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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De
e voorwaarden der vereeniging van België

en de Vereenigde Nederlanden , welke, te Londen
in de maand Junij 1814 , vastgesteld waren , aan
welke onze geëerbiedigde Koning , in de daarop
volgende

Julij ,

maand

zijne

toestemming had

gegeven , en welke het Weener Congres bekrach
tigd

had , waren

door deze bekrachtiging , de

wet van Europa geworden .

Zij werden bij pro

clamatie van den 18en Julij 1815 ter kennis van
het publiek gebragt.
Het eerste artikel der

conventie

van Londen

bepaalde , dat de vereeniging van België met de
Vereenigde Nederlanden , innig en volkomen zoude
zijn , zoo

dat de beide

landen slechts één

denzelfden Staat zouden uitmaken , en
bestuurd naar

en

worden

de in Holland reeds ingevoerde

Grondwet, welke eenpariglijk daar de nieuwe om
standigheden zoude gewijzigd worden .
Het tweede artikel bepaalde:

die

artikels der
1

2

Grondwet van de Vereenigde Nederlanden te be
houden , welke aan alle godsdiensten gelijke be
scherming en voordeelen verzekeren , en den
toegang tot

alle ambten

aan alle ingezetenen ,

van elke godsdienstige gezindheid , waarborgen .
Uit deze artikelen vloeide dus voort :

1°. Dat

de Grondwet ons gegeven was , 200

danig als dezelve in de

Vereenigile Nederlanden

reeds was ingevoerd , behoudens die punten ,
waarin zij veroorloven eene wijziging te brengen .
2. Dat alle wijziging verboden was , betrekke
lijk de artikelen ,

aangaande de

gelijke vrijheid

en voordeelen voor alle godsdiensten en den toe
gang van alle ingezetenen tot de ambten , zonder
onderscheid van godsdienst.
Reeds waren die vrijheid van godsdienst en die
toegang

door

Nederlanden

de ,

zoo wel in de

Vereenigde

als in België vigerende, wetten be

krachtigd ; reeds waren

er alle burgers,

zonder

onderscheid van godsdienst ; ' in het bezit van die
regten ;

het

tweede

artikel

der Conventie van

1
Londen kende hun dezelve niet alleen toe , maar
waarborgde ze hun op nieuw .
De Proclamatie van den '18 Julij 1815 melde ,
dat eene commissie , gelijkelijk uit Hollanders en
Belgen zamengesteld , was benoemd , ten einde
wijzigingen voor te stellen , welke geene in
breuk op de artikelen der Conventie van Londen
zouden maken .

De voorwaarden van

gelijke vrijheid

en be

3

scherming voor de onderscheidene godsdienstige
gezindheden ,

waren ,

in het

ontwerp hetwelk

werd aangeboden , bewaard gebleven , om dat
men , volgens het tweede artikel der Conventie van
Londen , verpligt was dezelde daarin te bewaren .
De Commissie was dus eenig en alleenlijk aange
steld , om het

ontwerp te vormen , waarin de

eenparig vast te stellen wijzigingen
bragt worden.

moesten ge

Zij diende ook eenig en alleenlijk

om te erkennen , of de wijzigingen , zoodanig
als dezelve er in gebragt waren , de goedkeuring
der Notabelen mogten verwerven , en tot welk

einde alzoo het ontwerp hun ter aanneming of
verwerping werd voorgesteld .
Met één woord , het was niet over de wet , die
door Europa op het Weener Congres bepaald
was , dat door de Notabelen

geraadpleegd zoude

worden , maar alleen over de wijzigingen , welke
hetzelve autoriseerde , een pariglijk tusschen de
Zuidelijke

en

Noordelijke Provincien van het

Koningrijk vast te stellen * ).
Niettegenstaande deze duidelijke verklaring, aan
wijzing en afscheiding van de punten , welke al
of niet het onderwerp der beraadslagingen voor de
Notabelen zouden uitmaken , vond de Bisschop
van Gend , niet alleen goed , te dezer gelegenheid ,
bij een herderlijk voorschrift aan zijne kudde te
:
:
:
*) Zie Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden
over 1815. gde stuk bl. 24 en 25.
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verbieden hare toestemming te geven aan de ar
tikelen van het Ontwerp der Grondwet , waarbij
de verdraagzaamheid omtrent alle godsdienstige
gezindheden , mitsgaders het begeven van ambten
aan alle

burgers , welke godsdienst zij ook

be

lijden mogten , wordt vastgesteld , maar deed bo
vendien door zijnen grootvicaris aan de Notabelen
van zijn kerspel nog eenen brief afgaan , waarbij hij
hun gelastte , het ontwerp van Staatsregeling ge
heel en onvoorwaardelijk te verwerpen *).
Is het nu waar , dat de Priesters en Leer

aars

van de christelijke godsdienst, ten opzigte

de medewerking of tegenwerking der wet
ten en bedoelingen der regering , eenen zeer

van

de

gemoederen

en

aanmerkelijken invloed

ор

den volksgeest hunner

geloofsgenooten kunnen

uitoefenen ,

dan vermeenen wij te mogen voor

onderstellen , dat dit herderlijk voorschrift van
den Bisschop van Gend al dadelijk , bij de invoe
ring der Grondwet , voor beide deze deelen van
het rijk ,

den

grondslag gelegd heeft tot eene

*) De Secretaris van Staat , de Baron VAN DER CAPELLEN
had hierop , in dato 8 Augustus 1815 , aan de Presidenten van
de Vergadering der Notabelen per circulaire kennis gegeven,
dat zij, bij het uitbrengen hunner stemmen , nopens de nieuwe
Staatsregeling, de artikelen , waartegen men was vooringenomen ,
als geene hinderpaal moesten beschouwen , aangezien dezelve
reeds tot eene Grondwet van den Staat geworden waren , als
makende een wezenlijk gedeelte uit , der voorwaarden , op
welke het Congres van Weenen de vereeniging met België en
Holland had besloten.

verdeeldheid van beginselen en

opwekking van

tegenstand tegen ons onderling maatschappelijk
verdrag , een maatregel, die het tegenoverge
stelde was , van die heilzame en algemeen geluk
verspreidende gevoelens van christelijke verdraag.
zaamheid , waarvan de Nederlandsche natie , ten
allen tijde ,

een zoo heerlijk

en

voortreffelijk

voorbeeld heeft opgeleverd .
Van daar dan ook , dat kort daarna , zoo wel
in de noordelijke als in de zuidelijke provincien ,
door schrijvers, tot dit geloof behoorende, on
derscheidene geschriften in het licht kwamen ,
die ter overtuiging verstrekten , dat het zaaijen
van verdeeldheid zich tot een regelmatig stelsel
had gevormd , en men het er op toelag de re
gering in het heilzame eener algemeene gods
dienstige verdraagzaamheid te dwarsboomen .
Er bestonden , naar ons inzien , ook nog andere
bij -oorzaken , welke

medewerkten

om aan

de

zoo even genoemde pogingen voedsel te geven .
De gevolgen van groote omwentelingen en ge
beurtenissen doen zich niet dadelijk kennen , maar
komen meestal eerst na rijper tijd tot ontwikke
ling. Even zoo was het met die van een groot
naburig rijk , alwaar men de oude vooroordeelen
moede geworden ,

op eens de

volkomene af

schudding van alle oude instellingen in werking
bragt.

De aart van het karakter der natie meer

vatbaar voor de opwellingen eener vlugge
beelding ,

ver

dan wel voor die van bedaarde over

1
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weging , verviel van

het

andere , waardoor het
uitvloeisel verminderd ,

eene uiterste

in het

weldadige van deszelfs
en de magt der over .

wonnene partij wel voor eenen geruimen tijd ge .
smoord , maar niet geheel ten ondergebragt was ge
worden . Bij het herstel der Bourbons op den troon
van Frankrijk , herwonnen de oude adel en de geeste
lijkheid een groot gedeelte van hun gefnuikt vermo
gen , en geen wonder dan ook , dat men zich eenen
aanhang trachtte te verwerven , ten einde de
oude

leerstellingen

op

nieuw uittebreiden , en

zoo veel mogelijk te herstellen .

Den invloed van

het gezag der kerk op dat van den staat trachtte
men weder te verkrijgen , en ook een groot ge
deelte der Belgische

geestelijken leende hiertoe

de hand op eene maar al te duidelijke wijze.
Door eene langdurige verbindtenis, aan Frankrijk ,
in godsdienst , taal en zeden verknocht ,
het niet moeijelijk deze bedoelingen in

viel
een

naauw verband te brengen , en alzoo de meer
liberale denkwijze van het Nederlandsche Gou
vernement tegenstand te bieden ; voorzeker heb
ben wij aan de wijze voorzieningen van onzen
Koning dank te weten , dat , naar den inhoud
onzer grondwet , de onderscheiding
tusschen
burgerlijke en kerkelijke vereeniging , derzelver ze
gepraal heeft behouden , die niet kan nalaten' de
weldadigste gevolgen voor onze duurzame rust en
het zegenrijk verband van onderlinge verdraag
zaamheid te weeg te brengen.

Treurig is overi

7

gens voorzeker de gewaarwording , dat de ruime
gunsten door onzen vredelievenden Vorst, zoo door
het

sluiten van een Concordaat als andere nut

tige instellingen , geschonken , met zog vele mise
kenningen en ondankbaarheden zijn beloond gel
worden ; dan wij

willen niet wanhopen , dat met

der tijd , verdraagzamer gevoelens voor die eener
heillooze ', partijschap ' plaats zullen maken ,

en

alzoo ook , ten dezen opzigte , de gelukstaat van
ons maatschappelijk verband ,
vorderd.org

zal

worden beé
aivat

1: Behalve deze woelingen , hebben ook niet min
der die van onderscheidene Staatspartijen zich in
onze Zuid Nederlandsche gewesten doen kentien .
Zij die vroeger aan het Fransch Keizerlijke bestuur
verbonden , ontevreden waren , dat bij deszels.val ,
België van Frankrijk afgescheiden en met Holland
vereenigd werd , waren al dadelijk werkzaam
zelfs op de misdadigste

om

wijze alle middelen in

het werk te stellen , om de twee groote afdeelin
gen van het rijk tegen elkander op te zetten , er
den bewoneren der' Zuidelijke gewesten

haat en

afkeer voor 's Konings regering in te boezemen .
Het was

de partij der zoogenaamde. oppositie !

Hoe vele geheime,

openbare en veelomvattende

middelen heeft zij niet aangewend om haar heil
loos doel te bereiken ? Om het grós des volks
op eene gemakkelijke wijze te winnen , nam men
den dekmantel der godsdienst: aan , onderschei
dene: huurlingen stonden

hun

ten dienste , om

1
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door

middel der

dagbladen

snoodste miskenningen

tegen

hevigste

de

het koninklijk en

wettig gezag aan den dag te leggen .
het weldenkendste

gedeelte

en

Dåår , waar

der natie dankbaar

de mildełzegeningen erkende , die het onder de
vaderlijke regering van onzen Koning mogt ge
nieten , daartegen stelde zij over de opsomming
van een aantal zoogenaamde grieden , die steeds
menigvuldiger werden , naarmate de toegevend
heid en de onophoudelijke tegemoetkoming zich
uitbreidden ; niets kon baten . De partijwoede en
volkshaat verspreidden zich aan alle kanten . Men
wilde de noodlottige tooneelen vernieuwen van
welke de Staatsomwentelingen van Braband en
Frankrijk
hebben

zoo

vreesselijke herinneringen
Hare listige kuiperijen waren

vele

nagelaten .

zelfs tot in den boezem van ons
ligchaam doorgedrongen.

eigen staats

Mannen , in de acht

baarste betrekkingen door eenen duren eed en
pligt aan

de belangens van het vaderland ver

bonden , was het mogelijk geworden , deze hunne
gedane eeden

en pligten op het schandelijkste te

verzaken ,cień niedetewerker
of vernietiging van
ment,

tot eene verandering

het tegenwoordig Gouverne

hetzij door middel

van

eene scheiding

der beide deelen van het koningrijk , hetzij zelfs
door eene tusschenkomst der vreemde mogend
Het eedgespan en bondgenootschap van
DE POTTER , TIELEMANS , BARTHELS en DE : NÈVE was

heden.

de jammerpoel waaruit alle deze vlammen apa

rezen , om een gelukkig Nederland te verdelgen.
Volgens hunne eigene verklaring , stond een leger
van vier -maal honderd duizend petitionarissen

of

grieven -schreeuwers ten hunnen dienste * ) .
Geen wonder dan ook dat het gezag des regts

zich niet alleen van deze bekende tweedragtstoo
kers meester maakte , maar dat men ook , door
het in beslag nemen hunner papieren en brie
ven , zich in de gelegenheid stelde den draad te
vinden

die

leiden

zoude

ter

ontdekking van

het geheele weefsel, en dit gevonden hebbende ,
voor het oog der natie en der geheele wereld
zulks blootlegde , en kenbaar maakte , ten

einde

een 8 ieder te doen zien , hoedanig , in het mid
den van rustige burgers, zich eene bende zamen
zweerders heeft bevonden , ten doel hebbende ,
om het geluk der huisgezinnen , de vruchten van
nijverheid en

dierbaar

verkregene

eigendom

men en bezittingen te verwoesten .
- Eenen hoogen en gevoeligen dank zijn wij daar
om verschuldigd aan den Minister van Justitie,
den Heer VAN MAANEN , die met zoo veel beleid als
volharding , alle de raderen van dit heilloos uur .
werk heeft opgespoord , door welks ontbinding

*) Men leze over een en ander de verzameling van stukken
betrekkelijk de Criminele Procedures in de zaak van de Heeren
LOUIS DE POTTER , FRANÇOIS TIELEMANS C. $ . uitgegeven door de
Redactie van het Algemeen Handelsblad , bij de Boekhandelaars
P. DEN HENGST EN ZOON te Amsterdam .

JO
en vernieling alleen het genot der herstelling van
Met
orde en rust konde worden daargesteld .
vreugde werd dan ook

door alle weldenkenden

het vonnis van ballingschap der straks genoemde
personen , als de voornaamste raddraaijers van het
éedgespan , vernomen , terwijl de verontwaardiging
over

boosaardige van hunne bedoelingen ,

het

zich niet alleen

in Nederland ,

maar

ook , in

vreemde landen , kennen deed .
Zoo -mogten wij ons

dan verblijden over de

ontwikkeling en gelukkige afwending van dit gee
vaar , en ons op nieuw overgeven aan het voort

zetten van de talrijke bedrijven onzer nijverheid .
Eene

op handen zijąde gebeurtenis gaf aanlei-,

ding, datde harten der Nederlanders inet eene aan
genamer gewaarwording konden worden vervuld ,
en de sombere , dagen van

onrustige woelingen

door die yan een blijder genot , konden worden
verdrongen .

Het

was het treffend schouwspel

der tentoonstelling van de poortbrengselen onzer
Nationale Volksvlijt te Brussel.

Reeds ' van eeuwen her , mogt
sche natie

de Nederland

roem dragen op de voortreffelijkheid

van ontelbare voortbrengselen harer nationale nij.
verheid .

Zij was vele andere natien hierin verre

vooruit.

Dezelve droegen het kenmerk van deugd

zaamheid en volmaaktheid , en werden bij voor
keur naar alle oorden der wereld verzonden .
Vlaanderen en Holland waren de kweekschool der
kunsten , en eeuwen waren verloopen , eer dat de
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industrie van andere volkeren , met die der onze
konde

wedijveren .

Een " algemeene wereldhan

del schonk aan dezelve de krachtigste ondersteu
ning , en in het midden van kostbare en langdu
rige oorlogen ,

klom

onze

voorspoed tot eene

ongekende hoogte.
De naijver van andere natien , sedert in magt
en welvaart toegenomen , en onze inwendige
verdeeldheden bragten ons ten val, zoodat voor
nog geen 20 jaren , schier geene enkele schaduw
van onze voormalige grootheid was overgebleven.
Door eene bijzondere bestiering der Voorzienige
heid herrezen wij als uit het niet , ons verloren
werd weder herwonnen , en de

* volksbestaan

Nederlandsche natie
rij der volkeren.

herkreeg haren naam

in de

Smartelijk was de herinnering

aan het verledene , maar blijde het uitzigt voor
de toekomst .
Gedurende het tijdperk van onze
langdurige rampen en ongelukken , had een naburig
volk , door de voortreffelijkheid der voortbrengse
len

van

deszelfs

verworven , die

nijverheid ,

zich

eenen roem

door alle natien moest worden

gehuldigd. Het had de verbazende vorderingen
en toenemende volmakingen in het rijk der kun
sten en wetenschappen op de gelukkigste wijze ,
met het belang van deszelfs nationalen voorspoed ,
weten te verbinden ,

en door

Lallooze nieuwe

uitvindingen en verbeteringen , in schier alle de
betrekkingen

van menschelijke

bedrijven ,

zich
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eenen voorrang verworyen ,

die ons onze min .

derheid moest doen erkennen .
Maar wat vermag niet een

volk , dat onder

het vaderlijk bestuur van eenen beminden Koning,
bij het gevoel van deszelfs ondergane vernedering ,
zich door eigen

moed ,

door eigen krachten ,

door eigen vlijt , op nieuw verheffen wil , en ook
tegen deszelfs grootsten mededinger in het strijd .
perk durft te treden , om binnen weinige jaren , aan
eene bewonderende wereld deszelfs aanspraak op
eenen gelijken lauwerkrans te doen gelden !

Dit

mijne waarde landgenooten hebt gij gedaan , en de
voorwerpen van onze nationale volksvlijt , in de
heerlijke zalen te Brussel ten toon gesteld , strek
ken hiervan ter openlijke overtuiging.

Wie zal

zich dan nog verwonderen , dat, gedurende de
dagen dezer Tentoonstelling ,

ontelbare scharen

Nederlanders en vreemdelingen zich naar Brussel
hebben begeven , om in de zalen van den tempel
aan onzen nationalen roem gewijd ,met een trotsch
gevoel en eene eerbiedige stemming van betoove
rende

gewaarwordingen , de

voorwerpen te aan

schouwen , die ons de voorregten doen kennen van
..zoo vele voortreffelijke en achtingswaardige kun
stenaren in ons midden te bezitten !
Dan ;

wie konde denken , dat

deze

broe

derlijke vereeniging van zoo vele Noordelijke en
Zuidelijke ingezetenen des rijks , als burgers van
één vaderland , reeds na weinige dagen , als door

13
een bliksemschicht zoude worden van één

gere

ten ? Wie toch zou op de vermoeding hebben
kunnen komen , dat deze heldere hemel weldra
met

onweêrswolken

worden

zoude

beneveld

wier verschrikkelijke uitwerkselen , geheel Neder
land met eene verwoesting zouden bedreigen ?
De groote gebeurtenissen in een
gaven hiertoe de

eerste aanleiding.

de Parijsche volksopstand in

naburig rijk
.
Het was

de dagen

van den

27 , 28 en 29 Julij * ), welke eene geheele om
verwerping van
gevolge

had .

de

dijnastie

Zij werd ,

het Charter , door

der Bourbons

met

ten

handhaving van

eene meer liberale regering

dan die onder LODEWIJK den X , opgevolgd .
Zulk een omkeer in het naburig rijk , en wel
door eene volksbeweging daargesteld , had eene te
gunstige uitkomst opgeleverd , om bij onze Zuid
Nederlandsche factie van Unionisten , die door de
ballingschap van eenige raddraaijers, wel gebreideld ,
maar niet vernietigd was geworden , het verlangen
te doen ontwaken ,

om op nieuw hare vroegere

pogingen , ter verbreking van ons maatschappelijk
te hervatten . De bevestiging , die het
meer liberale stelsel al mede door deze omwen

verband ,

teling in Frankrijk verkregen had , deed haar ook
al ras op het denkbeeld komen, dat de weigering
*) Men leze hierover het belangrijk werkje , getiteld : Drie
Staatkundig , Krijgskundig en Anecdotisch Verhaal
dagen !
der Omwenteling , te Parijs voorgevallen , bij den drukker
dezes mede uitgegeven .
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van het Fransch bestuur onder KAREL den X , om
aan

DE

POTTER , TIELEMANS

en

consorten ,

het

verblijf in Frankrijk te vergunnen , thans geheel
zoude vervallen , en

het duurde ook niet lang,

of

men

dagbladen , dat DE STASSART

tot

dat

las in

de

einde, naar Parijs

vertrokken , en in

het oogmerk zijner zending , gelukkig geslaagd ·
was .
Werkelijk begaven zich ook onze banne
lingen over Straatsburg naar Parijs, en zie daar
dan weder

de hoop onzer Unionisten

op eene

glorierijke overwinning , niet weinig verlevendigd.
Terwijl de beruchte de STASSART zich te Parijs
bevond , liet hij niet na zijne berigten te blijven
mededeelen aan

het

Journal de

waarvan hij mederedacteur was.
rier

des

la Belgique ,

Ook gaf de Cou

Pays -Bas berigt, dat

de Heeren De

BROUCKÈRE , DE LANGHE en le hon , allen leden van de
Tweede Kamer der

Staten Generaal ,

te Parijs

waren aangekomen :

alzoo

dus pier

Zuid - Nederlandsche

Volksvertegenwoordigers in

waren

er

1
die stad bijeen , die aldaar zamenkomsten hielden
om over de toekomstige bestemming van het Ko
ningrijk
schijnt

der

Nederlanden te

raadplegen !

Het

intusschen dat er geheimen

van hunne

conferentien zijn uitgelekt, want in

de Parijs

sche dagbladen werden wenken gegeven , dat men
weldra
wachten

ook eenen opstand in de Nederlanden
had !!!

te

Het eedgespan had dus reeds

deszelfs plannen beraamd, het vuur van oproer
smeulde reeds in de asch , en wachtte slechts
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een gunstig oogenblik

op
vlam

uitteharsten !

om in lichte

laaije

Te spoedig helaas ! werden

deze Parijssche voorzeggingen
bewaarheid !

maar

al te zeer

Nog genoten wij vrede van buiten en welvaart
van binnen . De zoo bijzonder door den Koning
met weldaden overladene stad Brussel, nam nog
dagelijks in voorspoed en rijkdom toe.

Tien dui « ,

zend Engelschen werden er gerekend aanwezig te
zijn . Ter bezigtiging der Tentoonstelling en bijwo
ning der feesten , waren op éénen dag omtrentacht
duizend inwoners en vreemdelingen ,
Gend , aldaar aangekomen .

alleen uit

Uit dit weinige is

nategaan , welke eene schier ongekende welvaart ,
de stad Brussel , gedurende

de dagen der

Ten

toonstelling , genoten heeft.
De onderscheidene , volgens Programma , be
paalde: feesten
Julij, 3 , 9 en
afgeloopen.

op den 18 , 19 , 22 , 29 , en 30
15 Augustus waren allen rustig

Den 17. Augustus zoude er buiten

de Namensche poort ' een vuurwerk worden afge
stoken , doch werd , om 'het regenachtige weder ,
eerst tot den 23en en nog eens tot den 24en, zijnde
'sKonings verjaardag , uitgesteld.
genheid

Bij die gele

zoude het heerlijke Park geheel verlicht

zijn , geene kosten waren daaraan gespaard ; veer
tien dagen waren er tot het maken van de toe
bereidselen besteed geworden . Den 23en had men
wel

een

oproerkreet 'gehoord van leve de orij

heid ! weg met het Ministerie ! doch

de dader

1
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verkreeg

gcen' aanhang ,

en

werd gevat.

Des

avonds kondigde het gelui der klokken den op
handen zijnde geboortedag des Konings aan , en
deze dag liep voorts rustig af.
Den 24e des morgens was het weder noſ on
gunstig ; men vreesde dat de regen zou aanhouden ,
en het vuurwerk en de verlichting doen misluk
ken.

Er werd bekend gemaakt, dat beiden , tot

eene nadere gelegenheid , zouden worden uitgesteld.
De

godsdienstoefeningen

gezindheden hadden

als

der onderscheidene

naar

gewoonte

plaats.

In alle Roomsche Kerken werd op eene pleg
tige wijze het

Te Deum

gezongen , en de verza

melde gemeenten waren talrijk.

Ook in de Protes

tantsche Kerk , alwaar de dienst door Do. VAN LAAK ,
uit Antwerpen , werd waargenomen , was de op
komst groot.

De tekst der Leerrede was uit den

Zendbrief van PETRUS , 2 ° Kap. vs. 17.

Eert den

Koning :
De dagelijksche , door de Tentoonstelling en fees
ten , groote

toevloed van

menschen , had

eene vermeerdering van garnizoen te weeg

ook
ge

Het bestond uit een detachement huzaren ,
twee bataillons infanterie , waar van een bataillon

bragt.

grenadiers , voorts jagers, eenige artilleristen , eene
kompagnie maréchaussées , stads soldaten enz . met
den staf te zamen geschat , op nagenoeg twee dui
zend man . Deze hielden , na den afloop der gods
dienstoefening , ten één ure parade ,
Het dagblad

le Belge dat ook bij zijnen titel
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voegt Ami du Roi

et de la Patrie ( de vriend

van Koning, en Vaderland ) had juist op den dag
van 's Konings verjaardag dezen titel weggelaten .
In onderscheidene wijken van Brussel had mey
briefjes gevonden waarop geschreven stond :

Le 23 Août feu d'artifice ( Vuurwerk .)
Le 24 Août

anniversaire

du Roi . ('s Konings

verjaardag.)
Le 25 Août révolution. (Opstand of revolutie .)
Dezelve waren ook aangeplakt geworden , doch
daarbij heette het : Op den 25 Augustus grande
révolution , ( groote revolutie ) .
Men verzekert
dat men reeds des maandags eene kindermeid met
een kind op den arm een zoodanig briefje in de
Leuvensche

straat heeft zien aanplakken.

Een

heer , die bijna op hetzelfde oogenblik daar voor
bij ging , scheurde het briefje af ; maar de meid
werd niet gevat ;
bekend is .

men weet niettemin ,

dat zij

De
Des namiddags werd het goed weder .
illuminatie in het Park en het vuurwerk buiten
de Namensche poort, hadden echter geen voort
gang. Dit verwekte misnoegen . Er werden stee .
nen geworpen tegen het Hotel van den Prins DE
GAVRE , Kamerheer van de Koningin .
werd intusschen gearresteerd .
Des nachts om

Niemand

12 ure gaf de Societeit de Groote

Harmonie eene Serenade aan

den Burgemeester

der stad , den Baron LODEWIJK DE WELLENS. Daar
de voornaam LODEWYK voor hen eene zinspeling
2
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was op den naam van LODEWIJK den I. , den te
genwoordigen Koning der Franschen ,

had men

hem deze hulde bewezen . Na den afloop gooide
men met steenen , doch zonder schade te doen .
Daar

op

alle

deze

baldadigheden geene

ar

restatien plaats hadden , werden de oproermakers
steeds stoutmoediger.

DE 25 ° AUGUSTUS

1830 .

DE DAG DES OPSTANDS.

GROOTE REVOLUTIE !

Daar deze

dag de naamdag van den Heiligen

Lodewijk was , had men denzelven voor den dag
des opstands uitgekozen.
Het is er verre van daan

enkel toeval de

als of slechts een

eerste aanleiding tot eene

op

roerige volksbeweging zoude veroorzaak h ebben!
Zij was

reeds lange , hoewel vroeger op

eene

andere wijze , voorbereid .
Was

de loop der zaken op den ouden voet

gebleven , en hadden er geene buitengewone ges
beurtenissen plaats gegrepen , dan had men het
plan gevormd , om geenen opstand te bewerk
stelligen , alvorens , volgens de Grondwet, de aan
staande gewone vergadering van Hun Edel Mo
genden de Heeren Staten Generaal in de maand ·
October 'te Brussel zoude

zijn

bijeengekomeni

Men zoude alsdan deze vergadering van Hun Edel
Mogenden met petitiën

over

eene menigte van
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grieven hebben overstroomd.

De leden dier ver

gadering, die tot hunne factie der Unionisten bem
hooren , zouden deze grieven hebben verdedigd ;
bij

eene weigering , zoude men tot eisschen , en

bij blijvende weigering , tot eenen algemeenen op
stand

zijn overgegaan .

Met hoeveel waarschijn

lijkheid de oppositie-leden tegen die grieven de
grootste gevaren van persoonlijke belediging zou
den hebben geloopen , of die gebeurtenis ook wel
tot een verschrikkelijk moordtooneel zoude hebben
kunnen aanleiding geven , zullen wij niet beslissen ,
maar aan het nadenken van anderen overlaten 5).
De omwenteling in Frankrijk op den 27 , 28 en
29 Julij 1830 ,was oorzaak dat dit beraamde plan
tegen de maand October aanstaande , geheel is ko
men te vervallen . Hetzelve werd thans vervroegd.
Nu de dijnastie, der Bourbons vernietigd was en een
meer vrijheid lievende Vorst , den Franschen troon
beklommen had , nu dacht men het eene heer
lijke gelegenheid te zijn , om Frankrijk te bewe
gen zich van België meester te maken en , even
als te voren , in het Fransche Koningrijk in te lijven.
» Meer dan drie millioenen Belgen

riepen zij

uit -- betuigen dit hunne vurigste wenschen te zijn ,
Reeds is het Belgische volk de regering van het
huis van Nassau moede ; komt en wij allen zul,
len de poorten der steden voor u openen

en de

*) Men leze het in vele opzigten belangrijk stukje La ville
Rebelle. bl. 4
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Franschen als onze

oude vrienden ,

met opene

armen ontvangen ! "
De Edel Mogende
deze voorstellen bij

Heeren ,

die

zich

met

de nieuwe fransche

rege

ring vervoegden , hadden echter niet ingezien , dat
oorzaak en uitwerksel van de fransche revolutie re .
gelregt

strijdig waren

met

hunne

De Franschen hadden gestreden
trouwe

handhaving hunner

gevoelens.

voor

de

grondwet.

ge
Deze

handhaving beschouwden zij als de geheiligste
hunner regter .
Een trotsch en dweepziek Mi

nisterie had de fransche kroon bezoedeld ;
het Charter geschonden ;
de duurste eeden
verkracht, en de verbrekingen van deszelfs trouw
en pligten , door burgermoord onderschraagd . Het
was deze vertrapping , deze schending van al wat
groot en heilig was , die alle de harten der Pas
rijsche burgers ontvlammen deed.

Het verguisde

Charter, reeds in burgerbloed gedompeld , werd
met de edelste geestdrift verdedigd.

Die

strijd

was beldhaftig en regtvaardig ; men streed voor
de eerbiediging van het maatschappelijk verdrag ,
en bragt het , goed en bloed ten offer.
Groot
moedigheid

vereenigde

Geene onschuldige
de

zich

met den

moed .

personen werden beledigd ;

bezittingen en eigendommen werden geëer

biedigd , en geene plundering , noch brandstichting
bij rustige burgers,
dezen heldenstrijd .

bezoedelden den roem van
Het Ministerie werd ver

pletterd ; eene dijnastie , die bijna achthonderd
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jaren

had geregeerd , omver geworpen , en , uit

opene
het

midden dezer stormen ',

rees

eene nieuwe

met

rust en kalmte te voorschijn , die , bij het gevoel

rege
n , dat

van elks bewondering , geheel Europa heeft doen
verbazen .

tie re .

Dit was die aard , de oorzaak en het uitwerk
sel der laatste fransche revolutie;

maar zulk eene

Delens.

e ge

revolutie beoogden de bedoelde Edel Mogende
Heeren niet. Dan hierover nader.

Deze
Dat er bij de fransche natie een groote aan

Gligste
Mi

hang bestaat , om het bezit van België voor haar

!;
eeden

gaarne gelooven , ja twijfelen daaraan niet.

als wenschelijk

trouw
. Het

beschouwen , willen wij

zeer
Vijf

entwintig jaren aan dit rijk verbonden geweest ,
hadden taal en zeden der inwoners met elkande
ren

I wat
Pao

te

eene zeer naauwe verwantschap

verkregen .

De heerlijke landbouw van Vlaanderen , de voor
de belangrijke on

treffelijkste der wereld ;

uisde
werd

deraardsche schatten der delfstoffen in de mijnen
van Luik , Namen enz. , enz . ,

strijd
voor

zouden geene van

de minste der parelen aan de Kroon van Frank
Verrijkt met aanzienlijke Steden en
belangrijke Vestingen , verzekerde deze uitbrei
rijk zijn .

rag ,
oot

ding hunner grenzen , ook tevens derzelver bezit.

loed .

Men was ten allen

ligd ;

tijde in staat, zijne opper

öer

magt over Holland te doen gelden , en wanneer
het nog eens weder een ander werelddwinger

tiag

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

van

yer

erd

moerassen , dit aanspoelsel van modder en slijk ,
ор

nieuw

aan

Frankrijk te

verbinden :

wel
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nu , dan was dit maar weder met eene

penne

streek te decreteren , en geene hollandsche Natie
pronkte er

meer

in

de rij

der volken .

Het

is dus niet ten opregte , dat velen in Frankrijk
naar zulk eene wending van zaken zouden ver
langen.
Het tegenwoordig fransche Gouvernement

ver

eenigt echter bij deszelfs liberale gevoelens , ook die
van regtvaardigheid en voorzigtigheid .

Overtuigd

dat eene gehoorgeving aan de verraderlijke voor
stellingen
Europa
zou

aan hetzelve gedaan , op eens geheel
op

doen

nieuw het zwaard
trekken ,

en

de

uit de

nieuwe

schede.

dijnastie ,

als nog niet genoeg tot eene mannelijke vastheid
gekomen , gevaar zoude loopen op

eens weder

vernietigd te worden , wijst het zulks af , ja met
gevoel van verachting voor den hoon
deze aanbieding is voortgesproten .

waaruit

Maar nu begrepen onze Unionisten , dat deze
afwijzing, slechts als tijdelijk moest worden be
schouwd ;
dat wanneer eerst de Belgen door
revolutie

zich van de dijnastie van het huis van

Nassau ontslagen en zich vrij gevochten hadden
en als dan openlijk verklaarden zich met de
fransche kroon te willen vereenigen , dat als dan
de zaak van eenen geheelen anderen aard zoude
worden , en al dadelijk haar beslag zoude krijgen.
Het was dus zonneklaar : men moest zich haasten
om uit eigene beweging in opstand te komen , en
daar nu

de 25

Augustus juist de naamdag van
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den Heiligen Lodewijk was , nu konde'er nooit
schooner , gepaster ,

en

plegtiger

dag

tot ont

steking van die vuurblakende vlam in het
ningrijk

der

Nederlanden

dan juist dien

dag

van

worden

den

25.00

ko

uitgekozen ,

Augustus.

En van daar dan ook de getrouwe naarkoming
van de hulde die men als eerste overtuiging van

e

eerbied , van achting, van liefde, aan Frankrijks

d

LODEWIJK den 1 , bewijzen wilde.

r

| Wij gaan nu over tot de verdere beschouwing
van hetgeen de gebeurtenissen

op dezen eersten

le .

dag des opstands hebben opgeleverd.

e,

, De

opstand ,

id

ben ,

ontstond niet uit eenig toeval , maar was

er

reeds lang voorbereid .

et

waren in onderscheidene winkels , fransche drie

lit

kleurige linten , kokarden en sjerpen te koop ge
hangen .

zoo als wij

Ofschoon er

reeds gezegd heb

Eenige

dagen

vroeger

velen verkocht werden ,

e

zag men dezelve nog niet openlijk dragen ; maar
men vroeg billijk , hoe het mogelijk was , dat

or

van de zijde der stedelijke regering zoodanig iets

an

werd toegelaten ?

Ze

en

de

Den 25.

des morgens hadden er geene bewe

an

gingen plaats, maar er heerschte eene ongewone
stilte , die velen voor een werkelijk op handen

de

zijnde kwaad deden vreezen .

on

stellen , moet men

en

wenden ,

an

Een der voornaamste daartoe is het opwekken van

Om eene revolutie door volksbeweging daar te

om dit

de middelen weten aan te
doelwit te kunnen bereiken.
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Om deze gaande te maken , håd meñ

geestdrift.

een voortreffelijk

middel uitgekozen , ' namelijk

het opvoeren in den Schouwburg van het Zang
spel La Muette de Portici (Het'sprakelooze meisje
van Portict). ' Hoe velen zouden niet wenschen
de

Masaniello voor de factie der Unionisten te

zijn , en even als deze voor zijne heldendaden
in triumf te worden rond gevoerd ? aan de straf
welke hem als muiteling' te beurt zoude vallen ,
wordt niet gedacht.

Het was de regering bekend ,

dat de opvoering van dit stuk reeds vroeger on
aangenaamheden had te weeg gebragt , en het dus
in de bewezene omstandigheden althans niet raad .
was opnieuw de hartstogten gaande te
zaam
maken. Ware het stuk herhaalde malen tot ver .
velens toe achter een gespeeld geworden , dan had
zulk minder in het oog geloopen , maar juist in
een tijdstip , dat er zoo vele gistingen gaande wa
ren , en die althans het stedelijk bestuur niet op
bekend konden zijn , was het niet geraden , de pu
blieke rust

daar door in de waagschaal te stel -

len. Daar het stuk sedert eenigen tijd niet gespeeld
was , was het verlangen nu des te grooter.

Reeds

zes dagen te voren had men hetzelve aangekon .
digd , en geen wonder dan ook , dat de toevloed
van menschen grooter was dan het gebouw konde
bevatten . Gedurende het spelen der eerste be
drijven was alles in de stad nog rustig , alleenlijk
zag men

in de meeste bevolkte wijken vele za

menscholingen

van

lediggangers, en vele dames
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feer elėgant gekleed , even of het een feestdag
was .
Op de muntplaats waren onderscheidene
groepen gemeen volk.

Aan het hoofd van ieder

derzelve , merkte men een zeer wel gekleed man
op , het zij met frac , of met een jas.

In de Muette de Portiei speelde de Acteur LA
FEUILLADE

de rol , van Masaniëllo .

was de uitvoering.

Meesterlijk

Toen hij als overwinnaar te

paard gezeten , en , door zijnen ganschen stoet ge
volgd , het tooneel werd rondgevoerd , weergalnıde
zaal van een uitbundig handgeklap en ge

de

schreeuw .

De geestdrift was ten top.

Zoodra

deze vervoering der hartstogten wat bedaard was ,
hoorde men luidkeels eene stem, die riep : Partons !
(Laat ons heen gaan !). Dit geroep , hetwelk een
afgesproken

door

teeken

was ,

werd

oogenblikkelijk

onderscheidene muitelingen herhaald ,

er

eene groote bende stoof de zaal uit , onder het
geschreeuw van : Weg met den Koning ! weg met
de Hollanders ! Leven de Franschen !
Op het zelfde oogenblik , trokken
groepen ,

langs den bepaalden weg ,

de volks
die haar

werd aangewezen , want alle de onderscheidene
benden waren geregeld georganiseerd .

Elke ben

de had haren kassier , haren geleider , onder- en
opper -officieren . De plunderaars , brandstichters
en moordenaars waren allen onder elkander ver
deeld , ieder had zijne bestemming . De schrijver
van la ville Rebelle ( de oproerige stad ) verzekert,
dat er den

volgenden dag reeds zeven en dertig
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opperhoofden van

deze benden

bekend waren .

Daar onder waren negen Franschen die zonder
een penning te bezitten
Ten ;

in België gekomen wa

de tiende was een Engelsche Jood.

schatte het geheele

Men

getal van opperhoofden op

ten minste vijftig , waaronder zekere niet on
bekende Graven en Baronnen . Het hoofdkwar
tier van den staf was bij de redacteurs van de
dagbladen le Belge en le Courrier des Pays- Bas.
De uitgevers der
schreven werden

dagbladen ,

in den

welke niet - ge
Unionisten

geest der

moesten het eerste aangevallen worden .

De in de

nabijheid van den schouwburg gelegene drukkerij
van het dagblad le National trof het eerst dit
lot. In een oogenblik waren de glazen ingewor
pen , doch

toen 'men

deuren open te

aanstalte maakte

breken , riep het

om de

opperhoofd

der bende : • Naar Libry ! Naar Libry Bagnano !
deze woont hier niet ! ”. De drukker van le Natio .
nal kwam er dus gelukkig af, hetgeen men toe
schrijft , dat ook
deelgenooten

Franschen en

waren in

deze

Belgen , mede

onderneming , en

daarom gespaard werden .
In een oogenblik begaf zich de menigte naar
het woonhuis van den Heer LIBRY BAGNANO in de
straat la Madelaine die sedert drie dagen afwezig
was .

Twaalf jongens openden , onder een woest

geschreeuw , den aanval : men smeet de glașruiten
in , sloeg de

deuren open ,

en

alles wat

in

þuis was, werd geplunderd., gestolen , gebroken
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en vernield .
roerig

Niets werd

tooneel

verschoond.

werd rustig

eene menigte van

menschen ,

Dit op

aanschouwd

door

waaronder

men

eenen Heer bespeurde , gewikkeld in eenen man
tel, met

het masker voor

het gezigt en eenen

ontblooten degen in de hand , het
aanyurende.

volk

gedurig

De straat van la Madelaine was weldra geheel
opgepropt met volk . Aan een ' Heer , die op een
afstand stond van het huis van LIBRY , werd ge
zegd : C'est fini ld ; oú faut - il commencer à pre
sent ? (Het is daar gedaan ; waar zullen wij nu
beginnen ?) *) .
De politie bemoeide zich nog met niets; door
sommigen werd

dit

voor

wijsselijk gehouden ,

zeggende : hare tusschenkomst zoude het 'kwaad
verergerd hebben .

Anderen zijn

van

oordeel ,

dat wanneer bij deze gebeurtenis , een gedeelte
der

militaire magt zich terstond had vertoond ,

en eenige belhamers gevat waren , men alsdan in
staat
in

zoude

den

schiedde

geweest zijn ,

aanvang
niet ,

en

geheel te

het

oproer

dempen.

reeds

Dit

ge

nu nam ook al dadelijk de

stoutmoedigheid meer en meer toe .
Men had van de glasgordijnen van

LIBRY .

BAGNANO een
vaandel zamengesteld .
De bende
trok met dit vaandel yooruit naar de Place

* ) Zie kort verhaal der voornaamste gebeurtenissen enz. bij
Geb. VAN ARUM bl. 5.
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Royal
buiten ,

De

officier van

den post kwam naar

als ook de plaats- kommandant , en er

werd gevraagd : Wat men begeerde?

Een woest

geschreeuw antwoordde : Liberté ! justice !
heid , geregtigheid ).
gelederen

en zeide :

Een soldaat kwam
Oni Gods

wil ,

(vrij
uit de

gaat uit

een ; bespaar ons de schande van belgisch bloed
te moeten vergieten .
Deze woorden hadden
invloed ,

en er werd geen wederstand geboden .

De volkshoopen begonnen zich te scheiden :
een andere dan die van rue Madelaine ge
komen was , trok
de
naar de Keizer en
Ruijsbroekstraat , en hield stand voor het paleis
van justitie.

Er ging alstoen een verschrikkelijk

In een oogenblik waren de gla
zen der zaal van het Hof van Assises ingeworpen .

geschreeuw op.

Weg met

van

Maanen !

Leve de Potter !

het verward geroep van den dollen hoop.

was
Men

had het bijzonderlijk op dit paleis gemunt , om
zich te wreken op den man , aan wiens bekwaam
heid , braatheid en getrouwheid men het te dan
ken had , dat eene zoo kunstig ingewikkelde ver
eeniging van lieden , om de grootste rampen over
Nederland te weeg te brengen , was ontdekt en
openbaar gemaakt geworden. Indien de autori
teiten van Brussel, zoo wel burgerlijke als mili
taire , het hunne even zoo hadden gedaan ,

en

bet oproer in den beginne hadden gesmoord ,
dan waren , menschelijker wijze , alle die rampen
vóórgekomen ,

waarvan

Brussel

op

zulk

eene

29

verschrikkelijke wijze ,

nu zelve , het

slagtoffer

is geworden.
De glazen van het hotel ingeslagen zijnde, liep
men

deuren open en

de

naar

zijnde, werden de meubelen ,

binnen gerukt

onder het geroep

van weg met van Maanen ! op de straat gewor
pen en vernield .
Onder deze beroering begaf zich de komman
daut der stad WAUTHIER naar het Stadhuis en
liet de Marechaussées te paard op zitten en de
Onderweg werd hun toege
stad doorkruizen .
voegd :

N'agissez point , on vous laissera tran

quile ! (Doet niets , men zal u in rust laten. )

Intusschen was de wraaklust der oproerlingen
nog niet voldaan .

Er werd door een der hoof.

den van de bende order gegeven , om het geheele
gebouw

in brand te

grond te vernielen .

steken , en

tot

aan den

Men vloog naar binnen en

voldeed aan dit bevel.

Weldra vertoonde

zich

de rook . De menigte trad naar buiten , schaarde
verklaarde

een

stemmig zich niet te zullen verwijderen ,

alvo

zich rondom

rens het
zoude zijn

het paleis ,

gebouw

tot op

afgebrand.

en

deszelfs

hooger en hooger , zoo dat van

verre de vlam

men reeds konden gezien worden .
de

grondslagen

De puur -kolom rees al

Nu kwamen

Pompiers of stads soldaten met de brand

spuiten om den brand te blusschen ; maar de om
het gebouw zich geschaard hebbende muitelingen
verdrongen hen , en noodzaakten hen terug te
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keeren . " Billijk mogt men vragen : • Waar blijft
de gewapende magt , om de Pompiers te onder
steunen ? ” De jagers , de grenadiers, en de mare
chaussées waren reeds in de weer , en zoude deze
gezamenlijke magt dan niet in staat zijn geweest
aan het oproer eene andere wending te geven ?
Eindelijk kwam er een bataillon jagers ,

en gaf

vuur , doch , hetzij dat men daarmede niet
noeg

aangehouden heeft ,

was ,

het werd

beantwoord ,

en

of dat het te

ge
zwak

met geweerschoten en steenen
trok naar de markt terug.

Een Luitenant , die achter gebleven was , werd
een pistool op de borst gezet , onder den uit
roep :

» . Ordonnez de ne plus

tirer sur nous .”

(Geeft order dat er niet meer op ons geschoten
wordt.)

Hij werd echter door de op nieuw aan

rukkende jagers ontzet.
Terwijl
branden

het Paleis van Justitie
was ,

vermaakten

nog aan het

andere benden

zich

gedurende dezen nacht met de stads gaz - lantaarns
te vernielen en van alle huizen der hof- leveran
ciers ,

de uithangborden

met 'sKonings wapen

voorzien , af te nemen en te verbrijzelen , onder
het geroep van : à bas je maintiendrai ! (weg met
de spreuk : Ik zal handhaven .)

Eene der troe

pen ging naar de straat rue des Beurres plunderde
aldaar het huis van een ' zwaardveger , en
maakte zich van alle de wapenen meester die
daar in huis waren .

Men had eene lijst vervaardigd , waarop vermeld
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stonden , de woningen welke moesten geplunderd
worden : het werd ' nu
volvoeren .

tijd dit werk verder te

De eerst aan de beurt liggende was het Gou
yernementshuis in de rue aux Chiens. Men storm
de naar de benedenstad ;
grooter en grooter ,

de aanhang werd

al

en voor het huis gekomen ,

werden terstond de glazen ingeslagen , meubelen ,
papieren en boeken uit de vensters gesmeten en
met woede vernield . Het was 'slechts ter naau
wernood dat het den Gouverneur met zijne echt
genoote gelukte , dit dreigend gevaar te ontko
men.
doch

Ook dit gebouw werd in brand gestoken
spoedig gebluscht.
De koets van den

Gouverneur werd in gejuich naar de Vischmarkt
gevoerd en in de Senne geworpen .
Na het volvoeren van deze heldendaden , trok
de groote menigte door de stad , om de verdere
op de lijst
te offeren .

staande huizen aan hare woede op
Tot dezen behoorde ook het huis

van den Directeur der Politie, den Heer DE KNYFF .
Spoedig waren de glazen ingeworpen en de deu
ren open geloopen. Binnen gedrongen zijnde ,
werden de kostbaarste meubels, de voortreffelijk
ste schilderijen van waarde, porceleinen , glaswerk
enz . geheel verbrijzeld.
stolen , en door

Het zilverwerk werd ge

zeer wel gekleedde lieden weg

gedragen , waar van eenigen in de nabuurschap
wonende , gedurig heen en weder liepen , zoo dat
in een korten tijd alles was weggeroofd .
De

1

paarden van den Heer DE KNYFF werden uit de stal
gehaald en vervoerd ; twee der rijtuigen , met bed
delakens , in plaats van vlaggen , versierd , werden
naar de groote markt gebragt , en aldaar aan de
vlammen opgeofferd . Men zag een zeer welge
kleed Heer den arm geven aan eene élégante dame ,
en door het volk heen dringen naar het plein :
daar eenig bloed ziende liggen , doopten zij bei.
den daarin hunnen zakdoek , te kennen gevende hun
leedwezen , dat het niet het bloed van den eige
naar des huizes was. Men heeft de dame hooren
uitroepen :
KNYPP

Ware het van het eigen bloed van de

geweest ,

ik zoude

er met

smaak van

gedronken hebben . Welke gruwelen !!
Mevrouw DE KNYFF , midden in den nacht, in haar
nachtgewaad , overvallen , en omringd van hare
kinderen , verkeerde gedurende

meer dan vier

doodelijksten angst ;
uren in den
honderd malen dreigde men hare

sabels

en

meer dan
borst met

dolken te zullen doorsteken .

Deze

yoortreffelijke moeder verklaarde aan de moorde
naars , dat men haar het leven konde ontnemen ,
mits men hare kinderen spaarde.
Het geluk voor den Heer De KNYFF wilde , dat
hij als directeur der

politie vigelerende ;

om

zoo veel mogelijk in de stad de rust te herstel.
len , afwezig was.

Hoedanig zijne aandoeningen

moeten geweest zijn , bij zijne te huiskomst , is
gemakkelijker te denken dan wel te beschrijven .
Men heeft hem het regt laten wedervaren in zijne
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betrekkingen de beste pogingen tot eenen terug .
keer van orde , te hebben aangewend ; doch de
lafheid of het verraad van hen ,

die hem hierin

moesten ten dienste staan , maakte zulks onmo
gelijk *) .
Een gelijk lot onderging de woning van den
heer SCHOURMANS , procureur des Konings ; ook
daar werden de glazen ingeworpen en alle de
meubels vernield . Op

de plunderlijst stond ook het huis van

den Heer stoop vermeld , doch men heeft dit vrij
gelaten ,

denkelijk ,

omdat

de Heer STOOP

zijn

verblijf had bij den Heer notaris THOMAS , fils, en
ook neef is van den Heer DE BROUCKÈRE.
In den morgenstond begon de militaire magt
zich meer en meer te ontwikkelen .

Daar , waar

de volkswoede het hevigste was , marcheerden de
grenadiers en jagers , kompagniesgewijze , door de
straten ; men schoot met pelotons vuur , en er
werden van weêrskanten eenige gedood en ge
kwetst.

Had men dit maar vroeger gedaan ? Nu

hadden zich de volkshoopen reeds te veel in de
stad verdeeld , en de meeste baldadigheden waren
gepleegd geworden.

Aangaande het

paleis

van

justitie , zagen de

muitelingen nu volkomen hunne wenschen ver
vuld . Ten 8 ure des morgens was alles ver
brand , en het geheele gebouw een puinhoop.

* ) La Ville Rebelle. bl. 31.
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De baldadigheden hadden nog geen einde. Men
kwam op de Place de la monnaie bijeen . Een kleine
doch sterk gespierde man liep aldaár ongestoord
rond met ontblootte, armen en eenen sabel
Dit wapeatuig ,
in de hand .
onophoude .

lijk

en regt's

links

jende ;

riep hij

Masaniello
tweede ).

boven

zijn hoofd

schreeuwende uit :

le second . "

swaai

» Je suis

(Ik ben Masaniello de

Het is wonder dat men hem , in na .

bootsing van het geen den dag te voren op het
tooneel

vertoond : was , ook

niet in triumf te

paard , en door den : bandietéñ -stoet
door de stad heeft rondgevoerd .

gevolgd ,

Nu kwam er eene bende aan van 40 of 50
man van het ergste graauw ; meestal beschonken en
gewapend.
zij langs

Met trommen voorop , marcheerden
de straten en

bleven

staan voor het

Café Srişse , een der rijksté en schoonste koffije
huizen yan Brussel.
voldeed

Zij vroegen drank , en men

niet den grootsten spoed aan hunnen

eisch , veertig of vijftig flesschen vån

de fijnste

likeuren werden uitgedeeld ; zij dronken , smeten
yerscheiden

flesschen aan stukken op de straat ,

en gaven ook aan vrouwen uit het gepeupel te
drinken . Zoo ver was het gekomen , toen een
jongen van 14 of 15 jaar het koffijhuis wilde
binnendringen . Men zeide hem , dat hij niet
behoefde binnen te komen , dat men hem ook
te drinken zoude geven; daarover gebelgd , zoo
het schijnt , sloeg hij eene ruit van de voordeur
C

aan 'stukken. Het geraas daarvan was dadelijk het
sein der verwoesting. Het janhagel verbrijzelde al
de glazen van de eerste verdieping ,
kolijhuis binnen , sloeg spiegels

drong het

en lusters aan

stukken , plunderde het overschot der likeuren ,
stal het zilverwerk en wat meer voorhanden was ,
en schoot
zaal.

Die

verscheidene malen met kogels in de
in

het kofijhuis waren

vlugt en ontkwamen

namen de

ter naauwer,nood door

eepe achterdeur,
Ook op de kazerne St. Elizabeth was het ge
munt ,

men wilde dezelve pļundereq , doch het
gepeupel werd door het schieten der soldaten uit

de vensters , terug gedreven .
Na zoo vele door de geheele stad verspreide
wanorde en verwoestingen , vond men het geraden
de patrouilles der Grenadiers en Maréchaussées
de koninklijke Paleizen te doen bezetten , ten
einde die voor de woede van het gemeen te be
veiligen .
De overige troepen keerden naar de
kazernen terug .
1
!

Ne

militaire magt

ophoudende de

stad

te

doorkruisen , begon men te gevoelen , dat het tijd
werd dat de welgeziņde burgers zich vapenden
om zelve voor de rust der stad en de zekerheid
hunner personen en bezittingen zorg te dragen .
Tot dạt einde
juwoners

begaven

naar de

zich eenige voorname

kaserne des Annorioiades en

eischten de wapenen der nieuw opgerigte Schut.
terij (Garde Communale ) , die hun gegeven wer .
3.
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den , ten einde voor hunne verdediging te kun
nen waken .

Van wege de stedelijke regering , hadden zich
nog geene bijzondere bemoeijingen geopenbaard ,
ofschoon het reeds de tweede dag der groote re .
volutie was , en

de gansche stad met plundering

en verwoesting werd bedreigd .
Eindelijk omstreeks elf ure des morgens van
den 26. Augustus

1830 , las men aan het Stad

huis en in de wijken der stad , eene eerste Pro
clamatie of afkondiging van de Burgemeester en
Schepenen der stad Brussel , aan hunne medebura
gers.

(Zie BIJLAGE N °. I.)

Het verdient opmerking, dat in deze afkon
diging gezegd wordt:

» Het regt op het gemaal , is van heden af
D aan opgeheven , en zal door geene andere be
lasting van

dien aard , onder welke benaming

ook , vervangen worden . "
Niet ten onregte zoude men hier uit kunnen
afleiden , dat dewijl
andere

aangevoerd ,

oproer

deze worden

als dan ook het regt op het

maal, als de oorzaak
het

er in de afkondiging geene

punten van bezwaar dan

ge

of wel hoofdoorzaak van

zoude moeten worden aangemerkt.

Indien dit zoo ware , dan is het toch te verwon
deren , dat onder alle de oproerkreeten , welke
er zijn aangeheven geworden , nimmer die over
het gemaal is te berde gekomen. Die welke , voor
zoo verre die door onderscheidene dagbladen en
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uitgegevene brochures van ooggetuigen vermeld ,
zijn gehoord geworden , waren ; Weg met den Ko
ning ! - Weg met het Ministerie ! - Weg met de
Hollanders ! - Love Frankrijk ! - Leven de Fran
schen ! - Leve de Koning ! (hier mede zal dan ze
ker LODEWYK de 1. bedoeld zijn ) Lede de orij
heid ! - Leve de Potter - Leve Napoleon !
Leve Karel de X.! - Leve Polignac ! maar niet één
oproerkreet over het gemaal.
Een uur na deze proclamatie, zag men reeds
eenige met geweren , sabels, degens enz.

gewa

pende lieden opkomen , die van uur tot uur ver
meerderden , en het beginsel waren tot de vor
ming eener Garde bourgeoise (Burgerwacht).
verdeelden zich

bij patrouilles

Zij

en trokken de

stad rond , om het maken van verdere zamen
scholingen voor te komen .
- De burgerwacht diende toch wel een vaandel
te hebben ? Dat van het ouden heldengeslacht
van Oranje Nassau werd afgedankt.
Hoe
gaarne had men le drapeau tricoloré , de driekleur
rige vlag van Frankrijk , opgestoken ? Hierop had
den zij toch hunne hoop gevestigd ,, en nog vlei
den zij zich , dat de

Edel Mogende

Heeren de

BROUCKÈRE , DE LANGHE , DE . STASSÀRT, en LEHON , te
Parijs zijnde , door hunnen invloed en dien van
den graaf DE CELLES , in bloedverwantschap met
den beroemden GERARD , de overeenkomst van het

intrekken

van een

fransch leger ;in

spoedig zouden sluiten.

België al

Tot groote droefheid

vat onze Unionisten , waren deze pogingen gems
heel " mislukt.
brave ,

Frankrijk Wilde 'met" regť zijne

dappere

soldaten niet in de gelederer
voeren van eene bende, bestaande uitgaauwdieven ,
brandstich'ter's en het schuim des fotks.
De

fransche burgers, als helden gestreden hebbende
voor hume grondwet en voor hunne regten ,

ver

foeiden een volk , dat tegen den besten der ko
ningen , die

de grondwet

en

del fegten

des

volks op het heiligste Takomt' en handhaaft ,
opstaat ; en een gelukkig Nederland in stille rust
en 'vrede moedwillig verwoest , de

ontuitputte

lijkste goedheden en weldadigheden van deszelfs
Koning op de ondankbaarste wijze beloont, en
de

schoonste 'stad

aan het geweld

der vlama

men 'eħ aan alle de gruwelen van moord , ten
insis
prooije geeft.
De 'hoop

van

het fransche vaandel ,

door

fransche 'magt ondersteund , ' te kunnen ontrol :
len , was dus 'verloren , en het vaandel

dat het

bandiete korps van de gordijnen ivan'LIBRÝ 'BAGNANO
gemaakt had en waarmede het de stad was doors
getrokken , was voor de Garde Bourgeoise ook
niet ' wel te gebruiken .
S

In dezen twijffelachtigen

toestand -kwam men op den inval , om he oude
revolutie vaandel van VAN DER ' NOOT van 1789 voor
den dag te halen , en zie daar tegen drie ure naden
middag wapperde de brabandsche vlag van het
Stadhuis. Hét lag dus niet in den geest der burge
rij , om , ziende en nadenkendewat er gebeurd was
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en nog gebeuren

konde , nu cenpariglik

op te

staan , zich te vereenigen met de militaire magt ,
en alzoo gezamenlijk , met eene kracht meer dan
voldoende; de muitelingen geheel en al te ont
wapenen ",

geheel magteloos te maken , de 'bel.

hamers te , straffen , en alzoo

het wettig gezag

des Konings in Brussel weder te herstellen .
roemrijk had zulk een dag
wacht
een

van

Brussel

onafzienbaar veld

voor

Hoe

de burger

Wiet geweest ?

En

welk

van rampen en verwoes

tingen was daardoor niet vóórgekomen gewor
den ?

Nog was het tijd om alles te herstellen ,

en tot orde en rust terug te brengen , maar.....
Neen! Brussel scheen helaas !gedoemd, om de ver
schrikkelijkste straffe të ondergaan , door in haren
schoot de benden te verzamelen , die met branden
de fakkels, en

in een gloed der ylammen hare

eigene stad verwoesteden , en

zich met dolken

wapenden , om håre eigene inwoners te kunnen ver
mborden .

Brussel

tot het hoogste toppant van

geluk , welvaart en rijkdom

opgevoerd , schijnt,

Ô verschriklijk oordeel! door eigen toedoen , door
eigen schuld , door eigene boosheid , tot puin , en
asch te moeten vergaan , even gelijk het paleis van
God geve ,
justitie , dat nu 'gewroken wordt.
dat dit niet bewaarheid worde !! ..

+

Het moge dan zijn ,

dat eenige brave, welden

kende burgers van Brussel , anders gedacht heb
ben , maar wij voor ons kunnen die brabandsche
vlag; niet anders erkennen dan

voor

eene opo
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roerolag , die door de burgers zeloe wordt gehul
digd.
Nadat de burgers zich eenigermate hadden ge
organiseerd ,

trokken zij

met hunnė wapenen en

de brabandsche vlag vooruit , door de stad.

De

voornaamste ingezetenen rigteden ook eene wacht
te paard op .

Hier en daar werden eenige kleine
1

troepjes muitelingen ontwapend.
Op

den 279 Augustus

acht duizend , burgers

1830 ,

bądden

laten inschrijven .

zich

Met de

twee duizend militairen van het garnizoen maak
ten zij dus reeds eene gewapende magt van tien
duizend man uit.

Aan wapenen en alle benoo

digdheden behoefde het niet te ontbreken , daarin
zoude , des behoevende , rijkelijk door het gou ,
vernement worden voorzien ; en waren er meerder
troepen noodig geweest, zoude aan deze hulp ook
zijn voldaan geworden .

Had men bij zulk eene

magt nu niet eenen dadelijken terugkeer tot het
wettig gezag mogen verwachten ? De gevolgen waren
echter geheel anders.

>

De plunderaars en brandstichters den vorigen
dag en nacht , de hun , door hunne opperhoofden
opgelegde , taak volbragt hebbende , hadden ny
een plan gevormd , om zich tot eenen aanval op
andere voorwerpen te bepalen .

Eene dezer benden wendde eene poging aan ,
om

den toegang tot de straat van het Museum

te overweldigen , ten einde het rijke toilet van
Princes MARIANNE te vernielen .

Men deed meer .
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dere aanvallen op de zalen der Tentoonstelling
als ook op
gebouwen.

de koninklijke Paleizen en andere
Voor ditmaal gelukte het der burgerij

deze baldadigheden te beletten.
: Ontevreden over deze mislukking , stroomde men
de

Vlaamsche poort uit naar de beroemde

fa

brijken van de Heeren BASSE , BOSDEVEX en REIJ , en
vernielde aldaar alle de werktuigen . Men begroot
de schade aan deze achtingswaardige fabrijkanten
toegebragt

op

ten minste twee

maal

honderd

duizend guldens. . Bijna had . ook de uitgebreide
fabrijk van

den

ondergaan.

Men ontdekte eenen man die reeds

pogingen

deed ,

Heer

PREVENIERE hetzelfde lot

om

dezelve .

in

brand te

steken ; bij werd echter gelukkig, na gekwetst te
zijn , door de

burgerwacht

Het getal werklieden ,

gevangen genomen.

welke

aan

deze fabrijk

dagelijks hun bestaan vinden , wordt op vijftien
honderd begroot.

Zoo

wroet de boosheid

hare eigene ingewanden , wanneer alle

in

de ban

den van het maatschappelijk leven verbroken zijn ,
en het heilig regt van
getreden wordt.

eigendom met voeten

Zonder de invoerinig der man

chinerie is het niet mogelijk om tegen de mede
dinging van anderen te kunnen wedijveren , het
zijn

dus

de

werktuigkundige toestellen , aan

welke onze fabrijken haren

voorspoed

en

onze

arbeidende klassen hare bestaanmiddelen te dan.
ken hebben ,

worden

deze verbrijzeld en ver

brand, dan berooven de misdadigers zich , zelve
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van

de middelen tot hun onderhoud.

zamenlijke fabrijkwerktuigen thans

in

De

ge

Engeland

voorhanden , oefenen alleen eene kracht uit , die
met die van honderd millioenen menschen , gelijk
slaat, terwijl

de bevolking zelve van dat land

niet veel meer dan vijftien millioner menschen
bedraagt.
Het
is juist door deze middelen ,
dat men in staat is eene groote massa van goe
deren voort te brengen tot eenen prijs ,

dat de,

zelve voor ieder verkrijgbaar zijn.
Ontneem nu
deze fahrijken hare werktuigen , zoo kunnen zij
tegen andere mededingers niet werkende blijven ,
en honderd duizende van nijverige

en nuttige

werklieden , worden aan de droevigste ellende en
armoede ten prooi gegeven .

Dezen morgen deed de regering der stad eene
tweede afkondiging , te vinden onder BIJLAGE
N °. IL.

Volgens deze publicatie werd de burgerwacht al
meer en meer georganiseerd en de rust 'zoo men
hoopte hersteld .
Wij hebben te

Het tegendeel had echter plaats.
voren aangehaald , dat er zes

weken besteed waren tot gereedmaking van alle
de noodige toestellen voor de prachtige illumi
natie ,die er op

den

24 Augustus 1830 ,

den

dag van 's Konings verjaardag , in het Park zoude
plaats hebben.

Men had het park ook voorzien

met eene schuur , waarin de duizenden van glam
zen tot die verlichting benoodigd , bewaard were
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den.

Om

redenen

vroeger

vermeld had

men

die feestviering tot eene riadere gelegenheid uit
gesteld ; alles
orde ,

en

was

dus nog in de volkomenste

wachte " slechts naar het besluit der

regering om

te worden volvoerd .

Naarmate nu door de oprigting der burger
wacht, schijnbaar het tijdstip begon te naderen ',
tot wederkeering van rust en orde , begonnen de
opperhoofden

der

muitelingen

en brandstich

ters te vermoeden , dat welligt de uitgestelde illu
minatie in het park spoedig voortgang.zoude heb
ben.

Dit konden zij niet dulden , wart, al wat er

nog ter

eere van onzen Koning gedaan konde

worden , moest

worden

vernield .

Het

besluit

was genomen .
Het

was den 27

Augustus , des morgens tus.

schen 9 en 10 uren , dat een groote volkshoop
naar het park stroomde. - Aldaar aangekomen ,
werd dadelijk al het houtwerk der stellingen in
alle de lanen ,

omvergehaald en

vernield.

De

stukken en brokken werden op de plaats genaamd
Bassin - Vert, zijnde een der grootste grasvelden in
het park , op hoopen gesmeten , en vervolgens
in brand gestoken .
Terwijl van alle zijden de vlammen oprezen ,
ging men naar de schuur en haalde die omver;
alle de glazen en andere benoodigheden voor de
illumitatie werden daaruit gesleept en naar het
midden van het

Park gebragt,

geslagen en alles vergruisd :

kort

en klein

De stukken en brok
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ken der houten stellaadjes, die hier en daar nog
verstrooid lagen , werden opgehaald , en daar
mede de brandende houtstapels nog verder aange
stookt. Deze brand had van des morgens ten tien
tot namiddags twee ure aangehouden , en gedu.
rende al dien tijd hebben , noch de burgers, noch
de militairen geene de minste pogingen gedaan
om deze verwoestingen te beletten .

De troepen

stonden voor het paleis des konings geschaard ,
zije zagen dat gene , hetwelk ter eere van hunnen .
Doorluchtigen vorst was opgerigt , voor hunne
oogen verwoesten en door de vlammen vertee
ren , doch namen volstrekt geen notitie van de

rondom hen plaats hebbende volksbeweging . De
generaals WAUTHIER , D'AUBREMÉ , ABERSON en VAN
BIJLANT bevonden zich in het binnenste van het
paleis.
Men geeft voor , dat, wat de burgerij betrof;
dezelve nog niet genoeg georganiseerd was one
deze wandaden met geweld te keer te gaan ,
men was niet voor des namiddags ten vier ure
daartoe in staat; waarlijk zonderling genoeg , juist
op het tijdstip dat de geheele vernieling reeds
was afgeloopen .
kwamen ,

Toen de burgers aan het Park

werd hetzelve door de brandstichters

en aanschouwers gewillig ontruimd, geen won
der zij hadden in alles hun oogmerk bereikt en
hadden dus met het Park ook niets meer te
maken .
Opstreeks 7. ure

des avonds hadden zich we
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der nieuwe zamenscholingen van kwaadwilligen
Sommigen derzelven

door de stad verspreid.

werden door de patrouilles der burgerij uiteen
gedreven.

Een groote

vond

volkshoop

zich

bijeen op de Place royale , tegen over het koffijhuis
l'Amitie ; dezelve vormde het plan om zich tegen
de burgerwacht te verzetten en haar te ontwapenen .
Aan een peloton burgers dat voorbij trok werd dit
Twee zeer sterke
opzet dadelijk uitgevoerd .
patrouilles , die op hetzelfde oogenblik aldaar ter
plaatse aankwamen , trachteden hen in dit opzet
te weêrhouden , maar de muitelingen wierpen
zich op hen , en schreeuwden hen toe , dat zij
de wapens moesten nederleggen. De patrouilles
bleven nu terug , in de hoop , dat men uit een
zoude gaan ; de halstarrigheid bleef echter voort
duren , zoo dat men eindelijk genoodzaakt was
geweld te gebruiken .

Drie der muitelingen blem

ven op de plaats liggen , en anderen werden min
Ten gevolge hiervan

of meer zwaar gekwetst.

gingen alle de oproerige zamenrottingen uiteen
en de dag liep

voorts rustig af.

Zie daar

dan

weder een treffend bewijs ,dat wanneer men reeds
bij de eerste beginselen des opstands krachtdadige
en
alles afdoenende middelen , tot deszelfs
stuiting had

aangewend ,

al

dadelijk

de

stad

Brussel voor verdere onheilen zoude zijn bewaard
gebleven .
Er werden zoo wel tegen

de plundering der

fabrijken , als ook tegen de zamenscholingen pro
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clamatien afgelezen , (zie BIJLAGE N '. III en IV .,)
die echter weinig indruk maakten .

Reeds drie dagen lang had Brussel de ijsse
lijkheden van plundering , brandstichting en moord
ondervonden , en het bleek maar al te duidelijk
dat zoo wel door de burgerlijke als militaire au
toriteiten , geene bestendige en beslissende maat
regelen werden in het werk gesteld , om het kwaad
tot in den wortel aan te tasten en uit te roeijen ,
Ten aanzien der stedelijke

regering en burgerij

had men eeden nadrukkelijken order verwacht, om
opperhoofden van de onderscheidene benden

de

te arresteren en aan de straf der wetten over te ge
ven . De Brusselsche burgers hadden toch voor hun
me oogen gezien ,

dat Graven en Baronnen , bij

hen zeer wel bekend , de bevelhebbers waren geweest
Dan de benden monsters , die het paleis van Justitie
hadden verwoest , en dat het deze Graven en Baron
nen waren geweest , die na de plundering, de order
hadden gegeven , om het paleis in brand te steken
en niet heen
zoude zijn.

te gaan voor alles een puinhoop

De Brusselsche burgers zijn

het die

ook getuigen zijn geweest , dat men aan de lan
taarn van het paleis een grijsaard van zes en tachtig
jaren heeft willen ophangen , en dat zulks zeker zou ,
de geschied zijn , ware het niet dat een der muiters ,
die nog een vonkje menschelijk gevoel over had
en dezen man herkende, hem gered en den strop
had

afgedaan", dien men reeds om des grijaards

hals gebonden had .

De Opperhoofden van alle de

gepleegde gruwelstukken waren bekend , zij waren
bij elke

afzonderlijk afdeeling

van muitelingen

verdeeld , en hadden ook het opzigt bij het ver
branden der illuminatie toestellen in het Park .

Het is onmogelijk zich eenig denkbeeld te vor .
men , hoe bij alle zoodanige gebeurtenissen ,

de

verblindheid -zoo yer ging , dat men niet begon in
te zien , dat het geheele plan der zamenzweering ,
volstrekt van geen beginsel

uitvloeide , tot eenige

de minste verbetering voor het wezenlijk geluk des
volks; het eenige ,

dat er nog

blijft , is, dat de raddruaijers,

te denken over
bij ondervinding

ziende , dat hunne oogmerken niet konden geluk
ken , en tevens gebruik makende van den maar al
te

grooten invloed ,

dien zij op een aanzienlijk

gedeelte der Belgen hadden weten te verkrijgen ,
eindelijk , onderling zijn over een gekomen ,

om

te zeggen : wil nien niet aan onze eischen voldoen ,
laat ons dan verwoesten !!!
De dag van den

28 Augustus 1830 , was

al.

mede , voor alle weldenkende burgers van Brus .
sel, niet
konde het

naar de
toch

hope

en verwachting.

Hoe

anders zijn , of, deze onschul

dige maar zoo ongelukkige inwoners ,
hunne eenige redding te

moesten

gemoet zien , door de

nieuwe aankomst van troepen , die met de reeds
aanwezig zijnde troepen en in volkomene overeen
stemming

met

de

gezamenlijke

burgerwacht,

eindelijk een einde zouden maken aan alle hunne
doodsangsten en verschrikkingen .
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Dan in plaats, dat eene zoodanige ondersteu
ning en redding , door het zoo niet geheele , ten
minste

grootste gedeelte

van

Brussels

ingeze

tenen , met opene armen zoude zijn ontvangen ,
kwam de stad

op den 28 Augustus 1830 , des

morgens omstreeks 10 ure , op nieuw in beroe
ring , en nog wel , door
schriktijding (zoo als men

de verspreiding eener
het noemde) dat

er

talrijke troepen van den kant van Gend en van
Antwerpen in aanmarsch waren om de burger
wacht af te lossen *).
Er bestonden

nog

andere punten van mis

noegen .
De officieren der , aan de hoofdwacht voor het
stadhuis , dienstdoende garde bourgeoise, hadden
te kennen gegeven , dat het volk ( voornamelijk
de muitelingen) zijn misnoegen te
dat er nog een

kennen gaf ,

militaire wachtpost

voor de

gevangenis des petits carmes bestond , hoewel het
de éénige wacht der stad was die
militairen werd betrokken .

nog

door

Alweder ор het berigt van deze ontevreden

heid des volks (waar nimmer een einde aan is)
werden

eenige

officieren

der burgerwacht van

het stadhuis, naar de heeren militaire komman
danten ' afgevaardigd , die nog altoos (als
dige-dooden ) voor het

leven

paleis des Konings waren

*) Maar niet , 200 als men verspreid had , te ontwapenen .
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Zij hadden den last , eene order

gestationneerd .

te vragen , om den militairen wachtpost der Petits
barmes naar binnen van het huis van Arrest te
yerleggen , zoo dat alle de buitenposten , uitslui
tend aan de burgerwacht moesten worden toe .
yertrouwd.
Die afgevaardigen van den burgerkommandant,
Baron D'AOOGYORST
werden door de Generaals
ABERSON , WAUTHIER en yaN BIJLANDT ontvangen. De
gevraagde order werd hun overhandigd , maar de
Generaal van BIJLANDT deed deze burger-officieren
verstaan , dat hij in den loop van den dag eenę
aanzienlijke versterking van troepen

zoude ont

vangen , en , met derzelver hulp , de gewone gar .
nisoens-dienst in de stad weder zoude hervatten ,
einde

ten

de

burgerwacht van

deze zorg

te

ontlasten .
De burger- officieren op het Stadhuis terug ge
komen zijnde , en verslag doende van hunne zen
ding ,

den

deelden aan

door

de

den Generaal

gene tijding,

Zij voegden er bij,

dat

zeker waren van de gezindheid van alle de

posten der burgerwacht, om
te

ontyan

en het door hem te kennen gege

ven voornemen , mede.
zij

kommandant- en- chef
YAN BIJLANDT

Brussel de

En ,

in

niet te dulden , dat

troepen zouden binnen komen ,

waarheid ,

deed

het eenvoudig berigt

eener op handen zijnde komst van nieuwe troe
pen ,

bij de ,

aan de tallooze wachtposten der

stad ingedeelde , burgerwachten de woede- gisting
4
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tot het uiterste stijgen .

Weldra kwamen er or.

donnans.officieren van alle kanten bij het hoofd
kwartier aan , en nog wel met het berigt , dat
men het voornemen te kennen gaf , om met ge
weld zich tegen het binnenkomen der troepen te
zullen verzetten .
Er werd ook alreeds gespro

ken van de poorten en straten te zullen verstop
pen , en de geheele bevolking te wapen te doen
loopen

om

de burgerwacht te

ondersteunen ;

met één woord : de opwelling der driften was zoo
hevig , dat de stad voor een oogenblik op nieuw aan
deangstschrikken der vorige dagen werd blootge
steld.

Geen wonder , dat deze gesteldheid van de

gemoederen

der burgerij , de oplettendheid van

den kommandant - en- chef , van eenige overheids
leden en aanzienlijken , gaande maakte . De heer
kommandant besloot hierop ,

om de plaatsheb

bende omstandigheden aan de vergaderde Gene
Hierbij waren ook nog
raals , voortestellen .
tegenwoordig de heeren VAN DER SMISSEN , FLEURIJ ,
PALMAERT EN ZOON , PLETINCKX , de Graaf VAN DER
BURGT , en de Graaf DE BACARNÉ .
zich

Zij vervoegden

gezamenlijk naar het paleis des Konings.

Het was de Generaal ABERSON die , zoo wel voor
zich

als voor de overige Generaals, den wensch

te kennen gaf, dat elke gelegenheid zoude wor
den vermeden , om op nieuw het bloed te doen
stroomen .

Staande den tijd dat de uitslag nog niet be .
kend was , was het volk ongeduldig geworden en
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gedeeltelijk de stadsraad - zaal ingedrongen .

Er

werd eene commissie naar 's Koning paleis afgezon
den , ten einde den uitslag te vernemen .

Ware

dat door de Generaals was goedgevonden ,

het ,

de order om de troepen in de stad te laten ko
men , niet te herroepen , zoo zoude de stedelijke
regering zelve de naderende troepen te gemoet
treden ,

de chefs

om

gezag hunne beweging

te

bezweren ,

op

eigen

te staken .

De gezegde commissie zich naar 'sKonings pa
leis

begevende ,

heeren

ontmoette

reeds onderweg

de

chefs der gewapende burgerwacht, die

van hunne

zending terug keerden , met het be

rigt , dat de troepen niet in de stad zouden ko
men ; dat die , welke voor het paleis waren ge
stationneerd , aldaar zouden stand houden , onder
beding , dat de publieke orde door de burger
wacht alleen zoude gehandhaafd worden , en dat
deze staat van zaken zoude volgehouden worden
tot op de terugkomst van eene deputatie , welke
de ingezetenen der stad naar den Koning zouden
zenden , ten einde aan Hoogstdenzelven den wensch
der

hurgerij tot het

herstel

der

grieven ,

te

onderwerpen.
Op

dit besluit

werd door den Generaal va

BYLANDT, eenen ordonnans officier , de op Brussel
aanrukkende troepen , te gemoet gezonden , die
bij zijne terugkomst berigt gaf, dat hij , in de rig
ting van Mechelen ,

twee

regementen

infanterie

met acht stukken geschut op Brussel aanrukken .
4
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de , had ontmoet.

Dat er ook een regement hus -

saren van den kant van Gend in aantogt was ,

doch dat de kommandanten van beide de korp
sen

hadden verklaard , het verder voortrukken ,

tot nadere orders te zullen staken .
Ten gevolge dezer maatregelen , werden in alle
wijken der stad , de beide proclamatien aange
plakt, door ons medegedeeld , in de BIJLAGEN
Nº. V en VI.
Alle de uitzigten en verwachtingen , om door
den intogt van meerdere troepen aan de rampen
en ellenden een einde te zien , kwamen voor de
weldenkende burgers hier door op eens te ver
vallen : huone eenige hoop bestond nu nog.in
eenen gunstigen uitslag op het adres , dat door
eenige ingezetenen aan Z. M. den Koning zoude
worden opgezonden.

Onder voorzitting van den

Baron de secus , Lid der Staten -Generaal , had er
dan ook op den 28en Augustus des avonds ten zes
ure op het Stadhuis eene vergadering plaats ,
bestaande uit onderscheidene leden der burger .
wacht , Advokaten , kooplieden , fabrijkanten enz . ,
waarin besloten werd , den Koning een adres aan
te bieden. (Zie deszelfs inhoud BIJLAGE VII.)

De benoemde commissie , om naar ' s Gravenhage
te gaan en dit adres aan Z. M. den Koning in
te leveren , bestond uit de Heeren Baron J.
D'HOOGVORST , Graaf F. VAN MÉRODE WESTERLO , GEN
„DEBIEN , F. DE SÉCUS , lid der Staten uit Henegous
Wen , en PALMAERT , (den vader) koopman .
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De afwachting van het antwoord dés Konings ,
op dit adres:, bragt nu eenige stilte te weeg .

Des

Zondags , den 29 Augustus , werd er nog in enkele
Kerken godsdienstoefening gehouden .

Voorts was

men bezig met het aanemen van burgers, die zich
in de burgerwacht lieten inschrijven ; terwijl ook,
de

oprigting eener burgerwacht in de vóórste

den , als noodzakelijk geacht wordende , werd.
tot stand gebragt.

In betrekking tot het indienen

van

het adres

der Brusselsche burgerij. aan den Koning , en de
aanmoediging aan de burgers , om te blijven vole
harden in hunne zorg voor het behoud der al
gemeene rust ,
gedaan .

werden

nog twee aſkondigingen

(Zie BIJLAGEN Nº. VIII en IX .)

Wij eindigen voorloopig het zoo treurig overzigt
der gebeurtenissen te Brussel , met nog te kennen
te geven , het door Z. M. onzen Koning zoo wijs .
selijk genomen besluit , in dato 's Gravenhage 28
Augustus

1830,

bijeenroeping

behelzende eene buitengewone

der Staten Generaal , op Maandag

den 13 September 1830.

( Zie BIJLAGE Nº. X.)
Ons voor een oogenblik afzonderende tot eene

meer afgetrokkene beschouwing

over de moge

lijkheid van zulk een woest en oproerig gedrag
van zog vele ingezetenen van Brussel, kunnen
wij ons den aanleg hiertoe niet anders verklaren ,
dan in het eigenaardig karakter van de grootste
massa der lagere klasse , die de bevolking van
Brussel uitmaakt. Deze klasse van menschen be
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staat voor het kleinste gedeelte uit Brabanders ,
en voor het grootste gedeelte uit Walen , zoo
dat men kan aannemen , dat het geheele Zuide
lijke deel der Provincie Zuid - Braband uit Lui
kerwalen bestaat.

Reeds van oude tijden ken

merkt zich dit volk als zeer oproerig van aard ,
en staande op eenen lagen trap van zedelijkheid en
beschaving. Reeds in het midden der veertiende
eeuw

stond het tegen

deszelfs

eigen

Bisschop

op , en heeft sedert deze oproeren meerma
Wanneer de partijschappen in
len herhaald .
België deszelfs schoone landstreken vernielden ,
waren het de Luikerwalen , die zich in woestheid
en wreedheid bijzonder deden kennen.
dat bij

Van daar

elk plan , hetwelk in Braband tot den

een of anderen opstand gevormd werd , men ten
allen tijde getracht heeft, de Luikerwalen in zijn
belang te krijgen.

Het ligt inderdaad in het ei

genaardig karakter van dit volk ,

om zich gaarne

tot het plegen van wandaden te laten gebruiken.
Een van deszelfs voornaamste bedrijven bestaat in
het maken van geweren , sabels en allerhande

wapenen.

Zij zijn in dezen tak van nijverheid

wezenlijk beroemd , doch juist aan deze dagelijk
sche behandeling van moordtuigen , gevoegd bij
hunne

woelzieken en

bloeddorstige van
toegeschreven .

hun

ruwen aard , wordt het
karakter voornamenlijk

Uit dit aangehaalde laat zich dan

nu ook gemakkelijk de oorzaak verklaren , hoe
de

Luikerwalen ,

200

wel als ingezetenen van
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Brussel , als

ook

van

hunne

Provincie

zelve,

(waarvan wij straks spreken zullen) in dezen
genwoordigen

te

opstand eene zoo groote rol ge

speeld hebben. Voor de factie , voor de Unionisten ,
voor de raddraaijers waren zij juist de geschikt
ste middelen ,

om hunne oogmerken te kunnen

bereiken .

Dan het zijn niet de Luikerwalen alleen , maar
ook wel degelijk , het grootste gedeelte der Bra
banders zelye , die reeds van eeuwen her , zoo
als de geschiedenis ten duidelijkste

bewijst,

een

bijzonderen geest van wispelturigheid en ontevre
denheid hebben aan den dag gelegd. Het tref
fendste bewijs daarvan zien wij in de gebeurtenis
sen van den tegenwoordigen tijd . Hoe zeer ook de
beste der Koningen gedurende vijftien jaren nim
mer

opgehouden

heeft

weldaden

hen

als te overladen ,

met

gunsten

en

zijn zij niettemin ,

zelfs in het toppunt van weelde en geluk , nog
niet te vreden met hunne omstandigheden .

Zij

houden nimmer op met klagen , trachten onop
houdelijk naar verandering , worden telkens weder
ontevreden ,
Waarlijk

en komen aan het

zoodanige

menschen zijn de
geluk.

slot tot

niets,

ontevredene en wispelturige
moordenaren van hun eigen

Het goede dat zij reeds in handen heb.

ben gaat weder verloren , voor het

denkbeeldige

betere , dat zij in het verschiet vermeenen te ont
dekken.

Zij worden als van eenen gestadigen dorst

gekweld , terwijl hunne

eigenzinnigheid de bron
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Versmraadt, die reeds weldadig voor hunne'eigenë
voeten ontspringt.

Zij verwoesten met onbezon

nenheid hun geluk en hunne welvaart ; hunne dwaas
heid wordt hun zelve tot

eenen last , en

een

voorwerp van minachting en afkeer bij anderen .
Wij. moeten het erkennen , zij komerr geenszins
in eene gelukkige overeenstemming met het ovea
rige vredelievende

en verdraagzame gedeelte des

volks van het Koningrijk der Nederlanden , welks
trouw voor deszelfs regering en standvastigheid van
nationaal karakter , voor den roem huns vaderlands,
geene de minste van deszelfs burgerdeugden' uitma
ken .

Met zulk een steedswispelturig , ontevreden

en ondankbaar volk (de goede en braven uitgezon
derd ) is dan ook geen maatschappelijk geluk , geene
bestendige rúst en vrede

te verwachten .

Wie

herinnert zich nog niet de hulde door de Brus
selaars aan onzen Koning, onze Koningin en verdere
Koninklijke familie bewezen , bij hunnen intogt te
Brussel

op

den 30 Maart 1815.

Volgens een

oud gebruik , door den tijd geheiligd , maar met
alle de privilegien der stad Brussel voor lang
verdwenen , kwamen de overlieden der verschil
lende Gilden in het zwart gekleed , en brandende
flambouwen dragende, de Souvereinen te gemoet,
en omringden derzelver rijtuig , eene plegtigheid ,
welke men voormaals beschouwde , als een regt
en , als het teeken des verbonds tusschen den Sou
perein

en

het colk.

Terwijl voorts de rege- .

ring , aan den ingang der stad , onder eenen zege
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boog , de sleutels aan Z. M. aanbood , deden de
kaailoopers, in de hunne eigene kleeding , met witte
zijden koussen en witte schoenen met Oranje
linten versierd , het regt gelden , dat zij sedert
vele eeuwen bij het inhalen en huldigen van
'sLands Souvereinen hadden geoefend: zij span
den de paarden van het Koninklijk rijtuig en
trokken hetzelve tot aan het Paleis voort.
Sedert onheugelijke tijden was er aan de Souve
reinen , die België regeerden , geen feest gegeven
zoo luisterrijk , als dat van de stad Brussel aan
Hunne Majesteiten , in

den avond van

den 5en

April. - In den Schouwburg werden zij immer
met eene , alle uitdrukking te bovengaande, geeste
drift ontvangen ; en

coupletten ter hunner eere

gezongen , werden tot drie malen toe op nieuw
gevraagd en herhaald .

Koning heeft sedert dien tijd niet opar
gehouden alles te doen wat mogelijk was , om
De

Brussel in luister en welvaart te doen schitteren
als

eene

Europa.

der eerste

en gelukkigste steden van

In die vijftien jaren is hare bevolking

met het verbazend getal van Dertig duizend in
woners toegenomen.

Alleen in

dit jaar

1830

heeft zij met de verteringen der Engelschen en
den verbazenden toevloed van Nederlanders en
andere vreemdelingen , bij gelegenheid der Ten
toonstelling , Millioenen schats aan winsten inge
zameld , en nu , ter belooning en dankerkentenis
voor alle die zegeningen , schreeuwt men in dien
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zelfden

Schouwburg en langs de straten : Weg

met den Koning !

Weg met de Hollanders ! leven

de Franschen ! lede Napoleon ! Ja voorwaar NAPOLEON !
ware die nog in leven , en leefden zij nog onder
zouden zij welligt
dan
bloedregering ,

zijne

gelukkiger zijn !

Gelukkiger ?

Onder

dien franschen keizer die

in tien jaren tijds vijftien

maal honderd mil

lioenen Guldens heeft geroofd , en voor wien deze
inkomsten nog niet genoegzaam waren ? De men
schen -geslachten in zijn keizerrijk werden

jaar. .

lijks, als de
gehakt.

boomen in een bosch , regelmatig
leder jaar vielen er tachtig duizend

Jonge lieden .

Dit was slechts de gewone sterfte ;

dikwijls werd de conscriptie door buitengewone
ligtingen verdubbeld of versterkt. Men klom tot
de kindschheid op , en daalde tot de grijsheid
Mobiele kolommen doorliepen onze pro
af.
vincien als een vijandelijk land , om aan het volk
deszelfs laatste kinderen te ontrukken . Bij gebrek
yan den afwezigen , nam men den tegenwoordigen
broeder,
Een geheel dorp werd aansprakelijk
voor den conscrit
worden.

dien

het had zien

geboren

Men gebruikte geweld , om den naam

voerder te ontdekken , die
der gendarmes bestond .

slechts op

de lijsten

Zwangere vrouwen zijn

op de pijnbank gebragt , op dat zij de plaats
zouden
ontdekken alwaar hare eerstgebore
nen

zich

verborgen hielden .

Men

was

tot

die hoogte van minachting voor het menschen
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leven gekomen , dat de conscrits genoemd were
den te zijn : de grondstof en het vleesch voor het
kanon ! Aan de bezorgers van menschenvleesch
vroeg hij hoe langen tijd een conscrit duurde ;
sommigen beweerden drie en dertig , anderen
zes en dertig maanden ! BONAPARTE zeide zelve :
Ik heb driemaal honderd duizend man inkomen .
In de elf jaren zijner regering , waren meer dan
vijf millioenen franschen omgekomen ! en in de
twaalf laatste maanden , had NAPOLEON (zonder de
nationale garde te rekenen ) geligt : dertien maal
honderd en dertig duizend man , het geen meer
dan honderd duizend ' smaandswas : en nog heeft
men hem durven zeggen , dat hij slechts den rijk
dom , de weelde der bevolking had gebezigd * ) !

Van zulk eenen man des bloeds roept men nu
nog : Leve Napoleon !

Leven de Franschen ! .....

Weg met onzen Koning !

Voorzeker zullen de

namen van den Graaf DE CELLES en den Baron DE
STASSART bij ons Nederlanders van die zelfde tij
den ook niet ligt uit het geheugen verloren
gaan .
Naar aanleiding van het geen wij hier te voren ,
aangaande het woelig en oproerig karakter van
het onbeschaafde gedeelte der Luikenaars of Lui
kerwalen gezegd hebben , was het wel te vermoe
den ,

dat ook al spoedig te Luik

een

gelijke

* ) Men leze : de Buonaparte et des Bourbons, par F. A. DE
CHATEAUBRIANT ; Paris 1814.
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geest tot opstand als te Brussel,
Reeds den 26

zoude.

zich openbaren ,

Augustus 1830 bemerkte

men eene gisting onder deszelfs inwoners ,

doch

de Generaal die uit voorzorg alle de troepen uit
de stad op het kasteel verzameld had , deed dem
Gouverneur weter , dat hij

elk half uur tijding,

verlangde, hoe het er in de stad uitzag , en gaf
luide te kennen ,% dat indien men zich niet stil
hield ,

de stad zoude worden plat

geschoten ,

dag ,, alles tot stilstand
dien dag
waardoor dan ook op dien
kwam.
De Staatsraad -Gouverneur deed daarop den 27en
Augustus eene Proclamatie, hier achter geplaatst
onder BIJLAGE N. X. , afkondigen .
Eene
burgerwacht werd er opgerigt.
Ook te Leuven hadden almede , dadelijk na
de tijdingen van den opstand in Brussel, onlusten
plaats gehad.

Twee a drie duizend menschen

verzamelden zich voor het
ambten

stadhuis.

De

be

van politie moesten de oranje kokarde

afleggen , en door de geheele stad werden op
roerige proclamatien verspreid .

Ook daar werd

onverwijld eene burgerwacht opgerigt.

Te Antwerpen was op den 27en Augustus ook
het gemeen op de Place de Meir te zamen ge
schoold ,

er werden oproerige gesprekken ge
houden , en men hitste elkander op . De burgerij
werd in de wapens gebragt; de materialen van
oorlog , die zich in 's rijks stapel en constructie
magazijnen bevonden , werden naar het kasteel , in
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meerdere veiligheid gebragt, en hetzelve in staat
van beleg gesteld.

Aan het oude Arsenaal, alwaar

ook munitie van oorlog voorhanden was , doch
welke niet zoo gemakkelijk vervoerd konde wor .
den , werd door honderd burgers , de wacht

gehouden.
Den 28en Augustus was het lº bataillon der 6
afdeeling van Brugge vertrokken . De gevangenen
aldaar hadden deze gelegenheid te baat genomen
om de deuren der gevangenis open te loopen ; die
daar in waren , ontvlugtten en vereenigden zich
op straat met het gepeupel , oin te plunderen
en brand te stichten .
Het huis van den heer
SANDELIN , president der regtbank , lag het eerst
aan de beurt.
Na dat het door het graauw

geplunderd was , werd het in brand gestoken , als
ook de militaire gevangenis.
gewapende burgers , werd
vensters geschoten .
ten

beantwoorden .

Op de toegeschotene
op straat en uit de

De burgerij heeft dit mod
Er waren twee dooden

gevallen.
Te Luik

werd

al spoedig eene commissie tot

de algemeene veiligheid ingesteld.

Aan de gemeen

telijke wacht werden scherpe patronen en vuur .
steenen ter beschikking dier wacht gesteld.

Voorts

gaf de commissie kennis , dat , regt doende op
eene Petitie , welke haar was toegezonden , zij
besloten had , dat eene deputatie, bestaande uit
den Heer RAIKEM , lid van de Tweede Kamer der
Staten Generaal , DE LEEUW , lid van de deputatie
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der Provinciale Staten , en desCHAMPS , Advokaat ,
zich onverwijld bij z . M. zoude vervoegen , om
Hoogstdenzelven de grieven voor te stellen , die in
deze petitie zijn vervat ,
derzelve te verzoeken .
De

en om de herstelling

verregaande onbeschaamde

toon , waarop

deze Petitie gesteld en de inhoud daar van aan
2. M. onzen geëerbiedigden Koning is ingediend
geworden ,

noopt ons

dezelve niet hier achter

als Bijlage te plaatsen , maar dadelijk hier ор te
laten volgen .

PETITIE

AAN DE COMMISSIE TOT ALGEMEENE VEILIGHEID .

Mijn e . Heeren !

De

gewigtige

omstandigheden ,

wij ons thans bevinden ,

onder

zijn het gevolg van het

noodlottig stelsel , hetwelk tot heden
Gouvernement is

welke

opgevolgd

door het

geworden :

het is

onmogelijk te dezen zich te bedriegen.
Aan de
veiligheid

over

de algemeene

Commissie ,

voegt het in

tot de waakzorg
benoemde

dezen de hulpmiddelen aan te brengen.
Om dit doel te bereiken , mijne Heeren ! heb
ben de ondergeteekende ,

met de zucht tot het>

algemeen welzijn bezielde burgers , de eer U den
navolgenden maatregel voor te dragen :
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Maar , wij bezweren het U , maak gebruik van
de magt die U is toevertrouwd geworden ,

om

aan het Gouvernement, onze reeds zoo herhaalde

vele

uitgedrukte , en schier even zoo
n
le
miskende wenschen voor te leggen .
ma

malen

Doe hetzelve wèl begrijpen , dat gij, gelast zijn .
de in deze stad de rust te bewaren , gij U daar
toe verbonden hebt ,

maar daarbij tevens hebt

staat gemaakt , dat het Gouvernement eindelijk
aan onze billijke vorderingen ,

regt zoude laten

wedervaren .
Gij kent die vorderingen , mijne Heeren !

zie

hier dezelve in weinige woorden :
Volslagene verandering van het tot dus verre
gevolgde stelsel ; opregte naarleving der Grondwet.
Afzetting

van het volksongunstig

ministerie ,

welks slagen voornamelijk Zuid - Nederland ges
troffen hebben .

Deszelfs vervanging door mannen , die eindelijk
de belangen van alle de Provincien des Rijks
weten te doen zamenstellen ; die de volle en
algeheele verantwoordelijkheid hunner daden op
zich

nemen ,

regering

bij

zoodanig

als zulks

vertegenwoordiging

onder
behoort

eene
te

zijn; zijnde dit het eenige middel , om het begin
sel van de onschendbaarheid des Konings , onge
krenkt te bewaren .
De instelling der ministeriele verantwoordelijk
heid , door eene bijzondere wet .
Volkomene

en

opregte

herroeping

van

het
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stelsel hetwelk speciaallijk in de bekende Bood.
schap van 11en December 1829 is gewettigd.
Het waarborgen van de instelling der Jurij in
lijfstraffelijke regtspleging , en vooral in regtsge
dingen

ter

zake der drukpers,

en

in

andere

staatkundige pleidooijen ; van welke waarborging
wij onder een Provisioneel
verstoken geworden .

Gouvernement zijn

De onbeperkte vrijheid van onderwijs,
kerd door eene wet.

verze .

Volkomene vrijheid der drukpers , en herroe
ping der jongste wet op dit stuk , welke wet
door haar eerste artikel aanleiding heeft gegeven
tot eene wezenlijke heervaart tegen deze onschat
bare vrijheid , en tot , met den waren geest onzer
grondwet lijnregt strijdige uitleggingen , dewijl zij
strekken om de vijandige daden van

het minise

terie met den mantel der koninklijke onschend baarheid te bedekken .
Het vestigen van den Hoogen

Raad , in eene

der steden van het Zuiden , in eene voor alle ,
aan de in het koningrijk , geschiedende
deelingen

onderworpene

personen

regtsbe

bereikbare

ligging.

Een ander stelsel van verkiezingen , bij welke
de verkiezing meer regtstreeks

door het volk

geschiedt.
Eene

wet ,

krachtens

welke

de

vrijheid van

taalgebruik in alle aangelegenheden van openbaar
beheer en regtspleging wordt verzekerd .
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Gelijkmatige verdeeling der openbare ambten
tusschen het Noorden en het Zuiden .
Afschaffing van het millioen voor de nijverheid ,
van hetwelk de ergerlijke bedeelingen ,

niet wei

nig gestrekt hebben om de nijverheid te belem
meren ,

en het algemeen misnoegen der stillen

in den lande op te wekken.
Eindelijk
de Kamers ,

den Koning

dringend te verzoeken

welker zitting

moest beginnen ,

eerst met October

onverwijld te willen doen

bij

eenroepen , ten einde zich bezig te houden met
de herstelling der grieven ,

over welke wij ons

beklagen .
Deze voorname waarborgen handhavende , zul .
len wij , mijne Heeren , tot de vervulling komen
van dien anderen gewigtigen wensch , de vermin
dering , namelijk , der belastingen , en de bezuini
ging der tractementen der openbare ambtenaren .
Op deze voorwaarden alleen ,

mijue Heeren !

kunt gij hopen het doel uwer instellingen te zullen
bereiken , en de rust terug te voeren , welke

het gemis der door ons gevraagde waarborgen ,
heeft verstoord .
LUIK 27 Augustus 1830.
De Secretaris van de Commise
Voor censluidend
afschrift :

tot

de Algemeene

vei

ligheid.
BAYET , Advokaat.

De Deputatie zoude nog dien zelfden nacht naar
's Gravenhage yertrekken ,

5
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Voor de Luiksche Burgerwacht. werd ingesteld
de Luiksche banier rood en geel.
Bij de Brus
selsche

Burgerwacht was de Brabandsche vlag

aangenomen ,

zijnde rood ,

oranje - geel en zwart ,

horizontaal aan den stok vastgemaakt.
er

ook vlaggen ,

waarop stonden de woorden :

» Garde Bourgeoise, pour la
(Burgerwacht voor de
het nommer der wijk
behooren ,
Ook te Verviers
stayds

Men had,

(Section) , waartoe dezelve

had

geopenbaard.

sureté publique"

openbare veiligheid ) met

zich de geest des op

Het gepeupel plunderde,

onderscheidene huizen , als dat van den Heer PER
WELS , inspecteur van de accijnsen ,

dat van den

controleur Damai , die van de ontvangers der be
lastingen , de heeren MONSEUR en drussen , en dat
De papieren en meubels

van den notaris Lys.

van den laatsten had het graauw voor het huis
verbrand.

Verscheidene fabrijkanten hadden moe

ten beloven de
Een derzelve
werktuig

werktuigen te zullen vernielen .

heeft men

rondgedragen .

op een half vernield
De

gezetene

burgers

hadden zich echter vereenigd , en de rust hersteld ,
Bij het meer en meer toenemen van alle zoo
danige
lijk ,

droevige
dat de

gebeurtenissen was het natuur

invloed van vrees en zorg voor

de toekomst ,

zich ook

niet weinig

op onze

Amsterdamsche Beurs gevoelen deed , want, waar
oproer heerscht , daar is het krediet en de wel
vaart verloren !
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Vóór eene maand , toen het gebeurde te Parijs ,
in drie dagen tijds,

omverwerping van den

de

geheelen troon der Bourbons ten gevolge had ,
ontstonden er al spoedig , op die eerste tijdingen ,
vele angsten en zorgelijke vooruitzigten .
De
vrees die men voedde , dat het meer

liberale

stelsel der nieuwe dijnastie , hoe wel op verstandige
en gematigde beginselen

gegrond , welligt door

eenen , zich reeds kort daarna openbarende , meer
losbandigen volksgeest , op hare beurt zoude
kunnen worden overwonnen , gaf aanleiding tot
eene aanmerkelijke daling in de publieke en ook
nederlandsche

fondsen ;

maar , de meerderheid

van de Kamers der Pairs en der Afgevaardigden ,
standvastig blijken gevende , van haren weêrzin tot
het omhelzen van gevoelens , die in vroegere tij
den van omwenteling zoo vele rampen en onheilen
over Frankrijk en geheel Europa hadden te weeg
gebragt,

was oorzaak ,

dat het wankelend ver

trouwen zich allengs weder herstelde, zoo
de prijzen der fondsen

nagenoeg weder

vorige hoogte bereikten .

dat

hunne

Thans echter, nu ook

in onzen eigen boezem , in het hart van Nederland ,
zich niet een verstandige ! maar woeste en
onbezonnen geest van opstand en oproer blijken
liet , hernieuwden zich die angst en vrees op
eene

aanmerkelijke

wijze.

Het

bleek al ras

dat de vroegere woelgeesten , schoon door
paste
op

regterlijke
de

ijdele

ge

vervolgingen gebreideld ,

nu ,

medewerking
5 *

van

van
hoop van

"08

Frankrijk, op nieuw het hoofd

opstaken , en ,

daar het al spoedig bleek , dat hunnen aanhang
zich over een zeer aanzienlijk gedeelte onzer Zui .
delijke Provincien uitbreidde ,

gaf dit op nieuw

gelegenheid tot eenen algemeenen teruggang in de
prijzen der publieke en bijzonder onzer nationale
fondsen . ( Zie BIJLAGE N°. XII .)

Ook de waar

de van bijna alle eigendommen zijn op één vier
de gedeelte verminderd geworden .

De

toebereidselen

voor het kampement van

troepen op de Zeister heide , waaraan men bezig
was ,

werden opgeschort, en een aanzienlijk ge

deelte van het

leger

mobiel gemaakt ; zoo dat

men zich vleidde ,, dat alles weldra tot de vorige
rust en orde zoude zijn wedergekeerd.
Men werd hierin gesterkt door het goed vinden
des Konings , om HH . KK . HH. den Prins
van Oranje

en Prins FREDERIK , naar de Zuide

lijke Provincien

te zenden , ten einde de hero'

stelling van die rust te bevorderen .

HH .

KK..

HH . hierop naar Antwerpen vertrokken , gaven ,
daar ter plaatse aangekomen , al dadelijk bewijs ,
dat Hoogstdezelven met eene bijzondere volmagt
des Konings waren voorzien .

Spoedig werd door

Hunne Kon, Hoogh. eene afkondiging bekend
gemaakt, vervat in onze BIJLAGE N °. XIIL
Met alle regt geven de beide Koninklijke Prin
sen daarin de grootste lof aan de welgezindheid
en den uitnemenden ijver der Burgerwacht van Ant

werpen ,

om

eene stad van 200

veel

rijkdom ,
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welvaart

en

aanzienlijken koophandel

voor de

gevaren eener volksbeweging te behoeden .
Ook

in

olaanderen

de Provinciën van

Oost ,

heeft

voortdurend

men

steeds

en West
de

beste pogingen tot handhaving van rust en orde
aangewend .

Wij

wenschen

die onder de zachte

en

dat de stad Gend,

vaderlijke regering van

onzen Koning , een' zoo ongemeenen bloei in bare
talrijke fabrijken en in alle takken van nijverheid
heeft

mogen

door eene
houden .)

deelachtig

worden ,

bestendige kalmte

die welvaart
mogen

zal

Den 31en Augustus 1830 , reden

be

de Prins van

Oranje en Prins FREDERIK , van Antwerpen naar
Vilvoorden , en verleenden dien dag aan onder
scheidene aanzienlijke ingezetenen en aan de voor

naamste overheden dier stad. gehoor.
Zoodra echter werd deze aankomst onzer beide
Prinsen te Vilvoorden en het bijeentrekken van een
aanzienlijk aantal troepen te Brussel niet bekend ,
of men begon

zich

weer , vóórtebereiden .

al dadelijk tot eene tegen.

Voor vele bray een wel

denkende ingezetenen van die stad , verstrekte de
nadering onzer

troepen tot de

grootste blijd .

schap , maar het graauw meester zijnde , moesten
zij die vreugde verbergen ,

om

geeå , gevaar te

loopen van mishandeld te worden .

De opperhoof

den en aanhitsers van den opstand waren bij dien
*) Volgens de latere gebeurtenissen zijn , helaas ! dèze wen
seben niet vervuld geworden .
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intogt te bevreesd , loon naar werken te zullen
ontvangen , en de hoop van hunne verfoeijelijke
wenschen vervuld
vaarwel zeggen .

te

zien ,

alsdan

te

moeten

Men begon alzoo , in na - aaping van het geen
de Franschen bij de laatste omwenteling te Parijs
gedaan hadden , de poorten en straten der stad
te versperren .
Het was voor de muitelingen on
verschillig , of daardoor die schoone stad al of
niet verwoest werd .

Een groot aantal boomen

der naast bijzijnde pleinen , alsmede van de zoo
uitnemende fraaije wandelingen op de wallen , de
Boulevards genaamd ,

werden

omgehouwen ,

en

Lakensche of Willems- poort op hoo
pen geworpen , om het inkomen aldaar te belet

voor de

ten .

De steenen werden uit de straten gebroken ,
bovenste verdiepingen der huizen

en naar

de

gebragt,

om daarmede de troepen bij eene in .

trede te verpletteren .

Alles wat men maar grij. .

pen en vangen konde om tot verdediging te kun
nen dienen , werd van alle kanten , zelfs door
vrouwen en kinderen aangebragt , ook

steenko

lenkarren werden voor de hekken geplaatst , om
elken doortogt te verhinderen .

In zulk eenen

ellendigen toestand werd Brussel reeds gebragt ,
alvorens nog het minste bewijs van cenig geweld
te willen gebruiken , door de beide Prinsen was
te kennen gegeven .
Zoo

hebben wij dan in een vlugtig overzigt

de voornaamste gebeurtenissen van den opstand
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van deszelfs begin

af aan tot aan den len Sep

tember 1830 geschetst.

Dit was de dag dat onze

geliefde en dappere Kroonprins zijne intrede in
Brussel deed.

Deze en de daarop volgende ge

wigtige gebeurtenissen zullen den inhoud van een
volgend stukje uitmaken , waarvan wij de uitgave
zooveel mogelijk zullen bespoedigen.

Wij eindigen dit ons eerste stukje , met den
hartelijken wensch , dat de verschrikkelijke' vlam
des oproers , die in onze Zuidelijke Provincien is
opgegaan , en zich nog meer en meer verspreidt,
spoedig
door
en

de

moge worden gebluscht,

op dat daar

rampen van zoo vele duizende brave

weldenkende

ingezetenen

dier

gewesten ,

mogen ophouden .
Wat ons betreft , laten wij , als echte Nederlan
ders , gezamenlijk alles aanwenden , om de bano
den , die

óns gemeenschappelijk

naauwste aan

belang op het

elkander verbinden , vast te hou

den , en door onderlinge eendragt , 'meer en meer
te versterken .
Laten wij niet blind zijn voor
het geen wij zonneklaar voor oogen zien , name
lijk ,

dat

den

en fortuinzoekers

de

woelings - geest , door slechthoof
aangestookt,

de

oor

spronkelijke drijfveren zijn van het kwaad , dat
thansons, nog
zoo

gelukkig

brengt.

1

geene twee maanden geleden ,

Nederland ,

weder in

beroering

Zij leggen er zich op toe , om het ge
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huk , het vermogen en de bezittingen van ande
ren zich eigen te maken , en op de puinhoopen
van

brave ,

rustige en nijvere ingezetenen ,

ten

koste zelfs van plundering , brandstichting en an
dere euveldaden , zich zelve te verrijken en te
verheffen .

Wanneer zij slechts hunne misdadige

oogmerken kunnen bereiken , wanneer zij slechts
geborgen

zijn , storen zij zich geenszins aan het
ongeluk van millioenen hunner medemenschen ,
Ten

einde nu des te gelukkiger in dit troebel

water te kunnen bisschen , trachten zij de ver
schillende

standen van onze nationale vereeni

ging , hoe langer hoe meer te verwijderen ;
onderhouden het vuur van weêrkeerigen haat,
en stoken ,

door

allerlei

hulpmiddelen ,

vij

andschap en verdeeldheid onder de bewoners van
elk land , van elke stad , van elk dorp , van elke
streek , waar nog burgers

en

ingezetenen , ver .

draagzaam , liefderijk en broederlijk onder elkan
der wonen ; ja , trachten ons onverschillig te
maken voor het behoud van den roem en eer van
een

volk , dat ook под , door deszelfs trouw

braafheid , verdraagzaamheid , Dijverheid en an
dere voortreffelijke burgerdeugden ,

de bewon

dering en hoogachting der geheele wereld ver
worven heeft .
Laat ons met ernst bedenken ,
dat groote

Staten en bloeijende Steden onver

mijdelijk moeten te grond gaan , wanneer onder
linge verdeeldheid de hechtste zuilen ondermijnt,
het

groote , door eendragt sterke , gezin van één
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sscheurt

en in kleine hoopen verdeelt,

die elk

weder hunne bijzondere eigen belangzoekers hebben.
Hoe velen zijn er niet ,

welke door de die

naren en handlangers dezer , zoo gruwelijke op .
roer factie , tot het teekenen van petitien of z00
genaamde grieven , tegen

de

regering ,

op

het

schandelijkste zijn misleid en bedrogen geworden ?
Het is er verre

af,

dat

wij

deze verdwaalde

landgenooten daarom eenigzins willen verdenken
in de opregtheid hunner liefde voor het Va
derland , den . eerbied voor den Koning, en
den standvastigen wil om zich als rustige en vrede
lievende burgers te blijven gedragen ;

maar

zij zullen nu toch , zoo wij vastelijk vertrouwen ,
met een overtuigend gevoel inzien , welke helsche
bedoelingen

die factie achter dit grievenmasker

heeft verscholen gehouden ;
lijke strikken
gen ;

men hen

in welke

gevaar .

heeft zoeken

te van

en hoe zij , onschuldig , de medewer

kers zouden zijn geworden tot den ondergang van
hun

Vaderland .; ja ! hoe zij

met eigene han

den het geluk , de rust en de welvaart van hunne
eigene huisgezinnen en dat hunner medeburgers
zouden hebben verwoest en verdelgd.
Waarde landgenooten ! dat wij dan als kinderen
van éénen God en Vader , als burgers van één on
vergetelijk dierbaar vaderland , ons vasthouden aan
den

Koning, aan

Oranje,

het doorluchtig geslacht van

die de grondleggers en ook ten allen

tijde, met goed en bloed , de bevorderaars van ons
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geluk en welvaart , van onze rust en vrede ge
weest zijn .
Dat wij ons om Hem scharen , met
al die eerbied , die liefde , die krachten en dat ver
trouwen , welke Hoogstdezelve in zulk eene hoogę
mate

verdient.

kent

de

Zijne geheele regering kentee

voortreffelijkste ,

zorgelijkste ,

de

vaderlijkste ,

de liefderijkste belangstelling

de

voor

het geluk van onderdanen , waarvan de geschie
denissen van alle eeuwen , immer ofte ooit van

eenen Vorst , eenig voorbeeld hebben opgeleverd .
dit

miskennen ,

maar het nageslacht zal nog Zijnen

doorluchti

Snoode

ondankbaren

mogen

gen naam eerbiedigen , door de negentiende eeuw .
met den naam oan de eeuw van WILLEM den ſen
te vereeuwigen !
Stellen wij dus ons vertrouwen op God , op
onzen Koning , en op onze onderlinge eendragt
en , dat ook boven alles die eendragt gesterkt
worde , door eene blijvende
onder

draagzaamheid

-voortreffelijke
bestaat

toch

Godsdienstige ver

elkanderen .

Deze

200

oud - 066r - vaderlijke burgerdeugd ,
in de algemeene hoogachting en

liefde voor alle menschen , die wel in hun ker
kelijk geloof en hunne godsdienstige gevoelens
van

verschillen , maar echter in hun

elkander

leven en in hunnen omgang , regtschapene, mensch
lievende menschen zijn ,

en

ook

door hunnen

godsdienst, tot deugd en onderlingen vrede ver
maand worden .
den Algoede

Deze verdraagzaamheid bewijst

ons dagelijks , daar

Hij ,

zonder
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aanzien van persoon of van geloof, de liefderijke
Vader van alle menschen is , en aan alle Zijne schep
selen , die Hij het leven schonk , Zijne zegeningen
Priesters en Leeraars ,
doet deelachtig worden .
gelijk reeds velen zoo loffelijk gedaan hebben
zullen daarom hunne hooge en dure verpligting
gevoelen , door hunnen gewigtigen invloed op het

hart hunner geloofsgenooten ,

deze

zegenvolle

verdraagzaamheid onder ons te helpen bewaren
en te versterken , en , zóó denkende , zóó doen
de , zullen wij door eendragt , ook in het mid
den

der staatsorkanen , hecht en sterk blijven ,

als eene rots , waar tegen alle de woelingen van
kwaadwilligen zullen verbrijzelen , en geene slecht
hoofden , alleen door lage en vuige hartstogten
gedreven , zullen in staat zijn het geluk onzer
huisgezinnen , en het bezit onzer haardsteden en
altaren te

komen verwoesten.

Zóó zullen wij ,

onder den Goddelijken bijstand , als een roem
waardig volk , blijven bestaan , en , na dat
stormen

de

zullen hebben uitgewoed , eene nieuwe

rust , eene nieuwe kalmte , eene nieuwe zon van
voorspoed , ons het manmoedig doorgestane leed
weder doen vergeten , bij de bevestigende waar
heid onzer geheiligde oud - vaderlijke , nationale
nederlandsche spreuk:

EENDRAGT MAAKT MAGT !!

1
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BIJLAGE N °. 19:

EERSTE AFKONDIGING ,

Burgemeester en Schepenen aan hunne Medeburgers.

Wanorde heerscht in onze schoone stad ; welke ook
de redenen zijn mogen , men moet ze doev ophouden.
Om tot dit doel te geraken , en aan den wensch vaq
de inwoners te voldoen , hebben wij tot de volgende
maatregelen besloten
De troepen zijn verzocht, geworden in de kasernen
terug te trekken en hebben hare tusschenkomst in
een jammerlik strijdperk doen ophouden.
Het regt op het gemaal is van heden af aan opge

heven en zal door geene andere belasting van dien
aard , onder welke benaming ook , vervangen worden .
Mogten er nog cenige regtmatige verzoeken te doen
zijn , dat men zich tot ons rigte ; wij zullen onze por
2
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gingen bij die onzer brave Medeburgers voegen , ten
einde hun eene volkomene voldoening te doen erlangen .
Dan deze maatregelen zullen nutteloos zijn , indien

de rust niet hersteld wordt , zij alleen kan de geluk
kigste gevolgen te weeg brengen ; de wanorde en het
bloedvergieten, die geheele huisgezinnen in rouw dom
pelen , kunnen niets dan ellende te weeg brengen.
Medeburgers! Hoort daar de stem uwer overheden .
Zij waken voor het algemeene welzijn ; maar uwe me
dewerking is hun volstrekt noodzakelijk ; dat elk zijne
haardstede verdedige , dat zich provisionele wachten
vormen in elke wijk ; dat eene vrijwillige verlichting
gedurende den nacht de straten verlichte. Wat ons
betreft, wij blijven in het midden der stad , en zullen
dezen , ons door onzen pligt voorgeschrevenen , post
niet' eerder verlàlen , dan padat de zoo vurig gewenschte
rust weder zal hersteld zijn.
Het is aan de ingezetenen , dat provisioneel de waak
zaamheid over de publieke en particuliere eigendommen
wordt toevertrouwd. De overheden roepen daartoe uwe
eer en vaderlandsliefdę in , waarop zij zich verlaten,
Gedaan in de Zitting, van den Raad op het Stadhuis
den 26 Augustus 1830.se

( was get.) L. DELVAUX DE SAIVE ,.
CUIJLEN , Secretaris .
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***
AFKONDIGING .

Burgemeester en Schepenen der Stad Brussel.
Overwegende, dat om de goede orde door de Bur
gerwacht ( Garde bourgeoise), die zich op den dag van

BIJ LAGEN
gisteren , uit eigene beweging , heeft zamengesteld , te
handhaven , elk goed burger hieraan dient deel te nem
men ; ten einde de middelen te vermeerderen , om de
Burgerwacht, welke reeds gisteren in werking was , te
helpen verligten .
Noodigen alle burgers van Brussel uit , om zich te
wapenen , en zich te verwoegen bij de Kapiteins hunner
respective wijken , welker namen hieronder volgen , ten
einde ingeschreven te worden op de naamrol der Bur
gerwacht, en het onderscheidend teeken te dragen , het
welk door de Burgerwacht is aangenomen , te weten :
het dragen van het nummer hunner wijk ( Section ) voor
den hoed.
Kommandant en Chef , Baron van der Linden d'Hooge
porsts

Tweede Kommandant , Majoor van der Smissen ;

Majoors :
paard.

1. Hottor , Kommandant der Burgerwacht te

2. Gay , Tweede Kommandant der Burgerwacht

te paard. 3. Fleury du Ray. 4. Plentinckt Janssens.
5. Jean Palmaerf. 6. de Graaf de Bocarme , Adjudant
Majoor.
7. Graaf van Hogendorp , Adjudant Majoor,
8. Baron Frederic de Sócus , Adjudant Majoor.

Generaal Adjudanten : Prosper de Brabander , Baron
de Felner ), Charliers , Dodgmont, Maximilien Del
fosse , Adolphe Hauman , Plaisant , Advokaat , Eduard
Steveus , Advokaat , Vleminckx , Med . Doct.
.
Kapiteins : lo wijk man Gelder Paris. 2. Basse.
6. F. Meeus.
L. Goffin , A. Blaes. 5. Hagemans.
7. Latour.

8. Michiels.

Brussel , 27 Augustus 1830.

De Kommandant
(get)

Baion EM D'HOQOVORST,
2%
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BIJLAGK Nº. III.

REGERING DER STAD BRUSSEL .

PROCLAM AT I E.

Ingezetenen van Brussel, aan u zijn de buitenspo
righeden niet te wijten , die sedert gister avond , de
beroering in deze stad hebben verspreid .
- Zij kunnen niet anders zijn dan het werk van lie
den zodder grondbeginsel , vreemd

aan uwe schoone

stad en welligt aan geheel Nederland , of die ten min
ste niet waardig zijn tot Nederland te behooren . Wat
U betreft, gij Brusselsche werklieden , algemeen be
kend als lieden van rustige en arbeidzame zeden , gij
lieden zijt te verlicht en te verstandig , om niet te
weten , dat door de openbare gestichten te verbranden
of te verwoesten , gî bij alle de welgestelde burgers ,
vooral bij de kooplieden en fabijkanten , eene voor de
nijverheid en dus ook voor uwe eigene belangen nood
lottige ongerustheid zoude doen geboron worden , en
dat gì daardoor uit uw midden tevens zoude verwi
deren , die vreemdelingen , die u werk en levenson
derhoud verschaffen .
Eene uit onze medeburgeren , zamengestelde talrijke
burgerwacht, en waarvan de opperhoofden aanspraak
hebben op het openbaar vertrouwen , waakt voor uwe
veiligheid , verlaat U op hen , leg af uwe wapenen , en
keert naar uwe werkplaatsen terug ; stelt U , ten aanzien
van uw welzijn , gerust op de zorgende liefde yan uwe
overheid .

Brussel 27 Augustus 1830 .

BIJ LA G E N.
BIJLAGE N" , Iy .
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P R O CL A M A T I E.

Alle volks- zamenscholingeó ( attroupements) op de
staten en openbare pleinen zijn verboden .
Door volks - zamenscholing wordt verstaan , iedere
vereeniging van meer dan vjf personen.
Wanneer deze , da ter verwijdering te zijn aange
maand ,

zulks weigeren ,

zullen zg onmiddelik door

de gewapende magt worden uit een gedreven.
Een ieder die deel heeft in den onderstand der
armenverzorging , en die aan eenige volks- zamenscho
ling zal hebben deel genomen , zal voortaan van dezen
onderstand verstoken blijven. De ingezelenen worden
uitgenoodigd , om tot nader order de voorgevels hun
ner huizen te verlichten .
Insgelijks zal, tot nader order , de rast klok ( Cloche de
retraite ) ten 10 ure luiden , ieder na dit uur op de
straten aangetroffen wordende persoon , zal in verze
kerde bewaring worden genomen .
Gedaan ор het Stadhuis van Brussel den 27. Augas
lus 1830.

( get.) L. DE WELLENS.
Ter Ordonnantie : P. CUYLEN , Secretaris .
BIJLAGE No. V.

PROCLAMATIE

Inwoners van Brussel.

Het gerucht had zich verspreid , dat militaire troepen

BIJ L

A G E N.

op Brussel aanrukken . De Kommandant der gewapende
burgermagt haast zich u te berigten , dat door de mi
litaire overheid orders gegeven zin , om dezelven te be
letten binnen de stad te komen , en om aan dezelve
te bevelen terug te blijven.
De veiligheid der stad Brussel blijft derhalve uitslui
tend toevertrouwd aan de brave burgerwacht, die tot
heden zoo wel haren pligt heeft vervuld ,
Eene deputatie van brusselsche Notabelen vertrekt
&
naar 's Gravephage.
In afwachting van derzelver terugkomst , zal de in
de hooge stad gestationneerde militaire magt werkeloos
blijven . De Officieren , Kommandanten der gewapende
burgermagt hebben op hunne, eer zich verbonden zich
te zullen doen eerbiedigen,
Brussel 28 Augustus 1830.
De Kommandant der Burgerwacht,
Baron VAN DER LINDEN D'HOOGVORST.

BIJLAOE No. VI.
PROCL A M A T I E.

Wij Generaal Majoor , graaf van Bylandt, Komman
dant en Chef der militaire magt in de provincie Zuid
Braband , in overleg met de overige militaire autoriteiten
dezer stad , geven te kennen aan de ingezetenen dezer
residentie , dat wij met de voornaamste opperhoofden
der gewapende burgermagt van Brussel overeengekomen
zijn , dat de heden in deze stad gewacht wordende
troepen , niet sullen binnenkomen , 200 lang de inges
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zetenen dezer residentie alle de in dezelte gevestigde
burgerlijke overheden eerbiedigen , en de goede orde
bewaren zullen ; welke goede orde de voorbaamste opo
perhoofden der gewapende burgermagt zich verbinden
te doen handhaven in 'het belang van allen , en voor
het welzijn van ieder burger.
Hoofdkwartier te Brussel 28 Augustus (1830. Margone is
disa rashwin

De Komthandant en Chef vooornoemd . 1
WILLEM

Graaf VAN BIJLANDT: *
** 12 *

BIJLAGE NO VII. *

1 . **

* .!

ADRES AAN ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING .: *

SIRR !
1.200derived

tobe preservops.veritatis

oh

odina!

De ondergeteekenden , uwe eerbiedige en getrouwe
onderdanen , nemen , in de moeijelijke omstandigheden ,
waarin de stad Brussel, en de andere steden van het
verkeeren , de vrijheid', "výjf van derzelver mede
burgers , de Baron Josef Hoogvorst , Graaf Petix de
Mérode, Gendebien , Frederic de Secus en Palmderti
rijk

( vader ), " naar

Uwe Majesteit

af te zenden , om

aan

Hoogstdenzelven kenbaar te maken , dat de goede ingen
zetenen nooit in eene dergelijke krisis meer de achting
van U. M. en de algemeene erkentelijkheid verdienden .
Door hunne veerkracht en " moed hebben zij in drie
dagen de gevaarlijkste opschudding gestild en de groot
ste wanorde doen ophouden. " Dan ,

Sire , ' zöj mogen

het Uwe 'Majesteit niet verbergen , de ontevredenheid
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heeft diepe wortelen geschoten ,

overal gevoelt mer

een beilloos stelsel van: Ministers , die onze begeerten
en behoeften miskennen. , : Thans meester van de woer
lingen , waarborgt echter niets de goede ingezetenen
van Brussel , dat, zoo de natie niet te vreden gesteld
wordt , zij niet zelf de slagtoffers van hupne pogingen
worden , zij smeken U derhalve , Sirel

bij al de edele

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

dus , een einde aan hunne billijke klag

Yol vertrouwen op de goedheid en
ten temaket
regtvaardigheid van U. M. hebben zij hunne medebur
gers alleen afgezonden , om de aangename zekerheid te
dat de grieven , waarover , men zich , be
k laagt, 200 spoedig als dezelve bekend zullen zijn ,
ook hersteld mogen worden .

verkrijgen ,

De ondergeteekenden houden zich overtuigd, dat
een der beste middelen om dit gewenschte doel te be
reiken , de spoedige bijeenroeping der Staten Generaal
zal zijn

Smile 15

Brussel , den 28. Autiktus 1839-1905
juda
nors gb pa
i issif

1974 no :
sherr

( geteekend ) „ Baron Ent. d'Hoogvorst ; Baron de sem
cas; A. J. Moyard . Majoor der, Burgerwacht, Graaf
Werner du Mérode ; Fred . de Sécus, lid der Staten
van Henegouwen ; F. Michels, Kapitein der, 8e Secties,
Graaf de Lalain , Garde , F. Opdenbosch , fabrijkant ;
Ed. Stevens, Advocaat
E. Ducpetiaur, Advocaat ;
L. Jottrand , Advocaat ; J. Plaisant, Adyocaat; Jean
Palmaert zoon , Majoor der 5 € en 60 Sectien; J. ναι :

der Linden , Notaris ; Ed. van der Linden , Advocaat ;
Palmaert vader , koopman ; 4. van der Meeren , Ma ,
joor der ze en 2e Sectien ; Rouppe , . Oud -Maire der
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Stad , Luitenant: der 5e Seclie ; Graaf Cornet de Goes ,
lid der Staten . Generaal ; P. Lesbroussard , Professot';
Å.

Bosch ,, Advokaat;

Charliers Dodomond , Generaal

Adjudant ;' Vleminck.., Med. Doctor ; Graaf Ch . Dan
delot , Luitenant; J. B. Ghiesbrecht , Luitenant, Baron
F. de Wikersloot , Graaf Filiz de Mérode, Garile ;
Baron J. d'Hoogvorst , . Oud -Maire van ..Brussel en lid
der Provinciale Staten ; J. van Delft , Rentenier ; Mar,
Delfosse ,

koopman ; Graaf de Bocarme, Adjudant ;
Gendebien , Advokaat ; G. Hagemans, Kapitein der 50

Sectie ; Baron de Sécus , lid der Staten Generaal ; Syl
vain van de Weyer , Advokaat en Bibliothecaris ; J.
de Wökersloot, i Kapitein ; Fleury Durdy , Majoor ;
Huysman d'Annecroix , lid der Staten Generaal , Garde ;
van der Smissen , Tweede Kommandant ; F. Maskens,
Eigenaari Pletincks ,

Majoory : Pletincke ,

Kolouel ; Hauman , Advokaat;
der Garde te paard.

Hottoni,

Luitenant

Kommandant

BIJLAGE N°. Yili.

P R O CLA MAT I E..

1.

Dappere Spitsbroeders ! : 9

Gj hebt door uwe standvastigheid de orde en rust
in uwe stad hersteld ;
verdienstelijk gemaakt .

gij hebt u ,' aan ' uw Vaderland
Maar staande dat gij ter ver

dediging uwer haardsteden en der algemeene vrijheid ,
onder de wapenen waart , was thet onze pligt, aan den
Koning , de waarheid te doen kennen . Eene Deputas

BIJ L A G E N.

30

tie , zamengesteld uit vijf burgers , te weten : Graaf
Felic de Mérode , Palmaert (vader ), Fredric de Sém
cus , Gendebien , Baron Joseph d'Hoogvorst , door uwe
voornaamste opperhoofden benoemd , is daar 's Graven
hage vertrokken . Zij zal den Koning een adres aan
bieden , hetwelk bekend is gemaakt, en aan uwe re
spective kapiteinen zal worden uitgedeeld.
Medeburgersl gaat, in afwachting van hare terug
komst , voort, de veiligheid der stad te bewaken,

Is

het noodig , dat ik , da alles wat gij reeds gedaan hebt
u nog aanbevele , om op uwe posten , en onder de
wapenen te blijven ?
Uit het Hoofdkwartier op het Stadhuis te Brussel ,
den 30 Augustus 1830 .

De Kommandant en Chef der Burgerwacbt,
( get.). Baron VAN DER LINDEN D'HOOGVORST.

BIJLAGE N °. IX .

DAG ORDER.

De Kommandant en Chef der Burgerwacht aan zîne
Medeburgers
Waarde Medeburgers!

Getroffen door de getrouwheid , de orde en den jjver,..
welke gij van het begin onzer onlusten onvermoeid
hebt blijven betoonen , gevoel ik levendig , dat ik ver

BIJ DRAGEN
schuldigd

ben ute

betuigen ,

hoe gelukkig ik mij

reken , aan uw hoofd geroepen te zijn .
Het ophouden der wanorde , met zoo veel voorzig
tigheid als klem , en na een bewonderingswaardig ge
duld van acht en veertig uren , gehandhaafd , en de ge
heele in orde brenging der Burgerwacht, doen de ver
moeijenissen en het waken ,

welke gj , gedurende ver

scheidene dagen hebt doorgestaan , verminderen.
Blijft standvastig in uw eervol gedrag, en bedenkt ,
mijne waarde

Medeburgers ! dat gij de heiligste aller

pligten vervult , de bandhaving der algemeene vrijheid,
en de bewaring uwer haardsteden .

Brussel den 30 Augustus 1830 .

De Kommandant en Chef,
(was gets) : Baron VAN DER LINDEN D'HOOGVORST :
1

1
BIJLAGE N °. Xsan ingin bertsonnten sonra

WIJ WILLEM , BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NE
DERLANDEN , PRINS

VAN

ORANJE-NASSAU , - .OROOT

HER’TOG VAN LUXEMBURG , ENZ. ENZ , ENZ .

Puis
Gezien de laatste

van art. 97 der grondwet.

Hebben goedgevonden en verstaan de Staten -Generaal
buitengewoon bijeer te roepen te 's Gravenhage , tegen
Maandag den dertienden September aanstaande
En zal Ooze. Minister van Binnenlandsche Zaken zorg
dragen voor de onverwijlde mededeeling dezes aan de
onderscheidene leden van de beide Kamers der Staten
Generaal, terwijl voorts afschriften van dit besluit zul

12
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len worden gezonden aan onzèn Minister van financier
en aan de Algemeene Rekenkamer , tot infornaatie en
uarigts
'sGravenhage , den 28sten Augustus 1830. 's
3

( geteekend )

WIL L

...,

E M.

Van wege den Koning , vis she
( geteekend ). J. G. DE MEY VAN STREEFKERK .

BIJLAOE Nº. XI.
De Staatsraad Gouverneur aan de bewoners van Luik .
gewigtige gebeurtenissen die te Brussel voorge
vallen zijn , verpligten ons buitengewone maatregelen te
De

nemen, ten einde de wetlige autoriteit en de openbare
rust te bewaren ,
vereeniging
der gemeente - garde
Wij hebben de
de vereeni
ging der
bevolen , welke onverwijld zich zal vereenigen , om ge

zamenlijk met de militaire magt de voornaamste posten
te bezetten .
De regering van Luik zal zich bezig houden om
eene Burgerwacht op te rigten , belast om voor het
gezag der wettige autoriteit te waken , gezamenlijk met
de gemeente - garde en de militaire "magt.
Eene commissie voor de publieke veiligheid , zamen

gesteld uit de achtbaarste ingezetenen dezer Stad ,
wordt opgerigt , om , gezamenlijk met de gevestigde
autoriteit dusdanige middelen te beramen , als noodig
zullen geacht worden , om de algemeene rust te be
waren.
Wij vermapen de burgers om de wetten en de ge •

1
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vestigde overheden te

13

eerbiedigen , allen hebben er het

grootste belang bij.
( geb.)

SANDBERG .

BIJLAGE No. XII.

De prijzen der voornaamste fondsen waren volgens
het Algemeene Handelsblad op den 20 Julij 1830 , vóór
de laatste omwenteling in Frankrijk als volgt :

Werkelijke schuld.

·

a 2 pct.
Handel Maatschappġ. a 4. pCt.

Frankrijk
Rusland

a 3
a 5

65 ! pct.
95. pCt.

PC . 80 pCt.
pct. 106 pct..

revi Op. 4. Augustus 2830 , na de revolutie .

Werkelijke sehuld .
a 2. pCto
Handel Maatschappij. a 4. pCt .

62 pCt.
94 - pCt.

Frankrijk.
Rusland .

72 pCt.

a 3

pct.

a 3. pCt. 104

pCt.

Op 20 Aug. 1830 , vóór den opstand in Belgie.

Werkelijke schuld .
Handel Maatschappij.
Frankrijk
Rusland .

pct. 60

pct.

a 4

pct.

92

pct.

a 3

pct.

78

pct.

a 5 pct. 103

pCt.

à 2

3
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..Op den a September 1836 , na den opstand in Belgie.

Werkelijke schuld . . a 2. pct.

53

pCt.

Handel Maatschappij.

a 4 , pct.

86

pct.

Frankrijk . .

a 3

pct.

74

pct.

a 5

pct. 100

pCt.

Rusland .

.

BIJLAGE N °. XIII.

WIJ WILLEM , PRINS VÄN ORANJE , EN FREDERIK , PRINS
** DER NEDERLANDEN .

a Ingevolge de orders van Zijne Majesteit binnen deze
Stad gekomen , ten einde middelen te beramen , om te
doen wat krachtdadigljk zou kunnen bijdragen tot het
welzijn in een gedeelte der. Nederlanden , door overal
de geschiktste maatregelen ter bereiking van dit oog
merk met de meest mogelijke veiligheid te nemen ; is
het ons voegzaam ' toegeschenen , te beginnen met , in
naam van Zijne Majesteit, het genoegen te betuigen ,
dat Hoogstdenzelven de eendragt en het goed gevolg
verschaft, hebben , waaraan de gansche bevolking van
Antwerpen vastgehouden heeft , en waarmede zij eene
orde en rust heeft weten te handhaven, welke eenige
aan de Stad Antwerpen vreemde lieden of ledigloopers
wilden verstoren .
« Na deze eerste uitstorting der gevoelens, die ons
bezielen , sints wij ons bevinden te midden van zoo
vele burgerlijke en militaire ambtenaren , zoo vele ei
genaars , kooplieden , hoofden van fabrijken , huisvaders
van allerlei stand , even beminnelijk door hunne trouw ,
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even belangstellend in de rust , welke wij hier genie
ten , hebben wij onze bijzondere aandacht bepaald op
de

te nemen maatregelen ,

het

waken en

om

niet boven noodzaak

de vermoeijenissen te verlengen , die

bezwaarlijk door de rusty welke men nemen kan , her
steld worden , als de bezigheden van den handelen
andere pligten , bijna al de uren van den dag weg
nemen .

Derhalve

willende

waar mede wij

gebruik

maken

van

de magt,

door den Koning bekleed zijn , is het

ons zeer aangenaam geweest , de onvermijdelijke maat
regelen voor de veiligheid eener vesting , en in zoo ge
wigtige omstandigheden gebruikelijk , te kunnen doen
gepaard gaan met die , welke ons het vertrouwen , dat
wij in de huisvaders van allerlei stand stellen , toela
ten , zoo wel als het gedrag tot dus verre door de
burgerlijke overheid der Provincie Antwerpen gehou
den . Dien volgens hebben wij be sloten de volgende
bepalingen vast te stellen :
1. De maatregelen , iusschen den Generaal Kom
mandant van de 49 militaire divisie en de burgerlijke
en plaatselijke overheid van de Provincie en stad Ant
werpen te beramen , zullen voor eene buitengewone
commissie gebragt worden .
2. Tot leden van die commissie worden benoemd ,

de Luitenant - Generaal - Baron Chassé ,

de Gouverneur

en de Burgemeester van Antwerpen . De chef van den
staf van het gezegde groot-militair-kommando, wordt
tot Secretaris der commissic benoemd,
3. De zaken , in die commissie te behandelen , zul
len door den heer Luitenant - Generaal - Baron Chassd ,
chef van het 4° groot-militair- kommando , voorgesteld

B IJ L A G E N.
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worden , die in spoed vereischende gevallen , op zine
verantwoordelijkheid , onvermijdelijke maalregelen zal
{
kunnen doen uitvoeren ...
4. Bij deze wordt geene verandering gemaakt in de
beschikkingen , welke volgens de wetten en reglemen
ten aan de superieure militaire autoriteit toekomen .
5. Het tegenwoordig besluit zal door den Heer Gou
verneur der provincie Antwerpen
algemeen en

van

ter kennis van het

de hiervaren gepoemde , kommissie

gebragt worden .
27
Gedaan te Antwerpen , 30 Augustus 1830.
( geteckend )
( geteekend )

wat

WILLEM ," Prins van Oranje .
FREDERIK , Prins der Nederlanden,

KRIJGSLIEDEREN

VOOR HET

STUDENTEN - JAGERKORPS

DOOR

Mr. L. Ph . C. van den Bergh ,
VRIJWILLIGER .

TW

E E DE

DR U K.

KART

TE UTRECHT
GKDRUKT EN TE BEKOMEN BIJ N. VAN DER MONDE.
1830.

TE

WAPEN.

Te wapen Burgers ! op te wapen .
Het vaderland is in gevaar ;

Laat alle twist en tweedragt slapen ,
Bidt God dat hij het land bewaar !
Op Burgers! Burgers! op te wapen !
Het vaderland is in gevaar.

Hoe ! zou een hoop van onverlaten

Den Koning honen zonder straf ?
Wij regt en eer verguizen laten ,
En ' t rustig aanzien koud en laf ?
Ten strijd dan Willems onderzaten ,

Onze eer hersteld , of 't heldengraf !

4
Wat geven we om dit nietig leven ?
Wij sterven als Bataven vrij.
' t Is zoet voor land en Vorst te sneven ,

De Waalsche vrijheid vloeken wij !
Voor land en Vorst het zwaard verheven !
Wij leven en wij sterven vrij!

Al muit een deel der legerscharen ,
Geen nood o Vorst ! wij staan er nog ,

Wij zullen vrij ten hemel varen ,
En sterven uwe zonen nog ,
En God zal ' t vaderland bewaren ,
Hij is de God der braven toch .

Bataven ! broeders ! op , te wapen !
Ten strijd ! de vrijheid of de dood !
Die valt , zal in den hemel slapen ;

Terwijl zijn volk zijn naam vergoodt.
Op Burgers ! Burgers ! op , te wapen !
Met God ! de vrijheid of de dood !

AAN MIJNE MEDEBROEDERS .

None but the brave deserves the fair.
DRL DEM.

Reeds roepen
de trompetten

Den jongling in 't geweer ;
Hij gaat den sabel wetten ,
En werpt de boeken neêr.

Hij ziet de vaan verschijnen ,

Hij hoort alree de trom ,
Hij kust voor 't lest de zijnen ,

En hangt de wapens om.
Komt! Utrechts broederscharen ,
Wij gaan naar 't slagveld heen ,
Daar wachten ons gevaren ,

En roem en eer met een.

6

En Hollands eedle schoonen
Gedenken onze daan.
Slechts hem , dien lauwren kroonen ,
Lacht ook de liefde aan .

De teedre minnelonken

Zijn voor den held alleen ,
Die als de wapens klonken ,
Het eerst ten strijd verscheen .

Maar wee ! die laffe zielen ,
Die siddren voor den dood ,

Die voor de muitren knielen
En vlugten in den nood .
Hem zal bij 't wederkeeren
Geen ' maagd het welkom biên ,
Geen lauwer hem vereeren ;
Hij durft niet optezien .
Komt Broeders , Pallas zonen !

De wapens in de hand !
Wij strijden voor de schoonen ,
Voor Vorst en Vaderland .

OPWEKKING .

Τεθνάμεναι γαρ καλόν επί προμάχοισι πεσόντα
άνδρ αγαθών , περί η πατρίδα μαρνάμενον.
TYRTAEUS.

Op Muzenzonen , op te veld ,

De groote dag breekt aan ;
Ons oud Wilhelmus ingesteld ,

Daar wij ten strijde gaan .

Voor Koning , wet en vaderland ,

Voor orde , huis en haard ,
Blinkt ons het wraakzwaard in de hand ,
Rondom den troon geschaard.

Gelukkig hij , die strijden mag ,
Waar pligt en eer gebiedt ,
Die voor zijn Koning in den slag
Verheugd zijn bloed vergiet.

8

Al siert zijn graf geen marmersteen ,
Of zuilen van metaal ,
Verwonnen vaandels om hem heen ,
Ziedaar zijn eerepraal.

Hem wijdt de vriend een vriendentraan
Maar wreekt hem bovendien ,
Zijn volk verheft zijn' heldendaân ,
En gaat zijn'

grafstee zien .

En keert hij als verwinnaar thuis ,
Hem wacht het heldenloon ,
En dank en lof en feestgedruisch ,
1
En gunst

van maagden schoon .

Soldaten , makkers neemt ons aan ,
Reikt ons de broederhand !
Wij wijden ons d'Oranjevaan ,
En Vorst en vaderland .

En o ! draalt langer niet ten strijd ,
Ten strijd voor pligt en eer !
Al is 't dat hier de dood ons scheidt ,
Wij zien ons boven weêr .

1

JAGERLIED .

Willem ! voor u leven wij ;
Willem ! door u sterven wij.
Utr . Studentenlied .

Vrij klinke de toon van het Jagerlied ,
De Jagers trekken te veld ;
Zij vreezen de woedende Walen niet ,
Zij haken te strijden , waar de eer gebiedt ,
En juichen , ten optogt aangesneld :
Hoog leve de Koning !

En Utrechts edele broederschaar ,
En Leijdens dappere rij
Zij vragen alleen naar het grootst gevaar ;
De hoogste wensch van de Jagerschaar ;
En fluiten de kogels , dan juichen zij ::
Hoog leve de Koning !

Sie

10

Wij vloeken den snooden vrijheidskreet ,
Den waanzin van het gemeen ,
Dat schaatrend de eigene boeijen smeedt ,
En wetten en pligt en eer vergeet;
Vrij zijn wij onder den Vorst alleen ;
Hoog leve de Koning !

Verga , wie snoode den Koning smaadt ,
En het regt en de wetten tart,
En de klank van de vrijheid neemt te baat ,
Maar vrijheid , Koning en volk verraadt!
Hem stooten we 't staal der wrake in het hart.

Hoog leve, de Koning !

De Jagers trekken ten oorlog heen ,
Voor Koning en Vaderland .
Wij dienen WILLEM en anders geen ,
Hem heiligen wij het zwaard alleen ,
Aan hem is ons Neêrlandsch hart verpand ,
Hoog leve de Koning !

1

GLOSSEN OP HET VOLKSLIED :
Wilhelmus van Nassauwe .

Wij vrije Muzenzonen
Verlaten huis en haard ,
Gaan ons den vijand toonen

Om 'sKonings vaan geschaard ,
Wij Nederlands getrouwen ,
Wij dienen met ons bloed

Wilhelmus van Nassauwen ,
Gekweeckt uyt Duytschen bloet.

Hem heeft het hart gezworen
Eene onverbreekbre trouw ,
Een trouw die Neêrland hooren ,
En in ons eeren zou ;
En WILLEM van Nassauwe

Vervult ons hart met moed :
Het Vaderlandt ghetrouwe
Syn wy tot in der doedt.
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Wij strijden voor de regten
Van onzen vrijen Vorst ,
Het rot gaan wij bevechten ,
Dat hem versmaden dorst .
Komt Broeders! in campagne ,
Des Konings regt verweerd ,
Een Prince van Orangie
Is hy ory onderdeerdt.

In Godes vrees te leven
Heeft hy altydt getracht ,
Daerom wordt hy verdreven ,

Om landt en luyd ghebragt.
Maer God sal hem regheeren ,
Als een goed instrument ,
Dat hy magh wederkeeren
Al in syn regiment.

Dus Broeders , Muzenzonen ,
De wapens in de hand !
Vloek hun , die WILLEM honen
En 't dierbaar Vaderland !

Zijn wij den Vorst getrouwe ,
Getrouw tot in der doedt
Wilhelmus van Nassauwe ,
Gekweekt uyt Duytschen bloet .

10. VIVA T.

Io vivat , Io vivat !
Valete studia !
Pro patria pugnabimus ,
Et hostes profligabimus ;
Io vivat ! Io vivat !
Valete studia !

Ad arma vocat gloria ;
Petamus gladium !
Pro Rege , lege , patria ,
Relinquimus altaria ;
Io vivat ! Io vivat !
Valete studia !

Valete grati proceres !
Vale Academia !
Parentes , quos relinquimus ,
Puellae , quas diligimus ,
Io vivat! Io vivat !
Valete studia !

ONZE VOORNEMENS .

Aan Neêrlands brave krijgerschaar ,
Heil , hulde en broederschap !
Wij deelen roem

en doodsgevaar,

Dus , trouwe makkers met elkaar ;
Wij drinken broederschap !

Al trekken wij van huis en haard ,
Het oorlogszwaard op zij ,
Al staan wij om de vaan geschaard ,
Toch blijft ons de Academie waard ,
Studenten blijven wij.

Gevierde schoonen dezer stad ,

Vergeet de strijders niet ;
Al hebt ge in lang geen brief gehad ,
Toch trekt ons harte naar de stad ,
Wat ook het uitland biedt.

15

Wij zingen daaglijks u ter cer ,
Gelijk in vroeger tijd ;
Eens keeren we als verwinnaars weer ,
Dan leggen wij de wapens neêr ;
U blijft ons hart gewijd.

Wij willen fier ten strijde gaan
Voor WILLEM , onzen Vorst !
Een goed Student , goed onderdaan.
Hem heffen wij 't Wilhelmus aan ,
Gejuicht uit vrije borst.

Dus broederschap aan 't Neêrlansch heer !
Studenten in het hart !
De schoonen , trouw , en liefde en eer !
En hulde aan WILLEM , onzen Heer !
En wrake , die hem tart !

1

VADERLANDSCHE

UITBO E ZEMINGEN .

EEN VIJFTAL

DICHTERLIJKE BIJDRAGEN.

DOOR

J.

B.

CHRISTEMEIJER

NED .
LETTERK

Te UTRECHT ,

bij VAN PADDENBURG &

COUP.
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Ten voordeele van de zaak des vaderlands.

Is dit die grond , in vroeger jaren ,
Door 't heerlijkst voorgeslacht betreen ,
200 grootsch ontwoekerd aa ! de baren ,

Door zou veel bloeds eens vrijgestreên ?

R HIJNVIS Feith.

De volgende dichterlijke opstellen , van tijd tot tijd ver .
vaardigd ter gelegenheid van verschillende groote gebeur
tenissen , die het lot des vaderlands van nabij betroffen ,
waren aanvankelijk niet tot eene afzonderlijke uitgave be
stemd.

Een tweetal derzelve werd , in een vaderlandsch

tijdschrift of elders , door den druk publiek gemaakt ; twee
andere deelde ik aan eenige vrienden in handschrift mede.
Thans vinde ik mij opgewekt , om dezelve , vermeerderd met
eenige regelen op de tegenwoordige omstandigheden des tijds
toepasselijk , hier bijeengevoegd in

het

licht te

geven .

Immers, het gunstig onthaal , waarmede de vroeger

A 2

van
mi

mij uitgegeven prozaschriften zijn ontvangen , doet mij de
hoop voeden , dat ook deze lettervruchten , vooral bij de
bezitters der laatstbedoelde , een goed vertier mogen
den .

vin

Mogt dit het geval zijn , dan zoude het oogmerk ,

op den titel uitgedrukt , bereikt , en tevens beantwoord wor
den aan den wensch , waarmede ik dezelven op het altaar
des vaderlands te neder leg:

in October

1830
Chr- .

BIT

BIJ HET ALNBREKEN VAN DEN DAGE
RAAD DER VERLOSSING VAN

cm

NEDERLAND .

( November 1813.)

Wat blijde juichstem doet zich hooren ?
Wat vreugdgalm wordt alom verspreid ?
Wat englentoon suist ons in de ooren ?
Wat maar van vreugd en vrolijkheid ?
Hoe ! ... Is 't geen droom ?

Zou 't mooglijk wezen !

Is dan de dag des heils herrezen ?
Die dageraad , zoo lang verwacht ;
Die dag , zoo vurig afgebeden ; ...
Die dag , nu twintig jaar geleden ,
Verdwenen voor den zwartsten nacht !

Hoe ! ...

(

6

)

Hoe ! ... zou geen list ons weêr bedriegen ?
Zou 'r dan geen hersenschim meer zijn ?
Zou niet , op nieuw , die tijding liegen ,
En we ons misleiden met den schijn ?
Hoe vaak toch zagen niet onze oogen ,
1 Op eenmaal
, alle hoop vervlogen ,
Als 't nabij de vervulling was !
Hoe dikwijls werden de oorlogsvanen
Ontrold , na 't stillen der orkanen ,
Schoon elk in de uitkomst

Vrede " las.

Hoe ! ... God van onze dappre vaadren ! ...
Hoe ! ... Neêrlands Schutsheer ! trouwe God !
Zou eindlijk dan het tijdstip naadren ,

Bestemd tot wending van ons lot ?
Zou eindlijk dan dat heil weêr dagen ,
Dat heil , dat we eens verwisslen zagen ,
Voor bittren ramp en tegenspoed ! ...
Dat heil , 't welk nog , na twintig jaren
Van jammren , rampen en gevaren ,
De hoop in onzen boezem voedt ?

» 0 ôJa ,

(

2

)

no Ja , dat heil is weêr verschenen !
Reeds breken de eerste stralen door.
Ras zijn de neeylen dan verdwenen .
Houdtmoed ! ... De scheemring gaat eerst voor !"
Dees blijmaar hooren wij verkonden ,
Die maar , ontvloeid aan aller monden ,
Vertroost het hart , beangst van druk ;
En , door die loop in vreugde ontstoken ,
Zien wij de vruchten reeds ontloken ,
Van burgervrede en volksgeluk !

Zoo zien we eerlang , na troostloos zuchten ,
Na 200 veel treurens en geklags :
Wat kwaads de landzaat nog mooy' duchten ;
Den morgenstond diens grooten dags!
0 Dag , het eindperk der ellenden !

Waarheen zich onze blikken wenden .
Ô Dag , het uitzigt onzer hoop !
Gij zult , tot loon van zoo veel lijdens ,
De ontwikkeling van jaren strijdens ,
De rust hergeven aan Euroop ',

Dan

(

8

)

Dan zal het kroost der Batavieren ,
Schoon van der Vaadren deugd ontaard ,
Nog eens de zegeteekens zwieren ,
Om vrijheids tuinmuur heen geschaard !
Dan zal het kroost dier oude braven ,
Die ' t trotsche Spanje eens wetten gaven ,
Hoe lang te snood miskend , veracht ,
Nog in der volken rang herwonen ;
En zich den eernaam waardig toonen ,
Van TROMPs en RUITERS nageslacht !

Ja , de ijz'ren banden , die ons drukten ;
Het juk , zoo vreeslijk hard gesmeed ! ...
Waaronder onze schoudren bukten ,
Tot torsching van ' t verneedrendst leed ;
Dat stalen juk wordt haast verbroken ;
Daar we onze vrijheid zien gewroken ;

De wurgboei, die ons hield gekneld ,
Wordt haast , met kracht , van een gereten ;
De helsche kluisters afgesmeten ,
Van 's dwinglands heerschzucht en geweld .

Ja ,

(

9

)

Ja , zinkt , zinkt weg , gij slaafsche ketens !
Zinkt weg , geweld en dwinglandij !
Zink weg ' , verdrukking des gewetens !

Zinkt in het niet ! ... Haast zijn wij vrij !
Haast ligt het boos gedrogt verslonden ,
Dat in zijn boei ons hield gebonden ;
Der Gallen grootheid neigt ten val.
Haast daagt de wraak , die streng zal straffen ;
Die ons de vrijheid zal verschaffen ,
En 't menschdom vrede geven zal.

Reeds zijn de volken zaamgespannen ,
Om ' t vreemde rot , dat ons verslond ,
Voor eeuwig ... eeuwig weg te bannen ,
Van onzen dierbren moedergrond.
Haast zien we ,' ô vreugd ! - van onze wallen ,
De blinkende adelaars der Gallen ,
Verjaagd , vernield met sinaad en schand !
En in hun plaats , de vanen wappren ,
Van Duitschlands zaamverbonden dappren ,

Vereend tot heil van Nederland !

B.

Dan

(

10

)

Dan zal wcêr Neêrlands roem herleven ,
Hoe zeer geschonden en belaagd ,
Wat vlek 's lands wimpel aan moog' kleven ,
Zij wordt met glorie weggevaagd.
8 Ja , hoe diep we ook zijn gezonken ,
Hoe lang in slavernij geklonken ,
Hoe lang des nabuurs smaad ten buit;
Dat we , ondanks al den nood der tijden ,
's Lands vrijheid goed en bloed nog wijden ,
Wischt de aangewreven schandsinet uit !

Ja , dan herleven de oude zeden .

Dan heerscht weer de oude trouw en deugd.
Dan stellen wij der vaadren schreden ,
Tot voorbeeld aan der Belgen jeugd !
Ja , dan beschermd door Vorst ORANJE ,
Verknocht aan ' t magtig Groot - Brittanje ,
Vereend inet Noorman en Germaan
Zal 't oude Neêrland grootsch herbloeijen ,
In aanzien , magt en luister groeijen ;
Daar tweedragt zal in ' t niet vergaan !

Neen ,

(

)

Neen , helsche tweedragt ! al uw pogen ,
Ontvonko door schandlijke eigenbaat ;
Zal niets meer op ons hart vermogen .
Verzoening kent geen broederhaat !
We eerbiedigen der vaadren woorden ,
Die we als onze eerste lessen hoorden ,
Dat eendragt , magt en sterkte maakt ! "
Was nooit die wijze spreuk vergeten ,
Reeds waar” , bij de eerste oproerkreten ,
's Lands grijze leeuw met vuur ontwaakt.

Welaan dan , broeders ! landgenooten !
Fries , Kenmer , Batavier en Zeeuw !

Uit Bato's stam hervoort gesproten ;
Komt , strijdverwanten van den leeuw !
Waakt op !

Het schrikgedrogt verslonden !

En weêr de pijlen zaamgebonden ,
Des bondels , die verbroken lag !
Komt , wilt Oranje - snoeren vlechten !
De Oranje - band zal sterker hechten ,

Dan immer snoer of band vermag.

B 2

6 Blij

(

12

)

O Blij verschiet , hoe streelt gij 't harte !
ô Uitzigt vol van zaligheid !
Zoo lang verbeid met stille smarte ,

Met mannenmoed en lijdzaamheid !
Hoe ook ons bloedend hart moog' treuren ;
Dat gij ons echter op moogt beuren !
Uw invloed , die de ziel vervult ,
Leere ons , bij 't weiflend , hijgend smachten ,
De toekomst vrolijk in te wachten ,
En sterke ' t lang gerekt geduld !

En Gij , ô groot en eeuwig Wezen !
Die met een wenk ' t heelal regeert !
Dáár , waar ons alles stond te vreezen ,

Hebt Ge alles tot ons heil gekeerd .
Beslisser van het lot der staten !
Wat kan de magt eens dwinglands baten ,

Als Gij , Ô God ! zijn ' val gebiedt !
Zijn wormen - grootheid zinkt te neder ;
En nimmer rijst zijn luister weder ;
Hij wordt met al zijn ' trots te niet.

Spoede

(

13

)

Spoedt aan , spoedt aan dan , gulden tijden ,
Waarnaar het gansche Neêrland smacht !
Opdat uw invloed al het lijden

Van twintig jaren smarts verzacht !
En Gij , 0 God ! sterk Gij de benden ,
Die ge ons ter redding toe wilt zenden !
Strijd Gij voor ons !

Maak Neêrland vrij!

En wil de magt der bondgenooten ,
Bij ' t naadren van dees grond , vergrooten !
Zoo zink’ der Gallen dwinglandij !

HUL .

HULDE AAN GOD .

( Dank- en Bededag van 15 Julij 1815.)

Helden mogen dapper strijden ;
God regeert.
Wie Hem aanroept in het lijden ,
Triuinfeert !
H. VAN ALPHEN.

Zou geen traan ons oog ontvloeijen ,
Voor U , o God , voor U geschreid !
Zoude ons de boezem niet ontgloeijen
Van 't heilig vuur der dankbaarheid !
Ja , 't was Uw werk ,

Uw alvermogen ;

Gij, God ! hadt Neêrlands smart gewogen ;
Gij hoordet Neêrlands noodgebed .
Gij wenktet — en Euroop' verstomde ;
Daar ' t monster zich stuiptrekkend' kromde.
Gij wenktet

Neêrland was gered !

Toen

(

15

)

Toen ' t wangedrogt van Elba's stranden

Geketend aan Ferrajo's kust ,
Nog eenmaal , vreeslijk , klaauw en tanden
Gewet had , heet op bloed belust ;
Toen ' t schrikdier , 'fel in woede ontstoken ,
Zijn keten brullend had verbroken ,
En , 's wachters scherpen blik ontsneld ,
Ons plotsling dreigde te overvallen ,
Toen heeft Uw arm , bij Brussels wallen ,

Des monsters magt te neêr geveld.

Wie woog de bachlijke oogenblikken ?
Wie mat het bange tijdsgewricht ?
Wie durfde Europa's lot te wikken ;

En hield het weiflend evenwigt ?
Gij hadt de kans des strijds berekend ;
Uw hand had de uitkomst afgeteekend ;
Uw plan , ô God ! bleef onverwrikt.
Vergeefs , het kloek beleid der helden ;
De zegepraal der oorlogsvelden
Wordt door Uw

arın alleen beschikt.

Пое

(

16

)

Hoe hoog was niet de nood geklommen ,

Toen 's vijands schriklijke overmagt
Zich stortte op Neêrlands legerdrommen ,
En hen , een wijl , tot wijken bragt !
De gruwbre dwingland ziet dat wijken .
Lair rukt hij , over stapels lijken ,
Nog eens , met dubble strijdkracht aan .
Reeds schijnt de laatste hoop gezonken ;
En 't monster brult , van woede dronken ,

Ter wrake ! Neêrland zal vergaan !"

Maar Gij , de Heer der legerscharen ,

JEHOVAH ! Hoog geduchte God !
Weêrstond den drom der moordenaren ;
Uw arm weêrhield het vreeslijk rot.
Toen ' t lot des strijds zich dreigt te wenden ,
Toen treedt Gij aan de spits der benden.
Daar deinst de schrikbre dwingland af,
Hij , ongewoon aan nederlagen ,
Hij vliedt , de schrik in ' t hart geslagen ,
Beroofd van kroon en heerscherstaf.

ij

Gij

(

17

)

Gij God ! gij streedt voor onze vaadren

Gij streedt ook voor hun nageslacht.
Ô Zie ons dankbaar tot U naadren .

U zij de hulde toegebragt ! C
Wat ook de tijdgeest mogt verstoren ;
Der vaadren moed ging niet verloren .

Hun roem , ons erfdeel , bleef bewaard .
Europa zag den naam dier braven
Door hun herrijzend nakroost staven
Der oudren heldenglorie waard .

Och ! blijf Gij Nederland bewaren !

Het land , door Uwe zorg gered !
Hernieuw de gunst der vroegre jaren !
Verhoor , Ô God , ons smeekgebed !
Wil onzen dierbren Koning loonen .
Behoed zijn dappre heldenzonen !
ORANJES Huis bekroone Uw hand !
Blijf Gij de God , op wien wij bouwen ;

En jeer ons op Uw naam vertrouwen !
Bescherm

het lieve vaderland !

BIJ DE OVERWINNING OP ALGIERS .

( September 1816.)

Triumf ! de menschheid is gewroken ;
Aan ' t regt der volken is voldaan .
Triumf ! het outervuur ontstoken ;

Hef 't lied der overwinning aan !
Triumf ! zie Neêrlands zeebanieren .
Met roem ontkronkeld , statig zwieren ,
Aan de Algerijnsche kust geplant !
Triumf , o volken ! Neêrlands helden
Doen Waterloo's gedenkslag gelden
Aan Afrika’s verwijderd strand .

Triumf ,

(

19

)

Triumf , Europa ! wij herleven.

Wie Neêrlands zeeleeuw smaadheid doet ,
Dien teistren Ruiters dappre neven ,
Voor d ' onberaden overmoed .
Wendt , volken , ' t oog naar gindsche stranden ;
Ziet de Algerijnsche vloot verbranden ;
Dit deden Brit en Batavier.
Hoort Neêrlands donder vreeslijk klaatren !
Hoe knalt de aloude schrik der waatren
Voor de eer der vrije zeebanier !

Wie tuchtigden u ?

spreekt , Barbaren !

Wie offerden uw roofstad op
Aan al het leed der vroegre jaren ?
Wie spleten u den tijgerkop ?
Getuigt , ontembre woestelingen ,
Getuigt , wier vuist u kon bedwingen !
Wien hadt gij honend aangerand ? Ja , brult : „ Europa's waterleeuwen !"
Hoort , volken ! hoort het , latere eeuwen !

't Was ALBION met NEDERLAND .

Nu

(

20

)

Nu nog den kop eens opgesteken ,
Den muil nog eenmaal opgesperd !
Op , tijgers ! komt de schandstraf wreken ,
Die op u neêrgebliksemd werd !
Op ! hebt gij lust

op , schrik der stroomen !

Of zijn de krachten u benomen ?
Krimpt dan van woede , barst van spijt !
Maar leert de ontzagbre kruisvlag vreezen ,
of —

schriklijk zal het vonnis wezen ,

Bij de uitkomst van den tweeden strijd .

Maar neen ! wij zijn aan u gewroken ;
Reeds ligt uw roofnest half vernield ,
De boei der Christnen is verbroken ,

Die ge in dat hol gekerkerd hieldt.
Waagt ge andermaal , ons aan te randen .
Weêr op Europa's wal te landen ,
Verhit op roof , belust op bloed ;
Dan komen we u dien trots verneêren ,
En u ontzag en eerbied leeren

Voor onzer strijdren heldenmoed,

Triumf!

(

21

)

Triumf ! juicht , nijvre handelaren !
Zendt nu de rijke lading uit :
Want op de Middellandsche baren
Werd 's roovers euvelmoed gestuit.
Triumf! juicht , scheeps- en visschers-gasten !
Geen Moor , die meer u aan durft tasten ;
Steekt vry en veilig van uw reê.
Waar Brit en Batavier verschijnen ,
Daar moet straks de Afrikaan verdwijnen ,
Daar bruischt de vrije wereldzee !

Triumf, o dappre vlotelingen !
Triumf , o achtbre heldenstoet !
Europa zag u ' t pleit voldingen ;
Gij wreektet Bona's martelbloed.
Hoort onze dankbre zangen galmen !
Wij strooijen blijde zegepalmen ,
Zet gij den voet op Neêrlands grond .
Triumf ! de menschheid juicht u tegen !

Uw heldenarın verwierf den zegen
Van ' t glorierijkste vreêverbond .

Triumf !

(

22

)

Triumf ! triumf , manhafte braven !

Al is de vrede duur betaald ,
Uw bloed bleef Neêrlands glorie staven ,
Den roem , bij Waterloo behaald.
Neen ! ' t menschdom zal het nooit vergeten ,

De laatste nazaat zal het weten ,
Wat gij voor 't regt der volken deedt.
Triumf ! als eens Algiers zal vallen ,
Dan wijst men nog van ’ t puin der wallen ,
Waar EXMOUTH met CAPELLEN streed.

BIJ HET JAAR FEEST VAN WA
TERLOO'S

GEDENKDAG .

( 18 Junij 1817.)

Dre
un ,, statig klokgebrom ! dreun van den grijzen toren ,
reun
En stuw den luchtstroom voort , en dayer in elks ooren ,
En roep van ' s grijzen Doms verheven torentop ,
Bij ' t plegtig hooggetij, het volk ten tempel op .
Dan , ach ! wie thans vergat met Neêrland op te komen ,
Gewis , hem moest het bloed te traag door de aadren

stroomen ;
Hij , van den echten teelt des voorgeslachts ontaard ,
Is Neêrlands dierbren grond , zijn vaderland , onwaard,

Vergaderd tempelwaarts ; vereend bij onze altaren ;
Met diep gevoel van onze afhanklijkheid bezield ;
Voor God in ' t stof ter neêr geknield ;
Gedachtig aan den moed van Neêrlands heldenscharen ,
Zij

(

24

)

Zij ' t feest van Waterloo , Europa's jubeltijd ,
Zij de onvergeetbre dag , dien wij verheugd verjaren ,
Aan de eerdienst van dien God, die Neêrland heeft bevrijd ,-Aan't plegtige gebed der natie toegewijd !

Komt , Broeders ! komt , nog eens den blik terug geslagen
In ' t eens geweest voorheen , in d'afgeloopen tijd .
Herroept ze voor uw geest ... herroept die bange dagen !
Herplaatst u in dien stond van Neêrlands worstelstrijd !
Ofzou van uit uw ziel zijn indruk zijn vervlogen
Dan heeft u ' t lot des lands nooit zwaar op ' t hart gewogen ;

Dan hebt gij nimmer prijs op eigen erf gesteld ;
Dan , slaafder eigenbaat , of werktuig van ' t geweld,
Hebt gij aan vreemde borst uw schandäard ingezogen ,
Of nimmer werd uw hals door ' t vreeslijk juk gekneld .
Maar neen ! Wien immer ' thart voorNeêrland heeft geslagen ,
Voor'tdierbaar plekjen gronds, waar we eerst het leven zagen ;
Waar onze onnoozle jeugd gevoedsterd is geweest , Waar ' t ouderlijk gebeente is in het graf gedragen ; Ja hij, wiens hart nog klopt voor haardstee , vriend en magen ,
Die vier' , met stillen ernst , in vaderlandschen geest ,

Die vier' den grootsten dag van Neêrlands gloriedagen ,
Den dag van Waterloo , ' s lands heilig offerfeest.

Hervoor nog eenmaal dan , daag uit het lang verleden ,
C
Rijs uit uw maatloos graf, o eens vervlogen tijd !
Verbeeldingskracht! herschep , hervoer ons , uit het heden ,

In ' t eigen tijdsgewricht van Neêrlands worstelstrijd!

OP

(

25

)

Op , 't oog naar Waterloo ! - De slagting is begonnen.
De kreet der wraak weêrgalmt, bij ' c dondren der kanonnen .

De doodschrik waart alom , en ' t rondom gonzend lood
Voert ze op zijn vleuglen aan , en velt watweerstand bood .
De schrikbre rukt vast aan . Hij naakt , met ijzren roede.
Zijn oog vlamt enkel wraak ;

hij ademt moord en woede .

Hij brult het uit van dorst naar Neêrlands dierbaar bloed ,
En wer den helschen klaauw , en zwelt van overmoed .
Hij naakt, de menschenbeul ! - Staat , Neêrlands helden
( Blijv' Neêrlands Engel om u waren ! ) (scharen !
naakt
Hij
, door al de magt der hel geruggesteund ;
Omgeven van zijn rot ; aan 't hoofd der moordenaren ;
De man des bloeds , die zich aan God noch toekomstkreunt.

De worstelstrijd vangt aan ! - Vest, Neêrland , vest uwe oogen
Naar ' t bloedig Waterloo : Daar wordt uw lot gewogen ....
Dan ach ! ... de tint der schaamt doorgloeit ons 't aangezigt!

Gods almagt houdt de schaal - wie breekt haar evenwigt ?
De woede stijgt allengs - neen , ze is ten top geklommen ,.
Vergeefs hier de overmagt van 's vijands legerdrommen ! Al rookt op ’ t slagveld nog ORANJES Vorstlijk bloed ,
Onwrikbaar is de moed van Neêrlands krijgrenstoet.
De bangste strijd is daar! -Waar Neêrlands dappren stonden ,
Daar liggen ondereen de lijken en gewonden.
De vijand dringt vast op , en boort de flanken door ;
En teekent mer den dood alom zijn bloedig spoor.

Nog staat de kans gelijk . - o Hachlijke oogenblikken ! Nog weifelt de evenaar , onzeker hoe te wikken ;
Daar valt des dwinglands heir nog eens verwoeder aan
En ' t vonnis is beslist , dat Neêrland zal vergaan !
Had

(

26

)

Hadde eerder de oceaan dan Bato's erf verslonden !
Dat het in 't noorderzout nooit weder waar gevonden ;
Dan beter Neêrlands grond gcofferd aan den vloed ;
Dan beter heul en dam en dijken doorgesteken ,
En ' t volk op Gods gená naar beter oord geweken ,
Dan 't vaderland een prooi aan 's dwinglands euvelmoed.

Maar Hij , die hooger troont , wiens eeuwig alvermogen
Her vaderland aan ' t niet der schande had onttogen ;

Hij , wien deez' feestdag is gewijd ;
Die van de slaafsche boei Europa heeft bevrijd ,
Hij had des dwinglands straf en Neêrlands lot gewogen ;
Hij mat ook de uitkomst af van Neêrlands bangsten strijd .

God maakt zich op ten wraak . - Triomf! wij zegevieren .
Daar treedt- Hij aan de spits van Neêrlands soudenieren.
De hel vlugt ijlings naar 't gebied des afgronds heen ,
De Geest des kwaads laat af , C de dwingland staat alleen .
Hij valt , de ontembre valt ! - Die schok doet de aarde beven.
Hij valt ,

zijn schrikbre val doet Nederland herleven .

Ja , d'Eeuwige zij dank ! nog ademen wij vrij:
En't vreeslijk wangedrogt , te schandlijk neergezonken ;
Door 's Almagts ijzren vuist aan zijne rots geklonken ,
Verheffe nimmer meer zijn helsche dwinglandij !

Gedenkdag ! o Wat ooit bij 't nakroost word vergeten ;
Eer moge Neêrlands naam in 't eeuwig niet vergaan.
Tot Neêrlands laatsten stond zal nog uw naam bestaan,

Ons jongste nageslacht zal u nog heilig heeten ,
,
Ja

En heffen op uw feest gewijde zangen aan .

(

27

)

Ja , helden , in den strijd bij Waterloo gevallen
Als eenmaal van uw stof niets meer aanwezig is ,
Dan zal nog op uw graf het dankbaar loflied schallen ,
En melden van uw

roem ter nagedachtenis.

o Mogten onze dankbre zangen ,
Op 't feest van Waterloo aanbiddend aangevangen ,
Geen ijdle hulde zijn ! .... Neen ; dierbaar vaderland !

Gij hebt het , in uw tempelkoren ,
Doordrongen van gevoel , den Eeuwigen gezworen ,
( Zoo waarlijk helpe ons zijne hand ! )
Om 't voorbeeld van die oude braven ,
Die 't nageslacht hun roem en deugd ten erfdeel gaven ,
Voor de oogen van ' t heeläl te staven.
Gij zwoert het , op der vaadren graven ,
De natie doe haar' eed gestand !

Waakt op dan , Broeders , op ! - de deugd eischt offeranden ,
Tot staving van uw eed ; - hij werd door God gehoord !
Maar zal uw outervunr met reiner gloed ontbranden ,

Houdt gij 't aan God gegeven woord ,
Waakt op voor broedren dan ,

waaktop voor landgenooten !

Waakt op voor her , met u , aan 't eigen bloed ontsproten !
Vervult dien eersten pligt.

Hoort , de armoë roept om

Voorziet in Neêrlands veegen nood !

(brood -

Op ! - Neêrland werd door God en menschenliefde groot.

Dan , Broeders , 't is genoeg ; — gij zijt voor God verbonden !
Geen Neêrlandsch hart heeft ooit zijn woord of trouw ge

schonden.

o Kee .

(

28

)

o Keeren we eenmaal dan op ' t spoor der vaadren weer ,
Dan heerscht weêr de oude trouw en braafheid, als weleer.
Dan zullen we eenmaal nog - wat ramp wij thans bestrijden ;
Hoe vaak teleurgesteld ; hoe neêrgedrukt door 't lijden ;

Bij al den onspoed onzer tijden ;
Dan zullen we eenmaal nog ons met dien troost verblijden ,
Voor beter toekomst ook een eedler nageslacht ,
Getrouw aan God en pligt , te hebben voortgebragt !

TER

BEMOEDIGING ,

IN - DEN

TEGEN

WOORDIGEN BENARDEN TOESTAND
DES

VADERLANDS ,

( October 1830.)

Onverwacht zal't licht verschijnen ,
Dat alle neevlen doet verdwijnen ;
En wijst der Godheids ware reên .
Leer , sterveling ! altoos te hopen ;
Tot dat de tijd uwe oogen open' ,
En toon ' , waarom gij hebt geleên.
Van Haren , de Geuzen , i Zang.

Op , Nederlanders ! 't hoofd naar boven !
Daar leeft Hij , die 't heelal gebiedt.
Al woedt de hel ; -wie Hem gelooven ,
Staan moedig pal , en vreezen niet.
Pleegt raad met 's lands historieblaadren !
Wie strekte , aan onze dappre vaadren ,
In bangen strijd , ten sterkte en schild ?
Het was de Heer der legerscharen ;
Wiens wenk ' t geweld van storm en baren
En ' t woest rumoer der volken stilt .

Ge.

(

30

Gedenkt , hoe , vijftien jaar geleden ,

Der Franschen schrikbre legermagt ,
Bij Waterloo , werd afgestreden ,
En 's dwinglands trots ten val gebragt.
Toen mogten donkere oogenblikken
' c Beangstigd vaderland verschrikken ,
Bij ' t klimmen van het noodgetij ;
God wenkte

's vijands benden slonken .

Daar rees de moed , die lag gezonken ;
En Neêrland was gered en vrij.

Aan Frankrijks heerschappij onttogen ,
E13 in der volken rang hersteld ,
Mogt Neêrland op zijn voorspoed bogen ;
Werd weêr zijn naam met eer vermeld.
Dit zag , van dolle spijt ontsteken ,
De geest des kwaads , zijn poel ontweken ,
En , vijand van der menschen rust ,
Zwoer hij , 's volks welvaart aan te randen
En deed de tweedragtstoorts ontbranden ,
In stroomen bloeds naauw uitgebluscht.

Maar ,

(

31

)

Maar , moge ook de afgrond zamenspannen ,
Tot ondergang van volk en staat ;
Gods oog doorziet der boozen plannen ;
Hij kent den sluikweg van 't verraad .
Schoon meineed , en bedrog en logen
Den wreevlen opstand sterken mogen ;

De muitzucht ' s lands verderf beoog ' ;
En wet en orde durfde onbinden ;
Der boozen raadslag zal verzwinden ,
Hoe hecht gesmeed die wezen moog '.

De raad der boosheid , ja , zal falen ;
Al waant zij de uitkomst reeds beslist.
Al bralt zij stout op zegepralen ;

Zij heeft haar listig doel gemist.
God ! ware de opstand , nu ontstoken ,
Een maand slechts later uitgebroken ,
Gij kent het lot , ons dan bereid.
Maar , onnaspeurlijk in Uw ' gangen ,
Hebt Gij deç snocden list gevangen ,

In ' t eigen net door hen gespreid .

Waakt

(

32

)

Waakt op dan , broeders !

Wat moog ' wijken ,

Nog leeft der vaadren toeverlaat.
Der eeuwen rots zal niet bezwijken .
Op Hem het oog , om hulp en raad !
's Lands nood eischt offers.

Op ! Te wapen !

Zou Neêrlands fiere tuinleeuw slapen ,
Waar ' t orde , regt en vrijheid geldt ?
Neen ! op ORANJES roepstem vaardig ;
Betoonen we ons onze afkomst waardig !

Met God , is elk van ons een held.

Welaan dan !

In den naam des Heeren ,

De toekomst te gemoet getreên !
Het donkre zal in licht verkeeren ;

Wij steunen op Gods mogendheen .
Hoe ook de geest des afgronds woede ;
Bevelen we in Gods trouwe hoede
Het lot van Vorst en Vaderland !
Dan staan we , in ' t barnen der gevaren.
Zoo staat , ten spijt van storm

en baren ,

Geen rots , in 't hart der zee geplant !

Suites

L

I

E D

OP DEN

KROONPRINS .

Die Stimme aller Volfer tono
im National-Geſang. : ?

J. G. HERDER .

( Tweede druk.)
WIJze ; Vivat , Oranje , Hoezee !
Wie staat aan ' t hoofd der heldenschaar ?

De Prinsi

Wie kende vrees nocli doodsgevaar ? — De Prins.
Maar spreekt met klem , als oorlogsheld ,

Waar 't Holland's eer 'en regten geldt ?*
De Prins, Vivat ! de Prins.

De Prins.
Wie voert weêr Holland's dapp'ren aan ?
Prins
glorieba
De
an ?
.
In leidt hen op de
Wie straft der Belgen overmoed
En temt het muitziek roofgebroed ?
De Prins , Vivat ! de Prins.
Wie jaagt hun legers voor zich uit ?
De Prins.
€
1
De Prins.
' En geeft hien' 's nabuurs spot ten buit ?
Wie leert hen eerbied en ontzag

oor Holland's ongekrenkte vlag ?
das

' De Prins , Virat! de Pginis kikwete ol'

2
Wie huwde moed aan krijgsbeleid ?

De Prias.

En kloek beraad aan dapperheid ?

De Prins,

Wie stond voor Holland's welzijn pal
En joeg den schrik in Brussels wal ? De Prins , Vivat ! de Prins.
Wie nam tot raad den Hoogen God ; (*) De Prins. **
En bouwde op Hem in ’t hachlijkst lot ?
De Prins.

Wie werd door''s Heeren hand gespaard
En van den schicht des doods bewaard ?
De- Prins , de dierbre Prins !

Wie heeft in den tiendaagschen strijd , Hoezee !
*Ons van der vreemden smaad bevrijd ?
De Prins.

Wie kwam en zag en overwon ,
Toen staatslist fijn baar weefsel spon ?
De Prins, Vivat ! de Prins.

Wie streed , gelijk eěn. Ieeuw verwoed ?

De Prins.

Maar spaarde Holland's dierbaar bloed ?

De Prins ,

Wie handhaaft onzer vad'ren naam
En NASSAU's oude heldenfaam ?
De Prins , Vivat ! de Prins.

Wie wierp der Belgen trots ter neêr ? - De Prins,
En komt als overwinnaar - weêr ?

De Prins.

Wien rijst ons lied op blijden toon ?
En plechten wij de lauwerkroon ?
Den Prins , Vivat ! den Prins. ,

17 Aug. 1831.

J. B. CHRISTEMEIJER .

(*) Zie ' s Vorsten gedenkwaardige woorden , onder anderen
vermeld ià de Utr. Courant van 5 Aug. 1831 , art. Breda.

Te Utrecht , bij VAN PADDENBURG em COMP .

WELKOMGROET

AAN DE

VRIJWILLIGE JAGERS ,

STUDENTEN
*

vii

DER

UTRECHTSCHE HOOGESCHOOL.

Bij hunne segevierende terugkomst
stad Utrecht , uit den

binnen de

Veldtogt'in Belgie ,

op den 23 September 1835.

1: 1

Willkommen hier , du warmer Freund
Von unſerm Heldenvaterlande!
SCHUBART.

? T
Wijze : Wien Nedrlandsch bloed enz.

Wie vaderlandsche deugd waardeert,
Vervreemd van pralerij,
Wie mannenbraafheid hoog

6

vereert ,

Verheff ! den zang als wij !

I

( 2 )

Die breng' , met ons vereend van zin ,
Den blijden
En stell' een

welkomgroets

vrolijk feestlied in ,

Voor fierheid ., trouw en moed !

De bloem van Holland's dapp're jeugd
Keert roemrijk tot ons weêr.
Zij keert , beproefd in moed en deugd

Bekroond met heldeneer.
Dies viert men feest in Utrecht's wal , !
En plecht men bloem en krans ;
En rijst .ons lied , met blij geschal ,

De hoop des vaderlands,

Wees welkom , brave jong'lingsschaar ! -

Bij d'eersten wapenkreet ,
Waart gij , voor haardstede en altaar
i
Ten heil’gen kamp gereed .

Uw ' , eed , den Koning aangeboôn ,
Deedt gij met roem
Lof zij uw

trouw , uw

Voor Vorst en

siis

gestand. /

moedbetoon ***

Vaderland

( 3 )

Hij ding naar roem van oorlogsmoed , s , i
Die stout den dood braveert
En , waar de krijgsbrand hevigst woedt ,

Op duizend

triomfeert ,

Niet minder edel is de held ,

Wien ,

vreemd van gloriedorst ,

Volharding meer dan krijgsroem geldt ,
Voor 't heil van Land en Vorst.
1

De vijand dreigde, woest en

stout , ? 6I ,

Gesteund door vreemde magt,
Daar stondt gij fier voor ' s Lands behoud i
En 's Konings regt ter wacht.
lö ! triomf !

Zoo lang de faam

Van Leuven wagen zal ,
MINERVA'S zonen ! blinkt uw naam ,
Bij Holland's heldental !

Triomf !

Wordt eens in later tijd ,

Door 't dankbaar nageslacht,
ORANJE's glorie in
En Holland's

den

strijd

trouw herdacht,

( 4 )

Dan

meldt men ook , in 't blij verhaal ,

1 .

Manhafte jag'rengtojet :
NĄ NABHAU'A

roem

en zegepraal,

Uw - wakkerheid en moed

En wordt eens weer

')

wat God verhoed ' !

Onze erfgrond aangerand ,
Dan rekent , op uw

trouw en moed ,

Weer Vorst en Vaderland .
Dan schaartage op niguy
Van : Vader Windes

om

den froopi

heenys;

1

El iwdiegt , bij voller lauwerkroon ,
Nog schogner pertrofeer !

Sept. 1835,

Te Utrecht ,

!

1
J. B. CHRISTEMEIJER .

v

!" 1
: 2

bij VAN PADDENBURG

Comp. »

Ten voordeele der Gekwetsten .

DICHTREGELEN

,

bij de terugkomst, met onbepaalò verlofs

VAN DE

KORPSEN

NOORD - NEDERLANDSCHE

SCHUT

TERIJ , VAN UIT DE VELD- EN VESTING
DIENST AAN DE BELGISCHE GRENZEN ,

Wie , uit betamend pligtgevoel ,
Of , vrij in keus , met waardig doel ,
Volvaardig toog ten strijd ;
Wie pligt en roeping deed gestand ,
Hem zij. de lof van ' t Vaderland
En onze žang gewijd !
Awwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwvinninwwwwwwwwwwwwwww พ

Wijze : Wien Neerlandsch bloed enz,

Wie prijs op ' t heil en welzijn stelt ,

Van vriend en landgenoot;
Wie 's naasten vreugd als eigen telt ,
En willig die vergroot ;
Hij breng' met ons , verblijd van geest ,
Op nieuw den welkomgroet ;
En vier' deez' dag , een vrolijk feest ,
Voor burgertrouw en moed,

2

Dc steun van wet en maatschappij

Keert uit den veldtogt weer ;
Zij keert , - de brave Schutterij ,

Haar rijze ons lied ter eer !
Het blijk van loflijk pligtbetoon
Siert haar de trouwe borst ;
Haar wakkerheid en moed ten loon ,
Voor Vaderland en Vorst.

Weest welkom , braven ! weest gegroet ,
Bij vriend en bloedverwant!
Wij bieden u , met blij gemoed ,
Vereend de broederband ;
En stemmen , bij het feestonthaal

Dat stad en land u biedt ,
In Hollands ronde , rijke taal ,
Ons vrolijk zegelied ,

Ten schut en wacht voor storm en zee ,
Verstrekt ons dijk en duin ;
En spelt ons vloed of ijsgang wee ,
Voor Hollands erf en tuin ;
Wij steunen , – door Gods magt behoed ,
Op kracht van dam en dijk ;
En vinden , tegen wind en vloed ,

Een hechten wal en wijk .

3

Maar digter muur en sterker schans ,

Biedt Hollands burgerschaar ,
Wordt ooit de grens des Vaderlands

Bestookt , door krijgsgevaar.
Dan staat geen bolwerk van arduin ,
Zoo hecht en vast van bouw ,
Als , voor der vaadren erf en tuin ,
Des landzaats moed en trouw .

Dat staafdet gij , manhafte schaar !

Volhardend stondt gij pal ;
Den troon ten schild en beukelaar ;
Ons erf ten schut en wal.
En toen het moedig » voorwaarts ! " klonk ,

Traadt gij met geestdrift voor .
Men zag u , waar de zege blonk ,

Op Nassau's heldenspoor.

Wie elders bralle op vrijheidszio ,
Gij hebt Euroop' getoond ,
Dat waarlijk echte vrijheidsmin ,
Bij Baro's nakroost , woont ;
Dat , waar men , regt en wet ten hoon ,
Gezag en orde smaadt ,
In Holland , Vader WiLLEMS troon ,

Beschermd en veilig , staat .

Triomf ! gij keert , met roem belaan
En hebt uw pligt betracht .
Eens denkt , aan 't geen gij hebt gedaan ,
Het dankbaar nageslacht .
Ja , waar men ooit van Hasselt meldt ;
Of Leuvens heirtogt noemt ,
Zij ook uw moed in ' t oorlogsveld ,
En trouwe deugd geroemd !

En 200

___

wat God genadig keer' !

De krijg op nieuw ontbrandt ,
Dan rekent , op uw ' braafheid weer
Én Vorst én Vaderland.
Dan zien we u weêr , met de eigen trouw ,
Vereend om NASSAU's vaân ,
Ten wacht voor Hollands staatsgebouw
En dierbaar volksbestaan .

J. B. CHRISTEMBIJER .

nammamannaanan
Te Utrecht , bij VAN PADDENBURG & COMP .

rijgs -

ang

VOOR MIJNE

JU

apenbroeders

DER

2de en 3de Komp. van het Mobiele
Bataillon

UTRECHTSCHE

SCHUTTERIJ .

WIJS : Wien Neerlands bloed door de ad'ren vlocit , cnz.

Het Vaderland eischt onzen ' arm ,
Komt Broeders -strijden wij !
Ons hart sla immers fier en warm
Van 't vuige oproer vrij; :
1
Dat oproer gaan wij thans te keer

Met moed in onze borst: " ".
Komt strijden wij tot roem

en eer
'n

Van Vaderland en Vorst.

2

Ja Vaderland ! voor U ten strijd ,
De Wapens aangegord ,
Daar toe is gansch ons hart bereid ,
Daar voor ons bloed gestort.
Komt Broeders , heft het Krijgslied aan !
En zingt uit vrije borst !
Eer dat wij naar het strijdperk gaan

Voor Vaderland en Vorst.

Het ondier dat in ' t Zuiden woedt

Van 't oude Nederland ,
Dat willen wij met Leeuwenmoed ,
Vernielen tot zijn schand '.
Wie onzer , die de Waap'nen draagt
En naar de vrijheid dorst ,
Strijdt niet , terwijl zijn boezem jaagt ,
Voor Vaderland en Vorst.

Het erf van ' t dierbaar voorgeslacht ,
Den Vaderlijken grond ,
Waar moedermelk , ons laaf'nis bragt : iso
En onze wieg. eeps stond.
Dien dierb'ren plek bevrijden wij;
Van 't oproer dat er brandt ,
Komt strijdt dan Utrechts Schutterij

Voor Vorst en Vaderland ! 1

w

re
is in

wii

3

Ten strijd dan Broeders , komt ten strijd !
Zegt Vriend en Maag vaarwel !
Door dappre Hoofden voorgeleid ,
Geen vrees voor den Rebel !
En treft ons 'sMuiters moordend lood ,

Ontzinkt het zwaard de hand ,
Dan sterven we een roemwaarden dood
Voor God en 't Vaderland :

WOERDEN

Januarij 1831 .

C. M. v. EELDE .
Fourier der 2de Komp.

Gedrukt

ten voordeele

der

Betrekkingen van

de uitgetrokkene Utrechtsche

Schutters.

De prijs is 10 Cents , te bekomen bij
N. VAN DER MONDE , te Utrecht.

