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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Heeft ooit eenig veldheer , die voor de overmagt
moest bukken , den hoogsten roem verdiend , in
de verdediging van den hem toevertrouwden post ,
dan is het de grijze , onverschrokken , aan zij
nen eed en pligt getrouwen Generaal chassé ;
dan is het de manmoedige , regt Nederlandsche ,
onwankelbare zeeheld koopman.

Heeft ooit eenig garnisoen , in weerwil van de
grootste ontberingen , de verschrikkelijkste geva»
ren, de afmatlendste vermoeijenissen , en zon*
der eenig uitzigt van ontzet te zullen worden ,
den ongelijken kampstrijd , met een taai geduld
en eene onwrikbare standvastigheid, ten einde
toe uitgehouden , dan is hel de dappere bezetting
* %

van
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van de Citadel van Antwerpen , dan zijn hel de
moedige schepelingen op de Schelde.
"
' .'
* .
.
Dat wij , vaderlandlievende Nederlanders , dus
aan die helden , die de lijden der maüritsen en
der de ruiters onder ons doen herleven , den
welverdienden lof toezwaaijen , dat wij , met het
gevoel van warme dankerkentenis , chassé en
koopman, en derzelver onderhoorige officieren ,
soldaten en schepelingen vereeren , 70 vergoden ,
en doi <fe

Nederlandsche

geschiedschrijvers

hunne namen zullen vereeuwigen , era die tot aan
het laatste nageslacht zullen overbrengen , »
niet verwonderenswaardig. ——

ilfaar i£s* een

Franschman, die ah vijand, tegenover onze
helden , heeft gestaan / <fte , ais een der werk»
tuigen eener schandelijke staatkunde , zyra leven
heeft moeten wagen, ten voordeele van ondank»
bare muitelingen , die moeds genoeg hadden om
te plunderen en te branden , doch die te laf»
hartig zijn , om den Nederlander onder de oogen
te zien , een Franschman die ter ondersteuning
van den

waggelenden troon eens Engelschen

zendelings en Franschen stedehouders , dienst»
baar heeft moeten zijn aan de willekeurige , en
*egen alle regten

aanloopende oogmerken van
lis-

listige , en alles wal heilig is , verachtende di
plomaten f dat zulk een Franschman aan de
Nederlandsche helden , die hem en de zijnen
zoo heldhaftig bestreden hebben , den weiver*
dienden

laauwerkrans aanbiedt , zou meer

te

verwonderen zijn 3 indien niet de heldenmoed ,
de dapperheid en de pligtbetrachting , bij eiken
regtgeaarden krijgsman , geëerbiedigd en op hoogen prijs gesteld werden.

.

.... ..

«De Ridder de riceiemont , schrijver van het
werk , waarvan wij thans onzen landgenooten
de vertaling aanbieden , bewijst daardoor , dat
hij tot deze regtgeaarde krijgslieden behoort. —
Hij doet zijnen moedigen vijand regt wederva
ren , en erkent de

ware krijgs deugd en den

onwrikbaren heldenmoed in hen , die hem , en -de
zijnen, het hoofd hebben durven bieden. — Hij
doet meer: hij zwaait onzen ge'êerbiedigden Ko»
ning al dien lof toe ,

welke zijne standvastig

heid , zijne vaderlandsliefde en zijne zorg voor
zijne onderdanen zoo wel verdienen , en hij
bewondert , met ganseh Europa de eensgezindheidj en de volhardende medewerking van de
Oud » Nederlandsche natie,

aan welke geene

opofferingen te zwaar vallen; — van die huis3

va-
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vaders , die niet alleen hunne schallen , moor
kunne zonen ten beste geven , o/» Ae< vaderland
te redden en te behouden.

Zoodanig een boek scheen ons toe niet onwaardig der vertaling te zijn , en wij durven
ons , met regt , vleijen , dat elk weldenkend Ne»
derlander {en waar zou men kwalijkgezinden
nakomelingen van bato vinden?) dit gedenkschrift van vaderlandsliefde , zelfverloochening ,
dapperheid en trouw , mei graagte in de hand
zal nemen en lezen t en daarbij zich zelven zal
gelukwenschen een landgenoot te zijn van de
onsterfelijke helden van December i83a.

J. os Q. . ..
Beverwijk ,
30. April 1833.
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lndien het regtvaardig is dat de volken , door eents
talrijke meerderheid , afgefcheiden van verlichte denk
beelden en andere maatfchappelijke waarborgen , moe
ten geregeerd worden, dan moet men zeggen , dat
geen volk beter geregeerd 'wordt dan de Belgen»
De koophandel', hoezeer reeds tot eene zekere hoogte
gerezen , had deszelfs toppunt nog niet bereikt , toen
de opfland van September uitbarstte (*) ; dezelve was
in zijne jongelingfchap , en in een dergelijk tijdftip
van befiaan zoekt men niet naar middelen om denzelven een langdurig aanwezen te verzekeren, Dt han
del kon dus, in den opfland, even als in elke an
dere onvoorziene gebeurtenis , geen middel van wel
vaart befchouwen , en toen de gevolgen daarvan
be
(*) De Auteur bedoelt hier zeker den mislukten aanval op
Brussel.
dE VEB.talEX.
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bekend waren , konden deszelfs verlamde krachten
niets uitwerken tegen de gebeurde daadzaken.
De verlichting en de vrije kunnen moeiten dus ,
in Belgiën , op derzelver hoogte blijven ftaan , gedu
rende de afneming van den koophandel; eindel.jk zag
de partij, welke, federt veertig jaren, zoo vele
omwentelingsgezinde kwellingen had veroorzaakt , zich
overwinnaar door de medehulp van eenige heethoofdige liberalen. Zij yerfcheen geheel alleen op het
Brabandfche tooneel > en hare eerfte daad was om de
her/lelling (!a restauration), dit in de maand Augus
tus 1831 op het punt was van België te redden, en
de rust aan Europa te fchenkent te verhinderen en
af te wijzen.
De opfiand van September had deszelfs 5den Junij
gevonden in de velden van 'Hasfelt en Leuven. De
trins van oranje marcheerde zegevierende op Brusfel ; reeds was zijne voorhoede , onder bevel van den
Hertog van saxen -weimar, tot aan Terveuren ge
naderd , en de overwinning van September had reeds
derzelver waarde verloren , toen de geestelijkheid die
weder wilde verheffen , en de Franfchen , die door
dezelve geroepen werden « begeleidden het Hollandfche
leger tot in deszelfs Cantonnementen terug.
De Graven felix de merode, van aerschot,
van romano, van secus en de Markies van
chasteler , fielden een geheim gouvernement daar ,
en het is dit Gouvernement dat , in fpijt van de
Ka-

i

Kamer der Vertegenwoordigers , en van de dagetijk .
fche drukpers , het volk , door middel van de Priesters
beheert , en de natie onder de voogdijfchap van En
geland brengt , waarvan ditzelfde gouvernement de
belangen behartigt.
België is zeer godsdienftig (*), het volk is daar
meer aan de Priesters onderworpen , dan de bewoners
der beide fchier-eilanden ; zij hebben geenen anderen
wil dan dien van hunne geestelijkheid , die in het
bezit van het onderwijs is , en derhalve de jeugd ge
makkel'jk aan het juk kan gewoon maken. Wanneer het Gouvernement de Kamers durfde ontbinden,
en eene nieuwe verkiezing doen plaats hebben , dan
zouden de patriotten, die zich in grooten getale daar
in bevinden , en die onder andere omjlandigheden
benoemd zijn geworden , daaruit verjaagd worden ,
even zoo als, ongefiraft, uit het leger en uit de ad'
ministratie zijn verbannen, zij die medegewerkt heb
ben om den voormaligen ftaat van zaken het onderfte
boven te keeren.
Het Gouvernement zou dezen maatregel reeds in
het werk gefield hebben , indien het de noodzakelijk
heid niet gevoeld had om in de nationale vertegen
woordiging die ftemmen te behouden , die dan ten
minfte nog eencn fchijnbaren wederftand aan de bui'
teil'
(*) Godsdienstig ? ja voor liet uiterlyite , maar ware gods
dienst moet men iu België, en vooral niet in de steden zoeken..
DS
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tenhndfchc eifchen kunnen bieden. Onder dezen
dekmantel werden de belangen van den Staat behan'
deldt en onder den glimp van tegenworsteling opgeofferd;
het Gouvernement bedreigt de tcgenftribbclcnde ftemmen met de grampfehap van Europa , overlaadt de»
zelven met walgelijke beleedigingen , terwijl men die
eindelijk voor het Mg van de natie zal bt"
fchuldigen van de kluisters te hebben ge/meed, welke
men in het geheim gereed maakt.
Ook hebben de ftemmen der jaminé's , der gendebiens , der robaux | der serons, der pirsons ,
der juliens , der dumortiers ; eindelijk de ftem~
men der afbrekers (démolisseurs) zoo als de Graaf felix
de merode hen noemt , zich te vergeefs doen hooren f
Na de rampen van Augustus 1831, die door de
part.j der geestelijkheid berokkend waren , om daar
door de magt in handen te krjgen, te hebben be
treurd; na een geregtelijk onderzoek te hebben ge
vraagd nopens het gebeurde ; na toegeftemd te hebben in eene reusachtige begrooting , ten einde een
leger van honderd en dertig duizend man daar te
ftellen en te onderhouden , opdat dergelijke rampen
niet hernieuwd zouden worden, ziet de oppofitie
partij , in 183a, dat leger weder als overwonnen
befchouwen of wel onwaardig geacht, om in het
ftrjdperk te verfchijnen , door die geestelijke partij ,
die niets omwentelings gezind wil , in de vestiging van
eenen ftaat , waarin dezelve niet kan heerfchen dan
door de nationale welvaart aan Engeland en de eer
van het volk , dat zij beheert , aan Europa op ie
offeren.
De

De oppofitiepartij heeft zich in den loop der
laatfte wetgeving, de Provinciën van Limfcurg <a .
tan Luxemburg zien ontrukken; zij heeft zich on»
derworpen aan eene affcheiding , die zoo bedroevende
ii voor ieder die een menfchefijk hart in den boezem
draagt. Driemaal honderd duizend zielen heeft men
.verworpen; het Belgifche grondgebied is nogmaals
door een Franseh leger overftreomd geworden , en
het protesteren van twee en veertig leden van de zes
en tachtig, vaaruit de Kamer beftaat , bewijst ge
noeg , hoe weinig men met de tusfchenkomst van.
Frankrijk overeenftemde.
Dit werk is gefchreven om den ftaat van zaken in
België , gedurende ons verblijf, in dat land, te doen
kennen ; het is gefchreven op de plaats zelve en in
de loopgraven, en de veelvuldige officieele ftukken^
welke daarin zijn ingclascht, zullen geenen twijfel aan
de waarheid van het ter nedergefchrevene overlaten»
Ik moet evenwel hier mij zuiveren van den blaam
dien men mij zou kunnen willen opleggen , namel'jk
dat ik eene ganfche natie met hevigheid zou hebben
aangevallen! Dit is nooit mijn oogmerk geweest. Het
is het proces van de partij des Gouvernements , (*)
het»
(*) Ook deze parlij is vijandig tegen alles wat te lijden heeft.
De ODgelukkigen die het klooster van Saint Merry ontvlugtten,
zijn door deze partij aan de Fransche gendarmerie , als Gcmeenebestgezinden, overgeleverd; en het waren Carlistcn, die wegens
deze daad zich hebben moeten verantwoorden voor de Regters
v«n Instructie van een Gouvernement dat zich meer liberaal
voorgeeft te zijn dan dat , hetwelk eene schuilplaats aanbood
aan de staatkundige slagtoffers van de vijftien voorgaande jaren.
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hetwelk ik heb hooren voorbereiden , terwijl ik dit
- werk fchreef. In België gevangen , daarna ver»
volgd door de Inquifitie van Laken , tal ik het nooit
vergeten dat de afbreken , (démolisseurs) van den
Heer de merode , het Belgifchc ministerie nood
zaakten om het vonnis , dat mij als Oranjevrierd
uit het Koninkrjk van leopold verbande , te htrrocpeni en met dankbaarheid bewijs ik die ht/Ue,
die elk vrij man verfchuldigd is , aan de vaderlzndlievende oppofitie . partij in België. Eene gloeiende
liefde tot onafhankelijkheid heeft deze partij van het
regte fpoor kunnen doen afwijken , doch nooit heeft
een zuiverder patriotismus eene alles overwegende
minderheid bezield.
DE RIDDER DE RICHEMONT.

Falenelennes , den 16. Januarij 1833.

Ik heb u beloofd , mijn waarde broeder ! dat ik u
een naauwkeurig verhaal zou doen van den veldtogt,
dien ik niet gedacht had zoo fpoedig geëindigd te zien.
Ik heb al mijne aanteekeningen , die ik , gedurende
de belegering verzameld heb , bijeengebragt , en ik
bied u dezelven aan. Dit verhaal zal, zoo als ik
vrees , weinig overeenkomen met dat , hetwelk onze
muscadins , die den hoek van den haard niet hebben
verlaten , zich zullen haasten in omloop te brengen ;
maar gij kunt het befchouwen als eene getrouwe bé»
fchrijving van het tooneelfpel , hetwelk wij aan Europa
gegeven hebben; een bloedig tooneelfpel, waarin wij,
even zoo als de Hollanders, de fabel van de oester
en de pleiters verwezenlijkt hebben.
Gij kent mijne grondftellingen : eene onvoorwaar
delijke gehoorzaamheid , in het veld ; en het is dus
met u alleen , dat ik over mijne pligten kan redekavejen , en deze pligten , mijn vriend ! ik moet het be
kennen, waren in de laatfle dagen van het beleg,
federt de. inneming van de Lunette Saint Laurent ,
allermoeijeiijkst. Ik zou , zoo als ik geloof, het gefchut zeer flecht gerigt hebben , om op die dappere
krijgslieden te fchieten , wier gedrag ik naar waarde
begon te fchatten , nadat eenige krijgsgevangenen in
* 5
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onze handen waren gevallen. Ik weet niet waarom
men ons een volk ten vijand heeft gemaakt , hetwelk
aan eenen mannelïjken krijgsmoed de overtuiging van
de regtvaardigheid hunner zaak paart. Wanneer men
flechts den Toldaat te overwinnen heeft , is het van
weinig aanbelang , doch hier moesten wij den burgerfoldaat beftrijden, en die voortdurende en onwankel
bare moed , die dit krijgsvolk zelfs na deszelfs neder»
laag blijft bezielen , geeft aan onze overwinning den
fchijn van onbefchoftheid. (Brutalité)
Men kan van dezen veldtogt, even als van eene
zaak van eer , zeggen , dat alles volgens de regels is
gefchied. Wij zijn wederzijds wegens elkander te
vreden ; wij zijn beleefd geweest , en de fchier gemeenebestgezinde Toldaten hebben zich gedragen, zoo
als de medgezellen van francais I. zouden hebben
gedaan.
Welk een enderfcheid, mijn vriend! tusfehen deze
Hollandfche foldaten en het Belgicfche volk ! Welk eene
grootheid hebben de eerfte, in hun ongeluk, ontwik
keld, en welke eene laaghartige wreedheid heeft bet
laatfte aan den dag gelegd bij de overwinning, welke
mj voor hen bevochten hebben ! Herinnert gij u den
verfchribkelijkcn gang van robespierre naar har
fchavot ? Wel nu , een laaghartig gemeen zou aan de
moedige en dappere verdedigers der Citadel , een evengelijk lot hebben bereid, zoo onze bajonetten hen
niet befchermd hadden tegen de Canibaalfche woede ,
welke door de dienaars van den God des vredes werd
«en*
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aangevuurd. O ja , de Priesters begeleidden die woes»
telingen, en bevlekt met het bloed dat wij genood
zaakt waren geweest te doen vloeijen, ging deze
moordzuchtige horde derzelver hulde aanbieden aan
Koning leopold , den fchoonzoon van onzen Koning.
Ziedaar de eenige laauweren die de Belgen in dezen
veldtogt hebben mogen plukken.
Ik zal daarvan niets meer zeggen, mijn vriend! de
natie heeft zulk eene misdadige biütenfporigheid afge
keurd, maar kan daardoor de blaam worden uitge»
wischt ? Zullen de Priesterlijke ordenskleederen de
laauweren van Frankrjk , ongeftraft , bevlekken ? en
zullen de Janitfaren van eenen Koning onze ongewa»
pende foldaten , in de ftraten van Brusfel , vermoor»
den? Men moest in de dagorders van ons leger deze
daadzaken opnemen , want de gewone ftraf zou niet
genoegzaam zijn , voor zulk eene beleediging.
Op den tweeden dag van onzen terugtogt gingen
onze foldaten door de Koningstraat (Rue Royale) te
Brusfel; het was ten tien ure des avonds; zij bega
ven zich naar hunne kwartieren en zij waren onge
wapend. Zij werden aangevallen door de guides van
Koning leopold , een van de onzen werd de hand
afgehakt en twee anderen hebben hun leven alleen
gered door de tusfchenkomst Van eenige burgers , die
toesnelden ter hulpe van de Franfchen die men wilde
vermoorden. — Ik heb u gefproken over het gedrag
van het gemeen ten aanzien van de krijgsgevangenen,
oordeel nu of de keurbende van het leger iets beter
is dan het uitfchot der natie! die foldaten van de
gar-
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garde des Kcnings van België , heeft men , wel is
waar, in hechtenis genomen, doch wiscnt dit de
laaghartige misdaad uit die zij aan ongewapende Fran.
fchen hebben willen volvoeren ? en zou de drukpers
niet , op eene krachtige wijze , zulk éénen moorddadigen aanval hebben moeten gispen? een aanval die
genoeg bewijst van welk eene wangunst wij het
voorwerp zijn ? eene wangunst die in haat veranderd
is, federt wij de krijgsgevangenen, welke door het
lot der wapenen , in onze handen zijn gevallen , heb
ben befchermd en daardoor de moordzuchtige pogin
gen van gehuurde moordenaars hebben verijdeld.
Met vermaak hebben wij België verlaten , mijn
vriend! en de Hemel geve dat wij nooit daar weder
moeten binnen trekken. Dz haat van alle partijen in
dit ongelukkige land rutt op ons. Wij zijn het
voorwerp des aanvals van aller onderfcheidene gevoe.
lens , en het is aan de Belgen niet te wijten , dat ons
gebeente niet bedolven is , in de grachten van de
Citadel, of in de velden die de Hollanders onder wa
ter hebben gezet. Deze laatften alleen hebben ons
ïegt doen wedervaren , en meer dan eene duurzame
verbindtenis is tusfehen ons en de brave en dappere
krijgsgezellen van chassé aangeknoopt , onder welken
ik verfcheidene oude knorrepotten (grognards) van het
groote leger heb aangetroffen.
Vaarwel , mijn waarde broeder ! eene ligte wonde
zal mij veelligt eenige dagen rust moeten dóen hou
den , groet intusfehen alle vrienden van den ouden
foldaat.
BE-
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Het leven Tan den krijgsman moet
niet 'worden opgeofferd , dan voor de
onafhankelijkheid en de welvaart van
zijn vaderland ; dan is hét de kost
bare lading , die de matroos over
boord werpt , om zijn schip te redden.
db 11

JUe Burgerlijke tweedragt , die Frankrjk , weinige
dagen voor dat wij den veldtogt ondernamen , be
roerde, had geenen den minften invloed gehad op
den geest van onze foldaten. Even als in de roem
rijke jaren van de Republiek en van het Keizerrijk ,
heerschte de volmaaktfte eendragt in ons legér ; Hechts
één gevoelen bezielde het: namelijk om, op de vijan
den

-
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den van Frankrjk , de nederlaag van 1815 te
wreeken.
Alle volken hadden tegen ons geftreden , allen
hadden voordeel getrokken van onze bloedige overblijffelen. Vreemde vaandels wapperden op de mu
ren van onze oude lieden. Een Halen boetkleed ,
hetwelk door een milioen krijgslieden gefmeed was,
omwikkelde ons vaderland, en nu zouden wij dat
boetkleed gaan verfcheuren en de vreemde vaandels
veroveren.
Zoodanig was het gevoelen des legers van het
Noorden.
Wij wachtten met het ongeduld, dat den Franschman zoo eigen is , op het bevel om over de grenzen
te marcheren. Onze veldtogt moest met eene be«
legering eenen aanvang nemen , en voor deze had men
de krachtdadigfte middelen bijeen gebragt. Zeer be
kwame deskundigen hadden de plaats reeds wezen
verkennen , waar wij met onze krijgsbedrijven een
begin zouden maken. Na twintig dagen tijds , die tot
het openen der loopgraven beftemd waren , zou de
algemeene worftelftrijd eenen aanvang nemen , een
worftelftrijd , welke door den nationalen geest zoo
fchitterend werd afgefchilderd als mogelijk was, ten
einde den foldaat aan te moedigen en de eerzucht der
legerhoofden op te wekken.
Het was wel eene Fransch-nationale zaak, wan
neer wij in aanmerking namen , dat een leger van
honderd en dertig duizend Belgen daarbij werkeloos
moest blijven. Wie zou het ons hebben durven
verzekeren , dat wij voor die natie ten ftrijde gingen
en
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e» dat de omwenteling van September een leg«r des
geloofs (une armee de la foi) had doen ont
ftaan (*)? even als dat hetwelk met het geweer in
den arm , in den Spaanfchen oorlog , de inneming van
Trocadero en van Santé Pari bijwoonde?
De conftiturioneele opvoeding die nog zoo onvol
komen is , ftelde aan onzen geest niets anders voor
dan een zeker middel om eenen troon te bevestigen.
Wij befchouwden het Belgiefche vraagftuk der om
wenteling als onaffchetdbaar van het onze en de oorlag , dien wij zouden gaan voeren , fcheen ons toe ,
befloten te zijn door de beide Koningen en niet door
het Europierche geregtshof , waarvan het ons nooit
in de gedachte kwam , dat eene brigade Holland fche infanterie de befluiten zou kunnen doen mis
lukken»
Frankrijk marcheerde du6 , volgens onze gedach»
te , om den handfchoen op te rapen , dien willem
van
(*) Bij deu laaUten veldtogt in Spanje, bad zich een
zoogenaamd leger des geloofs geformeerd, waarover monni
ken het bevel voerden. Dit leger, hetwelk door de constitulioneelen op de vlugt gedreven weTd toen wij de Bidosa
overtrokken, bleef met het geweer in den arm «taan, en
hield zich gedurende deu gansenen veldtogt in de achter
hoede van het Frauschc leger, om de bagaadje te vervoeren.
Se monniken bekleedden de hoogste rangen bij dat leger, en
velen daarvan gaven zich den titel van afgezanten pan God,
om de negros te vernietigen , (de constitntionelen werden
door hen negros genoemd) , en zij verschenen niet aan het
hoofd van htinne krijgsbenden , dan gewapend met eene
- aweep.
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van nassau in naam van het noordelijke Europa,
daar neder had geworpen , en onze ruiterij zou uit
den zadel geflapt zijn om deel aan onze gevaren te
nemen , of zou zich ontbonden hebben , wanneer
men haar gedoemd had om het treurtooneel te om.
ringen , waarop het bloedige drama zou vertoond
worden , wanneer men dit drama niet had befchouwd als de voorlooper van eenen algemeenen
oorlog.
Men moest een einde maken , had men ons ge
zegd , aan al die kibbelarijen met dat Europa , dat ,
na onze roemrijke omwenteling van Julij te hebben
erkend, ons op eene verraderlijke wijze den burger
oorlog op den hals had gefchoven , en zich nu
gereed maakte om ons aan te vallen , terwijl het de
gematigdheid van ons gouvernement als zwakheid
befchouwde. Er moest een einde aan gemaakt wor
den , en met geestdrift marcheerden wij naar de gren
zen van Holland.
Het Belgiefche leger , waarvan men ons den geest
en de houding zoo zeer roemde , zou onze referve
uitmaken , èn de ganfche natie zou eene voorhoede
zijn voor onze nationale garde , wanneer deze ge.
roepen werd om de eer te genieten van met ons te
(bijden ; kortom , de eendragtsband die gefloten was ,
door het hooge huwelijk , zou onder eene belege
ring , waarvan de roem ons , door onze nieuwe
bondgenooten verzekerd werd , te vaster worden toe
gehaald.
Het was een feestdag voor ons , toen wij de
Belgiefche grenzen overtrokken en in Eraband aankwa
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kwamen. De droom eener broederlijke bezetting,
van een bevriend land, verzekerde ons van dat vriend
broederlijk onthaal , dat de Franfchen elkander we
derzijds aanbieden , wanneer zij bij het veranderen
van garnizoen elkander ontmoeten. Dit gebruik
werd evenwel veronachtzaamd , hoe wel het bij d6
Belgiefche krijgslieden zeer wel bekend was , doch.
wij vooronderftelden dat het ganfche Belgiefche leger
zich vereenigd bad, om de Pruisfen aan de Maas en
aan de grenzen van Luxemburg gade te flaan , en
dat derhalve de foldaten ons op geene voegzame
wijze hadden kunnen ontvangen , doch dat de inwo
ners zich zelven zouden belasten met het ophouden
van de eer van hun land.
Maar de droefheid, welke op aller gelaat zigtbaar
was; hunne weinige belangftelling ; het fluiten van
deuren en venfters op den weg dien wij volgden,
en het niet inftemmen met de nationale liederen die
onze foldaten zongen, dit alles, hetgeen zoo tegenftrijdig was met hetgeen wij ondervonden hadden
op onzen marsch in Augustus 1831 , deed ons
weldra vermoeden , dat de algemeene volksgeest
onze tusfchenkomst met evenveel wederzin zag , als
dezelve een jaar geleden ons genegen was , toen
wij België van eene herftellicg (restauration) reddeden.
De ontvangst welke wij in onze kwartieren ge
noten , was weinig gefchikt om dit vermoeden te
verdrijven; hoezeer wij bij de gegoedfte inwoners
gebiljetteerd waren , konden wij niet dan met moeite
een avondmaal verkrijgen, offchoon men verpligt was
B
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ons dit te geven , en het was met vreugde dat wij
de ontberingen van allerlei aard verdroegen , die het
leger moest verwachten , toen hetzelve zich vereenigd
vond onder de muren van de citadel en in de cantonnementen van derzelver nabijheid.
Daar alleen kregen onze foldaten een gedeelte van
de Campagne vrtrcs , welke , zoo men die aan hen
gegeven had , toen zij de grenzen overtrokken , hen
bevrijd zouden hebben van die vernederingen , welke
de krijgstucht alleen in (laat was te doen verduren,
aan troepen die , door derzelver langdurige marlenen *
zoo zeer vermoeid waren.
De foldaten , welken wij onder weg of in de fte
den ontmoetten, befchouwden ons met een wangunftig oog ; de inwoners zagen ons aan , even alsof
wij gekomen waren om hen uit te plunderen ; de
drukpers beijverde zich om de (taalkundige vertogen
te verbreiden , waarbij de heer dumortier , Lid
van de Kamer der vertegenwoordigers , in naam van
twee en veertig zijner ambtgenooten , onze tusfchenkomst den naam gaf van misdadig en antinationaal;
mot «en woord : zoo het volk ons niet met (kenen
wierp , even als den dag na den (lag bij Waterloo ,
was het alleen daaraan toe te fchrijvtn , dat de over
winning ben ditmaal zoo zeker niet Icheen te zijn
als die, welke het, na onze ongelukkige nederlaag, op
eten dapperen moüton duvernaï en zijne gewonde
foldaten behaalde.
Wij kwamen dus met vermaak in de nabijheid van
ontwerpen , en wij verduurden , met geduld , geza
menlijk de zes en dertig uren van ontbering, welke
vex-
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—< ïo veroorzaakt werd door een volkomen gebrek aan
eene welgeordende diensr. Brood , vleesch , brand
hout , alles ontbrak bij de ophooping van de troepen , die tot het beleg noodig waren ; eerst op den
derden dag begon de dienst eenigzins geordend te
worden. Met vermaak zagen wij de onverfchilligheid van de natie , met welke wij gehoopt hadden
gezamenlijk te zullen ftrijden , en de zorgeloosheid
van de Belgiefche adminiftratie deed bij ons de hoop
ontftaan , dat wij dan ook alleen den roem van de on
derneming zouden inoogften , dewijl niets dat dezelve
gemakkelijk zou hebben kunnen maken , door onze
bondgenooten , was voorbereid. Het was dus wel
eene nationale zaak ! en de foldaat zoo wel als de
officier befchouwde het reeds als eene overwinning,
te meer, wanneer zij dat gevoel van eenen verachtelijken haai , waarvan zij het voorwerp waren , ver
droegen, en de ontberingen van alles met geduld
verduurden.
Met deze gevoelens bezield, openden wij de loop
graven in eenen ftikdonkeren nacht; de regen, die
ftroomsgewijze uit de wolken viel , begunftigde
onzen arbeid , en onze werklieden hadden zich reeds
gevestigd , alvorens de vijand iets van onze nadering
had bemerkt.
Een volkomen vertrouwen in de kunde der leger»
hoofden die het beleg moesten befluren , nam bij
allen , ja zelfs -bij den geringfien foldaat , allen twijfel
weg wegens het wel gelukken van de onderneming:
een dag langer of korter eer de citadel zich over
geeft; een grooter of kleinder verlies aan inanfchap.
Ba
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pen , naarmate van den aard der verdediging en der
dapperheid van de belegerden , doet er niets toe ;
zoodanig waren de gedachten van onze fotdaten,
doch het kwam nooit bij hen op om te denken, dar
men aflland zou doen om de plaats in bezit te
nemen.
Van onze dwaling terug gekomen , door de koele
ontvangst welke wij ondervonden hadden, begonnen wij
den publieken geest des volks naar waarde te fchatten , en de Franfche foldaat begon weldra in te zien ,
hoedanig men den vijand dien wij beftrijden zouden ,
had gelasterd. Kunde en moed openbaarde zich in
de wijze van zijne verdediging , en de menschlievendheid van het Hollandfche opperhoofd verwierf
hem de achting van ons leger. De belegerden
waren den belegeraars waardig , en van weder
zijde kan men de fchoonflc wapenfeiten op
noemen.
Eene overeenkomst die de omknooping van de
zaak moest vertragen , en die aan beide de leger»
hoofden tot eer (trekt , dewijl zij ten doel had om
de (lad van eene volkomene verwoesting te bevrij
den, bewijst de volmaakte zamenftelling der beide
legers en derzelver zedelijke krijgstucht; men weet
niet wat men meerder lof zal toezwaaijen , de ma
tiging van dien zoo belasterden vijand , welke Ant'
werpen had kunnen plat fchieten , zonder daardoor
in een zwarter daglicht geplaatst te worden dan dat ,
waarin België hem had afgefchilderd ; of die van het
Franfche legerhoofd , hetwelk zich zoo zeer te be
klagen had wegens de onverfchilligheid , die men ten
aan-
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aanzien van zijne foldaten toonde , waarvau hij de
vader is, en die hij evenwel opofferde om eene on
dankbare ftad te fparen.
^
Zullen dan de deugden der menfchen * even als
die der volken geen regt wedervaren dan bij de
nakomelingfchap ? En wanneer zij zich vervolgens
vertoonen in twee legers onder de vijandelijke tenten ,
zullen zij dan geene magts genoeg hebben om de
zucht naar roem te verdooven ? — Hoe ! twee
volken die met elkander overeen komen , om eenige
gebouwen te fparen , zullen die dan niet even goed
elkander kunnen verftaan wegens het bezit van
dezelven.
De opoffering van eene ftad , hoe welvarend , hoe
rijk dezelve ook zoude mogen wezen , kan zeer wel
door een edelmoedig volk gedaan worden, wanneer
het deszelfs onafhankelijk aanwezen f.jt. Toen wij
de Bastille aanvielen, verzochten wij toen aan den
bevelhebber dier fterkte, dat hij de ftad Parjs zou
fparen ? en heeft dan de omwenteling van Julij de
hoofdftad niet in gevaar gebragt om verwoest te
worden , zoo de Zwitferfche artillerie zich op Montmartre had bevonden ?
Het regt dat Frankrjk op de dankbaarheid van
België heeft ; de groote magt van dat land , welke
eene onuitdroogbare bron opent van de haat van
gansch Europa, wanneer België zich dankerkentelijk
betoont ten aanzien van deszelfs bevrijders, en van
verachting indien België ondankbatr is, zijn deze dan
niet veel fchadelijker dan de verwoesting van eenige
huizen ? Een nieuwe lluitboom verhief zich tusfche»
B 3
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de beide Raten ; de lascer was bewezen ; de aflcbei .
ding onherroepelijk ; de Belgiefche zaak werd nu
geheiligd , en eindelijk de aard van de onderneming
verloor veel van dat groote , hetwelk van beide zijde
moest wedijveren , om de zaak van een in opfland
zijnde volk te vernietigen. Eene ftad die hare welvaart aan Holland verfchuldigd was , en de (raat van
belegering, waarin dezelve thans nog gehouden
wordt, zal toch wel niet gefpaard zijn gebleven, om
de dankbaarheid barer inwoners uit te dooven. Met
een woord, Koning willem zou door het edel
gedrag van zijnen generaal chassé . zich de harten
van geheel het Antwerpfche volk , de bewondering
van het Franfche leger en de erkentelijkheid van
den algemeenen koophandel, niet verworven hebben.
Daardoor verhinderd wordende om de Citadel van
de zijde der ftad aan te tasten , waar wij oneindig
beter in de gelegenheid zouden geweest zijn om onze
krijgslieden te huisvesten , moesten wij onze loop
graven openen op cenen afftand van vier honderd
ellen van de fterkte. De Pelgiefehe dagbladen, welke
door een gevoel van welvoeglijkheid zich hadden
moeten ftil houden of alleen aflchrijven wat onze
bulletins vermeldden , ftelden alles in het werk wat
mogelijk was, om de eer der overwinning te doen
verminderen , door middel van de belegerden te
belasteren en de ganfche onderneming te befch ouwen
als een coup de main , wanneer dezelve wel werd
begonnen.
De devifie van sebastumi, die de oevers van de
Schelde bezet hield, moest de gemeenfehap van de
C>
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Citadel met Holland affnijden. De legerbenden tot
die afdeding behoorende , bivouakecrden op den
ftraatweg die door de inundatieo omgeven was, en
eiken dag kwamen er gefchriften in onze bivouak,
die
zonder betaling werden uitgedeeld, welke
de vernietiging dier divifie aankondigden, en waarbij
men ons diets maakte, dat het tiende gedeelte van.
dezelve door de polderkoorts was aangetast, en dat
velen verdronken waren in het water, hetwelk de
Hollanders, naar verkiezing, de velden konden doen
overftroomen. Andere berigten hielden weder in dat
de Prins van oranje , zijn hoofdkwartier te Tilburg
verlaten had, en aan het hoofd van zestig duizend
man, met het Pruisfifche leger vereenigd , ons op
den hals zou vallen om ons het beleg te doen op
breken.
Het was verfchrikkelijk flecht weder, het regende
onophoudelijk en alles ontbrak aan onze foldaten.
Geen (Iroo voor de bivouak, geen brandhout om
zich te verwarmen en te droogen ; fchandelijke tegen
kantingen , wanneer wij de heggen afhakten om brand
hout te hebben , of wanneer wij uit de nabijgelegene
boerenhuizen eenige bosfen flroo haaiden, ten einde
voor onze gekwetften eene legplaats te bereiden,
terwijl men verpiigt was de afzetting van armen en
beenen in de opene lucht, en te midden van flijk
en modder te bewerkftelligen ; zoodanig was onze
toeftand , nadat wij vier dagen gemarcheerd hadden
om uit Frankrjk, in een bevriend land, te komen,
waar men overvloed van alles vindt , een land
voor welks onafhankelijkheid wij ons bloed kwamen
B 4
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florten. Eindelijk werden er van wege onze leger
hoofden eenige krachtige vertogen gedaan , en nu
werd de toeftand van onze gewonden eenigzins
verbeterd.
Eene kerk , die onder het vuur van de citadel lag ,
werd tot een legerhospitaal ingerigt , en daar wachtte
eene fchanddaaJ, van eene nieuwe 1'oorr, op onze
krijgslieden.
De rust en de verzorging werd aan niemand ver
gund , ten zij hij eerst ' biechtte, en een tafereel van
de hel , voor menfehen tot wien men niet anders
dan van roem en overwinning moest fpreken , werd
daar door dweepzieke priesters van de eene krebbe
naar de andere rondgedragen. Deze ellendigen, in
priesterlijk gewaad , hadden eene flesch brandewijn
in de hand , en zij beloonden de onderwerping van
onze foldaten met dezen uit die flesch te laten drinken.
De hevige dorst der gewonden , welke door den
brandewijn werd vermeerderd, was oorzaak dat verfcheidene dier ongelukkigen in eene ongeneeslijke
krankzinnigheid vervielen.
Eene ftad van zeventig duizend inwoners , /int»
werpen namelijk , zou zeer wel tot ee:i verblijf voor
onze gewonden hebben kunnen dienen , en het
pijnelijk vervoeren van dezelven naar eenen veel
grooter afftand zou hun daardoor befpaard zijn ge
bleven. Maar dit mogt niet zijn;' men vervoerde
hen naar Mechelen , Brusfel , Gelid , Bergen in Hc~
negouwen en andere fteden , die op twintig uren afftands van Antwerpen leggen , en de koude van de
lucht , zoo wel als het ftooten der karren waarmede
zij
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zij vervoerd werden, was oorzaak dat velen van
dezelve moesten fterven.
Alles was door de Belgiefche overheid voorbereid ,
om ons onze taak moeijelijk te maken, doch de wetenfchap van onze Ingenieurs, de moed van onze
werklieden , de goede bediening van ons gefchut en
eindelijk ons geduld overwonnen al deze hinderpalen.
Wij naderden dagelijks de fterkte waarvan de ver
dediging vermeerderde, naarmate wij nader bij dezelve
kwamen. Elk kanonfchot bereikte zijn doel , en de
officieren der artillerie , zoo wel die der belegerden
als die van de belegeraars, beklommen de parapets
om de (lukken van hunne kanonniers te rigten.
De verfchanfingen Kiel en Saint Laurent verontrustten onze werklieden zeer veel en vertraagden on
zen voortgang. Op het laatfte van deze twee fortjes
rigten wij dus ons gefchut voornamelijk , en wij
rekenden als zeker op een goed gevolg dezer poging;
de moed der verdedigers vertraagde evenwel de inne
ming daarvan niet weinig , en toen wij die lunet
hadden ingenomen , hadden wij dezelve zeer duur
gekocht. Ondertusfchen gelukte het ons de mijn'
werkers daarheen te brengen , en elke flag of ftoot
met den koevoet, moest den ijver der belegerden doen
verminderen , daar zij den vulcaan reeds onder zich
wisten en eiken oogenblik moesten verwachten , dat
zij onder de puinhoopen van hunne batterijen zouden worden begraven. De uitbarfting van de mijn ,
welke door de belegerden kon worden befchouwd
als de voorlooper van eenen veel grooter fchok ,
noodzaakte velen der belegerden om zich in de
B 5
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Citadel te redden , en wij beklommefc niet zulk eene
fnelheid de bres , die door de uirbarfting ontftaan
was, dat zestig dsr belegerden en een officier in onze
handen vielen. Deze officier boers genaamd (*) ,
naderde den bevelhebber die de beklimming beftuurde,
eu dezen zijnen degen aanbiedende , zeide hij :
„ Franfchen ! doet met mij wat gij verkiest , maar
„ fpaart mijne brave krijgsgezellen ! " eenige Hol
landers lieten zich op hunne ftukken afmaken, liever
dan zich te willen overgeven , de overigen legden de
wapenen neder.
Wij floten nu de Citadel naauwer in, en eindelijk
openden de bresbatterijen haar vuur.
De aarde
beefde onder het knallen der mortieren en kanonnen.
Elke zwerm van kogels deed de wallen (chudden en
een gedeelte van dezelven in de gracht nederploffen ,
waardoor deze eindelijk gevuld moesten worden. De
Citadel zelve leverde een gezigt op dat moeijelijk te
befchrijven zou zijn ; een regen van bommen deed
de zich daar bevindende gebouwen in vlammen ver
teren of inftorten , terwijl geweer- en kanonkogels de
batterijen met lijken bedekten , alles was vernield ,
de belegerden hadden gebrek aan linnen , verband en
ge(*) Deze officier is te Valeimenncs , door de Fransche offi
cieren , met al die achting ontvangen, welke men aan den
moedigen doch ongelukkigen krijgsman verschuldigd is.
De officieren van bet garnizoen hebben hem tot een middag
maal genoodigd , waar men alles deed wat mogelijk was om ,
door bewijzen van achting, dien dapperen zijn ongeluk te
-doen vergelen.
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geneesmiddelen (*) , en de maarfchalk cerard zond
hun twee legerwagens , welke daarmede geladen wa
ren ; en welk eene yerfchrikkdijke zaak , hij was
bijna verpligt om het gemor van menfchen, die on
waardig zijn om de pligten van eenen befchaafden
veldheer te bevatten, te ftuiten, om bekend te
doen maken dat de menschlieyendheid , en niet eene
bijzondere genegenheid zijn gedrag , bij deze gele
genheid had gewijzigd.
Ons dapper en menschlievend legerhoofd deed aan
den generaal chassé aanbieden , om zijne gekwetften
te verzorgen of om derzelver vervoer naar Holland
gemakkelijk te maken, deze onderhandeling tot fchande van de Belgen , werd geheim gehouden , en er
waren zelfs zoogenaamde patriotten , die het durfde
wagen om verkeerde inzigten toe te fchrijven aan de
rigting van ons vuur, of aan het verflappen van
hetzelve , wanneer er brand op de Citadel ontftond ;
terwijl andere dagbladen , die den naam hadden van
Oranjevrienden te zijn , alle pogingen aanwendden ,
om onze troepen te ontmoedigen door laffe en wal
gelijke beleedigingen , die men had moeten (traffen
door de fch rijvers daarvan te noodzaken, om in de
loopgraven te komen en daar te oordeelen over den
moed en de krijgstucht van die foldaten, die zij durfden
las.... *
(*) Daaraan moeten wij twijfelen. Ons gouvernement, dat
in alles voorziet , zal obk wel gezorgd hebben dat er aan deze
noodwendigheden geen gebrek was.
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lasteren. Deze dagbladen en andere tydfchrifren , die
bij menigte in onze werken verfpreid werden , had
den geene andere uhwerking, dan dat zij onze
krijgslieden deden lagchen, dewijl deze het beste in
(raat waren , om over de waarheid , van het in die
fchotfchriften aangevoerde, te oordeelen.
De belegerden deden wonderen van dapperheid.
Onze kogels wierpen hunne vlag eiken oogenblik
omver, nadat dezelve verfcheurd was en in lappen
bij den ftok nederhing , en te midden van eene ha
gelbui van kogels en granaten, werd dezelve telkens
weder door die moedige foldaten opgerigt. Eindelijk
moesten de blinderingen voor het geweld onzer ko
gels wijken. De bres was bijna toegankelijk , na
verloop van eenige uren zou eene opening in den
wal, ons den intogt in de Citadel verzekerd heb
ben; onze foldaten maakten zich gereed om deze
bres ftormenderhand te beklimmen , en de eenzelvig
heid der belegering was nu veranderd in een vurig
verlangen naar het beflisfende oogenblik. Wij zou
den de belegering van de belegering gaan onderne
men. Alleen door deze woorden ben ik in (raat het
gevoel , dat onze troepen bezielde , te kunnen befchrijven. Zoo vele opofferingen die alleen gedaan
waren , om zoo ver te komen , fchenen ons niet an
ders toe dan als een moeijelijke marsch , om op
eene beftemde plaats te komen.
Het gevaar , het roemruchtig gevaar gingen wij
trotferen , niets was er dat ons thans nog affcheidde
van dien vijand , die zich onzen moed waardig had
getoond te zijn, en die ons in volharding had over
trof
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troffen , en wanneer eenmaal het vuur der artillerie
tot zwijgen was gebrast , wanneer wij eenmaal de
hinderpalen van de brandende pektonnen , die men op ons
zou nederwerpen, te boven waren gekomen , dan zouden
wij man tegen man kunnen vechten. — Zoodanig
dachten de troepen van linie.... de genie en de
artillerie oordeelden anders , deze twee wapenen moes
ten de palm der overwinning wegdragen * en onze
worftelftrijd zou hen die ontroofd hebben. De ca
pitulatie vervulde hunne verwachting en de onze
verdween in rook. De Generaal chassé vroeg om
te capituleren ; ons gefchut zweeg-... de «erfte kogel
had acueil getroffen, en de laatfte doodde eenen
luitenant van de artillerie.
De muren waren bedekt met Hollandiche foldaten,
en wij fpraken vredewoorden tot elkander , wij waren
wederzijds nieuwsgierig, en de oudften van beide
partijen, zochten elkander met de oogen op even als
oude vrienden. Wanneer iemand, even als een vogel
in de lucht zwevende, dit tooneel had kunnen befchouwen, zou hij moeijelijk hebben kunnen beflisfen , wie van de twee partijen de overwonnene was
geweest, zoo weinig dachten de foldaten toen aan
overwinning of nederlaag. Wij waren even als twee
fchepen die eenen zeeroover vervolgen , terwijl deze
door eenen orkaan wordt verzwolgen, of liever twee
jagers , die op den rand eens afgronds , waarin hunne
prooi is nedergeftort , rusten.
De forten aan den oever van de rivier, en andere
plaatfen, te midden van de inundatie , die onder bevel
Honden van het opperhoofd der Citadel, moesten
- vol-
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volgens den inhoud der capitulatie, door den maarichalfc gerard opgefteld, eveneens als de flotille,
onder bevel van den Kolonel koopman, aan onze
troepen worden overgegeven , doch de Generaal
chassé weigerde de vrijheid tot dien prijs. De
flotille werd door onze foldaten aangevallen. Er
was geene mogelijkheid om te ontkomen , en nu gaf
derzelver opperhoofd bevel, om zeven kanonneerbooten in den brand te (teken , de overigen te doen
zinken en de ftoomboot chassé in de lucht te doen
fpringen , fkchts eene ecnige kanonneerboot viel in
onze handen. Het waren de krijgsgevangenen van
deze flotille , die door het fchuim van Antwerpen ,
met eene onmenfchelijke woede werden aangevallen.
Een der Hollandfche officieren , die verfierd was met
de kenteekenen van zijnen rang , werd genoodzaakt
om zich daarvan te ontdoen. Velen der krijgsgevan
genen werden met eene hagelbui van Reenen begroet,
en een van hen werd het oog uitgerukt door deie
ontmenschte woestelingen , waaronder zich Priesters en
publieke vrouwen bevonden. De Franfche gendarmes ,
welke deze krijgsgevangenen begeleidden , zagen zich
genoodzaakt , om gebruik van derzelver wapenen te
maken, om deze ongelukkigen uit de handen dier
dolzincigen te redden.
Onze aandacht werd van dat fchandtooneel afge
trokken door een gevecht, hetwelk onze onderneming
bekroonde.
De Hollandfche vloot was de Schelde opgezeild ,
dezelve ondernam eene ontfcheping, en vereenigd met
de bezetting van het fort Licfkenshoek, ten getale
van
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van omtrent twee duizend man, deed zijeenen aanval op
een bataillon van de divifie sebastiani , hetwelk post
hield te Calloo. Deze generaal kwam juist daar ter
plaatfe, op den oogenblik van den eerften aanval; hij
fteeg van zijn paard , gaf bevel tot het voorwaarts
rukken , en het gelukte hem , na eenen hevigen en
hardnekkigen worftelftrijd , den vijand met de bajonet
overhoop te werpen, en hem te noodzaken van zich
weder in te fchepen.
Dit gevecht, waarbij een bataillon van het achtfte
regement van linie, den aanval van twee duizend man
moest wederflaan , die bovendien nog onderfleund
werden door twee honderd en veertig vuurmonden van
het eskader , die hun fchrootvuur op onze lbldaten
uitbraakten , dit gevecht , zeg ik , kostte ons veel
volks , en de Hollanders lieten omtrent honderd man
op het llagveld liggen; al de krijgsgevangenen, die
wij bij deze gelegenheid maakten, waren zeer zwaar
gekwetst.
De generaal deed de helling langs de dijken bezetten , en van daar begon nu een klein geweervuur met
het eskader , hetwelk zes uren aanhield , het aanmer
kelijke verlies , dat de vijand onderging , noodzaakte
hem , om zich onder het gefchut van het fort Liefkenshoek te begeven.
Het in brandfteken van de flotille, na de capitulatie
met de Citadel , was oorzaak dat men geftrenge maat»
regelen nam , ten aanzien van den Kolonel koopman.
Deze hoofdofficier, een man van zeer hooge verdien»
ften , werd zeer naauw bewaakt, even als een krijgs
gevangen , die zich op discretie had overgegeven. De
tus
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tusfchenkomst van den Generaal chassé , welke den
heer koopman op zeer hoogen prijs fchijnt te fchatten , en die aan hem een belangrijk aandeel toekent
in de verdediging van de Citadel, was oorzaak dat
aan hem, op last van den maarfchalk gerard, zijnen degen werd terug gegeven.
Onder het aantal der verliezen , die de Hollanders
bij deze gebeurtenis ondergingen , telt men ook den
dood van den vlootvoogd lewe van aduard, die
in het gevecht , aan boord van zijn (chip , fneuvelde.
De capitulatie werd geraiificeerd door Koning willem , voor zoo verre het de Citadel betrof, waar
door de Generaal chassé en het garnizoen in het
geval kwamen , van als krijgsgevangen te worden befchouwd. De Baron chassé , zoo wel als de troe
pen , die onder zijn bevel ftonden , hadden dus geene
keus dan hun woord van eer te geven , van niet
tegen Frankrjk of deszelfs bondgenooten te zullen
vechten , of zich in wezenlijke krijgsgevangenis te
begeven. Het antwoord was niet twijfelachtig: offi
cieren en foldaten kozen het laatfte.
De ontwapening der troepen had plaats gehad op
het glacis voor de Citadel , — het was een aandoen
lijk tooneel tusfchen de officieren en foldaten.
De Hollandfche Generaal favauge, een oud foldaat van het keizerrijk, voerde het bevel over de
de filée , de ftilte werd niet afgebroken dan door het
gerucht der voetftappen. Tranen van aandoening big
gelden van de wangen der krijgslieden op hunne ge
weren ; een der officieren wierp zijnen degen van
zich : „ Bewaar dien degen , mijnheer ! " zeide een
der
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der aides de camp van den maarfchalk , tegen hem' f
„ herneem dit wapen , het kan in geene betere han-n den zijn ! "
Het garnifoen keerde naar de Citadel terug, en de
wederzijdfche gevoelens van achting, die fteeds on
dervonden worden bij alle edeldenkenden, kenmerkten
zich thans ten duidelijkfte , zoo wel bij de officieren
als bij de foldaten der beide natiën.
De Hollandfche Generaal verzocht aan den maar
fchalk gerard , dat hij den Belgen niet zou vergun
nen om in de Citadel te komen, zoo lang als hij die
bewoonde. Vreesde hij dan, dat zij in ftaat zouden
zijn geweest , om eenen vyand te komen zien , wel
ken men hen onwaardig gekeurd had te beftrijden?
vreesde hij , dat hij zijne moedige en roemrijke fol
daten zou zien beleedigen door hen , die de gewonde
en verminkte zeelieden van koopman hadden willen
vermoorden ? — Hetzelfde verzoek werd in Spanje
aan den Hertog van angouleme gedaan , toen de
conftitutioneelen de dolken van het leger des geloofs
duchtten. Zou dan de Belgiefche zaak gelijk (han
met die der moordenaars van riégo en van qui»
rogo ?..... Zouden wij de oud/ie zonen der vrij
heid , ten yoordee/e van priesters en geestelijken bc*/treden hebben?
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„ De maatregelen wegens het zeewezen fchijnen onvoldoende te moeten blijven. Zijne Majefteit de
Koning der Delgen is overtuigd, dat andere
dwangmiddelen onvermijdelijk zijn , en voedt den
wensch, dat Zijne Majefteit de Koning der Franfchen , wel de bevelen zal gelieven te geven , dat
de Franfche troepen het Belgiefche grondgebied zullen inrukken , ten einde bet ontruimen van den Belgiefchen grond daardoor te bewerken."
(get.) GOBlET.

Zoodanig was de inhoud van de nota, die op den
9. November 1832, door den Generaal goblet,
mi»

— 35minister van Buitenlandfche Zaken des Konings der
Belgen , in naam van zijnen meester , aan den Graaf
de la tour maubourg , gezant van Frankrjk ,
werd overhandigd,
Deze nota werd door de telegraaf aan het Franfche
gouvernement overgebragt, en onze troepen rukten
België in , op den 15 November 1832.
Het leger marcheerde zoo fnel mogelijk op alle
punten ; talrijke kolommen trokken door Bergen in
Henegouwen , Doornik , Kortrijk en Binches , en
eindelijk deden de Hertogen van orleans. en nemours hunne intrede in Brusfel op den 18 Novem.
ber, aan het hoofd der Franfche voorhoede.
Mijnheer de Burgemeester roüppe , de militaire
Gouverneur van de Provincie en de Commandant van
de ftad , ontvingen de Franfchen aan de poort.
Op den 19 November begonnen de voorhoede van
onze kolommen zich in de nabijheid van Antwerpen
te vertoonen. Het hoofdkwartier werd op den 21.
te Merxem gevestigd. Eene menigte van troepen
werd oogenblikkelijk te werk gefield tot het maken
van fchanskorven , terwijl het materieel van het belegeringsgefchut , hetwelk te Douai was ingefcheept ,
te Boom ontfcheept werd.
Op den 14 November verfcheen het navolgende
protest , door twee en veertig leden van de Kamer
der Vertegenwoordigers, die uit zes en tachtig leden
beftond, geteekend,
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„ De ongeteekende leden van de Kamer der Verte„ genwoordigers , de onmogelijkheid inziende, om
„ aan den voet des troons derzelver wensen, ten
„ aanzien van de tusfehenkomst van een vreemd leger,
„ te brengen, voor en aleer het Franfche leger het
„ Belgiefche grondgebied zal zijn ingerukt."
„ Overwegende dat volgens den inhoud van artikel
„ i en 4 van de overeenkomst , die, den aa October
„ laatstleden, tusfchen Frankrjk en Engeland is ge«
„ floten , deze tusfehenkomst geen ander doel fchijnt
„ te hebben , dan de overgave van het wederzijdfche
„ grondgebied , als eer.e gedeeltelijke voldoening aan
„ het tractaat van 15 November 1831."
„ Overwegende , dat volgens den inhoud van arti„ kei 24 van gezegd tractaat , door de Kamers goed„ gekeurd , en van de daartoe behoorende nota's , deze
„ overgave en ontruiming geene plaats kan hebben ,
„ dan na de ratificatie van een tractaat van fchik„ king tusfehen de beide partijen, dat is te zeggen,
„ na dat Koning willem België als eenen onafhan„ keiijken ftaat heeft erkend."
„ Overwegende, dat deze wederzijdfche ontrui»
„ ming , niet één enkel vraagpunt ten aanzien van
„ het beftaan van België oplost, of uit den weg
„ ruimt , dat dit juist het meest nadeelige gedeelte
„ van het tractaat is; dat het, afgefcheiden van de
„ wederzijdfche en onderlinge betrekkingen zijnde ,
„ eene zeer noodlottige daadzaak zou daarftellen ,
m waardoor het vaderland in eenen hagchelijken toe„ (land
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„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

(land zou komen, het zou blootftellen aan nieuwe
vorderingen tot afftand, en de inwoners van die
afgeftane gronden zou verfteken van die waarborg,
die hun door het tractaat wordt verzekerd , en
dezelve zou blootftellen aan al die veranderingen , welke men te hunnen aanzien zou willen
maken."
„ Overwegende , dat nooit iets dergelijks door de
Kamer der Vertegenwoordigers is gewettigd."
„ Verklaren dus te protesteren tegen alle vreemde
tusfehenkomst, die geen ander doel zou hebben,
dan de ontruiming van de Citadel van Antwerpen ,
tegen overgave van de afgeflane gedeelten der provinciën Limburg en Luxemburg
„ Gedaan in het Paleis der natie , den 14 Novcm ber 183a."
Hier volgden de onderteekeningen.

Aldus was de Franfche tusfehenkomst in derzelver
doel verlamd , door die wetgevende afwijking , die
gemeend had, de affcheiding van Holland als eene
vermeerdering van welvaart voor België te moeten
befchouwen. Van daar de koele ontvangst, welke
onze troepen ondervonden , daar wij even zoo on
gaarne gezien werden , door de talrijke aanhangers
van het huis van Nasfau , wier vleijendfte hoop wij
kwamen verijdelen , als door het leger , hetwelk door
ons tot eene fchandelijke werkeloosheid werd ge
doemd.
Eene eenige partij juichte onzen militairen marscli
C 3
toe.
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toe. Wij zullen de meest invloed hebbende leden
van die antinationale partij doen kennen , van welke
de Heer felix de merode het erkende opperhoofd
was , federt de eerfte dagen der omwenteling.
Den volgenden dag, na dat dit protest was ver»
fchenen , nam de opperbevelhebber van Antwerpen
het navolgende befluit.
„ Antwerpen, den 15 November 1832.
„ De Kolonel , opperbevelhebber
„ Antwerpen.

„
„
„
„

van

de
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n Overwegende, dat de kwaadwilligheid, gebruik
makende van de omstandigheden, eenige misdadige
pogingen zou kunnen beproeven , het zij tegen de
veiligheid der ftad, het zij tegen bijzondere perfo*
nen en derzelver eigendommen.
„ Befluit ;

„
„
„
n
„
„
„
„

„ Art. 1, Elke perfoon {individu) , die geene bepaalde huisvesting heeft, en die na verloop van
vier en twintig uren na de bekendmaking van dit
befluit , geen verlof tot verblijf {permis de sejour)
van de Commisfie van veiligheid heeft, zal onmiddellijk de ftad verlaten , of zal uit dezelve verjaagd
worden ; zonder dat daardoor , indien er reden toe
beftaat , alle andere wettige daden zullen verhinderd
worden."
,, Art. 2, Van den oogenblik af aan , dat de vij
v an-
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„ andelijkheden , weder eenen aanvang nemen zal eik
„ en een iegelijk die niet tot de dienst der brand*
„ fpuiten behoort , en die met geweld in een huis
„ indringt of poogt in te dringen , in hechtenis gen nomen worden en voor eenen krijgsraad worden
„ gebragt, om binnen vier en twintig uren gevonnisd
„ te worden. "
„
„
„
„

„ Art. 3. Elk en een iegelijk die niet tot de dienst
der brandfpuiten behoort en in een bewoond huis
komt zal in hechtenis worden genomen en voor
eenen krijgsraad worden gebragt om binnen vier en
twintig uren gevonnisd te worden. "

„
„
„
„
„

„Art. 4. Elk en een iegelijk die zich veroorlooft
iets te doen , wat dit ook zijn moge , tegen de
veiligheid van perfonen of eigendommen zal in
hechtenis genomen en voor eenen krijgsraad worden
gebragt om binnen vier en twintig uren te worden
gevonnisd. "

„
„
„
„
„
„

„ Art. 5. Elk en een iegelijk die door teekenen
of andere middelen, welke die ook zouden mogen
zijn , zoude pogen aanwijzingen te doen of
eene verftandhouding met den vijand te openen of
te onderhouden , zal als verrader worden befchouwd ,
en voor eenen krijgsraad worden gebragt om binnen
vier en twintig uren gevonnisd te worden. "

„
„
„
„

„ Art. 6. Elk en een iegelijk die ontrustende geruchten zal verfprejden of verbreiden waardoor de
zekerheid van de ftad , of die der inwoners of die
van het leger zou bunnen lijden , zal in hechtenis
worden genomen en voor eenen krijgsraad worden
C 4
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„ gebragt om binnen vier en twintig uren te worden
m gevonnisd. "
„ Art. 7. Mijnheer de Commandant van de ftad,
n de Commisfie van veiligheid , de Commisfarisfeu
„ van politie , de Gendarmerie en de troepen van
„ de onderfcheidene wapenen , zullen de uitvoering
„ van dit befluit handhaven, ieder voor zoo veel
„ hem betreft en zullen de noodige maatregelen nemen
„ om alle wanorde welke de kwaadwilligheid of de
„ geldgierigheid zich zou durven veroorloven te ver„ hinderen of te beteugelen."
(geteekend) buzen.

Dit befluit vervulde de (lad Antwerpen met fchrik ,
binnen weinig tijds waren de wegen overdekt met eene
menigte van ongelukkigen , die met zich medevoerden
wat hun het dierbaarfte was ; want aan het gevaar
van een bombardement, hetwelk men als onvermijdelijk befchouwde paarde zich nog een ander , niet min
der verfchrikkelijk , namelijk dat van die geduchte
militaire Gommisfiën die de regtvaardigfte zaak hatelijk
maakten, dewijl het Gouvernement de plaatfelijke
regering bet ftilzwijgen oplegde, en de bevolking
onder de dwingelandij van de fabel Helde , en dus ,
als het ware, het vaderland in het leger en niet het
leger in het vaderland plaatfte.
Men nam voorzorgen om d.en brand meester te
worden , -wanneer dit ongeluk hier of daar gebeurde;
er werden brandfpuiten uit onderfcheidene (leden ge?
zonden; de dienst van dezelve werd geregeld; men
plaat
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plaatfte eene zwarte vlag op de burgerlijke gebouwen.. .
met een woord , alles kondigde den bewoners aan ,
die moed genoeg hadden om in de ilad te blijven,
dat zij te worftelen zouden hebben met al die rampen
die met een beleg gepaard gaan.
De Generaal goblet had , in den naam zijns mees»
ters , eene vreemde tusfchenkomst ingeroepen ; en het
was dus billijk dat hij belooningen kon toewijzen :
de volgende ordonnantie werd in den moniteur ge
plaatst :
n Leopold , koning der Belgen.
„ Aan alle tegenwoordigen en toekomftigen Heil!
„ Gezien de wet van n. Julij waarbij deLeopolds.
orde wordt ingefleld.
„ Op het rapport van onzen raad van Ministers.
„ Hebben befloten en befluiten:
„ Eenig artikel. Het beheer van dé Leopoldsorde
is vereenigd met het departement van buitenlandfche zaken.
„ Gegeven te Brusfel den ia. November 1832.
(geteekend) leopold.
„ Van wege den Koning."
De Minister van Staat, ad interim, belast
met de portefeuille van Buitenlandfche
Zaken.
(geteekend)
goblet. (*).
Ter(*) En waarlijk , deze orde die onder het beheer van Buitenlaudsche Zaken werd gesteld, werd niet gedragen, ten
minste niet verdiend, dan door buitenlanders. Het kruis van
leoïoid moest aan het departement van Buitenlandsche Zaken
onderworpen zijn.

.
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Terwijl flaaffche zielen de fchande van hun vaderland toejuichten , deed de Heer jaminé zich in de
kamer der vertegenwoordigers hooren en na de betogen,
waardoor de ministers goblet en devaux de tus<
fchenkomst wilden regtvaardigen, te hebben beftreden,
zeide hij het volgende :
„ Wij konden den oorlog niet voeren met zeventig
„ duizend man, wij moesten er honderd dertig dui„ zend hebben , zeide de heer kklix de merode ,
„ bij zekere gelegenheid. — Welnu , wij hebben in
„ die honderd dertig duizend man toegeftemd , wat
„ wederhoudt ons dan nog?
„ Maar neen , het volk is ontevreden ; het land
„ wordt verdeeld in (lukken en brokken ; wij bevin„ den ons tusfehen twee interventiën , het is thans
„ onmogelijk om van waardigheid te fpreken ; om
„ van den nationalen roem te gewagen, en nu moet
„ men door de ministers nog hooren zeggen , dat zij
„ de belangen van de natie niet miskend hebben ! De
„ achttien en de vier en twintig Artikelen ; de fchan„ delijke nota van 31 October, ziedaar de aanfpraak
„ die zij hebben op de dankbaarheid van hunne
y, medeburgers. Ziedaar wat zij aan de nakomeling„ fchap zullen overbrengen. "
En het Bravo wedergalmde door de ganlche ver
gaderzaal.
De bloedhandel , welke men met het Franfche Gou
vernement gefloten had , was dus voor België een
ondragelijke last , en in dezelfde zitting aarzelde de
heer dumortier niet om onzen inmarsch in België ,
eene misdaad te noemen.
De

V
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De minister ontweek de oppofitie, en België be
vond zich in de moeijelijkfte omftandigheden , en
zonder eene verantwoordelijkheid verfchuldigde adminiftratie; want niet een der leden van het vertegen
woordigend Ligchaam wilde de ministeriële erfenis
aanvaarden, welke door het Gouvernement aan den geesfel
der openlijke tijdfchriften ter prooije werd gelaten.
Eenige uittrefcCels uit de dagbladen zullen een denk
beeld kunnen geven van de hevigheid der aanvallen 7
waarvan de koning en zijne ministers het voorwerp
waren.
„ De Heer lebbau heeft gezegd , dat de bank
„ der ministers een fchandpaal (carcan) is , wij hopen
„ dat de Heer lebeau niet gedoemd zal zijn , om
„ levenslang aan denzelven gehecht te blijven,"
„ De ftraf van den fchandpaal gaat doorgaans ge„ paard met het brandmerk. Maar tot nu toe is de
„ Heer lebeau flechts gebrandmerkt door het open„ baar gevoelen. . . wij zullen wachten ! . . . . wie het
„ beleeft zal het zien. "
„ Men verzekerd ons dat aan den fchandpaal van
„ lebeau , een kleinzoon van eenen fcherpregter, uit
„ eene der noordelijke fteden van Frankrijk , prijkt. "
„ Waar is de man van eer , die na lebbau, aan
„ den fchandpaal zou willen ftaan. "
„ Volgens lebeau is de bank der ministers een
„ fchandpaal ; wanneer dit zoo is wat zal dan de
n troon zijn ?
„ Toen de Heer lebeau de bank der ministers
„ eenen fchandpaal noemde , bragt de Heer rogier
11 de hand aan zijne das. "

„ Arm,
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„ Arm, ongelukkig België, uwe nationaliteit »
„ verloren ; uwe eer is verdwenen , uw koophandel
„ ligt te zieltogen , en uw ministerie ftaat aan den
„ fchandpaal. "
De aanfpraken en de advifen van de leden der Ver.
tegenwoordigcndc Vergadering , getuigden van de
fnerpende bitterheid , welke de drukpers verfpreidde ,
en daardoor den haat voedfel vcrichafte ; de bank der
ministers fcheen alles te bezoedelen en te befmetten
wat dezelfde durfde naderen. Eene ftraf die wel ver
diend was door die mannen die , na alvorens alle
hartstogten te hebben ontketend, om de oude orde
van zaken om te keeren, zich thans nog tegenover
het algemeene gevoelen durfden (rellen , met al die
onvolmaaktheden van derzelver natuur. Zij bevonden
zich ook in de noodzakelijkheid om eene keus te doen ,
tusfchen het vertrouwen van de fchatkist des volks aan
menfehen, die het vertrouwen van de natie niet bezaten, te fchenken of van zich te hooren befchuldigen
door hunne voormalige medepligtigen (*) en hen al
die fchanddaden te hooren verwijten , over welken
hun geld en hun rang niets anders dan eenen doorzigtbaren fluijer had geworpen.
België was dus zonder ministerie , en het ftond
gereed om aan eene volflagene regeringloosheid te
worden overgeleverd. Onder zoodanige onheilvoorfpel»
(*) De schrijver van de Levensschetsen der mannen van de
omwenteling is een dei leden van het provisioneel Gouver»
nement.
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fpellende voorteekenen moesten wij eene plaats be
zetten , en dat wel in het flechtfte jaargetijde.
De Maarfchalk gerard vestigde zijn hoofdkwar
tier op den 21. November te Merxem. De troepen
van allerlei wapenen waren in de ommeftreken van
Antwerpen gecantonneerd , en hielden zich daar on
ledig met het rangfchikken en voorbereiden van de
onderfcheidene depots van hetgeen tot de belegering
vereisen t werd. Anderen maakten zich gereed om naar
de grenzen te marcheren , om eene legerbende hollanders gade te flaan, hetwelk voor Bergen op Zoom in
beweging was. En nu werd de volgende dagorder
aan het leger medegedeeld:

„ Dagorder.
„ Het leger zal met verontwaardiging vernemen,
„ welke eene misdaad men, ten aanzien van den
„ perfoon des Konings , op den 19. dezer maand ,
„ heeft ondernomen , doch welke gelukkigerwijze
„ geene gevolgen heeft gehad. Mijnheer de prefident
„ van den Raad , minister van oorlog , fchrijft aan
„ Mijnheer den Maarfchalk Graaf gerard , dat men
„ eene piftool heeft afgefchoten op den Koning in den
„ oogenblik , waarin zijne Majefteit zich , te paard
„ gezeten, naar de kamer der afgevaardigden begaf,
„ om de zitting te openen ; dit fchot kwam van
„ iemand, die zich onder de menigte op eene der
„ voetpaden van de pont Royal bevond ; de Koning
„ heeft zijnen togt vervolgd tot aan de kamer. Hij
„ heeft
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„ heeft zijne aanfpraak met bedaardheid uitgesproken ,
„ zonder dat de Pairs of de afgevaardigden eenige
„ kennis droegen van den aanflag dien men op het
„ leven van zijne Majefteit had ondernomen. En hij
„ heeft de vergadering verlaten , te midden der toe»
„ juichingen en het geroep van : Leve de Koning. !
„ Maar zoodra het gerucht van den voorgenomen
„ moord zich verbreidde , hebben de beide Kamers
„ in masfa zich begeven naar de Tuilleries , en allen
„ hebben zich gehaast om aan den Koning en aan
„ de koninklijke familie het gevoel van droefheid te
„ betuigen , hetwelk bij hen ontftaan was , wegens
„ deze afgrijfelijke daad. Gansch Parijs heeft in dat
y, gevoelen gedeeld. De ganfche nationale garde en
„ de troepen van linie , hebben de grootfte geestdrift
„ aan den dag gelegd voor het leven en het behoud
„ des Konings. De orde is geenen oogenblik geftoord
„ geweest , men is den fchuldigen op het fpoor , en
„ men hoopt hem in handen te zullen krijgen."
„ Het leger van het Noorden zal , even zoo als
„ de hoofdftad , dezelfde verontwaardiging wegens
„ deze misdaad gevoelen , en tevens dezelfde vreug.
„de, dat de Voorzienigheid dezelve heeft ver^
M hinderd. "
„ Geheel Frankrijk vereenigt zich in eene derge„ lijke omftandigheid rondom den Conftitutioneelen
„ troon , welke ons door de omwenteling van Julij
„ is gefchonken; rondom Koning lodewijr philips ,
„ die het - vereenigingspunt is van ons belang , van
„ onze rust , en van onze vrijheid. En rondom zijne
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n dynastie, die de toekomst voor ons ten waar»
„ borg ftrekt.
„ Op last van Mijnheer den Maarfchalk,
„ de Chef van den Generalen Staf.
Cgeteekend)

St. Cyr nugues."

Het leger ontving met droefheid en verontwaar
diging dit berigt. Deszelfs tegenwoordigheid onder
de muren van Antwerpen bewees genoegzaam des
zelfs verknochtheid ; deszelfs pogingen tegen de be
werkers van Burgerlijke onlusten , voor dat het den
veldtogt ondernam , bewees deszelfs zucht tot orde.
De roem die ten grave gedaald was onder de ftand»
aards van den allesomvattenden gebieder van Frank
rjk , moest herrijzen , en zich met onze foldaten
vereenigen aan de oevers der Schelde. Ds bloedige
tunika van cesar. had de geestdrift van ons leger
in niets behoeven aan te vuren.
De Citadel, die fteeds gemeenfehap met Holland
bleef houden, kreeg dagelijks ligters met troepen en
krljgsbehoefren geladen. De Hollandfche vloot, die met
eene menigte van kannonneerboten verfterkt was ,
doorkruiste de Schelde om onze bewegingen gade te
flaan. De forten Lillo en Liefkenshoek kregen den
kolonel. der artillerie bak e tot opperbevelhebber.—
met een woord , de grootfte werkdadigheid fcheen
in alles het kenmerk te zijn , van alles wat van het
opperbevelhebberfchap van den Generaal chassé
uitvloeide.
Het
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Het vereenigd Eskader kruiste in het gezigt van
Vlisfmgen , terwijl het Hollandfche fchip van linie
de Zeeuw , zicli bij Terneufe bevond , en de korvet
de Dolfijn , op de hoogte van het fort Bath geftationneerd lag.
Men had aangekondigd dat de eerfte fom marie aan
den Generaal chassé, op den aa. zou worden afge
zonden, waarfchijnlijk was dezelve onderworpen ge
weest aan de beflisfing van de diplomatie , waarvan
de agenten , zich bij het hoofdkwartier bevonden.
De volgende dagorder werd aan het leger voor
gelezen.
„ Hoofdkwartier bij Antwerpen , ao. Nov. 183a.
„ Mijnheer de maarfchalk , opperbevelhebber , is
„ zeer voldaan geweest, wegens de wijze, waarop
„ de troepen hunnen marsch hebben gedaan , en de
„ orde, welke hij in derzelver kolommen heeft opge„ merkt. De vrolijkheid en de ijver van den foldaat
„ onder die groote vermoeijenisfen , doen genoegzaam
„ zien, wat men van hem te wachten heeft bij den
„ arbeid aan de loopgraven en de gevaren van het
„ beleg. De wel meenendheid der inwoners ten aanzien
„ van het ontvangen der troepen , regtvaardigt de ach„ tirig, welke de Franfchen altijd voor hen, in alle
„ omftandigheden zullen koesteren. De troepen zullen
„ posten gaan bezetten , waar zij nog een gedeelte
„ van het Belgiefche leger zullen ontmoeten , en ter„ wijl men de plaatfen aanwijst, waar de Franfchen
„ de
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de Belgen zullen aflosfen, moeten wij zorgen dat
wij met hen in de beste verftandhouding leven ,
en ons aan hen zoo naauw mogelijk verbinden ,
zelfs dan nog, wanneer daardoor eenige ongemakkelijkheden , voor eene korte poos , mogten ont(laan. De wederzijdfche achting moet al onze
betrekkingen , met onze bondgenooten , gemakkelijk
en vereerende maken. De beide Gouvernementen
hebben , in overeenftemming , maatregelen genomen ,
om voor het onderhoud der Franfche troepen te
zorgen (*), hetzij door de noodwendigheden die
zich in de magazijnen bevinden , zoo dikwerf als de
omftandigheden dit zullen vergunnen , het zij door
hetgeen de inwoners zullen moeten leveren , om»
trent welker regeling de grootfte zorg zal worden
gedragen. De wijze hoe die regeling zal gefchieden ,
en hoedanig de bons en de recepisfen zullen worden afgegeven , is aangewezen door bijzondere
voorfchriften van den Intendant van het leger. De
onder - intendanten zijn voornamelijk belast om te
zorgen, dat die voorfchriften letterlijk worden gevolgd ; zij moeten dezelve aan de inwoners en aan
de troepen verklaren en begrijpelijk maken , en zij ,
»» *oo
(*) De maarschalk vras op een dwaalspoor gebragt, de troe

pen , wanneer zij brandhout noodig hadden , waren verpligt
om al de voorpleinen der lusthoven van derzelver boomen te
berooven en om het legstroo aan de boerinnen met geweld te
ontnemen; het 5% Regement kreeg, gedurende ses en dertig
uren, geene vivres.
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„ zoo wel als derzelver agenten moeten overal waken
„ tegen wanorde en klagten. "
„ Mijnheer de maarfchalk opperbevelhebber verlangt
„ dat deze voorzorg boven alle anderen worde in
„ acht genomen , en beveelt die ten fterkfte aan ,
„ niet alleen aan de militaire adminiftratie , waarvan
„ hij den ijver kent en op derzelver waarde weet te
„ fchatten , maar ook aan de Generaals en aan de
„ bevelhebbers der corpFen, en eindelijk aan alle
„ officieren bij de regementen, die, namens de foldaten
„ waar over zij het bevel voeren , het meeste be„ lang hebben in de welvaart en in de eer van het
h leger."
y, Het hoofdkwartier van Mijnheer den maarfchalk
„ zal tot nader order gevestigd blijven te Merxem."*
y, Aan het leger wordt berigt gegeven , dat
„ Mijnheer de kolonel caradoc is aangekomen in
„ hoedanigheid van Engelfch comtnisfaris , en dat hij
„ aijn verblijf bij het hoofdkwartier zal houden.
„ De Chef van den Generalen Staf van het leger.
(geteekend}

S*. cyr-nugues."

r

De onderhandelingen duurden voort. Onze kantonnementen werden dag en nacht doorkruist door
kabinets couriers, en de diplomatie die, van de zijde
van Frankrjk , door den Heer tallenay, en van
de zijde van Engeland', door den Heer robert
adair , werd vertegenwoordigd , had derzelver bureaux in het leger gevestigd. De vorenftaande dagorde
.-,-'
had
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Jiad de tegenwoordigheid van eenen Engelfchen commisfaris , den Heer caradoc , aan het leger aange
kondigd. Deze dagorder werd met even weinig genoe
gen ontvangen als die van den ai. November,. want
afgefcheiden van deze Engelfche inzage , welke onzen
roem zou kunnen bezwalken , wanneer de fortuin onze
onderneming begunstigde, zagen wij met zeer veel
droefheid , wij die door de ondervinding geleerd had .
den , dat onze Generaal de lage vleijerijen der aides
de Camp van leopold , die hem gaarne als kamer*
dienaars zouden hebben willen dienen , als eene
welwillendheid van de inwoners had befchouwd,
:
Ons hoofdkwartier werd overgebragt paar Burgerhout , ten einde nader bij Berken te zijn , alwaar ver
moedelijk het middenpunt van onze belegeringswerken
zou zijn.
Engeland had ook bij den veldtogt naar Algiers,
weinig tijds voor de omwenteling van Julij ,. gepoogd
om onze onderneming te bewaken en gade te flaan.
Op den oogenblik waarin men gereed was de reede
van Toulon te verlaten , kwam men den braven Admi»
xaal duperré aankondigen, dat eene Engelfche ftoom»
boot begon te ftoken , en dat men vermoedde , dat
men het oogmerk had om den vijand kennis van ons
uitzeilen te geven. De Admiraal gaf daarop bevel aan
de kruisfers die buiten gaats lagen , om niet eenig
fchip de haven te laten uitloopen en des noods geweld
te gebruiken ten einde het uitloopen te beletten, en
'wel gedurende drie dagen, nadat men ons eskader uit
het gezïgt verloren had. Dit bevel werd volvoerd
door den Admiraal jacob , destijds prefect van het
D a
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zeewezen, in weerwil van de vertogen van den Engclfchen Conful.
Zouden wij onze onafhankelijkheid bij de omwen
teling van Julij verloren hebben , en de vrijheid der
volken, welke aan de natiën zoo dierbaar moet zijn ,
zal deze dan onderworpen worden aan de toepasfing
van eenen maatregel , die , volgens de gefchiedenis ,
eene der oorzaken is geweest van den moord dien
men aan het hoofd van het huis der bourbons ge*
pleegd heeft. (•)?
Het volgende (tuk dat overal in onze cantonnementen verfpreid werd , en wel door menfehen die
zeer goed bekend waren met het gevoel van eer van
den Franschman, bereikte volkomen zijn doel daar
het den foldaat verbitterde:
„ De Citadel van ontwerpen en de
„ Engelfche commisfaris. "
n Mijnheer de Maarfchalk , wanneer men de loop„ graven voor de Citadel opende ? "
„ Ga de vergunning daartoe aan den kolonel cara„ doc vragen."
„ Mijnheer de maarfchalk , wanneer wij ons be'e„ geringsgefchut in batterij ftelden ?

„On(*) Op den oogenblik waarin hendrik IV. zich naar het
hoofd van zijn leger begaf, ten einde het leerstelsel van eenen
algemeenen vrede (eenenfraaijen droom pan den lesten derJLoningen)
.ien uitvoer te brengen, werd hij, op de pont-neuf, ver
inoord. Vier eeuwen later ontsnapte lodewuk ruilirs, onder
dezelfde omstandigheden, aan een dergelijk lot.

jfc.
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y, welgevallig zal zijn.
,
„ De drie kleuren van Jemmapes en van Valmj
„ moeten hoognoodig een weinig meer roemrijk wor„ den gemaakt , Mijnheer de maarfchalk.
„ Indien de kolonel caradoc niets daartegen hebbe.
„ Mijnheer de Maarfchalk , zie hier een ontwerp
n voor den veldtogt, hetwelk zeer goed berekend
„ fchijnt te zijn.
„ Verzoek eerst den kolonel caradoc dat hij zrjn
„ vifa daarop zette.
„ Die eerwaardige kolonel caradoc is, volgens
„ het welbehagen van het Britfche kabinet , de afge„ vaardigde commisfaris van Engeland, bij het leger
„ van het juiste midden , ten einde het voorzitterfchap
„ te bekleeden bij de toekom ftige daden van den
„ grooten Prins rosolin. Men veroorlooft dezen
„ geenen roem dan onder onmiddellijke goedkeuring
„ van Saint James. Wanneer het hem in de gedachten
„ kwam om eenen duim breed af te wijken van het
„ overeengekomen programma , dan zou de onver„ mijdelijke kolonel caradoc terftond daar zijn, om
„ zijn veto te plaatfen op de toeftemming tot die
„ vrijheid. Voor het overige is de tegenwoordigheid
„ van eenen Engelfchen commisfaris bij een Fransch
„ leger geene nieuwe zaak in onze gefchiedenis , men
„ kan een voorbeeld van eene dergelijke vernedering
„ aanhalen , maar ook Hechts één eenig , dit was
„ in 1719 , onder de regering van eenen hertog van
„ orleans. "
- Door middel van dergelijke gefchriften poogde men
D»3
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den foldaat te doen gevoelen, hoe weinig nationaals
eene onderneming kon zijn , welke aan de inzage van
onzen eeuwigen vijand onderworpen werd ; eene on
derneming, welke door de weldenkende Belgen werd
afgekeurd, en die alleen werd voorgeftaan door de
nederige flaven van het ministerie.
De kleine Belgiefche volks -catechismus zal een
denkbeeld kunnen geven van het openbaar gevoelen.
Zie hier dezelve :
„ Waar zijn de ministers?" „ nergens." — „ En
„ de koning ? » — „ op reis. " — „ En het Bel„ giefche leger ? " „ in de caferne. " — OT En de
„ grondwet ? " „ Men kan u nog een dozijn artikels
„ van dezelve toonen , het overige is doorge„ fchrapt. " — En de nationale onafhankelijkheid ? "
„ wij hebben zestig duizend Franfchen , en wij ver„ wachten honderd duizend Pruisfen. — En de
„ koophandel ? " „ Antwerpen is op het punt van
„ gebombardeerd te worden. " En de nijverheid ? "
„ De zee is geblokkeerd." „ En onze geldmid„ delen?" Schulden, geldleeningen , en een nadeelig
* deficit ; ziedaar alles. " „ Wie toch heeft u al die
„ fraaije dingen bezorgd?" De omwenteling. " „ Wat
„ is eene omwenteling?" „ Dat is eene verandering
„ ten goede, wanneer het volk onderdrukt wordt,
„ zoo als het in Frankrjk was , maar in België
„ was het eene verandering ten kwade. " „ Waarin
„ vindt gij dan uwen troost ? " „ In de Jefuiten.
„ Wat is een Jefuit ? " „ een zeer flecht foort van
„ menfchen , welke de Franfchen uit hun land jagen ,
„en voor welken zij zich, In ons land, komen laten
„ dood*
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„ van Loochristie verboden. was om Fransch te fpre„ ken; omdat de Heer van de velde geen gou„ verneur van Gsnd was , en omdat de Heer lebeau
„ tienmaal honderd duizend franken behoefde, ten
„ einde een millionnair te zijn." „ Hoe noemt zich
„ de koning der Belgen ? " „ De Graaf van aèr„ schot. " „ Wat is het tegenovergeftelde van eene
„ omwenteling ? " „ Eene herftelling. " „ Wat is
„ eene herftelling ? " M De grootfte van alle rampen ,
„ wanneer de omwenteling wettig was , en de grootfte
„ weldaad , wanneer de omwenteling belagchelijk en
„ doelloos was : „ Onder welke Categorie plaatst gij
„ de uwe?" „ Onder die van de balagchelijke en
„ doellooze. " „ hoe vele bondgenooten heeft uw
„ Gouvernement ? " „ Twee : Frankrjk wegens de
„ ambten en posten en Engeland, wegens den vrijen
„ invoer." „ Hoe vele provinciën zijn er in
„ België ? " „ Negen volgens de grondwet , en zes
„ volgens den ministerieelen wil. " „ Hoe vele foor„ ten van vrijheden ? " „ Volgens de grondwet drie :
„ vrijheid van de drukpers , vrijheid van godsdienst
„ en perfonelijke vrijheid , maar niet eene enkele ,
„ volgens de Almagt van het Catholicismus. "
„ Wenscht gij de oude regeringsvorm terug ? *' » o Ja
„ zeer vurig. " „ Hoe lang zal uwe omwenteling
„ duren ? " „ Monfters leven niet lang. " „ Hoe
„ vele godsdienftige en ftaatkundige deugden beftaan'
„ er?" „ Slechts een." — „ Noem die." „ De
„ hoop. ■"
D 4
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flander van den Belgiefchen opftand was geweest,
liet zich nu op de volgende wijze uit, in de tegen
woordige bedroevende omftandigheden :
Zie hier wat dit blad van de Belgen zetde :
„ Hun ongeluk , want zij zijn zeer ongelukkig ,
„ is hun door de diplomatie berokkend. Het volk,
„ hetwelk, uit deszelfs aard , altijd regt toe op des»
M zelfs doel aangaat, dacht in September 1830, dat
„ het de keus betrof, tusfchen eene vereeniging met
„ Frankrjk , of eene geheele bereeniging met Hol„ land ; toen men het huis van nassau uitfloot , bewees
„ het voldingende wat deszelfs keus was (*); doch
„ weldra verfchencn de mannen van het midden,
„ en het overige weet men» Schaarschheid in
n des»
(") Dit U eene dwaling I . . . . Het was de partij der Pries
ters , die de trouwelooze en verraderlijke adressen voorbe
reidde. Het was deze partij die het geweervuur uit de vensters
van de Plaats -Royal te Brussel bestuurde , tegen de vreedzaam
binnentrekkende soldaten van koning Willem. Het was ook
deze partij, die hen, die niet voor de uitsluiting, ten eeuwi
gen dage , van het huis van oranje , stemden , met den dood
bedreigde. Deze partij is dezelfde , die de Fransehen daags na
den slag van Waterloo vermoordde, ea het is deze partij, die
het volkomen Franschgezinde voorstel van den Heer oendeïies , ten aanzien van den leeuw van Waterloo , verworpen
heeft. Het is deze partij, die het als eenen roem voor België
beschouwde , dat het deel genomen had aan den moord van
Mont- saint- Jean. Er is geen volk in België zoodanig als de
Frauschc dagbladschrijver het zich voorstelt.

,
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deszelfs geldmiddelen , ondergang van den handel ,
groote fchulden , drukkende en onverdragelijke belastingen , zie daar wat het materieel aangaat. Wat
nu de zedelijke gevolgen zijn, is het eene poel van
verwarring , waaruit men geene uitkomst kan vinden , dewijl de invloed der onderfcheidene partijen
elkander tegenwerkt en elkander verlamt. Nooit
heeft men het geheiligde woord van nationale onafhankelijkheid meer gemisbruikt, dan ten aanzien
van eene zoo verwarde en tegen zich zelve aandruisfende zaak. "
„ Men behoeft zich daarover niet te verwonderen :
„ de naam van de bovendrijvende partij heldert alles
„ op. Deze partij die alles vernielt , waarmede zij in
„aanraking komt, die Frankrjk haat, en echter
„ zonder Frankrjk niets vermag ; die een ministerie
„ het onderfte boven heeft geworpen , zonder den moed
„ te hebben om een ander daar te Hellen , dewijl
„ zij vreest de ware patriotten daarin geplaatst te
„ zullen zien ; die leopold van het volk en het
„ volk van deszelfs koning zal verwijderen, zoo als
„ zij alle gouvernementen, waarop zij haren invloed
„ uitoefend , omverrewerpt , deze partij is die der
„ Priesters. "
Alles fcheen dus zich te vereenigen om den bevel»
hebbers, en den foldaten de oogen te openen, en
om ouze onderneming uit het ware oogpunt te doen
befchouwen. In weerwil daarvan werden de toebereidfelen tot de belegering voortgezet , en de ontbe
ringen van allerlei aard verminderden den ijver van
onze troepen niet het minfte. Vier en twintig uren
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nadat onze foldaten in 1829 , op de kust van Algiers
ontfcheept waren , was de dienst der levensmiddelen
reeds volkomen geordend, en onze troepen kregen
hun rantfoen brood , hetwelk op het ftrand door de
werklieden van de adminiftratie gebakken werd I -»
Maar ons leger , was minder gelukkig onder de muren
van Antwerpen , de foldaat moest , gedurende zes en
dertig uren honger lijden.
Wij hebben gezegd dat de maarfchalk op een
dwaalfpoor was gebragt , ten aanzien van den wezen
lijken toeftand der troepen, en daarom gelooven wij
een artikel uit een dagblad geïatituleerd Ie Beige , te
moeten overnemen , hetwelk geenen den minften
twijfel te dezen aanzien zal overlaten.
Verwoesting der bosschen in de provincie
antwerpen.
„ In de Zitting van den 15. December 183a.. heeft
„ er in de Kamer der Vertegenwoordigers eene hevige
„ woordenwisfeling plaats gehad. "
„ De Heer gendebien heeft aangevoerd, dat men
„ het Franfche leger verftoken heeft gelaten van
y, brood , van flroo en van brandhout , dat men bij
„ gebrek van ftroo , de fchoven ongedorst graan uit
„ de fchuren had gehaald , en dat men ganfche boo„ men had moeten kappen , om zich van brandhout
„ te voorzien , en om fchanskorven en andere leger»
„ behoeften te vervaardigen. "
„ De Heer ch. rogier heeft daarop geantwoord ,
„ dat deze verwoestingen geen gevolg waren van
nge
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gebrek aan voorzorg van de zijde der adminiftratie
dat deze alles gedaan had, wat mogelijk was om
deze fchade te verhoeden , dat er meer troepen in
het Koningrijk waren gekomen , dan men had aangekondigd; dat de prijzen van de leveranriën door
de Franfche adminiftratie geregeld en gefloten waren ,
en dat dien te gevolge alle verwijtingen dienaangaande meer op die adminiftratie toepasfelijk waren
dan op die van België. "
„ Wij achten het noodig om dit aangevoerde van
„ mijnheer den minister op deszelfs wezenlijke
„ waarde te brengen , en te bewijzen , dat de Bel»
„ giefche adminiftratie niet te verfchoonen is , en de
„ verwijtingen van den Heer gendebien zeer wel
„ verdient."
„ Op den 17. October hebben de Generaal evain,
„ Belgiesch minister van oorlog , en de Heer de la
„ neuffille, Intendant- Generaal van het Franfche
„ leger de voorwaarden onderteekend , welke betrek„ king hadden op den intogt en het verblijf van dat
„ leger in ons land-"
„ Den volgenden dag werd die overeenkomst , te
„ Valenciennes geratificeerd.''
„ Bij een der artikels van die overeenkomst , werd
M er bepaald , dat ons Gouvernement , gedurerde
„ eene maand zorg zou dragen voor alles , wat het
„ Franfche leger zou benoodigd hebben , welk leger
„ op dertig duizend man gefchat werd. "
„ Het fchijnt dat men toen meende , dat dit getal
„ van troepen genoegzaam zou zijn tot de onder» ne
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neming , dat men hetzelve naderhand niet genoegzaam oordeelde, en dat men het, zoo als de
Heer rogier aanvoerde, op zestig duizend man
heeft gebragt. "
„ Maar daar men zich verbonden had om, gedu„ rende een e maand in al de behoefte van een leger
„ van dertig duizend man te voorzien , is het onbe„ twistbaar zeker , dat de toebereidfelen die men daar„ voor had moeten maken , gedurende veertien dagen ,
„ genoegzaam hadden moeten zijn voor een leger van
„ zestig duizend man."
n En ondertusfchen , het is bekend , van den oogen»
„ blik af aan van hunne aankomst , hebben de Fran„ fche foldaten aan alles gebrek gehad. Zij zijn ge»
„ noodzaakt geweest bocmen , op gronden die aan
„ bijzondere perfonen toebehoorden , te kappen , om
„ zich brandhout te verfchafFen, waarvan men hen
„ niet voorzien had. "
„ De Belgiefche adminiftratie is dus niet te ver»
„ fchoonen , want van den 17. October tot aan den
„ oogenblik van de komst der Franfchen onder de
„ muren van Antwerpen heeft zij tijds genoeg
„ gehad om den noodigen voorraad bijeen te bren„ gen. "
n Indien de Franfche foldaten genoodzaakt zijn
„ geweest eene menigte van boomen om te kappen ,
„ die in derzelver volle kracht waren ; wanneer zij ,
„ op£eene bedroevende wijze, onze bosfchen hebben
„ verwoest , dan moet men de fchuld daarvan geheel
„ en alleen aan de Belgiefche adminiftratie wijten,
„ waar»
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„ waarvan de onachtzaamheid ons even misdadig als
„ onverklaarbaar voorkomt (*). "
Le Beige.

„
„
„
„
„
„
„

„ De moed en het geduld van de Franfche foldaten
zijn waarlijk te bewonderen. Op dijken gelegerd,
tusfchen Beveren en Calloo , hebben zij verfcheidene
nachten in de opene lucht moeten doorbrengen ,
zonder vuur of legftroo. Dezen morgen heeft men,
in de gemeenten van Tamiset Haesdonck, Cruybeke en anderen , requifitiën van hout en ftroo ge»
daan."
I'Independant.
Al(*) Alles werd door de partij van den Heer DB mbeode , zoo

als wij reeds hebben doen opmerken, voorbereid ten einde
de Franschen in een hatelijk daglicht te stellen , en wel in
denzelfden

oogenblik waarin men

zich van hen bediende

om België vrij te maken. De geest van het Fransche leger ,
welke zeer wel bekend was bij de hoofden van het lielgiesche
Gouvernement, veroorzaakte hen bekommering. De soldaat
zeide overluid wat hij dacht , en zij onderhielden elkander
niet over het verlaten van dit land , maar wel over hun ver
blijf aldaar, nadat de Citadel genomen zou zijn, tot dat zij,
volgens hunne gedachte naar den Rijn zouden marcheren.
De diplomatie waarvan de kolonel caradoc het voorzitterschap
bekleedde , verbood aan het Fransche leger om ontwerpen
binnen te trekken , en de administratie belastte zich om ons
te bewijzen , dat de levensmiddelen zelfs ongenoegzaam waren
voor den tijd , die de belegering zou moeten duren , en dat
wij dan dit land niet zouden kunnen blijven bezetten , dan
door het te verwoesten , even als «ene overwonne landstreek.

— 6a —
Aldus werden, door de nationale tribune en de dag.
bladen , daadzaken aangewezen , waarvan Mijnheer de
maarfchalk niet onkundig kon zijn.

-\

Te zamenjlelling van het leger van het Noorden.
Op den aa. November 1831.

De Voorhoede ... De Hertog van orleans , zijne
pofitie hebbende op den weg
van Breda naar Rozendaal.
Hoofdkwartier te Brefchaat,
soe. ligte Infanterie , 3 Bataillons. ie. Huzaren, 4. Escadrons.
ie.Lanciers. 4. Escadrons.
Eerfte Divifie . . . Generaal sebastiani op den
regteroever van de Schelde.
Hoofdkwartier te Sint Nicolaas.
Ie. Brigade. Generaal harlet.
il", ligte Infanterie. 3 Bataillons. 5e. van Linie. 3 Bataillons.
Se. Brigade. Generaal de rumigny. 8e. van linie. 3 Batail
lons, 19e. van linie. 3 Bataillons.
Tweede Divifie . . . Generaal achard , op den weg
van Turnhout naar Bergen op
Zoor»' Hoofdkwartier te Schooten»
\. Brigade. Genefaal castellane , 8e. ligte Infanterie ,
[ a.W.
3 Bataillons. iae. van linie ,
-Ji.!r.

U'33.

^V
X.-:

3 Bataillons.
a. Brigade. Generaal vvoirol.
aae. van linie. 3. Bataillons.
39e. van linie. 3 Bataillons*
3e. Di-

—633e. Divifie . . . Generaal jamin. Mechelen en Con*
tïch. Hoofdkwartier te Contich»
ie. Brigade, Generaal zoepsel.
I9e. ligte Infanterie. 3 Bataillons.
i8e. van linie , 3 Bataillons.
2e. Brigade, Generaal georges.
52. van linie. 3 Bataillons. 58e. van
linie. 3 Bataillons.
4e. Devifie . . .- Generaal fabre op den regteroever
van de Schelde en van den Rupel,
Hoofdkwartier te Hemixen,
i«. Brigade , Generaal rapatel.
7e. van linie , 3 Bataillons, 15e. van
linie, 3 Bataillons.
ao. Brigade, Generaal d'hemicourt, 6ie. van linie, 3 Batail.
lons. 63. van linie. 3 Bataillons.
Cavallerie.
Brigade van den Generaal lawoestine.
Te. Jagers , 4 Eskadrons ; 8e. Jagers , 4 Eska
drons ; op den weg naar Bergen
op Zoom.
Brigade van den Generaal simonneau.
4e. Jagers , 4 Escadrons ; 5e. Huzaren , 4 Escadrons. te Contich,
1 Divifie van den Generaal dejean , te Aalst
en ommeftreken.
Hoofdkwartier te Aalst.
ie» Brigade, Generaal de rigny.
ae. Huzaren , 4 Escadrons, ie. Jagers ,
4 Escadrons.
2e, Bri

— <k ae. Brigade. Generaal latoür mauburg.
5e. Dragonders , 4 Escadrons. ioe. Dra
gonders , 4 Escadrons.
Divifie van den Generaal gentil-saintalphonse, te Geertsbergen en te Oude*
naarde.
ie. Brigade , Generaal villate.
ie. Kurasfiers, 4 Escadrons*
4e. Kurasfiers , 4 Escadrons.
2.e. Brigade» Generaal gusler.
9e. Kurasfiers, 4 Escadrons. 10e. Ku
rasfiers , 4 Escadrons.
De vijfde Divifie, zijnde de referve, kwam te
Valenciennes , te Rijsfel en te Maubeuge bijeen ,
dezelve ftond onder bevel van den Generaal schram ,
onder wien de Generaals rulliere enDuROCHERET
Honden.
De tijding daarvan werd met vreugde door ons
leger vernomen ; men befloot daaruit , dat Frankrjk
niet zeker was van deszelfs bondgenooten , en dat
een algemeene oorlog het onvermijdelijke gevolg van
onze onderneming zou zijn; het gerucht van de ver
wijdering van den Engelfchen commisfaris caradoc ,
en het protest van Sir robert adair , tegen eene
uitdrukking in de proclamatie van den maarfchalk ,
deden dit gevoelen nog meer veld winnen , en moe
digden ons aan om met die zorgelooze vrolijkheid ,
die den Franfchen zoo eigen is , al de ongemakken
en de ruwheid van het jaargetijde blijmoedig te ver
dragen*

De

-65De geldzucht was oorzaak dat zich eenige fpecu«
lamen in ons leger lieten zien , die onze troepen op
eene mededoogelooze wijze behandelden. Alles was
verfchrikkelijk duur , en de woekerzucht , zoo wel
als de onbefchaamdheid der Belgiefche fchacheraars
verwierf hen, bij onze foldaten, den naam van kin
deren Israëls. De geftrenge krijgstucht die bij het leger
in acht genomen werd , was eene Sauve garde voor
die ellendelingen , die van onze gewapende tusfcheHkomst gebruik maakten , om derzelver beurs, ten
koste van den armen foldaat, te vullen, en daartoe
het zeer gemakkelijke middel van uithongeren bezigden.
Wij waren niet de eenige flagtoffers van de Brabrandfche fchraap- en roofzucht : wij zullen het dag
blad l'Indépendant laten fpreken.
„ Wij vernemen dat er eenige fchraapzuchtige ge»
„ winzoekers , wier namen ons zijn opgegeven , zich
„ zeer dikwerf naar /inlwerpen en deszelfs omme„ fireken begeven, om, tegen klinkende gelden , en
„ tot eenen lagen prijs , van de ongelukkige landlieden
„ en anderen, de bons op de Franfche fchatkist op
„ te koopen, welke zij van de Franfche adminiftratie
„ in betaling krijgen voor leveranciè'n van allerlei
„ aard. Deze gewinzoekers zijn veel in getal, zij
„ doorloopen de landftreken die door de Franfchen
„ bezet zijn , en zij winnen geld als water. Daar het
„ evenwel geenen den minfien twijfel lijdt, dat deze
„ bons niet in derzelver geheel en tor de volle waarde
zullen worden betaald , en dat deze betaling niet
„ lang zal achterblijven , zoo vinden wij ons ver»
„ pligt, om de houders van dezelven aan te raden,
E
_ om

'
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om zich niet van deze bewijzen hunner vorde»
ringen te ontdoen , en wij gelooven dat de Franfche
zoo wel als de Belgiefche autoriteiten wél zouden
doen van iedereen te waar fchuwen tegen de fchraapzucht van deze woekeraars."
l'lndépcndant.

De zorgeloosheid van de adminiftratie , gaf dus de
onkundigen prijs aan de winzucht der bloedzuigers
van het volk. . . waartoe diende nu die hooge bezoldiging? waartoe al die naturalifatiën , die roet zoo
veel ophef verleend werden? wanneer, men door mid
del van dezelven, onbekwame inboorlingen door onbe
kwame vreemdelingen deed vervangen (*) ?
Terwijl onze foldaten aldus door de Belgen werden
uitgeplunderd , moeten wij een weinig blijven ftilflaan
bij het gedrag dat de Hollanders, ten aanzien van
hunne verdedigers hielden:
De vaderlandlievende gefchenken , die dagelijks aan
het garnizoen van de Citadel werden gezonden , waren
zoo talrijk, dat men een blad papier, in deszelfs ge
heel, zou noodig hebben om die allen op te teekenen,
want
(*) De Fransche Generaal stain heeft zich lalen natura
liseren als Belgiesch onderdaan , ten einde aan het hoofd van
het ministerie van oorlog geplaatst te kunnen worden. De
daadzaken die wij onder het oog hebben , bewijzen genoeg
zaam dat de Heer de bïoukere, zijn voorganger, de zaken niet
ellendiger bestuurd heeft dan hij.
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Want al is bet, dat de Hollanders zich gaarne mef
den koophandel verrijken , zoo geven zij evenwel ,
met een edelmoedig hart , wanneer hun vaderland in
gevaar is , of wanneer de lijdende menschheid derzelver hulp behoeft , en dit bewijst , dat hunne win
zucht niet toe te fchrijven is aan vernederende geld*
of fchraapzucht.
Vrijwilligers uit alle rangen en ftanden der maatfchappij , kwamen om zich met den ouden Generaal
te doen opfl uiten , en met hem in de gevaren dea
oorlogs te deelen. Zie hier de taal, die hij tegeri
zijne foldaten fprak:
„ Dappere wapenbroeders ! *
„ De oogenblik nadert , waarin de Nederlandfch»
dapperheid en getrouwheid eene nieuwe proef zul»
len moeten doorftaan j binnen weinige dagen zal er
een Franscb leger onder onze muren verfchijnen 9
om ons door kracht van wapenen, zoo het mogelijk
is , tot de overgave van de Citadel en onderhoo»
rige forten, te dwingen."
„ Vol van vertrouwen op ons goed regt, op uwer*
„ beproefden moed , en uwe verknochtheid aan Ko„ ning en Vaderland, zullen wij dat leger, zonder
„ vrees , tot ons zien naderen."
„ Wapenbroeders! gansch Nederland en .zelfs;
„ Europa houdt de oogen op u gevestigd , bewijst dus„ allen en elk in het bijzonder , dat het vertrouwen ,
„ waarmede onze geliefde Koning ons heeft vereerd,
w niet is gefchonken aan menfehen , die het onwaarE a
n dig
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„
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„ dig zijn, en nemen wij het onwrikbaar be(]uit-,
n van ons, tot aan het uiterfte, moedig te zullen
verdedigen."
:„ (Geteekend) de Generaal Baron chassé.
De eenvoudigheid van dit beroep van den dapperen
grijsaard , op den moed van zijne krijgsgezellen ; die
Generaal , die het gevaar , voor zijne vaderlandlievende
foldaten , niet verbergt ; die de volvoering van een
gegeven woord inroept; dat vertrouwen op de- regt»
vaardigheid eener nationale zaak , van eene zaak , die
zes duizend vrijwilligers onder de bevelen van dat
legerhoofd heeft gebragt , vrijwilligers , die door
geen gevaar werden afgefchrikt , moest aan onze
troepen veel meer zeggen , wegens den geest van de
bezetting en ~ wegens den wederfland , dien wij te
wachten hadden , dan al de dagbladen van de onder»
fcheidene partijen daarvan dagelijks verhaalden.
Terwijl er eene volkomene eensgezindheid bij onze .
vijanden heerschte; terwijl de ganfche natie zich om
haren koning fchaarde, en terwijl de Kamers met
algemeene ftemmen het Nederlandfche gouvernement
onderfteunden , was België aan eene regeringloosheid
overgeleverd; de ministers waren door de oppoïitiepartij verworpen , zij waren afgedaald tot in de werkplaatfen der boekdrukkerijen , en van daar fpogen zij
het venijn hunner gramfchap uit , tegen de vaderland
lievende afgevaardigden.
Mijnheer de Graaf de merode , zond aan den
^Courrier Beige den volgenden brief:

„ Brut'

^

*
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„ Brusfely den 29 November 185a."
„ Mijnheer! uw dagblad verkondigt , dat ik werk„ zaam ben, om de heeren de theux en raikem
„ weder in het ministerie te brengen. De Heer
„ raikem is een goed voorzitter, van welke het mij
„ leed zou doen , indien de Kamer 200 fpoedig van
„ hem verftoken werd; wat de heer de theux
„ aangaat , zou het mij aangenaam zijn geweest-,
„ zoo ik hem de portefeuille van bet ministerie van
„ binnenlandfche zaken had zien behouden, doch
„ thans zou ik wenfchen , dat die portefeuille in
„ handen bleef van den heer charles rooier. In
„ waarheid , ik bemin de conftitutioneele regering te
„ veel om te kunnen wenfchen , dat men dezelve in
„ eene tooverlantaren zou herfcheppen , door de
„ ministers iederen oogenblik door anderen te doen
„ vervangen , ten einde genoegen te geven aan de
„ afbrekers der tegenpartij, {.demolisfeurs de i'op„ position)"
„ De Graaf felix de merode."
Die minister van ftaat deed tevens' eene zeer he
vige geleerde verhandeling , tegen de oppofin'epartij ,
drukken , wij zullen hier een uittrekfel van dat gefchrift geven , hetwelk in de dagbladen is opgenomen
geworden :
„ Het zal niet nutteloos zijn te doen opmerken ,
„ vooreerst, dat er nooit eene Kamer van Vertegen „ woordigers zoo Hecht te zamengeftel j is gewees: ,
„ dan die, waarvan het hier de vraag is. De partij
E 3
„van
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„ van de oppofitie , welke men thans neemt de
„ twee en veertigers , beftaat voor een gedeelte uit
» zwakke geesten , die zich laten leiden en wegfle„ pen door het arglistige gefchreeuw , dat door het
» andere gedeelte wordt aangeheven. Deze twee en
„ Veertig hebben derzelver juiste ftandpunt , reeds
„ bij de opening der zitting, gekenmerkt. Hun
» ontwerp is klaar en duidelijk : het Gouvernement
„ onmogelijk te maken en volksgezindheid te pre» diken , om die volksgezindheid naderhand te ver»
„ wisfelen , tegen eene portefeuille of tegen goud.
„ Maar zij rbogen zich in acht nemen , zij zouden
„ wel eens niets anders dan fchande en verachting
„ van het algemeen kunnen inoogften, want het
>, volk, dat zij met hunne hoogdravende zinlheden
y, vermoeijen , bezit toch ook gezond verftand ; het
n ziet al te wel de gevolgen van deze razende en
„ tierende eeuwigdurende oppofitiepartij , welke altijd
,, doelt op perfoneele voordeden , ten koste van de
„ openbare rust. Met een woord : de oppofitie„ partij beoogt niets anders, dan zich beroemd te
„ maken , en om zich zelve daardoor des te duurder
„ te kunnen verkoopen 5 nu ziet men dezelve het
„ volk vleijen , en morgen zou men haar als de
„ laaghartigïte onderwerpelingen van het Gcuverne» ment kunnen zien , wanneer dat Gouvernement
„ zich verwaardigde om haar te betalen. De ver„ metelheid van de oppofitiepartij heeft, tot nog toe,
„ den Koning niet onmiddellijk aangevallen , doch
n zij zal dit weldra durven doen; zij beproeft hare
„ krachten ; reeds roepen die twee en veertigers ,
» ze
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zegevierende, uit: Wij hebben Tiet ministerie
omverre geworpen! welk een edele zegepraal!
werp eencn ongewapenden menscn te midden van
eenen hoop uitgehongerde wolven, en dat dan die
roofdieren zich daarna beroemen , hem in (lukken
te hebben gefcheurd, zij zouden even zoo veel
roem daarvan wegdragen, als de twee en veertigers.
O ja, mijne heeren! gij hebt het ministerie om»
verre geworpen , maar gij hebt geen ander in de
plaats kunnen flellen ; dit is een bewijs van het
vertrouwen , dat gij weet in te boezemen , noch
gij , noch uw leerftelfel , hetwelk men ontvlugt als
eene aanftekende ziekte."
„ Er is een Stoïcijnfche moed noodig geweest ,
die wel verheven moest zijn boven den gewonen ,
om die beleedigingen , die lage lastertaal , die
leugens , die gemeene nitdrukkingen van de twee
en veertigers te kunnen verduren, van die twee en
veertigers, wier namen met afgrijzen, door de
nakomelingfchap , zullen genoemd worden. Eere
zij u, Generaal goblet, u behoort den palmtak
der flaatkundige martelaars, welke het juiste mid»
den, de partij van het gezond oordeel, u zoo
algemeen toekent. Men zal u regt doen wedervaren , wegens hetgeen het u gekost moet hebben, toen gij zoo onwaardig beleedigd werd door
eene oppofitiepartij , zonder eer en zonder fchaam »
te. Gij zijt reeds gewroken ; de beleedigingen , die
gij hebt moeten ondergaan , hebben eene welverdiende verachting op de hoofden der oppofitiepartij
doen nederdalen , en uwe weder benoeming in de
E 4
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„ Kamer is de edel He , de grootfte verdediging,
„ welke men tegen de twee en veertig volks arlekijm
„ zou kunnen aanwenden."
„ Het is ook billijk , aan den fenaat dien lof toe
„ te zwaaijen, welke deszelfs eerwaardig gedrag zco
„ zeer verdient. Dezelve heeft gehandeld, zoo als
„ het aan de vertegenwoordigers der hoogere klasfe,
„♦van de maatfchappij , betaamt. Dezelve heeft het
„ in het oogloopende onderfcheid bewezen , dat er
„ beflaat tusfchen deszelfs leden en die ellendige
„ fchreeuwers , die alle mogelijke pogingen aanwen„ den , om zich uit het flijk op te heffen , waarin
„ zij , door hun gedrag , al dieper en dieper
»» zinken."
. „ Gij minister lebeau » zoo de misdaad , die
„ men u ten laste legt, en waarover men u verwij„ tingen doet, daaiin beflaat, dat gij de verkiezing
„ van Koning leopold hebt veroorzaakt, en dat
„ gij België uit den mesthoop hebt gered, waarin de
„ helden van September dat land geworpen hadden,
„ en waaronder het bleef zuchten onder eenen eer* waardigen Regent , die onder zijne oogen plunde„ ring en brandllichting kon zien en dulden, ontvang
^ gij dan ook den dank voor deze waarlijk verlichte
„ en vaderlancilievende pogingen."
„ Wat u betreft , die thans eene plaats bekleeden.
„ onder de twee en veertigers, en die niet blozen ,
„ wanneer gij uwen Koning en zijn Gouvernement
„ met beleedigingen overlaadt. Waar zoudt gij zijn
„ zonder dien edelmoedigen Vorst? gij zoudt thans
* ronddwalen , zonder twoning , zonder verblijf , op
» een

M
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„ een vreemd grondgebied , waar elkeen u , met den
„ vinger , zou nawijzen ? Van den eenen zou men zeg»
„ gen : daar is hij , die de plunderaars aanvoerde in de
„ ftraat Berlaimont ! van eenen anderen : daar gaat hij,
-n die hen het huis van mathieu aanwees, van den
„ derden : Het is hij , die even als vele anderen , als een
„ lafaard naar Valenciennes vlugtte, toen de Hollan„ ders Brusfel naderden. En zoo de ballingfchap
„ uw deel niet ware geweest, zoo zoüdt gij uwe
„ hoofden hebben zien vallen onder de bijl van de
y, restauratie."
Dit gefchrijf had vele tegenbefchuldigingen ten ge
volge , doch de oppoiitiepartij bediende zich niet
van dergelijke wapenen. Het ministerie had de
gewone taal van beleedigingen uitgeput, en die daar»
door gefchandvlekt waren , moesten zich dus wreeken , door de daden van dat ministerie aan de kaak
te zetten.
Ondertusfchen vervolgde de Knout , een weekblad,
deszelfs bijtende aanmerkingen nopens de hooge mag
ten. In deszelfs N°. 29. drukte het zich , ten aan
zien van de ministers aldus uit:
„ Wie durft de nationale eer, de eigenliefde en
„ de dapperheid van het leger aanranden ? de
„ Knout ?
„ Ook de Knout: dat tweeflachtig koningfchap ,
„ dien anglo , franco , germaniefchen ibuver'ein ; een
„ fouverein , die voor de vuist gemaakt is ; die in de
„ negentiende eeuw , niet kan heerfchen , dan door
„ zich te doen omringen door priesters en door
„ pausgezinden. Hij , een lutheraan ! de Knout l "
E 5
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„ Hem, die wel verre van door eene groote
„ opoffering de eer te handhaven van het land, dat
„ hij beftuurt , zoo laaghartig door zijne ministers
„ een ftuk laat teekenen , hetwelk de vreemdelingen
„ op den vaderlandfchen bodem roept , onder voor„ wendfel van hulpbetooning , die men niet be»
„ hoeft, en die België vernedert in de oogen van
» andere volken ? de Knout l de Knout l de
„ Knout! f /.'"
Wij hebben reeds gezegd, dat alle partijen onze
tusfchenkomst afkeurden , en dat alle dagbladen ,
welke gevoelens zij ook voorftonden , zich vijandig
betoonden tegen de grondftelling , volgens welke wii
de grenzen waren overgetrokkcn. Doch de partij
van het Gouvernement; die van de apostoliefche con
gregatie, die vertegenwoordigd werd door den heer
felix de mërode, was de eenige , die ons onderfteunde; wij hebben gezien, hoe vele moeijelijkheden
en ontberingen zijne achteloosheid aan onze foldaten
heeft veroorzaakt. Thans zullen wij de mannen
doen kennen, voor welken leopold al de groote
ambten van het rijk heeft opgedolven , en die van uit
het kabinet van dien vorst , federt twee jaren de zaken
zoo ellendig beftieren , dat de gevolgen daarvan , ons
reeds twee malen in dat koningrijk hebben doen binnenrukken.
De eerfte : d'hane de steenhuizen (*) , een
van
(*) Deze hoofdofficier maakte van zijnen invloed gebru'k ,
om verscheidene jonge officieren van zijn corps tot desertie
aan te sporen>
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van de eerfte deferteurs uit het Nederlandfche leger.
Hij was, bij de omwenteling van September, majoor
in Hollandfche dienst. Thans is hij benoemd tot
grootmeester van het militaire huis des Konings der
barricades ; grootprovoost van het leger ; opper
hoofd der Janitfaren, en bovendien is hij aan
het hoofd gefteld, van de geheime politie van het
paleis.
De tweede : De Graaf van aerschot verbrandde
in eenen oogenblik , van gemeenebestgezinde opwel
ling (in 1794), al zijne adelbrieven en titels, doch
na de roemrijke omwenteling van September, heeft
leopold hem fchadeloos gefteld, door hem den
nederigen titel van grootmaarfchalk van het paleis
te geven.
De derde: De markies de chasteler, gewonelijk genaamd de caisfoh yan Leopold , uit hoofde van
een klein gevalletje , hetgeen men lafhartigheid zou
kunnen noemen , en hetwelk hem bij den flag van
Wattrloo overkomen is. De fchrik deed hem daar
uitroepen, dat hij eenen kanonkogel in den buik had
gekregen. Dit was oorzaak , dat hij verpligt was
eenige weinige dagen na dien flag zijn ontflag te
verzoeken , ten einde niet langer blootgefteld te zijn
aan de fpotternijen van eenen Prins (*) ; uit hoofde ,
dat die doorluchtige markies zijn deel aan de overwinning wilde hebben , terwijl hij den tijd in eene
ellendige plaats had doorgebragt, dien hij beter had
kunnen belleden, door zijnen pligt als krijgsman te
be(*) De Prins van Oranje noemde hem zijn dappere.
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landfche dienst is uitgeftooten. Leofold dit alles
overwegende, heeft hem benoemd tot grootftal meester.
De Vierde. De Graaf felix de memode , een
2eer zachtmoedig vijand van de oppofitie, maire van
het paleis, hoofd der priesters , fchepper van al de elkan»
der opgevolgde Gouvernementen , die federt twee
jaren met elkander twisten wegens de buit , die van de
belastingfchuldigen is te halen. Deze kon geene an
dere aanfpraak op den rang van grootvifier maken ,
dan zijnen haat tegen het huis van nasgau , hetwelk
geweigerd had , zijne grafelijke kroon door die ,
welke aan eene doorluchtige hoogheid toekomt, te
doen vervangen.
Eindelijk de vijfde. Een eenig man in zijne foort,
de Robin/on Crufoe van de omwenteling van Septem
ber , de yoltaire van het Gouvernement , die onder
Koning willem , de Gouvernementen zoo goedkoop
mogelijk wilde aanbefteden , en onder leopold van
meening was , dat een leverancier, die niet meer dan
vier duizend franken daags won , niet befchouwd kon
worden als iemand , die te veel vorderde ; die op de
overgefchotene brokken der aanneming van hambroück, den waardigen broeder van gisquet, komt
om 1500 akkers van de vruchtbaarfte landerijen in
België te koopen (*) , die thans even onbelangzuchtig
f) Deze landerijen hebben aan den heer BB broukere , ten
naastenbij drie millioenen franken gekost , dit is waarschijn
lijk de vrucht der bezuinigingen van den zeer naauwgczetlen
administrateur van het muntwezen.
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tig de gelden van den flaat uitgeeft , welke hij doet
fabriceren en waarvan hij de controllë in handen
heeft. . . Met een woord de eerwaardige kolonel de
broukere die van tweede luitenant in dienst van
den Koning der Nederlanden zich zelven heeft ge
maakt alles wat hij gewild heeft en die thans zijne
militaire loopbaan eindigt met , niet den vijand. —
maar geld , te flaan.
Deze partij en derzelver aanhangers onder welken zich
de rodenbachs bevinden en zoo vele andere bloed
zuigers welke door het huis van oranje zijn uit den
drek geholpen, zijn de eenigen die onze onderneming
een goed gevolg toewenfchen en wel voornamelijk
de laatften die in eene herftelling (restauration) niets
anders zouden zien dan den vervaldag van eenen wis.
felbrief dewijl zij aan Koning willem veertig duizend
gulden fchuldig zijn.
Deze heeren veroorloofden zich , door hun onge
duld gedreven , om den langzamen voortgang der toebereidfelen tot de belegering te gispen , terwijl zij de
Citadel eene kleine fierkte noemden. En de beleedigingen tegen het garnifoen , tegen den bevelhebber
van hetzelve en de lafhartigheid waarvan zij de foldaten van Hasfelt en Leuven , die den Belgen zoo
duchtig de ooren hebben gewasfchen , befchuldigden ,
dit alles vergezeld van dat fnoeven en grootfpreken
dat zelfs de onbefchaamdfte gasconjer zou hebben
doen blozen, had geen ander gevolg dan dat de
Franfche officieren daarover de fchouders ophaalden ,
vooral die welke , ten gevolge van hunnen rang of
wegens de dienst die zij te verrigten hadden , met deze
zwet»
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zwetfers in aanraking kwamen. En deze officieren
kenden , federt de maand Augustus 1831 , volmaakt '
wel de bekwaamheden , den moed en de dapperheid
van die groote heeren welke koning leopold zoo
veel genegenheid fchijnt toe te dragen in weerwil
dat het openbaar gevoelen hen befchuldigt als de
oorzaken. van al de rampen en de vernederingen die
België heeft moeten ondergaan.
Zoodanig was de partij van de tusfchenkomst te
zamengefteld.
Ondertusfchen kon Holland nog gelooven , dat men
in weerwil van onze toebereidfelen tot den aanval ,
- nog , door middel van onderhandelingen , tot eene
fchikking zou komen. — Maar het in beflag nemen
van deszelfs fchepen door de Franfche en Engelfche
vereenigde eskaders; de tegenwoordigheid van eene
vloot op de kusten van dat land , waren oorzaak dat
er eene algemeene wapening bevolen werd. De Nederlandfche natie voldeed met geestdrift aan de roepfiem van haren koning. Dit koninklijk befluit is van
den 23. November 1832.
De Belgiefche troepen trokken terug naar het binnenfte van hun land en lieten de grenzen door onze
foldaten bezetten.
De Divifie van achard floeg de wegen naar Ber
gen op Zoom , Rozendaal, Breda en Turnhout
gade. De Brigade van den Generaal lawoestine
(cavalerie) en de Brigade van woirol , vormden
den linkervleugel; de Brigade van castellane hadden
regtervleugel, voor zich hebbende den generaal simon»
neau , met een regement Jagers ; Qostmale , Ryke.
vor-
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vorfel , Zoersel » Pulderbosch en Niersel werden
bewaakt door zeer fterke detachementen Cavalerie.
De Generaal rapatel , verfterkt door eene bat
terij, en aan het hoofd van zijne Brigade, fpreidde
zich uit achter Berkem, Morfel, Bouchhaute , Hoven
en Hadichem.
De tweede Brigade van fabre , met eene batterij
en een escadron jagers van simonneau bleef geflati»
oneerd tusfchen den weg van Boom en de Schelde ,
op de hoogte van Hoboken.
Er werd eene overtogt over de Schelde , bij Krui*
beke in gereedheid gebragt.
De Heer zijloff de crequi, fcheeps luitenant
was , zoo fnel mogelijk , van Brest gekomen , met
een detachement zeelieden van de liniefchepen , om
zich onder de bevelen van den Generaal neigre te
(tellen.
De fommatie zou op den 30. November plaats
hebben.
De Divifie van sebastiani welke zich altijd nog
te Sint Nicolaas bevond was belast met de zorg om
de dijken gade te liaan, van pijptabak tot aan het
fort Liefkenshoek, alsmede de beweging der hollandfche
flotille.
De ontwikkeling fcheen te naderen ; gansch Europa
fcheen belang te ftellen in het volk dat wij zouden
beftrijden. Maar voor welk eene zaak ?
die
van onze hulptroepen is bekend. Elke dag doet ons
de fchande van dezelven duidelijker zien en met een
gevoel van tegenzin zagen wij in onze cantonnementen
Belgiefche officieren, van ordonnance, rondloopen wier
be
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beleedigende en prachtige uniformen geweldig afllakerj
bij het eenvoudige militaire kleed dat wij droegen.
Terwijl alles een gunftig denkbeeld van Holland
koesterde kon men geene fchandelijkere beleedigingen
uitdenken dan die welke het Belgiefche leger zich
jegens de foldaten van de Citadel veroorloofden : „ Het
„ Garnifoen was geheel verbasterd , de corporaals be«
„ waakten de foldaten , terwijl deze weder bewaakt
„ werden door de ferjanten en door de officieren}
„ zonder deze befpiedingen en de dagelijkfche ftraf„ oefeningen zou chassé niet eenen van zijne fol«
„ daten bij zich houden. " Er ligt zoo veel laaghar
tigheid in deze befchuldiging dat wij daaraan geen
geloof konden hechten , doch weldra zouden wij de
waarheid daarvan kunnen beoordeelen want alles was
gereed om de loopgraven te openen.
Men deelde ons eenen brief mede die door Rotterdam»
fche koophandelaren aan Engelfche huizen van negotie ge.
fchreven was , welke laatften zich als vrienden van Hol*
land hadden verklaard en die dagelijks petitiën indien
den opdat er geene vijandelijkheden zouden gepleegd
worden tegen een volk dat zoo billijk en zoo men.
fchelijk was. Zie hier den inhoud:
„ Na al de rampen die op de bewoners der noor»
„ delijke provinciën van Nederland , federt twee
„ jaren , drukken is er geene omfhndigheid die hun
„ meer vertroostende heeft moeten toefchijnen en
„ die hun meer hoop op de toekomst geeft, dan de
n bewijzen van genegenheid van de eerwaardige negO'
„ tianten in Engeland, welke zoo blijkbaar is in de
„ pogingen die zij aanwenden om hun Gouvernement
« te
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„ te bewegen tot het taten varen van het vijandelijk
„ ftelfel tegen ons vaderland. *'
„ De vereeniging van Holland met België was het
„ werk der groote Mogendheden van Europa , onder
„ welke zich ook Engeland bevond. Deze vereeniging
„ was tegenfirijdig aan den wenscn van Holland ,
„ van dat Holland hetwelk voorheen het middenpunt
„ was van den handel over de ganfche wereld , waar
„ de echte burgerlijke , en godsdienftige vrijheid fteeds
M bloeide en waar elk een * die daar voet aan wal
„ zettede , door zachte en billijke wetten befchermd
„ Werd."
„ Gedurende vijftien jaren heeft Holland zich on„ derworpen aan al de nadeelen van deze vereeniging,
„ die zoo tegenftrijdig aan deszelfs belangen was *
„ dewijl dit belang altijd , gegrond is geweest op de
„ grondftellingen van eenen vrijen handel met de gan„ fche wereld. Naauwelijks had de affcheiding tus«
„ fchen die twee landen plaats of de handelsbetrek„ kingen met Engeland werden door alle mogelijke
„ middelen begunftigd, en voornamelijk door eene
„ aanmerkelijke vermindering van inkomende regten
„op de Engelfche manufacturen , welke Holland
„ zich genoodzaakt had gezien zeer hoog te bezwa„ ren , om de fabrieken in België te begunftigen.
„In weerwil van de voordeelen die Engeland van
„ deze zaak getrokken heeft, en in weerwil van het
„ naauwe verband dat zoo lang tusfehen Groot»
„ Brittanje en Holland beftaan heeft, hebben wij
y niet alleen onze belangen zien veronachtzamen
„ door onzen bondgenoot , zonder dat daartoe eenige
F
„ bil
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billijke reden beftond, maar bovendien werd het
verraad en de opftand door dien bondgenoot aangemoedigJ , en onze eigendommen werden door Engelfche fchepen en zeelieden aangevallen."
M Maar de poging om Holland te dwingen zal niet
„ gelukken. Deszelfs koophandel kan lijden , doch de
„ Hollandfche kooplieden zullen derzelver belangen
„ met vreugde opofferen aan de eer en aan de veilig»
„ heid va» hun vaderland. Zij hebben befloten om
„ hunnen moedigen en goeden Koning te onderfteu»
„ nen , en zij vertrouwen op de Voorzienigheid , dat
„ deze hen zal redden uit den gevaarvollen toeftand ,
„ waarin zij zich thans bevinden.''
„ Onze eerlijke vrienden de Engelfche kooplieden,
„ zullen onze gevoelens begrijpen. De blijken van
„ hunne toegenegenheid is ons den grootften troost
„ geweest , en het doel van dit adres is om hun onzen
„ opregten dank te doen toekomen. Wij zijn over*
„ tuigd dat onze vrienden in Engeland alles gedaan
„ hebben wat mogelijk was , ten aanzien van de ge„ trouwe onderdanen van een Conftitutioneel Gouver„ nement , en wij vleijen ons dat de ontwikkeling
„ van hurnie gevoelens , het Engelfche kabinet zal
„ nopen om afftand te doen van die maatregelen , die
„ hetzelve niet anders heeft genomen dan op aanhitfing
-y, van eene Mogendheid, die niet -alleen aan inwen*
„ dige öneenigheden is overgeleverd , maar die boven*
*, dien nog poogt tweedragt te zaaijen onder vreemde
y, volken."
. .
y, Wij bevelen u nogmaals onze belangen aan , want
„dezelve zijn die van eiken Engelfchen koopman.
Ver-

i
„
„
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„
„
„
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Verzeker uwe landgenooteh dat, hoezeer fer geen
volk beftaatdat, meer dan wij, het voordeel van met
de ganfche wereld in vrede te leven, op prijs weet
te fchatten , wij evenwel geene vrees voeden , en
dat wij eemlemmig befloten hebben om de eer en
de onafhankelijkheid van ons land te handhaven."
(geteekend door de voornaamfte kooplieden.)

Eene oogenblikkelijke ongerustheid verfpreidde zich
door het leger. Op het einde van een diplomatiesch
middagmaal, hetwelk de maarfchalk gaf, hielden de
Heeren de kolonel caradoc , de taillenay en de
kolonel boutay, (deze laatlte waseenBelgiefcheCommisfaris), die allen bij het hoofdkwartier erkend waren,
-eene conferentie , en daar werd befloten , dat de loop •
graven op den volgenden dag zouden geopend worden»
Langs alle wegen werden er courriers afgezonden.
Burgerhout , 09 November 183a.
Eindelijk is de gewenschte oogenblik verfchenen,
het bevel tot den aanval is gegeven.
De troepen die deel aan het beleg moeten nemen
zijn bij elkander, wij gaan de loopgraven openen.
Ten tien ure des avonds hebben vier duizend vijf
honderd man de loopgraven geopend. De paralel is
even zoo geopend , op eene lengte van twee duizend
mêtres ; twee kromme loopgraven (Boyeaux) van gemeenfchap, breiden zich op negen honderd mêtres
uit; de regterzijde van de loopgraaf fteunt aan het
F 3
Gla-
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zich uit over den weg naar Boom.
De Hertog van orlbans voerde het bevel over
de loopgraaf (*) de kolonels auvray en saintalbanet (tonden onder zijne bevelen.
De paralel was niet meer dan vier honderd mêtres
van het glacis der Citadel verwijderd , alles is in de
grootfte flilte bewerkftelligd.
De voorposten naar de Citadel aan de zijde van de
ftad en van het fort Montébelh werden onmiddellijk
door de Franfche troepen bezet.
Aan het zevende en het vijf en twintigfte regetnent
van linie werd het eerfte bevel gegeven.
De keur-compagniën dier beide regementen waren
vooruit geplaatst om de werklieden te befchermen ,
ingeval van eenen uitval van de Citadel. Zij namen
de grootfte ftilre in acht ; de foldaten lagen op den
buik neder en eenige fchildwachten , die voorwaarts
geplaatst waren, lagen op de kniën.
Bij het aanbreken van den dag waren de werken
onbegrijpelijk veel gevorderd. Wij zijn nu tegen het
ka(*) Op dusdanig eene wijze hechtte de raad Tan aanval , den
naam van den Hertog aan eene daad die min of meer onkiesch
-was , door dien vorst bevelhebber van de loopgraven te noe
men ; want wie had kunnen voorzien , welk antwoord de Ge
neraal CHAf ss zou hebben gegeven , zoo hij dit had gedaan ,
alvorens, door eene verrassing , in eene dadelijke vijandelijkheid
te zijn ingewikkeld ? Wanneer het zwaard eenmaal getrokken
is, welk man van eer zal dan niet strijden?
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hemel gevallen,
sunftigd.
Tegen elf ure
del vertrekken,
chassé over te

De regen is ftroomsgewijze van den
de duisternis heeft onzen arbeid be»
zal de kolonel aüvray naar de Cica»
om de Sommatie aan den Generaal
brengen.

„ Sommatie.
„ Gedaan in naam van Frankrjk en Engeland ,„ door mijnheer de Maarfchalk gerard , Opperbe*
„ velhebber van het Franfche leger , aan den Generaal
„ chassé , bevelhebber der Citadel van ontwerpen.*'
„ Hoofdkwartier te BurgerAout, bij Antwerpen ,
„ den 30. November 183a."
„ Mijnheer de Generaal!
„ Ik ben, aan het hoofd van het Franlche leger ,
„ voor de Citadel van Antwerpen gekomen , met last
„ om de uitvoering van het befluit van 15.N0V. 1831 ,
„ te eisfchen , hetwelk Zijne Majesteit den koning der
„ Belgen waarborgt voor het bezit van die fterkte ,
„ alsmede van de daaraan onderhoorige forten op de
„ beide oevers van de Schelde. Ik hoop u gezind te
„ zullen vinden om de billijkheid van dezen eisch te
„ erkennen. Indien , tegen mijne verwachting , het „ tegendeel bestond dan ben ik gelast om u te be„ rigten dat ik alle middelen , die te mijner befchikF 3
n bing
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„ king (laan. moet aanwenden. om de Citadel van
„ ontwerpen te bezetten"
„ De belegeringswerken zullen gerigt zijn tegen de
„ buitenfte zijden van de Citadel , en hoezeer de
„ zwakheid der fortificatiën aan de zijde van de ftad
„ en de bedekking der huizen mij, in mijnen aanval,
„ zouden begunftigen , zal ik daarvan geen gebruik
„ maken ; ik heb dus regt om ie hopen dat gij ,
„ overeenkomftig de oorlogswetten en de fteeds op
„ het oog gehoudene gewoonten , u zult onthouden
„ van alle foort van vijandelijkheden tegen de ftad.
„ Ik doe een gedeelte van dezelve bezetten met het
n eenig doel om alles te vooikomen waaraan het
n vuur van uw gefchut dezelve zou kunnen bloot*
M (lellen. Een bombardement zou eene daad van nut„ telooze barbaarschheid en een ramp voor den koop»
„ handel van alle natiën zijn. "
„ Indien gij , in weerwil van deze overwegingen ,
„ op de ftad mogt fchieten, dan zullen Frankrjk
„ en Engeland eene vergoeding eifchen , welke geëvenM redigd zal zijn aan de febade door het vuur van
„ de Citadel en der forten, alsmede door dat van
„ de oorlogsvaartuigen, toegebragt. Het is onmogelijk
„ dat gij niet zoudt zien dat gij in dit geval perfon neel verantwoordelijk zoudt zijn wegens de ver„ krachting van eene gewoonte die door alle ben fchaafde natiën wordt geëerbiedigd en wegens de
„ rampen die daarvan het gevolg zouden zijn. Ik
„ verwacht uw antwoord en ik reken er op dat het
„ u zal behagen cm terftond in onderhandeling te
-
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„ treden en mij de Citadel van Antwerpen en on»
„ derhoorige forten in handen te (lellen."
„ Ontvang Mijnheer de Generaal de verzekering
„ van mijne achting."
„ De maarfchalk opperbevelhebber van
n het leger van het Noorden.
(geteekend)

n de Graaf gerard."

Deze fommatie werd aan den Generaal ciiassé niet
overhandigd dan dertien uren na de opening der loop
graven, voorzeker om onze foldaten in den waan te
laten dat zij voor Frankrjk zouden ftrijden. Zoodra
als men de werken begonnen had was men verzekerd
van derzelver ijver en van eenen moed die eene betere
zaak waardig was. Toen men deze belangrijke fom
matie leerde kennen , veroorzaakte dezelve eenige be
vreemding, doch , het moet tot lof van onze foldaten
gezegd worden , nergens hoorde men eenig gemor en
de hoop bleef hun ten minften nog over dat alles
wat in dezen worftelllrijd vereerend zou zijn dan ook
alleen aan het leger zou worden toegekend en dat het
hatelijke van eene , in onze roemruchtige krijgskundige
gefchiedrollen onbekende, daadzaak ter verantwoor' ding zou blijven voor hen die dezelve bevolen hadden.
Alle Europiefche natiën verlieten Holland'l en het
was in naam van den Europiefchen handel dat men
het fparen van de ftad aan den vijandelijken bevel*
hebber had verzocht 1 Frankrjk en Engeland , die
zoo veel belang bij den handel hebben , waren de
F 4
aan
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aanvallers; Oostenrijk, Pruisfen en Rusland behiel
den eene lafhartige werkeloosheid. En. . . welk eene
befchimping! men beriep zich op de edelmoedigheid
van een volk , dat het flagtoffer was van de laaghartigfte
trouweloosheid; men wilde dat een Generaal bevelen
zou hebben gekregen om zich aan zoodanig eene Som»
matie te onderwerpen I En Frankrijk was overbrenger
van dit bevel , hetwelk gehecht was aan de punt van
zestigduizend bajonetten.
De Sommatie was opgefteid door de diplomatie.
Een Franfche maarfchalk had het bevel van zijn Gou
vernement opgevolgd, doch hij had eenen vijand die ,
in eene edele wanhoop de ganfche ftad en de belege
raars onder de puinhoopen van de Citadel zou heb
ben kunnen begraven , niét met zijne gramfchap
bedreigd.
Toen de ministers van karbl X geoordeeld zou
den worden , wilde het gemeen Vincennes overweldi
gen om de gevangenen te vermoorden : „ Kinderen 1 "
zeide de bevelhebber van de forteres , „ gij kent mij ;
„ alvorens ik u de poorten open , zal ik de fterkte ,
„ en mij zelven , in de lucht doen (Dringen , en daar„ door de geheele voorftad Su Antoinc begraven. "
Zoodanig zou ook het antwoord van chassé ge
weest zijn , indien zijn Gouvernement hem bevel
had gegeven om de ftad verantwoordelijk te (lellen
voor onzen aanval ; en dat volk dat zoo veracht was
geworden , dat men als barbaren had befchouwd ,
zou onder deszelfs twee millioenen inwoners meer
vrijwilligers hebben gevonden dan Lacedemoniê aan
de gramfchap der goden tegenoverftelde. Doch de
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vijandelijke bevelhebber had ftellige bevelen ontvangen
om niet op de ongelukkige ftad te fchieten, die reeds
genoeg geftraft was , door de omwenteling , wegens
hare misdadige ondankbaarheid (*)
„ Antwoord op de Sommatie."
„ Citadel van Antwerpen , 30. November 1832.
Mijnheer de Maarfchalk!

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

„ In antwoord op uwe Sommatie die ik op den
oogenblik heb ontvangen , moet ik u berigten ,
dat ik de Citadel van Antwerpen niet zal overgeven , dan na alle middelen van verdediging , die
ik in mijne magt heb , te hebben uitgeput."
„ Ik zal de ftad Antwerpen als onzijdig befchouwen , zoo lang als men zich niet zal bedienen van
de fortificatiën van de ftad en de buitenwerken ,
die daartoe behooren , waarvan het vuur zou gerigt
kunnen worden tegen de Citadel en het Vlaamfche
hoofd , de forten Burgt , Zwijndrecht en Oosterwed , zoo wel als de flotille die op de Schelde
voor Antwerpen geftationneerd ligt. Het fpreekt
n van
(*) Napoleon had de graadslagen gelegd voor de nieuwe

welvaart van Antwerpen, Willem voltooide , hetgeen de Keizer
zoo wel begonnen had: wat zal na leopold wel doen , opdat
deze stad hem minder ondankbaar zij dan jegens deze twee
vorsten?

F 5

— po —

„ van zelf, dat de vrije gemeenfchap met Holland ,
„ langs de Schelde , zoo als dit tot nog toe heeft
„ plaats gehad , niet verhinderd kan worden. "
„ Met bevreemding hoor ik dat , terwijl uwe
„ Excellentie onderhandelingen met mij opent, men
n reeds de vijandelijkheden een begin doet nemen ,
„ door het aanleggen van werken van aanval , onder
„ het vuur van mijn gefchut. *'
„ Ik heb de eer u te waarfchuwen , dat , zoo
„ men op den middag niet met het arbeiden aan
„ deze werken een einde heeft gemaakt , ik mij in de
„ noodzakelijkheid zal 'zien , om dat , met geweld ,
„ te keer te gaan."
„ Ontvang, Mijnheer de maarfchalk , enz.
(geteekend)

„ Baron chassé."

Dat de vijand niet kon gelooven , dat men de wer*
ken van aanval zou beginnen, alvorens eene vooraf
gaande Sommatie, was niet anders dan regt doen aan
het Franfche karakter, en wij zagen het dus met
leedwezen, dat men een billijk verwijt tegen ons kon
aanvoeren, dat wij namelijk den aanval begonnen wa
ren, voor dat er eene Sommatie was gedaan , en onze
troepen zouden gaarne gezien hebben, dat deze in»
breuk op de gewone gebruiken , met andere en meer ge
gronde redenen door onzen Opperbevelhebber geregtvaardigd waren geworden dan die , welke in de tweede
Sommatie voorkwamen.

„ T WH E
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„ Hoofdkwartier te Berchem , 30. Nov. 1832."
J

„ Mijnheer de Generaal!"
„ De eerfte vijandelijkheden -zijn begonnen door
„ uwe kanonfchoten op mijne troepen , en wel in den
„ oogenblik zelven , waarin ik uwen brief van heden
y, ontving. De doorfnijdingen in de dijken bij Liefv, kenshoek op den ai en 45. dezer maand, zoo als
„ ook het kanonfchot op eenen Belgiefchen officier
„ gelost, zoude men veeleer als eene verbreking van
„ den wapenftilftand kunnen befchouwen, dan de
„ toebereidfelen die ik heb doen maken op den grond
„ dien ik , vóór de Citadel , bezet heb. Alvorens het
„ fchieten te beginnen, heb ik u een middel aan de
„ hand willen geven , om de ftad ontwerpen en der„ zelver bewoners voor den geefel des oorlogs te ben hoeden , en bij het koesteren van dezen wensch ,
„ heb ik u aangeboden om af te zien van die voor*
„ deelen , welke ik zou kunnen trekken door mijnen
„ aanval van de zijde der huizen te doen , en mij
„ te bepalen tot de buitenwerken.*'
„ De lunette Montebello is noodwendig onder deze
„ laatften begrepen , zoowel als de contregarde en de
„ werken, die geen deel uitmaken van de eigenlijke
„ (tad. Door zoodanig te handelen , heb ik mij ge»
„ grond op de voorbeelden, die de belegeringen van
„ 1746 en van 179a hebben opgeleverd , waarbij de
„ flad onder wederzijdfche toeftemming als onzijdig
« be.
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n befchouwd werd , zonder dat daarom de belegeraars
„ de magt ontzegd werd van hunne werken uit te
„ breiden tot aan de buitenwerken. Wanneer ik nu
„ van die magt gebruik maak , en gij daarin reden
„ mogt vinden om op de (tad te fchieten, dan zal ik
„ mij daardoor geregtvaardigd zien , om de Citadel
„ aan te tasten van die zijde, die mij het verkieze.
„ lijkfte voorkomt , en gij kent het nadeel dat daar„ uit , ten aanzien van uwe verdediging zou voort„ vloeijen."
„ Wanneer ik , tot behoud van de ftad , mijne toe„ (lemming kan geven , tot het geen gebruik maken
„ van de binnen Batterijen , om het Vlaamfche Hoofd
„ te befchieten , zoo kan men daaruit evenwel niet
„ afleiden, dat de vaart op de Schelde voor u open
„ zou moeten blijven. Dit zoude van mijne zijde zoo
„ goed zijn als of ik u wilde belegeren , zonder u te
„ blokkeren. Ik moet dus, mijnheer de Generaal ,
* nogmaals bij u aandringen om er in toe te (tem„ men , dat de ftad Antwerpen een onzijdig punt
„ tusfchen u en mij blijve , en wel in het belang van
„ uwe eer en van de menschheid , u tevens herinne„ rende dat al de verantwoordelijkheid , ingeval van
„ een weigerend antwoord , op u perfoneel zal druk»
„ ken."
„ Ontvang , mijnheer de Generaal ! "
(geteekend)

„De maarfchalk gerard."

Er was niets in dit (tuk te vinden , dat aan de verwachting van onze troepen beantwoordde. De kanonfcho
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fchoten van den Generaal chassé waren eerst dertien
uren na de opening van onze loopgraven gelost, en
een uur na het ontvangen van zijn antwoord op de
eerfte Sommatie. De zaken die de maarfchalk aan
voerde om zijnen aanval te regtvaardigen , behoorden
tot het verledene, en konden in geene aanmer
king komen dan bij hen , die federt het gevecht bij
Leuven zich dagelijks aan de grenzen vertoonden,
zoo wel van de zijde der Hollanders als van den kant
der Belgen. De vijand had zijn voornemen doen ken
nen van te zullen fchicten op de eerfte troepen , die
onder het bereik van zijn gefchut kwamen , hij had
evenwel die bedreiging niet volvoerd. Het Franfche
leger had dus dit voorbeeld moeten volgen, alvorens
eenen aanval te doen, en onze bevelhebber had zich
door de Engelfche, Franfche en Belgiefche diplomatie
niet moeten laten wegflepen , eene diplomatie waarvan
de agenten hunne bureaux in het hoofdkwartier hadden
gevestigd.
Dat de diplomaten eene bepaling maken , alvorens
er een veldtogt begonnen wordt. Maar zij moeten aan
de krijgslieden het beftuur van denzelven overlaten,
of laten zij anders de officieren en foldaten in het flijk
van hunne Bureaucreatie inwikkelen , alvorens die naar
het flagveld te zenden, opdat de krijgsdeugd geene
bedriegerij worde.
Het voorbeeld van de voorgaande belegeringen , het
welk de maarfchalk aanvoerde , is onzin in dit geval ,
want bij beide deze omflandigheden in 1746 en 1792 ,
hadden de Franfchen zich meester van de ftad ge<
maakt, alvorens de Citadel te beftoken. Derzelver
ver-
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verblijf aldaar moest alleen tijdelijk befchouwd worden ,
en zij die in het bezit waren van de Citadel, waren
de eenigen die belang hadden bij het behoud van
de ftad.
De belegerde Generaal gaf in het vervolg weder
blijken van den wenscn dien hij koesterde om de
ftad niet verantwoordelijk te (tellen, wegens die over
tredingen, want in weerwil van zijn fine qua non ,
deed de maarfchalk de gemeenfehap met Holland on»
derfcheppen , en weldra geheel verhinderen , zonder
dat de Generaal chassé zijne bedreigingen volvoerde.
„ Antwoord fan den Generaal chassé, op
„ de tweede Sommatie van den maar»
„ fchalk GERARD."
ï

„ Mijnheer de maarfchalk !

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

n In antwoord op den tweeden brief van uwe
Excellentie , van heden , heb ik de eer u te kennen
te geven , dat , toen gij mij den voorfiag deed om
de Citadel niet van de zijde der ftad aan te vallen ,
uwe troepen toen reeds aan de buitenwerken onledig waren, om werken van aanval tegen de ftad
op te werpen, hetwelk ik mij genoodzaakt heb gezien
te beftrijden. Het is dus van uwe zijde mijnheer
de maarfchalk, dat de vijandelijkheden begonnen
zijn. Voor het overige kunnen geene van de fortificatiën der ftad of de afgefcheidene werken der
forten , eenig deel aan de belegering van de Citadel
riemen , zonder dat de ftad Antwerpen daarin be„ trok-
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„ trokken zoude zijn , en ik moet u waarfchuwen ,
„ Mijnheer de maarfchalk , dat het eerste kanonfchot
„dat van die zijde gelost wordt, mij de ftad zal
„ doen befcbouwen als eene vijandelijke houding te
„ hebben aangenomen, die dezelve aan eenen geheelen
„ ondergang zou kunnen blootftellen en waarvan de
„ noodlottige gevolgen voor rekening van uwe Excel„ lentie zouden komen. Het is onwederfprekelijk ,
„ Mijnheer de maarfchalk , dat de bovengenoemde
„ werken zijn aangelegd ter verdediging van de ftad
w en niet om de Citadel aan te vallen , en zoodanig
„ hebben de milraire bevelhebbers van Antwerpen die
„ werken. altijd befchouwd en erkend. "
„ De vrije gemeenfehap met Holland langs de
„ fchelde , die altijd heeft plaats gehad , is een punt
„waarvan ik niet kan afzien, daar ik niet begrijp
„ dat die gemeenfehap u nadeelig zouden kunnen
„ zijn in uwe krijgsverrigringen ten aanzien van
„ het beleg."
'
„ Gij ziet , mijnheer de maarfchalk , door deze
„ voorflagen , dat ik nog fteeds geneigd ben om de
„ ftad te fparen, zoo als mijn gedrag gedurende
„ twee jaren dit zoo ondubbelzinnig bewezen heeft ,
„ in weerwil van de menigvuld;ge herhaalde uitter„ gingen van de zijde der inwoners en van de uaili„ taire magten. "
„ Ontvang mijnheer de maarfchalk enz : " ;
(geteekend)

De Baron chassé.
Even

—96Even zoo als de vijand, bij deszelfs antwoord op
de eerfte sommatie , bad aangekondigd begon hij zijn
vuur op onze werklieden te openen op den 30 No,
vember des middags ten twaalf ure , een uur nadat
zijn antwoord aan het hoofdkwartier was ontvangen.
Een uitval, die met zeer veel onverfchrokkenheid
ondernomen werd , deed ons eenig volk verliezen ,
met dat al kostte het aan de wachten bij de loop»
graven niet veel moeite om den vijand den terugtogt
te doen aannemen.
Nu volgde er eene reeks van krijgsverrigtingen van
de onderfcheidene Wapencorpfen : de Generaals van de
artillerie en van de Genie bragten hun vuur overal
en op alle punten; onze foldaten fchenen ongevoelig
te zijn voor de ruwheid van de lucht en de koude
van het jaargetijde ; de regen viel ftroomsgewijze uit
de wolken neder; de loopgraven geleken op modderflooten ; en de artillerie vervoerde met reuzenkrachten
het gefchut, midden door het doorweekte veld, naar
de batterijen waar voor het beftemd was.
De arbeid die er gedaan moest worden was ver»
fchrikkelijk. Zesduizend werklieden waren onophoulijk bezig. Het 58e. Regement van linie kwam deel
nemen aan den arbeid.
Oe vijand fcheen eenen ftorm op de lunette Saint
Laurent te vreezen en ook op dat buitenfortje was
ons eerfte vuur gerigt.
Eindelijk naderde de dood , onder allerlei gedaanten
en langs verfcheidene hoekvormige wegen , welke onze
werklieden voor hem openden , de Citadel. Hoe zou men
zulk eenen wel befluurden aanval wederftand hebben1
kun-
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kunnen bieden ? Wanneer de middelen van verdediging
zoo op een punt bepaald zijn , en wanneer onze
beweegbare batterijen weldra hun vuur zullen openen
onder de parapets , welke door de kanonkogels des
vijands nog meer verflerkt worden , dan worden de
kunst en de moed nutteloos: de nederlaag moge ver
traagd worden , doch zij moet volgen. Binnen twintig
dagen zullen wij meester van de Citadel zijn.'*
Dit gevoelen werd , onder alle militaire bewoor
dingen , door het ganfche leger verfpreid. De officieren
der artillerie fpraken daarvan op eene krijgskundige
wijze, de Cavallerie bezigde bewoordingen die aan
dat wapen eigen zijn , en de fapeurs van de genie,
die het orakel van een leger zijn , klaarden dit op
aan de nieuwsgierig, toeluisterende Infanterie.
Met het vaste vertrouwen dat men overwinnen zal ,
overwint men ook doorgaans. Eenige weinige foldaten zullen eenen aanval op een ftuk gefchut doen ,
al is het dat zij overtuigd zijn , daarbij het leven te
zullen verliezen. Twintig duizend krijgslieden moeten
de zegepraal als zeker ftellen.
4. December 1832.
Drie honderd ftukken ftaan thans in batterij; er
is eene nieuwe Sommatie aan de Citadel afgezonden ;
de Generaal chassé is onderrigt dat , zoo de Citadel
zich , tegen elf ure , niet overgegeven heeft , de
Franfche batterijen zullen losbranden. De maarfchalk.
bezigtigt de loopgraven , vergezeld door den Hertog
van orleans , de Generaals saint cyr, neigre ,
G
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haxo en baudran , en bet groot fte gedeelte van
zijnen (taf. Alles is in gereedheid; de Batterijen zijn
in oogenlchouw genomen; de artilleristen ftaan bij
hunne Hakken, en met ongeduld wordt bet bevel tot
vuren afgewacht.
ii ure.
De parlementair , die naar de Citadel gezonden is ,
heeft een volftrekt weigerend antwoord teruggebragt.
De 5e. Batterij van het fort Montebello geeft het
teeken, hetwelk herhaald wordt door al de ftukken
van de linie ; de Citadel beantwoordt dezen aanval
mét een verfchrikkelijk vuur : de bommen , de kogels
en de houwitfers omwoelen den grond; het geweer»
vuur van de wallen doet ons het eerfte verlies on
dergaan.
Ongehoorde en krachtdadige pogingen kentcekenen
dagelijks deze gedenkwaardige belegering. Reeds wordt
dezelve befchouwd als eene der buitengewoonfte,
gedurende de laatfle eeuwen, en wel ten aanzien van
de reeds uit den weg geruimde hinderpalen. — Uit
vallen , waarbij de krijgslisten niet altoos , door onze
wachten bij de loopgraven, nutteloos werden gemaakt,
waren oorzaak dat onze werklieden dikwijls door
«ene overmagt overvallen werden. Nu eens vielen tal
rijke detachementen des vijands , in derzelver capottea
'gekleed, zonder patroontasch , met het geweer aan
den cordon riem over den fchouder hangende, eene
(chop in de hand en te midden van den duisteren
nacht, op onze (Tapende foldaten aan; dan weder
kropen anderen, in (tilte op de kniën voort tot in onze
wer.
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werken , en begunftigd door het gerucht dat door
onze paarden en door de artillerie veroorzaakt werd,
ftreden zij dan man tegen man met onze foldaten,
die , uit hoofde van den vallenden regen , geen vuur
konden geven , en die dus genoodzaakt waren den
vijand met de bajonet terug te drijven. De vijandelijke
officieren die altijd , bij den uitval , aan het hoofd
hunner troepen waren , bleven , bij den terugtogt ,
vergezeld door de moedigften hunner krijgslieden, dien
terugtogt dekken.
Bij eenen dezer uitvallen was een Hollandscn ièr«
gant van eene meer dan gewone lengte , en wiens
voorkomen eene groote kracht deed vermoeden ; deze
poogde zijne foldaten bijeen te brengen, ten einde
aan onze krijgslieden wederftand te bieden , men zou
hem gemakkelijk hebben kunnen ter nederfchieten ,
doch men wilde hem krijgsgevangen maken. Twee
van de onzen grepen hem aan, doch hij wierp beiden
tegen den grond, loste zijn geweer en keerde naar de
zijnen terug , die hem reeds als krijgsgevangen be»
fchouwden.
-Een korporaal en tien man allen zwaar of ligt ge
wond , werden , bij dezen uitval , gevangen gemaakt.
De korporaal werd naar het hoofdkwartier gebragt,
en de maarfchalk deed hem , voor zijnen Staf, onder
vragen nopens den toeftand van de Citadel, en we
gens hetgeen daar voorvid , doch hij weigerde volHandig te antwoorden. Men bood hem eenige ver»
verfchingen aan, en men ftelde hem voor om op de
gezondheid der Franfchen en der Belgen te drinken.
„ Ja , " zeide hij , „ Indien de Belgen nog dezelfde
G %
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„ waren zoo als zij zich bij den flag van Waterloo
„ hebben gedragen." vervolgens zijn glas opnemende:
zeide bij: „ Op de gezondheid van vader willem
„ en van mijnen dapperen Generaal ? " De officieren
van de ftaf konden niet nalaten den moedigen man
de hand te drukken en de maarfchalk wilde hem twin
tig franken geven , doch deze weigerde hij , zeggende :
dat zijne broeders hem gedurende zijne krijgsgevangenfchap niet aan zich zelven zoude overlaten en nu
toonde deze krijgsman den maarfchalk , e yen als eenen
credietbrief , eene Hollandfche Courant waarin, bij
eene vurige belangftelling der Hollanders in het lot
van de belegerden, eene lijst gedrukt was van giften,
die bij inteekening door gansch het oude Nederland
verzameld werden , ten behoeve van de verdedigers
der Citadel.
Alles vereenigde zich dus in Holland , ten behoeve
van dat garnifoen , waarvan de wapenfeiten en de
moed genoegzaam zouden zijn om de grondflagen te
leggen van den on verwelk baren roem eens volks.
De minst oorlogzuchtige natie van Europa , be.
fchouwde dus, roet een onverzaagd oog, dien reu
zen worftelitrijd , terwijl zij de dappere ftrijders op
alle mogelijke wijze aanmoedigde, en alles in het
werk ftelde om dezen fchoonen wederftand te on»
derfteunen.
De verjaardag van den Prins van oranje , werd
gevierd door eene verdubbeling van pogingen : kogeis ,
bommen, houwitfers, (leen en , ijzerwerk van door
ons ter nedergefchoten gebouwen , alles regende ge
durende tien achtereenvolgende uren , uit het gefchut
. der
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der Hollanders , op ons neder , en deze dag was een der
noodlottigfle van de ganfche belegering; de Genie
verloor daarbij twee officieren van de grootfle ver
dienfte ; het fort Montebello zweeg ; langs onze gan- <
fche linie werden er Batterijen gedemonteerd en tot
zwijgen gebragt; de hospitalen waren ongenoegzaam*
om onze gekwetften te bevatten ; onze generaalsdoor»
liepen de loopgraven en fchenen, door hunne tegen
woordigheid , het gevaar te willen verbloemen , doch
de ftilzwijgendheid der officieren en de haast die zij
maakten , om zelf datgene te verrigten , waartoe zij.
anders het bevel gaven , dit alles deed den foldaat
zeer wel den aard van het gevaar , waarin wij ons
bevonden , doorgronden. De bevelhebbers der (tukken
beklommen de parapets, waar zij aan het vijandelijke
vuur waren blootgefteld , en daar hielpen zij zelf de
(tukken rigten. Onze bommen en houwitfers , ver
woestten alles waar zij nedervielen , zonder dat de
vijand zich daaraan fcheen te ftoren , daar deze onop .
houdelijk en met de grootfte juistheid zijne kogels
tot ons bleef zenden. Eiken oogenbük verplaatften
de hollanders hun gefchut , waardoor wij verhinderd
werden om met juistheid op hetzelve te fchieten ,
en nooit is eene zoo verdubbele poging , van onze
zijde, door een minder goed gevolg bekroond geworden.
Toen het donker was geworden , fcheen de Citadel
een vulkaan te zijn : eene menigte van lichtkogels
regenden op cnze werken neder, waardoor de bele
gerden ons konden befpieden. Onze foldaien werden
aanvankelijk bevreesd door deze. vlammende bollen,
die in onze batterijen vielen , doch weldra werden
G 3
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eenige marifchappen gelast om dezclven , terftond nadat
zij den grond bereikt badden , te blusfchen.
Eene menigte lichtgevende vuurpijlen doorkruisten
de lucht boven ons hoofd , en de geweerkogels die
van de wallen op ons werden afgefchoten, bewezen
ons genoeg met welk oogmerk men deze vuurpijlen
deed opgaan.
Gedurende elf uren tyd , had het gefchut van de
Citadel , even als een onophoudelijke donder , zonder
verflaauwing en zonder verheffing, voortgebulderd ;
er was geene merkbare tusfchenpoozing in het Ivuur
der belegerden, en men zou gedacht hebben dat er,
federt den voorgaanden dag een nieuw garr.ifoen in
de fterkte was gekomen, hetwelk nu aan de oude
bezetting wilde toonen , op welk eene wijze men de
Franfche Artillerie moet beantwoorden.
De nacht was verfchrikkelijk , en men zoude het
;akelige van de ftike , te midden van een voortdurend
donderen van zoo vele vuurmonden , mocijelijk kun
nen befchrijven ; men doorliep , met draagbaren , de
loopgraven , ten einde de lijken , de gewonden en de
afgefchotene ledematen weg te brengen. Nergens
hoorde men morren of weeklagten aanheffen , nergens
vond men eenig bewijs van ontmoediging , alles ging
zijnen gang , even als of het door eene onzigtbare
magt werd voortgedreven. De kettingen die tot het
gefchut behooren , waren aan ftuk gefchoten , doch
dit verhinderde niet dat men zich daarvan bleef be
dienen ; de monden van onze heetgefchotene ftukken
braakten het doodelijk zer uit , zonder dat men
dezelve behoefde af te 'fleken ; zoodra het laadgat
ge.
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geopend was , barstte bet fchpt los ; de rook des
kruids maakte de duisternis nog duisterder, en te
midden van die dikke rookwolken, ontmoetten de
wederztjdfche kogels elkander in hunne vaart.
Eindelijk werd dit bloedbad door de opkomende
dageraad verlicht. Hoe vele afgefchotene ledematen ,
hoe vele geknotte lijken vond men nu nog, welke
men in de duisternis was voorbijgegaan , en te midden
van dit akelige tooneel hoorde men lagchen en liedjes
zingen , waarvan de zangers nier zelden, door eenen
vijandelijken tfogel , een eeuwigdurend zwijgen werden
opgelegd. Onze foldaten waren onvermoeid — die
van de Citadel fchenep evenwel vermoeid te zijn ,
want het vuur uit de fterkte was nu niet . zoo regel
matig dan wel den voorgaanden dag.
Velen van onze kogels hadden gped getroffen j
eeuige vijandelijke batterijen waren tot zwijgen gebragt, doordien de (tukken gedemonteerd waren,
terwijl de onzen minder geleden hadden en hun vuur
konden vervolgen; de vijand ? die zich. nu bezig
hjeld om alles , zoo veel als mogelijk was , fe h,erftejlen , beflreed ons nu alleen met zijn geweervuur ,
waarvan de kogels alles troffen wat zich buiten de
parapets vertoonde,
Men hac} den geboortedag des Prj»fen van
oranje , dfen $e Hollanders op ziilk eene Waardige
wijze vierden , beöemd tot het uitdeelen .d^r metalen
kruisten , die gegoten waren van het geicbut -dat door
hen op de Belgen , bij Leuven en Hasfelt veroverd was ,
en de Directeur Generaal van oorlog bad de jiavolgende
proclomatie aan bet Hollaxidfche Jeger a/geyaardigd :
G 4
„ Dap
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„ Dappere foldaten ! "
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f, Het is onder eene zeer ernftige oinftandigheid ,
dat gij het eereteken van uwe getrouwheid aan
koning en vaderland ontvangt. Reeds roept het
kanon van eene mogendheid , die door gansch
Europa vermaard is geworden , den Nederlandfchen
foldaat tot nieuwe daden van moed. Gij hebt u
altijd , allen en ieder , voor zoo veel hem aangaat ,
getrouw getoond; gij zult getrouw blijven onder
uwe waardige bevelhebbers en met uwen vorst en
met uwe medeburgers zult gij de heilige en onfchendbare regten van Nederland weten te hand»
haven. "
„ Wapenbroeders! gij zult, tot uwen roem, nooit
vergeten, dat dit eereteeken uwe borst het eerfte
verfierd heeft cp den verjaardag van uwen opperbevelhebber den Prins van oranje ; hij heeft u
het pad der eer aangewezen bij Quatre - Bras , bij
Waterloo , bij Hasfelt en bij Leuven ! Hij , zoo
wel als zijn Koninklijke Vader , heeft regt op uw
vertrouwen , op onze liefde , op onze dankbaarheid."
„ Nederlanders ! Wapenbroeders ! wij ook , wij
Verbinden ons heden op nieuw aan de zaak van
oranje. Strijden wij met hem en dat onze leus
zij : thans en altijd met God , voor Koning en
Vaderland! "
t» Leve de Koning ! "
'j Gravenhage , 3. December 1832.
„ De Luitenant -Generaal, Directeur van oorlog."
Maar
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Maar wat deed België , terwijl Holland, door roem
ruchtige daden , de lastertaal van deszelfs in opftand
zijnde voormalige landgenooten beantwoordde?
Het Hof, even als een koppel te zamengefnoerde
jagthonden , wachtte totdat de edele Leeuw geveld
zou zijn, om zich dan op zijn nog rillend lijk te
werpen.
De Senaat verwees mare c hal , en zijn boek:
de godloochenaars , naar den brandftapel , en de Ka
mer der Vertegenwoordigers befloot tot een verfchrikkelijk hoog Budget.
De Koning en zijne Aides de Camp die zich altijd
op den weg tusfchen Brasfel en Antwerpen bevon
den , fchenen veel minder aandacht te flaan op de
opofferingen van ons leger, dan wel op hetgeen de
Hollanders deden om . de lasteraars , die , bij de civiele
lijst, zoo rijkelijk beloond werden, te logenftraffen.
Laaghartige hovelingen van de Bivouac, bezorgden
aan leopold den toegang tot onze loopgraven , toen
namelijk het vuur van de Citadel genoegzaam tot
zwijgen was gebragt , en bragten dien Vorst eenen
dapperen fapeur , dien twee zijner ledematen waren
afgefchoten , en die ongevoelig fcheen aan het verlies
dat hij geleden had , onder de oogen.
„ Gij zijt wel zeer zwaar gekwetst , mijn dappere ! "
zeide leopold.
n o Ja ," antwoordde de fapeur aceuil , „ maar
„ het is op mijnen post, voor mijn vaderland en te
„ midden van mijne krijgsgezellen gefchied. " En
met eene doordringende ftem riep hij uit: „ Leve
Frankrjk ! "
G 5
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„ Dat men hem honderd franken geve. " Zeide de
Koning der barricades. En het eerfte geld dat met de
bceldtenis van dien Vorst prijkte, werd beftemd om
eenen dapperen foldaat te vernederen.
Ook het kruis van leopold , werd nu voor de
eerfte maal verleend om op de borst van aceuil
gehecht te worden.
Wij zullen hier nog eenige zinfneden uit de dagbladen aanhalen.
„ Koning leopold heeft honderd franken uitge»
„ loofd , voor eiken foldaat die een been of eenen arm
„ zal worden afgezet. — Goed voor de liefhebbers."
„ Koning leopold heeft eenen fapeur dien een
„ been en eenen arm zijn afgefchoten , veroordeeld
„ tot het dragen van zijn kruis . . O die arme man ! "
„ De Koning der Belgen heeft zijn eerfte kruis
„ aan eenen Franfchen fapeur gefchonken. •— De
,, nationaliteit moet boven alles gaan."
„ Men zegt dat het kruis van leopold ten toon
„ gefield zal worden op de borst van den Heer
„ lEBEAü. "

„ Zij die in het vervolg daarmede verfierd worden,
„ zullen het niet het kruis van leopold , maar dat
„ van den fapeur , noemen. "
M De orde van de uije, die zoo lang in den bol„ fter heeft gezeten , is eindelijk dien bolfter ont„ fnapt, en heeft zich op de borst van eenen dap„ peren vreemdeling nedergezet. — Deze had, zon„ der twijfel , iets beters dan dit verdiend. Hij zou
„ dezelve kunnen weigeren, maar zoo hij die aan„ neemt, dan is dit waarfchijnlijk , omdat dezelve
» nog

— io7 —
« nog nooit gezien is aan het knoopsgat van 0112e
„ ordemakers. "
„ De fapeur, die zich eenen arm en een been bij
„ de belegering van Saint - Laurent heeft laten af„ fchieten , heeft uit handen van Koning leop old ,
„ het kruis van zijne orde ontvangen. Ziedaar dan
n tot nog toe den dapperften van het Franfche leger ,
„ het ongelukkigfte."
Het garnifoen van de Citadel en het Franfche leger
leefden in eenen dampkring , waarin waarfchijnlijk
de laaghartige aanhitfers der Belgen, van alle partijen
nooit geleefd hebben , want het bloed dat van weder
zijde geftört werd , moest gedurende het gevecht ftilzwijgendheid opleggen , en de fchande , zoo wel als
den roem , tot aan den oogenblik der overwinning
verfchuiven. Er was roem genoeg aan beide de zijden
der ftrijdende te vinden , om de uitvoerders van eene
fchandelijke ftaatkunde te veredelen ! en wanneer twee
veldheeren, uit menschlievendheid eene Itad buiten
het tooneel des oorlogs fluiten , dan hadden ook de
Belgen, van alle denkwijzen , de foldaten van beide de
partijen, die onder bevel van zulke veldheeren ftonden, moeten eerbiedigen en beklagen. — De gefchiedenis zal vermelden op welk eene wijze België zich
van dien pligt heeft gekweten.
Zie hier eenige platte beleedigingen , welke door
de drukpers verfpreid werden :
„ België , zonder Gouvernement , zonder kamers ,
„ zonder ministers, niet wetende aan wien het zal
„ gehoorzamen , is thans een getrouw afbeeldfel van
„het
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„
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bet koningrijk Tohu — Bohut waarvan komng engoulevent zich verwijderd had , om tegenwoordig te zijn bij den veldflag der eenoogige ekfters,
tegen de zeegedrochten van het fatijnen eiland (*).
„ Er blijft ons niets over dan dat wij , van de
„ goedheid der Conferentie , een volkomen Gouvern nement affmeeken, hetwelk in ftaat is om de klag„ ten der natie te begrijpen ; dat de natie niet ver„ laat als de dag der beproeving aankomt , en dat
„ zich niet verbeeldt veel voor het volk gedaan te
„ hebben, wanneer het de vreemdelingen inroept,
« opdat deze ecnen troon zouden onderfchragen , die
„ zich niet weet te doen eerbiedigen , en die zich niet
„ weet te verdedigen. "
„ België heeft deszelfs Gouvernement verloren ,
„ doch het Gouvernement heeft reeds voor lang België
„ verloren."
„ Tusfchen Brusfcl en ontwerpen is verloren een
„ Gouvernement, dat in eentn vrij Hechten (laat,
„ hoewel geheel nieuw, is; de navolgende befchrij,, ving zal het zeer fpoedig doen kennen :
„ Grootte , omtrent als de dwerg van Koning
„ STANISlAuS.

„ Haar, alsof het uit de weikplaats van den Heer
„ guffroy kwam.
„ Voor»
(*) Eene zinspeling op zeker vertellingje , in den smaak van
de duizend en eenen nacht , arabiesche vertellingen. EngouXevent t is de naam van eenen Vogel, die de koe ij en en de
geiten uitmelkt
D E TIltlIIt.
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„ Foorhoofd van koper.
„ Oogen , als die van eene mol.
„ Neus, zeer lang.
„ Mond , verfchrikkelijk groot en wijd.
„ Baard, geene.
„ Knevels, afgefchoren.
„ Kinnebakken , als die van eenen ezel.
„ Gelaat , als juchtleder.
„ Kleur , onbepaald , nu dus , dan zoo.
„ Bijzondere teekens : Franfche kleederdracht en
„ kromme vingers.
„ Men beloofd eene eerlijke belooning aan den
„ vinder die het teregt brengt , aan het paleis van
„ de natie."
Men had gezegd dat de Belgiefche natie , voor
ons , na derzelver fchande, nog zou ten toen fpreiden
eene monniken domheid van de middeleeuwen. De
volgende artikelen zullen bewijzen tot welk eenen
graad van dierlijke verflandeloosheid ten volk kan
zinken , wanneer deszelfs Gouvernement , in de
negentiende eeuw , de tooneelen van de gloeijende
kamer wil vernieuwen :
„ De Zitting van den Belgiefchén Senaat, van
„ gisteren, heeft een zeldzaam en zeer belangrijk
„ onderwerp behandeld. Bij de opening der Zitting
„ gaf Mijnheer de Voorzitter aan de Vergadering
„ kennis, dat de Heer germond hulde aan de Kamer
„ had bewezen door het inzenden van een exemplaar
„ eener nieuwe uitgave van de Dictionnaire des
„ Athées , van silvan marechal. Die edele Sena
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nateur , (*) die de Franfche dichters, waaruit hij
zijne verzen fteek, beter kent dan de werken der
hedendaagfche wijsgeeren, had reeds befloten, dat
het werk van den Heer s. marechal in de boekerij zou worden geplaatst, en de helfche geest
zou aldus eene plaats worden aangewezen te midden van onzen godvruchtigen Senaat; maar de
ware vromen , zoo als wij er veel hebben , kunnen
den duivel op een uur afftands ruiken , onder welk
eene gedaante hij zich ook moge vermommen."
n De Heer de man kreeg het eerfte de lucht van
„ Lucifer in den neus. Nu trok hij de alarmklok en
„ hij riep uit : " „ Men moet dat godlooze boek aan
„ deszelfs fchrijver terug zenden."
„ Voorzeker , men moet een voorbeeld daarftel„ len, " „ voegde de Heer de secus er bij , "opdat
„ men ons geene ongodsdienftige boeken meer toe»
„ zende. "
„ Hoe!" riep de Heer de quarré , geheel ver
ontwaardigd en op zijnen dikken buik flaande,"
„ zulk een boek terug zenden ! dat is laauwheid , dat
„ is eene zwakheid die ik geheel afkeur , men moet
„ dit fchandelijke boek verbranden , en ik zal gaarne
„ de uitvoerder van zoodanig een befluit zijn."
„ Nu werd de affchrik en de verontwaardiging
„ algemeen , en de Heer de stassart , die , zon„ der het te weten, het eerfte ligchaam van den
„ Staat,
(*) De Heer de stassart , voormalig prefect onder het Franschc Keizerrijk.

--
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„
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„

Staat , met dén duivel had willen opfchepen , fprak
nu niet meer van het deponeren in de boekerij ,
maar, volgens zijne gewoonte, was hij nu het
gevoelen van allen toegedaan. "
„ De Senaat befliste bij hoofdelijke (lemming over
„ deze belangrijke zaak , en er werd befloten , dat de
„ Dictionnaire des Athées , aan den uitgever zou
„ worden teruggezonden*"
„ Ziedaar dan onzen Senaat, die zich zelven ver„ heft tot eene geestelijke congregatie, om boeken
„ te beoordeelen , aan te nemen of te verwerpen ,
„ wanneer deze den reuk van Godgeleerdheid heb„ ben , of als niet regtzinnig befchouwd kunnen
i^ worden. Onze vertegenwoordigers zijn dan inquifi„ teuren des geloofs , namens de geestelijkheid , ge»
„ worden. Zij beginnen met boeken te verbannen ,
„ waarfchijnltjk in afwachting dat zij door deze of
„ gene wet gemagtigd zullen worden , om ook hen
„ die zulke boeken fchrijven , of hen die gevoelens
„ koesteren, die niet als regtzinnig kunnen worden
„ aangenomen , mede te verbannen (*). "
Dit
(*) De gevoelens welke de stellet van dit artikel tier ont
wikkelt , pleiten niet zeer voor de godsdienstige gezindheid
van zijn hart. Indien men den Belgieschen Senaat, in de
zen iets zou kunnen verwijten, dan is het, onzes inziens,
alleen dit, dat men genoodzaakt is geweest, bij stemming
9

dit boek onwaardig te keuren om in de boekerij geplaatst te
worden.
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Dit befluit van den Belgiefchen Senaat zal in de
Belgiefche omwenteling eene zeer in het oogloopende
vertooning maken ; het is ophelderend, wegens de
beftaande omftandigheden , wegens het karakter der
menfchen , en dat van het tijdftip waarin wij leven.
Men vindt daarin een kort begrip van de toekoinflige
gefchiedenis van België, België vervoegt zich aan de
vrijzinnige Europiefche Gouvernementen; aan het
kabinet van lodewijr Philips , en bovenal aan het
Franfche volk, hetwelk toefnelt om deszelfs bloed te
ftorten , ten voordeele van de Apostoliefche voort
planting des geloofs, en om het ftelfel van het Auto
da fé te bevestigen. Europa kan dus zien dat de
Belgiefche Senaat in de negentiende eeuw , zich in
eene vergadering van boekbeoordeelaars herfchept heb
bende , meer zorg , meer tijd , en meer belang heeft
gehecht aan het veroordeelen van een boek , dan er ,
in dezelfde vergadering belangftelling is betoond bij
het opleggen van drukkende en ondragelijke laa
ien aan een volk , waarvan de vertegenwoordi»
gers zich beroemen de verzorgers en de voorftanders
te zijn.
Voor dit volk , hetwelk door de geestelijke mommerijen wordt dom gehouden, kwamen wij ons bloed
ftorten en ons leven wagen. Maar niets is belag»
chelijker dan de twist die er ontfrond tusfchen
fommigen van heeren , die aan de hoofden van de
Merodiefche aanhangers verweten dat men geene be
velen tot gebeden had gegeven , ten voordeele van de
heilige zaak , even zoo als dit in Holland plaats had ,
wat
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wat de heer de merode daarop antwoordde in zijn
dagblad. Punion : (*)
„ Eenige perfonen hebben zich beklaagt dat er,
„ in de tegenwoordige omftandigheden , geene bevelen
„ zijn gegeven tot het houden van bid-aren, terwijl
„ dit dan toch thans in Holland gefchiedt. Men
„ heeft te Mechelen berigten , dienaangaande inge„ wonnen. Zie hier het antwoord dat gisteren daarop
„ is ingekomen.
„ Sedert langen tijd hebben dergelijke gebeden
„ plaats gehad in al.de kerfpelen. Het is onmogelijk
„ om dezelven bij gelegenheid van elke bijzondere
„ gebeurtenis , die ten aanzien van onze ftaalkundige
„ zaken plaats heeft, te veranderen. Behalve de
„ gebeden die alle dagen , bij de mis , gedaan wor„ den, voor het heil en de behoeften van het vader„ land, bidt men dagelijks in al de fteden rozen*
„ kranfen en des zondags , ten minften in de meeste
„ der landelijke kerken, houdt men zingende misfen
„ en negendaagfche gebeden , voornamelijk te Anrwer»
„ pen ; met een woord : federt twee jaren , bidt men
„ overal, met eene verwonderlijke volharding, voor
„ den
(*) Wij hebben gemeend dit boek te moeten toelichten
door eene menigte Tan oflicieele stukken , ten einde daardoor
alle soorten van tegenwerpingen te veihinderen, en wij heb
ben dus alles ingezameld hetwelk wrj aan het oordeel van
het algemeen onderwerpen.

De mannen die wij opnoemen

zijn de vertegenwoordigers der leerstelsels welke ons leger il
moeten komen bevestigen.

H
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den gunftigen afloop van onze zaken , zoodat al
hetgeen dienaangaande in Holland plaat* heeft ,
niet noemenswaardig is in vergelijking van hetgeen
bij ons gedaan wordt. Min bidt zelfs met zoo
veel ijver , dat ik het volfte vertrouwen en de ftelIfgfte hoop koester dat God ons niet verlaten zal ,
maar dat Hij ons zal blijven begunftigen , zoo als
luj tot nu toe op zulk eene zigtbare wijze heeft
gedaan.
De Graaf de mbrodb.

Terw|jl Holland^ als een eenig man , zich met
eene verwonderlijke eensgezindheid, tegen de veree.
nigde magten van Frankrjk en Engeland verzettede,
moest het Belgiefche gouvernement , dat aan de rege
ringloosheid was overgeleverd , geftrenge maatregelen
eifchen om het volk onder het juk te houden. Leopold plaatfte de beide Vlaanderen onder de onbe
grensde magt van den Generaal niellon , en wel bij
het volgende befl uit:
„ Leopold , enz."
„ Aangezien dat de troepen die in de beide Vlaan„ deren geftationneerd zijn en de divifie uitmaken
„ die onder bevel van den Generaal niellon (laat ,
„ voor een gedeelte tot de veldtroepen behooren. "
„ Gezien Artikel a6i van het wetboek der proce„ dure» voor de landmagt."
„ Op de voordragt van onzen Minister, directeu/
„ van oorlog."
„ Heb
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„
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n Hebben befloten en "beilnit«i: .?
„ Art. i. Er zal een permanente krijgsraad wor-"
den daargefteld bij dé divifie van de beide vlaan'
deren."
„ Art. 2. De Brigade Generaal niellon is belast
met de formatie van dien krijgsraad, zich gedragende naar den inhoud der artikelen 2Ö2 en 263
van het wetboek der procedures yoor de landmagt,
en de verpligting, opgelegd wordende bij Artikel
276. van gezegd wetboek, wordt hem opgedragen."
* Art. 3. Onze Minister Directeur van oorlog »s>
belast met de uitvoering van dit befluit."
(geteekend) „ ieopold. "
Van wege den Koning."
„ De Minister Directeur van oorlog."
(geteekend)

„ de Baron evain. »-

Alweder om de gevoelens , zoo wel als de oog
merken van den Generaal chassé in een hatelijk dag»
licht te (lellen , werd het befluit van den 26e. No«
vember , hetwelk de ongelukkige ftad Antwerpen met
fchrik vervuld had , op nieuw gedrukt, Dit befluit
dat niets anders was dan eene meerdere bevestiging
van dat van den Generaal buzen , gaf aan de inqui»
fitie , welke die Gouverneur te Antwerpen had inge»
field, eenen fchijn van wettigheid. Het herinnerde aan
de ongelukkige inwoners die den moed hadden ge
had om in de fiad te blijven dat het zwaard van
damocles boven hunne hoofden hing.
tti
„..Be.»
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„ Befluit des Konings."
„ Leopold, Koning der Belgen.
„ Aan alle tegenwoordigen en toekomenden heil!

„
„
„
„
m

„ Overwegende dat, in weerwil van alle voofc
zorgen die genomen zijn om de onzijdigheid van
de ftad Antwerpen te doen eerbiedigen , het evenwel voorzigtig is dat men voorziening neemt ingeval de vijand * op nieuw , de rampen des oorlogs
op de bevolking dier ftad zou pogen te doen

„ drukken.*'
„ Overwegende dat er reeds talrijke bluschmiddelen
„ in de ftad Antwerpen zijn ingebragt als hulpmid„ delen ingeval van brand. "
„ Willende de doelmatige en fpoedige werkdadigheid
„ van deze hulpmiddelen verzekeren en den ijver ,
„ den moed en de verknochtheid, welke de goede
„ inwoners, in een dergelijk geval zouden kunnen
„ ontwikkelen , beloonen. " .
„ Hebben befloten en befluiten. "
„ Art. i. Ingeval de ftad Antwerpen op nieuws
„ het ongeluk van een bombardement moest onder*
„ gaan , zullen er eerepenningen worden geflagen ,
„ ter belooning van diegenen die het meeste en het
y, krachtdadigfte hebben toegebragt om den voortgang
„ der vlammen te fluiten en de vernieling der huizen
„ te voorkomen."
„ Art. a. Deze eerepenningen zullen van goud
„ worden geflagen en de innerlijke waarde hebben
M van honderd gulden , vijf en zeventig gulden of
„ vijf
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„ vijftig gulden , in evenredigheid van de bewezene
„ dienften. "
„ Art. 3. Wij behouden aan ons het regt om deze
„ belooningen toe te wijzen , op voordragt des Mi„ nisters van Binnenlandfche Zaken , die zich door de
„ plaatfelijke regering de noodige inlichtingen dienaan„ gaande zal doen geven."
„ Art. 4. Onze Minister van Binnenlandfche Za„ ken is belast met de uitvoering van dit Befluit ,
m hetwelk in het officieele Bulletin zal worden ge„ plaatst."
„ Gegeven te Brusfel, den a6. November 1832."
(geteekend)

„leopold."

„ Van wege den Koning."
„ De Minister van Binnenlandfche Zaken." ,
„ CH. ROGIER.''

Elke daad van het Gouvernement kenmerkte des»
zelfs zwakte en bewees aan ons leger hoe twijfel
achtig de nationaliteit was welke het moest verdedi
gen. Tot fchande van België, was de moed , de be
kwaamheid en de krijgstucht van deszelfs leger, zeer
twijfelachtig geworden door de daad des Konings die
een Fransch leger in- zijn land had ingeroepen ! men
had bovendien , tot fchande van het koningfchap ,
gezegd, dat het volk niet getrouw zou "zijn indien
niet het leger in Gendarmes , regters en beulen ,
onder de bevelen van eenen Franfchen Generaal ,
H 3
her-
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'herfcbapen werd (*) waardoor men de Belgen zich
onder het juk zou doen krommen , uit vrees voor ftraf.
Ten einde de onregelmatigheid der daden van het
Gouvernement nog meer in het oog te doen loopen
deed men de inftallatie van de leden der regterlijke
magt prediken, en hetzelfde tijdfchrift, waarin aan
Gcnd de dagorder werd bekend gemaakt dat de Gene
raal mellon van elk zijner foldaten een politie - die
naar zou maken , de montuur namelijk , hield de aanfpraken in, van eene nieuwe magiftrature welke men
zou geloofd hebben de onafhankelijkfte van gansch
Europa te zijn. **
„ Dagorder. "

„
„
„
„
M
„
„

„ Het is den Generaal Commandant van de zesde
divifie gebleken, dat fommige, door Holland betaald wordende, perfonen zich niet ontzien om
valfche tijdingen te verfpreiden ten einde daardoor ,
zoo mogelyk , het leger te ontmoedigen en de Generaal vindt zich daarom verpligt om de troepen ,
die onder zijne bevelen ftaan , te herinneren dat
het voor eiken krijgsman eenen pligt is om allen
m en
(*) Niellon.

Deze Oeneraal il te Parijs bekend door een

vonnis dat bij contumatie over hem is uitgesproken , en dat
hij nu zes maanden geleden , heeft vreten te doen opheffen j
bij dit Tonnis is hij gedoemd geworden, wegens de misdaad
ran Talschheid (crime de jaux) , tot tien jaren ijzers en het
brandmerk.
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„ en een iegelijk die zich aan zulk eeue misdaad fchul„ dig maken in hechtenis te nemen. "
„ Dien ten gevolge noodigt hij al de bevelhebbers
n van corpfen uit om bepaalde en de noodige maat„ regelen te nemen ten einde allen , tegen welken men
« genoegzame vermoedens heeft en eenigen fchijn be„ ftaat dat zij zich daaraan hebben fchuldig gemaakt ,
„ voor eenen krijgsraad te doen brengen , welke ver„ ordend is volgens Artikel 65, van het Militaire
„ Lijfftraffelijke Wetboek. "
« De Generaal maakt van deze gelegenheid gebruik
M 0111 zijne krijgslieden te berigten dat de Divifie van
„ den Generaal sebastiani de HoUandfche vloot uit
„ al derzelver pofitiën heeft verjaagd; dat tot uu toe
„ het materieel van den Generaal nog niets van het
„ vijandelijke vuur geleden heeft en dat hij tot aan
„ het laatfte gevecht , hetwelk heeft plaats gehad op
M den ue. dezer , nog niets heeft verloren dan eenen
„ gefneuvelden en twee gewonden. *'
„ De Generaal bevelhebber van di zesde Divifie. '
„ (geteekend)

niellon- '"

„ Voor gelijkluidend afichrift. "
r

„ De Aide de Camp van den Generaal. "
„ (geteekend)

edmond bartëls. )»

Op het ebde van deze proclamatie verfchenen in
den Moniteur , een Beigiesch officieel dagblad , de
aanfpraken bij de aanftelling der teden van de geregts»
H 4
ho»
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hoven. Mijnheer de Prefident de gerlachr , drukte
zich op de volgende wijze uit, voor het hof van
casfatie.
„ Welk een hooge ftand is de uwe , Mijne heeren !
„ Bij ons vloeit de regtspleging niet voort uit den
„ wil des konings , maar uit de natie en uit de grond„ wtt. De regterlijke magt is niet ondergefchikt * zoo
„ als nog niet lang geleden het geval was, aan de
„ willekeur van eene magt die , onder voorwendfel
„ van conflict , of welk ander het ook zoude hebben
„ mogen zijn , de burgers aan derzelver natuurlijke
„ regters onttrok. Wanneer men u in het vervolg
„ eenig geuit gevoelen, uit het groote magazijn ,
„ waarin al de wetten van het gemeenebest , van het
„ keizerrijk of van het beftuur dat onder ons heeft
„ opgehouden te beftaan , wil aanhalen , dan zal het
„ uw pligt zijn om terftond te onderzoeken of het
„ conftitutioneel is of niet- — Niet een eenig von„ nis, befluit of reglement zal van kracht zijn in
„ uwe oogen wanneer het niet overeenkomftig de
„ wet is. "
Eene bittere fpotternij! In den oogenblik toen de
Voorzitter deze aanfpraak deed , werden zes achtingwaardige mannen uit derzelver huizen weggevoerd (*),
en aan derzelver natuurlijke regters onttrokken (zon
der dat er eenig conflict daarna is opgeworpen). Zij
werden in kluisters geklonken , en in de gevangenis
van
(*) De Heeren fkomokt , couvreüs van Maldeghem , MiCBBt
DEBAiaLEHOST en -verscheidene Advokslen uit Gend-
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van de Citadel geworpen , in afwachting van eene
bijeenroeping van eenen krijgsraad , die uitfpraak zou
doen wegens eene overtreding door de drukpers be
gaan , waarmede deze mentenen werden befchuidigd»
Verraderlijke of onbekwame ministers , die eene co .
medie meenden te fpelen , welke wij door den rook en
het gebulder van het gefchut niet konden zien of hoo«
ren I . . . Indien eens al derzelver ftaatkundige daden ,
door den foldaat beoordeeld en toegelicht werden , en
daardoor voor Frankrjk een licht ontftoken werd ,
hetwelk door eene machiaveliefche diplomatie wordt
verduisterd !
Er is thans in het ganfche Franfche leger geen en«
kei foldaat die de Belgiefche zaak niet beter kent dan
de soülts (*) , de thiers en de guizots. Vraag
aan den Franfchen foldaat hoe zwaar de liefde van het
Belgiefche volk voor leopold weegt. „ Geen aasje "
zal hij antwoorden. Vraag hem of de Hollanders laf
hartig zijn. Zoo de Franfche foldaat aan wien gij
deze vraag doet, tot de lage volksklasfe behoort, zal
hij dezelve beantwoorden door u met den kolf van
zijn geweer op de borst te flooten , terwijl de meer
befchaafde krijgsman u de likteekenen zijner wonden
zal toonen , die hij gekregen heeft , toen hij , man
tegen man , met de Hollanders ftreed. Vraag aan onze
kannonniers of de Hollandfche artilleristen bekwaam
zijn
(*) « Gekheid " zeide de maarschalk soult , < de Hollanders
c dorren niet rechten."
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zijn en hunne zaken verftaan en zij zullen u hun*
gefchut roonen hetwelk door de Hollanders onbruik
baar is gefchoten. Vraag aan de artillerie officieren of
de Hollandfche officieren de Franlche kogels vreesden
en zij zullen u antwoorden : „ zij (lelden zich even
„ zoo bloot voor ons vuur als wij ons blootftelden
„ voor het hunne, zij beklommen de parapets om de
„ ftukken te rigten." Vraag aan eiken Franfchen krijgs»
man of de Belgen moed hebben , en zij zullen u op
Hasfelt en Leuven wijzen. Vraag hen of de Belgen
menschlievend zijn, en zij zullen u fpreken van den
voorgenomen moord aan Hollandfche krijgsgevangenen.
Vraag hen of de Belgen de deugd der gastvrijheid
beoefenen , en zij zullen u de ellende verhalen , welke
zij op hunnen togt, en eenigen tijd na hunne aankomst
voor ontwerpen , hebben moeten verduren. Vraag aan
elk een , tot welk eene partij hij ook behoort , vraag
het zelfs aan den maarfchalk gerard , in welken
ftaat de Citadel van Antwerpen zich bevond , tijdens
de overgave , en of de verdediging daarvan tot het
uiterfte is volgehouden , en hij zal u antwoorden , dat
hij reeds vier dagen vroeger eene Capitulatie zou heb
ben voorgeflagen , want dat de Citadel geheel ver»
woest en een bouwval was.
Een ander moge deze gedenkwaardige belegering be«
fchrijven ; hij moge het roemrijkfte wapenfeit van den
tegenwoordigen tijd verhalen , en daardoor zijnen naam
vereeuwigen. Dat david uit zijn graf verrijze , en
voor de nakomelingfchap een tafereel fchetfe van de
eervolle verdediging eener fterkte, die in de? nabijheid
van

i.
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van de plaats zijner balüngfchap ligt (*). Maar da..
de lafhaitigen zich niet vermeten , om in de nabijheid
van onze werken te komen , want derzelver lage zie»
len zouden veelligt willen gelooven , dat de gramfchap
en de toorn ons heeft doen handelen. — Neen, de
gramfchap wijzigt de pogingen van eenen Franfchen
krijgsman niet! Hij wil zijnen roem daardoor niet
bezoedelen. Hij wil dien roem inoogsten daar waar
hem de kroon der overwinning wordt voorgehoqden ,
al is het dan ook dat hij als een werktuig, van eene
fchandelijke diplomatie, gebruikt wordt. Zijne laaurieren zijn zijne verovering, en nadat hij overwonnen
heeft , reinigt hij zijne bebloede wapenen , en zich
voor de grenzen van Frankrjk vertoonendé , zegt hij
tegen zijne wapenbroeders; „ Dit is beter dan de
„ vernietiging van de leeuw van Waterloo! Varrus
„ is gewroken."
Het verfchrikkelijke befluit van buzen en de daarop
gevolgde koninklijke befl uiten , die men zou kunnen
vergelijken bij iemand, die zich bij een fterfbed neder
zet om den zieltoogenden tot den dood voor te be
reiden , hadden in Antwerpen alom fchrik en angst
verfpreid , en vele inwoners die ftad doen ontvlugten.
Maar de ftad Antwerpen zal in deszelfs archieven de
troos:
(*) DaVId , een der beroemdste fransche schilders die uit
frankrijk was gebannen, omdat hij , in de nationale conventie ,
voor den dood van lodewuk XVI. had gestemd , en zijn ver
blijf te Brussel hield waar hij ook gestorven is.
'DE VERTalER.
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troostrüke woorden van den maarfchalk gbrard be
waren , even zoo als de bewijzen van veiligheid
welke het edel karakter van den Generaal chassé aan
die ftad heeft gefchonken , in weerwil van al die vuige
lastertaal van de dolzinnige Belgen. Maar ook zal
diezelfde ftad Antwerpen, om alles in een tafereel te
begrijpen, veelligt wel aanteekening houden van het
fchandeUjke feest , dat in dezen bedroevenden tyd
werd gegeven , en hetwelk in de navolgende ftukken
zoo zeer naar deszelfs waarde behandeld wordt.
„ Antwerpen, den 8. December 183a."
„ Aan uwe overwegingen , mijnheer ! laat ik het over
„ om te oordeelen over het gedrag dier ellendige, niets„ waardigen, die gisteren den fpot gedreven hebben
„ met den droevigen toeftand des volks , door het
„ geven van eeu feest in eenen oogenblik waarin ons
„ leger door het brandmerk der fchande is bezoedeld,
„ in eenen oogenblik waarin twee derde gedeelten
„ der inwoners van deze ftad , aan de koude en aan
n de ellende zijn ter prooije gegeven , en waarvan het
„ andere gedeelte in de omftreken van de ftad rond.
„ dwaalt.''
„ Gisteren avond ten zeven ure is er groot feest
„ geweest in het paleis des Konings , er is muzijk
„ geweest , er zijn nationale liedjes en vaderlandfche
n gezangen gezongen ; het orchest werd beftuurd door
„ de Heeren den Generaal d'hane en den Markies
„ de chasteler , die even zoo als alles , wat het
„ gevolg des Konings uitmaakt , zoodanig geplaatst
« wa-
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waren , dat zij wel door de rook der opgedragene
fchotels met fbijzen , doch geenszins door den rook
van bet gefchut der Citadel gehinderd werden.
Schande over die ongelukkigen , die zich minder
verheugen over de gewenschte overwinning van
hunne bondgenooten dan zij wel berekenen , welk
veilies zij voor hunne eigene zaak te duchten hebben."
„ De Heer d'hane heeft zeer veel te berispen gen vonden op het beftuur der belegeringswerken , voor
„ de Citadel. De Generaals haxo en neicre , heb„ ben den Koning op het dringendfte verzocht, dat
n de Generaal d'hane hun zou worden toegevoegd.''
„ Ik verzoek u manheer , om het bijgaande ftuk
„ eene plaats in uw dagblad te vergunnen , en mij te
„ gelooven enz."
„ Een van uwe Inteekenaren,"
n DE LOOPGRAVEN EN HET FEEST.

»

„ Het is aangenaam een fchip in den
n ftorm te zien , wanneer men aan
„ land ftaat.
„ lUCRET1uS."

n Die ellendigen hebben niet gebloosd , toen zij
„ feestzangen aanhieven , in den oogenblik dat men
„ treurmuzijk en lijkzangen had moeten doen hcoren."
y, Zij hebben de fmarten der gewonden en de dood„ fnikken der ftervenden , te midden van hunne waly, chelijke Bachanalen , vergeten."
„Als
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„ Als kwakzalvers uitgedost , vreesden deze opge»
fierde krijgslieden , dat hunne fchitterende uniformen
door de vijandelijke kogels zouden worden befchadigd. Schrik niet voor de vlekken , welke gij veelligt gelooven zoudt bloedvlekken uit deze of gene
edele borst gevloeid te zijn. — Zij zijn niets anders
dan de gevolgen van een fchandelijk en vernederend
feest,"
„ Zij hebben niet gebloosd , die laaghartigen om den
roem en de eer te hooren bezingen, terwijl zij tranen
van weedom en van woede hadden behooren te
weenen , wegens de vernederende rol welke zij moeten vervullen."
„ Zij behoeven champagne - wijn om hunnen moed
op te wakkeren, en zij moeten door de tooverklanken van krijgsliederen worden aangevuurd; derzelver eigenbaatzuchtige en onbefchaamde hebzucht
vordert gezangen , waardoor zij verknochtheid en
getrouwheid huichelen. Schande , eeuwige fchande
over u, menfchen zonder ziel en zonder fchaamte,
die bloemfestoenen en gezangen verlangen , in eenen
©ogenblik , waarin de asch der vernedering alleen
uwe hoofden moest bedekken."
„ Maar befproeit de vreemdeling de loopgraven ,
voor Antwerpen niet met zijn bloed ? Is de vreem»
deling niet daar om deze menfchen met zijn zwaard
te befchermen? heeft hij zijne batterijen niet opge»
rigt tusfehen de plaats waar zij hun feest vieren en
tusfehen het vuur des vijands ? "
„ En terwijl een nationaal leger van verontwaar»
diging fiddert daar het deszelfs dapperheid , door
,, de.
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de ijdele woorden der diplomatie , in kluisters ziet
geklonken ; terwijl onze krijgslieden het lot der
vreemdelingen benijden , die hun zulk eenen fchoo»
nen oogst van roem ontrooven ; terwijl zij van
verlangen branden om aan Europa te bewijzen dat
zij in de velden van Hasfeh en Leuven zijn verraden en aan het ongeluk zijn gewijd geworden,
dat zij niet lafhartig zijn geweest, dat het hun
niet aan krijgstucht heeft ontbroken ; terwijl dit
alles plaats heeft befpotten hunne generaals hunne
regtma'.ige droefheid , waarvan zij zich geen begrip
kunnen maken — zij geven zich over aan brasfery
en door hun losbandig gefchreeuw verdoven zij den
donder des gefchuts van de belegering. "
* En terwijl de ongelukkige landbewoner, door de
fcherpe tanden der behoefte verfcheurd , verre van
zijne verwoeste hut ronddwaalt , verflinden zij , bij
hun fchandelijk gastmaal , het zweet des landbouwers en des kunftenaars, "
„ En terwijl elk fchot uit het Hollandfche gefchut
weeklagtig in hunne zielen moest wedergalmen ;
terwijl zij het als eene vernedering moesten be»
fchouwen, dat zij gedoemd zijn om de hun opgelegde en werkelooze rol in dit tooneelfpel te vervullen , waarin zij niets meer dan figuranten zijn ;
terwijl het bloed der dapperen vloeit , zwelgen zij den kostbaarften wijn , en vullen zij hunne
magen met welfmakende fpijzen. — En zoo een
van hun vallen mogt , dan is het door de kracht
van den madera - wijn of den Chambertin/'
„ Eere zij deze Epicuristen van weiken berchoux
» de
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de homerus zou zijn geweest. Zij hebben de
overleveringen der impériales van nero , de weilustige feesten van lucullus verre achter zich gelaten. Het valt gemakkelijk den welfmakcnden drinkbeker te ledigen , terwijl de verwoesting en de dood
rondom de feestzaal zwerven.
„ Op de tinne des Capitools gezeten , met bloemen
omkranst , in tyrus purper gehuld , den liefel ijken
reuk van brandende fpecerijen genietende, en door
eene menigte van flaven , die op zijne wenken vlie»
gen, omringd, verheugde zich nero bij den brand
van Rome , terwijl hij uitriep :
c Slaven brengt mij nectar en rozen ,
c De reuk der rozen is liefelijk."

„ Eere dus , Eere zij den heer d'hane , den heer
van aerschot en de overige gasten van het edele
feest van ontwerpen l zij hebben bewezen dat zij de
waardigfte Aides de Camp zijn , van een opperhoofd
die getoond heeft meer kennis van keukengereedfchap
dan van batterijen en gefchut te bezitten."
Aldus vierde leopold , door prachtige en kostbare
gastmalen, door tafelfchuimers omringd, de lijkfeesten
van onze dapperen.
De Aides de Camp des Konings, van derzelver
bedwelming teruggekomen zijnde en de verachting
van alles wat edel denkt op zich hebbende geladen,
vreesden nu de gevolgen welke zulk eene buitenfporigheid zou kunnen hebben , ten aanzien van den geest
onzer troepen , en nu poogden zij te vergeefs, door
mtd"
„
„
n
„
„
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middel van de dagbladen, het fchandelijke in het ge»
drag van hunnen meester te verbloemen. De drukperfen van alle partijen hadden reeds , in onuitwischbare letters , het voorgevallene geboekftaafd. Toen
begaven zich de d'hanes de steenhuize , de
chastelers , de aerschots ea de prisses naar
het bureau der dagbladen om , onder bedreiging van
den dood , eene verklaring te vorderen dat men , bij
gelegenheid van dat feest , niet gedanst had (*}.
Het volgende ftuk verfcheen den volgenden dag ,
en werd , met de eigenhandige onderteekening van den
Opfreller , aan het huis des Konings gezonden , en
aan leopold ter hand gefield:
„ Hoedanig men de vrjheid van de druk~
„ pers in België verftaat."
„ Toegezonden aan het huis des Konings"
„ Wanneer eene omwenteling een drukkende last
„ voor een volk geworden is ; wanneer zoodanig eene„ omwenteling geene ijverige voorftanders meer heeft
„ dan alleen zij die den troon omringen j wanneer de
n fchan(*) De markies de cbasteler ontmoette den heer raoui.»
den dag nadat dit schandelijke tooneel had plaats gehad , en
hij beet hem toe: « Wanneer gij het hart hebt om in uw
c dagblad iets beleedigends tegen het huis van den Koning >
c mijnen meester , te plaatsen, dan zal ik u doodsteken , als,
t eenen hond , waar ik u ook zal ontmoeten."
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„ fchande gepaard fchijnt te gaan aan bet bezit van
» openlijke ambten en bedieningen ; wanneer de eer„ lijke man de ministerieele erfenis ontwijkt om aan
„ de hem dreigende onheilen, de rampen van zijn
» vaderland, te ontkomen; wanneer de oogen des
„ volks terneder zijn geflagen even als die der lijf„ eigenen en wanneer zij niets anders ontmoeten dan
„ vreemde meesters; wanneer dit alles het werk is
„ van eenigc mannen die geene andere bekwaamheden
„ bezitten dan die van listige kuipers en intriganten,
„ en wanneer eindelijk de geregtshoven het Hoofd
„ van den (laat en deszelfs medegenooten ter prooije
„ overlaten aan den geefel der dagelijkfche drukpers ,
„ dan is daarvan het natuurlijke gevolg dat eenige
„ voorvechters, met degens en ftokken gewapend,
» de Bureaux der dagbladen komen belegeren, ten
„ einde hem te firaffen die de gedachten en de ge., vcelens der natie, door middel van de drukkunst,
„ openlijk durft bekend maken. "
„ Hier zijn foett niet de gewone agenten van de
„ openlijke magt die derzelver vonnis uitfpreken ...
-„ Een procureur des konings weigert zijne gendar'„ mes; — het volk weigert derzelver (Iraten daartoe;
„ de moordenaars der gaillards en der voortmans
„ weigeren derzelver dolken. . . . Maar nu komen de
'„ prachtig gekleedde Aides de Camp van den Koning
„ der omwenteling, om den Schrijver, dien door hunnen
„ meester de vrucht van vijftien jaren arbeids ontno\ men is, met hunne lafhartige gramfchap te be»
„ dreigen
Maar nu ook ontwaakt de moedige
„ man en bij gebrek van wetten , klaagt hij voor het
ver»
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„ verlicht Europa hen aan , die , om hunne fcharr.
„ de te bedekken , de fabel trekken en met den
„ dood dreigen. "
y. Een Gouvernement dat reeds van den oogenblik
„ van deszelfs geboorte, verachting liet blijken tegen
„ alle maatfchappelijke welvoegelijkheden. Een hof dat
„ fprakeloos bleef , toen wij aan gansch Europa , die
„ hooge Ambtenaren aanwezen , die even ah Cani»
„ balen rondom het nog warme lijk van eenen Fran»
nfchen Ambasfadeur dansten {*). Menfchen die
„ ongevoelig waren bij den dood van den voortreffe„ lijken Graaf belliard , diezelfde menfchen bekla„ gen zich nu dat wij hen voor het publiek ten toon
„ ffellen , wegens derzelver ijskoude onverfchilligheid ,
„ nopens de rampen van Franfche krijgslieden ; wegens
„ derzelver prachtige en fchitterends kleeding , en we„ gens derzelver brooddronkene gastmalen in eene
„ ftad , die door hen en voor hen , aan de ellende en
„ het ongeluk is overgeleverd."
„ Maar
(*) De

diensten

aan België bewezen

door den Graaf

aDOOStiK belliard , Luitenant Generaal , Pair van Frankrijk
en Ambassadeur te Brussel, zijn genoeg bekend.

In de

maand van Februarij 1832 had deze generaal in het kabinet
van Koning leopold gearbeid , hij werd ongesteld en verliet
het paleis.. .. maar zijne ongesteldheid nam zoo spoedig toe,
dat hij verpligt was om zich op eene bank , in het park , ne
der te zetten.... daar vond men hem zieltogende, en twee
uren daarna was hij niet meer.

Om acht ure des avonds had

er eene danspartij in het paleis van leopold plaats.
ds R. ....
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„ Maar zijt gij dan de dienaars niet meer van hem ,
„ die den dood van uwen weldoener met eene dans„ partij vierde? Vreest gij dan dat Franfche leger dat
„ u veracht , dat deszetfs bloed voor u (lort, maar
„ waarvan de minfte der krijgslieden zou weigeren u
„ de hand te drukken.'.... Vreest gij dat een Arti„ kei in een dagblad aanleiding zou kunnen geven ,
„ dat dit leger u aan uw lot zou overlaten, terwijl
„ uwe onwetende traagheid, de gewonden van dat
„ leger ongeftraft overlaat aan de (her pende koude,
„ aan het vochtig jaargetijde en aan al die ontberin„ gen , welke het fterkfte ligchaamsgeftel naauwelijks
„ zou kunnen verduren ? . . . Neen , dat leger is ge„ trouw aan zijne vaandels , en gehoorzaam aan zijne
„ bevelhebbers ; het zal de grachten , die het van
„ uwen vijand affcheiden , met zijne regementen dem„ pen. . . . Het zal tot in het hart dar Merkte door„ dringen , om uwe Epauletten te winnen. . . om u
„ te redden... het zal fterven indien het noodig mogt
„ zijn. ... En deszelfs dienften zullen door u wor„ den vergeten , even als die van de mannen van
„ September, waarvan gij de overblijffelen verteerd."
„ Het Franfche leger verlangt geene lafhartige groot.
„ fprekerij van u ; want het is alweder ten aanzien
„ van eenen Franschman , tegen wien gij heden uwe
„ onbefchoftheid den teugel hebt gevierd. "
„ Om u uit uwe domme onwetendheid te ver„ heffen, en om u tot befchaafde menfehen temaken,'
„ ontbood Koning willem eenige geleerden uit alle
„ deeien van Europa. Een van die geleerden , de
„Heer raoül, heeft federt vijftien jaren eenen
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zetel in eene uwer Univerfiteiten bek'eed. Het
voorloopig Gouvernement verleende hen eene. kleine
jaarwedde , en gij ontneemt hem de vruchten van
zijnen onvermoeiden arbeid. ... en , ondankbaren !
Onder u zie ik menfchen : de Secretaris van leopold , Gouverneurs van Provinciën , . die door
Profesfor raoul uit de diepe onwetendheid , waarin
zij gewikkeld waren , zijn opgerigt geworden. (*)
„ De Heer raoul , onder wiens opzigt een dagblad gefchreven wordt, waarvan de wijsgeerige
leerftelfels aan Eurofa moeten doen vermoeden , dat
gij gefchikt en bevattelijk genoeg zijt om eenen
verheven ftijl te begrijpen; deze geleerde moest dus
een voorwerp van uwe achting en van uwen eerbied
zijn geweest , en gij komt hem bedreigen. . .Gij
„ wilt
(*) De Heer VaN prat, Secretaris der com mandementen va»

LEOrold;

de Heer t:elemans , gouverneur van de provincie

Luik. Deze laatste , de zoon van eenen zeer armen bakker te
Brussel, werd ten kosten van Koning wiliem opgevoed, hij
voltooide deze zijne opvoeding door de voornaamste Staten
van Europa te bezoeken , alweder op kosten van den Koning
der Nederlanden. Daarna werd hij door dien Vorst tot requestmeester benoemd. Maar nu werd hij medelid van eene
zamenzwering tegen zijnen weldoener , dit had reeds plaats
een paar jaren voor de Belgiesche omwenteling van Septem
ber 1830. Koning lïOpOld heeft hem thans zijn gouvernement
ontnomen. Tieiemans beklaagde zich daarover tegen iemand;
en deze antwoordde hem: « Ja wat zal ik u zeggen, mijn
c vriend ! thans kunt gij oordeelen hoe bedroevende het is
« wanneer men ondankbaar wordt behandeld."
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„
„
„
„
„

wilt hem noodzaken om een Artikel te herroepen ,
waarvan de Schrijver u bekend is . . . . ? Waarom
roept gij hem niet voor uwe regtbanken , zoo hij
u belasterd heeft ? . . . Maar
u te belasteren. . . . Zou daartoe de mogelijkheid wel beftaan ?
„ Hij heeft gezegd dat gij te Antwerpen een feest
„ hebt gegeven. . . . Maar hebt gij dan den fpot niet
„ gedreven met al de rampen die uw vaderland druk„ ken ? . » . Hebt gij dan niet uw voordeel met die
„ rampen gedaan ? . . . Hebt gij dan niet het nage„ flacht gedoemd , om zich te rangfchikken onder een
„ vaandel , waarop men lezen zal : "
„ De eerfte daad van het Belgiefche koningfchap
„ was de fchandelijke vlugt voor Leuven, waartoe
„ onze lafhartigheid het teeken gaf. "
„ De tweede daad was de afftand dien men gedaan
„ heeft van onze medegenooten van Limburg en Lu„ xcmburg. "
„ En eindelijk de derde (eene onuitwischbare vlek)
„ om ons leger van honderd dertig duizend man te
„ vernederen , riepen wij zestig duizend man Franfchcn
„ in , ten einde eene Brigade Hollandfche Infanterie ,
„ die in eene verfterkte plaats befloten was, te be«
n vechten. "
„ Ziedaar uwe aanfpraak op de achting van het
„ publiek. ''
»*En gtj die dagelijks door uwe gehuurde druk„ petfen alles, wat eerbiedwaardig in Europa is, doet
„ beleedigen. ... Gij wilt door de drukpers vern fchoond worden?
,., Toen ongelukkige huisgezinnen de benaauwde
M ftad

„ ftad Antwerpen ontvloden , hebt gij toen infchrij„ vingen geopend om bun lot te verzachten? Hebt
„ gij uwe prachtige rijtuigen doen dienen om ben ,
„ die niet gaan konden , te vervoeren ? Hebt gij de
„ opoffering , die de maarfchalk gerard zich zelven
„ heeft afgedwongen, ten aanzien van de ftad Antn werpen , niet willende dat zij de rampen des oorlogs
„ zou ondergaan , en daarom beflottende dat de Gita„ del van de andere zijde zou worden aangetast;
„ hoezeer de aanval van de andere zijde oneindig
„ minder Fransen bloed zou hebben gekost , hebt gij
„ die opoffering wel kunnen bevatten?
n Wat hebt gij gedaan om de hulpbetooning van
„ Frankrjk te erkennen, daar dit land u een leger
w heeft toegezonden om eene vesting voor u te ver„ overen? Hebben uwe medeburgers het overtollige
„ van hunne tafels aan uwe edelmoedige redders toe„ gezonden, of aangeboden? Zijn er legplaatien in
„ gereedheid gebragt om onze gewonden eene Ieger„ ftede te bereiden ? — Neen de aarde die door hun
„ bloed doorweekt was , heeft hun tot eene legplaats
„ moeten verftrekken , en eenige takken van boomen
„ hebben hun tot brandhout moeten dienen."
„ En omdat gij; niet gedanst hebt , even als bij
„ den dood van den Generaal belliard , daarom
„ fchreeuwt gij over laster?
n Outvlugt het tooneel des oorlogs. ... laat het
„ aan twee edele natiën over om hunne gefchilled te
„ beflecnten , en om hunne gefneuvelden onder de
„ puinhoopen te begraven. Laat twee veldheeren,
„ wier ontwerpen gij onwaardig zijt te begrijpen ,
1 4
„ eene

w

„ eene Had fparen , welke , wanneer zij in hare jaar»
„ boeken de bijzonderheden van die gedenkwaardige
„ belegering opteekent, tevens zal gewagen van het
„ fchandclijke vonnis dat de onverbiddelijke gefchie„ denis over u zal uitfpreken. "
„ Gaat naar de achterhoede van het Franfche leger. . .
„ Gaat daar en ziet welk eene achting men aan de
„ overwonnen verfchuldigd is en bewijst. . . Gaat , gij
„ die trotsch en hoogmoedig, bij den zwakken, en
„ kruipend vleijende, bij den (terkeren zijt , gaat gij zien
„ hoe de Franschman den vijand dien gij hem hebt
„ veroorzaakt , vertroost ; ziet hoe hij zijn fober maal
„ met hem deelt! Ziet hoe hij, na hem overwonnen
„ te hebben , hem ook weet te verheffen. . . . Gaat
„ een lesje nemen bij deze krijgsgevangenen , uwe
„ voormalige wapenbroeders , die edeler , gelukkiger
„ en eerwaardiger zijn dan gij — want zij mogen
„ en kunnen aan hunne ouders en vrienden fchrijven :

-h* Alles is verloren , behalve de eer l
DE RICHEMONT.

De fnoeverij van den markies de chasteler.
bleef zonder gevolg... . Hij zou met geenen grijsaard
te doen gehad hebben ; hij wist zeer wel dat de regtbanken alleen den laster konden ftraffen , en dat men
zuivere waarheid en dus geenen laster had gefchréven.
Maar keeren wij onze oogen af van deze walge
lijke tooneelen , en vestigen wij die op Holland ,
befchouwen wij de daden van dat volk , hetwelk ,
hoezeer geheel aan zich zelven overgelaten , met
. de
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volhield.
Wij zullen eerst onderzoeken, welke de krijgsmagt
der drie legers , elk in het bijzonder was , namelijk
zoo als dezelve zich bevonden op den grond die van
Holland was afgefcheurd , en op de grenzen van dat
zelfde Holland'
EENIGE AANWIJZINGEN

Wegens de Franfche , Belgiefche en Holland*
fche legers.
Het Franfche leger , dat zich thans in België be
vindt, beftaat uit eene Brigade als voorhoede, vijf
divifiën Infanterie, waarvan eene als referve dient,
twee Brigades ligte Cavallerie en twee Divifiën referve
Cav*allerie. Deze corpfen zijn , als volgt , te zamengefield :
De Voorhoede. De Hertog van orleans. Drie Bataillons ligte Infanterie, vier Eskadrons lanfiers en
vier Eskadrons hufaren.
De Eerfte Divifie. De Generaal sebastiani. Drie
Bataillons ligte Infanterie en negen Bataillons Infanterie
van linie.
De Tweede Divifie. De Generaal achard. Drie
Bataillons ligte Infanterie en negen Bataillons Infan
terie van linie.
De Derde Divifie. De Generaal jamin. Drie Ba
taillons ligte Infanterie en negen Bataillons Infanteria
van linie.
15
De
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De Vierde Divifie. De Generaal fabrk. Twaalf
Bataillor.s Infanterie van linie.
De V'jfde Divifie. (referve) De Generaal schram.
Drie Bataillons ligte Infanterie en Zeven Bataillons
Infanterie van linie.
Twee Brigades ligte Cavalerie , de Generaals lawoes .
tine en simonneau , twaalf Eskadrons Jagers te
paard en vier Escadrons hufaren.
Divifie van den Generaal dejean. Vier Eskadrons
hufaren , vier Eskadrons Jagers te paard en acht Es
kadrons dragonders.
Divifie van den Generaal gentilsaintalphonse.
Zestien Escadrons kurasfiers.
Aldus beftond het leger van het noorden uit een en
zestig bataillons en zes en vijftig Escadrons.
Het Belgiefche oblervatie leger beftond uit vier
Divifien Infanterie.
De Eerfte Divifie^ De Generaal hu rel. Drie Ba
taillons ligte Infanterie en twaalf Bataillons Infanterie
van linie.
De Tweede Divifie. De Generaal DUVivrER. Drie
Bataillons ligte Infanterie en twaalf Bataillons van linie.
De Derde Divifie. De Generaal goktiials. Drie
Bataillons ligte Infanterie, Drie Bataillons Infanterie
van linie en vier Bataillons garde civique.
De Vierde Divifie. De Generaal daine. Twaalf Ba
taillons Infanterie van linie. Zes Bataillons garde civique.
Cavalhrie- Twaalf Escadrons jagers te paard. Twaalf
Eskadrons lanciers. Vier Escadrons veldontdekkers
(jlclaireurs), Vier Escadrons guides. Drie Escadrons
gendarmes en negen Escadrons kurasfiers.
Al-
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Aldus befhat het Belgiefche obfervatie leger uit drie
en zestig Bataillons en vier en veertig Escadrons.
Zie bier ook de zamenftelling van het mobiele
Hollandfche leger.
,
Eerfie Divifie. De Generaal van geen. Zeven
Bataillons Infanterie van linie en vijf Bataillons Schut»
terij.
Tweede Divifie» De Generaal van saxen-weimar.
Acht Bataillons Infanterie van linie en drie Bataillons
Schutterij.
Derde Divifie. De Generaal MErjER. Vijf Bataillons
Infanterie van linie en zes Bataillons Schutterij.
Vierde Divifie. De Generaal cort heiligers. Twee
Bataillons van linie en twaalf Bataillons Schutterij.
Cavalerie. De Generaal trip. Acht Escadrons
kurasfiers. Negen Escadrons ligte dragonders. Vier
Escadrons hufaren en vijf Escadrons lanciers.
Zoodat het Hollandfche leger beftaat uit acht en
veertig Bataillons en vijf en twintig Escadrons.
De post van Chef van den Generalen Staf wordt ,
bij het Hollandfche leger, door den Generaal con
stant DE REBECQUE Vervuld.
De Schutterijen in Holland beftaan uit vier en
twintig Afdeelingen , ieder van twee of drie Batail
lons , welke groot zijn van vijf tot zeven honderd
man. De Infanterie van linie beftaat uit acht en der
tig Bataillons. De meestgeachte corpfen der Schutterij
zijn die uit de Provinciën Gelderland en Vriesland.
De Bataillons van deze laatfte Provincie -verloren , zoo
als men zegt, in de maand Augustus 1831. zeer vee[
volks in het gevecht bij Zonhoven.
De

— 140 —

De Hollandfche Cavalerie beftaat uit i°. Drie regementen kurasfiers , onder bevel van: N°. i. den lui
tenant kolonel nijpels, N°. 3. den kolonel bouwens,
en N°. 9 , den luitenant kolonel schneitter. 2. Twee
regementen ligte dragonders, onder bevel van N°. 4,
den luitenant kolonel van campen (de Heer de roisin
is kolonel titulair), en N°. 5, den luitenant kolonel
dumonceau. 3°. Een regement hufaren N°. 6. den
kolonel van balveren. 4°. Een regement lanfiers
N.°. 10 , den kolonel posson , de majoors gantois ,
bellefroid en de lenne. 5°. Een Escadron gen
darmes of tnarechausfés. Den majoor van brummbl.
De Artillerie beftaat uit : 1°. Vier Bataillons belegeringsgefchut. a°. Vier Bataillons veld-artillerie. 3°. Een
Bataillon Artillerie Schutterij. 4°. Een Bataillon Vrij»
willige Artilleristen. 5°. Een Escadron ligte Artillerie,
hetwelk gecommandeerd wordt door den kolonel list
en den luitenant kolonel falter , en waarvan de
referve onder bevel (laat van den majoor ramaer.
Er beftaan in Holland negen vrijwillige Jagercorp »
fen , zijnde i°. de jagers van van dam , onder bevel
van den Heer van dam, lid van de Tweede. Kamer,
en zijnde een Bataillon van zes honderd man. a°. De
Leidfche jagers , kapitein van boecop , twee honderd
vijftig man sterk. 3°. de Utrechtfche jagers , kapi
tein wilhelmi twee honderd zes en zestig man
fterk. 40. De Groningfche jagers , onder bevel van
den eerften luitenant van resteren , honderd
dertig man fterk. 5°. De Noord - Hollandfche ja
gers, kapitein rookmaker , twee honderd en vijftig
man fterk. 6°. De koninklijke jagers, kapitein buchNER
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helmi, twee honderd man fterk.- 7°. De NoordBrabandfche jagers , honderd en twintig man fterk.
8°. De Groningfche flankeurs , kapitein van der.
brugge , honderd vijftig man fterk, en 9°. De jagers
te paard van Zeeland, de eerfte luitenant risseeuw.
Deze jagers , met uitzondering van de flankeurs ,
die gewone geweren hebben, en een gedeelte uitmaken
van de grenadiers der garde, zijn gewapend met ge
trokken busfen. Elk van deze vrijwillige corpfen is
toegevoegd aan eene Brigade van het leger te velde,
waarbij zij dienst doen als tirailleurs. Onder de Bataillons Schutterij en onder verfcheidene Escadrons
Cavalerie , vooral bij de lanciers , bevinden zich een
groot getal vrijwilligers die zich op eigene kosten
geëquipeerd hebben. De Profesforen bij de Univerfiteit te Utrecht , j. fremeiue en c. vernet, die
nen , de eerfte als onderofficier bij de artillerie van de
Utrechtfche Schutterij , en de andere als gemeen artillerist bij een Escadron rijdende artillerie. De Heer
a. van maanen, zoon van den minister van Juftitie ,
is gemeen fchutter in een mobiel Haags SchutterBataillon , waarbij de Generaal odonel als gemeen
foldaat dient. Voor het overige ftaan alle vrijwillige
corpfen onder bevel van militaire officieren , die uit
de troepen van linie zijn genomen. Alleen de onder
officiers en korporaals plaatfen worden door vrijwilli
gers bekleed.
Het militair commando over Noord'- Braband is
toevertrouwd aan de Generaal majoor georoe , die
tevens het bevel voert' over het kasteel van 's Hertogenbosch. De Burgerlijke Gouverneur van deze Provin»

.-&
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vfncie is een geboren Belg, deze is de Heer van
oen bogaerde , van Sint Nico/aas.
Zie hier eene opgave der Garnizoenen van de voornaamfte fterke plaauen in Noord - Braband.
Bergen op Zoom. Bevelhebber, de luitenant .gene
raal van der capellen , twee Bataillons NoordBrabandfche Schutterij. Twee Bataillons Utrechtfche
Schutterij , kolonel d'ablaing van gissenburg ,
luitenant kolonel lbidschbr. .Een Batailloo ZuidHollandfche Schutterij , majoor van kinschot ; en
een Bataillon van bet depot van het regement No. 10,
majoor thion.
's Hertogenbosch. Bevelhebber, de generaal majoor
george. Drie Ikta illons Noord -Hollandfche Schutterij,
een marsch - bataillon , majoor wageningen, een Ba
taillon Noord » Brabandfche Schutterij.
Breda. Bevelhebber , de Generaal majoor wilde
man. Een Bataillon Zuid - Hollandfche Schutterij ,
Majoor imans ; twee Bataillons Gelderfche Schut
terij , de kolonels veeren en van den bruggen
van CRooy ; een Bataillon Overijfelfche Schutterij ,
de luitenant kolonel goïte , een Bataillon NoordBrabandfche Schutterij , de majoor muller en een
Bataillon van het depot ae. Regement.
Zoodat deze drie Heden door zestien Bataillons zijn
bezet.
Maastricht , waar de luitenant Generaal dibbets
het bevel voert , en onder wien de Generaal majoor
van boecop , als tweede bevelhebber is geplaatst , is
bezet door zes Bataillons Infanterie van linie van de
Re*
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Regementen N°« 8 en N°. 13, en drie Eskadrons
kuraafiers N°. 1. onder bevel van den luitenant kolo
nel nijpels. De Generaal majoor verkouteren
voert daar het bevel over de artillerie.
De afdeeling van de Schelde , onder bevel van den
Generaal chassê , bevat in zich vijf voltallige Bataillons van de Regementen N°. 10, 7 en 13 en eenige
detachementen, van onderfcheidene fterkte, van de re
gementen N°. 18, 12, 2 en 9 (*), zoo als ook
twee Bataillons Artillerie No. 3 en 6.
De Hollandfche magt , op den linker oever van
de Schelde, ftaat onder bevel van den luitenant Gene
raal de rock, en beftaat uit twaalf Bataillons In
fanterie.
Het perfoneel der Hollandfche zeemagt beflaat uk
drie Vice - Admiraals , drie Schouts- bij -Nacht, vijf
en twintig kapiteins , zes en dertig kapiteins luitenant ,
vijf en zeventig luitenants van de eerfte klasfe, tachtig
luitenants van de tweede klasfe, acht en zestig luite
nants van de derde klasfe en zes of zevenduizend
matroozen»
De Hollandfche zeemagt beflaat in de volgende
oorlogsvaartuigen.
Acht fchepen van linie , waarvan er zes met vier
en zeventig en twee met vier en tachtig Hukken zijn
gewapend.
Twin»
(*) De Auteur spreekt overal van regementen, dan wij
zullen den lezer

wel niet behoeven indachtig te maken,

dat ons leger thans geene regementen , maar wel afdeclingen, kent.
DE VERTAIEB..
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Twintig fregatten, waarvan het getal Hukken die
zij voeren bij de kleinfleu twee en dertig en bij de
grootflen vier en veertig is.
Veertien Corvetten , voerende twintig tot acht en
twintig (lukken.
Zestien Brikken , met acht tot tien ftukken ge
wapend.
Tachtig kanonneerbooten , voerende een vieren»
twintig ponder op de plegt, twee zes ponders op
den achterfteven en twee canonnades aan de beide zijden.
Het is opmerkelijk dat er onder de Ilollandfche
oorlogsvaartuigen niet eene enkele driedekker gevonden
wordt. Thans ftaan er verfcheidene fregatten , geboord
voor zestig ftukken , volgens het model der groote
fregatten van de Vereenigde ftaten van Noord- Ame
rica, op flapel.
Maar al deze oorlogfchepen die wij genoemd heb*
ben , zijn thans niet gewapend , fleclits twee fchepen
van linie zijn federt de Belgiefche omwenteling ge
wapend en geëquipeerd geworden , namelijk de Zeeuw
van vier en tachtig ftukken , geftationneerd op de
Schelde , en de Waterloo van vier en zeventig ftuk
ken , liggende aan den Helder. Elk van deze fchepen
is bemand met bijna achthonderd koppen. Het getal
der thans gewapende kanonneerbooten is zeer aanmer
kelijk , en dezelve zijn bemand met vijf en twintig tot
dertig koppen.
Het perfoneel van de Hollandfche Marine is vol
maakt wel te zamengelleld ; de meesten der hoofd»
officieren hebben bij het zeewezen van het Franfche
Keizerrijk gediend , onder bevel van den Admiraal
VER-
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verheul , thans pair van Frankrjk. De jongere
officieren zijn , voor het grootfte gedeelte , derzelver
kunde en bekwaamheden verfchuldigd aan de onbaat
zuchtige aanmoediging van den Admiraal van kingsbergen, die in 1781» onder bevel van den Admiraal
zoutman , de Engelfche vloot heeft helpen flaan.
Sedert eenige jaren betreurt Holland den dood van
dien edelen en moedigen zeeman.
De drie legers ieveren dus het volgende getal corp»
fen op :
Het Franfche leger 61 Bataillons en 56 Escadrons.
Het Belgiefche ... 63 Bataillons en 44 Escadrons.1
Makende tezamen . 124 Bataillons én 100 Escadrons.
Het Hollandfche leger 48 Bataillons en 25 Escadrons.
Langs de dijken , in de verflerkte fteden en in de
Citadel van Antwerpen , maakte dit kleine leger zich
gereed om de onafhankelijkheid van het oude Ntderland te verdedigen. En het bleef ook niet bij ijdele
woorden , dat Holland de verknochtheid van deszelfs
dappere kinderen erkende. — De handen van haar die
beftemd zijn om kroonen te dragen , arbeidden om
zwachtels , verbanden en plukfel voor de gewonden.
te vervaardigen , en de dochter der Rusficfche czaars
berekende voorzeker wat het vaderland van hare voor
ouders zou kunnen zijn , wanneer de vereenigde krach
ten van deszelfs kinderen, even zoo eensgezind) het
nationale grondbeginfel onderfteunden , als thans in haar
aangenomen vaderland plaats heeft. De koninklijke telgen
K
l . . -; kwa
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kwamen zich nederzetten, en het gedonder van het
Nederlandfche gefchut hooren , aan den oever van de
Schelde. Prins fredbrik doorkruiste de Schelde ,
midden door de djvifien van aciiard en sebastiani,
terwijl de Prins van oranje aan het hoofd van zijne
krijgslieden zich op de grenzen aan de zijde van Tilburg, bevond, hunnen moed aanwakkerende door
hun den glans des krijgsroems voor te houden, en
onze troepen ongerustheid genoeg veroorzakende om den
franfche, Prinfen het noodzakelijk te doen beichouwen,
dat zij zich , aan het hoofd hunner corpfen , naar de
uiterfle grenzen van België begaven, om den waakzamen vijand in het oog te houden.
Het was onder deze omftandigheden, dat de vol»
gende- bekendmaking te. Atnfterdam werd aangeplakt.
„ Landgenpoten ! niet eene plaats in Europa ver»
„ oorzaakt in dezen oogenblik meer belangftelling ,
„ dan de Citadel van Antwerpen , zoo wel ten aan„ zien van het belangrijke van die flerkte , als ten
„ aanzien van de groote magt der belegeraars en de
„ moedige verdediging der belegerden. Vrienden en
„ vijanden zijn wederzijds door bewondering bezield.
„ Eerbiedwaardig is de grijze bevelhebber van die
„ Merkte, zoo wel als al die genen , die onder hem
„ den roem en de onafhankelijkheid van oud Neder„ land verdedigen ! Gode zij dankt zijn gedrag ver„ vuld aller harten met krijgsmoed — en deze eer„ bied is geene ijdele vertooning, wanneer men de
„ groote overmagt des vijands, de moeijelijkheid der
„ verdediging , en de onbefchrijfelijke gevaren , waar*
„aan onze foldaten en zeelieden zijn blootgefteld, in
„acht neemt."
^^

„ Waardige landgenooten ! iedereen is overtuigd dat
„ de pligt hem gebiedt , om zijne erkentelijkheid aan
„ die dapperen fe betbonen , ieder naar zijn vermo»
„ gent Dit gevoel moet elkeen- doen wenfchen om een;
M fonds bijeen té brengen, ten einde een bewijs te
„ geven .van nationale- dankbaarheid' voor hen , die- de
* Citadel en; de ottdérhoörige forten verdedigen, en>
+ hen- dié zich op de lbhepert op dë Schelde bevin-*
„ den , om voof zoo verre dë bijfiengebragte gelden1
t, her zullen- vergunnen , daarover* te- befchikken, ten'
„ voordeele van de vrouwen en kinderen van hen ,!
„ diè den heldendbod vod» on» vaderland fterven* '*
„ Vaiii ondërfcheidënë kanten hébben wij vernökiëfiV
„ dat vélert vfctt onze landgenooten- alleen- flechfs or>'
„ den' oogenbtik wachten, waarin' men denaïgeraèeneo1
„ wensen- daaromtrent zou1 doei» kentiëh.'* i: - ':„ Wij zijn dus verzocht geworden om eénë GöW*
„ misfie daar te ftellen, die zich zal belaitén- met
„ hét inzamelen der giften , ten- einde het voorgeftelrJe
* doel té bereiken , hulde doende aanden1 moed onzer
w landgenooteri , hetzij door' hen te beioonen , zoo
„ Gdd hen in den ftrijd behoedt , of door hurme
„ weduwen en Kinderen te ortdërrtëünenV, zoo zij voor
„ dë Kèitfgè zaak mogteta lheu?elefü".
-, e . a
„ Dë*Comrfrisfie is overtuigd-, -dat' het- welgevallig1
„ aan iedereen zal zijfr-, onf- op deze wijze hulde' te:
„ bewijzen- aan zoo veel lAëësis , en- zaldüs'de-ijoê^
„ alge- ' maatregelen : öémtn; tot- bat ontvangen déc
„giften.-""
:
: -tv ;>
^Amjlacdam den 10V Deeember 183a;."
HierJ volgden dé 'cndértètkeriingehi

Ka

Ta.
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Tabak en alle andere noodwendigheden voor de
troepen, werden in eene groóte menigte ontvangen
door hen , die zich belast hadden om dezelven naar
de Citadel te zenden. Het was een huisgezin dat in
eene fterkte was opgefloten. Het waren de zonen
van. Holland , en deze goede moeder wilde in al derzelver behoeften voorzien , en daar zij de verdediging
van haar aanwezen niet aan de zorg van huurlingen
toevertrouwde , wilde zij ook zelve zorgen voor hare
dappere kinderen , en derzelver lot zoo veel mogelijk
verzachten.
Wij ook , wij hadden ook bloedverwanten , maar
was het dan voor dezen dat wij ftreden ? . . Neen het
was voor den roem , voor die edele herfenfchim van
alle eeuwen , die de oogenblik van derzelver ge»
boorte , in de harten der volken . niet overleeft , dan
wanneer zij aan de opvolgende geflachten geluk en
welvaart verzekert.
Franfchen I wrj ftreden voor de Belgen. . . Voor
zeker was daarmede roem voor ons te verwerven ,
maar vrede , geluk en welvaart voor hen. . . Zoodanig
moest ten minften de meening zijn geweest van hen,
die ons in België hebben geroepen. Wij zouden dus
niets anders dan laauweren in ons oude vaderland be
hoeven te brengen. » . België moest voor ons zorgen ,
zoo lang wij op deszelfs bodem ons bevonden. —
De gefchiedenis heeft reeds vermeld, hoedanig onze
intogt is geweest. . . ons verblijf aldaar is bekend ,
en zoo de langdurigheid van de belegering aan onze
bondgenooten onverdragelijk begon te worden, dan
was dit minder uit hoofde van de verliezen, die wij
da
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dagelijks moesten lijden , dan wel omdat men aan
België beloofd had , dat wij terftond naar Frankrijk
zouden terugkeeren zoodra als de Citadel genomen
zou zijn.
Reeds bedreigde men ons met de gramfchap van
Europa , zoo wij ons verblijf wilden verlengen. Reeds
had de Times , een Engelsch dagblad dat door België
bezoldigd wordt , het fine qua non van Engeland
voorgefchreven , en onze marschroute bepaald, die
eenen aanvang moest nemen op denzelfden dag , waarop
de Citadel zich zou overgeven
Frankrjk ? tot
welk eenen trap van vernedering zijt gij gedaald ! . . .
Kom hier en zie uwe dappere foldaten !
De volgende dagorder , ten geleide van eenen brief
van den Hertog van dalmatie , werd aan het leger
afgevaardigd :
n Dagorder."
„ Hoofdkwartier te Berchem den 15. Dec. 1839."

„
„
„
„
„
„
„
„

y, Mijnheer de Maarfchalk , opperbevelhebber , haast
zich om eenen brief van den Heere Maarfchalk ,
Hertog van dalmatie, Prefident van den Raad
en Minister van oorlog , aan het leger mede te
deelen ; dezelve is een bewijs van de vaderlijke
zorg des Konings , en van de voorzorgen des Gouvernements voor de krijgslieden , die zich , ten
koste van hun bloed, op het veld van eer, vm
den pügt kwijten die het vaderland hun oplegt. *"
K 3

„ Pai
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„ Parjs den 13. December, 1830."
„ Mijnheer de maarfchalk. "
„ De krijgskundige verrigtingen van het leger voor
de Citadel van Antwerpen, hebben mij doen befluiten om de noodige befchikkingcn daar te (lellen ,
ten einde voor het welzijn van de krijgslieden ,
die bjj deze belegering gewond mogten worden ,
te zorgen.
p Dien ten gevolge zijn de bevelen gegeven , dat
„ zij, die daartoe een verzoek indienen, terftond in
„ het koninklijke hotel der invalides zullen worden
»„ opgenomen, indien zij voldoen aan de voorwaar.
„ den , die btj de wet zijn voojgefchrpven. Deze
y, voorwaarden beftaan in het bewijzen van wonden ,
„ die gelijk ftaan aan het verlies van een hunner
„ ledematen."
„ Ik heb dus de eer u te verzoeken , om wel den
„ toelland dier krijgslieden door officieren van ge<„ zondheid te doen ftaven , en my de naamlijsten
„ daarvan te doen toekomen , naarmate en zoo dik»
„ werf dit onderzoek plaats heeft. "
„ Ten aanzien van de militairen die in dezen
„ roemrijken ftrijd zullen fneuvelen, verlang Sk dat
a, de (iaat , die daarvan zal worden gehouden , tevens
„ zal aanwijzen die perfonen , wier naaste betrek„ kingen in het geval zijn van aan bet Gouvernement
„ bekend te moeten worden gemaakt. Het voornemen
„ des Konicgs is , om deze ongelukkigen eene «del„ moedige weldadigheid te betoqnen. "
«Ik
„
„
„
„
„
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„
„
„
„
„
„
„
*
„
„
„
„

* Ik verzoek u om dèaen brief aan het teger mede
te deelen. Ik heb niet moedig u aan te bevelen ,
dat er de grootftê zorg voor de gewonden moet
worden gedragen 5 ik bén reeds onderrigt dat de
Intendant en Chef, volgens uwe bevelen \ zkhdaarmede volijverig bezig houdt. Ik weet ook dat monfeigneur de Hertog va» orleans , in perföon
zich daaraan veel laat gelegen liggen.
„ Aldiis heeft Frankrijk de zekere waarborg,
dat er niet een middel is veronachtzaamd , om den
moed van deszelfs krijgslieden te beloonen , zoo
als het ook altijd zal waken voor het behoud van
hun leven*"
„ Ontvang, Mijnheer de maarfchalk de verzekering
van mijne hoogachting* ■»-...
.
ü De Prefident van den Raad , Minister
„ van owleg. "
(geteekend)

De Hertog van dalmatie.

Voorwaarts ! Voorwaarts ! het koninklijke hotel der
invaliden is gereed om verminkte krijgslieden op te
nemen IM
Zou men vooronderfteld hebben , dat er te dezen
aanzien eenigen twijfel, in de harten van onze foldaten , zou opkomen , dat men zoodanig eene dagorder
aan het leger bekend maakte ?
Sederf de inne
ming van de Bastille , zijn dé krijgsgezellen van den
dapperen marceau, tot aan de onderneming op Algiers , onder bevel van den Hertog de rovigo , als

k 4
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z(j verminkt waren, in het hotel der invaliden opgeno
men en verzorgd. . . En zouden dan de lijfwachten
van robespierre meer verdienen, dan de krijgsgezellen des zoons van den Koning van Frankrjk ? —
Maar waar zijn dan die afzonderlijke en perfoneele
aanmoedigingen , welke het vaderland aan ons be
wijst? Is het niet eveneens als bij den oorlog op het
Schiereiland, als bij het gevecht van Ancona% of als
bij de overwinning van het klooster Saint Meryf
Terwijl men onze foldaten op zulk eenen koelen
toon verzekerde , dat zij die wonden bekomen had
den , die gelijk Honden aan het verlies van eenen arm
of een been , in het hotel der invalides zouden wor
den opgenomen , zullen wij zien wat Holland zeide :
„ Neen , de inneming van de Citadel , die zoo
„ heldhaftig door chassé verdedigd wordt, is geene
„ zaak om ons wanhopende te maken ; wij zullen
„ daarvoor fchadeloos worden gefield door andere
„ voordeden. Daarom willen wij ons vereenigen rond„ om den troon van onzen Koning, wij willen de
„ opofferingen , die wij reeds gedaan hebben , ver„ dubbelen , en daardoor bewijzen dat , hoezeer wij
„ van allen verlaten zijn , wij geheel alleen tegen jB«„ geland en Frankrjk hebben geworfteld. Wij reke„ nen op de hulp van God , want wij zijn overtuigd ,
M dat hij die zijn volkomen vertrouwen op Hem ves„ tigt, door Hem ook niet zal worden verlaten."
De overmeestering van de lunette Saint - Laurent
werd , door de volgende dagoider , aan het leger be
kend gemaakt:
v Dag-

r"
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» Dagorder.''
» Hoofdkwartier te Berchem^ den 16.Dec.1832."

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

„ De mineur, die in den nacht van den 10. op
den 11. December, door middel van een houtvlot,
gehecht aan de helling der lunette Saint Laurent ,
werkzaam is geweest , heeft in de volgende nachten
met zeer vele moeijelijkheden en hindernisfen moeten
kampen , doch heeft den hem opgelegden arbeid
voortgezet. Op den dag van den 13. werd een mineur
bijna , onder eene inftorting van den wal , begraven;
in weerwil van deze hinderpalen was de mijn op
den i4e. gereed om daarvan gebruik te kunnen
maken. De kapitein der mineurs jallots , heeft
dien bezwaarlijken arbeid volmaakt wel beltuurd ,
en de mineurs verdienen den grootften lof , inzonderheid de ferjant fabre."
„ Op den avond van dien dag werden er drie
nieuwe houtvlotten te water gebragt, en door mid~
del van fchanskorven , met fteenen gevuld , dempte
men de grachten om eene brug te maken, voor de
troepen die de bres moesten beklimmen , zoodra
als de mijn gefprongen zou zijn. Drie keurcompagniën van het 65e. Regement , werden beftemd

„ om den ilorm te ondernemen , en deze trokken
„ bijeen op de plaats waar zij den aanval zouden
„ ondernemen.
1
„ De daarflelling van de brug had een groot geM deelte van den nacht noodig; de werklieden betoon„ den den grootften ijver , zij werden aangemoedigd
K 5
„ door
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n door het voorbeeld dat- de ferjams van de fapeurs
„ BOuRQuETTE , HEBRARD en DElAIR , hun ga»
„ ven , daar deze zorg droegen , om de aandacht
aanhoudend
y> des vijands af te trekken , door een
„ kanon» en geweervuur. Omtrent ten vijf ure , in
„ den ochtendwond, fprong de mijn, en Veroorzaakte
„ eene beklimbare bres; doch de uitbarfting daarvan
N befchadigde de brug. — Er was dus nog een half
n uur noodig om dezelve te herftellen. Het goede
„ gevolg van de onderneming , die beftuurd werd
„ door den Generaal haxo , hing veel af van den
„ fpoed , waarmede dezelve werd voortgezet , ten
„ einde d <t de troepen zich meester van de Lunette
„ zouden kunnen maken , alvorens de dag aanbrak ,
„ en zich daar zouden kunnen vestigen in weerwil
„ van het vuur uit de Citadel.
„ De luitenant kolonel vaillant en de garde van
„ de genie nessier, gingen alleen, met de groofte
„ onverfaagdheid , de bres herkennen , en bij derze!„ ver terugkomst werden de troepen in beweging
„ gebragt.
„ De ae. Compagnie der Grenadiers van het 6se.

„
„
„
„

Regement , onder bevel van den luitenant düverger , bij afwezigheid van kapitein guillaume ,
die op den n, in de loopgraaf was gewond ge»
worden, en de 3e. Compagnie der voltigeurs , onder

,,
^
„
„
„

bevel van kapitein courant, trokken de brug
over, en zonder, volgens gegeven bevel, te fchieten, vielen zij roet de bajonet op de Hollandfche
troepen , die zich binnen de Lunette bevonden ,
aan: bijna in deuzelfden .oogenblik rukte de Com» Pag
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„ pagnie voltigeurs onder bevel van kapitein mon„ tigny langs de regterzijde op het bolwerk aan ,
„ terwijl vijf en twintig grenadiers geleid door den
„ luitenant boulet , en den adjudant der loopgraven
„ carle , de Lunette van de linkerzijde omtrokken ,
„om aan den vijand den terugtogt af te fnijden. De
„ aanval gefchiedde zoo juist en zoo fpoedig, dat
„ de Hollanders naauwelijks wederfland konden bie„ den. Een dertigtal van hen gelukte het , om zich
„ te redden ; fommigen werden gedood en gewond ,
„ en de overigen , ten getale van zestig , waaronder
„ zich een officier bevond, bleven in onze magt , zoo
„ als ook een houwitlèr en twee mortieren. Men
„ hield zich terftond onledig met het voltooijen van
„ de brug , en een parapet daar te ftellen , vervol„ gens werd er eene huisvesting boven aan de bres
„ gemaakt , en om onze (telling te verzekeren , werd
„ er een weg van gemeenfchap gemaakt , tusfchen de
» Lunette en onze loopgraven. Deze arbeid werd
y, met eenen vermetelen moed onder bevel van den
„ kapitein der genie joyaux , en dat der Adjudanten
„ van de loopgraven des roubies en regeaux ,
H en met behulp der fapeurs , die , even als de mip neurs, overal het voorbeeld van moed en ver-„ knochthcid gaven , ten uitvoer gebragt.
„ Terwijl de artillerie alle pogingen aanwendt , om
„ de laatfte batterij te voltooijen , en door het vuur
„ van. dezelve, de dagelijkfche vorderingen .van de
„ genie te onderfteunen en te begunftigen , laten de
„ officieren en de troepen van de genie tiet na, al
„ die blijken van moed en bekwaamheid te geven,
» wel
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welke dit leger, zoo gunftig, onderfcheidt. De
officier die hen beftuurt , roemt den ijver die elk
hunner betoond heeft door meer te doen , dan zijn
pligt van hem vorderde.**
„De kapiteins couteux, vanschout enMANGiN;
n de luitenant kolonel lafaille; de Bataillons - chef
„ picot , hebben regt op eene bijzondere lofwaardige
„ melding , welke vele anderen ook zou te beurt val»
n len , indien men derzelver namen kon opgeven."
„ Bij de Infanterie hebben de kolonel arnaud en
„ de Bataillons - chef borelli , zich gedurende het
„ gevecht met derzelver foldaten gelijk gelleld , en
„ dezelven aangemoedigd door hun manmoedig voorn beeld. De luitenant duvercer heeft , aan het
„ hoofd van zijne grenadiers het eerfte de bres be„ klommen , kapitein montigny is gewond gewor„ den ; de grenadier fremet heeft zich , met den
„ Escadrons overfte richepanse , meester gemaakt
„ van den Hollandfchen officier , die zijnen degen aan
„ den laatstgenoemden heeft overgegeven. Het 65e.
„ regement dat de eer heeft gehad van , bij dit beleg ,
n den eerften ftorm te ondernemen , telt vele dapperen
„ in deszelfs gelederen, die allen waardig zijn om
„ geiyk gefteld te worden, met de reeds opgenoem„ den. Deze zijn de Heeren lachesnaije , luite»
„ nant, barbier en danese, tweede luitenants,
n en de onderofficieren hardi, bastion en goret,
n berton (die zwaar gewond is), de korporaals
«
„
„
„

„ lAJONNE , PIAlOüX , TOüTAIN , BlOT , GORJOR ,

„ de grenadier ulrick : de voltigeurs hulté , Dl*
„ CHAuT en DE CARPENTIER."

„ Mijn-

r-
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„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
-n

„ Mijnheer de maarfchalk , verheugt zich derzelver
namen in deze dagorder te kunnen vermelden, als
een blijk van zijne tevredenheid, en als eene aan*
fpraak voor ben op de achting van derzelver krijgsmakkers en van het ganfche leger."
„ De overmeestering van de Lunette Saint-Laurcnt ,
als leunende aan de linkerzijde; van onze werken ,
vergunt ons thans om onze krachten bijeen te trek»
ken tegen het voorname punt van den aanval, en
daardoor de belegeringswerken te verhaasten. Het
goede gevolg daarvan zal , voor alle krijgslieden
van het leger , eene aanmoediging zijn om alle nog
beftaande hinderpalen te overwinnen. Oe gelegen
heid daartoe zal zich weldra aanbieden."
„ Van wege den maarfchalk , opperbevelhebber."

r '

„ De Chef van den generalen ftaf."
(getO

n s*. CYR NuGUES."

Het in het bezit nemen van deze lunet was een
groote ftap , ten voordeele van de belegering. Ondertuslchen fcheen de Citadel door dit verlies eene nieuwe
veerkracht te hebben gekregen, waarvan wij de ge
volgen te betreuren hadden. De twee dagen die op
de verovering van de Lunette volgden, waren allermoorddadigst. Vijftig krijgslieden werden zwaar ge
wond , twee officieren van de genie werden gedood ,
en eene menigte buiten gevecht gefield.
Een jong foldaat, die door het fpringen van eene
. J'"— v l --- 'bom,

—158bom , een gedeelte van den buik verloor , zeide ,
terwgl hij lag te zieltogen: „ Ik beklaag mijnen ouden
vader, mijne krijgsgezellen en mijnen kapitein. Ik
„ fterf. . . . Leve Frankrijk}1"
Een Hollandsen foldaat die in de Lunette Saint»
Laurent gevonden werd , toonde eenen voorbeeldeloo»
zen moed te bezitten: met de verwonderlijkfte kalmte
en onder het zingen van Vaderlandfche liederen, on
derwierp hij zich aan de kunstbewerking van onz*
officieren van gezondheid. De arm werd hem in het
. gelid van den fchouder afgezet , en na deze pijnelijke
operatie, liet hij zich oogenblikfcelijk de linkerhand
ontnemen.
Terwijl onze troepen tegen de belegerde fterkte
worftelden, waren de divifiên van achard en sebastiani werkzaam aan den oever der Schelde.
De volgende dagorder maakte ons bekend met den
toeftand onzer wapenbroeders bij die twee divifiên.
.„ Tijding der divifiên van achard
„ en SEBASTIANI."

„ Dagorder."

>

De divifie van den linkeroever der Schelde, welke
„.belast is met het bewaken der dijken en den over„ togt over de Schelde, heeft verfcheidene maten de
„ aanvallen en de pogingen tot oneseheping van het
„ Hollandfche escader, afgeflagen en verhinderd. In
„ weerwil van de ongezondheid van het jaargetijde
„-en de moeijelijkheid van de landerijen en polders,
n
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„
„
„
ld
„
n
„
„
„

en onder het vuur van den vijand > heeft de artillerie van deze divifie , door de Infanterie onderfteund , de verfterkingen herfteki , batterijen opge
rigt, en dien oever in eenen goeden llaat van verdediging gefield.. Mijnheer de eskadrons overfte
derrios , die het bevel voert over de artillerie
van deze. divifie, en onder wiens bevelen deze arbeidis volvoerd» maakt' gewag van den heer kleits ,
luitenant bij de 4e Batterij van het eerfte regement,

M als hebbende deze: zich zeer voordeeüg doen on„ derfcheiden-. "
r
„ De divifie achard difi den linkeroever van de
„. Schelde gadeflaat , alsmede de Hollandfche vloot ,
„ heeft van hare zijde geene mindere gelukkige ge'
„ volgen van derzelver moed mogen ondervinden. Op
„ den 12. heeft de artillerie van het fort de Kruisy, fchans , na eene zeer fter-ke kaaonnade, het Hol„ landfehe eskader genoodzaakt zich te verwijderen.
„ Drie houwitfers zijn aan boord van een fregat ge„ vallen, waar zij brand hebben veroorzaakt ,. en.
„ meer dan. dertig fchepelingen hebben gewond De
„ Generaal achard roemt.-,.»: het bijzonder., Mijn„ heer de kapitein tibi , die het bevel voerde over
„ de batterij van het fort. .
„ De divifie van i sebastiaw heeft vier gewonden
„ en een' gefneuivelden, d$ divifie: van achard heeft
„ twee kanonniers verloren , op den dag van den
„ tweede dezer maand. Mijnheer de maarfcbalk , op»
» perbtyelhebbet: betuigt aan de troepen dier beide
„ divifiën zijne tevredenhejds wegens hunnen moed
„ en -g^QHden.gsdjjag. Na de verovering derXunette

„ Saint'
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„ Saint - Laurent , heeft men de belegerings vveiken
„ met nieuwen ijver voortgezet. De Genie, de artil„ lerie , en de infanterie , alles heeft te zamen ge„ wedijverd in roemzucht. In weerwil van de verliezen ,
n welke de genie heeft ondergaan , en die in verge„ lijking van de andere troepen , groot zijn , is de
» ijver van dat wapen niet verflaauwd. De artillerie
„ houdt niet op dagelijks bewijzen van moed en ijver
„ te geven , in weerwil van de hindernisfen die ons ,
„ door het Hechte weder, in den weg worden gelegd,
„ de moeijelijkheid van den grond, waarop wij ons
„ bevinden , en het vuur des vijands. "
„ Den luitenant Kolonel mottin en den Kapitein
„ delaby, zijn wij weder nieuwe werken verfchul„ digd, en. deze zijn volkomen onderfteund door de
„ officieren en de kanonniers van de batterij des
„ laatstgenoemden. De compagnie tirailleurs van het
„ loe. regement ligte infanterie, welke is te zamen„ gefield uit vrijwilligers , verdient in het bijzonder
„ geroemd te worden , zij bewijst zeer groote dien*
„ flen door derzelver dapperheid en bekwaamheid."
„ De grenadier shlegel , van het a$e regement
n van linie , heeft regt op eene eervolle melding ;
„ boezeer reeds langer dan een uur gewond zijnde ,
„ weigerde hij om den gevaarlijken post , dien hij
„ bezet hield , te verlaten. Den avond te voren , had
„ hij zijnen broeder , die aan de loopgraven arbeidde,
n verloren. "
„ Sedert het begin van de belegering, hebben de
„ Heeren Generaals en verdere opperbevelhebbers van
„ de loopgraveD , de loffelijkfte getuigenisfen gegeven
n vaa

s, van de dapperheid, de werkzaamheid en de kunda
„ der officieren van de onderfcheidene (laven , die aan
„ hen waren toegefchikt. "
„ De ijver en de volharding in de moeijelijke en.
„ gevaarlijke werkzaamheden van den Heer majoor van
„ de loopgraven morin , van de heeren kapiteins
„ régeaux en charlier , van de luitenants de
„ rombies en carles , adjudanten van de loopgra„ ven , verdienen almede ter kennisfe van het leger te
„ worden gebragt."
H Van wege den opperbevelhebber."
(get.)

» Sl. CYR NuGuES."

Aldus betoonden zich het Hollandfche leger en de
vloot , waardige wapenbroeders te zijn van de dappere
belegerde krijgslieden. Alles bewees dat vaderlands
liefde de drijfveer was der pogingen van hen , die zich
met eenen eeuwigen roem bedekten , en daardoor
werd de zoogenaamde blaam, welke de omwenteling
van September op het Hollandfche leger fcheen ge
worpen te hebben , geheel uitgewischt , daar dezelve
reeds door de fchandelijke vlugt der Belgen -, bij Hasfelt
en Leuven zoo onwederfprekelijk was wederlegd.
Er beflaat geen twijfel , of dat leger zou aanvallenderwijze hebben gehandeld, indien niet redenen van
het boogfte aanbelang oorzaak waren geweest, dat
het zich binnen deszelfs cantonnementen op. de gren
zen had moeten terughouden. Alles doet dit vermoe
den , want oyeral waar deszelfs tegenwoordigheid ^

volgens de ftaatkundige gefleldheid van Holland, veréischt werd, zag men het met heldenmoed en geest
drift verfchijnen , zoodat onze troepen de grooifte
moeite hadden om zich daartegen (taande te houden.
De Bresbatterijen gereed zijnde , werd èr eene nieuwe
Sommatie aan den Generaal chassé gezonden. " Dé
maarfchalk verwittigde hem dat , zoo hij niet befloot
om de Citadel over te geven, het vuur uit die bat
terijen onmiddellijk eenen aanvang zou nemen. Het
antwoord was weigerende , even zoo als de voorgaanden, en het vuur werd terilond geopend. Van de
zijde der Citadel werd dit vuur , met nadruk, be
antwoord.
De aanhoudende verzoeken van leopold , ontwa
penden eindelijk den tegenftand onzer artillerie, en de
bevelhebbers befloten, dat men gebruik zou maken
van het monster mortier (mortier monstre) zoo als
leopold het noemde (*).
De heebtfte en fierklle gewelven bezweken onder
het gewigt der bommen , die dit mortier uitbraakte.
De krijgsgevangenen hebben de verfchrikkelijke wer
king daarvan verhaald.
De Generaal evain, Belgiesch minister van oorlog ,
had
(*) Het monstermortier van den kolonel FaimiNS , hetwelk
beproefd is bij de belegering der Citadel , is aan bet leger
geschonken als een bewijs Tan hooge achting. Het zal in het
hotel der invaliden worden geplaatst en een gedeelte van de '
daar zijnde artillerie uitmaken , even zoo als het slangenstnk ,
.hetwelk men van Algiers derwaarts heeft gebragt.
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had dit monfter mortier , te Luik , doen gieten en liet
was niet dan na lang wederftand te hebben geboden ,
aan den lastigen aandrang van het huis des Konings ,
dat men daarvan gebruik maakte.
De kapitein der Artillerie corbin, fchoonbroeder
van den Generaal evain , werd , op den eerften dag
dat men van dat monfter gebruik maakte, door eenen
kanonkogel , door midden gefchoten. Deze officier was
zeer kundig.
De belegering begon nu , met rasfe fchreden, naar
het einde te loopen. Het garnifoen , van de Citadel,
onderging groote verliezen , indien men mag oordeelen
naar het geringe getal militairen , dat men in de
fterkte , van de hoogde punten der ftad , kon
ontdekken , want van daar werden al de bewegingen
des vijands gadegeflagen. De Citadel was nu geheel
en al van de vloot afgefcheiden , ten gevolge van de
waakzaamheid der beide Franfche divifiën langs de
oevers van de Schelde , en dus kon het flechts weinige
dagen meer duren, of men zou genoodzaakt zijn o in
in eene capitulatie te treden.
De Koning der Belgen begaf zich op de toren van
de hoofdkerk, en van daar regelde hij de rigting van
het mortier, dat men zijnen naam deed dragen.
Te dezen aanzien zullen wij eenige Artikelen uit de
dagbladen van alle partijen laten volgen.
„ Indien men de Courrier Beige {*} eneenige andere

(*) Dit dagblad is altijd een ijverig voorstander geureest'
van de omwenteling van September. Het is de eigendom van
den volksvertegenwoordiger .totrand.
L 2-
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« dagbladen mag gelooven, dat heeft de wil van ko„ ning leopold en die van den Generaal evain , de
„ overwinning behaald op den tegenzin der Hoofd„ officieren van het Franfche leger van het Noorden »
„ het mortier leopold is in werking gefield , tegen
..„ de Citadel van Antwerpen , in den oogenblik waarin
„ die fterkte weldra den Franfchen in handen moest
„ vallen , en deze hebben zeer lang geweigerd om van
„ dat monjler gebruik te maken."
„ De ftervende leeuw moest nog eenige fchoppen
.„ van eenen ezel verduren! In weerwil van de ony, zijdigheid van België , ten aanzien van de Antwerpn fchc zaak , zijn er BeJgiefche ai tilleristen geweest ,
„ en zekere kapitein rigano die , zeer moedig , achter
„ een huis verfcholen en beveiligd voor het gefchut
„ van de Citadel, medegewerkt hebben, om den laat„ Hen flag aan het edelmoedige garnifoen van de
„ fterkte toe te brengen."
„ Zou men het kunnen gelooven , dat een Koning
„ zulk eene laaghartigheid heeft kunnen bevelen ? en zou
„ men hebben kunnen vermoeden, dat er onderdanen
„ beftaan, welke zoodanige bevelen zouden gehoor.
.„ zamen? O België ! wat zal men van u zeggen! "
„ Verleden vrijdag morgen heeft koning leopold
„ den toren , van de Sint - Andries kerk , beklommen ,
„ en van daar , de werking der bommen van de be»
„ legeraars .gadeflaande , zond hij berigten aan den
..„ maarfchalk , ten einde hij deszelfs mortieren eene
j* betere rigting zou kunnen doen geven , opdat de
^ vernielende werktuigen, niet te hoog, te laag,
j,Jt ver-af of te nabij zouden nedervallen en fpringen,
«Een

y, Éen Fransch dagblad (Ja Tribuut) fceide t eeuigHf'
tijd geleden , dat , indien alle beroepen niet vereerendé
zijn , men dezelven evenwel op eene eervolle wijze
kan uitoefenen , zelfs het koningfchap. Maar La
Tribune vergist zich , dit blad had eene uitzondering
moeten maken , want men kan nooit het beroep
van (pion eervol uitoefenen."
* Men vreest dat bet kruis van leopold eene
„ groote verwoesting in ons leger zal veroorzaken."
Onze foldaten bevinden zich te midden van twee
„ gevaren : de bommen van de Citadel , en de ridder-'
„ orde van leopold."
Het is waarlijk betreurenswaardig , wanneer een
vorst , die een beter lot verdiende , het voorwerp
moet zijn van aanvallen, die men alleen moest rigten
tegen die ellendelingen , die den troon omringen. De
laagheden van zijne gunftelingen worden aan hem toegefchreven, en hunne deugden fchfjnen flechts negatif
te zijn , in de oogen der natie en die van Europa.
Zoodanig is de dampkring befmet in de Hemel, welken
in deszelfs toorn , hem gedoemd heeft te moeten
leven , en zoodanig zijn de eenftemmige verwenfchin»
gen, welke de dagbladen, van alterlei (laalkundige
gevoelens, verfpreiden.
Maar laten wij nog eenen laatften blik flaan op het
bloedig tooneel, dat wij befchrijven.
De Citadel leverde thans niets anders meer op dan
rookende puinhoopen , weinige oogenblikken voor
de Capitulatie waren derzelver wailen nog levendig
door het kanonvuur, doch de oppervlakte was' ont
volkt en geleek eene onbewoonde Woestenij ; de
L 3
krijgs

„
„
„
v,
„
n

— ï<SÖ —-

fcrffgslieden , die ons beftreden, en zich achter der*
zelver verfchanfingen bevonden , waren onzigtbaar
voor ons.
.
De Bres werd fpoedig geopend, en de middelen
om de gracht te vullen, waren bijeen gebragt. De
compagniën die beftemd waren om den fbrm te on
dernemen , hadden zich bij Berchem vereenigd.
Onze onverfchrokkene mineurs arbeidden onder eene
hagelbui van geweerkogels; eene vrouw moedigde hen
aan; een ftuk van eenen fpringenden houwitfer trof
haar aan het hoofd, maar zij weigerde om haren ge
vaarlijken post te verlaten: de gewonden werden door
hare edelmoedige handen de eerfte hulp toegebragt,
zij hield niet op met ververfingen uit te deelen, en
de werklieden aan te moedigen , en te midden van
dit bloedblad zong zij :
la vie est un voijage ,
Tachons de 1' cmbellir ;
\'

Jetons sur son passage
les roses du ptaisir (*),

In de nabijheid van deze vrouw , werden de Es
kadrons - overfte gannal , de kapitein grandsire,
en een kanonnier doodelrjk gekwetst. De tweede Chef
van den ftaf des Generaals jamin , viel ook in hare
tegenwoordigheid, in de armen van den dapperen
-ad(*) Hel leveo is eene reis , trachtcm ifjg| die te varaangeuamcii , en werpen wij ipzeo des veimaaks op ome wegen»;
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adjudant der loopgraven carle; er fprong eene bom
in hare nabijheid, waardoor twee kanonniers gedood
werden, en een officier het been verloor.
Ondertusfchen werden onze gewonden , in weerwil
van het gure weder en de nijpende koude, tot naar
Charkroy , vier en twintig uren afftands van Antwer
pen , vervoerd , en een oud militair die onder het
Franfche keizerrijk gediend had , en wiens zedigheid
ons onkundig van zijnen naam heeft gelaten , was
zoodanig verontwaardigd over het gedrag van zijne
landgenooten , dat hij deswege aan den maarfchalk
fchreef, die hem van uit zijn hoofdkwartier op de
volgende wijze antwoordde:
„ Leger van het Noorden.'"
„ Hoofdkwartier te Berchem , den 21. Dec. 1832..-'*"
't

-

j

„ Ik ben u zeer dankbaar, mijnheer, wegens het
„ edelmoedig aanbod dat gij mij doet , van namelijk
„ uw huis in te ruimen, ten behoeve der gewonden
„ van mijn leger. Ik bedank u daarvoor , zoo wel uit
„ naam van dat leger als voor mij zelven. Ik hoop
„ ondertusfchen dat ik niet genoodzaakt zal worden ,
„om daarvan gebruik te maken , want het hospitaal
y, van Antwerpen , waar wij reeds eenige gewonden
n hebben , bevat nog zes honderd krebben te mijner
„ befchikking.
„ Echter zend ik uwen brief aan den Intendant ,
n ten einde , zoo de omftandigheden dit mogten vor„ deren , gebruik te maken van eene edelmoedigheid*
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en eens menschlievendheid , die ik mij niet verwon*
der te ontmoeten in een oud militair, die deel genomen heeft aan de vermoetjenisfen en de gevaren
der Franfche legers.
„ Ontvang mijnheer , benevens de vernieuwing mu
it ner dankzegging, de verzekering van mijne hoog„ achting. *'
„ De Maarfchalk , opperbevelhebber van het
„ leger van het Noorden."
(geteekend)

„ de Graaf gbrard. "

Zès honderd krebben waren gereed om onze ge
wonden in het hospitaal van Antwerpen te ontvan
gen ! en ondertusfehen , kort voor de capitulatie ,
kwamen er nog krijgslieden , die bij den aanvang der
belegering gewond waren geworden , en die , in verafgelegene fteden, in het midden van België, waren be
handeld, door Brusfei, op krukken voortftompelende.
Deze menfehen kwamen zich met hunne krijgsmakkers ,
in de loopgraven , hereenigen.
De maarfchalk was bedrogen!
was het dan
Weder die onvermijdelijke kolonel caradoc , die de
poorten van Antwerpen voor onze foldaten gefloten
hield? vreesde hij dat zij die ftad zouden binnenlluipen , onder voorwendfel van gewond te zijn ?
De opnoemingen van al diegenen , die zich bij
deze belegering hebben weten te doen onderfcheiden ,
zouden te talrijk zijn, maar wij kunnen ons evenwel
hiet onthouden eenigen van denzelven te doen kennen,
iit de rapporten van den Ghef vaa den generalen ftaf'.

*Dag
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i, Dagorder. "
it Groot hoofdkwartier — Berchem ,aa.Dec. 183a.''
t, De namen van de ferjants jarry en guttin ,
„ bij de Grenadiers van het 65°. regement van linie,
i, zijn vergeten op te noemen bij het rapport , wegens
i, de inneming van het fort Saint - Laurent. Mijnheer
* de maarfchalk, opperbevelhebber, is onderrigt ge„ worden van derzelver lofwaardig gedrag, en hij haast
M zich om van hen die eervolle melding te maken ,
j, die zij zoo regtm'atig verdiend hebben.
„ De corpfen der Infanterie hebben niet opge„ houden alles bij te brengen , wat in hun vermo*
„ gen was, om den arbeid, aan de werken, te befpoei, digen, '*
„ Voornamelijk moet men lof toezwaaijen aan de
„ werklieden van het 7*. en 6ïe. regement van linie;
„ aan de tirailleurs van het 52e. regement , en aan
„ de vrijwilligers van het ioe. regement ligte Infan„ terie; aan den ferjant dub o is' van het 7e. re.
j,
„
„
„
„

gement van linie, die gewond is geworden; aan
den Chirurgijn majoor popillon van datzelfde regement ; aan de zieke - oppasfers van het ambulante
hospitaal , en aan den officier van de adminiftratie ,
die zelfs eerie ligte wonde in de loopgraven heeft

„ gekregen."
„ De fcheeps -luitenant hernöux , bij den Gene»
„ ralen ftaf, heeft regt 'op loffpraak, wegens zijnen
„ ijver en zijne aan den dag gelegde kundigheden ,
L 5
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welke hij betoond heeft in zijne verkenningen opde Schelde. De Compagnie zeelieden , onder bevel
van de fcheeps - luitenant zylof , heeft ook ge«
wigtige dienften aan het leger bewezen, door hetgeen zij op de gemelde rivier verrigt heeft. De
Bataillonsoverfte bulon van het 39e, regement ,

^
„
„
„
„

die de detachementen onder zijn bevel heeft , welke
de Schelde gadeflaan , doet zich dagelijks opmerken
door zijne werkzaamheid en zijnen moed. Zijne
belangrijke bezigheden zouden niet beter kunnen
worden vervuld.
„ De Artillerie onder het beftuur van den kolonel
bouteiller, Chef van den generalen ftaf, heeft
de Bresbatterijen en de contrabatterijen opgeworpen
en gewapend , in weerwil van al de moeijelijke hinderpalen , welke men dezen arbeid in den weg heeft
gelegd , en die deze dienst eene van de bezwaarlijkften der ganfche belegering hebben gemaakt.
Met moed en volharding is men die te boven gekomen , en de aanmoedigingen van den Generaal
neigre , die daarbij perfonelijk tegenwoordig is ge^
weest , hebben veel daaraan toegebragt.**
„ Officieren en foldaten hebben met elkander gewedijverd ; de Eskakrons - overfien ganal en ma»
rion ; de kapiteinen vivier , le courtois ,

„
„
„
M
„
„
„
„
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„
„
„

n PIRONI , MAZuRE ,

DEPAIGNOT ,

lAFAGE en lE-

y, moslier, en de wachtmeester morel van den artil„ lerietrein , hebben zich allen loffelijk doen onder„ fcheiden.
n De artillerie kapitein corbin , is door eenen

„ka-
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„ kanonkogel gedood, hij was een zeer verdienftelijk
„ en dapper officier."
„ Vanwege den maarfchalk, opperbevelhebber.''
„ Van wege den Chef van den generalen ftaf. "
„ De kolonel , tweede Chef van den ge„ neralen ftaf."
(geteekend)

„ auvray."

„ Dagorder. "
„ Groot Hoofdkwartier Berchem , 04. Dec. 1834. "
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„

„ Er beftaat geen twijfel , wegens den dood van
den Hollandfchen vlootvoogd , die op den 12. dezer
op den regteroever van de Schelde is gefneuveld.
De kanonnier lucas rigtte de (lukken op het fort
de Kruisfchans , en een van dezen heeft het Hollandfche Eskader deszelfs bevelhebber ontnomen. De
Bataillons - overfte neurnayer van het 22e. rege»
ment van linie, bevelhebber van het fort Sandylict,
heeft regt op eene eervolle melding, wegens zijne
werkdadigheid en zijnen moed, waarvan hij de
doorflaandfte blijken heeft gegeven. "
<, Het leger heeft gevoelige verliezen te betreuren.
De Eskadrons - overfte gannal en de Artillerie
kapitein grandsire , zijn op hunne batterijen gefneuveld , deze officieren deden zich onderfcheiden
door hunne dapperheid en verknochtheid. Zy wor.
den algemeen betreurd en zij hebben onze achting
met zich medegevoerd. "
„ Het vuur van de bresbatterij en van de contra„ bat»
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batterijen is op den 01. des morgens om elf üre'
begonnen. Men kan den moed en de koelbloedige
bedaardheid der kanonniers niet genoeg roemen,
zij werden door hunne officieren aangemoedigd. Zij
hebben in het grootfte gevaar hunne (rukken bcdiend en gerigt. Velen van hen verdienen in het
bijzonder genoemd te worden , waaronder de luitenant charvel , dien eenen arm is afgefchoten , de
kapitein brunet en de luitenant ciievallier ,
die beide zijn gekwetst geworden ; de luitenant
kolonel morin , de kapiteinen perainch arnoult^
die ligte wonden hebben bekomen ; de kapiteinen
ARTAüD , lE COüRTOIS , MAZURE , en DEPAIG"
not, waarvan de drie laatften reeds zijn opgenoemd ; de luitenant audumaro ; de wachtmeesters
ddrand en hilairej de brigadiers legrand,
borda en charregre ; de kanonniers grisont
en petit."
„ De artillerie heeft den ouden roem des legers op
„ eene waardige wijze (taande gehouden ; gevaren ,
„ vermoeijenisfen , zwaren arbeid , niets heeft dezelve
„ kunnen affchrikken. "
„ Op den 23, ten tien ure des morgens, is er
„ bevel gegeven om het vuur te doen ophouden. De
n bevelhebber der Citadel heeft parlementairen gezon„ den om te capituleren."
„ Van wege den maarfchalk , opperbevelhebber."
„ Van wege den Chef van den generalen (laf."
» De kolonel , tweede Chef van den genera„ len ftaf."
(get.)
„ auvray"

„ Dag-
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„ Dagorder. "
q, Mijnheer de maarfchalk , opperbevelhebber , rekent
het zich tot een vermaak aan het leger de namen
kenbaar te maken , van eenige militairen , die zich
hebben doen onderfcheiden ,. en die in de voorgaande
dagorders niet genoemd zijn geworden. "
„ De fourrier mossieux van het 8. regement van
linie
, dien eenen arm is afgefchoten ; de corporaal
»1
„ hamqn van het zevende regement van linie; de
„ fapeur robert van de genie en de fapeur ridder
die gewond is geworden. Het leger heeft eenige
-n officieren te betreuren: den luitenant hermant van
„ het 7e. regement; den luitenant gaverel , van de

„
„
n
„

„ compagnie der vrijwillige fcherpfchutters van het
„ 19e, regement ligte Infanterie, beide officieren vol
„moed en geestdrift; den kapitein der genie cou»
„ teaux , die zich door zijne bekwaamheid en door
„ zijnen onverfchrokken heldenmoed deed opmerken."
„ Verfcheidene officieren zijn gewond : de kapitein
„ fournots en de luitenant schuteau van het 5e. re„ gement van linie ; de artillerie kapitein ravaux en
n de Bataillons - overfte van de genie paülin. Nog
„ anderen verdienen ook gekend te worden : de jager
„ soulon van de compagnie fcherpfchutters van het
„ 19e. regement ligte Infanterie , deze heeft eene
„ hagelbui van kogels doorgeftaan , bij het wegnemen
,„ van hetgeen den Hollanders tot een doel ftrekte om
M hunne ftukken te rigten. Deze geheele compagnie
n houdt niet op alle dagen nieuwe Ioffpraken te verdie_„ nen door derzelvermoed en koelbloedige bedaardheid. "
« De
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„ De fufelier sams van het 5e. regement van linie r
heeft , hoezeer gewond zijnde , geweigerd zijne
fchanskorf te verlaren , en vervolgde zijnen arbeid
aan de loopgraaf. De Bataillons - overfte picot ,
de kapitein der genie vaillant , en de adjudant der
loopgraven carle , hebben , zonder voor de vijandelijke kogels gedekt te zijn, langs de contrescarpe
van de gracht , de brug van vereeniging des vijands
wezen herkennen."
„ De ferjant van de grenadiers schuller , van het
i8e. regement van linie, die reeds aan den linker

„ arm gewond was, kreeg eene tweede wonde aan
* den regter arm, doch weigerde de loopgraaf te
„ verlaten."
„ Alhoewel al de officieren van den generalen ftaf ,
M derzelver pligten in den nacht van den 18 op den
« 19e, volkomen wel hebben vervuld , heeft evenwel
„ kapitein constigie het grootften regt verworven
„ op eene eervollen melding, wegens zijnen ijver en
„ zijne bekwaamheden : even zoo dikwerf de troepen
n van de 3e en '4e. divifie, en die van de reserve
„ divifie in de loopgraven zijn geweest , even zoo
„ zijn de Generaals jamin, fabre en schram
„ daarbij tegenwoordig geweest , en volftandig daar
„ gebleven. Zij hebben hunne foldaten , door hunne
„ tegenwoordigheid en door hun voorbeeld aange„ moedigd."
„ Antoinette moron , zoetelaarfter bij het 25*.
„ regement van linie , heeft dagelijks bewijzen van
„ moed en verknochtheid gegeven ; onder het vuur
„ van den vijand heeft zij eenen mineur gered, die
n ia
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in eene gracht was gevallen ; reeds had een kogel
haren hoed doorboord , terwijl zij aan eenen ge*
kwetflen hare hulp bewees , toen zij, te midden der
vallende bommen , eene draagbaar ging halen , om
eenen anderen gekwetften te vervoeren. Zij verdient
de dankerkentenis van het leger."
„ De officieren van gezondheid der ambulante hos„ pitalen, blijven (leeds voortgaan met derzelver nut„ tige dienften aan te wenden. Mijnheer de maarfchalk
„ zal niet nalaten , om derzelver ijver en verknochtheid
„ te doen gelden."
„ Bij het bezoek dat mijnheer de maarfchalk in 'het
„ hospitaal ie Antwerpen heeft gedaan , heeft bij van
„ wege de gewonden de vleijendfte loffpraken ont„ vangen , ten aanzien van de heeren officieren van
„ gezondheid , en van den directeur dezer inrigting ,
„ mijnheer den dokter seutim. De ijver en de be
rt kwaamheden van mijnheer den dokter gouzee ,
„ verdienen denzelfden lof. Aan derzelver kunde en
„ ijver moet men den goeden (laat der door hen ver»
n pleegd wordende gekwetften toefchrijven. Mijnheer de
„ maarfchalk is ten hoogften van hen voldaan."
„ De luitenant- generaal sl. cyr nugues , Chef
„ van den generalen (laf, is in den nacht tusCchen
„ den 18 en 19. December, door het fpringen van
„ eenen houwitfer , aan den fchouder gewond geworden."
„ Van wegeden maarfchalk , opperbevelhebber. " .
„ Van wege den Chef van den generalen ftaf."
„ De kolonel tweede Chef van den genera»
kn tfaf."
(get.)
t

„ AuVRAY."
CA-
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Eindelijk, nadat de loopgraven vier en twintig dagen
geopend waren geweest , hield bet vuur van de Citadel
op , en men capituleerde.
„ Citadelvan Antwerpen , den 23. Dec. 183a."
„ ten 9 ure des morgens."
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„ Vermeenende aan de krijgsmans - eer voldaan te
hebben, in de verdediging van de plaats die mij is
toevertrouwd, wensch ik thans een einde aan het
bloedftorten te maken. Dien ten gevolge , mijnheer
de maarfchalk , heb ik de eer u te berigten , dat ik
gezind ben om de Citadel , met de troepen die on»
der mijne bevelen ftaan , te verlaten , en met u te
onderhandelen , wegens de overgave van de plaats ,
alsmede wegens die van het Vlaamfche Hoofd, ep
de daartoe behoorende forten."
„ Om dit doel te bereiken , (lel ik u voor , mijnheer
de maarfchalk , om het vuur van wederzijde te doep
ophouden , gedurende den loop van deze onderhandelingen."
„ Ik heb twee hoofdofficieren gelast, om dezen
brief aan uwe Excellentie te overhandigen. Zij
zijn voorzien van de noodige inftructie, wegens het
verlaten van de plaats."
„ De Generaal van de Infanterie."
(get.)

„ Baron chassé."
5 A*
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„CAPITülATI E."

„ Overeengekomen , tusfchen den Generaal
„ der Infanterie Baron chassé, betel„ hebber van de Citadel van Antwerpen ,
„ en den maarfchalk gerard , opperbe„ velhebber van het Franfche leger voor
„ die fterktCê "
...
„ Art. i. De Generaal der Infanterie , Baron
„ chassé , zal aan Mijnheer den maarfchalk ge„ rard , de Citadel van ontwerpen , het Vlaamfche
„ Hoofd, de fonen Burg, Zwijndrecht en Ooster»
„ weel, in derzelver tegenwoordigen ftaat, overle»
„ veren , met al de vuurmonden , krijgs- en levens„ behoeften , mei uitzondering van de voorwerpen
„ vermeld bij artikel 3."
„Art. a. Het garnifoen, zal, met krijgseer, uit„ trekken , de wapenen , op het glacis , nederleggen ,
n en zich in krijgsgevangenfchap begeven. Evenwel
„ zal mijnheer de maarfchalk zich verbinden, om
„ de troepen tot op de Hollandfche grenzen te doen
„ begeleiden , alwaar men aan dezelven de wapenen
„ zal teruggeven , zoodra als zijne Majefteit de Koning
„ van Holland bevel heeft gegeven , om de forten
„ Lillo en L'efkenshoek te ontruimen. "
„ Te dien einde zal Mijnheer de maarfchalk gerard
„ zonder verwijl eenen officier naar 's Gravenhage
* zenden , en aan mijnheer den Generaal chassé
„ vergunnen , om insgelijks , indien hij dit noodig
„ oordeeld , eenen officier derwaarts te zenden. "
M
'
„ Art.
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„ Art. 3. De lieeren officieren zullen hunne wape„ nen behouden. Het ganfche garnifoen zal in het
„ bezit van deszelfs bagaadje blijven, alsmede de
„ rijtuigen , paarden en goederen , die of aan de
„ corpfen , of aan bijzondere perfonen van het garni„ foen , toebehooren. Eenige perfonen die niet tot
„ het garnifoen behooren , doch in de Citadel zijn
„ gebleven , zullen onder de befcherming van het
„ Franfche leger ftaan. "
„ Art. 4. Wanneer het antwoord uit 'j Gravenhage
„ bevel inhoudt , om de forten Lillo en Liefkenshock
„ over te geven, zullen de garniibenen van dezelven ,
„ het zij te land, het. zij te water , naar Holland
„ begeleid worden, de keus daarvan zal aan mijnheer
„ den Generaal chassé zijn , dit zal gefchieden ter„ ftond na de ontruiming dier forten. "
„ Art. 5. Indien het garnifoen den terugtogt
„ over land neemt , zal hetzelve in eene eenige kolom
„ marcheren. Mijnheer de Generaal chassé zal de
„ vrijheid hebben , om eenige officieren van den gene„ ralen (taf en krijgscommisfarisfen vooruit te zenden ,
M om kwartieren op de grenzen van Holland in ge„ reedheid te doen brengen."
„ Art. 6. Ingeval de rijtuigen en paarden aan het
„ garnifoen toebehoorende , niet genoegzaam tot het
„ vervoeren der goederen mogten zijn , zal men aan
„ hetzelve transportmiddelen verfchaffen , waarvan de
„ kosten door de troepen zullen worden voldaan.
„ Even zoo zullen de fchepen, tot vervoer der meu„ beien van officieren en ambtenaren, betaald worden.*'
„ Art. 7. Tot het vervoer der zieken , en voor« na
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» namelijk der gekwetften , zal men , ten' koste van
„ het Hollandlche Gouvernement , de noödige fche„ pen verfchaffen , ten einde dezelve naar Bergen op
„ Zoom te brengen. De zieken die niet vervoerd
„ kunnen worden , zullen in voor hunnen toeftahd
n voegzame plaatfen , tel) koste van het Hollandlche
„ Gouvernement , verzorgd blijven worden , door
„officieren van gezondheid van die natie, die i ij
„ derzelver vertrek dezelfde voordeden zullen génie„ ten als het gamifoen. "
- .-"
„ Art. 8. Onmiddellijk na de onderteekening dezer
„ Capitulatie , zullen de bevelhebbers der artillerie en
„ der genie , aan de hoofden van diezelfde corpfen ,
„ van hetFranfche leger , de wapenen , krijgsbehoeften ,
„ plannen enz. , betrekkelijk de dienst , waarmede zij
„ belast zijn, overgeven. Van beide zijden zal er
„ eene inventaris worden opgemaakt van hetgeen
„ wordt overgegeven."
„ Gedaan in het Hoofdkwartier onder' Antwerpen,
„ den 23. December 183a."
i'
„ De luitenant generaal, Chef van den generalen ftaf,
„ gemagtigde van mijnheer den maarfchalk, opper„ bevelhebber van het leger van het Noorden."
(get.)

9*; CYR NUrfuBS."

De Heer de taillenay is gisteren avond 'ten negen
ure, aan het Hoofdkwartier aangekomen. Hij heeft
dè tijding medegebragr, dat het kabinet van 's Gravenhage , dè overgave van de forten l,ilfo en Liefkenshoek
weigert. In weerwil van deze weigering, zal het
M a
Frau»
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-Franfche leger den terugtogt naar Frankrjk aan
nemen. Reeds is er aan verfcheidene corpfen bevel tot
den afmarsch gegeven.
De divifie van dejean moet zich morgen in bewe
ging zetten, en zal over Aalst en Geertsbergen mar
cheren, de referve divifie van den Generaal schram,
zal onmiddellijk volgen , en zoo voorts.
De Heer de lafontaine , aide de camp van
mijnheer den maarfchalk, die de Capitulatie naar Parjs
heeft gebragt , is in het hoofdkwartier teruggekomen ,
het is deze, die hst bevel tot den terugtogt heeft
medegebragt.
BRIEF VAN DEN GENERAAl CHASSÉ ,
AAN

DEN

DIRECTEuR

GENERAAl

VAN OORlOG.

„ Aan zijne Excellentie , den Heer Directeur»
„ Generaal van oorlog."
„ Hoofdkwartier van de Citadel van Antwerpen
n den 23. December 1832."
„ De moeijelijkheden van eene eervolle verdediging
„ van den post die mij is toevertrouwd, vermeerderen
„ dagelijks, en in weerwil van m ijzelven, heb ik mij
„ genoodzaakt gezien om , met den vijand , in onder
-» handeling te treden."
„ De vermoeijenisfen en de ontberingen , welke de
gedurende drie weken, hebben moeten
Tl foldaten,
„ -verduren , zijn niet te befchrrjven , en hebben de
„ krachten van het garnifoen geheel uitgeput."
„ Daar-

„
„
»
„
„
„
„
„
„
„
„
„

„ Daarbij komt nog , dat het drinkwater zoodanig
in de putten is verminderd , ten gevolge van het
droogloopen der grachten van de Citadel, dat men
niet dan met de grootfte moeite zich het volftrekt
benoodigde water kan aanfchaffen , en tot overmaat
van ongeluk, zijn de twee laatfte, nog beftaande
putten , in den afgeloopen nacht , door de vijandelijke bommen geheel vernield. "
„ Alle bomvrije plaatfen zijn geheel verwoest , zoodat de foldaten zoodanig op elkander gedrongen
zijn in de cafematten , de galerijen en de gangen
van gemeenfchap , gedurende het onophoudelijke
bombardement, dat zij bijna geene rust kunnen
genieten , en veel minder zich aan den flaap over-

„ geven."
„ Het bomvrije hospitaal, waarin zich de niet vervoer„ bare gewonden, en zij die geamputeerd zijn , bevinden,
,, dreigt eiken oogenblik in te ftorten , waardoor die
„ ongelukkigen zijn bloorgefteld aan het gevaar van
„ verplet en levend begraven te worden."
„ De vijand heeft , door kracht van gefchut , eene
„ bres gefchoten , in den linker flank van het bastion
„ N°. *. Deze bres is tachtig a honderd ellen breed,
„ en meer dan de helft der gracht is daardoor gedempt."
„ De afhelling der gracht is voltooid, en de vijand
n behoeft niet meer te doen , dan zijne mijn te doen
„ fpringen , om de contrescarpe in de gracht te doen
„ nederftorten , en om de bres te beltonnen;
„ Het is om bovengemelde redenen, en uit hoofde
„ van de onmogelijkheid, om den ftorm af tekeeren,
„ en de zekerheid van te zullen moeten verliezen , als
M 3
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„ ik dien florm afwacht , dit ik voorftellen aan den
„- maarfchalk gerard heb gedaan, ten einde van hem
„ te verkrijgen , dat hij mij laat terugtrekken en dit
„ ik mij gezind heb getoond tot de ontruiming ,
„ die door hem , op den 30. November laatstleden ,
„ is gevraagd. Dit voorllel door hem geweigerd zijnde ,
„ ben ik eindelijk verpligt geworden , na eenen gan„ fchen dag met onderhandelen te hebben doorgebragt y
n om, met overeenilemming van den raad van verde„ diging , eene Capitulatie aan te gaan , waarvan ik de
„ eer heb hiernevens een affchrift ie voeger^."
„ Uwe Excellentie zal daarin den ongelukkigfen
„ dag van mijn leven zien. Ik zou gewenscht heb„ ben hier mijne loopbaan , in eenen roemrijken dood
„ te hebben geëindigd , dech dit heeft niet kunnen
„ zijn. "
„ Ik zal de eer hebben uwe Excellentie} bij de
„ eerde gelegenheid, de namen bekend te maken van
„hen, die zich het meesten, bij deze betreurens»
„ waardige belegering , hebben doen onderfcheiden ,
„ opdat het u moge behagen, dezelve. aan zijne Maje„ (leit , onzen waardigen Monarch , aan te bevelen. "
y, De Generaal der Infanterie , opperbevelhebber
„ van de Citadel, en der Land- en Zeemagt
„ van zijne Majefteit , voor Antwerpen. "
{geteekend)

n de Baron chassI."

„ Ik heb mij zelven met eenigen oujner officieren
„ aangeboden als krijgsgevangenen , om te verkrijgen
. t
.' » dat

„ dat het garnifoen onverhinderd naar de noordelijke
n provinciën zou kunnen terugkeeren , doch vruch„ teloos. "
„ Uit het bijgevoegde Artikel zal uwe Excellentie
„ zien, dat de flottille, voor de ftad, niet begrepen
„ is in de Capitulatie: eene voorwaarde, welke
„ door mij is aangenomen, op den herhaalden aan»
„ drang van kapitein koopman. Ten gevolge daar„ van , was ik met hem overeengekomen" om., onder
„ begunftiging van den nacht, de zes beste kanon»
„ neerboten, de Schelde te doen afzakken, en de
„ overigen te vernielen ; het fchijat evenwel , dat het
„ eerfte gedeelte van dit ontwerp niet heeft kunnen
„ gelukken , want op den oogenblik verneem ik , dat
„ flechts eene kanonneerboot de Schelde heeft kunnen
„ afzakken ; elf andere zijn verbrand , of in den grond
„ geboord , door derzelver équipagie, *'
Dit Huk werd , gevolgd door de hieronderftaande
Nota in de Staa's -courant van 's Gravenhage geplaatst.
„ De Generaal chassé , het dienftig geoordeeld
„ hebbende om deze (tukken naar 'sGravenhage te
„ doen overbrengen , door den luitenant heshusius ,
„ vertoonde deze zich aan onze voorposten , verge„ zeld van den heer taillenaY , Secretaris vaa Am„ basfaje , en den heer de passy , kapitein bij den
„ generalen ftaf, die, het dorp Groot ■ Zundert op
„ ons grondgebied, niet hebben mogen pasferen , zoo
„ als blijkt uit de volgende depêche van den Minister
„ van oorlog , aan den Generaal chassé. Wij zullen
„ dit ftuk doen opvolgen door het befluit door zijne
„ Majefteit genomen , een befluit waarin elk Neder.
M 4
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lander een bewijs zal vinden dat zijne Majefteit ,
op eene waardige wijze, den heldenmoed van deszelfs generaal heeft weten te beloonen, en het eervolle gedrag erkent van een garnifoen , dat onder
de oogen van gansch Europa , op zulk oene waardige wijze de nationale eer heeft gehandhaafd. "
„ Wij willem , bij de genade Gods , Koning
„ der Nederlanden , Groothertog van Luxemburg ,
„ enz. enz. enz.
„ Willende dat onze Generaal van de Infanterie ,
„ Baron cha.ssé, bij gelegenheid dat hij, na eene
„ roemrijke verdediging tegen een magtiger Fransch
„ leger, verpligt f is geworden, om zich over te
„ geven , zoo wel als de officieren en manfchappen
„ onder zijn bevel, een voorloopig maar openlijk
„ bewijs , ontvangen , van onze goedkeuring en onze
„ dankerkentenis voor derzelver moed , volharding en
y, vaderlandsliefde , die zij betoond hebben in weer„ wil van de groote vermoeijenisfen en ontberingen >
„ gedurende eene belegering die zoo langdurig als hevig
„ is geweest. "
„ In afwachting van de rapporten , volgens welke
„ wij ons voorbehouden de dienflen der officieren en
„ foldaten , die zich hebben doen onderfcheiden , te
„ erkennen en te beloonen.
n Hebben wij goedgevonden en verftaan , den Gene»
n raal Baron chassé te benoemen tot Groot -kruis
„ van onze militaire Willemsorde. "
» 's GravenAage , 25. December , 1832."
(geteekend.)

„ willem."
« Aa
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n Gisteren morgen heb ik de dépêche ontvangen ,
„ waarbij uwe Excellentie mij kennis geeft van de
„ onderhandelingen door u , met den vijand , geopend
n en de redenen die u genoopt hebben , om mij de
w geflotene Capitulatie , met den Franfchen Maarfchalk
„ gehard , te doen toekomen.
„ Ik heb deze ftukken onder de oogen van zijne
„ Majefteit gebragt , die mij gelast heeft u de vol»
„ gende mededeeling te doen."
„ De Koning neemt geen genoegen met de Capi»
„ tulatie zoo als dezelve is, doch zijne Majefteit ge»
„ last mij u de verzekering te geven, dat uw gedrag
„ en dat van de dappere bezetting van de Citadel ,
„ gedurende het ganfche beleg van dje Herkte, wel
M verre van Hoogstdezelve iets te wenfchen over te
„ laten, aan zijne Majefteit eeneonuitfprekelijketevre„ denheid heeft veroorzaakt ; dat die verdediging heeft
„ beantwoord aan de billijke verwachting des Konings.
„ Dat zijne Majefteit niet opgehouden heeft , ge„ durende de belegering, deel te nemen in het lot
„ der dapperen, die hun bloed, voor het vaderland ,
y, geftort hebben, en dat zijne Majefteit, met droef„ heid , uit uw laatfte berigt , gezien heeft , met hoe
„ vele moeijelijkheden het brave garnifoen heeft moe»
„ ten kampen. "
„ De Koning, een blijk van deszelfs hooge tevre„ denheid aan u , zoowel als aan de ganfche bezetting
„ van de Citadel willende geven , heeft u , mijnheer
M 5
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„ de Generaal benoemd tot Groot 'kruis van de militaire
„ Willemsorde. "
„ De waarde van deze hooge onderfcheiding zal nog
„ des te meer door uwe Excellentie worden op prijs
„ gefield , daar zijne Majefteit , in mijne tegenwoor„ digheid , hoogstdeszelfs eigene decoratie van de borst
r, heeft genomen , en mij dezelve met het daaraan
„ gehechte lint , hetwelk de Koning bij de laatfte
„ plegtige gelegenheid heeft gedragen , heeft ter hand
„ gefield , ten einde u die fieraden te doen toekomen ,
„ die voortaan de uwen zullen ziju, en die gij ver„ gezeld door dezen brief zult ontvangen.
n Ik verheug mij u te kunnen melden , dat de
„ Koning al de benoemügen , tot ridders van de vierde
„ klasfe der militaire Willemsorde , door u gedaan ,
„ heeft goedgekeurd, en dat zijne Majefleit de berig„ ten inwacht, die gij aan Hoogstdezelve zult aan»
„ bieden , betreffende andere te verleenen belooningen.**
„ Zijne Majefleit heeft , met genoegen gezien , dat
„ uwe Excellentie de gewonden naar herwaarts zult
„ kunnen doen vervoeren."
» Eindelijk kan ik aan uwe Excellentie de verzeke.
„ ring geven, dat mijn adjudant kapitein verhout
n naar de voorposten te Groot - Zundert is vertrok„ ken , om met den Franfchen officier en den Secre„ taris der legatie een mondgefprek te houden , ten
n einde van hen te vernemen , welke voorwaarden zij
„ in last hebben. Ondertusfchen moet ik uwe Excel»
„ lentie verzekeren , dat zoo die voorwaarden geene
„ andere betrekking hebben , dan tot de ontruiming der
.1 for-
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„ forten Lillo en Liefkenshoek , men daarvan , ia
n geen geval hoegenaamd , affiand zal doen.
„ Ontvang , mijnheer de Generaal de verzekering enz."
; » De directeur Generaal van Oorlog. "
(geteekend)

d' eerens.

Volgens een lang berigt van den Generaal chassé,
hetwelk almede in de Staats -courant werd opgenomen,
werd het getal der zieken en gewonden , die naar het
Vlaamfche Hoofd waren vervoerd , opgegeven , ten
bedrage van twee honderd en zestig, en bedroeg het
verlies , federt het begin van de belegering , negentig
dooden , drie honderd negen en veertig gekwetften ,
en zeven en zestig krijgsgevangenen.
Terwijl onze artillerie en genie derzelver ouden
roem, op eene waardige wijze, hadden gehandhaafd,
waren onze foldaten , aan de oevers van de Schelde ,
niet minder werkzaam geweest, in de vervulling hun
ner pligten.
Blootgefteld aan de ruwheid van het jaargetijde ,
nacht en dag te kampen hebbende met de Hollandfche
flotille , die gewapend was met twee honderd en veer
tig (lukken gefchut,en die niet verder dan den afftand
van een piftoolfchot van de onzen verwijderd lag ,
moesten onze foldaten nog bovendien de aanvallen der
bezettingen van de fort.n Lillo en Liefkenshoek afkeeren , en tevens de Schelde gadeflaan , om de gemeen»
fchap van de Citadel met Holland te verhinderen.
Door een roemrijk wapenfeit , werd deze korte ,
maar eervolle veldtogt door de divifiën , aan de oevers
der
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der Schelde , geëindigd. De Generaal sebastiani ,
gaf , in de volgende bewoordingen , berigt van zijne
ontmoeting , met de Hollanders :
„ Pachthoeve de Doel. "
„ Den 33. Dec. 1832 . ten vier ure des namiddags. '*
„ Even zoo als ik het gedurende eenige dagen
„ voorzien had, hebben het Hollandfche eskader en
„ de bezetting van het fort Liefkenshoek, dezen mor» gen eene poging aangewend op den dijk van den Doel.1'
„ Ten acht ure , in den oogenblik , waarin ik mijne
„ posten ging verkennen, kreeg ik berigt van den
„ bevelhebber baudisson, dat men hem zou aann vallen. Ik begaf mij zoo fpoedig doenlijk naar dat
» punt , en bij mijne aankomst was het gevecht reeds
,, begonnen."
n Het eskader , beftaande uit een fregat , twee cor*
n vetten, drie ftoomfchepen en een twintigtal kanon„ neerbooten , was de rivier afgezakt , en had zich
„ tegenover den dijk van den Doel geplaatst. Op elk
„ der ftoomfchepen bevonden zich drie of vier hon„ derd man landingstroepen» Middellerwijl werden er
„ manfebappen en gefchut, uit het ïonLiefkenshoek9
» met fchuiten , over de inondatie , aangevoerd , en
» tevens deed de bezetting van dat foi t , eenen uitval
» langs den dijk onder de befcherming van de kanon» neevbooten. De fchuiten die over de inondatie kwa„ men , ontfeheepten de zich daarin bevindende man» fchappen aan den dijk , in de nabijheid van het
» punt,
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n punt , waar dezelve zich vereenigt met den dijk , die
„ de inondatie influit.
„ De ftoomfchepen zettede de manfchappen , die
zij aan het fort Lillo hadden ingenomen aan land,
„ en nu viel alles, met vereenigde krachten aan op
„ den eerften post dien wij hebben bij de vereeniging
» van de twee dijken. Bij de eerfte geweerfchoten
„ fnelde het bataillon naar het aangevallen wordende
„ punt; nu ontftond er een hevig vuur uit klein ge» weer, en na eene korte poos, vielen onze troepen
„ den vijand met de bajonnet aan, wierpen hem om„ ver , en onder het flaan van den (lormmarsch , trok»
„ ken zij voorwaarts langs den dijk. Deze hevige
„ aanval bragt de Hollanders in wanorde , en met
„ moeite gelukte het hun om zich in derzelver vaar„ tuigen te werpen , terwijl de manfchappen die tot
„ de bezetting van het fort behoorden, zich weder
„ naar hun garnifoen begaven, vervolgd wordende
„ door onze troepen , die het fo-t tot op een geweer„ fchot naderden, doch door het fchrootvuur van
„ hetzelven verhinderd werden verder voorwaarts te
„ rukken.
„ Terftond gaf ik bevel om de hoogten achter den
„ dijk , die ik daar had laten maken , te bezetten , en
„ nu begonnen onze foldaten op het eskader te vuren ,
„ hetwelk op den afftand van een piftoolfchot van
„ ons verwijderd lag. Het gevecht heeft geduurd tot
„ bijna drie ure in den achtermiddag , doch de fche„ pen hebben zich toen , door de floomfchepen op
* het fleeptouw doen nemen , en hebben zich gered
„ onder het vuur van de forten Lillo en Liefkenskoek.

„ Een
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„ Etn twaalftal Militairen van ons zijn gefneuveld,
„ en omtrent veertig gewond. Onze troepen hebben
„ zich voorbeeldig gedragen onder het vuur eener
„ kanonnade , welke wij niet konden beantwoorden ,
„ dewijl wij geene artillerie hadden ; zij waren onge„ voelig voor het gevaar , en men hoorde in onze
„ gelederen geene andere kreet dan: Voorwaarts t
„ voorwaarts l toen da vijand zich op onze dijken
„ vertoonde. Ondertusfchen heeft bet eskader gedu„ rende zes uren gefchoten ; twee honderd (rukken
„ kanon braakten hunne kogels tegen ons uit , en het
„ fchroot regende overal op ons neder , zoodanig ,
„ dat oude gediende foldaten zich daarover moesten
„ verwonderen."
„ De dijken liggen bezaaid met lijken van gefneu„ velde Hollanders, onder welke men den officier ge„ vonden heeft, die het bevel over de ontfcheping
„ had gevoerd.
„ De weinige krijgsgevangenen die wij gemaakt heb „ ben , en die allen gewond zijn , hebben mij ver»
„ haald, dat er twaalf honderd man van Vlisfingen.
„ zijn gekomen en dat er zeven of acht honderd
„ man van de bezettingen van Lillo en Liefkenshoek
„ zich mer dezen hadden vereenigd, om de onder„ neming te bewerk Heiligen. Zoodat wij den aanval
„ hebben afgëflagen tegen twee duizend man , die
„ befchermd werden door het vuur van de flotille ,
„ terwijl wij niet meer dan zes of zeven honderd man
„ telden, want het 3e. Bataillon van het 8e. regt„ ment en eenige posten van andere regementen , heb„ ben alleen aan het gevecht deel kunnen nemen.
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„ Ik had aan de andere Bataillons en aan het
n I9e. regement van linie bevel gegeven , om met
„
„
*
„

verhaasten marsch te onzer hulp toe te fnellen,
doch de wegen zijn zoo flecht , dat deze troepen
niet voor op het einde van het gevecht bij ons konden komen."
„ De Hollanders zijn met zulk eene overhaasting
„ teruggetrokken , dat verfcheiden van dezelven , die
„ hunne vaartuigen niet konden bereiken, zich in
„ het water hebben geworpen en verdronken zijn. Ik
„ reken dat er een hondertal van hen door ons vuur
„ en door onze bajonnetten zijn omgekomen. Dit
„ roemrijke gevecht, hetwelk waarfchijnlijk een einde
„ aan onze krijgsverrigtingen in België zal maken ,
„ verzekert ons, ons (tandpunt aan den Doel. De
„ bevolking van het dorp heeft deszelfs vreugde be„ toond , de inwoners kwamen onze foldaten omhelzen ,
„ brandewijn en brood aanbieden , toen het gevecht
„ geëindigd was.
„ Ik zal de eer hebben u morgen een rapport te
„ doen toekomen , met de opgave der namen van hen
„ die zich hebben doen onderfcheiden , doch ik moet
„ u thans reeds de namen noemen van den bevelhebber
„ baudisson , de Heeren kapiteins courton, millo,
„ destaing , msifrein en de luitenants bauché ,
y, de saint leger. en dars , deze twee laatften
n zijn gewond."
„ Ik moet den kapitein van den generalen ftaf,
„ mijnen aide de camp , desalles niet vergeten , die
„ zich op den dijk bevond , en van daar naar beneden
„ fprong , en eenen Hollandfchen foldaat greep , die
„ zich
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„
„
„

zich in den vloed wilde werpen , om naar een der
vaartuigen te zwemmen. Vele onderofficieren en
(bldaten hebben zich doen onderfcheiden. Morgen
zal ik u derzelver namen opgeven."
„ Het eskader moet veel geleden hebben, volgens
„ de berigten der krijgsgevangenen. *'
„ Ontvang, mijnheer de maarfchalk enz."
„ De luitenant - generaal , bevelhebber van de
n eerfte divifie. '*
(get.)

T. SEBASTIANI."

Zoodanig eindigde de belegering der Citadel van
ontwerpen.
Weldra zouden nu de Belgen geroepen worden , om
ons , in het bezit van de fterkte , op te volgen. W»
zullen zien op welk eene wijze zij eenen aanvang
maakten, met de uitoefening van de oppermagt, die
wij voor hun hadden verworven.
De bevelhebber van de flotille, geene mogelijkheid
ziende om zijne vaartuigen in veiligheid te brengen , had
dezelve vernield , alvorens hij zich zelven aan onze
troepen overgaf. Hij had gehandeld, volgens de re«
gels , welke door het zeewezen zijn voorgefchreven.
Wij zullen , ten aanzien van de afïcbuwelijke daad»
zaak , die wij gaan vermelden , alweder onwederlegbare
getuigen laten fpreken.
Het dagblad Le Phare d'Jmers , (de vuurbaak van
ontwerpen') het blad der Geestelijkheid, drukte zich
op de volgende wijze uit :
» Gedurende den nacht , heeft de kapitein koopman ,
» die:
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„ die woedende was, dat de Citadel van Antwerpen„ zich had moeten overgeven , en die de flotille , onder
„ zijn bevel, niet in de magt der overwinnaars wilde
„ geven, bevolen had dat men dezelve zou vernielen.
„ Vijf kanonneerbooten zijn verbrand , en zeven in den
„ grond geboord ; het ftoomfchip chasse is in de
„ lucht gefprongen. Kapitein koopman , die in eene
„ floep de vaartuigen verliet, is genoodzaakt geweest
„om zich , aan het fort Sainte Marie , over te
„ geven. "
„ Deze krijgsgevangenen zijn door Antwerpen gè„ komen , het was tegen een ure , en zij werden be-.
„ geleid door Franfche gendarmes , en eene zeer groote
„ menigte volks volgde dit transport. Het gemeen
„ heeft zich , ten aanzien van deze branifiichters ,
„ aan eenige buitenfporigheden overgegeven , doch het
Franfche geleide heeft evenwel de woede des volks
„ kunnen beteugelen, en heeft de krijgsgevangenen
„ aan eene veilige plaats gebragt. Men moet getuige
„ van den brand van gisteren avond zijn geweest ,
„ om de algemeene verontwaardiging , waarmede die
„ Hollandfche krijgsgevangenen werden begroet ,: ..te..
_ bevatten. De Heer koopman bevindt zich onder
„ dezelven.''
Zoodanig juichten de dienaars van eenen God van
Barmhartigheid , den moorddadigen aanval , tegen
weerlooze en ongelukkige krijgsgevangenen, toe ï
Le Beige , een dagblad , hetwelk onder het opzigt
van den volksvertegenwoordiger levae , van Kortrijk ,.
gefchreven wordt, een dagblad , waarvan de vrijzinnige
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leerftelfels deszelfs redacteur den naam van den ortomkoopbaren hebben verworven , dit dagblad had, op
den 23. December 183a , het volgende Artikel :
„ Antwerpen , den 03. December 183a."
„ ten elf ure des morgens."
„ De krijgsgevangenen van de kanonneerbooten trek„ ken door de (iad , zij zijn de Roodapoort binnen
n gekomen , en zullen de poort van Berchem uitgaan.
„ Zij bevinden zich onder het geleide van tien of
„ twaalf Franfche gendarmes , en een pelotton InfanN terie. Zij zitten op eene kar , en de officier , met
„ zijne Oranje-sjerp , bekleedt de voorfte bank. Het
n volk noodzaakte hem weldra , door deszelfs ge»
„ fchrceuw, om zich van die , met zoo veel regt
„ door België , gehaat te kleur te ontdoen. Tot hiertoe
„ gebeurde er niets dan hetgeen prjzenswaardig was„ Maar het gefchreeuw werd opgevolgd door bedrei »
„ gingen , en weldra werd er met flijk en fteenen
„ geworpen. Te vergeef» riep de Brigadier der gen.
„ darmes de menfchelijkheid , eener onzijdige naiie ,
„ in , van eene natie die zich niet dan , nadat alles
„ afgedaan was , met deszelfs eigene zaak had mogen
„ bemoeijen. Verfcheidene Hollandfche foldaren, die
M reeds gewond waren, kregen nu nieuwe wonden,
„ na den ftrijd. — Een van deze ongelukkigen klom
„ op de bank , terwijl een zijner oogen op den wang
.„ nederhing, ten gevolge van een ftuk van eene bom,
„ dat men in het veld gevonden had, en dat men
.„ hem tegen het hoofd had geworpen. Zoodanig een
* too-

*
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„
„
„
„
„
„

fooneel verwekt afgrijzen. Ik zou dergelijke om'»Handigheden pogen te verbloemen , wanneer dezelve
niet algemeen bekend waren. Wij moeten aan onze
vijanden het regt niet overlaten, om uitfluitende
zoodanige laaghartige wreedheden te fchandvlek-*
ken (*). "

„ Le Beige."
De (redelijke Regering, gevoelde een affchuw van
zoodanig een tooneel , waarvan onze lezers zich in
hun(*) Schijnheiligheid:!... Schijnheiligheid 1
O ja,

wij schandvlekken

deze laaghartige wreedheden l

-want het stond aan de Franscuen alleen vrij, om te beslissen
of hunne krijgsgevangenen zich van de roemrijke nationale
kleur moesten ontdoen of niet. Het zijn uwe aanmoedigingen,.
waardoor gij die verblinde menigte hebt verleid om hunne
handen met het bloed dier dapperen te bezoedelen. Laat af
van zulk eene schijnheilige taal, of wisch veel liever de
schande uit, welke sedert twee jaren aan u kleeft, want liet
volk , hetwelk gij thans- veroordeelt en ten toon stelt , zou u
-wel eens kunnen vragen , of gij de beestachtige buitensporig
heden , die de omwenteling van September zijn voorafgegaan,'
en die zijn opgevolgd, niet hebt toegejuicht , en of de ge
tuigen die gij n verworven hebt door het Fransche leger hier
te roepen , niet dezelfde zijn vfen welke gij thans de goedkeu
ring afsmeekt , wegens de geveinsde afkeuring , welke gij
voorwendt aan eene- daad te geven , welke gij voorheen all«n
lof toezwaaidet , toen gij geene andere regters had te duchten
dan diezelfde natie,1 welke door- u op den dwaalweg wai*
gebragt.
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hunne verbeelding de bijzonderheden kunnen voorftelkn , en men deed de volgende Publicatie :
„ Medeburgers!"
„ Bij alle befchaafde volken zijn krijgsgevangenen
„ heilig ; een ontwapend vijand is geen vijand meer ;
„ ondertusfchen hebben heden eenige doldrifiige per.
„ fonen zich veroorloofd , om krijgsgevangenen te
„ beleedigen. Laten wij ons wachten om te doen
„ vermoeden , dat de gevoelens , welke deze onzinni„ gen hebben doen handelen , ook die zouden zijn
„ van de inwoners eener ftad , die zoo overal bekend
„ is , wegens derzelver menschlievendheid."
„ Medeburgers ! dat het lijdftip van onze verlos»
„ fing , tevens de oogenblik van vergetelheid zij , zelfs
„ voor hen die in derzelver dierbaarfte belangen heb» ben moeten lijden ; dat er voortaan niemand onder
„ ons zij , dan vrienden van de orde , en dat al onze
„ pogingen zich uitftrekken tot bevestiging van het
„ heil des vaderlands."
„ Gedaan aan het huis der Regering van dntwerpen,
» den 34. December 1832.".
„ De Burgemeester."
(get.)

„ lEGRElLE."

Wij zullen hier eenige uittrekfels uit dagbladen laten
volgen, welke met het ondergaande officiëele (luk,
allen twijfel zullen wegnemen , wegens de waarheid
van
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van hetgeen wij in ons beknopt Gefchiedkundig Ver*
haal|hebben gezegd:
» Antwerpen , 25. December 1832. "
„ Aan mijnheer den redacteur van de Lynx."
„ Gisteren tegen den middag zijn wij ooggetuigen
„ geweest van een affchu weiijk en fchandelijk tooneel.
„ Het vrijmagiige volk was in angst. Menfchen met
„ kwaad roorfpellende aangezigten doorkruisten de (tra„ ten , en de een vroeg den anderen met ongerustheid
„ en fchrik , of men de orangisten (onder dezen naam
„ worden de fatfoenlijke lieden aangeduid) zou gaan plun„ deren of vermoorden ; maar wanneer men de troepjes ,
„ die op verfchillende punten bij elkander fchoolden,
„ voorbijging , werd men weldra beter onderrigt ,
„ en men vernam dat het zake was van eene niet
„ minder fchandelijke daad , namelijk , die van de
„ krijgsgevangenen te mishandelen , want , waarfchijn„ lijk om de driften gaande te maken, en de harts»
„ togten aan te vuren, had men het gerucht verfpreid ,
„ dat de brandfiichters in de ftad zouden worden
„ gebragt. En wezenlijk , om de fireek van een ure ,
„ hoorde men in de verte reeds een verward en ver„ doovend, razend gefchreeuw, waardoor de aankomst
„ der ongelukkige krijgsgevangenen , die men bij het
n fort Saint Philippe in handen had gekregen , werd
« verkondigd. Zij waren omringd door Franfche Gen„ darmes , en begeleid' door een piquet Infanterie van
„ diezelfde natie. De zeeofficier meesman , die
„ twee ridderorders op de borst had , zat op de voorfie
N 3
m bank
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*, bank van eenen wagen , op welken zich eenige
„ matroozen bevonden, en de overigen volgden te
n voet; deze menfchen die zoo zeer de achting van
„ iedereen , ja zelfs van hunne vijanden , verdienen ,
„ werden gedurende den weg aangevallen door cani„ balen , die tot het uiterfte zouden zijn gekomen ,
» zonder de verhindering van de Franfchen , die on„ dcrfcheidene malen de menigte door middel van
» klingflagen moesten uiteendrijven. Oe verontwaardi» ging was ten toppunt gerezen , toen de krijgsge» vangenen op de plaats de Meir kwamen ; daar zag
0 men die woedenden , de ontwapende krijgslieden
„ met vuilnis en met ftcenen werpen. De zeeofficier
» kreeg eene wond aan het hoofd ; met zijnen zakdoek
* bedekte hij zf]ne ridderorden, om die te beveiligen,
» en bekommerde zich niet, wegens zich zelven j bet
„ was alsof hij eenen medelijdenden blik floeg op
n hen, die hem zoodanig beleedigden. Geene andere
„ befcherming dan die van het zwakke Franfche
„ detachement, zou deze krijgsgevangenen hebben
» kunnen behoeden tegen eene verfchrikkelijke gruwel» daad, zoo niet de Belgiefche officier, die de wacht
» by de Mechelfche poort had, zijne manfchappen
„ onder de wapenen had doen komen, en niet mede„ gewerkt had om de volksmenigte, die al grooter
., en grooter werd, uiteen te drijven. Eere zij dien
n officier , die waarlijk Belgiesch is. "
„ Eere zij den Franfchen , die de dapperen befchermn den, en die aan de omwenteling eenen moord en
» «ene onuitwischbarc fchande hebben verhinderd. "

» Lc Lynx. "
» Aan
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„ Aan mijnheer den Redacteur van De Lijm:.''
n Ik was nog jong in dat tijdvak, toen de krijgs .
n gevangenen van alle natiën naar het binnenfle van
„ Frankrijk werden gevoerd. De Held die aldus gij ze» laars, in alle deelen van Europa , inoogfte , wist de
» ongelukkige dapperheid te eerbiedigen. Napoleon
„ zou de ellendelingen hebben doen ftraffen , die zich
» hadden durven vermeten om krijgsgevangenen te
» beleedigen. Maar dit wondermensch is niet meer,
» en alle groote daden zijn met hem verdwenen ;
n flechts een man zou in de gefchiedrol, volgens
n mijne gedachte , na hem , eene bladzijde kunnen
„ vullen (*), dan , wanneer de onregtmatige bezitters
» van
(*} Gouvernementen

van

eene door kunst verkregens

meerderheid , rekenen het Koning willem als eene misdaad
toe, dat hij hunne onbillijke besluiten verwerpt, en gansch
Europa durft braveren : men noemt dit stijfhoofdigheid. De
degen van napoleox werd verbroken door lafhartige afvalli
gen... hij werd naderhand bezoedeld door ellendige staatkun
dige dwergen, die het hem tot eene misdaad aanrekenden ,
dat hij Frankrijk te klein vond voor zijnen reuiachtigen geest.
Maar zoo men, om den Franschen soldaat aan te vuren, verpligt is geweest , om den roem van het Keizerrijk op te del
ven , dan zullen ook de Koningen , wanueer zij in het onge
luk zijn , aan hunne volken de volhardende standvastigheid
der Hollandeche natie ten voorbeeld stellen , en de volken die
door derzelver Gouvernementen verraden worden, zullen aan
de Voorzienigheid eenen koning afsmceken , die dan moed van
WIllEK VaN SaSSAD bezit.
;.
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„ van fchepters , die het bezit van dezelven niet kun»
,. nen regt vaardigen , onder het ftof bedolven liggen.
„ Onder de regering van napoleon werden er
„ infchrijvings lijsten geopend , overal waar zich
n krijgsgevangenen bevonden. De infehrijving welke
„ aan uw bureau wordt gedaan , bevat reeds eerwaardige
„ namen. Wees dus zoo goed en voeg mijn offer
» daarbij. Het is genoeg, wanneer men menschlievend
„is, om hulp te betoonen aan de flagtoffers van die
» belegering , waarvan de roem als Franschman ook
» aan mij behoort, maar waarvan ik, als onafhankelijk
„ burger, al de flaatkundige inzigten verfoei. Ik maak
„ van deze gelegenheid gebruik , om de belangftelling
„ van alle edelmoedige menfehenvrienden in te roepen ,
» ten behoeve van eenen Hollandfchen foldaat , genaamd
„ morre , van de 10. afdeeling , a. Bataillon ,
„ I. Compagnie , voor wien reeds eenigen mijner
„ vrienden, en ook ik, eene bijzondere infehrijving
„ hebben geopend. Deze ongelukkige , die bij de ver„ overing van de lunette Saint Laurent verfcheidene
„ bajonnetft-ken gekregen had , heeft aan eenen mijner
„ landgenooten , den heer forget , Chirurgijn Majoor
„ van het ambulante hospitaal , bij het groote hoofd3) kwartier , de gelegenheid verfchaft , om zijne ver»
„ kregene kunde op eene verwonderlijke wijze te
„ ontwikkelen. Nadat deze ongelukkige foldaat ver»
„ fcheidene verbanden gelegd waren , zoo op de borst
„ als aan de fchouders , wegens de wonden die hem
» onze bajonnetten hadden toegebragt , en nadat hem
„ de linkerhand was afgezet, liep hy- gevaar van door
., het koude vuur te worden, aangetast , en te fterven,
» de.
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„
„
„
,,
„
„
„

dewijl het bovenfte lid van zijnen regterarm zoodanig
verpletterd was , dat het niet kon worden afgezet ,
maar met eene doorkundige bekwaamheid gelukte
het den heer forcet, dien arm in het gelid van
den fchouder af te zetten, zoodanig, dat die verminkte Hollander thans in het hospitaal te Antwerpen zijner genezing nabij is."
„ Eene kleine verbetering verzoek ik u wel te wil»
„ len plaatfen , namelijk deze , dat , zoo onze maar„ fchalk gerard niet tegenwoordig is geweest in den
„ fchouwburg , toen leopold I , zich daar bevond ,
„ deze afwezigheid niet moet worden toegefchre„ ven aan eene ongefteldheid, maar wel daaraan , dat hij
„daartoe geene uitnoodiging , van het bof, heeft ge»
„ kregen , en daar hij zich in een goed gezelfchap ,
,, ten huize van den Hertog van aremberg bevond,
„ is hij den ganfchen avond daar gebleven.''
„ Ontvang , mijnheer ! enz."
l. Mi

CHASSÉ en GERARD !

, , Het gedrag van den Franfchen Generaal , ten
aanzien van zijnen overwonnen vijand, is edel en
grootmoedig; het heeft aan chassé moeten bewij»
zen , dat zijne heldhaftige verdediging hem de bewondering van Europa , en de achting zijner vijanden heeft verworven."
„ Bedolven zijnde onder de kogels , en al zijne
„ verdedigingsmiddelen door het verfchrikkelijkfte vuur
„ hebbende zien vernietigen , is de overgave van zijnen
N 5
„ post
,,
„
„
„
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post voor hem een nieuwe titel voor zijnen mili»
tairen roem» Schande en fmaad over ben , die over
het hoofd van den grijzen en ongelakkigen krijgs.
held fchimpredenen uiiflorten, die al de laaghartig'
beid van hunne zwarte zielen ontfluijeren."
„ Als Belgen , als beminnaars van ons vaderland ,
„ verheugen wij ons , wegens het innemen van de
,, Citadel , welke ondertusfchen in geenen deele eenige
„ verandering te weeg brengt in de omftandigheden ,
,, die thans nog de rust van Europa bedreigen. Maar
„ als menfchen, wier harten kloppen voor alles wat
,, fchoon en groot is , moeien wij een medelijdend ge»
„ voel koesteren voor da ongelukkige dapperheid."
„ En zoo men , om patriotten te zijn , de heldhaf,, tigheid moest miskennen; zoo men de militaire
„ deugd , en alles wat grievende moet zijn , voor den
,, overwonnen krijgsman, moest befchimpen; zoomen
„ den gewonden en ftervenden leeuw, die onder den
„ bijl des jagers ligt te zieltogen , moest beleedigen ;
„ zoo men de laaghartige hartstogten van een dom en
„ wreed gemeen moest vleijen, door onedele fchimp»
„ redenen over eenen gevallen vijand uit te fpreken ,
,, die niet onder de Belgiefche kogels , maar onder de
„ Franfche bommen is gevallen ; wanneer wij om de
„ toejuiching der kroegen en drankhuizen te verwer„ ven , onze waardigheid van mensch moesten afleg»
„ gen , dan , wij durven het openlijk zeggen , dan
„ zouden wij niet tot de partij van zulke patriotten
„ willen behooren.''
„ Belgen , weest edelmoedig ! weest waarlijk pa„ triotten, vooral thans daar het ongeluk ons het
_ hoofd
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,, hoofd doet buigen. — Het voegt den gemuilbanJen
.„ leeuw niet hem te beleedigen die fterft , terwijl hij
„ zich verdedigt.''
„ DE KNOuT."

Alle waarlijk vaderlandlievende dagbladen , wraakten
en fchankvlekren aldus die laaghartige wreedheid , welke
de PAare d'Anvers , een dagblad der geestelijkheid ,
had voorbereid , en poogde te regtvaardigen.
Het nederleggen der wapenen , door het Garnifoen
der Citadel van Antwerpen.
De Maarfchalk , vergezeld door de Hertogen van
orleans en van némours , en gevolgd door zijnen
generalen (taf, begaf zich naar de Citadel ; hij ging
de poort van de esplanade door , om een bezoek te
geven aan den Generaal chassé. Niets ter wereld zou
«en denkbeeld kunnen geven van de puinhoopen en
de verwoestingen , midden door welke men zich eenen
weg moest banen , om aan de cafemat te komen , waar
de Generaal zich. bevond. Het was een aandoenlijk
tooneel , den grijzen krijgsheld daar te zien , te midden
van al die kenteekenen , van vernieling , even alsof hij
vreesde niet genoeg , ten aanzien van eene eervolle
verdediging, te hebben gedaan.
De maarfchalk poogde alles te verzachten ,1 wat den
toeftand des grijsaards zou hebben kunnen verbitteren,
en , op eene zeer gevoelvolle en aandoenlijke wijze ,
affcheid van hem nemende , verklaarde de maarfchalk ten
aanhoore van een groot aantal officieren , dat hunne
. ver-
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verdediging , hen , voor altijd de achting der Franfchen
had waardig gemaakt , en dat er niet een eenig officier
in zijn leger was , die niet trotsch was dat hij hen
als zijne wapenbroeders roogt befchouwen. „ Ik vereer
„ overal den moed ," zeide de maarfchalk , „ en deze
„ puinhoopen mijne heeren ! rzijn. het bewijs van den
„ uwen." Vervolgens bezocht hij de Citadel, en bij
de escarpe van het bastion Toledo gekomen zijnde ,
hetwelk voor meer dan de helft in de gracht was nedergeftort, zeide hij: „het was waarlijk tijd; de
„ Generaal heeft zich a!s een man van eer gedragen;
„ hij kon het , bij geene mogelijkheid , eenen enkelen
„ dag langer uithouden."
De maarfchalk begaf zich vervolgens naar het glacis
van de lunette Kiel , daar ftond een detachement artil
lerie en genie, van de divifie van fabre, in orde van
bataille; weldra zag men het garnifoen , beftasnde uit
omtrent vier duizend man , in eene geflotene kolom , en
afgedeeld in divifiën , uit de Citadel uitrukken ; over
het algemeen genomen waren het fchoone foldaten,
derzelver gelaatstrekken kenmerkten geledene vermoeijenisfen, het gevolg van een langdurig lijden, doch
allen hadden eene zeer fchoone militaire houding.
De Maarfchalk , die zijnen overwonnen vijand ver
eerde , eenen vijand die zeer lang in de Franfche gele
deren geftreden heeft , wilde alles, wat tot de uitvoe
ring van dit gedeelte der Capitulatie betrekking had,
zoo veel verzachten als mogelijk was. Aldus werd
alles zoo eenvoudig doenlijk behandeld , en als ware het
met den fluijer des geheims overdekt — en terwijl de
Hollanders defileerden , wist men te Berchcm niet eens
wat er gebeurde.

V-v.

jje

— aos —
De vijand verliet de Citadel , en in eene geflotene
kolom marcheerde hij de hulppoort uit, de kolonel
fauvage voerde het bevel over de défilé. De bezet
ting bragt het geweer bij den voet, en zettede derzelver wapenen koppelsgewijze bij elkander» Nu ont
dekte men zeer vele aandoenlijke tooneelen, te talrijk
om dezelven te kunnen verhalen. Op verfcheidene
aangezigten zag men tranen nederbiggelen , in den
oogenblik, waarin de foldaat van zijn geweer moest
affcheid nemen. Verfcheidene verbraken hunne wapenen ,.
verfcheurden hunne patroonen , en (hooiden het kruid
op den grond, hetwelk zij met voeten trapten*
..
De Hollanders , op welken thans aller oogen geves
tigd waren , namen den weg naar Frankrijk , op den
tweeden dag, nadat zij hunne wapenen hadden nedergelegd. Holland moge getuigen, hoedanig het gedrag
der Franfche officieren en foldaten , jegens de krijgs
gevangenen is geweest.
De Hollander door geheel Europa verlaten zijnde ,
boezemde deszelfs pijnlijk gevoel , in een zeer wel
gefield gefchrift, uit. Hetzelve was geïntituleerd : de
kreet des bloeds , en het werd geplaatst in het Haagfche dagblad van den 19. December 1832. Het was
van den volgenden inhoud:
„ Waarom moet het Franfche bloed zoo overvloe»
n dig worden geftort ? Is het om de grenzen van
„ Frankrjk uh te breiden, zoo als onder lode»
„ wijk XIV?
neen!"
„ Is het om den vaderlandfchen bodem te verde„ digen , zoo als tijdens de Republiek?... neen!"
- „ Is het om de heerfchappij der ganfche wereld te
-. - .
» ver-

r

— 8o6 —
„ verwerven , zoo als onder napoleon?... neen! "'
„ Is het om oproermakers en opftandelingen te
„ ftraffen , die hunnen koning van Madrid naar Kadix
„ Hepen , zoo als onder lodewijk XVIII. . . . neen 1"
„ Is het eindelijk om Europa te bevrijden van een
„ roofnest in de Middellandfche zee, zoo als onder
„ karel X? . . . . neen J . . . neen ! duizendmalen
„ neen ! "
„ Wat is dan toch de oorzaak, waarom duizenden
„ van Franfchen, voor de Citadel van Antwerpen
„ den dood moeten vinden? Waarom moeten zoo
„ vele weduwen en wezen zich in het rouwgewaad
» hullen ? waarom ftorten dan zoo vele huisgezinnen
„ tranen van droefheid? Waarom beoorloogt Frank„ rjk eene verlichte en vrije natie, die eene vijandin
„ is van alle despotismus? Waarom is het de vijand
„ van een land, dat de bakermat der befebaving is,
„ en hetwelk eene fchuilplaats heeft aangeboden aan
„ de merlins , de thibaudeaus , de testes , de
„ arnaults , de lamarques en zoo vele andere
„ ballingen ? "
n De onzijdige gefchiedenis zal op deze vrager*
M antwoorden:
„ De Franfche ministers hebben , om derzelver por»
„ tefeuille te behouden , het bloed hunner landge„ nooten doen flroomen ; om den zetel van eenen
„ Engelfchen landvoogd , te Brusfel te bevestigen ,
„ hebben zij dat dierbare bloed geftort. Zij hebben
„ de belangen van hun vaderland opgeofferd aan een
„ vreemd kabinet, hetwelk, zelf niets wagende»
„ Frankrijk deszelfs fchatten en kinderen ziet opoffe• ren,-
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„ ren, en dat, van zijne zQde , niet een eenig man
„ in dezen bloedigen worftelflrijd heeft verloren."
En in waarheid: alles wat edel, groot, roemrijk
en menschlievend kan worden genoemd , is , ten aan
zien van dezen veldtogt, de onvervreembare eigendom
des Franfchen legers , en der Hollandfche natie.
In België werden infchrijvingslijsten geopend, ten
voordeele van de Hollandfche krijgsgevangenen. Zeer
vele onderteekenaars vindt men op dezelven, en zij
die hunne (temmen niet hebben kunnen geven ten
voordeele van de nassau's , die niet openlijk eene
antinationale adminirtratie ten toon hebben kunnen
(lellen , bewijzen thans , met onwederlegbare daad»
zaken , door het openen van hunne beurzen , voor
hen, die zij nooit hebben opgehouden als broeders te
befchouwen , hoedanig derzelver gevoelens , ten aan .
zien der omwenteling zijn.
Ditzelfde heeft in Engeland plaats gehad , en wij
zullen hier eenen brief laten volgen , welke door eene
Engelfche dame op den 27. December 1832 , aan het
dagblad de [landaard is gefchreyen :
„Mijnheer! "

„
„
„
^
„
„

„Gij zoudt een groot aantal van uwe lezers kunnen
verpligten , wanneer gij eene infchrijving wildet openen , ten voordeele van de weduwen der gefneuvelde
foldaten van de heldhaftige bezetting der Citadel van
Antwerpen , en deze infchrijving zou op vijf fchellingen kunnen worden bepaald. Hierdoor zou men
aan de ganfche wereld een bewijs kunnen geven ,
» dat
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n
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
,,

dat het Engelfche volk het onregtvaardige gedrag
van deszelfs antinationaal gouvernement , bij deze
gelegenheid, afkeurt, en dit bewijs van belangflelling
zou het fmartelijke gevoel van verontwaardiging,
dat onze oude bondgenooten hebben moeten onder»
vinden , aanmerkelijk verzachten ; eene verontwaardiging , welke Holland heeft moeten gevoelen ,
toen het zag dat Engelands magt zich met die van
Frankrjk vereenigde, om het oproer en het ge.
weid te befchermen , en om zich meester te maken
van de forten aan de Schelde, die de veiligheid
van Holland verzekeren, zonder eenige aandacht te
(laan op de ftroomen bloeds , die dit zou kosten»
Het ministerie , hetwelk deze vlek op den Engel»
fchen naam gelegd heeft, zou dan ten minften daardoor vernemen, dat, zoo de affchuweüjke aanval ,
waarvan Antwerpen getuige is geweest, eenige toejuichers bij ons heeft gevonden, dit dan ook alleen
bij de omwenteling gezinden is geweest.
l.

P.

Valenciennes , den ao. Januarij , 1833.
Gij vraagt mij , mijn vriend , eenige bijzonderhe
den, nopens de Capitulatie van de Citadel van Araverpen ; gij verlangt vurig , zegt gij , iets van het
laatfte tooneel van die daad van geweld en onregtvaar*.
digheid te vernemen , wel nu , maar het is moeijelijk
om aan uwen wensch te voldoen, wegens zoo vele
tegen elkander inloopende verhalen , welke te dezen
aanzien worden „verbreid, maar evenwel wil ik pogen
u.
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u eenige daadzaken op te noemen , die den (tempel
der waarheid dragen.
Zonder twijfel is het antwoord van den Generaal
chassé, op de fommatie van den maarfchalk gerard,
u bekend? Deze laatfte wilde, toen hij de Citadel
kwam belegeren , op eene zeer wonderlijke wijze , de
Franfchen vrijfpreken , van den naam van vijand , ten
aanzien van Holland ; maar gij weet niet dat chassé
ftellig onderrigt was , dat hij geene hulp te verwach
ten had , ten minfte niet , zoo lang als er geene bij
zondere omftandigheden voorvielen , waarvan iniusfchen de mogelijkheid niet denkbaar was. Hij had
zijn garnizoen met deze toedragt van zaken bekend
gemaakt en aan al zijne officieren en foldaten de
vrijheid gelaten , om zich naar Holland te begeven ,
zoo zij niet vast en onherroepelijk befloten , om al de
gevaren en de vermoeijenisfen , eener belegering, flandvastig met hem te verduren. Niemand dezer krijgs >
lieden wilde den eerepost , die hem was toevertrouwd ,
verlaten , hoezeer iedereen zeer wel wist dat men ,
vroeg of laat , toch eenmaal zou moeten bezwijken.
Vijf duizend menfchen, in eene zeer beperkte fórteres , konden niet hopen wederftand te zullen kunnen
bieden, tegen een leger van zestig duizend man,
hetwelk geleid werd door officieren , die in de fchool
der ondervinding geleerd hadden ; die moesten over
winnen wat het ook zoude mogen kosten. — Een
zeer groot materieel , meer dan noodig zou zijn ge
weest , om eene veel fterkere plaats te overmeesteren ,
vergezelde dit leger , en moest in zyn geheel 'tegen de
Citadel worden gebruikt. .----.
'----'
O
Toen

ƒ
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Toen leonidas de bergpaafen der ttrmopijkn ,
met drie honderd man tegen driemaal honderdduizend
krijgsknechten, verdedigde , kon hij toen de hoop voe
den van te zullen overwinnen? neen voorzeker niet,
maar hij gevoelde dat zijn wederftand den moed der
Spartanen ten hoogften top zou verheffen , en dat
zijne landgenpoten daardoor genoopt zouden worden,
om meer dan menfchelijke krachten aan te wenden,
ten einde het vaderland te redden van de gevaren die
het bedreigden»
Welnu , de Hollandfche Generaal is de waardige
navolger van dien Spartaanfchen held ; hij was overtuigd ,
dat de weerftand dien hij bood, de veerkracht zijner landgenooten , waarvan zij reeds zoo lang de doorflaandfte
bewijzen badden gegeven , nog zou verhoogen , indien
die veerkracht , die moed en die volharding niet reed»
het hoogfte llandpunt bereikt hadden , en de onder
vinding heeft ons geleerd, dat hij niet verkeerd ge»
oordeeld heeft.
Volgens alle berigten, en te beoordeelen naar het
onophoudelijke gebulder van zoo vele vuurmonden,
gedurende twintig dagen tijds, hetwelk men wijd en
zijd gehoord heeft , moeten er tusfchen de zeventig en
de tachtig duizend bommen , houwitfers en granaten
van alle grootte , en eene onnoembare hoeveelheid
geweerkogels tegen de belegerde Citadel zijn uitge
braakt.
Het inwendige van de Herkte, zoo wel a?s de wal
len , hadden meer gelijkenis op een ftuk omgeploegd
bouwland, dan op eene Merkte. Al de gebouwen
waren vernield en ingeftojt , en men zag niets anders
.: 1
^
dan

-!- au .*dan puinhoopen en bouwvallen; de levensmiddelen en
liet drinkwater begonnen reeds te ontbreken. De be
zetting bad volftrekt geene huisvesting meer , dan de
onderaardfche verblijven, waar de ongezonde lucht
even nadeelig voor die ongelukkigen was , als het vuur
van den vijand , die hen beftookte ; er waren Hechts
nog weinige uren noodig, en de bres zou beklimbaar
zijn geweest.
Tot dit uiterfte gebragt, meende chassé , dat hy
zijn doel bereikt had. Hij vergaderde zijnen raad van
verdediging , en allen , behalve een der leden van dien
raad , op wien ik later zal terugkomen , waren van
oordeel , dat de Generaal , zonder aan zijnen pligt te
kort te doen , den vijand zou kunnsn voorftellen , om
de Citadel thans te ontruimen. De witte vlag werd
opgehaald , en er werden twee officieren naar het Franfche hoofdkwartier gezonden. De maarfchalk gerard
febreef eene Capitulatie voor , welke door chassé
niet werd onderteekend , dan onder voorwaarde , dat
zijn Koning daaraan zijne goedkeuring zou hechten.
Ook hier nog , na zoo vele bewijzen van waren
krijgsmoed te hebhen gegeven, toonden chassé en
zijne officieren de grootfte verknochtheid aan hun va
derland te koesteren. Allen vereenigden zij zich om
derzelver wapenbroeders , die gelast waren de Capitulatie
naar 's Gravenhage te brengen , te verzoeken, dat zij den
Koning zouden fmeeken om niets toe te geven aan de belangftelling , die hun gehouden gedrag veelligt zou
verdienen , wanneer het met de belangen van hun
vaderland zou itrijden. „ Zeg aan den vader des vaM derlands ," zeiden allen , „ dat wij bereid zijn om
O a
„ ds
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„ de geftrengfie krijgsgevangenfchap te verduren ,
„ wanneer het belang van Oud « Nederland dit vor»
„ dert." Wat dunkt u ,' mijn vriend I van zulke
menfchen? Is er niet eenige overeenkomst tusfchen
hun gedrag en dat van regulus , toen hij naar
Carlhago terugkeerde ? en zijt gij niet , even als ik ,
verontwaardigd , wegens die ellendelingen , die in
leugenachtige dagbladen , fchaamtelocs genoeg zijn
geweest, om den roem van die edele krijgshelden te
-willen bezwalken?
Eere zij den Franfche officieren , die hun een zoo
fchitterend regt hebben doen wedervaren. Eere zij
hunne grootmoedigheid ! maar deze heeft ook aan
niemand verwondering gebaard , want de meesten van
hen hadden onder napoleon gediend , en zij hadden
niet vergeten , hoe deze groote man hulde wist te
bewijzen aan de ongelukkige dapperheid. Ook nie.
mand is verwonderd geweest wegens den heldenmoed
r van het Franfche leger , maar men is verwonderd ge >
weest wegens den voorloopigen lof die men het
zelve heeft toegezwaaid. — Heeft men gevreesd , dat
men aan dien moed zou hebben kunnen twijfelen? Of
zou de troon van Julij , zoodanig eenen roem noodig
hebben gehad , om zich ftaande te houden ? en was
men dus genoodzaakt om dien troon te onderfchragen f . . . . Onder napoleon verhaalde men groote
daden in eenvoudige woorden. Men maakte minder
ophef van het krijgsgevangen nemen van veertig dui«
zend krijgslieden te Ulm ; van den intogt der Franfchen
m Moscou, dan men thans doet van eene belegering,
die den belegerden even zoo zeer tot eer verftrekt ,
. .
als

ajs den belegeraars , die daarbij zoo veel volks heb »
ben verloren , en waarvan de gevolgen meer nadeel
dan voordeel berokkenen , aan die natie , die men
onwaardig gekeurd heeft, om deel aan die belegering
te nemen, doch die men naderhand, en met zeer _
Héél regt en billijkheid , de kosten van deze onder
neming duur zal doen betalen (.*).
Thans
(*) Het protest van de Belgiesche Kamer der Vertegenwoor
digers, tegen onze Interventie; de weinige vriendschapsbewijzen die onze soldaten van de Belgen hebben mogen genie
ten ; de doodsche stilzwijgendheid die dat land , na onze
overwinning , heeft bewaard ; de vreugde die men bij onzen
terugtogt heeft betoond; de stemming, met geslotene deuren,
of men aan onzen bevelhebber eenen eeredegem zou aanbie
den ; de verwerping van het zoo geheel Fransche voorstel om
het gedenk teeken van Waterïoo te doen vervangen, door een
ander, hetwelk aan onze gesneuvelde krijgslieden zou gewijd
worden, dit alles had Frankr<jk moeten doen vermoeden, dat
de Belgiesche wetgeving de betaling der oorlogskosten vatt de
veldtogten van 1831 en 1832, zou weigeren. Reeds werpt de
drukpers zich op om die regtmatige vordering te betwisten ,
aanvoerende dat België niels verkregen heeft , dan eenige
puinhoopen, en dat dit land dus niets behoeft te betalen in
de kosten van eenen oorlog , dien Frankrijk heeft moeten
voeren om aan Europa te bewijzen , dat het nog niet van
deszelfs oude krijgsdeugd ontaard was. Reeds heeft men,
onder den titel van: verwoesting der eigendommen van Jnttverpen, zeer hevige uitvallen tegen ons leger gedaan.
Frankrijk zegge dan openlijk, waarom onze soldaten vobr

O 3
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Thans kom ik terug op dien officier , die geweigerd
heeft de Capitulatie te teekenen. Deze is kapitein
koopman, hij heeft gezegd dat hij bijzondere iniiructiën had , ten aanzien van zijne flotille , en dat
hij daarvan niet mogt afwijken» Hij heeft zich vervol
gens naar het Vlaamfche Hoofd begeven , waar hij ,
na vruchteloos beproefd te hebben eenen doortogt te
vinden , om zijne kanonneerbooten in veiligheid te
brengen , bevel gaf om die te verbranden , of in
den grond te boren , ten einde zij niet in de handen
des vijands zouden vallen.
Ik moet trachten , mijn vriend , om u dien dapperen
en braven officier , van de Hollandfche Marine , af te
fchilderen ; ik zou mij zeer moeten vergisten , zoo
de
iestien maal honderd duizend franken aan hout hebben ge
kapt , want reeds berekenen de eigenaars , in de gemeenten ,
di* wij bezet hebben gehouden, hunne schade tot deze kleine
som.

Dat men zich in acht neme ! In . een land , waar de

priesters den boventoon zingen j waar de grootste welvaart
voor ellende en armoede heeft moeten plaats maken , waar
Wen de oorzaak daarvan aan buitenlandsche omstandigheden
zal pogen toe te schrijven ,

daar zullen den afbrekers van

de kerken {demolisseurs d' églisej) , zoo als de factie van den
heer DS merode ons gelieft te noemen , weldra al het hate
lijke der rampen, die België drukken,

ten laste worden ge

legd , en dat domme volk , hetwelk door de priesters alles
wordt voorgeschreven, wat deze willen, dat het doen zal,
zal derzelver geestelijkheid nazeggen: <r de afbrekers der kerken
c zijn oorzaak van het ongeluk daj België ten val brengt."
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deze man niet voorbeflemd is om in de gefchiedenis
van zijn vaderland eene roemrijke plaats te bekleeden.
Wat deszelfs uiterlijke betreft, is hij het beeld van
een fchoon en welgemaakt krijgsman , en ten aanzien
van het zedelijke , kan hij wedijveren met de fchoon fte
karakters der oudheid.
De Hollandfche Marine bemint hem afgodiesch en
de landmagt benijdt zijn hezit aan de vloot.
De belegering was reeds begonnen , toen het hem
gelukte, om met eenige zeelieden van zijne flotille,
in de Citadel te komen. Hij gunde zich zeiven geene
tust , gedurende de ganfche belegering. Overal vond
men hem, en het was alsof bij te gelijktijdig overal
was en , in de verdediging van de Citadel , was aan
zijnen vurigen geest niets vreemds , van alles wat den
moedigen en bekwamen krijgsman kenfchetst.
Met geestdrift beltreed hij elk artikel van de Capi
tulatie , en hij verklaarde bevelen van zijn gouverne
ment te hebben , die hem verhinderden om die Capi
tulatie te teekenen» Eindelijk riep hij zijne zeeofficieren bijeen , en hij zeide tegen hen : „ Mijne vrien„ den , ons oude vaderland heeft onze dienften nog
n noodig — wij moeten leven 1 . . . . Ik ontfla u allen
„ van den eed dien gij in mijne handen hebt afgelegd ,
„ en waarbij gij beloofdet het voorbeeld van van
„ speyk. te zullen volgen.... gaan wij naar onze
„ vaartuigen ; pogen wij eenen doortogt te vinden *
„ en wanneer wij niet tusfchen het vuur der beide
„ oevers kunnen doorkomen, vernielen wij dan onze
„ fchepen. "
:"'--...
De verantwoordelijkheid van deze daad geheel op
O 4
- *ich

zich zelven willende nemen, zond hij aan eiken bevel
hebber van eene kanonneerboot de volgende order :
„ De kolonel koopman, aan de bevelhebbers
„ der kononneerbootcn N°. 4 , 5 , 7 , 8 ,
„ 10 en ia."
„ Vlaamfche Hoofd, «2. December, 1832. "
„ De Citadel geheel uitgeput en verftoken zijnde
„ van de gemeenfchap met Holland, zal zich weldra
„ moeten overgeven. Voor ons blijft er nog een pligt
M te vervullen over, en ik vermeen u dien te moeten
„ voorfchrijven. Uwe verknochtheid aan Koning en
„ Vaderland moet u deze gevaarlijke onderneming op
„ hoogen prijs doen (tellen , maar uwe bekwaamheden
„ en uw moed verzekeren u een goed gevolg daarvan.
„ Maakt u dus gereed om de Schelde af te zakken ,
„ weldra zal het daartoe geen tijd meer zijn. Het
„ vuur der beide oevers moet u niet verhinderen. In„ dien een van uwe vaartuigen , aan den oever van
„ de rivier , aan den grond mogt raken , tracht dan
„ eerst het teven van onze brave matroozen te red„ den , vernagelt vervolgens uwe ftukken , en ver*
„ brandt of vernielt daarna uw vaartuig, opdat het,
„ in geen geval hoegenaamd , den vijand in handen
„ zou kunnen vallen."
„ Wanneer het geluk deze uwe onderneming be»
„ gunftigt, vereenigt u dan onder het bevel der magt
„ op de benede- Sckelde. Hier zijn het Franfchen die
M ons beftrijden, en wij behoeven dus niets te vreezen
_ van

„ van hen , die derzelver heiligfchennende handen aan
„ onze ontwapende landgenooten hebben geflagen. Ik
„ ontfla u dus van den eed dien gij mij gedaan hebt,
„ dat gij het voorbeeld van van speyk zoudt volgen."
„ De kolonel , feheepskapitein , bevelheb»
„ ber der Nederlandfche zeemagt voor
„ AnPiierfen.™
(geteekend)

„ koopman."

Namen der koninklijke Nederlandfche zeeofficieren , bevelhebbers der kanonneerbooten , onder het opperbevel van
den kolonel koopman.
x. a. schuit. . . .
W. J. H. ALlEWAERT.
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G.J.MIDDElBERG,liet HoOmfchipCHASSÉ.
M. P. T. MOllIÈRE.
Jonkh.H.w.A.vANiiAPPARD, kanonneerboot—
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Jonkh. c. f. oevers, adjudant van den bevel
hebber KOOPMAN.
At HOER.
Ai A. M. OE GEEP.
K. VAN DE VElDE.
Ra A. H. TOllIuS BENNET.
P, W. ;VAN BRuTEN.
VV. A. DB GElDER.
l. J. FuCHS.
C. KOPlER.
J. E. KEMPE (*).
De doortogt werd te vergeefs beproefd , en nu werd
de horifont door een allerzeldzaamst fchouwfpel opge
helderd; verfchrikkelijke vuurklompen (legen op uit de
ten hemel zich verheffende vlammen , en verfpreidden
derzelver licht, wijd en zijd over de oevers der Schelde ;
deze vuurbollen vereenigden zich hoog in de lucht ,
en vormden daar reusachtige vuurpoorten, onde* welke
men, door de vlammen roodkleurig geverwde, menfeben aich heen en weder zag bewegen , hetwelk alles
gevolgd werd door eene hevige uitbarsting , terwijl
zwart geblakerde voorwerpen de lucht doorkliefden , en
overal met een verfchfikkelijk geraas nedervielen»

\

De vloot was vernietigd , en de équipagie

werd

krijgsgevangen gemaakt.
Koop»
(") Allerwaaisclijnlijkst zullen deze namen, even all die
van de andere Nederlondsche officieren, die in dit -werk voor
komen, wel niet allen juist geschreven zijn, doch men vergeve
dit aan ecnen Franschman , 100 als man liet ook den Vertaler
zal vergeven , die de eer niet heeft deze brave verdedigers
van zijn vaderland allen te kennen.
1)1 ÏUtilU
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Koopman zal ten naastenbij veertig jaren oud zijn,
hij is groot , welgemaakt en rijzig ; hij beeft eenen
edelen gang, die tevens bevallig doch fier is , en die
zijne gewoonte, van bevelen te geven, verraadt; zijn
gelaat is zachtzinnig , hij heeft weinig baard , blaauwe
vriendelijke oogen, doch die tevens een ftoutmoedig
karakter aanduiden. Zoodanig is de man , dien men in
de' ftraten van ontwerpen zou verinoord hebben , zon
der het edele gedrag van éen handjevol Franfchen ,
die hem ten geleide ftrekten*
Oe vaandels van de Citadel zijn op eene plegtige
wijze verbrand, (met uitzondering van dat van de
xoe. Afdeèling) in de tegenwoordigheid der bezetting
en door de Hollandfche krijgslieden- Oe dagbladen
hebben met regt gelogpnftraft , alles wat er gezegd
was geworden , nopens het zenden van die vaandels
naar Pari/s.
Bij het bezoek dat de maarfchalk , vergezeld door
de Franfche Prinfen , op de Citadel , aan den Generaal
CHAssÉ gaf, heeft men de ftriktfte regelen eener
fchroomvallige welvoeglijkheid in het oog gehouden.
Men heeft den Generaal met al deszelfs troepen en
al het materieel , den vrijen aftogt naar Holland aan
geboden , wanneer hij zich wilde verbinden , om gedu
rende een jaar lang, noch tegen Frankrjk , noch tegen
België te zullen fixijden ; doch daarop antwoordde hij:
dat hij die belofte wel aan Frankrjk zou willen doen ,
doch dat hij België niet als een koninkrijk erkende.
Zoodanig mijn vriend , zijn de belangrijkfte omftan.
digheden , betreffende de Capitulatie van de Citadel vau
ontwerpen.
de r.
Een

Een
BEZOEK OP DE CITADEl VAN AtltS/Crpctl ,

den 0.6. December 183a.

Het tras om de inquisitie , in de Nederlanden, ie
ondersteunen , en om de burgerlijke vrijheid ,
die de Prins tan oranjb in 15G8 aan de stad
Antwerpen wilde schenken , tegen te werken ,
dat de Hertog van alba de Citadel , van diestad , deed stichten. . . . Het is in naam van de
Catholijke godsdienst, onder de bescherming
van de Geestelijkheid , dat deze sterkte thans
aan het huis van nassau is ontrukt.

Ik was tot in het middenpunt van deze fterkte,
die weinige dagen te voren onder het geknal des ge»
fchuts daverde , gekomen , zonder iets merkwaardigs
te ontmoeten , niets dat men zou kunnen opteekenen ,
want alles had deszelfs voormalige gedaante verloren ,
alles was verbroken en vernield. Men zoude gezegd
hebben dat de werkplaats der zwarte kunftenaars uit
de middeleeuwen , zich hier gevestigd had en dat men ,
als door eenen flag met den tooverftaf , dit alles in
een verblijf der dooden had herfchapen. De doodelijke
werktuigen , beheerschten thans niet meer de fpitfe
en uitftekende hoeken der fterkte , ons gefchut had
dezelve met aarde en menfclwUjke ledematen overdekt.
Dit beeld der verwoesting was alleraffchuwelijkst ,
doch
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doch het beantwoordde niet aan mijne verwachting;
want de vijand had tot zelfs onze laatfte kanonfchoten , met hevigheid beantwoord. Waar waren dan
die vuurmonden die het doodelijk ijzer nog uitbraakten ,
toen de Generaal chassé aanbood om te capitule
ren? — De omwoelde aarde bedekte dezelven voor
mijne oogen , en eenige gaten die hier en daar , door
onze bommen, ontftaan waren, vergunden nu en dan
aan mijne oogen om de plaats te zien , waar dit gegefchut , door lijken omringd , te vinden was. Eene
onaangename en bedorven lucht fteeg uit deze graven*
opwaarts , uit die graven , waaruit de laatfte verdedigers
van de Citadel , in tegenwoordigheid van derzelver
zieltogende wapenbroeders , ons de laatfte kogels hadden
toegezonden.
Benige nog overeindftaande muren , welke door de
vlammen waren gefpaard , droegen tot boven toe ken
merken van bloed en ftukken menfchenvleesch , welke
onze bommen daartegen hadden geworpen, en daaraan
waren vastgekleefd.M2nfchenhoofden, afgefchotene armen
en beenen fchenen zich uit de puinhoopen te willen
verheffen , en de te halverwege nedergebogene lijken ,
fchenen zich nog in eene houding te bevinden als
of zij zich wilden opheffen»
Eene vrouw, in Antwerpfche kleederdragt , zat
daar op den grond , zij bedekte een voorwerp met
haar voorfchoot, en hield hare oogen daarop geves
tigd. Ik naderde haar, en zij riep mfj toe: „ Een
halve frank , dan kunt gij zien ! " „ ten halve frank !"
riep zij andermaal, en ik gaf haar een ftuk gelds.
Nu ligtte zij haar voorfchoot op en ik zag
..
het
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het hoofd van eenen fapeur , die tot aan den hals toe
onder de aarde bedolven was, en dit was het voor
werp , waarmede deze megera hare geldzucht poogde
te bevredigen.
Ik ontdekte niet een eenig teeken van wonden aan
dit doodkleurig aangezigt , waarfchijnlijk is deze man
geftorven door de felle drukking der lucht , veroor
zaakt door eenen voorbij vliegenden kogel.
Met aflchuwen verwijderde ik mij van deze ontmenschte vrouw, die veelligt wel de vrees voedde
dat de verrotting en het bederf haar weldra het voor
werp van gewin zou ontnemen.
Aan flarden gefcheurde landkaarten, eene verbroken e
wereldglobe, pasfers, compasfen, touwwerk vanfche»
pen, lijken van gewonden, die men niet had kunnen
vervoeren, alles lag, in wanorde, onderde balken van
ingeftortte gebouwen- Afgefchotene armen en beenen,
wondheelers - werktuigen , en eindelijk het lijk van
eenen man , waaraan niets te vinden was , om te ver
moeden dat hij tot den militairen (land had behoord ,
en waaraan ook geene kenteekenen van wonden te ont
dekken waren , zat bij eenen gefcheurden muur, waar
tegen hij , met zijn hoofd, leunde.
Het geheel
maar er was geen geheel, dewijl
alles afzonderlijke tooneelen opleverde, die allen van
elkander onderfcheiden waren , en niets met elkander
gemeens hadden , dan alleen voor zoo verre het ver
woesting , vernieling en vernietiging betreft. Ik vond
eenen hoop ftroo , waarop de helft van eene koe lag,
omringd door uitgedoofde kolen , en welke esn ge
deelte van het overblijffel van dit dier geroosterd
fcoe»
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fchenen te hebben ; eene gebrokene reiskoffer ; (lukken
van militaire uniformen ; gebrokene degens , die onder
den val van de koe gebroken fchenen te zijn, en met
dat al was er niets te vinden , hetwelk aanduidde dat
er een gebouw had geftaan op de plaats , waar al
deze voorwerpen lagen.
Die gedeelten der gebouwen die nog (tonden , dreig
den iederen oogenblik om in te (torten ; de maga
zijnen , hoezeer geblindeerd , waren echter door onze
kogels bereikt en doorfchoten, en het hospitaal was
dermate doorboord , dat het aan eene zeef gelijk was —
onze bommen moeten de gekwetften , die daar lagen ,
zeer veel gevaar hebben doen uitftaan ; en veelligt wel
eenigen gedood hebben.
Eenige cafematten en onderaardfche gewelven fche
nen wederftand aan de vernieling te hebben geboden.
Maar welk een tooneel ! Groote God ! . . . Overal
vond men verminkte lijken die daar op den modderachtigen grond lagen , fommigen daarvan waren in een
beddelaken ingewikkeld.... deze ongelukkigen waren
het hospitaal ontvlugt om hier te fterven,
Ik dwaalde , te midden door deze verwoesting
rond — eene verwoesting die het gevolg was van de
verftandigfte berekeningen eener befchaafde wereld, en
ik vergeleek deze belegering met de oorlogen die in de
kindschheid der wereld gevoerd werden. — Destijds
ftreed men om de bezitting van een' of ander' eigen»
dom : een akker die een huisgezin kon voeden ; het
gras van eene weide ; de kostbare huid van een dier ,
of iets anders, was destijds de belooning van den
overwinnaar , en het opkomend veldgewas bedekte
- wel
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weldra de bloedige fporen van het gehouden gevecht ;
de dieren , waarvan men elkander de huid betwistte ,
mestten de aarde , en beloofden aan de overwinnaars ,
in het volgende jaar, eenen rijken oogst..* Maar
hier zal de aarde niet gemest worden met de afgeknotte ledematen , die dezelve bedekken , want nog
langen tijd zullen de opeengehoopte gebrokene wapen
tuigen , aan de grashalmpjes geenen doorgang vergun
nen. Hier zal de kudde het malfche gras niet komen
weggrazen , want flechts zeegras , braamftruiken en
klimop , zullen de eenige gewasfen zijn die hier zullen
groeijen.
Heeft de vulkaan die zijn voedfel vindt in de menfchelijke hartstogten, hier deszelfs laatfte uitbarfting
doen hooren? Of- zal men de monden van deszelfs
crater op nieuw openen ? of zal men voorwerpen van
eenen anderen aard bezigen, om deze! ven te vullen?
Tegen de gefcheurde muren zag ik wolken van (lof
zich verheffen, die door den westenwind in beweging
werden gebragt ,derzelver wonderlijke gedaanten geleken
op de groote fchimmen der magtige meesters, die in
vroegere eeuwen hier geheerscht hebben. Ik zag ook
de talrijke flagtoffers wier angstkreten in deze onderaardfche gewelven gefinoord zijn geworden, en te
midden van dezen zag ik de schimmen der volksverdrukkers rondwaren , die zich verheugden in de ver
nieling van eene der getuigen van de geweldenarijen
des dwingelands van het zuiden.
Hier zag ik den verrader alonzo , die zijne wel
verdiende ftraf onderging , in plaats van de twintig
duizend ducaten , die men hem beloofd had, te ont
van.
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vangen. Daar ontdekte ik die jonge en (chooné bruid,
die, uit de armen van baren verminkten bruidegom gefcheurd, om den dood fmeekte, doch niet mogt fter»
ven , dan na alvorens aan de beestachtigheid der foldaten
ten offer te hebben geftrekt. Elders ontwaarde ikjARregui en gerar.d, twee dweepzieke Spanjaarden,
wier handen nog bezoedeld waren met het bloed van
den Prins van oranje, die den val kwamen aanfchouwen van de plaats, waar derzelver geestdrijvende
haat , tegen het huis van nassau was ontftaan. In
deze plaats die beurtelings de eigendom was van de
Spanjaarden , de Franfchen , der Duitfcbers , weder
van de Spanjaarden , van de Engelfchen en van de
Hollanders zag ik al die grondftellingen , die daar ge»
heerscht hadden , verdwijnen , en derzelver grondflagen
omverrewerpen , grondflagen die federt vier eeuwen
gelegd waren , en zulks ten voordeele en in naam van
diezelfde Catholijke godsdienst, die, om de burgerlijke
en godsdienftige vrijheid tegen te werken , deze fterkte,
door de foldaten van alba had doen ftichten.. . .

De plaats had eenen zeer Herken peklucht behou
den ; het water in de putten , hetwelk bedorven was
door de afgeknotte armen en beenen , die daarin waren
gevallen , was olieachtig en groen geworden. Het
gefchut , dat deszelfs moorddadig ijzer op de Citadel
geworpen had , had ook hier deszelfs verwoesting
aangerigt , rondom deze putten hadden de gewonden
en de ftervenden zich heen gefleept om nog eenige la
fenis te bekomen , en voorzeker had de foldaat , dien
P
men
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men op den grond van eenen dezer putten vond zit
ten , gepoogd om zijne gewonde krijgsmakkers eenen
dronk waters te verfchatFen , toen de kogel , die bij hem
lag, hem doodde*
Omverregeworpen affuiten en leger wagens, paardentuigen, gebrokene wapenen en wielen van kanonwagens, verfcheurde uniformen en fchakots, vond men
overal , en alles was met bloed bevlekt*
Ik bezocht ook de caferaat , die , gedurende de be
legering door den bevelhebber der Citadel was bewoond
geworden. Eenig verbroken wapentuig deed zien dat
dit hol door eenen militair was bewoond geweest ,
verfcbeidene bommen hadden de borstwering van het
ven(ter getroffen , en — alweder bloed in deze ka*
mer. ... dit bloed was van den heldhaftigen grijsaard,
dien men verhinderd bad om onder de puinhoopen van
dk fort te flervenDE RICHEMONT.
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Be Maarfchalk cïrard.
De Graaf maurice etienne gerard , werd op
den 4e. van April 1773 * te Bamillibrs , Departement
van de Maas (Loraine) geboren , en in 179a Verliet
hij zijne geboorteplaats als vrijwilliger bij het Bataillon
van zijn departement. Bij den flag van Fleurus , werd
hij tot officier aangefteld , en vervolgens ging hij over,
als kapitein , bij het s6e. regement van linie.
Bernadotte , die het bevel over dat regement
voerde , benoemde gerard tot zijnen aide de camp ,
en het is onder diens bevel , dat gerard , zijnen Chef
van den generalen ftaf zijnde geworden , al zijne ran
gen , opvolgende , heeft verkregen. In 1806 werd hij
tot Brigade Generaal benoemd en wel op het einde
van den veldtogt tegen Pruisfen. In 1809 werd hij in
den oorlog tegen Oostenrijk gebruikt, en op den
7e. Mei deed hij zich bij het gevecht van Dor/ars ,
p 2
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voor de brug van Lintz, allervoordeeligst onderfcheiden. Bij den flag van IFagram, voerde hij het bevel
over' de Saxiefche Cavalerie, die zulk een groot deel
had in het winnen van den flag. Bernadotte werd
door Zweden geroepen om over deze natie te heerichen. Hij bood den Generaal gerard, rijkdommen,
titels en gunften aan , opdat hij hem zou volgen.
Doch gerard weigerde alles aan dien kroonprins ,
en hij verkoos Frankrjk te blijven dienen, hoezeer
het destijds werd geregeerd door een opperhoofd dat
hem niet beminde, veel liever dan zijnen degen aan
de dienst eens Konings te wijden , die hem een
vriend was.
In 1810 werd hij in Spanje gebruikt , waar hij met
eer diende , in 18 ia , toen de oorlog met Rusland
was uitgebarsten , werd hij geplaatst bij de divifie van
den Generaal gudin. Rij den aanval op Smolensko ,
ontwikkelde hij vele militaire kundigheden , en de Ge
neraal gudin , doodelijk gewond zijnde , verzocht den
Keizer, op zijn fterfbedde, dat zijne divifie aan den
Generaal gerard zou mogen worden toebetrouwd,
als zijnde de eenige die in ftaat was om daarover,
met goed gevolg , het bevel te voeren.
Tot -divifie- generaal benoemd zijnde, deed hij zich
op den 9. Augustus , bij het gevecht van Valentina ,
onderfcheiden , en op den 7. September , bij den flag
van de Moskowa , het bevel over de achterhoede, bij
den terugtogt uit Moskou , voerende , reddede hij , bij
Krasnow, het overfchot van het leger , door , voor de
hatfte maal, den moed der foldaten op te wakkeren
door zijn eigen voorbeeld , daar de Franfche. krijgslie-
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lieden eindelijk moedeloos waren geworden , ten ge- '
volge van fnerpende koude.
De Prins van de Moskowa (Ney) , werd met bet
opperbevelhebberfchap belast over een leger , te zamengefield uit foldaten, waaronder zich geene krijgslieden.meer
bevonden, en deze maarfchalk zich aan zijn vaderland
opofferende , verkoos zich eenen tweeden bevelhebber ,
deze was gerard. Zij maakten nu toebereidden om
Cowno te verdedigen, en dien post te bewaren > tot
dat het overfchot van het leger den tijd zou gehad
hebben om Koningsbergen te bereiken. Troepen van
eene nieuwe ligting , die uit Frankrjk waren ge
komen , moesten nu Cowno verdedigen dat reeds verfterkt en met batterijen gewapend was. De officier
der artillerie die te Wilna het bevel voerde, had order
gekregen om het , zoo lang als mogelijk was , uit te
houden , doch de contents namen de vlugt op' het
zien der lanfen van de Kozakken. De Franfche officier
vernagelde zijne ftukken , en fchoot zich voor den
kop, daar hij zijnen pest nitt wil je verlaten. De
beide Generaals berigt hebbende gekregen van den
aanval des vijands, konden de vlugtelingen niet' weder
verzamelen, en bevonden zich geheel alleen in de ver
dediging der poorten van Wilna , en door derzelver
vuur verhinderden zij den Kozakken om ds palisfaden
uit te rukken. De geweren der vlugtelingen waren
voor eenigen tijd derzelver eenige hulpbron , en" daar
door gaven zij gelegenheid aan verfche troepen , om
dien belangrijken post weder te hernemen , die aan
Frankrjk een verlies van meer dan tienduizend man
zou gekost hebben, die in de huizen van Cowno
P 3
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lage», en daar de krijgsgevangonfchap afwachtten,
dewijl zij geene krachten meer bezaten om als mannen
van eer te fterven.
De Generaal gerard verzamelde bet overfchot van
de groote armee , en diende daarbtf onder het opper.
bevel van den Prins eugenius , wiens achterhoede
hij tot in Saxen kommandeerde. Belast zijnde met
de verdediging van Frankfort aan den Oder , met
een corps van twaalf honderd man , werd hij door
een veel grooter getal vijanden omGngeld, doch hij
wist zich te handhaven; hij verbrandde de brug die
over den Oder lag, en na alle capitulatiën te hebben
geweigerd , begon hij zijnen terugtogt op Dresden ,
waar hij , met al zijne artillerie aankwam , nadat hij
het lot van alle Franfchen , die in de hospitalen lagen ,
verzekerd had, daar de ftad Frankfort zich, bij eene
afzonderlijke capitulatie, met den vijand, verbonden
had om, op hare kosten, al de zieken en gekwetften
naar Dresden te zullen doen vervoeren.
In 1813 voerde de Generaal gehard het bevel
over eene divifie onder den Hertog van Tarente. ,
(macdonald) , dit was bij den flag van Bautfen»
De Hertog van reggio (audinqt) , die vier divifiën
kommandeerde , zich hebbende laten (laan , was verpligt om met zijne troepen over de Spree te trekken.
Deze achterwaartfche beweging moest het verlies van
den flag ten gevolge hebben. De Hertog van Ta
rente zond den adjudant commandant bourmont,
om aan den Generaal gerard het bevel tot den aftogt
te brengen, doch deze, die het gewigt van zoodanig eene
beweging kende ,. had reeds zijne befchikkingen tot
' den
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den aanval gemaakt. De dappere kolonel labedoijere, dié het bevel voerde over het 112 rege»
ment, had om de eer verzocht van zich aan het hoofd
der kolom te bevinden , de Oeneraal oerard belastte
den adjudant commandant bourmont, om terflond
aan den Hertog van tarente te verzoeken , dat hij
hem zou onderfteunen met eene divifie, hem tevens
verklarende, dat hij zijne keuze bepaald had, en dat
hij weigerde om te gehoorzamen. Hij deed déii aanval
met zijne divifie , verjoeg den vijand , hernam de po*
fitiën die de hertog van Reggio verloren had , deed
eenen nieuwen aanval , en floeg den vijand , op alle
punten , en de flag, die aan den linkervleugel verloren
was , Werd nu, langs de ganfche linie, gewonnen.
Te Goldibetg voerde hij het bevel over eene divifie
onder den Generaal lAuriston , deze die voor Toplitz
geflagen was , zond bevel tot den aftogt aan den Ge»
neraal gerard, die alweder niet wilde gehoorzamen,
dewijl hij wist dat hij den Pruifiefchen Generaal
yorck , aan het hoofd van dertig duizend man voor
zich had , en dat daardoor zijn aftogt onmogelijk was»
Hij befloot dus om den Generaal yorck aan té vallen,
alvorens deze zijne toebereidfelen tot den aanval van
zijne zijde gemaakt bad , en aijne vermetelheid Werd
met de beste gevolgen bekroond. De vijand", omverre
geworpen zijnde, verloor vijfduizend krijgsgevangenen ,
en een gedeelte van zijne artillerie, en... de ilag van
Goldsberg was gewonnen , drie geweerkogels die deri
Generaal gerard in dezen (lag getroffen hadden ,
waren niet in ftaat om hem het flagveld te doen ve*laten.
P 4
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HQ hield zich , in zijne pofitie flaande , tegen de
Pruisfen , bij de baraille van Leipzig , hoe zeer hij ,
in vergelijking van den vijand eene zeer kleine magt
had. De veldtogt in Frankrijk was nog eervoller
voor hem; tot Generaal en Chef benoemd zijnde,
waren de gevechten van Troyes , Nogent , Nangis
en Mormant roemrijk voor hem , en gaven eenen
nieuwen luister aan zijne reeds verkregene laauweren.
Te Montereau ft/r To nnc, werd hij gelast on het
bevel op zich te nemen over het corps dat geflagen
was, onder de orders van den Hertog van bellune
(victor), terftond deed hij alle befchikkingen ver
anderen, wist den moed onder de troepen op te
wekken, en deed vervolgens eenen aanval op de Oos
tenrijkers en de Wurtemburgers ; om den (lag te beilisfen, flapte hij van zijn paard, en met den degen
in de hand, aan het hoofd van het dappere 29. rege.
ment ligte Infanterie, commandeerde hij den ftonnmarsch. Zes duizend kiijgsgevangenen , de artillerie
en de bagaadje van den vijand waren de belooning
van den dag.
Op den dag na de overwinning van Montereau ,
welke men voornamelijk verfchuldigd was aan de
goede dispoiïtiën, en aan de onverfaagdheid van gerard , werd er door de verbondene Mogendheden
een verdrag voorgefield. In 1815, werd gerard be
noemd tot opperbevelhebber van het leger aan den
Moefti, hetwelk het vierde legercorps was van het
]*ger van het Noorden. Hij moest Fleurus verdedigen
tegen den hevigen aanval der Pruisfen , en hij flreed
gedurende zes uren , met eene zeer ongelijke magt ,
in
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in het dorp Ligny, waaruit de Pruisfen werden ver
dreven. Op den 18. Junij , onder de bevelen van den
maarfchalk grouchy gefield zijnde, en politie heb
bende bij IFayre, om het corps van bülow gade
te flaan , zag hij terftond den misflag van bona
parte , die zich had afgefcheiden van een corps van
veertig duizend man. Hij verzocht den maarfchalk
onderfcheidene malen om hem tot hulp van hetgroote
leger te laten oprukken , doch hij werd niet gehoord ,
en de flag bij Waterloo werd verloren. Op den avond
van den i8e. , werd hij door eenen geweerkogel in
de borst getroffen , en hij liet zich naar Parjs ver
voeren.
Toen het voorloopig gouvernement met den
vijand gecapituleerd had, benoemde het dankbare leger
den Generaal gerard tot eenen van deszelfs commisfarisfen , om deszelfs belangen te verdedigen. Niets
voor zijne wapenbroeders hebbende kunnen verwer
ven, volgde hij hen langs de Loire. Nadat het leger
was afgedankt , kwam hij in Parjs terug. De officie
ren en foldaten herinneren zich nog den raad dien hij
gegeven had , en dien men bij Waterloo niet had
willen volgen , en die droevige herinnering ging
fteeds gepaard met het aandenken aan zijnen naam.
Het gouvernement hem hebbende aangeraden , om zich
te verwijderen , vroeg hij een paspoort naar het
koningrijk der Nederlanden. Nidat hij omtrent een
jaar lang een landgoed in de nabijheid van Brusfel
bewoond had , en aldaar zich in de maand Juuij
1816 , in het huwelijk had begeven met mejuffer
de valence, de dochter des braven Generaals van
dien naam , haastte hij zich om weder naar Frankrjk
P 5
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terug te keercn , zoodra als bij kennis kreeg van de
ordonnantie van 5. September 1816, waardoor men
dan eindelijk een einde wilde maken aan de vervol»
gingen en de verbanningen. Door zijne vrienden , die
tevens ook altijd de vrienden des vaderlands waren ,
bemind wordende , leefde gekard nu in den kring
van zijn huisgezin , in eene eervolle onafhankelijkheid ,
op een landgoed , in de nabuurfchap van Parjs , tot
dat hij weder op het einde van December 18 18 be
grepen werd in eene nieuwe werkzaamheid, wegens
de dispofitiën van den generalen ftaf van het leger.
De Generaal gerard werd in 1827 , benoemd tot
lid van de Kamer der Vertegenwoordigers. Hij was
altijd van het gevoelen der oppofitie-partij. Gedurende
de dagen van Julij , werd bij op den a8. dier maand ,
.tot medelid benoemd eener Commisfie , die de klagten
der te Parjs vergaderde afgevaardigden , aan den voet
des troons zou brengen — doch deze benoeming bad
geene gevolgen. Op den 39. dier maand , in den ochtend
wond, begrepen de patriotten, ten einde den weder
fland des volks aan te moedigen , om overal uit te
ftrooijen, dat er een voörloöpig Gouvernement was
doargefleld, en dat de Generaal gerard en de Heeren
lafayette en de choiseuil daarin benoemd waren.
Dit voorgewende Gouvernement , werd vooronderfteld
zitting te houden op het raadhuis der flad, doch zoo
dikwijls als er iemand kwam, om een der leden van
hetzelve te fpreken, antwoordden de fchildwachten :
„ Men ga voorbij , het Gouvernement raadpleegt."
Op den 29. des middags , nam de Generaal gerard
bet bevel op zich van een gedeelte der troepen , onder
den
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den Generaal lafayette, en met den Generaal
pajol doorliep hij de ftraten van Parjs , ten einde
overal maatregelen te nemen tot het afflaan van den
algemeenen aanval , welke men nog verwachtte van
het legercorps van den maarfchalk van ragusa.
Sedert de omwenteling van Julij, is de Generaal
gerard tot maarfchalk van Frankrjk benoemd.
Napoleon maakte zeer veel werks van de kun
digheden van dezen veldheer. Na de rampen van 1813
zeide hij : „ Indien ik een genoegzaam aantal Gene„ raals had, zoo als gij, dan zou ik de geledene
„ vetliezen als herfteld befchouwen , en ik zou denken
„ alles te boven te zijn gekomen."
In December 18 16, zeide napoleon, op het
eiland Sint Hclena: » De Generaals die zich fche.
„ nen te zullen verheffen , boven het lot dat hun te
„ wachten ftond , waren gerard , clausel , la»
H marque. Deze zouden mijne nieuwe maarfchalken
„ zijn geweest."
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De Generaal chassé.
DAVID HENDRIK BARON CHASSÉ ,

wieDS VOOrOU-

ders oorfpronkelijke Franfchen waren, doch die Frank
rjk* ten gevolge der herroeping van het edict van
Nantes , ontvlugt waren , en zich in Holland hebben
nedergezet , werd te Thiel , in de Provincie Gelderland,
op den 18e. van Maart des jaars 1765 geboren. Zijn
vader was Majoor bij het regement van Monjler. In
1775 trad hij , als Cadet , in dienst der Vereenigde
Provinciën; in 1781 werd hij benoemd tot luitenant ,
in 1787 tot kapitein , in 1793 luitenant -kolonel , in
1803 kolonel, in 1806 generaal majoor, en in 18 14
luitenant - generaal.
Na de omwenteling, die in het jaar 1787 in Holland
plaats had , en bij welke gelegenheid hij de partij deipatriotten omhelsde , verliet hij zijn vaderland , en
hij nam dienst bij het Franfche leger, waar hij in
1793 tot luitenant . kolonel werd benoemd. Hij deed
zich onderfcheiden bij de veldflagen van Monpueron ,
Stad, en Hooglede; in 1795 keerde hij naar zijn va
derland, met het leger van picheoru, terug, doch
dit leger verliet hij weldra om den veldtogt in Duitsch»
land bij te wonen , dit was in 1796 , en onder bevel
van den Generaal daendels.
In 1799 deden de Engelfchen eene landing op de
kust van Holland, en de kolonel chassé , die des
tijds het bevel voerde over een Hollandsen jagercorps ,
(treed
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— a37 ftreed gedurende verfcheidene uren , tegen een veel
fterker corps Engelfchen , met de grootfte woede en
volharding. Deze veldtogt geëindigd zijnde, nam hij
weder deel in eenen veldtogt naar Duitschland- Hij
was tegenwoordig bij de belegering van JVurtsburgy
hernam eene batterij op de Oostenrijkers , en maakte
vier honderd krijgsgevangenen bij het gevecht van den
37. December 1800. Hij diende in den oorlog tegen
Pruisfen, in 1805 en 1806 onder de orders van den
Generaal dümonceau. Maar voornamelijk was het in
Spanje , dat de Generaal chassé zich deed opmerken ,
en bewijzen gaf van de grootfte onverfchrokkenheid ,
waardoor hij, bij de foldaten, den naam kreeg van Ge
neraal Bajonet , uit hoofde dat hij van dat wapen
zoo menigmalen , en met zulk een gelukkig gevolg,
gebruik maakte.
Ter belooning van de dienften die hij bewezen had,
verhief Koning loDewijk. napoleon hem tot Baron ,
met een vast inkomen van drie duizend gulden , en
benoemde hem tevens tot kommandeur van de orde
der Unie. Gedurende de zes jaren die deze moord»
dadige ooilog duurde, bleef de Generaal Chassé on
afgebroken in Spanje, waar hij de veldflagen van
Durango , Misfa , lbor , Talaveira de la Reyna ,
Almonacid, bijwoonde, bij welken laatften hij inzon
derheid veel toebragt tot het gelukkige gevolg ; vervol
gens die van Ocana en van Col de Maja , in de
Pyreneèn, waar hij het legercorps van den graaf
d'erlon, aan het hoofd der 8e. 28e. en 54. regementen van linie , en het i6e- reglement ligte Infan
terie, reddede. Ds decoratie van officier van het legioen
van
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van eer, was de belooning van dat wapenfeit, en de
hertog van Dalmatic (soult) , verzocht voor hem
den rang van luitenant - Generaal , dien hij verkregen
heeft, toen hij de Franfche dienst verliet. Napoleon
benoemde hem tot Rijksbaron, bij befluit van den 30
Junij 1811. In de maand Januarij 1813 , kreeg hij
bevel om met zijne vier regementen , zich ten aller.
fpoedigften naar Parjs te begeven , ten einde zich
aldaar met het groote leger te vereenigen, Op den
0.7. Februarij, viel hij, met het overfchot van zijne
regementen op eene kolom Pruisfen aan , die onder,
fteund werd door eene batterij van zes ftukken , en die
op eene vlakte in de nabijheid van Bar, aan de Aube
ftond; en na den aftogt der Infanterie, wederftond
hij tot drie malen toe, de hevigfte aanvallen van de
Cavalerie. Hij werd bij dit gevecht gewond, en bij de
veldtogten van 18 13 en 18 14 werden er drie paarden
onder hem gedood en twee gekwetst. Na de eerfte
Capitulatie van Parjs, keerde hij in zijn vaderland
terug ; de Souvereine Vorst van Nederland nam hem
aan in zijn leger als luitenant- Generaal , dit was op
den 21. April 1814.
Bij den flag van Waterloo, in 1815, zag de Ge
neraal chassé, de oude keizerlijke garde op eene
Engelfche batterij aanmarcheren , deze batterij kon
niet werken , uit hoofde van gebrek aan kardoefen ,
terftond deed hij de rijdende artillerie , onder bevel
van den majoor van der smissen, daarop , in vliegenden galop , aanrennnen , waardoor de Franfchen
werden genoodzaakt om in wanorde terug te gaan ,
terwijl bet veld van Mont-Sint-Jean bedekt lag met
doo
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dooden en gewonden; de Generaal wist van dit voor.
deel gebruik te maken , door met eenige Bataillons
Belgen en Hollanders , eenen aanval met de bajonet te
doen , hetwelk te gelijktijdig met eene beweging , van
het Engelfche leger , gefchiedende , het beste gevolg
had. Wellington heeft, bij eenen brief die , in
de maand Julij daaraanvolgenden bekend is geworden ,
de dienst door chassé , bij deze gelegenheid bewe
zen , openlijk erkend.
Daarna werd de Generaal chassé geplaatst aan het
hoofd van het vierde groote militaire commandement ,
waarvan het hoofdkwartier te Antwerpen was ge
vestigd.
Thans is hij Generaal der Infanterie (de rang die
het naaste bij dien van veldmaarfchalk komt) * groot
kruis van de militaire Willemsorde en officier van het
legioen van eer.
De tweede bevelhebber van de Citadel is de Gene
raal favauge , een Belg van geboorte , en wiens
broeder , in Holland de tweede brigade van de eerfte
divifie van het mobile leger commandeert. Deze Gene
raal die bekend (laat als een man van een vast karak
ter, bevond zich te Luik, vóór de Belgiefche omwen
teling , en was daar kolonel van de i ie. afdeeling .
Infanterie. „ Toen hij zich aan het hoofd van zijn
„corps, in de Citadel van Luik opgefloten bevond
„ wilde hij volltrekt aanvallender wijze tegen de ftad
„ handelen , en indien zijn raad had mogen zegevieren,
„ op de befluiteloosheid van den Hoilandl'chen Gene„ raal , die daar het bevel voerde , zoo zou de ftad
„ Luik zeer zware rampen te verduren gehad hebben."
De
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De kolonel der Marine koopman.

Jan coenraad koopman, geboren te Amfterdam ,
den 21e. Maart 1790, begaf zich in den jare 1808 ,
in dienst der Marine van de Bataaffche Republiek.
De Engelfchen , die destijds meester van de zee
waren , kruisten door het kanaal en de noordzee,
om de vereeniging der flotilles, die eene landing zouden
ondernemen, te verhinderen. De Admiraal verheul,
wist derzelver waakzaamheid te verfchalken , en de
flotille van de Schelde, waarover hij het bevel voerde,
en waarop zich de jeugdige koopman , als aspirant be
vond, vereenigde zich met die, welke te Boulogne ,
Ambhteufe , Calais en Duinkerken in gereedheid wer
den gebragt.
Koopman , hoezeer nog jong zijnde , deed reeds
vermoeden, dat zijn vaderland eenmaal roem op hem
zou dragen. Hij paarde toen reeds moed, werkdadigheid , leerzaamheid , en bedaardheid aan geestdrift ,
in moeijelijke om Handigheden; edelaardigheid in al
zijn doen , en goedwilligheid voor zijne matroozen ,
en deze waren de voornaamfte karaktertrekken van den
jeugdigen Aspirant.
Hij deed zich, bij verfcheidene gevechten, tegen de
Engelfchen , onderfcheiden , en nadat de vloot was
uiteen gegaan , kwam hij in Holland terug, waar h(j
bo
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benoemd werd tot luitenant van de tweede klasfe 5 dit
was in 1808 , en koopman had naauvtelijks zijn acht
tiende jaar bereikt. In 1813 voerde hij , bij de bele
gering van Naarden , het bevel over eene compagnie
zeelieden , bij welke gelegenheid hij zich alweder zeer
voordeelig deed opmerken.
In 1816, tot fcheeps - luitenant benoemd zijnde»
voerde hij het bevel over de brik de Daphtié. Op de
hoogte der Antilies gekomen zynde, noodzaakte hij
eene brik onder de Amerikaanfche Infurgente vlag,
die veel fterker in magt was dan hij , om eenen rijken
Spaanfchen prijs vrij te laten.
. . .
Tot tweede commandant op het fregat van der
JVerf,'\n het jaar i8ai , benoemd zijnde , had hij een
zeer groot deel in de verovering van het rijk van Pa*
lembang , in de Oost-indiën. Aan zijnen onverfchrok*
ken moed , had men de overmeestering eener batterij ,
van honderd ftukken , bij Sumatra , te danken. Hoe
zeer bij deze gelegenheid gewond zijnde geworden ,
werd hij benoemd om de tijding dezer overwinning
naar Europa over te brengen , en in 't Gravenhage
ontving hij uh> de handen van zijnen Koning, de
Willemsorde van de 4e. klasfe en den rang van luitenant
op een fregat , en weinig tyds daarna , werd hij be
noemd tot tweede kapitein op het Admiraalfchip in de
Middelland fche zee. De tegenwoordige Directeur der
Nederlandfche Marine 'voerde zijne vlag op het fchip ,
waarop koopman geplaatst was , toen er een matroos
buiten boord viel, Koopman raadpleegde niets dan
de ftem der menschlievendheid , en geheel gekleed ,
Hortte bij zich , van boven van een fchip van tachtig
Q
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Üukken , dat zich onder zeil bétond , in de golven
-neder, en hjj was gèlakkig genoeg om dien zeedian
te redden.
Koning Willem', beloonde deze moedige en menschIièvèiidé daad , door aan den braven koopman eéne
zilveren medaille te fchenken , en de HollandCche Ma»
rine erkende de waarde dezer daad dóór de achting
welke 'zij dien waafdigen officier toedroeg.
Tot bevelhebber der korvet de Comeet benoemd
zijnde , (levende hij daarmede naar de Oost'"- indien ,
é'ö hij bewees aan zijn Vaderland in den jare '182S , in
de Molukfche Eilanden, zeer belaflgrpe dienfren. Van
ae Oost -indien terugkomende , kreeg hij- nog in 'zee
zijnde , bevel om de Schelde óp re zeilen. Genood
zaakt zijnde geworden , óm den aanval der Belgen in
September 1830 , bij 'gelegenheid Van het Bomb'drdeïrient van Antwerpen, fe béantwóbf'déh , wist hij zij
nen ptfgt als krijgsTmah , met dien van mensen te vér»
'eenïgen. Het was op zijn fchip dat een der Hollandfche zéeófficiercn gedood werd. Bij deze gelegenheid
beifóemde nem de Koning der Nederlanden tot Ridder
van "den Néderïandfcheh leeuw.
Eenigèh tijd daarna', benoemd zijnde tot Chef van
den generaleh tllaf dèr zeemagt op de Schelde, die
ónder Tiet opperbevel van den Generaal chassé 'ïrónd ,
'nioèst de Had Antwerpen het ian hem danken, dat
'z'ij niet gétlraft werd voor de ^allooze berleedigingen en
aanvallen', Waaraan 'zoo 'wel het gatriifben a*ls de in
woners zich , ten 'San zien van 'de bezetting der Citadel
'Ichuldlg maakV, 'dewijl bij zich 'altijd tégen dïdelijk' beden verklaarde.
Als

Als parlementair, onder zeer jtnpeyeljgke omfiaridjg*'
heden, naar Antmerfcn :g§zpnden zijnde , wist rüj aan
bet omwentelingsgezinde gouvernement , zoodanige
billijke en regtvaardige voorwaarden op te leggen , dat
de naauwkeurige naleving van dezelven, de üad be
hoedde voor een tweede bombardement , hetwelk door
de menigvuldige i beleedigingen en -,uitjartirigen , van
de zijde der Belgen » ten vollen jeregtvaardjgd zou zjja
geworden.
De Koning bewees hem deszelfs hoogfte tevredenheid
bij deze omllandighedsjn , d/jtir -hem ,jte benoemen tot
opperbevelhebber van de flotille op de Schelde , voor
zoo verre deze flotille onderhoorig was aan-de.C!jtadel. Eenigen tijd daarna , werd hij benoemd tot
fcheepskapitein.
Gedurende de gebeurtenisfen van Augustus , . die
den Prins van oranje , tot onder de muren van
Brusfel deden doordringen , vernielde kapitein koop
man de Belgiefche flotille bij Rupelmonde , en hij'
verjoeg de Belgen van jle beide oevers van de
Schelde. Kort daarna benoemde hem de Koning
tot Ridder van de derde klasfe der militaire Wil'
lems - orde.
Door zijnen Koning benoemd zijnde, tot lid van
den Raad van verdediging der Citadel van Antwerpen ,
was zijn gedrag , bij die gelegenheid , boven allen lof
verheven. Door den drang der nijpendfte omflandigheden gedwongen zijnde , om zijne flotille aan de
vlammen op te offeren, aarfelde hij geenen oogen^
blik eene keuze te doen tusfchen twee gevaren , na
melijk om of aan zijnen Koning te mishagen , of
Qo.
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de gramfchap van den overwinnaar te braveren. —
Door deze daad hakte hij den knoop dóór , van eene
der belangrljkfte omfhndigheden , want de wensch om
eene eerbiedwaardige vloot te behouden , zou den
Koning der Nederlanden veelligt hebben kunnen doen
befluiten , om afftand te doen van de forten langs
de Schelde. — Maar koopman verzekerde het bezit
van die forten aan zijn vaderland, door het vernielen
van zijne vaartuigen.
Niet alleen de Koning, maar de ganfchè Nederderlandfche natie, hecht hare goedkeuring aan het
edele en moedige gedrag van den achtingwaardigen
KOOPMAN*
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Alles wat, gedurende ons verblijf in België, onder
onze oogen gebeurd is , heeft het ons tot eenen pligt
gemaakt, om de oorzaken, van het misnoegen des
volks, op te fporen, en nergens valt het gemakkelijker
om die oorzaken op te fommen , dan hier, want de
lijst daarvan vindt men even goed in de armoedigfte
hut, als in de prachtigfte paleizen; even goed in de
meest bevolkte fteden als in de kleinfte gehuchten ;
zoo wel bij hen die in den handel en in de nijverheid
hun beQaan vinden , als bij henj die van den akker
bouw leven.
Wij floegen vooreerst het oog op de bijzondere
deelen der Gouvernementale Adminiftratie , en wij heb
ben aan het roer van den Staat niets anders gevonden
dan onbekwame , of het vertrouwen niet waardig zijn
de handen.
Bij het Belgiefche leger vonden wij , dat die masfa
van , in regementen ingelijfde, werklieden , welke door
den Staat zeer duur worden betaald , alleen befluurd
worden door nietswaardigen en verraders.
De tractementen en foldijen bij het Belgiefche leger
zijn als volgt :
Q3
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De foldaat wordt betaald even als een Franfche ferjant .
Dé feijant a's tweede luitenant.
De tweede luitenant als kapitein.
De kapitein als cneF d'escadrori óf majoor.
De majoor als luitenant kolonel.
De luitenant kolonel als kolonel.
De kolonel als een brigade generaal.
De brigade generaal als divifie generaal, en
De divifie generaal als een maarfchalk van Frankrjk.
Wij hebben bij dat leger gezocht naar officieren ,
Belgen van geboorte, en zie hier wat wij gevonden
nebben
Generale Jla/ van hét Belgiefche leger.
Franfche officieren. .
Poolfche officieren
Belgiefche officieren.

....
.

.
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Bij de adminiftratie van oorlog hebben wij niets
anders gevonden dan onwetendheid , of . aangeborene
dubbelhartigheid , onder den heer charles de brouKere. — Onbefchaamde verkwisting en uitzuiging van
de Belgiefche natie , trouweloosheid en verraad te on
zen aanzien , onder het beftuur van den Baron evain. (*)
Wij
(*) Het geSmg van den Generaal BVAm , by gelegenheid
-yan dezen vcldtog t , is in alles waardig aan 'bet volk dat hem
•Is landgenoot Reeft aangenomen. Deze minister , de hebche
^ccst van de heer izux si jiijrode , heeft deze onderneming

Wij hebben
en zie hier wat
troepen ; eene
groote menigte

de gelederen der fbldaten doorloopen ,
wij daar hebben pntdekt : zeerfchoone
zeer prachtige Cavallerie ; eene zeer
bedienden die dep generalen (jaf vol
gen;

geweldig vertraagd door deszelfs onwetende zuinigheid, en
voorzeker zouden onze loopgraven veel vroeger geopend zijp
geworden, indien onze krijgslieden , te Berchem, niet aan alles
gebrek geleden hadden. De artillerie wier werkzaamheden
zoo moeijelijk waren gedurende ie eerste dagen , toen het zoo
verschrikkelijk regende, zou , gedurende de schoons dagen
van 26. 27. 28 en 29. gebruik van het goede weder hebben
kunnen maken om derzelver batterijen op te rigten en zij zou
geene twee voeten hoog modder en slijk op de wegen hebben
gevonden , hefgeen ons noodzaakte , om twintig paarden en
vijftig menschen te gebruiken, om de stukken te vervoeren.
Het vertrouwen dat de maarschalk gbrard , in de Bclgiesche
natie stelde , zal hem altijd tot eene regtvaardiging strekken,
terwijl dit vertrouwen , door onze bondgenooten zoo zeer met
ondankbaarheid beloond , aan

dezelven tot eene eeuwige

schande zal strekken. Nooit zullen de Franschen het vergeten,
dat een minister van oorlog , een Franschman van geboorte ,
zich tot een' Belg heeft laten maken, om zij ue voormalige
landgencoten over te leveren aan al die rampen, welke alleen
het «evolg moesten zijn van sterke en vermoeijeude marschen,
of die bij onbeschaafde volken , waar geene de minste voor
zorgen genomen worden , kunnen plaats hebben.
Zonder den meer dan menschelijken moed van ons leger ,
zou de onderneming gefaald hebben. Zonder die voortreffe
lijke krijgstucht , zou de eer van dezen veldtogt verloren zijn
geweest , wanneer de troepen , die gedurende zes en dertig

Q 4
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'gen; eeae georgmifeïrde befpieding bij elk der corplcn , welke bij den kolonel een begin neemt en , door
alle rangen heeti* bij de zoetelaarfters ophoudt, en
dit middel van zekerheid voor den ftaat, hetwelk van
uit het kabinet van leopold voortvloeit , is ons
voorgekomen de eenige band te zijn , welke deze ftrijdbare troepen bijeen houdt.
De denkbeelden van den foldaat zijn ons voorge
komen, gewijzigd te worden naar de om Handigheden,
die hij onder zijne oogen ziet gebeuren.
De gevoelens der officieren , die almede gewijzigd
zijn naar den toeftand van België , fchijnen mij toe
verre van aangenaam voor hen te zijn , het zij ten
gevolge van voorgaande gebeurteriisfen , die men hun
zou kunnen wijten , het zij ten gevolge van het wei
nige vertrouwen , dat de foldaat in derzelver onvol
maakte kundigheden moet (lellen , het zij ter oorzake
van de kuiperijen en de cabalen , waarmede zij te worflelen hebben.
Men
muu zonder levensmiddelen waren, zich dit met

geweld

hadden weten te -verschaffen. Zonder dne bewonderenswaar
dige gehoorzaamheid aan de officieren , zou de soldaat nim
mer geduld hebben, dat zijne gekwetste wapenbroeders, meer
dan twintig uren verre gevoerd werden, om heelkundige
hulp te erlangen , terwijl er eene stad met zeventig duizend
inwoners onder het geschut des legers lag.

Eere zij dus het

Fransche leger, het heeft aan Europa getoond, dat de vrijheid
zich aan de goede orde kan paren. Vrede zij België , doch
eeuwige schande over deszelfs Gouvernement.
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Men telt in het Belgiefche leger drieërlei foorten
van officieren :
De eerfte zijn die officieren , die bij het Hollandfche
leger hebben gediend.
De tweede, zijnde diegenen, die ten gevolge van
de plaats gehad hebbende gebeurtenisfen , de épaulettes
hebben gekregen ; deze bezitten volftrekt geene kun
digheden. Voor het grootfte gedeelte zijn zij werklie
den geweest; eener menigte van hen, die bij dozij
nen in de regementen zijn ingelijfd , ontbreekt het
zelfs aan die voorafgaande bekwaamheden , die noodig
zijn om den'foldaat te onderrigten. Ztf brengen liever
hunnen tijd door in de bierkroegen (estaminets) , dan
dat zij dien aan de ftudie van hun beroep zouden
wijden.
De derde , eindelijk zijn de Franfche officieren ,
die men in de regementen heeft ingeftoken , om den
foldaat te onderwijzen, en hem onder eene behoorlijke
krijgstucht te brengen.
Er beftaat volftrekt geene overeenftemming , en deze
kan ook niet beftaan , tusfchen deze drie verfchillende
foorten van menfchen.
De eerfte foort noemt men Orangisten»
De tweede , onkundigen , en
De derde carlisten of Gaulers.
Een officier van het 2e. regement jagers , te Turn »
hout geftationneerd zijnde , werd gedestitueerd , omdat
twee van zijne foldaten met wapenen en bagaadje tot
de Hollanders waren overgeloopen , en dat de foldaten
deze defertie toefchreven aan de Oranje - gezindheid van
hunnen kapitein.
Q 5
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Acht officieren van bet iq«, regement kunnen njet
fchrijven , en derzelver rapporten worden gefchreven
en onderteekend door Franfche onderofficieren. Volgens
de eigene bekentenis van den minister van oorlog ,
zijn er geene zes officieren hij elk regement , die de
veldJienst , of de garnifoensdienst kennen. .... Zie
daar wat de onkundigen aangaat.
Mijnheer de Generaal després , Chef van den
generalen ftaf , een man van vele verdienften , (onge
lukkig genoeg dar hij dezelve aan zulk eene Hechte
zaak moet wijden), moet dagelijks van da majoors
der troepen beleedigingen aanhooren , en als men hem
niet wil gehoorzamen , is het genpeg dat men zegt :
„ Hij is een Carlist."
Geftrengheid of ftraffen tegen overtredingen , kun
nen niet ingevoerd worden in corpfen , waar alles als
toevallig befchouwd moet worden $ waarin men aan
eenen cfficier alles kan zeggen, wat men verkies^
of wel alles in deze weinige woorden begrijpen: gij
zijt mijn Chef ; waar men aan de ongehoorzaamheid
de kleur van vaderlandsliefde kan geven, ten aanzien
van de officieren van de eerfte en van de derde foort?
en waar men oyer -het yeryullen van zijne pligten kan
redentwisten met die yan de tweede fqprt, deyvijl
deze hunne eigene pligten niet kennen.
Het Belgiefche leger, beftaand.e uit honderd en .der
tig duizend man , is ge?n leger ; he.t is een te zamen»
raapfel van tegen elkander aandruisfende partijen , het
welk bijeen wordt gehouden door middel van -eene
.hooge foldij. Alles doet vermoeden ? dat men u|t vrees
voor muiterij of opftand, al die bijzondere perfonen,
het

*
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het militaire kleed heeft doen aantrekken , die door
den honger , de behoefte of den lediggang , veelligt
zich aan deze of geene partij zouden verkocht hebben ,
om eene of andere omwenteling te bewerken. Nooit
kon het Belgiefche Gouvernement er aan denken , om
zich van zulk een leger, tot fch raging van den troon,
te bedienen, het is niets anders dan een fcheidsmuur,
tusfchen dat Gouvernement en de onderfcheidene ftaatkundige partijen ; in dezen zin genomen , kan men
het leger als eenen vasten wal befchouwen, doch als
een niets , indien het in het veld moest verfchijnen ,
dewijl de foldaat geen vertrouwen op zijne officieren
heeft, en omdat zij', die dit leger in naam des vader
lands zouden kunnen aanvoeren , thans achter de bank
zijn gefchoven (*)
De Belg is moedig, gefchikt en geduldig; docli ge
hoorzaamheid was bij hem nooit het gevolg van toe
genegenheid. Men moet hem tot gehoorzaamheid
dwingen , en hoe zou dat mogelijk zijn voor hen ,
die het bevel over hem voeren * wanneer zij zelf onder
zulke zware befchuldigingen liggen?

(*) De mannen van de om vrenteling en allen die dezelve met
Iran bloed hebben bevestigd , zijn van de lijst der officieren
van het leger weggeschrapt. Zij zijn de schrik van de hooge
magten, hoezeer thans de eenigen die bevoegd zijn om Selgic
te redden , en de dappere Generaal melikht , zou , indien bij
het durfde willen , de verlosser en redder van dat ongelukkige
land kunnen zijn.
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Ik zie hier de Generaals:
DB CHASTBlER.
d'hANE DE STEENHu1ZE.
DAINE.
GOBlET.
DuVXVIER.
GOETHAlS.

En wanneer wij den moniteur van September 1831
mogen gelooven , dan zie ik achter eiken van die
namen gefchreven ftaan : Verrader. Lafaard. Onkurv
dige of Ongelukkige.
Zij zouden thans allen ongelukkig zijn,. indien zij
met het Hollandfche leger in het flrijdperk moesten
treden, want de krijgstucht, de verknochtheid aan
zijne vaandels en de dapperheid , zijn de eenige banden die den foldaat aan zijne officieren verbinden;
en alles wat den moed kan inboezemen , indien hij
door ware krijgsdeugd geleid wordt , ontbreekt hen.
Hoe zou dan België den aanval van eenen vijand zoo
als Holland kunnen wederftaan?
Doorwandel de wegen van Holland. Zie vooreerst
de grenzen volkomen gedekt, en de kleinfte paden
bezet ; en dit is niet alleen ten aanzien van België ,
dat die voorzorgen zijn genomen , want Nijmegen is
in ftaat van verdediging gefield tegen Pruisfen en
deszelfs wallen zijn even zoo goed gewapend als die
van MaastrichtDoorwandel daar de wegen , en zie die kolommen
van krijgslieden , die altijd in beweging zijn ; zie die
fol-

-

foldaten , met door de zon verbrande aangezigten , wier
houding kracht aanduidt , en wier luchtige gang hen
gelijk fielt met onze voltigeurs. Ziedaar die vrouwen,
met levensmiddelen beladen. Vraag haar aan wien zij
dit voedfel brengen, en het antwoord zal zijn: „ aan
„ mijnen broeder; aan mijnen man; aan mijnen min„ naar, die zich in het leger bevinden...." Vraag
aan andere vrouwen die daar leegslijfs luchtig henen
flappen , „ waar henen gaat gij ? " — alweder het
zelfde antwoord. Vraag haar hoe ver die voorwerpen
van hun verlangen van haar verwijderd zijn , en zij
zullen u antwoorden: „ twintig, vijf en twintig ,
„ dertig uren. " En zij leggen zulk eenen aflland wel
gemoed en te voet af, om de verdedigers van hun
vaderland te zien.
Ziedaar dien officier. Hij beeft. Hij lijdt ; de koorts
buigt hem neder, doch hij zal zijnen post niet ver
laten. Hij heeft het bevel aan de hoofdwacht. Ziedaar
dien grijsaard met zilvere haren ; zijne borst is bedekt
met decoratiën , die men door de opening van zijne
graauwe kapot befpeurt ; hij heeft een foldaten geweer
in de hand ; hij is een oud Generaal van de Repu
bliek en van het keizerrijk, en thans dient hij als foldaat
bij de Schutterij. Ziedaar dien tengercn jongeling , hij
veracht de koude en het gure jaargetijde, hij is flechts
gedekt door eene ftroohut , waardoor de noordewind
fherpende heenwaait. Wie is hij? de zoon van eenen
rijken zeehandelaar , of wel die van eenen minister of
eenen fecretaris van ftaat. Ziedaar dien jood, die
overal zijne koopwaren pleeg rond te venten, die
«igenlijk geen vast verblijf, geen vaderland had...
doch
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doch thans is hij er hoogmoedig op , dat hij tot het
vaderland van van speyk behoort , en dat hij in dat
vaderland is ingewijd , door het eerekleed dat hij
draagt, en door de wapenen die hij voert, om dat
vaderland te verdedigen. Ziedaar die oude vrouw, die
onder de jaren gebukt gaat , maar die zindelijk gekleed
is, en die het vergenoegen op het gelaat ligt. Zij
was ten uiterften behoeftig voor dat haar zoon naar'
"het léger vertrok , doch de natie voedt en onderhoudt
haar , want haar zoon heeft zich onder de moedige
befchermers van den vaderlijken grond gefchaard. . . .
Zie daar Holland !
In België is alles gedwongen , en niets kan men
verkrijgen door overtuiging.
Wij hebben België befchreven , ren aanzien van
deszelfs zedelijk aanwezen , en met betrekking tot
deszelfs gouvernement , thans zullen wij deszelfs natuup»
lijken toeftand onderzoeken.
De fabrieken die ten gronde zijn gegaan door de
omwenteling van September , nebben honderden vijftig
duizend werklieden broodeloos gelaten. De nijverheid
is verlamd — aan al deze armen die nu werkeloos
waren, moest bezigheden verfehaft worden; de-w«t
der - noodzakelijkheid fluïde dan een leger daar, dat in
de maand Augustus 1-831, voor den Prins van oranje
de vlugt moest nemen. ' De 'dubbelhartigheid der grooten had in dit land den - val van het huis van
nassau veroorzaakt , en daarna de natie , onder de
drukkende harid der partijzuchtige priesters , nederge.
bogen. De noodzakelpheid -zou dus ook, doch on
herroepelijk , den val van het -omwemélinggezittde
Gou»

Couvernement hebben moeten berokkenen, en het
overfchot van een leger , dat door den honger , onder
het bevel van omwentelinggezinde vreemdelingen ge
plaatst was, weder onder de gehoorzaamheid van
Koning will-em hebben moeten brengen , doch ec
was niets nationaals in de velJén van Hasfelt en
'Leuven, het was de nijverheid die onder de ellende
zuchtte, en die door den Prins van oranje verle
vendigd zöu worden. Te vergeefs riepen die razende
domkoppen in de ftraten van Brusfel om eene ftaatkundige herftelling. Het volk geloofde niet dat men
die zou kunnen daarftellen , integendeel , het geloofde
weldra het einde van deszelfs rampen te zien , en
met onverfchilligheid zoude men hen , welke dat volk
de obgen Verblind , en Op den dwaalweg gebragt had
den, aan de gramfchap der overwinnaars hebben
overgelaten. Men beriep zich dus niet op dat volk t
'Want men wist wel dat dit doof zou zijn voor de
-ftemmen van hen , die het in het ongeluk hadden
geftort, neen, men zocht hulp bij Frankrijk, én
deze mogendheid, die de erfenis van September had
geweigerd , kwam nu , door eenen verkeerden ijver
geleid , om eene zaak te bevestigen , welke een jaar
daarna , zoo veel Fransen bloed voor de Citadel van
Antwerpen deed flxoomen , en nu klaar en duidelijk
bewees , hoezeer de weldaden , door het huis van
nassau , gedurende vijftien jaren, aan België , be
wezen , de zaden van haat tegen ons in ds harten
der bewoners van dat land hadden gelegd.
Wij hebben gezegd , dat de noodzakelijkheid eenige
welgezinde -mannen gedwongen had , om de ömwente
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teling van September goed te keuren ; men moet dit
vooronderftellen , of men moet gelooven , dat de Bel.
gen domkoppen of lafbartigen zijn , want de volks
leiders die het zoogenaamde juk van oranje hebben
afgefchud , hadden derzelver magt verkregen door
plundering, moord en brandftichting. Men was dus
wel verpligt , indien men zijne eigendommen en zijn
hoofd wilde behouden , om met de wolven , in het
bosch , te huilen. De uitfluiting der nassaus , werd
door fchrik en vrees afgeperst , en dit was de groóte
feil van het nationale congres , zonder welken misflag
Frankrjk waarfchijnlijk nooit een leger in België zou
hebben gezonden.
Het regt van eigendom vond dus een verblijf in de
omwenteling zelve , en moest dezelve dus wel huldi
gen. In de kamers was men ook wel verpligt, om
het kwaad als onverfchillig te befch ouwen , dewijl
men het niet meer kon beftrijden , en die ftemmen
die men , met zoo veel billijkheid , als echt vader
landsgezind befchouwde, hadden dus niets anders te
doen dan , niet te vragen om verbetering in de oude
regeringsvorm , maar alleen om wetten , welke gefchikt
waren om de weldaden , die gedurende de vereeniging
verkregen waren , te behouden.
De oppofitie heeft zich dus in België niet dan zeer
onvolmaakt doen kennen, zij heeft thans geenen an
deren flandaard, waaronder zij zich kan vereenigen
dan dien van de vrees. In Holland is haar wezenlijk
vaandel, doch zij mag dat vaandel niet erkennen.
Hare kreet is: nijverheid , koophandel, uitvoer van
manufacturen naar andere landen \ — Maar deze
kreet

^
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kreet is even als die van den zeeman , die de kust
omzeilt en roept: Land! land!
Na de affcheiding van Holland , heeft het Gouver»
nement van België , zich met niets anders onledig ge»
houden , dan met de oprigting van een maatfchappelijk
gebouw , en voor het overige het toekomftig lot van
den Belgiefchen koophandel , geheel en al overgelaten
aan die toevallige gebeunenisfen in andere landen, die
daarop eenigen invloed kunnen hebben. De tfeai des
kwijnenden koophandels kan niet gehoord worden , of
wel: de handel vindt nergens voorftanders , dan bij de
oppoiitie partij , die wel het gebrekkige daarvan aan»
wijzen , doch geene middelen tot verbetering aan de
hand geven kan , dewijl dit middel , zoo geweldadig ,
uit de ftaatkundige Apotheek van den nieuwen (laat
is weggeworpen.
Men moet ons niet trachten diets te maken, dat deingewortelde haat tegen het huis van nassau, tea
gevolge zou hebben, die nationale officieele üüzwijgendheid , die men in acht neemt ; zoodanig eene on .
gerijmdheid zou alleen plaats kunnen hebben bij een
volk, dat waarlijk vaderlandlievende is; en de aanftokers van de Parijfche Bloedbruiloft zouden aan de
Brabanders al zeer fpoedig de regering van hendrik
den vierden kunnen doen vergeten , indien de cüi*
ses , in ftaat waren om het volk gelukkiger te maken
dan de beste der Koningen.
Men moge in België zich haasten , om den koop*
handel te doen herleven ; men moge de herinneringen
aan die welvaart , die dit land , gedurende de vereeni*
ging met Holland genoot , wel trachten te verbannen,
R
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opdat er niet eene omwenteling, van dezelfde foort
als die van September ontfta , want zij die het Belgiefche volk willen regeren, moeten engelen zijn, en
dat zullen zij nooit worden , zoo lang als het koude
eigenbelang een hoofddeel van hun karakter uitmaakt.
Ganfche Heden zijn ontvolkt. Brusfel dat voor
heen zoo luisterrijk was , gelijkt thans op een graf.
(hfid waar de nijverheid (de katoen fabrieken) zich
gedurende eenige jaren zoodanig had uitgebreid , dat
de jaarlijkfche fabrikagie , die voorheen weinig meer
dan honderd duizend guldens in omloop bragt , in het
laatfte jaar , voor de omwenteling , eene fom van negen
millioenen guldens omzettede , dit Gend zal deszelfs
inwoners van honger zien omkomen , zonder zulk
eene krachtdadige medehulp en onderfteuning , welke
deze ftad aan willem van nassau heeft te danken
gehad. En men zwijgt daar nog ? Waarom dat ? —
omdat die volksklasfe die , gedurende de vereeniging een
beter beftaan gekregen heeft door de armoedige en behoef
tige volksklasfe wordt aangezien , even als de vrijgemaakte
kleurlingen in onze koloniën ; dewijl. de aanwinst van
rijkdommen daar te fpoedig toenam , en om dat de ver
eeniging te kort van duur is geweest , om dat de haat
thans het gevoel van wedtjvering heeft vervangen, enr
omdat de aanvuurders en de leiders van de omwente
ling, het volk tegen derzelver oude meesters opfto
ken , onder voorwendfel dat zij hunne fabrieken flui
ten, opdat er eene tegenomwenteling mogt ontftaan.
Zoodanig doen deze ellendelingen de omwenteling ,
die hun werk is , voortduren , en zij die voor Holland
jjog eenige genegenheid voeden (zoo zij Franichen wa
i
ren,
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ren, zou ik zeggen , uit ware liefde én dankbaarheid',
doch daar zij Belgen zijn, kan men die genegenheid
aan niets anders toefchrijven dan aan geldzucht), en
deze, zeg ik, doen niets om het juk, waaronder zij
zuchten , af te werpen. — En , eeuwige (chanae 1 Ja
te Gend vreest men zijne handteekening op de infchrijvings - lijsten , ten behoeve der krijgsgevangenen
te zetten — krijgsgevangenen die tot een volk behooren , van hetwelk zij zoo veel voordeel hebben ge
trokken, en zoo vele weldaden hebben genoten.
' Oe flad is in (laat van beleg, dit is de waarheid,maar zoo deze (laat van beleg niet dienen moet om
den dankbaren mensch te drukken , waarom vreezen
zij dan om openlijk voor die gevoelens uit te komen ,
welke men, met zoo veel regt, bij de Gendtenaars
mag vooronderftellen. Gevoelens die men in ons
roemrijk vaderland nooit zou trachten uit te dooven ,
die men openlijk zou belijden , al ware het dat het
hakmes gereed lag , om eiken onderteekenaar de hand
af te kappen.
De Belgen zouden de herflelling {Ja restauration)
reeds aanmerkelijk genaderd zijn , zonder deze
nieuwe gewapende tusfchenkomst. De drang der om(tandigheden , die het Gouvernement tot willekeurige
daden noodzaakt, en den (laat tot een Bankroet zal
brengen , was oorzaak , dat men deze beide aanleidende
oorzaken tot opftand moest trachten te bedekken.
Daar toch het Belgiefche leger in eenen toeftand is,
dat het moet gehoorzamen aan den genen , die het
betaalt. Het lot van dit leger is waarlijk eene zaak,
die ongerustheid most verwekken , wanneer men
R %-
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nan deszelfs toeftand denkt
Een bovenmatig
groot perfoneel , dat op den voet van oorlog betaald
wordt
een allerellendigst lot , wanneer het vrede
wordt. .... en wat dan ? de ellende of de misdaad ,
ziedaér de twee uiterften die men te wachten heeft.
Het leger is dus het geheele toekomftige van Beh
gig. . . dit leger moet ten rigtfnoer (trekken voor eene
nationaliteit , die om het volk te doen leven , dat*
zelfde volk het militaire kleed moet doen aantrekken, en
de onrust in Europa gaande doen houden , ten einde de
kwaal die het verteert , zoo veel mogelijk te vet»
bergen.
Spanje zal deszelfs armoede nooit onder affchuwe»
lijker voorkomen doen zien, dan zij zich in België,
dat voorheen zoo gelukkig was, nu reeds begint te
vertoonen. Honderden van behoeftigen , flapen des nachts
op de boulevards (*), waar zij aan al de ruwheid
van het jaargetijde zijn blootgellelJ. Men kan geene
fchrede door de ftraten van Brusfel doen , zonder
door
C) Eene ongelukkige, de weduwe van eenen smid , die
een jaar te voren was gestorven , had vijf kinderen en geena
huisvesting.

Eene andere , ook behoeftige vrouw , herbergde

haar voor eenige dagen , en vervoegde zich te haren behoeve
aan Sir bobiet Adaib , de ambassadeur van hare natie , doch
deze wilde niets voor zijne landgenoote geven. Een lecraar
van de Angticaansche kerk , die in de voorstad van Namen
woonde, doet, na dien oogenblik, alle weken vijf franken aan
dat armoedige huisgezin toekomen, hetwelk reeds drie achlereenvolgende nachten op de boulevard had geslapen , toen
men hst daar rond.

>-
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te worden, die met bioote voeten, en ter naauwernood een oud (tuk tapijt hebbende , om zich tegen da
koude te dekken , den voorbijganger om eene aalmoes
fmeeken.
Dagelijks worden er eene menigte inwoners voor
bet leger van Don pedivo aangeworven.
De ellende die men in de woningen ontmoet, doet
den binnentredeuden terug beven. De werklieden , die
voorheen zoo gelukkig waren , liggen daar door elkan
der op den grond in diezelfde huizen , waar zij , vóór
de omwenteling eenen gulden 's weeks betaalden. Elk
huisgezin had toen eene of twee kamers , waarin zij zich
met den ganfchen kleinen rijkdom eens werkmans be
vonden ; en thans , zoodanig is derzelver ellende , thans
wonen vijf of zes huisgezinnen in eene en dezelfde
kamer , genoegzaam naakt. De vrouwen en de kinderen
gaan het noodige voedfel bedelen , en des morgens
vroeg betwisten zij den honden en den roofvogels ,
alles wat eetbaar is , en wat den vorigen avond , door
de bedienden van rijke heeren , op de mesthopen is
geworpen.... en dan nog komt de mededogelooze
eigenaar van het gebouw des zaturdags zijne huur
penningen afperfen , hetwelk dikwijls aanleiding geeft ,
dat eene half naakte moeder met vijf of zes kinderen ,
het getal der armen , die onder den blooten hemel
f! apen , gaat vergrooten.. -.
Alle rijke familiën hebben de groote (leden verlaten
en dit is alweder eene reden te meer , die de ellende
nog zwaarder doet drukken, eene ellende, welke men
naaüwelijks zou kunnen belchrijven. Het GouverneR 3
ment

ment en Koningin louisa , hebben eenige onderfteu*ning aan die ongelukkigen gegeven , doch wat beteekent die hulp in vergelijking van de armoede (*)?
Deze daadzaken zijn bekend , en wil men weten
hoedanig het Gouvernement dit alles poogt te ver»
bloemen ? zoo leze men de officieele dagbladen.
„ De registers van de bank van leening , bewijzen
„ dat er minder panden in dit, dan in het voorgaande,
„ jaar beleend zijn. ... De werkzame klasfe geniet dus
„ thans eene meerdere welvaart."
„ De Momteur. "
Eene domme logen! eene ongerijmde gevolgtrek
king 1 maar in het volgende jaar , zullen er alweder
minder panden beleend worden , want de lombard
geeft geen geld om verfletene en gefcheurde kleederen
te beleenen , en dit is toch het eenige wat de armen
thans meer hebben.
Die zamenvloeijing van vreemdelingen , welke Brusfel
tot eene zoo welvarende en luisterrijke ftad maakte ,
heeft geheel opgehouden. De ftraat van madelaine
(rue de la madelaine), en de uitdragers ftraat {rue des
fripien^y hebben alleen derzelver voormalig voor
komen behouden. De groote logementen zijn ont
volkt, even zoo als de particuliere hotels; de leden
van het Gouvernement leven zeer ingetogen: Minis
ters , Senateurs en Vertegenwoordigers , allen wonen
in
(*} Lboïchd b«eft , in den loop van het jaar , acht duiz«nd
huisg winneu , uit lijn» eigene Uemrs , ondersteund.
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in kleine gemeubileerde vertrekken. Deze laatften befparen de vier honderd franken , die men hen maan
delijks betaalt , omdat zij Volksvertegenwoordigers ge
noemd worden. . . Hoe veel moeten dan de ministers
jaarlijks Wel opleggen , wanneer men nagaat , hoeda
nig er met de Belgiefche kas wordt omgefprongen t
want deze heeren geven voor , dat zij alleen flechts
de Estaminets bezoeken.
Aldus worden waarlijk fchandelijke rijkdommen de
vrucht van eenige maanden adminiftratie. Men bere
kent den rijkdom van den Generaal evain reeds op
eenige millioenen ; de rijkdom van zijnen voorganger
bij het ministerie van oorlog , den heer de broukere ,
is wezenlijk kolosfaal , en de heer van de wejjer ,
ambasfadeur te Londen , de zoon van eenen armen
kappersknecht (*), heeft reeds het genot van vijftig»
duizend Jivres aan renten- De Heer rogier , een
klein dorpsfchoolmeestertje , voor de omwenteling ,
is thans Gouverneur van de Provincie jfnlwerpcn,
en Minister van Binnenlandfche Zaken ; deze heeft
een
(*) De vader van den heer VaK dE weijer , is benoemd tot
regier van instructie te Brussel, c Maar wie heeft u dan veri gunt om te schrijven ? " vroeg deze regter , in de laatste
maand , aan eenen gevangenen , die wegens staatkundige om
standigheden van zijne vrijheid was beroofd , en het antwoord
was: c De omwenteling, zonder welke gij nog kapnerslmcclil
« zoudt zijn , en uw zoon een lediglooper. " De arme gevan
gene moest dien ten gevolge , veertien dagen lang buiten alle
toegang , geheel alleen , zitten.
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een zeer fchoon landgoed gekocht- Ook fpreekt men
zeer veel van den rijkdom van den Heer lebeau ,
den Minister van Justitie.
De ambtenaren van den tweeden rang, weten ook
den weg om zich eenen kleinen fchat te verzamelen ,
en de Belgielche geestelijkheid is onuitputtelijk.
Alleen van deze zijde befchouwd , heeft de om
wenteling in België eenig goed gedaan, — en zoo
die heeren geene affpraak gemaakt hadden om gelden
op te (tapeten, dan zouden de zaken veelligt beter
gaan ; maar het voorbeeld van bijna alle ftaatkundige
flagtoffers die, gedurende vijftien jaren lang, hun ban
nelingsbrood te Brusfel hebben gegeten , heeft aan
de erfgenamen van de omwenteling van September
eenen zeer ongelijken weg afgebakend. Zij nemen
voorzorgen tegen eene van die wisfelvalügheden , die
zich vertoonen te midden van allen die , welke zich op
den weg bevinden , die het ongelukkig land , dat zij
uitzuigen, te volgen heeft , en zoo hun het lot te
beurt valt van dien Spaanfchen minister , die in
Frankrjk is aangekomen, dan zullen zij , nog neer
dan hij , zich moeten vergenoegen met het fobere
deel van den ongctrouwen fchatbewaarder , die de
fchat zijns meesters ontroofd had , en wien men dien
fchat weder afhandig wist te maken.
Eene kroon moet toch veel aantrekkelijks hebben ,
wanneer een vorst , die gelukkig en onbezorgd leven
kan , dat genoegen verwisfelt voor het droevige voorregt , van aan het hoofd te (taan van hen , die vier
millioenen inwoners tot den bedelftaf te brengen;
welke menfchen hem nooit het geringfte leed hadden
ge-
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gedaan. Maar zijn zij , die zoodanig eenen vorst om*
tingen, niet nog oneindig fchuldiger? zij die de
vervloekingen van een gansch volk in vreugdezangen
durven overbrengen ? want België is er eindelijk toege
komen , om deszelfs gedachten overluid te durven
zeggen; voorheen bewaarde men eene gedwongene
ftilzwijgendheid , maar thans is het niet meer de
vijandelijke ftemming der nieuwigheidzoekers , die den
koninklijken ftoet vervolgt ; thans is het de ftem der
algemeene ellende; het zijn de ftuiptrekkingen des
hongernoods ; het zijn de herinneringen aan een vroeger
genoten geluk , en dit alles maakt het volk zoo diep
ongelukkig , dat het zelfs niet meer aan eene tegenomwenteling durft denken.
België, zoo als wij gezegd hebben, naderde met
rasfe fchreden , naar de ontknooping , toen wij deszelfs grondgebied belraden. Het ministerie fidderde
voor de flagen , welke de oppofitie partij aan hetzelve
toebragt, en weldra zou het vraagpunt over het aan
wezen beilist zijn geworden , want dit vraagpunt is
tot nog toe verwijderd geworden , het is het , to be ,
or not to bel (*) van het revolutionnaire België.
De woorden van reftauration en démembrement , (herftelling en affcheuring van grondgebied), zijn dikwerf
uitgefproken , in de tribune , gedurende de laatfte
veertien dagen voor onze komst , en die heiligfchen«
nende woorden , die men anders niet zou hebben
kunnen aanhooren , zonder razend te worden , hoorde
men thans met bedaardheid , en met meer infchikke»
lijk(*) Te rijn of niet te rijn.
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Jijkheid aan, dan die van onafhankelijkheid, aan natio
nale vernedering en aan de knechtfchap van eenen
vreemdeling, verbonden. Die beledigende bijvoegelijke
naamwoorden, waarvan men zich vroeger bediend
had wanneer men van een der leden van het nu ver
vallen huis f prak , werden nu vervangen door eigene
namen , bij de redevoeringen en debatten in de kamer.
Volksbewegingen en beleedigende gefprekken be
treflende den Koning , in de (traten van Brusfel, waren
oorzaak dat men zich genoodzaakt zag om eenige
magt , in de hoofdflad , te ontwikkelen. Het leger ,
zoo het niet vijandig gezind was , kon men toch niet
anders dan onvcrlchillig befchouwcn. Geheime bijeenKomften van afgevaardigden; wenfchen die openlijk
geuit werden ; de armoede des volks , gedurende het
koude jaargetijde; een budget dat vastgefteld werd op
grond van eene nog te doene geldleening , met één
woord: alle moeijelijkheden vereenigden zich en ver
meerderden dagelijks , waardoor het aanwezen van eene
factie, die zich niet kon (taande houden, dan door
vreemde tusfchenkomst , ondermijnd werd. Het Gou
vernement van lbopold verzocht dus die tusfchen
komst van Frankrjk , en wanneer dit niet gebeurd
ware , zou er geene maand verloopen zijn , of men
had hem uit België zien verjagen.
Onze komst verijdelde dus aller hoop te dezen
aanzien ; want zoo eene omwenteling als zeker gefield
kon worden , zoo waren toch de uitzigten van de
bijzondere partijen , die dezelve wenschten , niet allen
dezelfden. De vijanden van het Gouvernement, die bij
het leger zeer talrijk waren , verheugden zich , wegens
de
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de koele ontvangst , die wij genoten , en wegens het
gebrek aan levensmiddelen, waaraan wij waren over
geleverd
Hoe vele wenfchen werden er dus ver
ijdeld door ons dapper en braaf leger 1 krijgstucht,
geduld, moed, gehoorzaamheid, eerbied voor alle
ongelukkigen , deze eigenfchappen kenmerkten onze
foldaten , en zij vereenigden in zich alle goede hoe
danigheden van den burger met die van den krijgs
man, en niet dan na zes en dertig ure aan den hon
ger ter prooije te zijn geweest, durfden onze foldaten
den inwoner om voedfel vragen, hetgeen zij hadden
kunnen eifchen.
Nooit was een toeftand rooeijelijker voor tot hulpingeroepene troepen , die door de beide oneenige par
tijen , als vijand behandeld werden : De Belgen bragten verwarring in de dienst der adminiftratie , en zij
belasterden ons; de Hollanders beftreden ons moedig;
de landlieden die zich achter onze eigene bajonnetteu
verfchansten , (lelden ons op rantfoen; de militairen
durfden het wagen , om onze officieren te komen aanhitfen , en derzelver ongeduld te doen blijken ; de
dagbladen herinnerde ons dagelijks aan de wetten die
Europa op ons toepasfelijk zou maken , zoo wij
durfden bivouakeren op den overwonnen grond.
De eeuwige vijand van Frankrjk (*) verhinderde
ons om onze gewonden te verplegen in eene ftad ,
die
(*) Engeland. — De Ambassadeur van deze mogendheid ,
weigerde de opneming in een hospitaal te Antwerpen, aan
allen die geene wonden hadden, die gelijk stonden met het
verlies van eenen arm of een been.

— ft(S8 die onder bet beteik van ons gelchut lag; onze Gene*'
raals verhaalden onwaarheden aan Europa, en befpot»
teden onze ellende door de genegenheid der Belgen
tot ons zoo hoog op te vijfelen , en door openlijk te
zeggen, dat wij zoo wél, zoo vriendfchappelijk ont
vangen waren. ... O welk eene dwaling , en welk
cene bittere fpotternij
- Men las ons dagorders
voor , waarin men dit alles aan den krijgsman voorloog.
De onwetendheid der adminiftratie van het camp ,
die door den heer auguste de taillenay beftuurd
werd, kan niet befchreven worden, zoo als zij waar
lijk was; ten zij men het karakter van dien, zoo op
eens zich in de hoogte verheven hebbende , diplomaat
kenne. Deze man was militair, kapitein bij de Cavallerie. Alvorens de heer ds taillenay tot het
departement van buitenlandiche zaken behoorde , was
hij bij den Generaal belliard, en hij volgde dien
te Brusfel op, in afwachting van de komst van den
heer latour-maubourg , wiens gehechtheid en
toegevendheid aan de luimen van de onderdanige die
naars van leopold genoeg bekend zijn. Het is deze
kapitein van de Cavalerie, die met de zorg belast
was , om de fommatiün , aan den Generaal chassé ,
op te (lellen , en die zoo veel overeenkomst vond in
de belegeringen van 1746 en 1792 , met die , welke
ons naar België had geroepen. Wij zullen in de hier
navolgende gefchiedenis van de Citadel van ontwer
pen in de gelegenheid zijn , om die overeenkomst aan
de beoordeeling onzer lezers te onderwerpen.
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GESCHIEDENIS

VAN

CITADEL

van

DE

ANTWERPEN.

De Citadel van Antwerpen , die in 1 568 gebouwd
is, wordt als eene der meest regelmatige, en als
eene der fterklle vestigingen, naar de oude wijze van
verfterkingen , befchouwd ; zij heeft eene vijfhoekige
gedaante, en is voorzien van vijf bastions , die allen
elkander verdedigen , die wél zijn aangelegd , en van
contramijnen voorzien , en omringd door breede en
diepe grachten , die het zeer moeijelijk maken om de
Citadel te naderen. Zij bevat twee duizend vijf hon
derd fchreden in den omtrek , heeft flechts eene poort ,
eene fchoone wapen- of parade- plaats , en zeer groote
cafematten. Zij werd gebouwd volgens de teekening
van paciotte , eenen zeer beroemden ingenieur en
bouwkunftenaar van Urbino.
De werken werden , onder het opzigt van den
kolonel serbelloni , in minder dan een jaar tijds ,
voltooid. De fpaanlche ibldaten moesten daaraan ,
even
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even zoo goed, arbeiden als de pionniers, en zij heb
ben niet minder dan veertien tonnen gouds gekost ,
waarvan de flad Antwerpen een derde gedeelte moest
betalen.
Men is over het algemeen van gevoelen, dat deze
Citadel eene der fterkfte en welgebouwfte plaatfen,
van gansch Europa is. Sommigen keuren evenwel
derzelver ligging , aan den oever der Schelde , af,
dewijl zij dd;ir tegen over Braband ligt , en men dus
de troepen die van de zijde van Holland komen ,
niet kan beletten, om zich meester van de ftad Ant
werpen te maken , en men , indien deze fteikte aan
de andere zijde van de ftad , en bij dat gedeelte van
de Schelde , dat aan Holland toebehoort , gebouwd
ware, den vijand van die zijde zou kunnen tegenhouden. Anderen weder pleiten voor derzelver tegen
woordige ligging , zeggende dat : toen de Hertog van
alba dit fort bouwde, hij veeleer bedacht was om
zich tegen de ftad te verdedigen, dan wel om die
ftad tegen eenen vijandelijken aanval te beveiligen ;
zij voegen er bij , dat de Citadel aan de zuidzijde ge
bouwd werd , opdat de Spanjaarden in de gelegenheid
zouden zijn om hulptroepen en levensmiddelen daar
henen te zenden , uit al de omliggende provinciën ,
hetgeen altijd de eerfte voorzorg moet zijn van hen ,
die verfterkte plaatfen bouwen, en dat de Citadel van
Antwerpen dit voordeel niet zou hebben aangeboden ,
wanneer men dezelve naar de zijde van Holland had
gebouwd.
Met dat al mag men toch vermoeden, dat men
destijds zoodanig niet gedacht heeft, dewijl Holland',
niet:
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niet minder dan Braband , aan den Koning vanSpan/e
gehoorzaamde , ert het is veeleer te vermoeden , dat
men alleen de verdediging der ftad op het oog hield,
en in waarheid , de grond naar de zijde van Holland
is zoo laag , dat men dijken heeft moeten aanleggen ,
om de overftrooming van de Schelde tegen te gaan ,
en het zou dus onvoorzigtig zijn geweest eene fterkte
te bouwen, op eenen grond, waar de vijand de magt
in handen zou hebben om , door middel van inun»
datiën , die fterkte tot de overgave te dwingen. Daar
integendeel de grond , waar de Citadel gebouwd is ,
veel hooger zijnde, er van deze zijde geene overftroomingen te wachten zijn.
Wat hier ook van zij , dit is zeker , dat men de
Citadel als eene van de fchoonfte en fterkfte van de
wereld heeft befchouwd , en dat men dezelve altijd tot
een model heeft gekozen , wanneer men eene fterkte
wilde bouwen.
Deze belangrijke Citadel was flechts eenige maanden
voltooid , toen de Prins van oranje , met een vijftig
tal dappere en moedige mannen , zijne poging begon
om zijn vaderland van het vreemde juk te ontheffen.
Hij was in Westerwolde, in Friesland ingevallen , en
daar had hij zich meester gemaakt van het fort
Wedde , waar hij verfterking kreeg , en vervolgens de
fteden Delfzijl en Appingadam overmeesterde. Deze
waren de eerfte vijandelijkheden , en daardoor begon
een oorlog , die tachtig jaren lang duurde , en in wel
ken men den moed en de vaderlandsliefde der Holünders , zegevierende , zag worftelen tegen eene der
grootfte Mogendheden van dien tijd.
Ge-

— »7a --Gedurende deren tachtigjarigen worftelftrijd, werdea
de ftad Antwerpen en derzelver Citadel allerbelang"
rijkst in de gefchiedenis.
De Prins van oranje , meester van de zee zijnde*
poogde zich in het jaar 1574 , BIJ overrasfing meester
te maken van de Citadel, waartoe de Hollandfche
vloot moest medewerken. Om zijn ontwerp des te
beter te verzekeren, had hij de kapiteins jan de vos
en pietbr TORQuEAu,in het geheim, naar Antwer
pen gezonden , met last om alles wat mogelijk was ,
in het werk te ftellen, ten einde de onderneming , die
op den 5e. Maart bepaald werd, te doen gelukken.
Vier of vijfhonderd dappere mannen , gewonelijk.
bosch-geuzen of wilde-geuzen genaamd , die men in
de bosfchen bij Tperen en in Vlaanderen bijeen had
verzameld , bevonden zich reeds in de (lad , waar zij
zich verborgen hielden, en waar men hen van wape
nen had voorzien. De vloot moest den aanval onderIteunen , dech eenige dagen voor de volvoering van
dit ontwerp, werd heizelve ontdekt. Alonzo eneeni
gen van zijne medelanders, werden ter dood gebragt ,
doch de kapiteinen de vos en torqueau , hadden
het geluk van , met het grootfte getal hunner man»
fchappen te ontvlugten.
Willem van nassau (*) , die een voorbeeld
van volharding in zijne ontwerpen was, vormde het
plan tot eene tweede onderneming , en wel weinig
tijds
{*) Namelijk wiXUX M ÏIHStB, de vader des vaderlands.
VS VSItAUM*
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eene nieuwe verftandhouding , in de ftad , met zeke
ren MARTyN neijen , griffier bij de rekenkamer had
hij een groot getal dappere en ondernemende krijgs
lieden in Antwerpen /weten te krijgen , die zich alweder
daar verborgen hielden. Bij Vlisfingen had de Prins
eene vloot van zestig zeilen verzameld , welke , na
de Schelde tot boven Lillo te zijn opgezeild , met
de medehulp van neyen en zijne dapperen , zich
meester van de ftad en van de Citadel moest maken.
De Gouverneur reqoesens , kreeg de lucht van
dat ontwerp, en hij deed de eedgenooten in hechtenis
nemen en ftraffen; onder welken zich een groot
getal der voornaamfte en rijkfte inwoners bevond.
Velen wisten , door de vlugt , de ftraf te ontwijken ,
waaronder ook neyen, die zich naar Zeeland begaf,
anderen wisten de achterdocht, die men tegen hen
voedde , te verwijderen , en zich van fchuld vrtf te
pleiten.
De oorlog werd , met woede , voortgezet. De partij
der opftandelingen groeide dagelijks aan , en deed zich
onder fcheiden door daden van moed en vermetele dapperheid, waarvan men te vergeefs bij andere volken
een voorbeeld zou zoeken.
Onder het beftuur van Hertog jan, maakten de
Staten van Holland zich eindelijk meester van de ftad
Antwerpen ën van de Citadel. Sedert langen tijd had
den zij befpeurd , dat Hertog jan het voornemen
koesterde , om den oorlog weder te beginnen , en
nadat deze zich, door eene list, meester had gemaakt
van de ftad Namen en derzelver Citadel , hielden zij
S
liet.

het oog op Antwerpen gevestigd, waarvan het bezit
voor hen zoo allerbelangrijkst was. Op den ie. Au
gustus 1577 , gelukte het hun , de bezetting van de
Citadel, onder belofte van de achterflallige foldij te zullen
betalen , op hunne zijde te krijgen. Weinig tijds te
voren, bad Don jan een klein legercorps, onder
bevel van cornblis van end , naar Antwerpen
gezonden , om de Citadel in zijne magt te houden',
doch dit legertje werd onderweg verflagen door den
Hollandfchen kapitein de vers , eenen neef van cham
pagnes Zoodra als men in de ftad bet voornemen
ontdekte, dat men de bezetting van de Citadel wilde
verflerken , en van de andere zijde de tijding kreeg ,
dat Holland zich van dezelve zou pogen meester te
maken , was de fchrik onder de inwoners algemeen,
liet Duitfche garnifoen dat eene verrasflng vreesde,
(telde zich in flagorde , en verfterkte zich in de nieuwe
ftad ; de ganfche burgerij liep te wapen.
Men bood der Duitlchen bezetting eene groote
fom , wanneer zij de ftad wilde verlaten , doch te
vergeefs. Middelerwijl begaven zich eene menigte
kooplieden naar de Citadel , en zij boden aan de
troepen , die daar garnifoen hielden , eene fom van
honderd en vijftig duizend gulden , wanneer zij die
fterkte wilden ontruimen, terwijl zij aan de krijgs
lieden de zakken vol goud toonden , die hunne kan
toorbedienden droegen. Het gezigt van dat goud had
op de hebzuchtige zielen van deze huurlingen , den
invloed dien men verwachtte, en aan de eene zijde
genoopt door de vrees voor de gewapende burgerij,
en aan den anderen kant gevleid door de hoop van
in
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in het bezit van het goud te komen, riepen zij deri
kooplieden toe , dat zij de fterkte zouden verlaten,
doch dat zij alvorens met hunnen bevelhebber moesten
fpreken. Deze aarzelde eenigen tijd , en middelerwijl
begon de avond te vallen , en in de verte ontdekte
men eenige fchepen , die met volle zeilen de ftad
naderden. De Prins van oranje berigt gekregen heb
bende van het voornemen der flaten, had eenige troe
pen verzameld onder bevel van den Heer hautain,
en op de eerfte tijding die hij van ontwerpen kreeg ,
deed hij deze troepen zich infchepen, en hij gaf bevel
aan de vloot om de Schelde op te zeilen , en de
poging van Antwerpen te onderfteunen.
Deze vloot , tot op een kanonfchot , de Citadel
'genaderd zijnde , gaf de volle laag , waardoor eenige
manfchappen gedood werden. Nu ontftond er onder
de troepen eene algemeene vrees ; overal hoorde men
fchreeuwen : „ Daar zijn de watergeuzen ! de water„ geuzen zijn gekomen !" de groótfte angst bekroop
iederen foldaat , men vlugtte aan alle zijden , men
liep elkander het onderfte boven, men poogde de
poorten te bereiken , en in weinige uren tijds , was
er geqn vijand meer in Antwerpen te vinden , en zij
die het niet hadden ontkomen , werden , bij derzelver
poging tot onivlugting , gedood.
Men floot de poorten, achter de vlugtelingen,digtj
de troepen werden ontfcheept , en de Heer hautain
deed eenen zegevierenden intogt in Antwerpen , welke
ftad hem eene gouden ketting ten gefchenke gaf.
Op deze wijze viel de fchoone en groote Citadel
in handen der Hollanders ; eene fterkte die door den
S %
Her-
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Hertog van alba, tegen hen was opgerigt, en
waarvan het bezit zoo belangrijk voor de Staten was.
In datzelfde jaar vroegen de Antwerpenaars aan de
Staten, de vergunning, om dat fort te fkchten, dat
hun zoo duur te ftaan was gekomen , en dat hun
zoo veel angst , onrust en nadeel had veroorzaakt.
Hun verzoek werd hun toegeftaan , doch daarbij bleef
het dan ook , doch het ftandbeeld van den Hertog
van alba , dat men in de Citadel in eenen hoek
bad gevonden , werd in ftufcken geflagen en verbrijfeld, onder het vreugdegejuich van de ganfche bevol
king der ftad.
Alexander farnese, Prins van Parma , aan
Don jan in het Gouvernement der Nederlanden ,
zijnde opgevolgd , ontvlamde de oorlog op nieuws.
Deze groote veldheer befloot om de (rad Antwerfen
en de Citadel te hernemen. Te dien einde vertoonde
hy zich op den tweeden van Maart 1579 , voor de
ftad, en bedreigde dezelve met eene belegering. Zijne
voorhoede , onder bevel van Don octavio gonzaga
en Don jan delmonte , zijnde vijfduizend man
fterk , deed eenen aanval op een corps hollandfcbe
troepen, drie duizend man groot, hetgeen zich
te Borgerhout verfchanst had , en nu genoodzaakt
werd om rot onder de muren van de ftad terug te
trekken, waar een allerwoedendst gevecht ontftond,
in tegenwoordigheid van den Prins van oranje ,
en eenige andere groote heeren , die zich naar de wallen
der ftad hadden begeven.
Eenigen tijd daarna trok de Prins van Parma naar
Maastricht.
In
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In ditzelfde jaar , op den 28e. van Mei , had er
eene vrij hevige volksbeweging in Antwerpen plaats,
en wel bij gelegenheid eener Roomschgezinde pro»
cesfie , de vergramde protestanten gaven geen gehoor
aan de vermaningen , den raad of de bevelen van den
Prins van oranje en de hooge magten. Zij vereenigden zich , en gingen niet uiteen , dan na alvorens
de munnikken , de kanoniken en de overige priesters
van de Catholijke godsdienst genoodzaakt te hebben ,
om de ftad te verlaten. Deze onverdraagzame daad
verwekte veel misnoegen bij den Prins van oranje ,
en hij bedreigde de ftad, dat hij de magt, waarmede
hij bekleed was , zou nederleggen , wanneer men niet
aan eenige geestelijken vergunde; om weder in de ftad
te komen. Eenigen van dezelve kwamen dan ook op
den 12. Junij terug, en op dienzelfden dag, werd de
acte van de Unie van Utrecht , in Antwerpen , voor
de eerftemaal bekend gemaakt.
Na de Unie van Utrecht , werd Koning philips II.
vervallen verklaard van al zijne magt in de Nederian*
den , en de Staten riepen den Hertog van alenijon ,
broeder des Konings van Frankrijk, Hendrik III.
tot de fouvereiniteit van deze Provinciën , deze nam
die waardigheid aan , en in 1582 , kwam hij om zich
door zijne nieuwe onderdanen te doen huldigen.
Mij ontfcheepte zich op den 10e. der maand Fe^
bruarij , te Flisfingen , nam eenige Zeeuwfche Heden
in oogenfchouw , en op den i9e. van gezegde maand ,
deed hij zijne intrede in Antwerpen , waar hij werd
uitgeroepen als Hertog van Braband , en markies van
het heilige rijk. De Prins van oranje omhing hem
S 3
den

— 278 —.
tien hertogelijken mantel , en zettede hem den vorfklijkcn hoed op het hoofd , waarna hij de eerfte was
die hem als Hertog begroette. Oen volgenden dag
deed de nieuwe Hertog dep eed , dat hij de voorregten
des volks zou handhaven , en gedurende zijn verblijf
in Antwerpen , kwamen de regeringen der nabijgelegene
Heden hem derzelver hulde bewijzen.
In ditzelfde jaar poogde een dweepzuchtige en geest drijvende Spanjaard, genaamd jarreguy, te midden
der vreugdefeesten , die men te Antwerpen gaf, den
Prins van oranje te vermoorden. Hij fchoot eene
piftool op hem af, en wel zeer digt bij zijn hoofd ,
gelukkig was de wond niet doodelijk, en de Prins
herftelde , om twee jaren later , door het doodend
lood van eenen anderen dweepzieken Spanjaard, ge
naamd BAlTHASAR GERARDS , te vallen.
Zoodanig eindigde deze groote Vorst zijn leven. Hij
was de grondlegger van de onafhankelijkheid der Vereenigde Provinciën. De gefchiedfehrijvers Hemmen
allen daarin overeen , dat hij een man van een groot
vernuft en verftand was , die werkdadigheid en onvermoeiden ijver aan eene onwrikbare (landvastigheid wist
te paren. — Het fchynt dat deze hoedanigheden de
eigendommelijke karaktertrekken der nassaus zijn.
Bij den dood des Prinfen , vielen er vele merkwaar
dige gebeurtenisfen te Antwerpen voor. De Catholijken , in die ftad , verkregen , door tusfehenkomst van
den Hertog', de vrijheid om de kerkelijke plegtigheden
van hunne godsdienst , in het openbaar , te mogen
uitoefenen ; ook werd aan hen het bezit toegeftaan
van het klooster Sint Michei , doch onder voorwaar
de,
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Op het einde van het jaar 1583 , riep de Hertog
van AlBNgoN de Staten te Antwerpen bijeen , en
verkreeg daar zesmaal honderd duizend gulden meer,
voor de kosten van den oorlog.
De Hertog, ontevreden zijnde , wegens de weinige
magt , die hij in de Nederlanden kon uitoefenen , en
aangehitst wordende door eenige jeugdige Franfche
heeren , die loszinnig , woest en onberaden waren ,
befloot om zich , met geweld , van de opperheerfchappij
meester te maken. Men beraamde een ontwerp om
zich als op eenen oogenblik van eenige fteden te ver
zekeren , en dien ten gevolge, werden de noodige
bevelen daartoe afgevaardigd. De overrompeling van
al die fteden , werd bepaald , op den i6. Januarij
1583, en wel allen op hetzelfde uur. De ftad Ant
werpen zou door den Hertog in eigen perfoon worden
overmeesterd.
Deze laatfte onderneming had 'op den bepaalden dag
plaats. De Hertog nam zijn middagmaal vroeger dan
gewonelijk , onder voorwendfel van zijne troepen in
oogenfchouw te zullen gaan nemen ; deze Honden te
Borgerhout. Zoodra als de maaltijd was afgeloopen ,
ging hij, vergezeld door zijn ganfche hof, daarheen.
Hij zat te paard , zoo wel als al zijne lieden , en
zijne Franfche en Zwitferfche gardes; drie honderd
ruiters , die uit het kamp waren afgezonden , kwamen
hem op de tweede ophaalbrug te gemoet ; nu ontfbnd
er wanorde , en een heer genaamd rochepot , riep
om hulp , voorwendende dat hij zijn been had ge
broken. Dit was het teeken; de Hertog reed met
S 4
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«enigen van de zijnen naar het kamp , en al de overi*
gen reden , zeer digt in een gedrongen , en in eene
voorgewende wanorde de ftad binnen ; zij maakten
zich meestér van de poort en van de wachten, die
door de burgers bezet waren , bij welke gedegenheid
zij eenige Antwerpenaars doodden. Nu gingen zij eene
naburige poort openen, ten einde nog meer krijgsvolk.
te doen binnenkomen. Zij rigtten hun kanon in de
ilad naar de groote markt , en ten getale van meer
dan drie duizend doorliepen zij de (Iraten* Zij begonnen
reeds te plunderen, en riepen : „ Slaat dood , flaat
„ dood f de ftad is ons l "
In den aanvang begreep men niets van deze verrasfing , doch van langzamerhand begon men , uit de
venfters te fchieten , en kettingen dwars over de ftraren te fpannen ; in minder dan een uur tijds, was
het alarm algemeen. Burgers , vreemdelingen , krijgs
lieden , vrouwen en kinderen , werklieden met hun
gereedfchap kwamen op de been , en vielen de Frani'chen aan. Er vielen vele kleine gevechten voor , die
zeer moorddadig waren, eindelijk werden de Franfcben
van (haat tot (haat teruggedrongen , en zij moesten
zich redden door de vlugt , zij liepen in de grootfte
verwarring de poort uit, en de burgers maakten zich
meester van dezelve. Zij die de poort niet hadden
kunnen bereiken , werden vermoord of krijgsgevangen
gemaakt.
De Hertog zag dit alles aan , niet wetende , dat het
;- ijti eigen volk was , dat men vervolgde , doch hij
werd weldra uit den droom geholpen door cenjge ge
wonde ïjkigtejingen , en door het kanon van de Ilad ,
waar.
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waarmede men zijn kamp hevig begon te befchieten.
Even zoo als men de onderneming, die Antwerpen
in 1576 , zoo vele rampen had berokkend , de Spaan/ene
woede had genoemd , zoo gaf men aan deze den naar»
van de Franfche woede,
ontwerpen onderging hierdoor eenig verlies , doch
het was niet in vergelijking te brengen met het verlies
dat die ftad in 1576 had geleden. De Franfchen ver
loren daarbij , volgens hetgeen men vermoedt , vijftien
honderd man; eene menigte van groote heeren veilo
ren bij deze gelegenheid het leven; de Bisfchop van
cönstanz , werd krijgsgevangen gemaakt met fervaques , beaulieu, chaumont en andere edellie
den van den eerften rang.
Na deze mislukte onderneming , begaf de Hertog ,
die even ziek van ziel als van ligchaam was , zich naar
Frankrjk , waar hij na een langdurig ziekbedde, in
de kleine fterke ftad Chateau Thierri , overleed.
De dood van den Hertog van alen^on, en het
droevig uiteinde van willem van nassau , vergun
den aan den Prins van parma , om den oorlog, met
een gelukkig gevolg , voort te zetten. Nadat hij verfcheidene belangrijke punten in Vlaanderen en in
Braband had overmeesterd , befloot hij om de belege
ring van Antwerpen , met alle mogelijke magt, door
te zetten.
Reeds in 1584, begon hij zijne belegeringswerken ,
en hij maakte de gemeenfehap met die ftad moeijelijk.
Hij wilde de Schelde in de nabijheid van den mond
dier rivier fluiten , en om daartoe te komen , deed hij
de forten Lillo en Liefkensheek aantasten ; hij nam
S 5
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beiden , en liet overal forten en redoutes maken , met
oogmerk om de fcheepvaart te belemmeren.
Lillo ligt op drie mijlen afrtands , ten noord»
noordoosten van ontwerpen , aan den regteroever van
de Schelde , tegenover het fort Lkfkenshoek , en is
door de Antwerpenaars gefticht.
Liefkenshoek is een fort , liggende tegenover Lillo ,
aan den linkeroever van de rivier . het heeft vier bas
tions en twee Ravelyns , en is omringd door eene
gracht en contrescarpe. Er is eene poort naar de
rivierzijde. Het land rondom kan zeer gemakkelijk
onder water worden gezet , in 1583 , werd het door
de Antwerpenaars gebouwd, om de vaart op de
Schelde te befchermen.
Het ontwerp van den Hertog van parma , werd
langs te vele wegen ontdekt , dan dat hij daarvan
langer een geheim zou hebben kunnen maken. Hij
deelde het dus mede aan zijne voornaamfte officieren ,
die, deze onderneming, meest allen, als te veel ge
waagd befchouwden ; men maakte hem de aanmerking
dat , alware hij ook meester van de landftreek , hij
dan toch nog drie afzonderlijke legers zou noodig
hebben, als aan eiken der beide oevers van de rivier,
en een derde naar de zijde van Braband, om den toevoer
van levensmiddelen naar de ftad af te fnüden , alvorens
hij eenen aanvang met het beleg zou kunnen maken.
Terwijl men zich van de zijde der Spanjaarden on
ledig hield , met het maken van toebereidfelen , begon
de vijand te ontwaken. Al de beste troepen begaven
zich naar ontwerpen; levensmiddelen en krijgsbehoeften werden in eenen grootem overvloed daarhenen
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gezonden. Philips van marnix , heer van St. Al»
degonch , dezelfde die het tooneel opende voor de
onlusten in het land, en bij wien men de eerfte verbind»
tenis had geteekend , met één woord , die boezem.
vriend van den Prins van oranje, die zoo laaghar
tig , te Delft vermoord werd , belastte zich met het
opperbevel van de ftad en derzelver verdediging.
Weinig tijds voor den dood des Prinfen , hadden de
Heeren van s*. aldegonde en martini , griffier
van de ftad Antwerpen , eene geheime bijeenkomst
met hem gehouden . waarbij men beraadflaagde over
de middelen van verdediging , ingeval de Hertog van
parma eene belegering ondernemen mogt. In deze
bijeenkomst had de Prins gezegd , dat hij in ftaat was
om binnen twee maanden tijds het beleg te doen op
breken , doch dat men te Antwerpen zorg moest
dragen , dat de zoogenaamde Blaauwgarendijk , werd
vernield van het punt af aan , waar de Schelde drie
takken formeert, tot aan de hooge gronden van
Berchem , en dat het hem door dit middel mogelijk
zou zijn , als hebbende diepte genoeg in de ftroomen van
Zierikzee , en in het Haringvliet , ten einde eene vloot ,
midden door den dijk van Kouwenftein, tot voor de poor
ten van Antwerpen te kunnen brengen. S'. aldegonde
weder terug zijnde gekomen, deed de leden van de
regering der ftad vergaderen , zoo wel als de hoofden
der gilden en broederfchappen , om aan dezelve de
noodzakelijkheid te doen gevoelen, dat de Blaauwgarendijk vernietigd werd, en allen hadden reeds
daarin toegeftemd , toen het vleeschhouwers- of
flagtersgilde optrad , en onder alle mogelijke voorwendfels zich verzettede , tegen het vernielen van dien dyk,
als
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als kunnende» volgens hun gevoelen, geen het minde
nut aan de veiligheid van de ftad toebrengen, en zij
bleven zoodanig in derzelver meening volharden , dat
zij zelfs de regering durfden dreigen om het doorfteken
van dien dijk , met geweld , te zullen beletten.
Het was niets dan een laaghartig eigenbelang , dat
de flagters zoodanig deed handelen , dewijl , zoo de
genoemde dijk werd doorgeftoken , het daar bij gele
gen land zou overftroomd worden , en dewijl er eene
menigte weilanden lagen , waarop jaarlijks ruim twaalf
duizend ftuks horenvee geweid werd , zouden zij
door de vernietiging van dien dijk te veel fchade heb.
ben geleden.
Toen zij naderhand zagen , dat het doorfteken van
dien dyk , de ftad zou hebben kunnen redden, had
den zij berouw van hunne daad , doch het was nu te
laat, want de vyand had zich reeds vaa dat punt
meester gemaakt.
In Zeeland maakte men de vloot gereed , en in
Holland bragt men troepen bijeen. Alles , wat tot de
confederatie behoorde , was volijverig bezig , betreffende
deze verdediging. De vreemde Mogendheden verzetteden zich hevig tegen deze belegering , en de onder
neming werd van zulk een groot gewigt geacht , dat
men de uitkomst daarvan befchouwde als eene beflisiing omtrent het toekomftige lot van Holland.
De herfst van dit jaar liep voorbij, onder veelvul
dige en groote toebereidfelen van beide de zijden , en
het was niet voor in 1585, dat de groote zaak eenen
aanvang nam.
De Prins van Parma was niet af te brengen van
zijn ontwerp , noch de raad van zijne krijgsoverften,
noch
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noch de bijna zekere overtuiging, noch de gevaren
die hij dagelijks zag vermeerderen, konden hem van
zijn voornemen doen afzien. Hij was altijd volhardende
in zijne eens opgevatte plannen, en dus ook in dit.
Hij floeg zijn leger op bij Beveren , en van daar gaf
hij bevelen tot alle toebereidfelen.
De belegering van ontwerpen, werd fteeds voort
gezet, dagelijks werden er moorddadige gevechten ge
leverd. Strada levert, in zijne gefchiedenis , een
dagverhaal , hetwelk zeer naauwkeurig fchijnt te zijn ,
van alles wat er van eenig belang , gedurende deze
belangrijke belegering , gebeurd is , en hij geeft tevens
eene befchrijving van de gewapende brug , die men
voor de ftad floeg.
Deze bewonderenswaardige brug, aan de andere zijde
van ontwerpen , was vier en twintig honderd voeten
lang , en ftrekte zich uit van Calloo tot Lillo , of
wel tot in de nabijheid van die forten ; aan beide de
zijden bevonden zich redoutes , of verfterkte hoofden.
In de rivier , zoo wel naar den kant van Antwerpen ,
als naar de zeezijde , lagen er drijvende vlotten , welke
met balken en palen waarvan de punten met ijzer waren
beflagen , gewapend waren , alles werd gedragen door
fchuiten , die met kettingen aan elkander waren ge
hecht , deze fchuiten waren tevens verfchanst en van
ankers voorzien , door middel van welken men deze
werktuigen kon opwaarts of nederwaarts voeren ,
naarmate de vloed of de eb dit vorderde.
Men had zeer lang en met zeer vele kosten aan die
brug gearbeid, dezelve was door den Prins van
parma uitgevonden , en de irgenieurs borocci ,
PlA.
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plato en louis cambien , beftuurdon den arbeid*
Men had aan den goeden uitflag gewanhoopt, want
men befchouwde dit werk als onuitvoerlijk , doch
tegen alle verwachting, ten gevolge van e enen onvermoeiden arbeid , en ten koste van zeer groote
fommen gelds, was deze brug evenwel op het laatfte
der maand Februarij 1584 , geheel gereed.
Tot nu toe hadden de Hollanders de Schelde overal
kunnen bevaren , en in weerwil van alle hinderpalen ,
die men hun in den weg had pogen te ftellen , hadden
zij die vaart vrij gehouden, maar nu deze brug vol»
tooid en verfterkt was , was de ganfche Schelde voor
hen afgefloten.
De belegerden deden alle mogelijke pogingen om
die brug te breken , dag en nacht werd dezelve door
ichepen aangevallen , men zond er branders op af ,
en van de landzijde deed men aanvallen op dezelve ,
doch niets baatte. Nu bood zekere frederik gianjbelli zijne dienften den belegerden aan; deze man
was geboortig van Mantua, een vernuftig werkman,
een goed natuurkundige , en een eerfte kunftenaar
in zijn vak. Strada zegt, dat hij een Italiaansch
Ingenieur was , en volgens van meteren , woonde
hij te Antwerpen , waar hij gehuwd en overal be
kend was.
Hij nam vier groote en hooge fchepen , welke hij
in verfcheidene verdiepingen deed bemetfelen , en
waarin hij een poeder, van zijne eigene zamenitelling,
deed brengen. Dit alles werd overdekt met eenen
grooten last van zware fleenen , zarken en anderen ,
vervolgens aaneengeketende balken , en boven op het
dek
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dek was alles vlak , uitgezonderd een hoog metfelwerk ,
boven op hetwelk een groot vuur brandde.
Deze vier groote branders, vergezeld van tien of
twaalf anderen , doch veel kleiner , welke men ook in
den brand had geftoken , naderde nu de brug. De
Spanjaarden kwamen in de wapenen , zij bezetteden
hunne posten op de brug, en maakten zich gereed
om dit eskader branders af te weren , waaromtrent
zij zich niet veel verwonderden , want zij zagen die
dagelijks . Zij die deze brandende fchepen beftuurden ,
bragten dezelve op eenen zekeren afltand , van de
brug, in den ftroom van het water, zijnde de groote
branders voorafgegaan , en gevolgd door de kleinere ,
en dit gedaan hebbende , voeren zij in hunne (loe
pen terug.
Op het eerfte fein had de Prins van parma , zich
met verfcheidene veldoverften naar een groot houten
fort begeven , hetwelk aan het begin van de brug
gebouwd was. Zij zagen deze brandende vloot aan
komen , van welke verfcheidene kleine vaartuigen eenen
verkeerden weg werden opgedreven , drie van de groote
branders geraakten aan den oever aan den grond, doch
de vierde , vergezeld door eenige kleine branders ,
liep in eenen regten lijn op ds brug aan. Een vaan
drig , die een weinig kennis van de genie had , wierp
zich voor den Prins van parma op de kniên, en
fmeekten hem , dat hij zich zou verwijderen , dewijl
hij hein ftellig verzekerde , dat er gevaar was , tot
dat eindelijk de Prins gehoor aan zijne bede gaf, en
de brug verliet , vergezeld door de Generaals del
GuASTO en GAJETANI.
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Zij waren naauwelijks aan land gekomen, en be
gaven zich naar het fort Sint Margarctha , of bet
fchip, dat aan de brug was vastgeraakt, barstte van
een. Men had het een helsch werktuig genoemd, en
de uitbarfting van hetzelve , regtvaardigde dien naam. —
Nooit heeft eenig werktuig zulk eene verwoesting te
weeg gebragt. De flag was verfchrikkelijk , men
meende dat de wereld in eenen afgrond zou neder»
ploffen , alles , een half uur in de rondte , werd omverregeworpen ; op negen duizend fchreden van daar »
gevoelde men de aarde dreunen; niemand kon (baande
blijven, allen werden ter aarde geworpen , ook de
Prins en zijne beide veldoverften , waren daar neder»
gefmeten, en werden gekwetst door de fteenen en de
balken , die als een regen op hen nedervielen. De
Prins lag daar bewusteloos, en een groot ftuk hout
was hem op den fchouder gevallen , doch hij herftelde
zich weldra $ het houten fort , dat hij even te voren
verlaten had , werd geheel vernield , en in de lucht
geworpen. De markies van richebourgh, anderen
zeggen roubais en billi , verloren daar het leven ,
en hunne lijken werden op eenen grooten affïand
van daar gevonden , zoowel als de lijken van al de
foldaten, die zich daar hadden bevonden.
De rivier, welke op deze hoogte eenigermate eene
kom vormt , ontdekte hare bedding , en wierp haar
water aan beide de oevers met zoo veel onftuimigheid , dat de forten , de redoutes en de dijken ', in
eenen oogenblik geheel overftroomd werden — eene
van deze helfche werktuigen, aan den oever van de
Vlaamfche zijde geraakt zijnde, bragt daar ook veel
fcha«
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fcha.ie toe , doch de andere gingen ten gronde, zonder
eenige uitwerking te doen.
-..
Wanneer deze vier groote branders te gelijk , of
kort op elkander, in de nabijheid van da brug, waar
tegen zij werden afgezonden , waren gefprongen ,
zouden voorzeker deze brug, en alles wat zich in
den omtrek van dezelve bevond , geheel vernield zijn
geworden , en het land had hier eene gansch andere
gedaante gekregen.
Deze verfchrikkelrjke . uitbarfling had plaats tegen
den avond , en des nachts was alles op de been ,
doch daar noch in dezen nacht, noch op den vol«
genden dag , iets . van de ztjde der Hollanders onder
nomen werd; daar er geen uitval uit de (rad werd
gedaan , en daar de vloot uit Zeeland niet kwam
opdagen , vatteden de Prins van parma en zijne
troepen weder moed , en men begon de brug te her
tellen, want er was een gat, ter lengte van eenige
vademen, ingeflagen, en verfcheidene fchuiten waren
verbroken , verbrand of gezonken. Men herftelde
dezelve door middel van paalwerk , en na eenen onvermoeiden en zwaren arbeid , was men weder zoo
ver dat de doortogt was afgefneden.
Te Antwerpen en van de zijde van Zeeland, had
men te laat berigt gekregen van het gebeurde , en
van de uitwerking der branders. Gianibelli bleef
voortgaan met het vervaardigen van andere werktuigen ,
doch zijn arbeid werd, gedurende eenigen tijd, gefchorst,
dewijl er nu een ander ontwerp gefmeed werd,
en dit was om Antwerpen te hulp te komen , door
middel van inundatiün , even zoo als men dat bij de
T
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belegering van Leyden had gedaan. Men moest te
dien einde zich meester maken van den dijk van Kou. venfiein , en dien doorfteken. Wanneer de vleeschhouwers van ontwerpen, zich uit eigenbaat niet
hadden verzet , tegen het doorfreken van den Blaauwgarendifk , zoo zou waarfchijnlijk ontwerpen niet
zoo fpoedig genomen zijn geworden, en men zou
veelligt het beleg hebben kunnen doen opbreken.
Hoe gevaarlijk ondertusfehen dit ontwerp thans ook
mogt wezen , zoo werd daartoe toch befloten , en
alles met de belegerden beraamd. Op den 26. Mei
vielen de Hollanders den dijk aan , en het gelukte
hun om denzelven voor een gedeelte door te (teken,
doch de feinen geraakten in verwarring, zij kregen
niet tijdig genoeg onderfteuning , en de Spanjaarden
behaalden weder de bovenhand ; er ontftond een bloedig
gevecht , waarbij wel twee duizend menfehen om.
kwamen, doch eindelijk werden de Hollanders terug»
geflagen , en de Spanjaarden hertelden den dijk.
Ondertusfehen begon de oorlog aan deze ftad, die
nog eenige overblijffelen van voorgaande grootheid
bezat, te vervelen. Er beftonden onderfcheidene par
tijen onder de burgers , bij eenige volksbewegingen
fchreeuwde men openlijk om den vrede. Reeds in de
maand Julij, was sl. aldegonde, en eenige afgevaar
digden , begonnen met te onderhandelen ; zij deden
nog andere reisjes naar het leger der Spanjaarden , en
dit duurde zoo voort tot in de maand Augustus 1585 ,
als wanneer op den I7e. de ftad werd overgegeven.
De overgave werd geregeld in het kamp bij Bcverën,
én de Prins van parma deed zijne intrede op den
27». van diezelfde maand.
^
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0e Heer van s*. aldegonde , had vrienden eir
eene verdediging noodig , om zich in Holland wegens
deze overgave te doen vrijfpreken. Men wilde daar
dat hij de ftad veel langer zou hebben kunnen hou.
den , en dat hij zich beter zou hebben kunnen verde
digen. Hij verloor zeer veel van zijnen goeden naam ,
en van den roem dien hem te voren werd toegezwaaid.
De overgave van Antwerpen , waarvan de belege»
ring zoo veel geruchts in Europa had veroorzaakt,
en waarop aller oogen zich gevestigd hielden , gaf'
aan de meest verafgelegene natiën reden tot over
wegingen.
Het aantal vrijwilligers en aanfchouwers , welke
bij deze belegering waren tegenwoordig geweest , zoo
wel van de eene als van de andere zijde, de veelvul
dige gebeurtenisfen daarbij voorgevallen, en de in het
oogloopende wapenfeiten, die men van dezelve ver
haalde , deden deze belegering als gelijk aan die van
Troj'e befchouwen; want overal werd daarvan gefproken, en zeer veel is daarover gefchreven.
Holland had zeer vele en groote opofferingen ge.
daan , om deze belangrijke ftad te behouden , en het
verlies van dezelve zou onherftelbaar geweest zijn ,
zoo de Koning van Spanje de Schelde geopend had,
doch dit was juist eeue der voornaamfte oorzaken
van den bloei des handels in Amjkrdam , welke ftad
in weinige jaren tijds groote rijkdommen verzamelde ,
door de voortbrengfels der nijverheid van de bevol
king der beide Vlaanderen*
Er viel nu niets merkwaardigs meer voor , behalve
eenige vruchtelooze pogingen , aangewend door de
T %
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Trinfen van oranje, maurits en freoertk Hen
drik , en deze ftilQand duurde voort tot aan het
tractaat van Munfter in 1648 , waarbij bepaald werd
dat niet een eenig groot fchip voortaan te Antwerpen
zou mogen losten , maar dat het zijne lading in Hol
land zou moeten ontfchepen , ten einde dezelve * met
kleine vaartuigen , te doen vervoeren. Deze bepaling
bragt den laatften (lag toe aan den handel en aan de
welvaart van Antwerpen.
Het barrière «tractaat tusfchen k.'.rfx VI, en de
Vereenigde Provinciën , werd in Antwerpen geteekend ,
dit was in 1715; in 1746 viel die ftad in de magt
van het Franfche leger, onder bevel van Prins mau
rits van saxen , welke zich , na deze verovering ,
in minder dan eene maand , meester maakte van gansch
Zeeuws Vlaanderen. Bij deze gelegenheid namen de
Franfchen eerst de ftad en daarna de Citadel.
Op den 26. Mei , werd de markies de briéze ,
met een corps troepen van het groote leger afgezon
den om post te vatten in de ftad , en de toegangen
naar de Citadel te bezetten. De forien Oosterweel en
Sint Philip , waarin de vijand Hechts weinige troepen
had gelaten , gaven zich over bij de eerfte fommatie.
Op den 21. Mei, kwamen de overige troepen , die
tot de belegering beftemd waren , aan ; het ganfche
corps beftond uit acht en twintig Bataillons Infanterie
en achttien Eskadrons Cavalerie.
Op den 23. Mei , gelukte het den maarfchalk van
saxen, met den Graaf d'aroenson, minister van
oorlog, om dat gedeelte van de Citadel te gaan her
kennen , hetwelk men voornemens was aan te tasten.
In

-
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In den nacht van den 23 , op den 24 , opende men
de loopgraven , onder befcherming van.#!f Compagniën
Grenadiers en drie Bataillons Infanterie, onder bevel
van eenen veldmaarfchalk , men maakte eene paralel ,
waarvan het regtergedeelte aan den bedekten weg van
de poort Sint George leunde , en het linkergedeelte
zich uitftrekte tot aan het linker bastion van den
aanval , en dit alles werd gevolgd door eene andere
paralel , die hoeksgewijze gemaakt was. De werklieden
arbeidden daaraan van tien ure tot aan middernacht;
zij hadden weinig of niets van het vuur der fterkte
te lijden.
:
Van den 26. op den 27. maakte men eene tweede
paralel , waarvan het regtergedeelte , bij den linker
weg van gemeenfchap uitfprong, terwijl het linker
gedeelte eindigde bij het midden van de eerfte paralel ,
waardoor beide eenen hoeksgewrjzen weg van gemeen
fchap met elkander hadden. Men wierp twee batterijen
voor mortieren en een voor gefchut op , aan de lin
kerzijde van de eerfte paralel, en aan de regterzijde
van de tweede paralel , werd eene batterij voor grof
gefchut gemaakt. De belegerde hielden een vrij aan
houdend musketvuur, op de belegeraars, gaande.
Gedurende de nachten van den 27, 28, 29, en 30.
arbeidde men fteeds voort met het aanleggen van
werken , waarbij de arbeiders niet weinig gehinderd
werden, door een zeer levendig vuur uit de Citadel.
De Franfchen maakten zich eindelijk gereed tot het
aanleggen van drie bresbatterijen , toen de heer de
pisa , Gouverneur van de Citadel , de witte vlag
deed hijsfchen.
T 3
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Dp den ie. van Juni], werd de Capitulatie getee'kend , en bet garnifoen trok , met krijgseer , uit.
In den jare 1748 , werd de ftad door de Franfchea
ontruimd , nadat de vrede van Aken was geteekend.
De belegering van het jaar 1 746 , beeft dus geene
overeenkomst hoegenaamd met die van 1832 , dewijl
het verblijf der belegeraars niet anders dan tijdelijk
kon wezen, en dat, zoo de Oostenrijkers op de ftad
hadden gefchoten , zij hunne vrienden en broeders
zouden hebben benadeeld. Maar in 1832 , was het
juist het tegenovergeftelde. De Generaal chassé, die
zoo menigmalen door de inwoners der ftad was beleedigd; die zoo dikwerf tot vijandelijkheden was uitgetart ; heeft , in weerwil van de magt die hij had ,
de ftad niet belchoten , maar dezelve behandeld , even
zoo als de heer de pisa, in het jaar 1746 dit heeft
gedaan.
Eere dus aan den Generaal ciiassé ! maar fchande ,
eeuwige fchande over die onwetende diplomatie, die
den maarfchalk gerard zulk eene ongerijmde aan
haling in den mond heeft gelegd , waardoor de roem
van onze vijanden nog meer verhoogd werd , en
waardoor onze bevelhebbers , die zich door die diplo
matie lieten wegflepen, zich in een belagchelijk dag
licht hebben gefield.
Na den vrede van Munster, die zoo noodlottig en
allerfchadelijkst was voor den Antwerpfchen koop
handel , zag men deze ftad , die voorheen zoo wel
varende en rijk was, van dag tot dag verminderen en
verarmen , en de Brabandfche opftand , een kluchtfpel ,
hetwelk onder de regering van Keizer joseph IL ge»
fpeeld
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ipeeld werd , had geene de roinfie gunftige gevolgen
voor die ftad, In 1789 was dezelve, met zeer veel
onverfchilügheid , in de handen der patriotten ge
vallen (*) en de bevelhebber van de Citadel gaf zich
over, zonder eenigen wederftand te bieden.
In 1792 brak de Franfche omwenteling uit , en
met dezelve de oorlog met Oostenrijk. Na den flag
van Jemmappes , die door den Generaal dümoörier
werd gewonnen, drong de Generaal mirando met
allen fpoed door , tot in het hart van België , en aan
het hoofd van zijn overwinnend leger maakte hij zich
meester van de ftad ontwerpen; de Citadel gaf zich
naderhand , bij Capitulatie , over.
De aannaling van de belegering van 179a (t) *
waarbij de ftad ten gevolge van eene wederzijdfche
overeenkomst , als vreemd aan alle vijandelijkheden
befchouwd werd , is dus niet gelukkiger en even ver
keerd als die nopens de belegering van 1746. Want
de ftad was nu , even als te voren, door de Franfchen
bezet, en konden de Brabandfche patriotten, die zich
in
- 1

(*) De patriotten 1 waarom geeft men toch dien eerwaardigeu ' naam aan

eenen hoop heethoofdige, dweepzieke en

domme opstandelingen ? die de vaderlijke inzigten van den
verlichten joseph II. miskenden , en aan den leiband van
eenen van der noot en VaN edpen loopende, hun eigen geluk
verwoestten?
BB VERTAlER.

(t) Zie de tweede sommatie van den maarschalk cerARD ,
bladz. 91.
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in de Citadel bevonden , die ftad nu wel bombar
deren , om hunnen vijand van daar te verdrijven ,
zonder derzelvcr landgenooten tot den bedelzak te
brengen ?
In het volgende jaar kwain de Prins van saxen
cobürg, de vader van den tegenwoordigen , regerenden
vorst, weder in België, voorafgegaan door eene pro
clamatie , die even zoo belagchelijk als willekeurig
was. Onder anderen werd daarin gezegd , dat elk en
een iegelijk die zich verdacht maakte, zou worden
opgehangen, en dat de kwaljjkgezinden het dubbel
zouden betalen in de oorlogslasten. Wat de brave
lieden aanging , deze zouden met vermaak eene hoogere
belasting betalen , dewijl zij nu van alle partijfchappen
zouden worden bevrijd. De brave lieden waren echter
met eene zoo harde proclamatie niet zeer te vreden ,
en fommige regeringsleden gingen deswege eenige ver
togen bij den Prins doen, doch zij verkregen van
den vader van leopold niets anders dan eene beleedigende weigering , en men moest eindigen met te
betalen.
Na onderfcheidene gevechten met de Franfchen ,
trokken de zegevierende Oostenrijkers, in 1793 tAnt'
werpen binnen , en in 1794 ontruimden zij deze ftad
weder, zonder een fchot te doen.
Antwerpen weder in de magt der Franfchen zijnde
gevallen , begon nu deszelfs koophandel weder te zien
bloeijen , en het befluit der Volksvertegenwoordigers
van den 3e. Thermidor, 3e. jaar, hetwelk de vrije
vaart op de Schelde daarftelde , en hetwelk op dien
selfden dag in Antwerpen werd bekend gemaakt,
wak
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wakkerde den moed der inwoners niet weinig op«
De allesomvattende en ondernemende geest van
napoleon, fchonk aan deze ftad weldra een nieuw
aanwezen. Engeland, hetwelk zoo wangunflig is
ten aanzien van den handel en de nijverheid van deszelfs naburen , zag het , met vrees voor de gevolgen ,
dat Antwerpen zicli uit deszelfs niet verhief, en het
uitzigt had , om weldra de fiapelplaats van den Europiefchen handel te worden ; Engeland poogde dus
alles in het werk te Hellen , wat mogelijk was , om
de bronnen van deze nieuwe welvaart te verftoppen ,
en de oorlog , welke de troonen deed waggelen , en
de koningen bedreigde , was het middel , waarvan
Albion zich bediende.
Indien Groot - Brittanje aan Frankrjk vergund had
om Sint Domingo weder ten onder te brengen, en
om deszelfs driekleurige vlag in alle zeeën te laten
waaijen, dan zou weldra datzelfde Antwerpen, dat
onder het onmagtige beftuur van Oostenrjk, zoo
geheel aan zich zelve was overgelaten geweest , al
zeer fpoedig eene flad van het hoogfte aanbelang zijn
geworden; dan zou het zijne fchoone grachten weder
geopend hebben j dan zouden deszelfs koopvaardij»
fchepen de zee hebben bedekt , de nyverheid de fcheepstimmerwerven hebben bezield , en boven dit alles zou
het eene voor Engeland geduchte zeehaven voor oorlogfchepen hebben kunnen worden. Doch de op nieuws
tegen Frankrjk uitgebroken oorlog vergunde aan napo
leon niet , urn zijne reusachtige ontwerpen ten uit
voer te brei:gci).
In 1809 waagden de Engelfchen , die de uitgeftrektc
T 5
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toebereidfelen tot den ooi log, welke napoleon te
Antwerpen maakte , vreesden , eene onderneming , om
de fcheepstimmerwerven en de fchepen te Antwerpen
te verbranden , doch zij werden met nadruk afgeflagen, en deze onderneming die zoo veel fchatten
had gekost , had geen ander dan een nadeelig en fchandelijk gevolg.
Eene uitrusting van zeven hon
derd zeilen, waaronder honderd oorlogfchepen ,
en waarop zich ruim tachtig duizend menfchen be
vonden, kon niets meer uitrigten, dan dat men
daarmede, op den 15. Augustus 1809 , de wapenhuizen en de fcheepstimmerwerven van Vlisfingen ver
brandde.
Het was aan den maarfchalk bernadotte te dan
ken , dat Antwerpen behouden bleef , en dat men de
eerrt'e maatregelen nam , om de werven en verdere
inrigtingen voor het zeewezen voor eene geheele ver
nieling te behoeden» In de maand Julij, hadden de
Engelfchen de Zeeuwfche eilanden beftookt, de Gene
raal monet had hun Vlisfingen overgeleverd, en van
daar bedreigden zij Holland en België tevens.
Nooit had Engeland eens zoo groote magt uitgerust ;
maar het voornemen was ook om de Franfche Marine
geheel te vernielen , en Antwerpen te verbranden ,
waar men eene inrigting voor die Marine had daargefteld, die van dag tot dag meerder magt en meerder
vastheid kreeg.
Toen Engeland deze poging op Zeeland onder
nam , bevond zich napoleon in het hart van Oos
tenrijk , hij had even te voren Weenen ingenomen ,
en het was hem niet mogelijk om tijdig genoeg Frankrjk
ter
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ier hulpe te fnellen , tegen den aanval van de Engel»
fche troepen , die het ganfche noordelijke gedeelte
van zijn rijk bedreigden. De Raad van ministers zag
niet dan met fchrik , welke gevolgen de verovering
van Vlisfingen en de aanval op Antwerpen zouden
kunnen hebben , en zij droegen aan den maarfchalk
bernadotte het opperbevel op, over de troepen,
die beftemd waren om dezen aanval te keer te gaan.
Bernadotte die waarlijk een Franscn hart in den
boezem ronddroeg, fnelde naar Antwerpen, waar hij
niets dan een zeer zwak garnifoen vond, doch hij
verloor geenen oogenblik om de nationale garde te
organiferen , daar deze gebrek aan wapenen en krijgsbehoeften had.
Weldra gelukte het aan bernadotte , om twaalf
duizend man bijeen te brengen, en hij flaagde er in
om , door middel van eene verwonderlijke werkdadigheid , en met zulk een klein getal troepen , welke
hij , door welberekende , marfchen en contramarfchen ,
als een veel grooter getal deed voorkomen , den vijand
in den waan te brengen, dat hij eene zeer fterke
magt had , om zich te verdedigen. Op deze wijze
hield hij lord chattam , den bevelhebber van de
Engelfche vloot , in bedwang , en daardoor verhin
derde hij ook alle pogingen van de Engelfchen om de
Schelde op te zeilen.
Bernadotte had zich ftellig voorgenomen , om
de Citadel, de ftad en de vloot, tot op het uiterften
te verdedigen , en hij had openlijk te kennen gegeven ,
dat zoo wanneer alle verdediging onmogelijk of nut
teloos mogt worden, dat hij dan in het dok van
Ant»
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Antwerpen., op het admiraalfchip , en omringd door
alle militaire hooge magten , de Engelfche zeemagt
zou afwachten , en dat hij te midden van de Engelfche
fchepen , zich in de lucht zou doen fpringen ; doch
hij werd evenwel niet genoodzaakt tot zulk een uiterst
middel: in de maand September had de vijand reeds
het eiland Zuid- Beveland verlaten , en op den 30e.
van die maand , was die onoverwinnelijke armade van
Lord chattam , reeds weder op weg om naar Enge
land terug te keeren.
In 1814, konden de Engelfchen deze plaats even
min als te voren, influitcn. Carnot , die daar het op
perbevel voerde , was gereed , om met veerkracht alle
aanvallen van de verbondene legers af te flaan. Hij
weigerde zeer aanzienlijke fommen gelds, die hem van
de zijde van Engeland geboden werden , ten einde
de ftad over te geven , en niet voor dat hij van den
Graaf van artois , luitenant- generaal van Frank
rjk , eenen officieelen last kreeg , om in Frankrjk
terug te keeren , dewijl de bourbons weder meester
van den troon waren geworden, befloot hy die ftad
en de Citadel te verlaten.
Na dien tijd , en na den val van napoleon ,
heeft Antwerpen onafgebroken een deel uitgemaakt
van het koningrijk der Nederlanden , onder het beftuur
van het huis van oranje nassau.
Oe vijftien achtereenvolgende jaren van vrede, die
op den flag van Waterloo volgden , vergunden aan
de ftad Antwerpen , om de aanmerkelijke verliezen te
herftellen , die zij geleden had door de omwentelingen ,
den oorlog en de plunderingen , welke zij zoo dik
werf

i.V

Werf had moeten verduren. De haven van Antwerpen
begon de rileestbezochtfte van gansch Europa te
worden ; de handel , de nijverheid , en met dezen dè
welvaart en de rijkdom hadden zich weder daar ge
vestigd , toen in September 1830 de opftand , in
België^ uitbarstte.
De Prins van oranje , oudfte zoon van Koning
willem , en vermoedelijke erfgenaam van de kroon
der Nederlanden , begaf zich op den 5. van October,
naar Antwerpen, in de hoop, dat hij door zijne
tegenwoordigheid , den opftand zou kunnen verhin
deren eenen verderen voortgang te nemen, doch te
vergeefs; hij puttede zich uit in het aanwenden van
alle middelen tot bevrediging; het voorbeeld was ge
geven , en niets kon thans meer het volk de oogen
openen , dewijl men door zoo vele gelukte pogingen
eene zoogenoemde overwinning had behaald , die het
domme gemeen al verder en verder op het dwaalfpoor
bragt, waarvan men niet wilde terugkeeren.
Men moet algemeen erkennen , dat het rijke en
welvarende Antwerpen eenen eerften rang verdiende
onder alle fteden van Europa , voor dat die ongeluk
kige omwenteling van September plaats had.
Antwerpen ligt in eene vlakte aan den regteroever
der Schelde, welke rivier de Provincie van dien naam
van Vlaanderen affcheidt, het ligt op 35 mijlen zui.
delijk van Amfterdam , 10 mijlen noordelijk van
Brusfel, 25 mijlen zuid -zuid oostwaarts van 'sGravenhage- De ftad heeft gemeenfchap met Brusfel ,
door middel van een kanaal » en door middel van
«enen ftraatweg , die van Brusfel, door Antwerpen
en
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en Breda naar Amjierdam loopt. Met Gent heeft
het gemeenfchap door middel van eenen ftraatweg,
loopende over St. Nicolaas en Lokeren. Met Breda
en Bergen op Zoom , door middel van den zijweg ,
ter linkerzijde, en met 's Hertogenbosch langs den
zijweg, ter regterzijde , eveneens zijn er ftraatwegen
naar Lier , naar Leuven en naar Mechekn. De zetel
van het Gouvernement der Provincie is daar geves
tigd , ook is hier eene regtbank van eerften aanleg ,
onderhoorig aan het hooge Geregtshof van Brusfel;
alsmede eene regtbank van koophandel. Er zijn twee
honderd en twaalf geplaveide ftraten , over het algemeen
breed en regtlijnig loopende , en twee en twintig pleinen.
De huizen zijn van hardfteen en van gebakken (leen
gebouwd. Op de plaats de Meir , die zeer fchoon
is , vindt men het voormalige keizerlijke paleis. Het
fladhuis , dat van marmer is gebouwd , is van eene
zeer fraaije bouworde. In 1560 werd het begon
nen , in 1 576 werd het eene prooi der vlammen , en
in 1581 werd het weder opgebouwd. De hoofdkerk,
een meesterftuk van Gothiefche bouworde ,] is een der
fchoonfle tempels in gansch Europa. Deze kerk is
503 voeten lang en 340 voeten breed; 125 zuilen
onderrteunen ai 3 gewelfde bogen. De groote toren ,
die op deze kerk prijkt, is begonnen in 1422, en in
1517 was dezelve voltooid; deze toren heeft eene
hoogte van 526 voeten , het kruis , dat daarop ftaat ,
er onder begrepen. Dezelve is gebouwd van hardfteen , en overal doorzigtig ; het klokkenfpel dat daarin
geplaatst is , wordt voor het besten in gansch België
gehouden, het beftaat uit zestig klokken , waarvan er
eene*-
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eene , zoo als men zegt , zestien duizend pond
weegt. Dit klokkenfpel werd in 1540 vervaardigd.
Met uitzondering van de Sint Pieteïs kerk te Rome ,
en de Sint Paulus kerk te Londen , is het fchip van
deze kerk het fraaifte van den tegenwoordigen tijd.
Er bevinden zich uitmuntende fraaije fchilderijen van
de beroemdfte meesters , waaronder de kruifiging en
de afneming van den Heiland , door rubbens gefchilderd, eene eerfte plaats bekleeden. Onder de
graffchriften die men hier vindt , merkt men voorna
melijk op , die van moretus en van plantin , die
zich onfierfelijk hebben gemaakt door hunne drukkunst.
Aan den voet des torens vindt men het graflchrift
van den beroemden quintin matsijs, die met een
even goed gevolg den fmidshamer als de penfeel wist
te gebruiken ; tegenover van zijne grafzerk vindt men
dien beroemden put , waarvan het ijzerwerk alleen met
den hamer , zonder behulp van eene vijl , is gemaakt.
De kerk van Sint Jacób , eene der vijf parochiale
kerken van Antwerpen , bevat in zich het grafgefteente van rubbens ; dit gedenkteeken is in eene
kapel , achter het hooge altaar. Boven dit altaar
vindt men een fchilderftuk door dien grooten meester
vervaardigd , waarin men de zeer gelijkende beeldtenis diens kunstenaars , in de gedaante van Sint
Joris , vindt.
De beurs is eene der fchoonfien van Europa ; de
beurs van Amfterdam en die van Londen , zijn vol .
gens dat model gebouwd, dezelve heeft 180 voet in
de lengte en 140 voet in de breedte; vier ijzeren
hek
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hekken openen den toegang van dezelve, aan de*
kooplieden.
Het huis der Hanzée » fteden 3 het dok ; de bagne
of de plaats waar de tot de ijzers verwezene misda»
digers zijn opgefloten ; de fcheeps timmerwerven ; de
ijzeren draaibruggen ; de zes poorten van de flad ;
de legplaats der ladende en losfende fchepen; de
Kerken van Sint Jacob en van Sint Andries , en de
fchouwburg , zijn allen opmerkenswaardige gebouwen.
Antwerpen bezit een waterkundig werktuig, bet.
welk zeer vernuftig is te zamengefreld . en waarvan
de maker is o. van sciioonbecke.
Buiten de flad vindt men zeer fraaije wandelingen,
onder anderen het park , of de boomkweekerij {pepiniaire); de voorlieden zijn allerprachtigst, vooral
die van Borgerhout. De haven is zeer diep , en kan ,
ten minften , duizend vaartuigen in zich bevatten ,
die door middel van kanalen , tot in de flad zelve
kunnen worden gebragt. Op deze hoogte is de
Schelde zestien honderd voet wijd, het is daar
zeer diep , en de vloed en de eb verfchillen hier
twaalf voeren.
Antwerpen is in een zeker opzigt de wieg der
kunften van de Nederlanden. De fchilder - akademie
dagteekent reeds van de vijftiende eeuw. De Koning
rigtte daar in 1817 eene akademie op van fchilderkunde , beeldhouwkunde , bouwkunde , en graveerkunde, onder den naam van koninklijke akademie der
fchoone kunften. Men vindt er ook een Atheneum;
eene akademie van wetenfchappen j fcholen voor het
zee»
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zeewezen , waar de ftuurmanskunst wordt geleerd ;
drie burger en twee militaire hospitalen; vijf wees
huizen ; drie militaire cafernes en zes en twintig godsdienftige fondatiën , onder den naam van godshuizen ;
een mufeum ; eene openlijke boekerij ; eenen kruidtuin ; een geneeskundig beftuur enz. Het tuighuis is
allerbelangrijkst.
Antwerpen bevat in- zich verfcheidene rnanufacturijen, fabrieken en trafieken , als van zijden, mufeline,
gewast doek , katoenen koufen , kanten , hoeden ,
tapijten, fluweel, fiamois, goud- en zilver * werken ,
fpeelkaarten , tabak , potasch , fterkwater , zeepziederijen , fuikerraffinaderijen , weverijen , looijerijen
en anderen; ook beftaat er eene diamantflijperij en
klcoverij.
Er is veel handel op de feyant, en vele goederen
worden uit Anwerpen daarheen gevoerd. Ook is hier
een zeer uitgebreide handel in granen , en uit alle
deelen van de wereld komen hier fchepen , goederen
aanvoeren en wegvoeren.
Antwerpen is het vaderland van den aardrijkskun
digen ortelius ; van de gefchiedfchrijvers gramaye,
SANDERuS , SWERTIUS , PAPENBROEK , BuTKKNS en

van meteren , van de boekdrukkunstenaars more»
tus en plantin; van den taal- en letterkundigen
jan gruter; van den regtsgeleerden stockmans ;
van den beeldhouwer duquesnoy; van de fchilders
JORDAENS, MESSE1uS , TENIERS, RUBBENS ,
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dijk , crayek. en herreyns. De bevolking is ze»
ventig duizend zielen.
Onder de opmerkenswaardige gebouwen van deze
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ftad , die hierboven zijn opgenoemd , verdient de
beurs eene bijzondere melding , de kooplieden en de
zeehandelaars, zoowel als eene menigte van vreemde
lingen , komen daar dagelijks bijeen , en wel des mid
dags ten twaalf ure. Deze beurs zou men gelyk kun»
«en (tellen met die van Londen en van Amfterdam ,
wanneer de handel daar nog in zulk eenen bloeijenden
Haat was als voorheen , en er nog zoo veel rijkdom
en overvloed beftond. Dit gebouw werd in 1531 ,
op last der regering van de ftad , gefticht , ten einde
den openbaren koophandel te begunftigen , en aan alle
kooplieden eene gemakkelijke gelegenheid tot koopen
en verkoopen te verfchaffen , het gebouw wordt onderfteund door drie en veertig zuilen van blaauweu
(leen , welke eene galerij , in de rondte van het plein ,
vormen. Volgens nog te dezer dage beftaande aanree ,
keningen , heeft deze beurs , aan de ftad , meer dan
driemaal honderd duizend kroonen gekost. Er zijn ook
verfcheidene onderaardfche gewelven , om tot pakhuizen
voor de koopwaren te dienen , boven de galerijen
vindt men eene groote zaal, dienende tot eene akademie voor teekenkunde , fchilderkunde , beeldhouwknnde en bouwkunde, en waar de beroemdfte metsters onderwijs geven.
Het Hanzee - ftedenhuis , genaamd het huis der
Oosterlingen , is ook een zeer fchocn en fraai ge
bouw en Antwerpen mag zich met regt , op hetzelven
beroemen. Dit huis werd in 1568 gebouwd ten gemakke van vreemde kooplieden; de ftad en de voornaamfte handelhuizen hebben de kosten daarvan ge
dragen Men vindt in hetzelve drie honderd kamers ,
die x
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kooplieden ; behalve deze kamers zijn er ruime en
zeer gefchikte pakhuizen om alle foorten van koop
waren in op te flaan. De breedte van dit huis beflaat
twee honderd en dertig voeten , en de lengte is niet
minder.
De vereeniging van België met Holland , fchonk
aan de ftad ontwerpen eenen nieuwen bloei en eenen
zeer belangrijken koophandel , waarvan men de voor1deelen eerst regt begon te fchatten, toen men die
door de omwenteling van September verloren had. De
volksverhuizing , die in 1585 plaats had , en waardoor
de handel zulk eenen zwaren (lag kreeg , toen de Her
tog van parma die ftad, namens Spanje , overmees
terde , en waarvan wij" hierboven hebben gefproken >
was oorzaak dat meer dan honderd duizend' inwoners
van Antwerpen en van de beide Vlaanderen , hunne
woningen verlatende , zich' te Amfterdam en in andere
fteden van Holland nederzetteden , en daar met derzelver
rijkdommen niet weinig toebragten aan de welvaartenden
bloei dier fteden, en deze volksverhuizing heeft zich, na
de omwenteling van September , op nieuw doen ge
voelen , en zal ook waarfchtjnlijk dezelfde gevolgen heb
ben. De rampen, die de fluiting van de Schelde destijds
veroorzaakte , zal men zich op nieuws zien verleven
digen. — Dagelijks ziet men de fchepen , toebehoo»
rende aan compagniefchappen van Zeehandelaren,
deze ftad verlaten , om een ander oord te zoeken»
waar dweepzucht en regeringloosheid ; geweld en opnoer; plundering en moord, de rust der vreedzame
Va.
v»
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inwoners niet verftoren , en waar de koophandel onder
het beftuur van eenen verlichten en verfhndigen vorst
befcherrod wordt.

Wij hadden ons voorgenomen alleen de gefchiedenis
van onzen veldtogt van 183a , in België te befchrij»
ven > en in weerwil van ons zelven , hebben wij ons
laten wegliepen op het ruime ftaatkundige veld der
omwenteling, en in de bijzonderheden van eene befchrijvende aardrijkskunde. Maar dit alles ftond toch
in zulk een naauw verband met de hoofdzaak, dat
men zich niet wel daar buiten kon houden , en boven*
dien, België, hetwelk aan de grenzen van Frankrjk
ligt , is bij mijne landgenooten even zoo weinig be
kend , als de volkstammen in het binnenfte van Afrika.
Wij zullen dit deel , hetwelk aanvankelijk alleen
tot een vlugfchrift beftemd was, dan befl uiten met
het verhaal van eene daadzaak, die een denkbeeld
zal kunnen geven van den invloed der geestelijkheid
op de Belgen. Wanneer deze daadzaak gelogen (traft
kan worden , dan willen wij ons zeer gaarne onder
werpen aan eene geftrenge beoordeeling van al het
"overige van dit werk , welke ongetwijfeld la ons voor
deel zal uitloopen.
In een dagblad lazen wij het volgende artikel , en
wij koesterden den wensch , om bij de werkzaamheden
eener kiesvergadering tegenwoordig te z|jn.
» Een
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„ Een vrij zeldzaam tusfcheufpel , op hetwelk wij
„ nader zullen terugkomen, heeft in eeneder bureaux >
„ op den n. van December 1832 , plaats gehad , bij
„ de verkiezing van den heer techman. Een kiezer
„ van het platten land, heeft aan het bureau eenen
„ brief, door zijnen pastoor gefchreven, overgelegd.
„ Etj welken brief hem werd aanbevolen om , in het
„ belang van de Godsdienst , zeer naauwkeurig op
„ het uur , dat de werkzaamheden van de kiesverga„ dering eenen aanvang zouden nemen , aldaar tegen„ woordig te zijn.
„Deze brief bevatte in zich een ander briefje
„ waarop , met dezelfde hand , den naam van den
„ heer j. van de man van attbnrode , gefchre„ ven ftond. Nu zegge men nog dat die heeren hun
„ handwerk niet verftaan.
„ Wij zullen zien , hoedanig de Independant {*)
„ en de Union (f), deze kleine kunstgreep uitleggen.
De Liberal.

Wij wilden dus zien hoedanig men met die werk
zaamheden omfprong, en wij begaven ons naar de
plaats, waar de kiezers zich zouden verzamelen.
In
(*) Een dagblad toebehoorende aan den minister van Justi
tie, lEBEaU.
(t) Een dagblad van den Heere fei.ix de merode, Toerende
ten opschrift : God en de piijheid.

r
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In alle hoeken van de zaal (tonden groepjes men
tenen bij elkander, en een priester fcheen een wakend
oog te houden , opdat zijne leeken in geerrc gemeenichap zouden komen met de fterka geesten, die zich
in het midden van de zaal bevonden , en die van tijd
tot tijd , wanneer de geestelijke fchildwacht zich om
draaide , eenige teekenen van verflandhouding aan de
kiezers poogden te geven. Ik wilde mij onder een
troepje van die kiezers begeven , doch de pastoor ftelde
zich al zeer fpoedig tusfehen hen en mij , en met alle
kenteekenen van gramfchap vroeg hij : „ wat wilt
„ gij ? " „ niets hoegenaamd , mijnheer de abt , ik
„ wilde flechts met deze brave lieden een weinig
„ praten." „ Men praat hier niet, was zijn ant
woord. „ Men moet God bij zulke gewigtige om„ Handigheden, bidden dat wij eens goede keuze
„ mogen doen." „01" zeide ik, „ dat is wat
„ anders.'*
De ocgenblik van kiezen was daar, en de waardige
geestelijke vergunde nu aan de kiezers, waarover het
befl uur aan hem was toevertrouwd ,' om zich naar
het bureau van den prefident te begeven, en dien
hun ftembiljH te overhandigen , doch alvorens had hij
evenwel de voorzigtigheid , hun een woordje in het
oor te fluisteren , en aan elk van hen een briefje in
de hand te ftoppen , waarop de naam ftond gefchreven
van den cmdidaat, die aan de partij van den heer
de merode het meest welgevallig zou zijnE
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Bij den Uitgever dezes , zijn de volgende ,
in dezer dagen , belangrijke Werken
uitgegeven.

Alexis (W.), Reistogten in het Zuiden van Frankrijk, vraarin
Karakterschilderingen over de Oude en Hedendaagsche Ftanschen , met «en' Staatkundigen en Wijsgeerigen blik op den
tegenwoordigen toestand der Verlichting in de Zuid-Europesche Staten , en de Herleving van Griekenland, in één
deel kompleet , met gegraveerden titel en vignet, gr. 8vo.
1829. . . .
ƒ 2 : 20.
Blanqui, Reis naar Madrid, gedaan in de maanden Augustus
en September, 1826. Behelzende een Staatkundig en Wijsgeerig Overzigt van de Zeden en Gebruiken der Spanjaar
den , alsmede van de gewigtige in Spanje plaats gehad
hebbende Gebeurtenissen , voornamelijk met betrekking tot
den Tegenwoonligen Toestand van Zaken, in Europa en
Zuid- Amerika, één deel kompleet, met gegraveerden titel
en vignet, gr. 8vo. 1827
, ... ƒ1 : 80.
Brieven sidi mahmud , buitengewoon Gezant van den Beij van
Tunis, bij gelegenheid der Krooningsplegtigheden van
karei X , Koning van Frankrijk , enz. gr. 8vo. 1825.ƒ0 : 75.
Gedenkschriften van robert cuillemari) , of de Levensge
vallen van cenen gewezen Serjant , in Franschen dienst ;
bevattende zijne Veldtogten in Duitschland , Zweden , Italië ,
Spanje en Musland , alsmede zijne Krijgsgevangenschap in
Engeland, op Cahrera en in Siberië , verrijkt met eenige
Geschiedkundige Ophelderingen , meerendeels weinig be
kend, in twee deelen kompleet, gr. 8vo. 1826. . ƒ 6 ; 00.
Georgi de III , zijn Hof en Zijne Familie, bevattende eene
menigte belangrijke en weinig bekende Gebeurtenissen ,
betreffende de Zeden , de Gewoonten , en de levenswijze
van dien Monarch, 2 deelen kompleet , met het portret,
gr. 8vo. 1824
ƒ 5 ; 50.

Geschiedkundige Gedenkstukken en Aanmerkingen over het
Bestuur van Holland; door lodewuk buonaparte , gewezen
Koning van Holland. Uit het Engelsch vertaald, 3 deelen
kompleet, niet gegraveerden titel, en portret van den
Schrijver gr. 8vo. 1820
ƒ 9 : 00.
Görres , ( J. ) Duitschland en de Revolutie , gr. Svo.
1819.
ƒ 1 : 50.
Historische Gedenkschriften , wegens ferdinand den VII,
Koning van Spanje , en de gebeurtenissen onder zijne Re
gering , naar de Fransch- Engelsche Vertaling van het
Spaansche Handschrift, één deel kompleet , met het portret ,
gr. 8vo. 1825.
ƒ3 : 00.
levensgevallen , Ongelukken , Veldlogteu en Reizeu van eenen
Wereldburger , 2 deelen kompleet, met gegraveerden titel
en vignet, gr. 8vo. 1821
ƒ Is : 80.
Mengin, (Felix) Geschiedenis van Egypte, ouder de Regering
van mohammed-ali , of Verhaal der Staatkundige en Mili
taire Gebeurtenissen, sedert het vertrek der Franschen, tot
in 1823. Verrijkt met Aanteekeuingen, door de HeereH
lak gres en jomard , voorafgegaan van eene Geschiedkun
dige Inleiding, door m. agoub , 2 deelen kompleet, met
gegrav. platen, kaaiten en portretten, gr Svo. 1828. ƒ 9 : 60.
Reis in. Polen en Rusland, door een' Krijgsgevangene van het
Garnizoen van Lantzig , in 1813 en 1814, in één deel
kompleet, met gegraveerden titel en vignet, gr. Svo.
1838
ƒ 1 : 80.
Rusland, zijnde ecu Statistieke , Aardrijks- en Natuurkun
dige Beschrijving van dat uitgebreide Rijk, eene Belangrij!**:
Bijdrage toe de Land- en Volkcrenkundc , ééu deel kom
pleet, met. gegraveerde platen en vignetten, nieuwe uitgave,
gr. Svo. 1821
ƒ3:00.
Stürher , (L. von) Reis naar Konstantinopel , ééa deel
kompleet, met gegraveeiden titel en vignet, gr. Svo.
. 1839.
ƒ 1 : 80.
Vijver , (C. VAN der) Wandelingen in en om Amsterdam ,
in ééu deel kompleet, met gegraveerde platen, titel en
vignet,. 8vo. .1829.
.. ƒ3:75.
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