarzelen, in
het doen kennen van zijn besluit, en in het ten
uitvoer leggen der middelen, welker vertraging den
ondergang des staats na zich zou gesleept hebben.

Hij deed daarom door den Nederlandschen Minister
van buitenlandsche zaken, den Baron VERSTOLK

VAN SOELEN , de opgegevene oorzaken en redenen
aan de conferentie kennen , welke hem noodzaakten
aan dezelve te verklaren, dat‚ofschoon hij toegevende

aan derzelver begeerte, om zijne gevolmagtigden
van de noodíge voorschriften en volmagten te voor

zien , ten einde eindelijk een verdrag te sluiten , —
besloten had, de onderhandelingen over dat ver
drag, hetwelk overeenkomstig moest zijn met de
slotsom der grondslagen van afscheiding, met de

wapenen te ondersteunen. r
Bij deze verklaring werd de conferentie opmerk
zaam gemaakt, op de gedane aanvrage der Neder
landsche gevolmagtigden, naar de verk’regene uit
komst (5 j unij) .-‚ tevens aan het vroeger gegeven ant
woord der conferentie ;houdende , dat dezelve zich

bezig hield met maatregelen daartestellen , welke de
verbindtenissen‘ door de vijf mogendheden , jegens
den Koning aangegaan, zouden kunnen vereisschen

1
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(7 junij); ‘mitsgaders aan de nota van de Neder
landsche gevolmagtigdén, waarbij op nieuw werd

aangekondigd, dat de Koning —- vastelijk besloten
hebbende niets opteolferen van de regten , welke
hij zich door zijne toetreding verzekerd had ‚ moest
volharden in zijn , bij de‘ conferentie reeds bekend,

voorbehoud, betrekkelijk zijne medewerking totde ‘
onderhandelingen ; namelijk, het aanwenden van die
maatregelen , welke hij voegzaam zou achten te ne
men ,"- en dat , toen de conferentie door de
vertegenwoordigers der vijf Hoven, in ’sGravenÌrage

het verlangen deed uitdrukken, ‘dat de Koning‘
voor het oogenblik van‘ dat voorbehoud‘ geen ge‘
bruik‘ mogt maken, ofsehoon daarop‘ een vol‘

doend antwoord was ‚gegeven ,. zijne gevolmag-ì
tigden gelijktijdig verklaard hadden, datde Ko-’
ning aldus antwoordende, van de‘ veronderstelling
was uitgegaan, dat de conferentie onverwijld‚ be
dacl1t.zou zijn op ‘de middelen , om de slotsom
der ,protokollen van ‘20 en 27 Januari)‘ ’ten uitvoer te
leggen ; en vooral, dat , bijaldien deze veronderstel-m
ling bij de uitkomst bleek’ ongegrond te‘ zijnge
weest, voor den’Koning niets overig bleef, ‘dan

tot eigene middelen toevlugrte nemen, om alzoo
een perk te stellen aan de inwilligingen , welke niet
meer bestaanbaar waren met de in- en uitwendige

rust; ‘en veiligheid van den Staat en met de ’belan-‘
gen zijnergetrouwe onderdanen , die reeds te sterk ,

door den drang’der omstandigheden , ‘op het spel
gezet‘waren, en welker volstrekte ondergang ‘het ge

251 .
volg mbestzijn van de voortduring der krisis ; einde
lijk,‘ dat gemeld‘ verzoek der vertegenwoordigers
van’ de vijf Hoven in’ ’s Gravenlzage, ten duide‘

lijkste bewees, hoezeer de conferentie destijds over‘
tuigd was’ van het regt des Konings , om de vijan
delijkheden weder te beginnen, en daarnu nieuwe
drangredenen den Koning’ in ZIjÏl reeds uitgedrukt
voornemen hadden versterkt, het ten uitvoer leggen

van ‚datïvoornemen, thans noodzaak was. ‘Doch ’
dat hij ,‘ bij dat alies, ‘onveranderlijkbleef wenschen ,’
dat een gelukkige uitslag de pogingen der confentie

en‘ die zijnereigene gevolrnagtigden ‘mogt bekrocb
nen , ’ ten einde de overeenkomst "getroffen Werd,
bestemd om‘ ‘dmscheidìng te’ regelen‘, overeenkomt’

stig de ‘erkende regtendes Koiiingwén van‘ ìHolland.’ “
‘ ‘Een dag later dan deze‘ verklaring aaîrdiíeonfew

rentie Werd gedaan, hetwelk op den; Ütell Augustus’
‘plaais had ," werden depiëches afgezondenaan deNe“
derlandsehegezanten te Berlĳn, ‘Londen, Pariîsï,’
Str-Petersbúrg en Weenen‘, inhoudende de‘aanlei

ding‘ tot en de gegrondheidvan "s Konings besluit ;‚
met ‚verzoek, om aan de ministers der Hoven Berlijn

enz. onder het oog te brengen , dat ‘Ie Belgische
zaak niet ‚meerzoodanig was, dat Europa daarbij’be
langkon hebben; maar een onderwerp van eeneiige
heel huishoudelijken aard ‚hetwelk met de opregtste
bedoelingemder Oud-Nederlandsche lìegering ge
handhaafd , en waardoor de conferentie in de on;
derhandelingen tevens ondersteund zou worden; dat.
daarom de "Koning ‘‚verwachtte ‚’ dat , onder’ ‘deze
'
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omstandigheden,’ ieder der
Hoven , ‘afzonderlijk , ‘
derzelver pogingen bij’die van hem: zouden voegen ,
om’ de scheiding tusschen Holland en België , over
eenkomstig de grondslagen, te vestigen. -— De Ge

zanten werden hierbij uitgenoodigd , om den Neder
landschen Minister van buitenlandsche zaken , van

den uitslag hunner mededeelingen, te onderrigten-C‘)
Thans was het oogenblik genaderd waarin , met

vaste hand de kluisters moesten afgeworpen wor
den, waaronder de getrouwe Natie te lang' had
gekromd gegaan. Nu moesten de wapenen van
het kleine volk het pleit beslechten , waarover

Europa vergeefs negen maanden had gearbeid , en
de grenzen overschreden worden, om den bal
dadigen vijand in het hart des lands aan ‘te tas
ten, of liever tot regt en pligt te dwingen, dáár,
waar billijkheid en trouw als ijdele schijn werd
aangemerkt. De Koning sprak tot de strijders,
voor de regten des Vaderlands ‚het woord ivoor
(*) De inhoud dezer depêches, benevens het’ antwoord
der conferentie op de protestatie der Nederlandscbe rege
ring, tegen de 18 preliminairen , en de inlichting daarop,
bevattende het besluit des Konings, om de regten van
Oud-Nederland te handhaven: of ter bevordering der on
derhandelingen , met de kracht der wapenen mede te wer
ken , benevens de beweeggronden daartoe, Werden op den
5den Augustus , door den Baron VERSTOLK van’ soezen ‚ aan

de vertegenwoordigers des volks medegedeeld; en’ nu bleek
het, dat de Koning volstrekt in overeenstemming met den
wil des volks, en deszelfs vertegenwoordigers , het gewig
tig besluit had genomen. Als redder des Vaderlands , wilde zij
nu hem hunne hulde brengen. Hiertoe werd , even als vroeger
een antwoord aan den Koning, op de bekomene mededee
iug , dienstig gemaakt.
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waarto ! uit. — iOp den 1sten Augustus werd dit
bij eene koninklijke aankondiging aan de Natie
bekend gemaakt; Welke, op de wijze der Voorva
deren, werd uitgenoodigd, om op den 14de“ Au
gustus, vereenigd in de bedehuizen , ‘zich nederìte
buigen voor den troon van den Heer der Heer
scharen, en den zegen van God Almagtig, in
wiens hand het lot der volken is, op de wapenen

der Vaderlandsche legerbenden af te smeeken. ‚
Nu ook was het belangrijk tijdstip daar , waarop
de zuivere bedoelingen van den Prins van Oranje’,
die vroeger, door den drang der gebeurtenissen,

door velen waren miskend, in het helderst dag
licht werden gesteld.

Het Opperbevel over de

krijgsmagt werd hem door den Koning op den 2949ì!
Julij opgedragen. Hj vertrok den 3lstelhJulij en‘
kwam den 1m“ Augustus te Breda aan ;‘‚op Welke
dag Prins FREDERIK deszelfs komst, als Opperbe‘:
, velhebber bij het leger, bekend maakte; mitsgaders
het besluit des Konings, dat hij zelf’ als Admi
raal‘ en Kolonel-Generaal zijnen broeder in het,

kommando zoude behulpzaam zijn. — Dadelijk’ bij
aan
denaankomst
de krijgsbende
van den
bekend
Prinsworden
van Oranje
, dat hij,‘
deeddoor
‘den wil van zijnen Vader en Koning, geroepen
om het bevel over het leger‘ te voeren, zich aan
hun hoofd stelde op den ‘dag, waarop het woord z‚
voorwaarts .’ was uitgesproken; gewaarborgd zijn
de voor hunne dapperheid, door de bewijzen van_ ’
liefde en trouw, die dezelve reeds aan Koning en.
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. Vaderland had gegeven, tot voorbeeld aan de

volken‘ van Europa. De Prins deed hen hierbij
letten op het doel . waarom zij , welligt binnen wei‘
nige ‘dagen, ten strijde zouden moeten trekken,‘
en op hetvoornemen des Konings, om de onder

handelingen bij de conferentie voort te zetten;
herinnerde hun, dat
na Quatre-Bras‘ en
Waterloo Â niet ’in die betrekking tot hen had
geweest, als die hun nu vereenigde; en in die
verloopene vijftien jaren vele gewigtige, meestal
gelukkige '," doch laatstelijk rampspoed’ige omstan‘

digheden voor het Vaderland hadden plaats gehadr
verklaarde tevens , dat hij al het gewigt gevoelde
van de‘ eervolle taak , die hem door den Koning
was opgedragen, welke ongetwijfeld door hunnen
moed zou verligt worden , waarop hij met ver‘
trouwen rekende, bij de herinnering van de zoo’
vele oude wapenbroeders van alle rangen, die hij‘

in de gelederen zag; en aan de geschiedenis,’
welke hem leerde wat het Vaderland van de edele

‘ pogingen van deszelfs schutterijen en vrijwilligers
mag verwachten. «Mijne pligten en delwil desT
u Konings (vervolgde hij in deze bekendmaking)‘
« hebben mij geroepen, om een werkelijk deel aan’
a de laatste staatkundige gebeurtenissen inNeder-Î

« land te nemen. Alle mijne daden , woorden en
t, bedoelingen hadden destijds eeniglijk .ten oog
ù merk, om van het Koningrijk die onheilen al‘
« te weren , welke het te voorzien was ‚dat het»
« zelve ‚konden‘ treffen , ‘en welke wij tegenwoordig
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i‘ allen ondervinden ; maar daar de middelen , met
«zulk een ‚oogmerk door mij aangewend, geene

«gunstige uitkomst hebben opgeleverd,’ moet ik
« zelfs geloven, dat ik mij in de keuze dier mid‚ua bezielden,
delen heb waren
bedrogen.
intusschen
De drijfveeren,
van den zuiversten
die

« aard; Thans hoop ’ik u.‘ met het zwaard in de
1‘ hand te overtuigen, dat het blood der Nassaus
"nog in mijne aderen vloeit, en dat geen oifer mij
q te zwaar zal zijn‘, om het geluk te verzekeren
«van dien ‚geboortegrond ,

voor welks onafhan

a kelijkheid onze voorouders zoo dikwerf met een’
a gewenschten uitslag , legermagten hebben bestre
a den’, die de hunnen verrein getal, maar geens
« zins in’ moed te boven gingen. »
‘ Zoo stelt de tijd de zaken in het licht , die vroeger’
voor‚vele raadselen waren , en doet de ware bedoe

lingen kennen van hen‘, die om gewigtige redenen
gehouden zijn, geene opening van zaken te geven.

Bedrog is de ziel der’ omwenteling bijeen volk,
dat door partijhaatwordt geslingerd. Het goede
gedeelte des volks wordt die ‚slingering ten prooi,
en ‘door de vaart der lotverwisseling medege‘
sleept, moet ‘het zich slechts daar mede vergenoe

geiĳwat het blinde overwigt aan. de sterkste partij toe‘
kend. .Ook dezewaarheid werd in België bevestigd :’‘
doonde partijen misleid, werd‚ de volksmenigte
bedrogen , en de uitkomst heeft, als tot belooningì
hunner ‚aangewende ‘pogingen, het zegel der te
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leurstelling op hunne bedoelingen gedrukt. D'e eene

factie, (congregatie) tot de geestelijken partij ‘be
hoorende, bestreed de bedoelingen van hunnen
weldoenden Koning, om dat ‘hj Protestant was,
en werkten onophoudelijk om de grondwet te
vernietigen
‚ en ,het
omver te werpen;
de andere partij
totstaatsgebouw
de liberalen behoorende
, be- i

streed den Vorst , als deze , om zijne Belgische on
derdanen te bevredigen , die nimmer allen ‚ om der

zelver onderlinge verdeeldheid ‚ te bevredigen wa
‘ ren, aan de geestelijkheid iets toegaf; — weder ande
ren ondermijnden en streden tegen de constitutie,
pogende een Gemeenebest te vormen , waarvoor de
staat nog niet rijp is — allen zijn bedrogen ’: eene
constitutionele grondwet wordt daar gesteld; vrijheid
voor alle godsdiensten wordtbepaald, en de Protes
tant LEOPOLD beklimt den troon ! — Bedrog is de
’ziel der omwenteling , bij‘ zulk een volk, dat door
partijhaat geslingerd wordt. De omwenteling is door
verschillende_ partijen, ieder met een afzonder
lijk doel, aangevangen; en het voorgehuichelde
heil, dat men bereiken wilde , is niet voltooid.

Groote‘ gebeurtenissen , gekenmerkt door gevaar
en opoffering, laten voor den standvastigen strijder ,’

na doorgebragt leed, vaak heerlijke uitkomsten
i achter. De ondankbaarheid der Belgen doorvoer

het vereenigde Nederland, .— hoe rampzalig thans
ook ;’ hoe verkort in regten ; hoe uitgeput , door‘ het
brengen van nooit overtroffene oifers — achterde
zwarte welken,’ Waaruit de’ donder hevig’op het
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zelve losbarstte‘ en dreigde te verpletten, een te lan’
ontbeerd licht rijzen : het heeftïniet meer met den
volks-geest en handel strijdige begrippen , met an
Jlere zeden , gewoonten‘ en taal‘’ te kampen; in de
zalen der Staaîsvergadering zal niet meer de strijd
tusschen’ toegeellljke ‚opoffering ’,‚en;d‚e met Hol

lands belang nadeelige , -- menigmaal met aan mati
ging gedane, eischen, gevoerd worden; het her
neemt de plaats, die het weleer luisterrijk be
kleedde; het kan zelfsiandig blijven. — De ver
tegenwoordigers des Oud-Nederlandsc/Le/z‘ volks

zagen de mogelijkheid daarvan bij eene afschei
ding in, en eenige gaven daarom de begeerte naar
dezelve te kennen. Later, door de verwikkeling
der bepalingen weleer door de Mogendheden vast
gesteld, werd de Koning gedrongen die afschei

ding te bevorderen; de geest des kwaads weder
streefde vervolgens zijne onvermoeide pogingen tot

de bewerkstelliging van die afscheiding en nood
zaakte hem tot

zijn getrouw volk , het woord’

voorwaarts.’ uit te spreken.
De gevolgen van dit gewigtig besluit te melden‘,

ligt geheel buiten mijn bestek , dewijl de gevolgen
nog niet te berekenen zijn. Ik zal dus niet uit
wijden over den moed en de dapperheìd der Oud
Nederlandse/te krijgsbenìlen, na twee maanden
Pijnlijke werkeloosheid , ongemak en ontbering;
niet over de geredde eer des Vaderlands, en de
luisterrijke wapenfeiten, gerugsteund door Oranje:

niet over der Belgen volstrekte nederlaag, en de
’

17
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lalíweren ’, ‚opînibnwwlentfleld van Waterloo ‘go’

‚vlochten’; niet,'eindelijk , over dentiendaagschen
strijd’ en‘ den‘ terugkeer voor den tegenstand van
den Franschen Kolossus, zonder te bukken.

Dit

‘alles ‘behoort tot de gevolgen van‘ het’ besluit,

dat
mogt het spoedig zijnî,î‘om het belang
des Vaderlands,‘
‘nader‘ te boek gesteld zal
worden.‘ : ‘
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BIJLAGE A’ TOT HET PROTOKOL N.° 12,
l’ van 27 JANUARI! 1831.
/

Grondskzgen, bestemd om de scheiding van‘
Holland en België te vestigen.

1. Fundamentele schikkingen.
‘ Aar. l‚ De grenzen/ van Holland zullen bevatten al het
grondgebied, alle de plaatsen, steden en oorden,

die ‚in

het jaar 1790 , aan de voormalige Republiek der vereenigde
Nederlanden toebehoorden. (’Ì
_

p) AÀBDBIJKSKUNDIGE TOESTAND VAN m‘: OUDE
VEREENIGDE NEDERLANDEN, 11v 1790.
In 1790 bestond de Republiek der Vereenígde Nederlanden,
welker grondslagen reeds in 1519,
de Unie van Ulrerht,
waren gelegd geworden, nog ongeschonden. Later werden, door

tnssclienlromst der Fransclien aanmerkelijke veranderingen daarin
gebragt‘, die echter geheel hersteld weiden.
“
In 1790 bestond dezelve uit

de

gewesten

Gelderland, Hol

land , Zeeland ‘, Utrecht, Vries land ,‘ O'erijssel , ‚Groningen ,
(en Laiidwhap) Dremlìe, benevens de Generaliteìrs-landnr.
Om deze laatste landen , rees een aanmerkelijk verschil door
de Belgen in het midden gebragt. Het is van belang , derzel
ver ligging, en de steden daaraan behoorende ,‚ na tegaan.

De gèneralíìeilr landen werden door de .k‘r’1jgsrr:ti{‚’,t: der gevestigde
Republiek , ‚p den vijand veroverd’ Na het sluilen van hel
verbond van vereeniging’te ‘Utrecht, in 1779 helden .die lau
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Aar. 2 België zal zamengesteld worden uit al’ de ove
rige gedeelten van het grondgebied, hetwelk , bij de ver
dragen "an 1815 , den naam van het koningrijk der Neder’
landen ontvangen had, behoudens het groot Hertogdom
Luxemburg, hetwelk , uit anderen hoofde door de Vorsten
_
den , onder het ‘gemeensrhappelĳk eigendom dier vereenigde ge
Wesiell aurgemerkt‚ Drenthe bleel‘ onder derzelver bescherming,
de Generalileit: lalùn bestonden ‘uit een gedeilte der voormalige
OOS.PIìTÌlkSClÄC gewesten en wlren ,

hBrnbund, i‘ Voanderen,

3 Limburg, (of het land van Overmaas en Upper-Gelderland.)
I.
BRABAND.
Vanhet gewest‘ Brabrmd behoorde tot den Generalíteílrlanden
Staats‘ Braland. Dit bevatte de kwartieren ’.\' Hertogenlosc/ì A

Antwerpen ‘B’, (gedeeltelijk) benevens de stad Aláastric/‘t , en
het graafschap Vroeuhof C.

A.
KWARTIER ‚S HERTOGENBOSCH.

l‘ De MĲM‘! vim ’s nsaroeennosca, waaronder ook de ves‘
ling ": Hertogenboìch.
’ ‘2. I)?‘ Iíaronní} ofhel land van Knik, waaronder de stad Grave.
ä. De lîleelliikl‚eid Ifavìnstein, waalonder de stad van dien naam‘

4. Het Graafschap’ Negen , waar onder de stad Megen‘
B;
’ na
EEN GEDEELTE VAN HET KVVARTIER ANTWERPEN.

Hiertoe behoorde;

’ ‚

’

‚

‘l. 11e Baronníi van Breda, waar onder begrepen de sleden
Breda en Oosterhout.’
‚'

2. Het Marquitaat Bergen , waar onder Bergel-op-Zoom’
.3. De heerlijkheden lVi/lemstad, Prinsenland en ‚Sïaenbergm,
Waaronder de steden Pfillermtad en Steenbergen.
‚ ’‚ ‘

‚‚‚‚|,‚

C.

.

.

„

’

’ ‚‘ ’‚

m: STAD maasrmcnr ‘In nitreltaarsenap
‘‚ .ì .’
vaoennor. î
‚ ’
‘ ‚Mmĳirìclìì (stad en vesting); in baêeraafschap, dd doìpèĳ
Wilre, jllonlennke en Heukelom. . ' ' ‚
‘
’'
‚

lI. VLAANDEREB'L’'
.
= ‘„
Het Vrĳe alm‘: A, het Hulster Ambacht , of de vier Ädmbachtqàili.
A.

Hierin de steden ‘ Sluis , Aardonburg ‘en Oostburg.

'

’ r

:’ ‘_

B68
I

‘

'

ll‘ìî‚.’

‘ '

"‚l

‚

i

"

‚

l ‚

w’

„i

‘git het huis ‘ven Narssau ‘lgel1etenlwvivoídeiàdé’, een ‘éedeeltä
van het Diiíische‘ ‘íqrbùnd úitmahltt ‘, ìiîîál tâiìivènfìiìilìiaiìënî
‘ "Àn15."3.‘ Het ìä"deĳbe’doélii1'gĳ ‚nm ’ de ‘besòhìiìrìùgien’ dat’
qrtikelen

‚tot_

. ingesloten , der {algemeene ‚Weeqet‚:

Rongree-alttel
llìetrelilíelijk de‘ vrije vaairt op‘
beváar:
xH ’’‘
bare ‘stroomen en rivieren,‘ toegepast ‚ziillén‘ vrrorwen’. opr
de stróonien en rivierent_welke’ het’ Hollandsche ‘grondgeé
bied ‚'en‘ dat van ‘Ëelgië ‘doorlooperi.
" ’
”
‘
'de Ann.
artikelen
4‚ Daar
I en‚echter
2, volgen
uit ‘delgiondslqgeii,
zoude , dàtsorﬁnìige
vastgesteld
‘beziltin-l
gen vannHolland en .van‚ België wederleeeriâ’
elkanders
grondgebied zouden ingesloten liggen,‘ .zoo zullenuertdpo!‘

de zorgden‘ vijl‘ Mogendheden, iooddnige ‚ruilingen‘ eﬁ
schikkingen tussclien de beide landen‘: tot ‘stand gebragt
_
‘
’,’‚‘

‘‚.

‚

’

“'

.

'

‘ﬁiiniirde’ steden Hulst‘, Axel, Sas- ‘ban Gent en de landen
Van den Doelen en Ketenisxen , oostwaarts aan de Scheld; gelegen,‘
"
\

.n_‘

III.’ 8TA‘ATS’LIMBURG

.\

.

De steden Wijk , (legen over ‘Maaslriclìt ,) en Vnlkenlìi_lrg.

STAATS-GELDERLAND (deel van u Opgek
‚

Gelderland‘) 9 ’
‚n

Dejestìiìgeu Fayla en Sfevenswaart, enz.
.‚
ì .
‚ In lsliwerd de souvereíniteit dar Vereenígde Ivédeurlqnìlen,
waaronder de GBl18ra‚l‚I€ltS‘10ﬂd€n , verklaard te berusten‘ in wit‚‘
nu înì‚niîimx Prins ‘van Orimie.

'

’

In 1815, toen de Vereenígde Nederlanden aan België werden
velbmden, Werd het gewest, dat de naam van Noord Rraluncl
bekwnm , te zamengesteld .methet gedeelte der_Genêra/ileits
Ïandvil, ‚Sîaatlr-Bráband genaamd , uitgenomen Maastrìellt en

het Graafs hap

Vroenhof‚

Deze oude Staatsche bezittingen ,

benevens ‚Staats-Limburg, (het land van Overmaas en’ Slaals
— Gelderland) vormde het gewest Limburg’, ‘waarvan Mnaslrie/ìl

de hoofdstad.‘ ‘SIaaIÍ-Vldandertn werd vervolgens onder het
‘gewest ‘Zeeland begrepen.
‘
‘
‚
He’ stuatlnndige verwiklieling en de voorgestelde afscheiding,
plaatste de Vereenigde Nederlanden op het vorig standpunt van
1790 terug, en deed als Vilïl zelve .dP nardiijkskuiìdige ver‘
drelingp, die door de vererniging met België in de geweven was
{te Maakt’ vervullen‚ Dat de Generaliteíts-landen weder aan de oude

Nlderlamíín ‘als van zelve kwamen ‚ behoeft nauuwlĳks melding.
Bli ‘nnlﬂhllrä nmmms en mcnìuz vindt men alle dorpen,
iotxlimvooiroìhljge Ggner\izljteíi; lende’; behqqrende ‘z aengeteekend’

2164’
worden,

aan‘ beiden‘ ‚het wederkeeiig voordeel‘

‘zîouden wei-den_ ‚verzekerd‘; van eene‘ vrije .gemeenschiijj
tusschen de stedenjen plaatsen, ‘welke binnen hunne gren
zen begrepen“.zijn.

’

’ .

d’‘

‚

‘ ì

"ART, 5.‚To’t‚uítv‘oering‘ der vooígaande" iartikelen l, 2
en4zullen Hollàndsehe en ‘Belgische grensscheidings-‘korn-g
missarissen , ‘binnerfden kortst moselĳken‚tijdiin de ‚stad
Maastricht bijeenkomen, en overgaan tot het bepalen‚ der
grenslijn ‚ welke Holland van België ‘moet álsclìeiden ‚

overeenkomstig de tot dat einde, in de bovengeméldëatj
tikelen ‘l, 2 en ‘4, vastgestelde beginselen.
‘
‚"
zich
Dezelfde
te verstaan
kommissarissen
over de ruilingeu
‘zullen’engbmagtigd
schikkingen
worden
, waarvan
gesproken wordt in art. 4; en indien erlonder deze kom
missarisseiifhetzij‘ ter zaken van deze noodwendige schik
kingen, hetzij, in liet algenìeen, bij díWerkzäamliedeiitìer

grenssclìeidiiìg, ‘geschillen mogten’ rijzen‘ welke niet in der
minne konden vereffend worden, dan zullen de vijf Hoven

bemiddelend tusschen beide komen, en de geschillen ver- '
eiïenenvdop de wijze, die het meest overeen zal komen
met de beginselen , vastgesteld bij dezelfde artikelen l , 2 en 4.
ART.\6. Belaië

zal, in deszelfs

grenzen,

zoo

als die

overeenkomstig deze zelfde beginselen‘ zullen vastgesteld
worden, voor altijd eenen onzijdigen Staat uitmaken. De
vijf Mogendheden waarborgen aan hetzelve deze ‘duurzame
.onzijdigheid, alsmede de uitgestrektheid en de onschend

baarheidvan deszelfs grondgebied, binnen de voormelde
grenzen.

.

.

’

‘

. ’

An’r‚’7. Uit billijke wederkeerigl‚eid zal België gehouden
zijn, om deze zelfde onzĳdigheid jegens alle de overige
staten in
telnemen,eniuitvvendige
en geene derust.
minste inbreuk ‚te
maken
op acht
derzelverimigg
ART. 8. De haven van Antwerpen zal, overeenkomstig
‘artikel 15, van hetviierïdrag van Parijs’ van 30 Mei 1814,
voortdurend bij uitsluiting eene handelshaven blijven.

‘ ART‚ 9. De vijirMogendheden behouden zich voor, om
z’oodra de schikkingen ten opzigte van België vastgesteld
zijn‚ en behoudens het regt van derden , de vraag te on

deizoeken , of het mogelijk zoude ‘zijn de weldaad der on‘
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zìjdigbeid, welke aan België gewaarborgd is, ook tot de
naburige staten uit te strekken.
’ ’
‘‚
—.--‚

Il. Schikki/zgen, voorgesteld voor deiverdeeling
.der schulden, îen ten opzigte der handelswaar

regten , welke’ ‘daarvan liet gevolg zouden zĳn. i;
r
' _

U‘!

.

_——

ĲÍT. .’I0. ‘De schulden ‚van het Koningrijk der Nederlitn:
den , zoo als die ten laste der konînglijke schatkist bestaan
— te vveten: Ie.. de werkelijke rentegevende schuld, ‘2 .

de uitgestelde schuld; 3°. de onderscheidene schuldbe
keutenissen van het Amortisatie-Sijndikaat ;’4°. de domein?‘
losreriten, (‚p speliale hìjpotbeken gevestigd: -' zullen
tusschen Holland en België verdeeld worden, naar evenre’.
digheid van het gemiddeld bedrag der som‘, Welke de
beide landen, gedurende de iaren 1827, 1828 en 1829 in

de directe belastingen en accĳnsen van het Koningrijk be-Ê
taald hebben.
.
‚ k .
' ‚nu‘. ll. Daar volgens het bedoelde gemiddelde bedrag ,
bij raming op Holland
enop Belgíe éì; der bovenge
melde schulden zoudcn komen, zoo zal Belgie met een

daaraan geëvenredigd gedeelte der rentebetalìng belast blijven.
art‘. 12. Ter zake van deze verdeeling der schulden van
hetKoningrĳk der Nederlanden, zullen de ingezetenen van

België het genot! hebben van devaart en denhandellop
de aan Holland toebehoorende kolonieniop denzelfden voet
en met dezelfde regten en voordeelen, als de‚’ingezetenen

van Holland.
.
’ ‘
nu‘. 13. De werken tot algemeen of bijzonder nut’, zoo
als: ‘vaarten, wegen of andere dergelijke, welke geheel of
ten deele ten koste van het Koníngrijk der Nederlanden
aangelegd zijn , zullen , met de daaraan verknochte voor
deelen en lasten ‚ toebehooren aan het land, waarin zij

gelegen zijn. Het is de bedoeling, dat de kapitalen, welke
voor het aanleggen dezer werken opgenomen, en die bij
zonderlìjk daarop gevestigd zijn onder de genoemde las

‘E116

‚

w‘
afgelost
mllenĲbegi-ejìenrlveordan
zijn, en zonder dat’{voer
de reeds
zee gedane
îvérw aﬂossingen
tot eene verelrening zullen mogen aanleiding geven.
4111214. Het beslag, hetwelk in België, gedlurendc de onlus‘

ten op de ‘eigene góederei en domeinen gelegd is , ‘zal zonde: ieenig bponthoud ‘opgeheven werden‘; en het genot der
voqqnelde’ ’g:<)ederen‘ ‚er‚; domeinen zalwouverwìjldnan de

wettige eigenaars terug gegeven worden.
‘
ART. 15. Belgie zal, ter zalûe van de verdeeling det‚
tìchnlden van het Kqnìngrijk‘ der Nederlenden‚ met geen‘!
ähderel lasten bezwaàrd‘ worden , dan "die „in “de ‘Ììovïeq
Ètäande artikelen 10’, ll"en‘‘ llfbepaàld iiĳn." ‘l ‘r’ ' ‚ l

' 1m‘. 16‚ De ‘veretïenrhg’ der Ïàste|1‚,‘“vei’me‘ld‚‘in die ge
‘zegde ‘ artikelen ,

‘zal pläats Hebben overeerilioliìstigidë

dé‘

zélÏde ‘artikelen , àangeríoinetx‘b‘eginse’len’; errWel ‘door eene
‚tlèreeìàigîîig ìvàn ‘Ëijllandĳhe en‘ Belgisèlie.l‘Kornrriiiíäarissen,‘

Welke Î’bin‘nen den ‘ lsïirtiîit Îmogelĳlten .tijd înnfs Gravenlzage
ïtlílleifbĳeeulíbrnen ‚. verrnils alle‘ de voor zulk éenè'vereﬂ‘eniríg

îérèisclìlé‘ ‘Stlïlgken‘ en hesclìeidexì ‘zich in‘ die ‘sted bevinden‚
‚in?‘ I’T. Tot ida‘: ‘de vverkzaamlxétleìrdezer Koininiáàarîs ‘
Ben zullen afgeloopen zyn,’‘zal ‘Belgiërgelloudeuﬁzijn; om

vóórlooèig , en bèhoiidens’ nâdéreîvéreenigîuä’, ‘deèzelfsïver
Séhuldiäd ‘äandeel ‘inde Weiitelíeìaling en‘ de’ vernietiging

üèi schulden vandiiefylKohtngllijjk der Nederlànden , ‘hij te

dragenjhnaar deevenrediglìeid,‘ veorteprnitende‘ uit d.e‚ar-‘

Ìilielen 1pòn"|l.‚ï‚‘ “

’

‘ ’

f‘ ‘

’

" ’

ART. 18. Iridien er 'lììj,de Wèrlrzeamlieden det‘Mgezegde
ËQIÓmISSÄ‘rÍSÈQIi ‚îlöriìtihelntlgenìeen
de’ tnepáslsirifgrder

bepelingéngy Weâgenä de verdeeling der schelden , geeerlirillen
inogten rijzen", ‘vjíellt'e’niet' in‘ het minnelijke kenden be
slecht‚ worden ,‘‘‚‘‚dan. zouden ‚de’ vijf Mqgendlieden ljernid

’ ‚la’Pi’ èihde‚ ‘dé’ Îëèäclìillën»

„iïè ‘end ‚tusììche.n, Bejden trede ‘
de meest ineîfdiezelfde u ejjîelitjgen ‘dvereenlininítriàïé

îvĳze te vereﬂéneìì. "
‘
Â‘

.lrl|

‚
’‚‚ ‚ ' i ‘

‘ ‘h
(’Ge’teel"eízä)‘‚‘ ’

r

‘l

‘

' ‚" mi‘ ‚u " ‘b’ l "

‚ ‚u 1 ‚‘‚

3"

‚

!‘ìi‘

Ul

t’

HVH‚‘

‘t’

Esnìnîuzv.‘ ‘m’
‚WESSENBERG.

iTALLEYRANDr

‘PALMEBSTON.‘‚„‚‘,‘
2\‘’ t‚.‚’‚’,’„‚
‚
‚‘BUL‘O\Y‘
‚ahuﬁfﬁlﬂnv
MATUSCEWIC.

267
‘i ‘Artikelenuit het Protokol van 19 Februarĳ ‘l 83};
waarin het ‘besluit is vervat zl/an de gevolmaü‘‚
tigdernïler vgĳ ‘Europese/ze Ilioveh , naa/‘ ‘aan/eiî
ding ‘van de tegen verk[aring'der Belgische‘ gen-l

zagvoerders, op Ìzetprotokol‘ van’ den" 20 ‘Jànuarĳ

38_31‘.

’ ‘ ’‘

'

‘

‚

T8!‘n ’

’

‘

_t”ï

‘

‚y!

‘

1e na: ‘berde bedoeling‘ blijft, gelijk het dit winden
beginne al‚ geweest' is, dat de schikkingen, vastgesteld bi}
het protokol "aní 2G Januarij 1831, fnndarnentele en on‘

herroepelijke ‘schikkingen zijn;

’

’

i‘

i ’

"2°. ‘Dat de‘ ónalliankelijkheid van Belgieïloór‘ de‘ vijf
Mogendheden niet zal worden‘ erkend ‚"’ dan op de’ voor;
waarden en binnen de grenzen‘, welke voortspruiten‘ uit

de gezegde schikkingen kan 20 Januarij l83l;
3°’ Dat het beginsel der onzijdíglìeid en onschendbaar

heid'.\‘an het Belgische grondgebied, binnen de hierboven
vermelde grenzen , in kracht, en voor de vijf Mogendheden

verbindend blijft;

‘

4°. Dat de vijl‘ Mogendheden, getrouw aan derzelver
verbintenigsen, zich het volle regt toekennen, om te ver
klaren, dit de Souve"ein van Belgie door zijne persoon

lijke omstandigheden aan de voorwaarden van het beslaan
van BeLië zelf beantwoorden, en aan de veiligheid der
andere Staten voldoen moet; dat hij, zonder eenig voor.

behoud, even als Z. M. de Koning der Nederlanden ten
opzigte van het Protokol "an 22 Julij l8l4 gedaan had,
alle fundamentele schikkingen, venat in he! Protokol van
20

Januarij

1831

aannemen,

en

zich

in slaat bevinden

moet, om het vreedzaam genot daarvan aan de Belgen te
verzekeren;

5‚. Dal de vìjfìlogendheden , na de vervulling dezer eerste
voorwaarden, zullen voortgaan hunne zorg en goede diens’
ten in het werk te stellen, ten einde weerszijden de
verdere schikkingen worden aangenomen en uitgevoerd,
welke, ten gevolge der scheiding van Holland en België,
noodzakelĳk zijn geworden;
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‘ä T6’; Datì de ïvijf Mogendheden het regt erkennen,‚ uit
krachte van hetwelk de andere Staten zoodanige maatrege
len zouden nemen, als zij noodzakelijk mochten achten ,
6m’ hun wettigr gezag te doen eerbiedigenbf te herstellen,

in‘ alle aan hen toebehoorende gewesten ‘, waarop bij de
hovengemelde tegen-verklaring aanspraak gemaakt wordt, en
welke buiten het Belgische grondgebied gelegen zijn;
7°. Dat, — vermits Z. M. de Koning der Nederlanden,
door

het

protol‚ol

van

IS Februarij

183i, zonder eenig

voorbehoud is toegetreden tot de schikkingen, betrekkelijk
de afscheiding "an Holland en België,‘ — elke onderne‘
ming der Belgische gezagvoerders tegen het grondgebied,
hetwelk bij het protokol van 20 Januarij, is verklaard Hol
hndsch te zijn,‘ beschouwd zoude worden als eene her‘

‘ vatttng van den strijd, aan welken de vijf Mogendheden
besloten hebben een einde te maken.
(Geteekend)

Esrnnnazv‘.
WnssENB me‚.

TALLEYRAN n.
Panmsnsro n. "
BULOW.
Lr EVEN‘.

Maruscnwtc.

"J

al‘ L‚‘
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‘ Beeks van aelztien artikelen, door de geve/mag‚
tigden ‚van Úostenrĳlj, Frankrĳk, Groot Brit
tannie, Pruissen en Rusland, vereenigd ‘in dë
conferentie te Londen,

aan de Nederlandse/ze

regering‘ voorgesteld,- bĳ een sc/ìrĳven’ aan’ den
llli/zistervan Buitenlandsclze-Zaken , van den 27m"

Junĳ 1831 , als preliminairen van een traktaat

van vrede tusschen Holland en België.

’‚’

_
De Conferentie, bezield door het verlangen ’,

om

de

awarigheden te verelfenen, die alnog aan de schikkingen
der Belgische zaken in den weg staan, heeft gemeend,
dat de volgende artikelen, die de voorloopíge‘ bepalingen
van een vredes-verdrag zouden uitmaken , tot dit doel ‚kon
den lleiden. Zij heeft dienvolgens besloten ‚dezelve aan
de beide partijen voor te stellen.
Alm‘. 1. De grenzen "an Holland zullen het geheele
grondgebied, alle de plaatsen , steden en oorden" bevat‘
ten, welke in den Ìare 1790 aan het voormaligiGemeene‘
best der vereenigde Nederlanden toebeboord hebben.’
A21‘. 2. België zal zamengesteld worden uit al het
overige grondgebied, hetwelk, bij de verdragen van |8’l5’,
den naam van Koningrijk der Nederlanden ‘erlangd ‘had‚ ‘
‘ ART. 3. De vijl‘ Mogendheden zullembarejgoede ‘dien
sten in het werk stellen , ’teu einde de status quo in het
groot Hertogdom Luxemburg gehandhaafd worde , gedurende
den loop der afzonderlijke onderhandelingen, welke de
Souverein van België met den Koning der Nederlanden en
met het Duitsch‘ verbond, ter zake van gezegd Groot‘
Hertogdom, zal openen; en welke

onderhandelingen ‘af’

gescheiden zullen zijn “an de vraag, nopens de ígrenh
scheiding tusschen Holland en België.
‚‚
‘
Het is de bedoeling dat de vesting Luxemburgwpde Ivnije

gemeenschap met Duitschland behoude.

’1

‘u

ART. 4. Zoo het blijkt, dat het Geineenebest der ven‘!

eenigde Nederlanden in 1790 niet

uitsluiting

27€!
vcreiniteit in de‘ stad Maastrickf uitoefende ‚ dan zdBen’ de
heide partijen op’ rniddelen bedacht zijn, om’ zich ’te‘ de

‚zen opzigte overweene behoorlijke schikking te verstaan.
ÀBT. 5. Daar uit degrondslagen‘, vastgesteld‘ bij de ar"
tikeien l en Êjvolgenvzonde’, dat ‘somùiige bezittingen
van Holland en ‚België‘ ‚wedìerkeerigdn elkanders ‘grond?

gebied ingesloten zouden‚ liggen , zoo ‘.Znllen‘‚gr tussehen
Holland en’ België , in betĳrnionelijke’, ‘zoodaìxige’ ruilingen

gedaan worden ,‘ als wederkeerig voeigzaam zonden kunnen
worden geoordeeld. ‘
‘
’ ‘ ‘
‘ ,i ‘’“‘ ’
Alm‘.
6.
De
wederkeerige
ontruiming
van
landstreken,
steden en plaatsen zal geisäieden onafhankelijk
van de

Iehikkingen betrekkelijk de ruilíngen.
i‘ Aar. 7.PHet is de bedoeling,

‚

‘ ’ ’

i ‘

dat de bepalingen der

artikelen 108 tot ll7 ingesloten, van de algemeene Wee
ner kongres-akte, betrekkelijkde vrije vaart op de be
vaarbare stroomen en rivieren, toegepast zulien worden
99de ‘stroomen en rivieren Welke door het Hollandsche
en het Belgische grondgebied loopen. "’
‘
’
'"‘De tennitvoer legging dezer‚bepalingerbzal binnen‘ het
‘leartst mogelijke tijdsverloop pgerégelckwòrden.

’

‚

wleëlneming van België ‘aan de .Bijnvaart, ‘langs de
binnemwateren, tussehen deze ‘rivier'aan de Schelde‘ ‚zal
het onderwerp uitmaken van ‘eene afzonderlijke ‚onderhan
deling tussehen de belanghebbende partijen‘, waarbij ‘de’ vijf
Mogendbeden ‚hare goede diensten zullen verleenem’ ‘

-’ ‘Het gebruikwan de vaart van‘ Gent naar Terneuzen ,‘ en

‚nu de ‚Ziuid-Willemsvaart, beide gedurende’ het’ bestaan
valt’het koningrij’k„derîNederlanden„gegravenQ zaliaan de
ingezetenen del-beide ‘landen‘ gemeen zijn; en er zal dien

uangaandeeenreglement worden vastgesteld.
,
i
‘, De ‘uitwateringwrulien ‚voor de beide/Vlaanderen’ op de
‘vioegzaamste wijze geregeld worden , ten einde overstroel
‘Ilingien ‘voor ’te ‘komeni’

”

‘ ‘\

ART. 8. Ter uitvoering van de vorenstaande’ ‘artikelen l
eliwlbzullginïhinnen den ‘kortst mogelĳîken‘‚tijddin: de end‘
Maastricht, Hollandshhtnen

Belgische Ikornmipsáiissentot

de, igvﬁëäsgìheidingniìiìeenkúlìlnú’, ‘en gòvergaan ‚(t)‘: ‚het ‚trek

Me: des Sfëinäläninvïﬁlkqiìﬂoulnid van ‘België moet afscheij
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den ‚i ofvereenkomstig de beginselen ‚‚: ‚te dienﬁaaiïzlet;. wasl
gesteld bijdeartikeleinlìen 2.

’"‚ ’

’

"

‘ ‚i‘

Deze zelfde Kommissarissen zullen zich met de ruilingen
bezig houden ‚ ‚welker‘ tenpgevolge gvﬁtl art‚'5, door) de
bevoegde magt der ‚heide, Staten, moeten gedaan wordeb‘
„Aar 9 België zal‘, ‘binnen deszells grenzen, zoo alsdie,

overeenkomslìg de bij de tegenwoordige voerloqpige ‘ha’
palingen vastgestelde beginselen, ‚ zullen‘ ‚getrokken’verpr
den, te allen tijden eenen onzijdigen ‚Stoatnitmakenwlld
vijf Llogendheden,

zonder zich in het, inwendig ‚‚beheed

vanﬂelgiëjte ’ willen mengen ‘, yzaapbgrgan gaan beliﬁlve
dezs duurzame onzìjdiglìeid, ‘gals unede de, uitgestrektheid.
en‘ 0nschendbaarheid„van‘ .deszel1‘s grondgebied, binnen de
dit artikel; vernjeldeìgrenzen‘. L
’ .

ART. 10. Uit billijkevwederkeerigheid zal België gehou.
den zijn, deze zelfde onzijdigheid jegens alle de overige
Stalen in acht te nemen,

en gene de minste

inbreuk te

maken op derzelver in- en uitwendige rust, altijd behou
dens deszelfs regt, omzich tegen allen vreemden aanval
verdedigen.
ite ART.
11. De haven van Antwerpen zal,

overeenkom

stig art‚ 15 van het verdrag van Parijs van 30 Mei 1814,
voortdurend bij uitsluiting eene handelsbaven blijven‚
A111‘. 12. De verdeeling der schuld, zal zoodanig plaats
hebben, dat ten lasten van elk der beidedanden het ge
heel der schulden kome , waar mede oorspronkelijk , en
vóór de vereeniging , de verschillende landstreken be
zwaard waren, die hun grondgebied uitmaken; en dat in

eene billijke evenredigheid verdeeld worden die schulden,
welke gedurendede vereeniging zijn aangegaan.
Am‘. 13. Onverwijld zullen er van weerszijden benoemde
Kommissarissen‘ ter vereílening,r bijeenkomen; het eerste
onderwerp hunner handelingen zal zijn, het aandeel te
bepalen, hetwelk België voorloopig , en behoudens na
dere vereffening , zal n1oeten betalen voor de dienst van
een gedeelte der renten van de schulden , in het voor
gaand artikel vermeld.
Aar. 14. ‘De krijgsgevangenen zullen, veertien dagen
na de aanneming dezer artikelen , van weerszijden terug
gezonden worden.

‚’

‚—

‚
‚'

b’
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Am‚. 15. Het beslag,’ hetwelk in de beide landen‚ op
bijzondere eigendommen gelegd is, zal onmiddelijk wor
den opgeheven.
ART. 16. Geen ingezeten der van weerszijden ontruimde
plaatsen, stede en landstreken, zal, ter zake van zijn
verleden staatkundig gedrag, aan eenig onderzoek onder

worpen of verontrust worden.
Aar‘ 17‚ De vijf Mogendheden behouden zich voor, om
baregoede diensten te verleenen, indien dezelve door de
belanghebbende partijen mogten ingeroepen worden.
ART. 18. Deze artikelen ,

van weerszijden‘ ‘aangenomen

zijnde ‚ zullen in een deﬁnitif verdrag veranderd worden.‘
(Gea)
ESTERHAZY, P‚ DE Tanuìvnaiän,’
PALMERSTON, BULOW,

rosoewtc.
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