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
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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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—--—’ Ik durf het u voorspellen:
.Een tijöjspoedt aan, met nieuwen roem bevracht,

(O! mocht mijn Lier zijn grootschen loop verzellen!)
Die schiltren .zal by ’t loatste nageslacht!
- z
Ja! Neêrlaud ‚zal der

voorbeeld wezen,

En, onverleio ílooxïïît philosoofsohogcschreeuáw ‚
Aan God en plicht nog trouwer dan voordezen ,
" Verpletlreo eens het; oproer dezer eeuw!

‚Qranjes. Kiroon zalwheel Euroop vereeren,
.Oraojes TIÌrOoostaat onomstootlijk vast!
Oranjes’ .Stom zal heel de wareld leeren,
Wat houding thands aan ’s warelds Vorsten past!

DA Cosm; Poëzy, II. dl., blz. .101. (1822)

VÛÙBBERICHT.

—By ’t zaînenstellen dezer beknopte Gesohiedenz’:
van den oorsprong, aart en gevolgen des opstands
in België, is vooral te stade gekomen het allerbelang

rĳkst, dezer dagen in ’l licht gegeven, Werk.- Re
cueil de Pièces Diplomatiques relatives aux affaíres
de la Hollande et de la Belgique , en 1830 et 1831 (’L).
De verdere bronnen voor een en ander zĳn overigens’
in de Aanleelceningen opgegeven.

Wat betreft de

Slaatsstukken, die even na den aanvang des Tlen

(°) A la Hayo , chez A. D. ScmrîKEL, Imprímeur . et se débile
:’1 la Haye et Amsterdam, chez les Frères vm CLEĲ’; 1831.

Zie ook het wiel-geschreven Vertoog over den Belgíscl‚cn Opstand,
in het Tijdschrift: AIlìmnm; Jahrgang 1831; Zweize: Heft. Haag,
in der Verlagshandlung der Gehrüder HARTMANN gl83î; blz. 3! 83.. mede: (’nstrs Hq/’l, blz. 50 — 56: en (Ìrzìlos Ho L blz. 31 — 70.

H

VOORBERICHT.
i

(laagschen Ì/eldtochts, en ten gevolge daarvan, in,

’t licht zijn gekomen, deze zullen worden medege.
deeld, elk op zijne plaats, in dat Stuk van dit
Werkjen , wat meer bepaald zal handelen over dien
roemvollen Tocht, en alzoo het geheel van onzen
arbeid voltooien.
Mogen, wy bidden ’t vurig, in dien tusschentĳd,
de zaken des lieven Vaderlands op eenen zoodanigen
voet van zekerheid komen, dat de beminlĳke Vrede
of niet verre meer af zĳ, of reeds voor altĳd geves

tigd.

Dat geve God!

‚B., den 25.
van Slachlmaand, 1831.

W.

Bestond er ooit eene staatkundige berekening,
die, menschlijker wijze beschouwd, voor de rust van
Europa, en het welzijn der Nederlanders de beste
gevolgen hebben en de heerlijkste uitkomst opleve
ren moest, het was voorzeker de hereeniging van
twee, sedert lange tijden, gescheidene gedeelten
van één en denzelfden Volksstain, onder de ver

lichte Regering van den voortreﬂijksten en recht
vaardigsten der Koningen, wien zelfs de muitzieke
Belgen, nog maar slechts vier jaren verleden, met

den eerenaam van wzjsgeerigen Prins, van voorbeeld
aller Vorsten bestempelden, en die ook als zooda.

nig door Fransche en Duilsche vrijzinnigen alomme
verheerlijkt werd.

Wel is waar, dat, toen die hereeniging by het .
WeenewCongres ter sprake kwam. de Adel zoowel
l
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als de Geestelijkheid alle middelen en pogingen in
"t werk stelden, om die ordening van zaken te keer

te gaan, en niets onheproefd lieten , om onder het
Oostenrij/vsch Bestuur terug te komen, waartegen
zy vroeger, by opstand, de wapenen opgevat, het

regerend Huis voor vervallen verklaard en van zijne,
rechten op het landsgezag uitgesloten hadden;—
maar, wie zal zich daarover verwonderen , die met
den geest dier beide menschenklassen in België be
kend is, en weet, dat zy, met elkander in onwe

tendheid evenarende, geen grooter verlangst heb
ben, dan het Volk te onderdrukken, en het in

zijne onkunde te stijven, ten einde hun eigen vuig
belang te bevorderen, ’en om , ten koste van het ge
meen , met .hunne privilegiën , voorrechten en groot
heid te woekeren. Ja , men bepaalde zich niet en
kel en alleen tot de proef , om het Weener-Congres
van zijn plan af te brengen, maar, toen de daartoe

aangewende pogingen reeds mislukt waren, en de
Mogendheden de bewuste hereeniging, onder waar
borg eener Wijze Grondwet, besloten hadden, zag
men den Adel zich naauwer met de Kerkvoogden
v-ereenigen, en een‘ stap verder gaan , door de ge

moederen der Notabelen, die geroepen waren ter
goed- of afkeuring der staatsregeling, te verontrus
ten, en hun diets te maken. dat zy tegen hun ge

. weten en het Welzijn der Godsdienst zouden han
. delen, indien zy goddeloos genoeg ’zijn mochten,
om hunne stem te verleenen aan eene Grondwet,
O
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waarby bepalingen voorkomen, strijdig met de he
ginselen der Roomsch-Katholijke Kerk en het ge
zag der Kerkvoogden.
En welke waren deze bepalingen? »de vrijheid
» der drukpers; de zorg der Regering voor het onder
»wijs ; de waarborg .der volkomen vrijheid van Gods
»dienstige begrippen; eene gelijke bescherming aller
»Godsdienstige gezindten; eene gelijke aanspraak der
»onderscheidene Godsdienst-belijders op het genot der
»zelfde burgerlijk-staatkundige voorrechten in het be
»kleeden van ‘vaardigheden, ampten en bedieningen."
Daar ook dit middel de geWenschte gevolgen niet
opleverde, namen de Geestelijken, ondersteund
door den Adel, hunne toevlucht tot het allerge
duchtste, dat men, ten aanzien der geloovigen, in
België kent: namelijk de bedreiging met hel en

duivel jegens hen, die aan de nu bestaande Grond
wet zouden gehoorzamen , of eenige ampten of. be

dieningen aannemen.

‘

Wanneer men de Belgen moest beoordeelen naar.
het snoeven op hunne verlichting en op hunne
groote. mate van beschaving, maar niet wist, dat

hunne gewaande verlichting niets anders is, dan
verachting van Godsdienst, en hunne beschaving.
niets anders, dan de afschudding van alle zedelijk
gevoel, ’— zoo zou men denken , dat zulk een mid

del Weinig mocht baten, om de Regering tegen te
werken; doch de ondervinding heeft geleerd , dat .

de Geestelijken hunne leeken naauwkeuriger ken
1‘!
I
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‘den , en wel wisten , dat, ofschoon sommigen hunner
ook al zouden inzien , dat die Priesters een schreeu

wend misbruik van’hun gezag maakten, en een
middel aanwendden, hetgeen alleen in barbaarsche

tijden kan te pas komen , — dit middel desniette
min zijn nitwerksel hebben zou, wanneer men ‘t
namelijk in den Bichtstoel aanwendde op het ge’

. moed van vrouwen en onnoozelen, die door hun
nen invloed dan wel het noodige zouden weten
tot stand te brengen. — En inderdaad, die bere
kening was zoo juist, dat onderscheidene gemeen

ten in Vlaanderen zonder plaatselijk Bestuur geraak
ten, daar verschillende personen, of uit eigen be
weging, of door hunne vrouwen en bloedverwan
ten bestendig opgehitst, de noodige bedieningen
niet durfden aanvaarden, en anderen, die reeds

a-mpten bek1eedden‚ genoopt werden, daarvan af

stand en nederlegging te doen.
Met smart zag de Koning dezen staat van zaken
aan, en was te meer over den euvelmoed der Gees
telijkheid en des Adels verbaasd, daar Hy, by zij
ne komst in België , beide klassen, door minzaam

zaamheid en vertrouwen aan zich had trachten te
verbinden , doch welk pogen door hen beschouwd.
werd als eene »zwakheidf’ terwijl de liberalen de

begunstiging dier aêloude Gepriviligeerden aanzagen
voor eene miskenning van hunne verdiensten, en

dadelijk .de Regering in den Obserrateur en Spec
tateur Belgc op_eene hevige wijze aanvielen, en

5

terwijl de Kerkvoogden met den Adel, steunende.
op de zachtzinnigheid des Konings, dagelijks stout.
moediger werden, en van hunne zijde zamenwerk
ten, om den geest van dweepzucht meer en meer
aan te kweeken, te verspreiden en duurzamer te

doen worden.
Vandaar de oprichting eens Jesuiten-Kloosters te
Distelberg by Gend, tot opleiding van Leeraren en

Kerkdienaars; vandaar de vestiging der kleine Se
minariën, ’waarin die Leeraren, volgens den leer

van m: LA MENNAIS, Msisrnn en vos HALLER, de jeugd ‚
moesten onderwijzen; en welk een leer? »Dat men

»eene lijdelijke gehoorzaamheid verschuldigd is aan
»een‘ Onkatholĳk Vorst, zoolang men de middelen
n niet in handen heeft, om zich daaraan te onttrek.

»ken.»
Eenigen tijd lang zag men die partij zegevieren
over den voortgang der beschaving en de beste be
ginselen; doch op den duur kon zulks geen stand
houden, en er werd dan ook een einde aan dien

euvelmoed gesteld.

By ondervinding geleerd,

dat met die lieden

door zachtzinnig- en toegevendheid niets te beginnen
was , besloot de Regering, haar gezag met klem te
.doen eerbiedigen, en zoo werden er veelvuldige

gepaste maatregelen genomen, die, door nood ge
boden , toejuiching by de welgezinden en misnoegd
heid, gelijk natuurlijk was, by de vijanden van’
Vorst en Vaderland deden ontstaan.

6
- Het Jesuiten-Klooster te Dislellìerg werd opge.
beven;

de Bisschop van Gend‚ de belhamel der

partij en de opruier der zwakke gemoederen, in
rechten betrokken en gebannen; terwijl, na verloop—

van nog eenige jaren , de Kerkvoogden werden ge
noopt, de Pastoren in België aan de agreatie des

Konings, volgends het .vorige gebruik en de be
staande Wetten, te onderwerpen, hen den eed van

gehoorzaamheid en trouw, by het Concordaat voor.
geschreven, te laten aﬂeggen, en ook het daarby
vermelde Gebed voor den Koning te doen plaats , .
grijpen. Vervolgends was de Regering op midde
len bedacht, om de voortplanting van het Jesuitis
mus tegen te gaan, dat zich reeds op vele plaatsen
genesteld had, en voortdurend verspreid werd
door F ransche Missionarissen, door Fréres ignoran
tins, en door het houden van zoogenaamde retrai

tes spirituelles op de Fransche grenzen, waar Bel

gische Pastoren, hunne parochianen voor eenigen
tijd verlatende, zich aan [zoo ’t heette] meditatiên
overgeven, welke zy even goed te huis, als dáár,

konden verrichten, doch te welker gelegenheid zy,
door Fransche Jesuitenin vorengemelde beginselen

Werden onderwezen.

Al deze practijken, die met

het wezen der Godsdienst niets gemeens hebben, .

werden dan ook allengs tegengegaan; doch daar
door was het diep-ingeworteld kwaad nog niet ge
heel uitgerooid, hetgeen slechts kon geschieden
door de vernietiging der onwettelijk. gevestigde

7.
Scholen , en , daaronder , der kleine Seminariën, en
door de oprichting van het Collegium Philosophicum.
Was er immer een maatregel, in de gegeven om.

standigheden, tot matiging van Godsdienstige on
verdraagzaamheid, tot uitdelging van het in België
vrij algemeen bestaande vooroordeel, dat een Pro
testant, en dus óók de Koning, wetens en willens

in hunne kettery volharden, en daarom geene zwa
righeid maken, hunne eeuwige belangen met voeten
te treden; tot verbroedering van anders gezinden;

tot bewaring van rust en orde; tot bevordering
van kunde en beschaving, —- was er, zeggen .wy,

immer een zoodanige maatregel noodwendig en
echt-staatkundig , het was voorzeker de laatstgemel
de, die dan ook by alle bekwame mannen van Eu
ropa toegejuicht, en zelfs in België ’— de. vijanden
des lichls, zoo als een gedeelte der Priester- en
Adelpartijg uitgezonderd .- algemeen werd gepre
zen, en onzen Koning den naam van Wijjsgeerigen

Ïorst deed verkrijgen.

.

Trouwens, welke redelijke klachten kon men te
gen die verordeningen inbrengen, wanneer men

de zaak onpartijdig beschouwt en weet, dat het
onderwijs, in de kleine Seminariën, door jonge
Geestelijken gegeven , allerellendigst was, -’ daar
gelaten de Jesuitsche beginselen, welke men daar
verkondigde; en moet hierby nog in aanmerking
. komen, dat het den Kerkvoogden vrij en onverlet
bleef, eigen kosthuizen te vestigen, waarin de jeugd ,
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tot den Priesterstand bestemd, onder het toezicht
van door hen benoemde Priesters, in de Christelijke
Leering en in alles, wat .tot de Godsdienst behoort,
konde onderwewn word"n, doch enkel en alleen

verplicht was , om, bgeleid van bunne Regenten,
de Latijnsche scholen, te gelijk met de zonen der
aanzienlijkste ouders te bezoeken, tot het leeren
.der oude talen, en wat verder behoort te worden

gerekend tot het tijdelijk onderwijs. — Op deze. .
wijze in de gelegenheid gesteld , om even zulk eene
bekwame en geletterde opleiding te ontfangen als
de zonen der eerste Familiën des Lands, moest

haar dan ook de weg geopend worden, om dit
onderwijs op de Hoogescholen voort te zetten, al
vorens tot de beoefening der Godgeleerdheid, de
moeielijkste aller Wetenschappen, over te gaan,

zoo als alomme in ’t geleerde Duilschland het ge
val is; met dit onderscheid echter, dat dáár, aan
de meeste Universiteiten,

de jongelingen,

voor

den Priesterstand.bestemd, met andere leerlingen

vermengd , by Burgers inwonen, zonder in een af
zonderlijk gesticht geplaatst, of onder ’t onmidde

lijk toezicht van Geestelijken gesteld te zijn.
En zoo ontstond het heerlijke Collegie te Leuven,
aan .welks hoofd zoo vele Roomsch-Katholijke Gee
stelijken, allen van goeden naam en faam , tot Leera
ren en Regenten, door den Koning , na den Aartsbis

schop van Mechelen daarop gehoord te hebben, wer
den benoemd als noodig en mogelijk was ‚ terwijl al

le behoeftige jongelingen kosteloos in gemeld Insti
tuut opgenomen , en voortreﬂijk onderwezen werden.

Van den oogenblik nu af , dat dit Gesticht ver
ordend was, zag men in België een schouwspel,
dat aller harten verheugde. De Dagbladschrijvers,
die zich onophoudelijk tegen de Regering vijandig
hadden betoond, schaarden zich thands vrijwillig
om den throon, namen de pen —op ter toelichting
van de genomen maatregelen en van de heilzame
bedoelingen des’ Konings , terwijl ’de beide Kamers
der Staten-Generaal ‚ door eene openbare loftuiging,
en het Publiek door allerlei blijken van vreugde.
niet die edele gezindheid instemden , zoo als ook

de Fransche Geleerden niet achterbleven in het
huldigen dier verordeningen, als voorboden eens
nieuwen dageraads voor de beschaving van geheel
.Europa, ja, ons’ lot benijdden in het bezitgenot
eens Konings, die, met den geest des tijds voor

uitgegaan, de bewustheid heeft, dat de voornaamste
plicht van een’ Vorst gelegen is in het beramen van
middelen ter bevordering eener redelijke en zede

lijke opvoeding Zijns Volks; en die, te gelijker
tijd de Theorie met de Praktijk vereenigende , en ge
bruik Wetende te maken van de verkregen kunde
en bekwaamheden der ingezetenen, geene kosten
of opoﬂeringen ontziet, om de Nijverheid tot zulk
eene hoogte te brengen, als, door Zijne bescher
ming, in België het geval is geweest, en die de
ijverzucht van Naburen heeft opgewekt.

lO

Wanneer men de verzekering van den voorma
ligen Aartsbisschop van Mechelen , de Heer nevens’,

mag aannemen voor waarheid, dat »de Belgische
Geestelijkheid de onkundigste is der gantsehe be
schaafde Wereld ‚“— dan was het zeker ook wel

niet vreemd of onverwacht, dat zy, weinig be
kommerd om den buitengemeenen bloei en over.

matige welvaart van België, haar ongenoegen over
de vernietiging der kleine Seminariën en deop
richting van het Collegium Philosophicum aan den

dag zou leggen; de’duisternis toch wordt door
het licht verdreven; — doch de. Regering, .door
het denkend deel des Volks ondersteund, moest in

dien’ weêrstand juist het bewijs voor de deugde

lijkheid der genomen besluiten vinden, en zich
aangemoedigd voelen ‚ om ze met klem te handhaven.
Dit geschiedde dan ook de eerste jaren met het
beste gevolg; het aantal kweekelingen in het Col
legium Philosophicum nam, trots Biechtstoel en
Verkettering, dagelijks toe; de Aartsbisschop van
Keulen, de Bisschop van Trier, ja,. zelfs de Paus

ontﬁngen in Hunne Seminariën de Leerlingen van
het Koninklijk Gesticht, en men kon het daarvoor
houden, dat nu het Rijk der Nederlanden voor al.
.tijd gevestigd en elke zwarigheid overwonnen was,
Dit zou ook het geval zijn geweest, indien, ten
gevolge der benoeming van een‘ nieuw Minister,
die , op ziclrzelf beschouwd , een eerlijk man was,

doch eene menigte schurken aan zich verbonden

ll
had, de ambitie en hoop by zijne vertrouwelingen
niet deed ontstaan, om allen tot hooge Ampten en
Bedieningen te ‚zullen worden verheven. De schan
delijke na CELLES en de verfoeilijke TIELEMANS be
reikten hun oogmerkp doch de verwaten DE P01’
TER, de onbeduidende Advocaten DUCPETIAUX, JOT.
TRAND, LEVÁE, CLAES ’en zoovele anderen zagen zich

in hunne verwachting te leur gesteld, en vereenig
den .zich dus te Brussel, onder het voorzitterschap
van den beruchten vĲ: messen en den onnoozelen.

LESBROUSSART, om het Gouvernement in al zijn da
den, door middel der drukpers, aan te vallen, en

zoolang vol te houden, tot dat het, in nood ge
bracht, verplicht zou zijn, ben in de hoogste be
trekkingen te plaatsen, zoo als dan ook vm Mm’.
NEN reeds de bedieningen had aangewezen, die aan

hem en zijne makkers zouden worden toegedeeld. —
Eenige misnoegde en ijverzuchtige leden van de
Staten-Generaal , en allerlei soort van gelukzoekers
vereenigden zich met de partij van m: porren en
TIELEMANS, terwijl de nieuwe Minister ‚ meer en
meer in ’t naauw gerakende ,. den weg van zacht

zinnig- en toegevendheid, in plaats van dien van.
klem en rechten aanraadde , derwijze , dat, de eene

concessie op de andere volgende, de euvelmoed en
stoutmoedigheid der Jacobijnen, die nu een ge
meenzaam verbond tegen het Gouvernement met

hunne aartsvijanden , de Geestelijken , hadden geslo
ten , in dezelfde verhouding toenemen als de Regering’
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conoeuiën deed en haar vervolgends voor zóó zwak
begonnen aan te zien, dat men .het uiterste, den
gewapende" opstand, durfde beproeven, weinige da

gen nadat in Frankrijk eene omwenteling was uit
geborsten, om dáár al datgeen, door geweld, uit
te voeren,. wat in de Nederlanden, door het hel
der inzicht des Konings, langs een‘ wettigen weg,
was te weeg gebracht, en om die mate van rede
lijke vrijheid, van burgerlijke, zedelijke en Gods

dienstige gelijkheid te verkrijgen, die by ons al
gemeen bestond, en den grondslag van ons Staats

gebouw uitmaakt.

’

Diep bedrukt over zulk een’ schandelijken op
stand, doch zelf te eerlijk, om te kunnen geloo
ven, dat uien algemeen zoo laag en eervergeten
zou kunnen zijn, om de edelste bedoelingen te
miskennen, of de grootste geldelijke opofferingen
en anderen weldaden met den zwartsten ondank
te betalen, verkeerde de Koning langen tijd in den
waan , dat de ’opstand het werk van weinige slecht
hoofden was,— doch dat de beschaafde klasse daar
aan geen deel had genomen of zou kunnen nemen.
In dezen goeden dunk vleidde Hy zich, dat het
toonen van Militaire macht voldoende zou wezen,

om daaraan een einde te maken; in welken waan
Hy te meer door eene .menigte zoogenaamde wel
denkende en fatsoenlijke Brusselaren gesterkt werd.
En zoo trok dan het Leger, benevens de beide
Koninklijke Princen naar Brussel heen, met stellig
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bevel, om toch eerst alle mogelijke middelen van
overreding en zachtzinnígheid aan te wenden, al.
vorens eenig gebruik, hoegenaamd, van de wape
nen tè maken.
Het is bekend, hoe de Princen, tot Vilvoorden
voortgerukt ‚ zich door zachtzinnigheid onderscheid

den, en hoede Held van lÏ/aterluo, zich verlaten
de op het gewaande Eerewoord en de goede trouw
van de aanzienlĳkste ingezetenen van Brussel, hun
nen raad volgde, .om, geheel-alleen en weêrloos,
de stad binnen te trekken, en te onderzoeken ,

in hoeverre de vermeende grieven, welke men aan
voerde, en wier herstel men dringend eischte, uit
den weg zouden kunnen worden geruimd; zoo als
het evenzeer bekend is, hoe Hy, de Willemspoort

hinnenrijdende , wel verre van de beloofde bescher
ming en hulp te ontmoeten, zich op eens onder
eenen drom van moordenaars en struikroovers be
vond, die, met allerlei moordtuig gewapend, en
afzichtelijk als echte bandieten, hem gewis van Î-t
leven zouden beroofd hebben, indien onverschrok

kenheid en onwankelbare moed het vermogen in
zich niet bezaten, om der boosheid-zelve eerbied
in te boezemen! — Trouwens een -ieder, die later

heeft ondervonden , waartoe het met weldaden over
stroomde, het ondankbare, het diepverbasterde
Brussel in staat was, zal, van den eenen kant,
over den heldenmoed van den .Prins, —het stoutst

bestaan , waarvan men immer gehoord heeft, -- ver
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stommen, doch tevens met schrik terugdeínzen by
’t herdenken aan de verschillende afgrijslijke geva
ren, waaraan Hy zich ter goeder trouwe had bloot—
gesteld.
Reeds vroeger, en gedurende het afwezen der

heide Princen, zag men te ’s Gravenhage een too.
neel van Belgische onbeschaamdheid, waarvan wel

geen voorbeeld in de Geschiedenis bestaat: wy doe
len op de verschijning van eene menigte commis.
siën, die, zelve muiters en door muitelingen afge’

zonden, van den Koning afzonderlijke audiëntiën
vergden, ten einde de geopperde grieven nader
onder Zijn oog te brengen, en Hem te nopen
tot de buitengewone byeenroeping der Staten-Ge‘

neraal , -’- waartoe de Koning reeds uit eigen bewe..
ging besloten had,— om te onderzoeken, in hoe’
verre er gebreken in de Grondwet mochten he’
staan, die aanleiding tot billijke klachten van dé

zijde der Belgen konden geven en wijzigingen zou
den moeten ondergaan.

De Koning, in stede van

die commissiën, als zoodanig, met de eischen,
welke zy zich veroorloofden, van de hand te wij‘
zen , of liever .hare leden in bewaring te houden,
die roekeloos genoeg waren, om zich dezelfde he.
voegdheid aan te matigen, als of zy-zelve Souvereinen waren, die hunne rechten tegen een’ ander

Souverein deden gelden, —- was echter zoo verre
gaande goed, om hen in een afzonderlijk gehoor
.te ontfangen en te woord te slaan, waardoor, ge
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lijk duidelijk is, de euvclmoed der opstandelingen

nog merkelijk toenam.

De Staten-Generaal werden te ’s Gravenhage hui
tengewoon door den Koning by een geroepen,
zoo als men eerst had verlangd; doch naauwelijks
was dit geschied , of men vernam, dat m: CELLES,

LE IION, m: naoucxenn en eenige andere Leden der

Staten-Generaal, die eene omwentelings-les te Pa
rijs hadden gaan halen, te Brussel, van hunne
zijde , de Belgische Gedeputeerden by een riepen,
en nu geen herstel der voorgewende grieven meer
vorderden, maar eene administraties scheiding tus

schen beide groote afdeelingen des Rijks. Het noo
dige aantal Leden kwam echter niet op , om eene
vergadering te kunnen houden, en zoo zag men
ook hen te Z’ Gravenhage .opdagen.
De wensch van scheiding, in Belgie, door ge

lukzoekers uitgedrukt, om eindelijk tot de hoogste
Staatsbedieningen te geraken , werd naauwelijks in
Holland vernomen, of alle ingezetenen verheugden
zich daarover. De Koning liet nu ook het punt der
Grieven varen, en stelde aan de .Vergadering der’
Staten-Generaal de vraag voor, in hoeverre zynieen
den , dat die Administrative scheiding, in overeen
stemming met de bestaande Tractaten, voor de be

langen van beidegedeelten des Rijks oorbaar zoude
wezen, en op welken voet zy tot stand zou kun

nen worden gebracht?
Inmiddels duurde de opstand bestendig voort, en
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nam dagelijks toe , niettegenstaande beide Kamers —
wier Leden zich zoo gaarne de echte vertegenwoor

digers des volks noemen — over de belangen des
Vaderlands, die geheel in hunne handen gesteld
waren ‚ geraadpleegd werden , ‚en zy allen, en
daaronder de Belgen allereerst in hun antwoord op

de Aanspraak des Konings in de Vergadering van
den 26. September 1830 plechtig verklaarden: »dat
» de opstand te Brussel en in eenige andere plaat
»een, te midden van Vrede en algemeene welvaart,

»uitgebarsten; dat de tooneelen van plundering en
i‚brandstichting, die dien opstand kenmerkten en
»daarop gevolgd zijn , in het hart van elken recht
» aarden Nederlander een diep gevoel van smart en
»verontwaardiging moesten doen ontstaan; dat zy „

»op nieuw, de heiligste verzekering van hunne
» trouw en gehechtheid aan den Koning herhalen,
»en dat zy uit naam des Volks durven getuigen,
»dat geene opoffering hun te veel kan kosten, om

nden Throon en het Stamhuis van Oranje te beves
»tigen, de orde en rust te herstellen, de Wetten
»te handhaven, het Constitutioneel bestaan des Rijks

» te beschermen, en alle aanvallen tegen de’wettige
»orde te beteugelen.» Niettegenstaande dit alles
keerden zelfs de bannelingen m’. porren en TIELE

MANS te Brussel terug, en vestigden een nieuw Gou
vernement.

De Koning, ondervindende, dat alle middelen
van zachtzinnigheid vruchteloos waren ‚, om de op
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standelingen tot inkeer te’ brengen, ‚en de dusge
’ naarnde goede ingezetenen te nopen, tot herstelling
van orde en rust mede te werken , moest eindelijk,
zijns ondanks en met een bloedend harte, besluiten,

om Prins FREDERIK met zijn Leger naar Brussel te
doen oprukken, nadat ’t, helaas, veel te lang zich
te Ï/’ilvoorden had opgehouden, en nadat eene me
nigte Belgen, zoo dáár als elders, met schending
van Eed en Plicht , de Vaandels verlaten en reeds

deel aan den opstand genomen had.

Nog altijd hopende, dat eene enkele vertooning
van Krijgsmacht -— zoo als trouwens algemeen uit
Brussel verzekerd werd — voldoende zou wezen,
om de orde te herstellen , trok Prins FREDERIK, met

eene zéér geringe sterkte en slechts weinige veld.
stukken binnen de stad , doch vond overal, in plaats
van hulp , byval of bescherming, verraad en moord.
Indien Hy met ernst en kracht had mogen hande
len, zoude de zaak spoedig een einde hebben ge.
nomen, doch Hem was bevolen, »bloed te spa
ren ," — en zoo werd het kwaad onherstelbaar!

Nadat nu van den kant des Konings alle midde’
len tot herstel van rust en orde uitgeput waren,
bleef Hem niets anders over , dan , ten gevolge der

Traetaten van Parijs en Weerter», waar-by de Ver
eenigde Nederlanden, het Groot-Hertogdom Luxem‘

burg en België tot één Koningrijk werden veree.
nigd, de. hulp der Bondgenooten, met wie die
‚overeenkomsten gesloten waren, in te roepen, en
’

.

2
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Hen te nopen, Hem met Hunne wapenen, tot her.

stel der rust, overeenkomstig gemelde Tractaten,
bystand te bieden; en toen aan dien rechtmatigen
eisch niet werd voldaan, Hen verder uit te noodi
gen, om ten minste Hunne zamenwerking, ter be_

vrediging der oproerige Provinciën, te willen ver
’ leenen.

De Gevolmachtigden van Oostenrijk, Frankrijk,
Groot-Brittanje, der Nederlanden, van Pruissen en
Busland vereenigden zich den 4. November 1830 te

Londen; dan wel verre van ’s Konings rechten te
.handhaven en de oproerige gewesten tot onderwer
ping en gehoorzaamheid te brengen, zoo als plicht

matig was, — bespeurde men alras, dat. zy zich
weinig over de uitvoering dier Tractaten zouden
bekommeren,. en eerder overhellen, om den gewa

penden opstand te wettigen, dan dien te dempen.

In de eerste hyeenkomst stelden zy, als grond
.tot het staken der vijandelijkheden , den terugtocht
vast van beide Legers tot aan de grensbepalingen,
die, vóór het Tractaat van 1814, de Staten der Ven
eenigde Nederlanden hadden afgescheiden van de
Provinciën, die later daarmêe zijn vereenigd ge

worden; terwijl er in de tweede byeenkomst van

den 17. November daaraanvolgende , naar aanlei
ding van vroegere beraadslagingen en daarop ge

maakte aanmerkingen, besloten werd, den wapen
stilstand te beschouwen als aangenomen, tevens ver
klarende , dat de partyen daardoor eene verplichting
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jegens de Vijf Mogendheden hadden aangegaan.
Men stelde wijders vast, dat gemelde partyen zou
den worden uitgenoodigd, om Commissarissen te

benoemen, ten einde de Grensscheiding te bepalen,
de vijandlijkheden te staken , en dadelijk de Krijgs
gevangenen in viijheidte stellen, welke men in Bel

gië giekerkerd hield.
De Koning, bekend met het verlangen der inge
zetenen van de trouw-gebleven gewesten, om zich
afgescheiden te zien van de oproerige Provinciën,

stemde gaarne in eene schikking toe, die een einde
moest stellen aan het bloedvergieten, -— en zoo be
vatte dan ook het Protocol van 17 November de
verklaring , die ’s Konings aanneming van het vroe
gere Protocol van 4 November bevestigde.
Spoedig echter bleek het, dat de raddraaiers te
Brussel geenzins genrigd waren, zich ‘aan die voor
Waarden te onderwerpen , daar zy in hun andwoord
aan de Conferentie te Londen te kennen gaven, dat

zy onder hunne grenzen niet slechts wilden begre
pen hebben het Groot-Hertogdom Luxemburg, maar
bovendien de geheele Prmincie Limburg, benevens
de vestingen Maastricht en Venlo, alsmede de 4.

en 5. Afdeeling van Zeeland; terwijl het Belgisch
Bestuur, onder dagteek"ning van den 30. Novem
ber, eene nadere verklaring aan de Conferentie in
zond, daarby den eeniyen waarborg van den wa
penstilstand verwerpende, namelijk de clausule no

pens zijne verbindende kracht jegens de vĳ/"Mo
.

2ä
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.gendheden , zoo als dan ook onze Krijgsgevangenen
niet in vrijheid gesteld , maar voortdurend gekerkerd
gehouden werden.
5 Dit gaf dan ook aanleiding, dat de Nederlandsche
Gezant, den 10. December 1830, namens den Ko

, ning aan de Conferentie verklaarde, dat Zijne Ma
jesteit, zonder zich tegen den wapenstilstand, on
der behoorlijke borgen, te verzetten, zich echter
het recht Ĳoorbehield, om, zulks noodlg oordeelende,

de vljandlĳkheden te hervatten,

doch tien

dagen

eoorafzouden ’waarschouruen, alvorens ze aan te vangen.
. ’s Konings Generalen namen den wapenstilstand
dan ook met naauwgezetheid in acht, niettegen
staande de opstandelingen. dien telkens, zoo in
Noord-Brabant! als in Zeeland, schonden , en zelfs

Maastricht bestookten.
. Neêrlands Gezant had tot dus verre altijd deelge

nomen aan de Conferentie, zoo als dit trouwens,
door het Becht der Volken, wordt voorgeschreven,

dat niet gedoogt, dat ééne Macht alléén beschikke
over de belangen eener andere onafhanklijke Macht;
welk beginsel bovendien, ten overvloede, by QÁ.
van het Akensche Protocol van 15 November, 1818,

nader bekrachtigd is; -’- doch nu vond de Conferen
tie in eens goed , de mom af te werpen, hare zen—
ding te verloochenen, om met den Koning, ter

demping van den opstand, in eendge Belgische ge.
westen uitgebarsten, zamen te werken, -— en even

willekeurig als eigendunkelijk, zonder zelfs den Ko

— ’-/-\“
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’ning of Diens Gevolmachtigde daarin te kennen, over
het lot van het Bijl: der Nederlanden, met vergui
zing van alle bestaande Tractaten, met schending
van het wettig gezag, en van alle Rechten, ’ra sn
smssau, Throonen te ondermijnen, en den schan

delijksten opstand te wettigen, die er ooit bestaan

heeft; daar zy, in harejtyranny, zóó ver ging,
van, hy Protocol van 20 December, 1830, n”. 7‚,

te besluiten en te verklaren, »dat zy zich {hands
.»gin q bezig houden melde beraadslaging over de
»doeltrelfendste middelen,’ om de TOEKOMSTIGE ONAF
- IDHANKLÏJKHEID VAN BELGlë TE VERZEKEREN.»

Een algemeene kreet van verontwaardiging, door
geheel Europa aangeheven, en door Lord WELLING

’ros openlijk in de Zitting van het Parlement het’
haald, brandmerkte die beslissing, als eene daad
van onuitwischbare schande voorde Europesche Di.

plomatie, en beschouwde haar als een’ vrijbrief ,

aan het gepeupel van alle landen verleend , om over
al het wettig Gezag omver te werpen en zichzelven

’t Recht van regeren, ten koste van al, wat zede
.lijk, Godsdienstig recht en billijk is, aan te mati
gen; -— terwijl de Nederlanders, in hunne ver
drukking, zich onwillekeurig het treﬁend Lied van

hunnen grootsten Dichter herinnerden, waarin Hy
zoo heerlijk de Muitzucht,l met al hare gevolgen ‚
schetst.

.

‚

De Koning, van de eerlijkheid Zijner zaak, van
.Zijn goed recht overtuigd, en daarin niet slechts
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door zijne trouwgeblevene onderdanen , maar zelfs
door wzssnlvnnne, tijdens zijn verblijf te ’s Graven
hage, en door heel Europa gesterkt, moest zich
door het laatstgedachte Protocol te meer veronge
lijkt en mishandeld vinden, naarmate men beter be
seft, dat Hy, echt-liberaal en constítutioneel, wel
verre van immer eenige inbeuk op de Grondwet

te hebben gemaakt, of toegelaten , haar integendeel
steeds naauwgezet heeft nagekomen, en alle mid.
delen aangewend , om ze , tegen de opstandelingen,
te handhaven.

Wat moest men nu, in zulk eene gesteldheid van
zaken, zelfs van Frankrijk en Engeland, beiden

Constitutionele: Staten, die nog lange jaren noodig
hebben, eer zy zulk eene redelijke Grondwet zul
len bezitten als wy, verwachten? Toch waarlijk wel
niets anders, dan hulp en hystand, van Frankrĳk

vooral, hetgeen hoofdzakelijk in opstand is geraakt,
om zich aan dezelfde Priesterheerschappy te onttrek
ken, welke men in België , door den opstand, ten
throan heeft verheven. Of zoude men van beide ge
melde landen, die zich verbeelden, het toppunt der

hoogste beschaving te hebben bereikt, kunnen voor
onderstellen , dat zy nog eens de proef zouden wil
len nemen, om al, wat, sedert eeuwen, voor hei

lig werd gehouden, en het geluk der Volkeren uit
maakt,

omver te werpen ,

en dat

te vervangen

door ’t. onzedelijkste wat er bestaat , namelijk door
aan ’t graauw, het scncm der Valken, de teugels

o

23

van ’t Bewind toe te vertrouwen? Zouden zy kun»
nen wensehen , dat de tijden van Vrijheid, Gelijk
heid en Broederschap terugkeerden, welke eörne,
de onsterﬂijke Dichter en Geleerde, zoo treffend
heeft beschreven?
En wat Oostenrijk, Pruissen en Bushznd’ betreft,

die zich steeds zoo afkeerig van de zoogenaamde
Souvereiniteit des Volks, en zelfs van zijne deelne
ming aan de Regeringszaken hebben betoond; zy,

die den opstand in den Kerkelij/cen Slaat,’ in Aken
en Polen , — minder strafbaar. dan het Belgisch op‘
roer — door tusschenkomst en wapenen hebben ge
dempt; wie had van deze Mogendheden kunnen
denken,

dat zy,

met eigen handen,

hun eigen

werk, de zamenslelling van het Koningrĳ/s der Ne

derlanden, zouden verbrijzelen , den opstand wetti
gen, en, zoo doende, ook het graauw in hunne

Landen. bevoegd verklaren , om hetzelfde voorbeeld
te volgen , en als ‘t ware het aan te moedigen, Hen
door moord, plondering en brandstichting van
hunne Throonen te werpen? —
Hoe grievend ’t voor den Koning ook mocht
wezen, op zulk eene onrechtvaardige wijze door
Zijne Bondgenooten te worden behandeld, en .hoe
groot Hunne macht en aanzienook waren, zoo liet

Hy zich echter niet neêrdrukken, maar zond aan
de Conferentie een PROTEST in tegen gemeld Proto

col, onder de verklaring: "dat Hy tegen Zijne
»plichten jegens de ‚Souvereinen, tegen Zijne Dy
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’mastie, en tegen hen, die den opstand in België
»betreuren, zoude handelen, indien Hy van Zijne
»Rechten en van die van Zijn Huis op België afstand

» deed; en dus voor ’t oog der geheele wareld be
»tuigde , dat Hy, op het voorbeeld Zijner Vadren,
»die hun bloed voor de ware Vrijheid hebben ver
»goten , nimmer tot beginsel Zijner Regering zoude
»aannemen eene Staatkunde , die de maatschappy
» ten gronde richt, noch leeringen, die , onder den

„valschen schijn van liberalismus, het ergstemdes

»putismus te weeg brengen.»
Tevens gaf de Koning te kennen, dat Hem niets
aangenamer zijn zou, dan eene spoedige afdoening
der zaak, betrelïende de scheiding tusschen Holland

en België, met vaststelling der grenzen, met de

bepaling der schadeloosstellingen, der Nationale
.Schuld, des Handels en der betrekkingen van de
Belgische Scheepvaart op de Koloniën, er byvoe

gende: ndat Hy te dezen aanzien te meer op de
»Conferentie rekende, daar het Hem leed zou doen,

r’de Belgen te moeten aanvallen, ten einde hen
»tot eene billijke scheiding te nopen door zoo

»danige dwangmiddelen, als welke Hy te Zijner be
»schikking had, en waarvan het Hem, sedert de,

»veranderde Omstandigheden, niet vrijstond, zich
»te ontdoen; dat er eene te meer dringende reden
»bestond tot spoedige schikking, aangezien het Hof

»der Nederlanden met de Conferentie in gevoelen
mverschilde , te weten wegens den wapenstilstand ,
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‚dewijl de Koning de voorwaardelijke onderwerping
»van het zoogenaamd Belgische Bestuur daaraan
»niet kon beschouwen als een wezendlijke toetre
»ding, en dus zich-zelven ook niet daaraan gebon

» den achtte.»
De Conferentie drongier vervolgends op aan, om
aan de Belgen de vrije vaart op de Schelde te ver
leenen, alhoewel de Koning, volgends het recht
des oorlovs
deze Rivier
t! ’

als door een’ verdedi in s
)

maatregel, aanvankelijk gesloten, en, toen de op
standelingen door de Andwerpenaars binnen hunne
muren gelaten waren , die stad-zelve , benevens Gend
in staat van blocus gesteld had.
‚
.

Nederlands Gevolmagtigden verklaarden aan de
Conferentie, dat de Koning, in verwachting, dat
de voornaamste punten der scheiding vóór den 20,
Januarij 1831 zouden zijn geregeld, gedoogde, dat.,
tot dien tijd toe , de vaart op de Schelde, onder

neutrale vlag , vrĳ zou blijven.
Op deze verklaring volgde het Protocol van 9

Januarij 1831, zoo met opzicht tot den Wapenstil
stand, als de zich telkens-vernieuwende vijandlijk

heden van de zijde der Belgen, met bedreiging,
dat, indien de eene of andere party zich verder te
gen de uitspraak der Conferentie zoude verzetten,

zy maatregelen van geweld daartegen zoude bezi
gen; terwijl by ‘t 9. Protocol al wijders aan den
buitenlandschen Handel Werd bekend gemaakt: ndat

Mie Schelde denzelfden dag vrĳ zoude zijn ,“ hoezeer
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de Belgen, van hunnen kant, aan de gegeven beve
len niet verkozen te voldoen, door zich van Maas

tricht, zoo als hun opgelegd was, te verwijderen.
Eindelijk werd het 12. Protocol van den 18.
Januarij dezes jaars door de Conferentie afgevaar
digd, bevattende de bepaling der scheiding, met
al de daartoe behoorende en algemeen bekende
voorwaarden. De Koning nam, by Nota van 25

Januarij dat Staatsstuk aan, doch het zoogenaamde
Congres van Brussel zond het Protocol.aan de Con
ferentic terug, en leverde daartegen een Protest in.
De Belgen gingen middlerwijl bestendig voort
met de schending der wapenschorsing, zoo op de
. Schelde, als in Staats-Vlaanderen en aan den kant

van Maastricht. De onsterﬂijke VAN SPEYK werd
daarby het .slachtoffer, doch zijn geest gaf nieuw

leven en kracht aan geheel het Leger!
Intusschen was men te Brussel bezig met de keus
van een‘ Koning, en een-ieder weet, hoe belaehlijk
die groote Staatslieden zich te dezer zake hebben
gedragen, en hoe de aangeboden Kroon , door den

Koning van Frankrijk, ten behoeve van Zijn Zoon,
geweigerd werd.
De Conferentie van Londen, steeds zoo bereid
vaardig, om de opstandelingen te verschoonen, en
hun’ wettigen Souverein met Willekeurige strengheid
te behandelen , geraakte door den Belgischen euvel
moed en tegenstand dagelijks meer en meer in ’t
naauw, en moest dan toch eindelijln wel besluiten
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tot het afvaardigen van een nieuw Protocol, gedag
teekend 19 Februarij, 1831, n°. 18, waarby onder

anderen wordt vastgesteld: „dat het er by bleef,
nzoo als van den beginne af beslist was, dat de
»schikkingen, gemaakt by het Protocol van 20 Ia
nnuarij 1831 fundamentele en onherroeplijke schikkin
» gen waren (des arrangemens fondaînenzaux et iﬂé
»vocables). -- Dat de onafltanklîjkheid van België
» door de Mogendheden niet zal worden erkend,
»dan op de voorwaarden en volgends de grensbepa
»ling, voortvloeiende uit de schikkingen van 20
‘‚òlanuarij, 1831. — Dat de vijf Mogendheden, ge
ntrouw aan hare verbindtenissen, zich-zelven het
»recht toekennen, van te verklaren: dat de Sou

»verein van België , door zijne persoonlijke gesteld
nheid, het beginsel des bestaans van België moet
»kunnen waarborgen, voldoen aan de veiligheid van
» andere Staten ,- zonder eenige beperking moet aanne

» men , zoo als de Koning der Nederlanden ten aanzien
»van het. Protocol van 21 Julij ‚ 1814 zulks gedaan
» had , alle. fondamentele schikkingen, vervat in het
i’ Protocol van 20 Januarij , 1831 , en Hy in staat be
»hoort zijn, het rustige genot daarvan aan de Belgen
»te verzekeren. -- Dat de Koning der Nederlanden,

»zonder eenige beperking, berust hebbende in de
nschikkingen betreffende de scheiding, alle aanval
nlen of ondernemingen van het Belgisch Gezag op
»het Gebied, door het Protocol van 20 Januarij,

» 1831 voor HOLLANDSCH verklaard, zullen worden
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»belohouwd als eene vernieuwing van den. strijd.,
‘waaraan de .vijf Mogendheden besloten hebben,
meen- einde te stellen.n

De Belgen bekreunden zich echter over dat Pro
tocol evenmin, als om hetgeen de Conferentie vroe

ger had vastgesteld. Het zoogenaamde Congres van
Brussel, door het langdurig dralen der Conferentie,
.stoutmoediger geworden, sprak van niets, dan van

.de noodzakelijkheid, om de vijandelijkheden te
hervatten, bewerenile een Leger op de been te heb
ben, zoo geducht , dat het geen moeite zou kosten ,
om geheel Holland te overwinnen! En het bleef ook
niet by woorden’, want tegelijk zag men, van
nieuws op, zoo in den omtrek van Maastricht, als

aan de kanten van Andwerpen en Zeeland ontelbare
inbreuken op de wapenschorsing maken, terwijl
de Regent SURLET-DE-CHOKIER , door de wapenkreten
van ’t Congres verlokt, eene Proclamatie aan de in

gezetenen van het Groot—Hertogdom Luxemburg af
vaardigde , om de vijandlijkheden te hervatten.
Neêrlands Gezant, hiervan onderricht, schreef
dienaangaande, onder dagteekening van 23 Maart,
1831, een‘ Brief aan den Burggraaf PALMERSTON,
‚en riep, namens .den Koning, overeenkomstig de

laatste 5 van het Protocol van 19 Februarij, 1831’
en het vroegere Protocol van lO December, 1830-,

de beloofde hulp der Vijf Mogendheden in, ter

voorkoming van de hervatting der vijandlijkheden
van den kant der Belgen.
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lntusscben trad Frankrijk ook tot het.Protoeol.
van 20 ‚Ïanuarij toe , en de Conferentie gelastte, by.
Protocol van 17 April , 1831 , n°‘22,- haren Commis.

saris te Brussel, ten einde het Belgisch Gouvernement—
beter nopens zijne belangen in te kunnen lich
ten, daaraan eenige nadere verklaringen te geven,’
en alzoo te bewegen tot de aanneming van bedoeld ’

Protocol, en, in .geval gezegd Gouvernement by
zijne weigering mocht blijven volharden, alsdan
op nieuw te verklaren: » dat de bewuste ﬁmdarnen
’rtele schikkingen, vervat in de eerste negen arti
akels der gezegde grondslagen, onherroepelijke
»schikkingen in het oog der Vijf Mogendheden
„zijn, overeenkomstig den inhoud der Protocollen

»van 20 Januarij en 19 Februarij, l831.-- Dat,
» ten gevolge van de 2. ë. van het Protocol van 19.
nFebruarij,‘ 1831, de onafhanklijkheid van België
» door de Vijf Mogendheden niet zal worden erkend,
»dan onder de voorwaarden en grensbepalingen,
woortvloeiende uithet Protocol van 20 Januarij,

»1831.—- Dat, indien de voorstellen , welke Lord
"PONSONBY gelast is, overeenkomstigﬂdat Protocol
ate doen, niet worden aangenomen , alle betrekking

ntusschen de vijf Mogendheden en het Belgisch Ge
»zag zal ophouden, en dat, by gevolg, Lord pos
nsomìr dadelijk Brussel zal verlaten, en de Belgi
»sche Gezant te Parijs worden uitgenoodigd‚ zon
’> der verwijl vandaar te vertrekken. —. Dat, indien
»by ’t verwerpen der hierboven vermelde voorstel
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»len, de Staten ‚ .die door het Belgisch Bestuur in
»hunne bezittingen benadeeld zijn, de noodige
» maatregelen by de hand namen, om hun wettig
» gezag te herstellen, in alle landen, die hun toe
»behooren, en die buiten het neutraal-verklaarde

’ìBelgische grondgebied gelegen zijn, de vijf Mo
»gendl|eden , overeenkomstig ä. 6 van het Protocol
»van 19 Februarij, niet anders. zouden kunnen
»doen , dan het recht te erkennen , volgends ’t welk

»zy die maatregelen zouden nemen. — Dat, in
» hetzelfde geval, elke onderneming van het Bel
ngisch Gezag op het, by Protocol van 20 Januarij

’werklaarde Hollandsche grondgebied, en elke sehen’
»ding‚ van den wapenstilstand zoude worden ge
»acht als eene daad van vijandlijkheid, tegen de
wijf Mogendheden gepleegd, en die van Haren
»kant zoude worden opgevolgd’ van al die maat
» regelen, welke zy het meest geschikt zullen oor
ndeelen ter handhaving van de onschendbaarheid
»der bedreigde. Staten, en ter bereiking van het

»oogmerk, bedoeld by het fundamenteel van 20 Ja
»nuarij, 1831.»
“
Het opgeworpen Belgisch Bestuur, voor de uit

voering van het bewuste Protocol beginnende te’
vreezen, trachtte zich door eene nieuwe uitvinding
te redden, en, buiten de .Conferentie om,

met

Nederlands Gouvernement onderhandelingen aan te
knoopen, te welken einde LEBEAU, onder dagteeke

mng van den 9. Mei, 1831’, een’ Brief aan onzen
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.s

Minister van Buitenlandsche Zaken schreef, die ech

ter onbeandwoord bleef.
De zaken altijd op dezelfde hoogte stilstaande’,
kwam de Conferentie wederom den 10. Mei, 1831,

byeen, te welker gelegenheid de Fransche Gevol
machtigde de aandacht zijner Amptgenooten vestig

de op de middelen ter uitvoering van het Protocol
van den 17. April, en de Conferentie tot laatsten

lermĳn ter toetreding van de Belgen, den dag van
den 1. Junij bepaalde, vaststellende: »dat, indien
»het Belgisch Gouvernement den 1. Junij de be
»wuste Grondslagen niet had aangenomen, de Vijf
»Mogendheden, in dat geval, waren overeengeko
»men: alsdan, ten gevolge van het Protocol n“. 22,

»alle betrekking tusschen de vijf Mogendheden en
»het Belgisch Gezag geheel te verbreken, en de vijf
»Mogendheden, wel verre van nog by ’t Duitsch
»Verbond pogingen aan te wenden, gelijk zy tot
» dus verre hadden gedaan, ten einde de maatrege
»len uit te stellen, welke het besloten had, ten

»aanzien van het Groot-Hertogdom Luxemburg te
‘memen, integendeel niet anders zouden kunnen

u doen , dan de noodzakelijkheid tot het nemen dier
nmaatregelen te erkennen; en, indien de Belgen

» den wapenstilstand schonden , dien zy ten aanzien
» van Holland in acht moesten nemen en dat grond-’
»gebied aanrandden, de vijf Mogendheden, met

» wie zy alsdan ’lpso facto in staat van vijandlijk
»heid zouden treden, door de schennis der verbind

.e
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Mtenissen, welke Zy met Haar, sedert den .21. No.
wember, 1830, hebben aangegaan, maatregelen
‘Ázouden beramen, welke Zy het van Haren plicht
» zouden achten, tegen dergelijke aanvallen in het
. »werk te. stellen.»

Deze beslissing werd aan Lord PONSONBY medege

deeld, die het noodig oordeelde, de gesteldheid
der zaken in België, waar men reeds het plan had,
om aan’ Prins LEOPOLD van SAXEN-COBURG de Kroon
aan te bieden‘, in persoon aan de Conferentie be
kend te maken, en dit gaf aanleiding tot het Pro
.tocol van. den 21. Mei, 1831, n’. 24, waarby de
Conferentieaan de Belgen beloofde, om, indien
zy slechts wilden toetreden , pogingen by den Ko..
ning der Nederlanden aan te zullen wenden, ten—
’einde, tegen eene billijke schadeloosstelling, het
Groot-Hertogdom Luxemburg aan ben al,’ te staan..
Zy v,leidde zich, op deze wijze de Belgen tot het
aannemen ’van het dikwijls- gedachte Protocol te
.bewegen, en alzoo de zaak te redden, daar zy
door Lord PONSONBY in den waan was gebracht, dat

op die wijze alles geschikt zoude zijn. By het 2.
Artikel van gemeld Protocol wordt, almede op de
verzekering van dien Lord, » dat daardoor een ein-‚

» de aan.elke zwarigheid zou worden gemaakt,» een
wen/a aan de Belgen gegeven, om Prins LEOPOLD tot
Koning te verkiezen, terwijl Lord PONSONBY Werd
uitgenoodigd, naanBrussel terug te keeren, met

machtiging, om aldaar te. verklaren: »dat de vijf
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J’ Mogendheden. niet langer konden dralen, met aan

» het Belgisch Gouvernement zijne toetreding 13 yra
»gen tot de grondslagen , bestemd ‚ om de scheiding
»tusschen België en Holland tot stand te brengen,
»en welke grondslagen de Koning der Nederlanden
phad ‚aangenomen. .—- Dat, indien deze toetreding

»vóór den’l. Junĳ, 1831, niet plaats greep, Lord

»roasosav met den Generaal BELLIARD ‚de ‚manlregeleîi,
aby het Protocol m den ll). Mei, 1831, n“, ‚23,
» vastgesteld, ten uitvoer 17.0% leggen, en tevens keiz
‚mis geven ’van de dwangmiddelen, die alsdan .door

»de vijf Hoven zullen worden gebezigd.»
"Op denzelfden ’dag, den 21. Mei , vestigden ‚de
Gevolmachtigden van .den Koning der Nederlanden

de aandacht .der Conferentie op de troue.vloogp Npta
van LEBEAU, en drongen nader op de uitvoering de;
Protocollen aan; ‚terwijl zy ‚toen reeds, op .’s Ko
nings last, verklaarden, dat ‚Hy weldra verplicht
pon wezen, Zijne onderhandelingen .door militaire
middelen te steunen, en dat Hy, pna de’; l. Junij,
» 1831 , zich niet meer aan zijne toetreding gebonden
»zou achten.»
By eenen tweeden Brief van dezelfde dagteelce
’ning deden voornoemde ’Gevolmachtigden ‚hun be
klag over de gepleegde vijandlijkheden der Bel

.gen op .de Sehelde, welke schending van .wapen
stilstand, den Generaal casssa bewogen had, eeni
ge .kleine scheepjens de vaart te beletten, ‘en zy
gaven, tevens te kennen , dat, vermits 11.81 .Belälsqh
3
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.Gezag dagelijks openlijker over de hervatting van’

den krijg sprak, voornoemde Generaal .in de ver
plichting zou raken, in dat geval maatregelen van
voorzorg en meerdere strengheid te nemen.
Toen vervolgends de Belgen voortgingen met het

opwerpen van batteryen, waardoor ’t Kasteel van
Andwerpen en de Hollandsche Vloot bedreigd wer
den, liet de Generaal CHASSÉ St. Laurents-bril be

zetten. Wel verre echter, dat het Belgisch Gezag
de handelingen zijner ’soldaten zou hebben ge
wraakt, zag men integendeel den zoogenaamden
Minister van Buitenlandsche Zaken Leneau, getrouw
aan het aangenomen beginsel van bedrog en mis
leiding, de Hollanders, in de Zitting van het Con
gres, den 18. Mei 1831, tegen zijn beter weten aan,
beschuldigen van schending der wapenschorsing,

en beweren, dat zy het Fort St. Marie hadden in
genomen , wel]: Fort door hen nooit is bezet geweest,
en vandaar op de Belgen hadden gevuurd; terwijl
juist het tegenovergestelde .bewaarheid werd, ’daar
de opstandelingen reeds den 3. April dat Fort in
bezit genomen en gevuurd hadden op Hollandsche
schepen, die daar voorby voeren.

Er werden Fransche en Engelsche Commissarissen
benoemd, om onderzoek naar de zaak te doen;

dan deze keerden met de overtuiging terug, dat de
beschuldiging van LEBEAU valsch, en ’t van den an

deren kant bewezen was, dat de Belgen gezegde
Batteryen, strijdig met de Protocollen hadden op
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geworpen; weshalve ’t dezen, namens de Conferen
tie , werd aangezegd, hun werk te staken, het
geen zy by dag dan ook in schijn deden, om des .

nachts daaraan des te ijveriger te arbeiden.
’ De tijd verstreken zijnde, welken de Conferen
tie, als laatsten termijn, aan het Belgisch Gezag

ter toetreding gesteld had, schreven de Gevolmach

tigden. van den Koning, onder dagteekening van
den 5. Junij, 1831, aan Lord PALMERSTON eenen
brief, met verzoek, dien ter kennis van de Con
ferentie te willen brengen door zijne tusschenkomst,

en waarby zy zijne Excellentie herinnerden aan den
inhoud van hun oﬂïce, aan de Conferentie, den 21.

Mei 1831,- ingezonden, bevattende de verklaring,
dat, indien de Belgen ten bepaalden tijde niet toe

traden .tot de grondslagen van scheiding, door de
Vijf Mogendheden vastgesteld, de Koning zich vrij
en bevoegd.zou achten, voor eigen rekening te

.handelen, om een einde te maken aan die lang
durige onzekerheid, die Zijnengetrouwen Onder

danen zooveel nadeel berokkende.
Het gevolg van dien Brief was —- het Protocol
van den 6. Junij, 1831, n“. 25, waarby de Ge
volmachtigden verklaren, besloten te hebben, Lord .
Pousonav bepaaldelijk terug te roepen, met kennis

geving, dat de Generaal BELLIARD van .zijn Hof den
last had gekregen , om ,.zoodra Lord Poìvsosav zou

de . worden teruggeroepen, .alsdan ook dadelijk
Brussel te verlaten; en dat de ’ Conferentiediezig

.

3‘

736
’was met het beramen van’ middelen , die ‚ ten ge
volge der verbindtenissen,’ tusschen den Koning

der Nederlanden en de Conferentie aangegaan, n00

. \ dig zijn . geworden.
De Conferentie , ziende, dat de Belgen hardnek
kig bleven weigeren, toe te treden, gaf dan den
6,. Junij instructiën aan Lord ronsouzr, om Brussel
werkelijk te .verlaten, zoo als ook de Generaal

’ Ĳnrnùn evenzeer. den .last onlﬁng, om dat voor
beeld te volgen.
Het Gouvernement der Nederlanden, zich., en

met reden, verbeeldende, dat de Conferentie .nu;
de dwangrniddelen tegen de Belgen zou gaan bezi

.gen, waarmede men zoo lang gedreigd had , week
dan ook in geenen deele van zijne beginselen,
even-min als van zijne toetreding, af. Steun vin
dende in het Vaderlandeoh gevoel des Volks, en

in de overeenstemming der StutenîGener-aal, gaf ’t
aan die Vergaderinﬁ kenni; van den Stand der za
ken, met voorhehouding, om zich of te pereenigen
met de vijf Mogendheden ten opzichte der Inaatre
gelen, welke Deze zouden nemen, omfde Belgen
tot de toetreding te nopen, ofwel om afzonderlijk
te handelen, ten einde den staat van onzekerheid,
die reeds zoo lang aanhield, te doen, ophouden,
en de Rechten van Holland op, eene hetanzelĳke

wijze te doen eerbiedigen.

.

Nederland; Gevolmachtigdqt-’l 3.1 wederom de be.
.loften der Cünferentie niet ziende. vervullen , dien
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den den 22. Junij eene nadere Nota .by Haarin,
op den oogenblik, dat een. zeker aantal Belgen te
Londen was aangekomen, ten einde Prins Laoronn,

die inmiddels tot Koning was gekozen, te bewe
gen, de versmade Kroon aan te nemen; -— daarby
op nieuw de’ Conferentie aan. Hare belofte herinne

rende, en Haar opmerkzaam makende op het o n
derwerp der Zending van gedachte Belgen in Lon
den. Met waardigheid en kracht toonde men daar
in aan, dat, welke ook de beslissing van LEOPOLD
mocht wezen, het echter van-zelf sprak, dat, in
dien Hy, of Wie anders, de Kroon in België zou
aanvaarden ‚ ALVORENS tot de grondslagen van schei
ding te zijn toegetreden , deze zich daardoor in eene

vĳandige houding jegens den Koning der Nederlanden
zou plaatsen, en .als ZIJN VĲANÍ) zou moeten wor
den beschouwd. -— »Het is de verwezenlijking der
ms‘cheiding," zeiden zy‚ » welke Holland , sedert
» vier maanden, met verlangen, te gemoed ziet; en
»de Koning , in geenen‘ deele voor ’t minst gezind ,

» iets van Zijne Rechten op te offeren, welke Hy,

i‚by Zijne toetreding zich heeft voorbehouden, moet
Dhy die gezindheid volharden, in ’t bezigen der
» maatregelen ‚ waartoe de Conferentie besloten heeft,
»Haar toevlucht te nemen. Wanneer echter de Con
»ferentie , trots alle verzekeringen , zoo openlijk
»gegeven‚ in gebreke mocht blijven, aan de ver
»wachting te beandwoorden‚ welke de Koning van

»Haar, billijker wijze , .mag, ja , moet hebben, —
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»alsdan zal er aan. Zijne Majesteit niets anders over
»blijven, dan toevlucht te nemen tot Zijne eigen
»middelen, paal en perk stellende —aan inschik
nlijkheden, die niet langer met de uit. en inwen
»dige rust van het Rijk, noch met het reeds zoo

nzeer geschokt belang Zijner trouwe Onderdanen,
»[en dat, by langer vertoef, geheel’ ten gronde
.» stond te ‘worden gericht] bestaanbaar zijn,"

De Conferentie, in plaats van te voldoen aan
Hare verplichtingen , en maatregelen te nemen te
gen België, als Waartoe Zy zich verbonden had,

doet juist het tegendeel, verandert op eens van stel
sel, en in stede van de Belgen tot hunnen plicht
te brengen, tracht Zy, door laffe toegevendheid,
‚ hun, ten koste van Holland, genoegen te geven,
en komt met de bekende 18 Artikelen te berde ‚
onder benaming van Preliminairen, of voorafgaan

de punten tot het sluiten van een Vredesverdrag’!
De Heer Baron vmmWnsssuasno , een der Leden van

de Conferentie , bracht die Artikelen naar ’s Graven

hage over, ten einde zelf den Koning te bewegen,
om ze aan te nemen , hoezeer zy ook in vele opzichten
strijdig waren met het Protocol, waaraan Zijne Ma

jesteit had toegegeven.; terwijl tevens daarvan mede
deeling werd gedaan aan het Belgisch Bestuur , het
geen ze aannam, op den oogenblik, dat LEOPOLD

nog weifelde , de Hem aangeboden Kroon op te
zetten.
LEBEAU, een der Belgische Commissarissen te Lon
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den, om LEOPOLD over te halen tot het aanvaarden.
der Kroon, LEBEAU gaf zich dan ook alle moeite,
en ontzag, als naar gewoonte, noch drogredenen,

noch leugens, om het zoogenaamd Congres te be
wegen , gemelde Artikelen aan te nemen. Wy ach
ten ’t niet overtollig, eenige zinsneden uit zijne

Aanspraak te herinneren, welke hy te dier tijd
heeft gedaan, en waaruit tevens zijne kunde , trouw,

zoowel als het dubbelzinnig gedrag der Conferentie
ten onzen opzichte, zal blijken.
»Ik maak geene zwarigheid," zeide hy, »voor
»’t oog der Natie te verklaren., dat er nu, — se

»dert het vaststellen der 18 Artikelen, — geene Pro
»tocollen meer bestaan. Toen gy tegen ’t Protocol
»van den 20. Januarij protesteerdet, hebt gy niet
» tegen den gronds-lag-zelven, maar tegen het recht
»van tusschenkomst, hetgeen de Mogendheden zich
»aanmatigen , geprotesteerd. —’ Wel nu! Ik herhaal
»’t voor het oog van geheel Europa, »îraitsns BE
» STAAN En GEENE PROTOCOLLEN MEER! -—-het zijn slechts
»voorstellen, welke de Conferentie aan uwe Verga.

»(lering onderwerpt. -—Ten aanzien der Protocollen
» beval men‘. ons eene ontecrende en blinde toetre
»treding, terwijl men u thands de voarslellen mm’
’ioPLEoT, maar ze u aanbiedt, ’zoodat gy ze kunt

»verwerpen, of ten minste daarover beraadslagen!
nDe Protocollen aannemende , zouden Wy eene daad

»van slaverny .verricht hebben; doch nu wy beraad
aslagen, verrichten Wy. eene daad van Nationalen
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»wil. Wanneer wy de Voorstellen hebben áange“
»nomen , kunnen wy nog onderhandelen. Indien Hol- .
»land vergt, dat Venlo worde ontruimd, zullen wy

»andwoorden: niet eerder, vóórdat Androerpen ont
»ruimd zal zijn , nieteerder, vóórdat gy, Hollanders,

» ons zoodanig deel in de Souvereiniteit van Maas
»trioht zult hebben gegeven, als ons toebehoort,
‚ren vóórdat gy ons hebt toegestaan, in ’t bezit te
»treden der plaatsen, die by uw grondgebied zijn
ningesloten (enclaves). Ja, gy moet dulden, dat
nBelgië de gevolgtrekkingen van zijn recht’ uitstrek

‚ke tot aan de verst-verwijderde enclaves; gy moet
»gedogen, dat wy onzen standaart planten en de‘ .
i beginselen van onzen opstand .verkondigen tot in
"al die steden en bezittingen,’ wier vreemde namen’

rifnydn dezen oogenblik niet te binnen vallen. Laat
»ons dansleehts streng vasthouden aan het punt
»der ontruiming van grondgebied,’ laat ons eischen,

’wrat wy volgends recht eischen kunnen, en gy’
»zult zien, dat wy spoedig alles zullen bekomen,

»wat roy willen.’ wy zullenin het’ bezit blijven van’
»geheel het grondgebied :’ want de toepassing van
lyhèl 6. Artikel is evenmin mogelijk voor Holland, .

»als voor ons.

In dat Artikel is grond genoeg tot

»het behoud van Venlo en van geheel Limburg, in
»ons voordeel. — Overigens zullen wy de stad Maas
»trieht geheel en al in bezit hebben; zy is achttien

»uren van. Holland af gelegen; hare ingezetenen
»zijn allen Belgen; en hoe’ zou Holland dan in
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nMaastrieht een garnizoen kunnen houden,. dat,
»in tijd van oorlog, geheel en al moet afhangen
"van de genade uwer dappere bevolking? Wy zul- ’
nlen derhalve Maastricht hebben met een Belgisch
»garnizoen; want, wat men er ook van zeggen
Ĳnoge, het recht, om te Maastricht garnizoen te
» houden , behoort, volgende de ‚Verdragen , ons toe;

»het is een recht, waarvan wy in geruimen tijd
»geen gebruik hebben gemaakt; doch in de Ver
»dragen is, ten onzen voordeele., gewag gemaakt
»van niet-benadeeling; en in het Staatsrecht, zoowel

»als in het Burgerlijke, is eene dergelijke voorbe’

»houding tot middel, om al de rechten der belang
nhebbcnden te waarborgen.
’
»Maar, zegt men, met dit al zult gy Luxemburg
»missen, en toch de schulden moeten afdragen!
» Doch ik and-woorde : w-: ZULLEN Luxemburg ananas ,

»EN eraan SCBULDEN! Het recht, de dapperheid der
»Belgen en ’t gegeven woord van. Prins LEOPOLD

»strekken my ten waarborg.

Ja, het woord van

»den Prins, en het oogenblik is gekomen, om al
»les te zeggen: de Prins is gezind, om Luxemburg,
»door alle mogelijke middelen , te behouden; hy neemt
»dit’ voor zijne rekening ; heb’ is voor hem eene zaak

wan aan! Bovendien gevoelt hy, dat Luxemburg
»hem noodzakelijk is; zonder die provincie toch
»zoude ik ‘t hem zetten, zes maanden in België te
»regeren. Doch, beweert men wellicht, hy zou
»er afstand van kunnen doen, zonder ons te raad.
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.» plegen? Dan ik verklare, dat dit onmogelijk zij,.
»dewijl hy alsdan misbruik van zijne Macht zoude
» maken, Hy zal de Grondwet aanvaarden, en
»haar, zonder eenige beperking, hezweeren; en
»hoe kan hy dan nog Luxemburg afstaan, zonder
»haar te schenden? zonder alles met voeten te tre
n den, wat hy. gezworen heeft, te zullen verdedi

»gen? Zeer zeker, dat zal hy niet doen! Neen,

» de Prins wil en zal Luxemburg hebben; liy-zelf
»heeft ’t gezegd, en, zoo noodig, zal hy den oorlog
»verlîlaren, om Luxemburg en Maastricht te krijgen.
»Hy gelooft echter zóó weinig aan den oorlog, dat
»hy, zonder schroom , de Kroon aanvaardt en toe
» stemt, naar België te komen, zel/Ir dan, wanneer
» Holland zou weigeren , de Voorstellen aan te nemen..
»Ik zal onder u verschijnen , zegt hy, zoo gy slechts
» de Preliminairen aanneemt. Weinig be/ìreun ik
wny om de toetreding van Holland ‚ indien gy rny
nslechts’ het dubbel recht verleent, om te onderhan.

» delen, en eenen eeroollen krijg te voeren 1"’
De gevolgen dier Aanspraak waren, dat de 18

Artikelen door het zoogenaamd Congres Werden
aangenomen, terwijl de Conferentie den 14. Julij
op nieuw byeenkwam, en aan TALLEYRAND mede
deeling deed "an een nader Protocol, waarby

de slachting van eenige sterkten in België besloten
werd.

Middelerwijl beraadslaagde men in den Raad des
Konings ‚ met allen ernst, aandacht en bezadigheid ,
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over de bewuste 18 Artikelen; dan algemeen was
men 't eens, dat zy onaanneemlijk waren , als strij

dig met de vroeger aangegane verbindtenissen, en
met de belangen van Holland. De Minister van

Buitenlandsche Zaken toonde, in Zijnen Brief van
12 Julij , aan de Vijf Mogendheden , door Hare Ge

volmachtigden, die tegenstrijdigheden en nadeelige
gevolgen voor Holland aan , en gaf de redenen op,
Waarom de Koning die Artikelen moest verwerpen.
Wy meenen onzen Lezers geene ondienst te zul
len doen, met hier eenige zinsneden van dat uit

muntend Staatsstuk over te nemen.
»De onverwachte inhoud der 18 Artikelen heeft
»den Koning des te gevoeliger getroffen , dewijl het
»daaruit blijkt, dat de Conferentie niet verkozen

»heeft, eene enkele aanmerking ter gunste in over
» weging te nemen, welke de Gevolmachtigden der
»Nederlande n, zoo herhaalde malen en zoo menig
»vuldig, in het midden hebben gebracht. Het schijnt
» zelfs , dat die Artikelen grootendeels voortvloeien
»uit eene overeenstemming met hen, die in België
»het Bewind in handen hebben; doch zonder by

. n deze waarschijnlijkheid langer stil te staan, is het
»bewezen , dat Zy tegelijkertijd aan België en Hol
» land zijn medegedeeld, en dat men over den in

» houd daarvan het Kabinet te ’s G’ravenhage vóóraf
» niet heeft geraadpleegd , gelijk Zijne Majesteit bil
»lijkerwijze mocht verwachten, in aanmerking ge
»nomen de houding, zoowel waarin Hy zich je
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» gene de Conferentie heef! geplaatst, door de grond
’mlagen van scheiding te aanvaarden; als de 0.01’
nspronklijke aanleiding der hyeenkomst van de
»Gevolmachtigden der Mogendheden; en dan vooral

"het goed recht, hetgeen een wettig Souverein,
Ĳteunende op de billijkheid Zijner zaak, rnag in
»roepen , wanneer het ter sprake komt, Hem en
»zijne. trouwe Ondezdanen te ondersteunen tegen
»de overweldiging van eenen opstand.
»Hoe netelig dan ook de toestand moge wezen,
»waarin Europa en voornamelijk Holland, door
menen zamenloop van noodlottige omstandigheden ’
»is gebracht, zoo zullen desniettemin de pogingen

»des Konings, kalm te midden der’ algemene be
»meri-ng, steeds daarheen blijven strekken, om ,
»door vereeniging van gemati-gdheid en vastberaden
»heid , het onweder te doen bedaren. Op het voor

» beeld der machtigste Vorsten zal ook Hy aan den
»nooddWang toegeven, door diegenen Zijner On
»derdanen aan hun lot over te. laten, die zich aan

» Zijn Gezag ontlrokken hebben; maar Hy zal nim
»mer, te hunnen behoeve , de rechûen van Holland

’mpofferen. lntzrsschen heeft eene bedaarde aver
‚nveging der zaak hem. overtuigd, dat, door het
waannemen der Preliminaire Artikelen, de dierbaar‘
»ste belangen des Vaderlands aan. de genade des

„opstands zouden worden prijs gegeven, en Hy
Hun; derhalve die Artikelen niet aannemen; maar
»moet op nieuw lvy de Vijf Mogendheden op de
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»uitvoering .van de wederzijds-verbindende over“
. ueenkomst- aandringen, die tusschen Hen en den’
‘Koning is gesloten, de eersten by Protocol n‘. ll’
.wen 12, en Zijne Majesteit by Zijne toetreding tot
„de grondslagen der scheiding, die door de Con

»ferentie-zelve by Protocol n°. 19 voor onherfdéï .
»pelijk verklaard zijn.. —
bvan den beginne des Belgischen opstands ei,

»heeft de Koning niet opgehotxden, alle’ blijken te.
»geven,- hoezeer ’t Hem ter harte gaat, het behoud

»van den algemeenen Vrede te helpen bevorderen,’
»doch nimmer zal men den Vorst zúóver brengen,
» dien Vrede, ten koste der eer en welvaart van Hol‘

n land, te willen koopen,. daar dit strijdig zou we:

»zen met het bewustzijn van Zijn goed recht, en’
’îvan Zijne waardigheid, zooWel als met het he—

Hang-zelf van eenen algemeenen Vrede, die wel
»verre van op zulk eene wijze duurzaamheid te’
nverkrijgen. integendeel ten hevigste zou. worden..
‘gekreukt, indien een deugdzaarn .Volk, dat ge"

» trouw is aan Zijne instellingen en gehoorzaam aan
»de Wetten, zoude worden opgeofferd aan eene’
»bevolking, die de banden. der maatschappy ver

»broken, en geen eerbied hoegenaamd voor de
‘Rechten van anderen heeft.

De Koning rekent ie

Meer op de vriendschap en de verlichte Staatkunde.
»Zijner Bondgenooten, om niet te hopen’, dat Zy.
»dezelfde gevoelens zullen zijn toegedaan. Het zou

»de overbodig wezen, hier by’ te voegen, dat het
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»behoud van den Europeschen Vrede niet enkel en
»alleen van de medewerking van België afhangt,
»en dat, het geschil verplaatst wordende van Brus
»sel naar 's Gravenhage, er voor dien Vrede niets
»gewonnen zou zijn., daar de noodzakelijkheid,
»waarin de Koning zou kunnen worden gebracht,
» om ‚ gewapender hand , van de Belgen billijke schik
»kingen van scheiding te verkrijgen ‚juist den nood
»lottigen toestand zou veroorzaken, dien de wijze

»en menschlievende pogingen der Vijf Mogendhe
»den trachten te voorkomen.

I’Wat de keus van eenen Souverein voor België’
»betreft, gedraagt de Koning zich aan de verklaring

»der Vijf Hoven, by het 12. en 19. Protocol ge
»geven, namelijk , .dat de Souverein van dat Land,

»te hunnen genoegen, de beginselen des bestaans.

»er van moet kunnen waarborgen; dat hy, door
»zijne persoonlijke gesteldheid de veiligheid der
nnaburige Staten moet verzekeren, en te dien ein

»de, zonder eenige beperking, de schikkingen van
»het ll. en 12. Protocol moet aannemen,

en zich

»in staat bevinden, om de Belgen daarvan het rus
»tig genot te bezorgen.

»Daar deze verklaring, door ’s Konings toetreding
»tot de grondslagen van scheiding, bepaald by ’t

»l2. Protocol, jegens Hem van verbindende kracht
»is geworden, zoude Zijne Majesteit, ingevalle er
»een Prins, tot de Souvereiniteit van België geroe
»pen‚

haar aanvaarden mocht, en in haar bezit

47
‘trad , zonder alvorens gemelde schikkingen aange
nnomen te hebben, zulk een’ Prins niet anders
»kunnen beschouwen, dan als iemand, die zich

» door die daad—zelve in .eene vijandige houding te.
» gen Haar, en dus als vijand zich over Haar plaatst.’

De Vijf Gevolmachtigden gaven hierop den 25. .
Julij ten andwoord, dat Zy zich steeds bleven vleien
met de hoop, dat weldra eene schikkingzou wor
den tot stand gebracht, waardoor de algemeene
Vrede behouden , en de rechten en belangen des

Konings behartigd zouden worden; metverzoek
tevens, dat Zijne Majesteit Zijnen Gevolmachtigden

te Londen de noodíge voorschriften mocht geven
tot het beraadslagen , vaststellen en teekenen van
een ﬁnaal Verdrag.
In dien tusschen tijd had, omstreeks het einde

der maand Junij , Prins LEOPOLD de Belgische Kroon
aanvaard, en zich naar Brussel. begeven. De .Ko
ning derhalve aan Zich-zelven overgelaten, besloot
dan ook dadelijk, de Onderhandeling door mili—
taire middelen te ondersteunen, zoo als reeds vroe.
ger was aangekondigd; en de Minister van Buitenj
landsche Zaken gaf, in andwoord op laatstgemelden
Brief, van ’s Konings genomen besluit aan de Con

ferentie kennis, terwijl Hy te gelijkertijd de ver.
eischte voorschriften tot het sluiten van een be
paald verdrag aan Neêrlands Gevolmachtigden te
Londen toezond.

der anderen:

ln gedachten Brief zeide Hy on.

.
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‘Namens den Koning , vinde ik my gelast, U te
iberichten, dat Zijne Majesteit besloten heeft, de.

iOhderhandeling door militaire middelen te schra
»gen, hetgeen Hy dubbel-noodzakelijk heeft geoor
ideeld, sedert de laatste gebeurtenissen in België,

»waar een Prins zich in ’t bezit heeft gesteld van
6de Souvereiniteit, zonder vooraf te hebben voldaan

‘aan de bepalingen, door de Conferentie by Haar
H2.. en 19. Protocol vastgesteld, en waar hy, zon.
.Òder beperking, eene Grondwet heeft bezworen,
vdie de rechten van het grondgebied des Konings
‘en dat van Holland schendt’
.
‘vDaar .het plan, om eenen wapenstilstand te slui

Üten , niet verwezenlijkt is, bestaat er thands slechts
»eene wapenschorsing.

Reeds den 21. Mei hebben

‘de Gevolmacbtigden des Konings te kennen gege
wen, dat Zijne Majesteit Zijne Staten niet- kon
»onderwerpen aan eene onbepaalde verlenging van
»het prooisionele, en dat Hy dus, te rekenen van
.ìden 1. Íunij zich vrij en oneerlet zou achten, om,

»of de. maátregelën te helpen ondersteunen, welke de

»Mogendheden zullen nemen, ten einde’ de scheiding,
noolgends Annexe A. van. het 12. Protocol, te bewerk
»slelligen, of op Zijne eigen hand en op zoodanige
»wijze te handelen, als de omstandigheden zullen oer
»eischen; maar altijd en alleen met 't oogmerk, om
»te geraken tot die orde van Zaken , welke de Acte

I van scheiding als recht en billijk heeft erkend.» —
Tezelfder tijd werd van Zijne!’ Majesteits voorne

4.9
men kennis gegeven aan ’s Konings Gezanten te
Berlijn, Londen, Parĳs, SL- Petersbarg en ‚ki/eenen,
en, onder anderen, aan Hen geschreven:
»De Koning, na negen maanden vruehtlooze on;
»derhandelingen, die geene de minste voordeelen
» aan

Holland hebben toegebracht, en gedurende

»welke Hy niet opgehouden heeft, blijken te ge
» ven van Zijn oprecht verlangen , om in der minne

»het geschil met België te verevenen, heeft geoor
»deeld ‚ dat, wil .Hy de hoofdbelangen van Hal.

’als—mi, zonder wier handhaving het geenszins kan
‘>bestaan, niet opofferen , Hy alle hoop moet laten
»varen op‚het verwerven van redelijke voorwaar

» den tot scheiding van de Belgen , tenzij door dwang
»middelen; en dat het te meer noodzakelijk was
» geworden,

hiertoe

Zijne toevlucht

te nemen,

» daar de noodlottige toestand, waarin wy ons be
‘>vinden, niet langer kan duren, zonder den pu

»blieken geest, onze geldmiddelen, ons Leger, en
»ons Staatkundig aanwezen in de. Waagschaal te
» stellen. Hy vleit zich echter, dat het verschijnen
»Zijner Troepen in België het evenwicht van Qn

Ĳlerhandeling zal herstellen , hetgeen door de mid
»delen, welke de opstand met goed gevolg heeft
»aangewend, verstoord was, zoolang Holland zich

» altijd slechts maar op eenen verdedigende’: voet
»had gehouden.
.
—
‚vNamens den Koning verzoek ik U, dan Mini:

» ter van Buitenlandsche Zaken onder ’t oog te wil
4

’L
1
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l
’t

»len brengen , .dat de tegenwoordige Belgische zaak
»niet dezelfde meer is, Waarby Europa kon geloo
» ven, belang te hebben, maar dat zy van eenerl’

ngeheel-huishoudelijken aart is geworden , daar zy
»zich nu enkel bepaalt tot de voorwaarden .eener
» billijke scheiding tusschen Holland en België ; wel
»ke voorwaarden gewis voor Holland van het hoog.
»ste gewicht, maar voor al de Europesche Vorsten
»volstrekt onverschillig zijn; dat, indien deze mee
»nen , daarby belang te hebben ,. zulks geenzins om
»de zaak-zelve, maar alleen in betrekking tot de
’ »voor alle deelen van Europa zoo zeer gewenschte
»rust zijn kan; en dat wy, op laastgemelden titel,

»de hulp van het Hof, waarby Gy gezonden zijt,
»inroepen. Gy zult er byvoegen, dat Holland al
»te wel zijne belangen kent, om of naar een’ oor
»log te verlangen, die min of meer algemeen zou
» zijn, of omidien uit te lokken, als waarvan Hol
» land de eerste schokken zou gevoelen; dat Holland

»geene uitbreidingvan grondgebied verlangt; dat het
» de oprechtste wenschen koestert voor de welvaart
» van alle .Volken , — zonder zich te bekreunen om
» de middelen , welke zy tot verkrijging of bevestiging

»daarvan aanwenden Willen; maar dat Holland, in
n geen geval hoegenaamd, zijn beginsel van bestaan
»kan laten varen of opofferen." —
En nu klonk het Voorwaarts door de gelederen
van Oud-Nederlands dapperen’; de Held van Wa

torloo zwaaide den Veldheerstaf aan ’t Hoofd des
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Nationalen Legers, en de Strijd ving aan, die, in

tien dagen volstreden, bewezen heeft, dat de God
der Heirscharen stond aan de zijde der rechtv’aarj
dige zaak des edelsten Konings.
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Ednen denzelﬁien Volksstam. L) Hoogstmerk
Waardig zijn de woorden van den Dichter m cosu,
in ’t begin van 1830 , Schrijver dezer bladen toege’
zongen, en welke wy hier laten volgen:
’Vereenigd in den grond, die beider Volksstam voeddeI
Door Zusterlijke taal en eigen Poëzy ,

Eens in den zwaai omvat van ’Karel’ scepterreede ,
Thands onder Nrmu’: echaûw van ’t vreemde dwangjok vrij ‚
scheen Belg en Batavier , dus tot één Volk herboren,
Een zegenvolle roem van nieuwen bloei verkend;
Had slechts ’t ondankbre .Volk dien Rots ten heil Verkoren ‚

.Waarop Oud-Nederland eens zoo ontzachlijk stend! .
Meer neen! eene andre geest bliu over deze ‘Kraken’;
Des Oproers Tuimelgeest, met dwang- en dweepzucht één,
.Iiaagde op, en dreigt vol woede in stormen los te breken.

Om wat nog Neêrlandseb scheen,’ ùf heilig, plat te treên!

Maar weet! een hechte: band moet Noord- en Zuiderstammen

Omvatlen , eer hun vreê, hun redding maoglijk zij!
ü___—_

I.) Lstuk, blz. i, reg. 7.
si

56
Een meer dan aardsche hulp het eedgespan verlammen —
Neenl Neêrlands erfgrond kan gelukkig zijn, noch vrij ‚
Dan door ’t aloud Verbond , dat Willem van Oranje

In ‘t Christenheilgeloof met d'Allerboogsten sloot,
En tot den wissen val van meer dan Flips en Spanje, ’
Betuigde met zijn bloed, en inriep in zijn dood! i’)

Vmjzinnigen. l.)

Wy zullen ons bepalen by ’t

geen een bekend Liberaal te dien opzichte heeft in
druk gegeven -t—):

Het koningfijk der Nederlanden is eene ontkie
mende monarchy, die reeds, door de vermaard
heid van haren eersten Koning, zelf vermaard is
geworden als hadde zy sints eeuwenI bestaan. Dit
koningrijk is uit zoo onderscheideneen zoo tegen
strijdige bestanddeelen zamengesteld geworden ‚ dat
er al de wijsheid van deszelfs regering toe vereischt

werd om de’ ongelijksoortige deelenvan hetzelve
te vereenigen. Geen rijk heeft in .zijne geboorte
met zoo veelvuldige en zoo moeijelijke zwarighe

den te kampen gehad. Het had niet weinig in,
datgene te vereenigen, wat de natuurlijke strekking
had om zich vanèén te scheiden, met opzicht tot
de taal, de godsdienst, de tegenstrijdige belangen
van handel en landbouw; maar de zucht voor het
ä) WAGENMR, V1. 446 en VIL 531. Zie verder ’s Dichters Werk

jen: De Verbondsverklaring van i5g3 aan Nederland herinnerd;
Amsterdam, by J. H. nnn 01mm; 1831.
I.) 1’. Stuk, blz. 1 ‚ reg. 13.
1.) Europa‘: Toekomst ; Brussel, by Biuzsr vm Kennen ‚ 1828 ’;

blz. 279-284. [door den Schrijver van de Revue Polilíque de
lfEurope (lftlznsIcnr).
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algemeene welzijn, die in het hart des Konings en
in den raad zijner ministers huisvest, heeft voor
eerst alle die maatschappelijke wanstemmigheden

overheerscht , en de geest van wijs- en billijkheid
zal het overige doen, om die geheel te doen op
houden.
Dit koningrijk is zamengesteld uit twee, te regt
beroemde, landstreken ;.Belgie , het oudste land van
alle in beschaving, hetwelk aan Europa de eerste
kunsten, de kennis van handel en landbouw ge

leerd heeft, en Holland, zoo glorierijk prijkende
door zijne kundigheden, krijgsroem en handels.
grootheid. De eer en het belang van die .beide
volken vorderen, dat hunne vermaardheid gepaard
ga, en ineensmelte {in de staatkundige deugden

van hunne regering. De godsdienst behoort geen
beletsel te zijn anders dan by onwetende en bar.
baarsehe volken, maar moet geene staatkundige
tusschenkomst uitoefenen in de groote belangen
‘ der beschaafde volken. De beschaving verhant de
godsdienst in der menschen geweten; dáár is haar
zetel en hare woning. Haar stichter heeft haar
verboden, daarbuiten te treden.

De moeijelijkheden van dit rijk hebben aan den
Koning, die het heheerscht, eene groote gelegenheid
gegeven, om Europa zijne edele staatkunde te doen
kennen. Geene geschiedenis levert ons eenen ko.
ning op , die geregeerd hebbe gelijk de Koning der

Nederlanden regeert, ten ware het Marcus—Aurelius
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zij inde tijden der’ rust van het Romeinsche.
rijk. Het is den koningen zoo. gewoon, uit de.
hoogte neder te zien en zich van alle gemeenschap
te onthouden, dat de geschiedenis als een bijzon

der verschijnsel den edelgezinden vorst aanteekent ,
die zich in onmiddelijke aanraking stelt met zijne
volken.

.

Wanneer men Europa wil leeren‘ kennen, moet

men inzonderheid stilstaan bij den aanzienlijken
rang, welken het koningrijk de!’ Nederlanden te
genwoordig in de staatkundige wereld bekleedt.
Deszelfs zedelijke kracht is veel meer opmerkens.

waardig te achten, dan de stofïelijke kracht der
andere heerschappijen.. Het is een koningschap,
in het hart van Europa als het Ware ten voor.

beeld gesteld , te midden van. die despotieké regeì
ringen, die den toon geven, of willen geven. Des.
zelfs vermaardheid Werkt op alle volken, en meer

regtstreeks op Frankrijk, en het heeft eenen on.
berekenbaren invloed op de hedendaagschc raad.

slagen van Europa.

De Nederlanden zijn de eeni

ge staat van Europa, die behoed? is voor de twee
groote plagen, die alle andere staten verwoesten,
het priesterlijk juk en het aristocratische; want de

andere staten zijn onder het èène of onder het
andere gekromd , of onder beiden te gelijk.
Het Huis van Oranje schijnt tot eene nog niet
bestaande grootheid bestemd; maar het is nog de
tijd niet, om deszelfs toekomst te ontvouwen; ge.
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noeg, dat het tegenwoordig vereerd wordt door.
alle

verlichte

volken,

en

beschouwd

als

het

koningsgeslacht dat het meest gevorderd is in he

schaving, en het meest het geluk der menschen be
hartigt. De onder deszelfs wettig gezag gestelde
volken hebben de gegronde hoop, dat het hunne
.door hetzelve zal voltooid worden.
„Laororn, schijnt het U rechtvaardig toe,

de

»plaats te bekleeden» —-— zegt de zelfde Schrijver ‘*)—
» van eenen Koning , Die den scepter met eere draagt,
»Dien geen Monarch in Staatsdeugden overtreft, en

nWien, mocht Hy, gelijk HENDRIK Ill., het slacht
„oﬂer zijn van de ongerechtigheid zijner tijdgenoo
»ten, gelijk deze, de hulde en vereering van het
» nageslacht niet zal ontgaan? .—- Gy behoort, Vorst,

»tot de Hervormde Kerk, en Gy levert U over
»aan de Roomsche. Na het voorbeeld van Koning
»WILLEM, is zulk een vertrouwen gewis blind en
»onvoorzichtig. Heeft men U onkundig gelaten
»van den haat, dien de Priesters van die Kerk reeds

»by Uwe komst tegen U zullen koesteren? Met
»welke schitterende hoedanigheden Gy ook moogt

»begaafd zijn, Uwe Eeredienst wisoht ze uit." —. „De
»twee beste Koningen van den nieuweren tijd,
ü) Brief’ aan Prins LEOPoLD van’ Salcsen-Coburg, door den
Heer lfnnzrenï ‚ Schrijver van de Revue de l‘Europe, Europa/x
Toekomst, enzv..— Uit het Franse/z.

Te Rotterdam , by u. J.

Luuvur, i831. - Blz. (i, 9, 13, 2I, 22 en 23.
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’òneunmx IV., en de Koning WILLEM , wiens ontroofd

»eigendom men U aanbiedt, ’zijn de slachtoffers
»van die meédogenlooze dweepzucht geweest, en
»beiden hadden nogthands de Priesters dier Kerk

nbeschermd , geëerd en verrijktl. Maar geene wel
»willendheid roert dweepende harten. Indien Gy
» hen

met dezelfde weldaden

mocht overladen,

»Wachten zy U met dezelfde dankbaarheid." -—
»Zoudt Gy, Vorst, U gevleid hebben , de onverbid
»lijke besluiten van de Roomsche Kerk te ontgaan?

»Zoudt Gy bekwamer en beter .zijn dan HENDRIK IV. ,
» dan Koning WILLEM P» —
»Nadien de Koning der Nederlanden, met de
» uiterste naauwgezetheid, de Wetten onderhouden

n de, niminer eenigen inbreuk had gemaakt op het
»tusschen Hem en Zijn Volk bezworen Verbond ,
» wilde de Gerechtigheid, dat de straf vallen zoude
»op de vermetelen, die het vernietigd hadden; en
»nogthands hebben die zelfde muiters lof en onder

»steuning ontmoet, waar zy niet dan verachting
»en afkeer hadden moeten vinden.

» Men heeft gezegd ‚ dat het Londensche Congres
ûzich-zelf tot hooge vredes-vierschaar gesteld heeft,
»om uitspraak te doen over de zaak der Belgen en

»van hunnen Koning. Indien het Londensche Con
»gres die hooge vierschaar is, hoe heeft dan zijne
wpperwijsheid vonnis gestreken tegen eenen Ko

»ning, Die nimmer de Staatswet schond, en ten
woordeele van partydrijvers, die Haar hadden om—

6]

»vergeworpen?. En diezelfde Koning heeft zich
» stilzwijgend en met waardigheid aan de beslissingen

» van dien hoogen raad onderworpen; en het zijn
»diezelfde Belgen, die ze verwaten van zich heb
»ben gestoten, en met niets dan hoon en bedrei

»gingen beandwoord!" —-. » Welke is de hooge
»vierschaar, die den rechtvaardige slaat, en den
»misdadige in bescherming neemt? Die vierschaar,
» ja, spreekt uit de hoogte, maar recht spreekt zy
» niet."

»Vorst, de beschaafde klassen der Belgen isjuist
» degene , die getrouw is gebleven aan den Koning
» der Nederlanden, om dat zy alleen in staat was,

»de voortreﬂijkheid te beoordeelen van het Koning

n schap, dat zy verloren heeft.» — »Laat de alge
nmeene wensch van België zich uiten, en Gy zult
»zien , of het de Belgische Natie is, die haren Ko

»ning uitgesloten heeft. Het is U bekend, dat
»die Koning geboren is uit het geslacht van die
» Vorsten , die aan Europa de vrijheden hebben ge

»schonken, welke het geniet, en die waardige
»Erfgenaam van hunne Staatsdeugden heeft de ge.

»ërfde deugden Zijner Voorouders verhoogd."
» De geographisclìe ligging van België doemt het
»tot eene bestendige afhanklijkheid. Het eenige
»tijdperk zijner ONAFBANKLĲKHBID is onder Koning

» WILLEM geweest." —
Men leze dien oordeelkundigen Brief met bedaard
heid in zijn geheel.

.
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Weerter-Congres ter sprake kwam. l.) Memoires.
adressées

les’ 8. Octobre 1814 aura Hautes-Puissan"

ces, assemblée: dans les Congres na VIENNE parM. M.

les Vlcaires-Généraux du Diocésevde GANI).

En hun díets te maken‘. 2.)

°)

Instruction Pastorale

de ÌEvéque J‘! GAKĲ.
—-—-.’-—

. Ampten of bedieningen aannemen. 3.)

Jugement

dootrinal, of onderwyzende uytspraek der Bisschop
pen aan het Kbningrĳk der Nederlanden.
w.
u’)

Daarin leest men ‚ onder meer ‚ dit: „dat alle de artikelen de!.

„oude inhnldigingsverdragen , constitutiëzi ‚ charter: enzv. , welken de
„vorige Souvereinen gezworen hadden , in acht te nemen , op gelijken
„voet zouden moeten blijven gehandhaafd , in al , wat de vrije oefe.
„ning , de rechten , privilegiën , vrijdommen en voorrechten (‚prémgrh
„tíves) betrof van de Roomsche Katbolijke Apostolische Kerk . van de
„Bisschoppen , Prelaten , Klpittels ‚ Godshnizmi ., en andere Godsdien
„stige instellingen, stichtingen en makingen, van welken aart ook ‚
„HET onze UITZoNDEBING, dat het aan den Souvereinen Vorst en Zijn
„Dooi luchtig Geslacht , ’vrij zoude staart ‚ Hun Geloof te belijden ‚ en
„daarvan dienst te houden in hunne Paleizen , Kuteelen ‚ en Konink—
„lijke Huizen , alwaar de Souverein en de Heeren van Zijn Hof Kn
„pellen Zouden hebben , en Bedienaars van Hunne Godsdienst, zouder
„dat het geoorloofd zoude zijn ‚ Tempelen op te Ïicﬂíeﬂ BUITEN den.
„omtrek ’van die Paleizen, oiunm wat: voolwnnsll n’: oOK waan."

Zie blz. uá van het uitmuntend-geschreven Werk AURORA , „Ìíjs
—geeríg- staatkundig Jaarboek over’ 18i5 ., te Deventer, by J. W. Bo
muts.
‘ I.) I. Stuk, hlzJ , reg. l6.’-2‚) r. Stuk ‚ blz. 2, reg. 26. —- 3.) I.
Stuk, blz. 3 ‚i reg. X9.
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Genoopt werden daarvan afstand te doen. l.) Wy
hebben in bezit een zeldzaam werkjen, getyteld:
EEN PAKxKeN vĲuA , tot nut der Nederlandsche Catha

lyken (l October, 1815). [Al ’t gene ik luachende te.
kannen gebeuren, gebeurd nu (Ovm). 64 blz.; 2°.

druk‚]-- Dit vlugschrift had strekking, om de
gemoederen der Belgen, over ‘t stuk der Grond
wet, in gisting te brengen, en is daarin, by den
gemeenen man vooral, buitengemeen wel geslaagd.

Zie hier eenige merkwaardige uittreksels:
» Gisteren was NAPQLEON hunnen God; van daag

» is het WILLEM; morgen zal het Msaoner zijn.
u Men luystert niet naer de stemme onze!. wettige
n Herders;
,‚ Wilt gy verzekert zyn ‚ en van den weg niet dwaelenl
„ Houd , vroom , den kunt des Paus; met Hem kont gy niet faelen ;

„ Boord naar de Bisschops-schaer : ’t zijn Iïﬂerders van Goù Kerk ;
‚ ‚. Dan leeft g)’ onbevreest , dan zyt gy duyzend sterk.

u —De Religie is in eeneratteval; den Clergé ligt
» geketend onder ’t Gouvernement; het wierookvat,

» den predikstoel, d‘onderwyzing der Godsgeleerd
n heyd en van den Catechismus, alles is onder zyne

»
»
u
»
»

handen! — De Catholyken, als zynde d‘eenige
waere Geloovige , van Christus ontfangen hebben
de het regt van hunnen Godsdienst behoorlyk
uitte-oeffenen , waerom doet de constitutie, tegen.
dat regt, de voortduringe dier uytoeffening af—
r.)

I. Stuk , blz. 4, reg.’ 17.
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» hangen van den wille van Geusen? Waerom ook
n tegen alle Goddelyk en Kerkelyk regt, de Catho.
» lyke Kerk supposeren en verklaeren te moeten
» gehoorzaemen aan alle welkdaenige wetten van een
» Ketters-opper-bestier? -- Waerom eyndelyk, te

» gen het Goddelyk regt en de Goddelyke vryheyd
n der Geestelyke, om de Geloovigen alle wetenschap
u der zaligheyd te leeren, aen een Ketters-Gouver
‚’ nement eene magt geven die het zelfs niet en

u kan onlfangen of bekomen, die te weten, van
»alle openbaere onderwyzing te beschikken, te
» geleyden, te beoordeelen? Door bedriegelyke
n calculen geweldiglyk eene constitutie doen door

» gaen, die den Goddelyken elaet, de Goddelyke
u regten en vryheden der Catholyke Kerk vernie.

» ligt; en de handhavinge en uytoeffening van zul
» ke constitutie openbaerlyk bezweeren, kan dit
n {samen staen met de verzekering, met de mey.

î’ ninge , van de regten der Clergé te beschermen ,
» en van aen de Catholyke Kerk haeren staet en
» haere vryheden te bewaeren? Die zulke tegen
» strydige woorden en werken kan vereenigen , kan
»voorwaer meer als tooveren! Zyt dan op uwe

P hoede , Catholyke, zyt op uwe hoede ‚ en bid en
n waekt!» -— Het Hof is uyterlyk mistroostig over
\

» de gesteltenis van de Brusselaers en van den al
» gemeynen geest des lands. Het word langs om
». meer gewaer, dat het maer eene betaelde en
» gedwongene eere en ontfangt,. en dat het maer
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»
»
»
»

met het kanon zal kunnen stand houden. Alle
classen zyn misnoegt, en vraegen met alle hunne
wensehen eene geheele veranderinge in het Mi
nísterie. Meer als de helft der hoofden blyven

n
»
»
»

gedekt als onzen goeden Koning passeert; en den
Erf-Prins, die den Afgod van Brabant pleegt te
wezen, bevoelt zig reeds maer al te veel van
(falgemeene ve rbolgendheyd der gemoederen.” —
» Zyn-ze, volgens PAULUS, niet de dood schuldig ,
n niet alleen de gene die het kwaad onmiddelyk zel
» ve doen, maar ook alle de gene die aen ‘t kwaed
» eenigsins toeslemmen, en de kwaeddoenders in eeniï
» ger voege behelpen? Behelpt ieder lid niet, voor
»zijnen persoon, het in gank zetten van geheel

» ’tConstitutionee1 order van zaeken? Heeft rms
» den VIl. ons niet verwittigt, op 22 Mey 1808,
» dat het ongeoorlo/d is, van te komen’ of te Illĳven
’win eene bedieninge, alwaar deze ook noodig tot
n ons onderhoud, indien-ze niet

kan

samenstaen

» met de Conscientie en met de belangen onzer een
» wig geluk?» —

» De zuydelyke Provinciën behelzen

drymaal

» meer volk als de noordelyke; en omtrent ider

1’ een van die dry dobbele masse volk beleyd de
» Catholyke Religie, gelyk deze Religie ook hele.
» den word door heel vele Hollanders. Onder de
» Ministers dan, en onder d’ andere eerste. vertrou
» welingen des Konings, zouden er, om het minste

n te zeggen, ruym zooveel Nederlanders, als Hol
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.» Zanders moeten wezen; en die Ministers en an
» dere eerste bedienden, van welkers invloed de
n tydelyke en geestelyke belangen van ons Land af.

»hangen, zouden wel voor meer als dry vierde
’> deelen behooren Catholyke te zyn. Meer het te
» genstrydige heeft just plaetse. Den vierden man
» is Nederlander en Catholyk. Tydelyke belangen
» van ’t Nederland, wat zyt gy slegt gelevert! Ca.
s tholyke van 't Nederland, wie zal uwe Religie
» voorenstaen, en wat doodelyke slaegen zal het
u groot leger der Geiisen en der Philosophen een
n dezelve niet toebrengen!» -— »Belgen , gy sleept!"
» In wat tyden, en onder wat Gouvernement zyn

‚‚ wy gevallen? Waerom heeft men tog NAPOLBON
»weggejaegd? Wy staen immers nog geheel op
n den Napoléonschen voet. Napoléonsehen Minister
i’ van Godsdienst; Napoléonschewetten; Napoléon.

Ĳ schen criminelen Strafboek; Napoléonsche Consti.
l) tutie; Napoléonsche principen; Napoléonsche Po.
» licie; Nopoléonsche organike Artikelen; Napoleon.

u sche bedienden; Napoléonsehe perse van vryheid;
n Napoléonsche verleydinge, en verleydings-mìdde
u len; Napoléonsche eeden; Napóléonsche gebruy
n ken; Napoléonsche en meer als eene dobbele Na-’
n paléonsche contributie, en militaire conseriptie!

» Nog eens dan , waerom
» weggejaegd î"
I) Nu hebt gy, ô Koning,
w De Ministers hebben u,

heeft men tog sAPoLros
,
de waerheyd gehoort.»-»
tot heden toe, veel yde.
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‚‚ le dingen doen .teekenen; maer het zonde u hart

u vallen tegen den prikkel ’van Jesus-Kerk te schup
» pen en ‘tNederlands Volk al te lang te tergen.

‚‚ Maekt dan geen verbond meer tegen den Heer,
» en tegen zynen Stadhouder, zynen Gezalfden;
u
»
»
‚‚

verﬂouwt de banden niet, werpt niet af het hey
lig jok, de welke uwe Katholyke onderdaenen
met den Paus van Roomen vereenigen., en dan
eerst, en ook anders niet, zult gy het eynde kun.

» nen bereyken!"
En dit nu was de taal reeds in 1815; en dddr’
is het, dat men den oorsprong van’ zooveel jam
mers zoeken moet. Wat ovmlus van den Baiert
zingt, zou ook hier van toepassing zijn kunnen:
(Metaml. 18.)
,‚ Obstahatque Iliil aliud: qnia eorpore in ‘m0
,‚ Frigida pugnabant calidis , humentia siocis ‚
„ Mollia cum duris , sine pondere habentia pondul.

hetgeen BILDERDIJK aldus wedergeeft:
- ’sms een onderling beatormen

Van koude en hitte, nat en droogte, ligt- met zwaar
En week. en hardheid, zich doormenglend met elhâr.

68
»Zoolang men de nziddelen niet .in handen heeft,
nam zich daaraan te onttrekken.» l.) Het is hier de
plaats, om eenige stellingen der Paters-Jesuiten
mede te deelen , als mede nog een en ander, dat
daartoe betrekking heeft.
»De Paus heeft eene souvereine macht over alle
»Vorsten; Hy kan hen ontzetten, hunne wetten
» vernietigen, — en dit niet slechts door censuur,

» maar door kracht van wapenen enzvÏ—Molalu,’
de justit. et jure; Tract. 2; disp. 29.

» Het is voor de Geestelijkheid niet verplichtend ,
»aan de Wetten te gehoorzamen, wanneer die Wet
»ten niet door de Kerk zijn goedgekeurd." BELLARMIN. Tom.II‚ controv. lib. I. c. 2l.;.zoo ook:
»De onderdanen zijn verplicht, eenen Ketter

ĳschen Vorst te verdrijven, zoodra zy daartoe de
»middelen in handen krijgen."
» De Paus kan een Kettersch Vorst van den throon
»zetten, en alle diens onderdanen .ontslaan van den
» eed van trouw." —-— SUARÈS, lib. llI. e. 21.

»Oproer van Geestelijken tegen een‘ Vorst, is
>>geene misdaad van gekwetste-Majesteit.’ aangezien
» een Geestelijke nimmer onderdaan van een’ Vorst

sis." — MARIANAE Aphor. Tit. Clericns.
Escomm, Tom. I, 6—8.
I.) I. Stuk, blz. 5 ‚ reg. 14.

Eveneens

69

l/Vy deelen hier ook nog mede de Bul van no
NIFACIUS Vlll. (Áuscnlta, Fili,) aan PBILIPPUS den
Schoenen: »Bosirtcius, Bisschop , Knecht der Knech.

w ten Gods , aan rinLIPpus , Koning van Frankrijk ! —
» God heeft Ons over Koningen en Koninkrijken ge
»steld, om uit te roeien en te verdelgen, ten gron-

» de te brengen en te verstrooien, of .te planten in
»Zijnen Naam en door Zijnen Leer. Weet derhal
»ve hierdoor, .dat Gy ons in ’t wareldlĳke en gee

» stelijke ondergeschikt moet zijn. Andersdenkenden
»houden Wy voor Ketters." —.
Merkwaardig, vooral reeds voor dien tijd, was
het andwoord van PHILIPPUS:

nPnILippus, door de

»genade Gods , Koning van Frankrijk, aan 301mm.

ÜCIUS, die zich Paus noemt, weinig of geen groe.

n ten! -— Uwe allerhoogste Dwaasheid wete , dat Wy ’
» in wareldsche zaken aan niemand onderworpen

»zijn. Andersdenkenden houden Wy voor gekken."

MARIANA, mede een Spaansch Iesuit, schreef, on

der anderen, een Werk » de Regie instistutione (over
’t Koningschap), waarin de moord, door den Mon-.
nik CLEMENS aan HENDRIK III. gepleegd, eene merk
waardige en gedenkwaardige daad (FACINUS FOTANDUM
m’ MEMORABILE) genoemd wordt.
.—..

Ten slotte moeten wy omtrent dit onderwerp nog
6
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’

boeken het beruchte Oﬂìcie ’aan Paus GREGORIUS. V11.
(Himasaasn), waarover’. men met vrueht1 lezen. kan:

Kmaouxou., .Tĳdslîhfiff voor Beschaafde Roomseh.
Katliohjken; Eerste jaar 1827., en 2&; Breda, by

a.. ‚t. ousoor; 1829; blz. 437 en volgende.. Onder
anderen komt daarin voor.’ »Tegen de godlooze
» pogingen van Keizer. aannam is Hy, in elke‘ wor
»steling, moedig en —onverschrokken gebleven; en

. »lieeftï Hy niet geaarzeld, zich tot eenen muur van
»I.srels Heer te. stellen., en. dien zei/den aannam , die
» in een’ alíqrond van boosheid vervallen was, van de

» gemeenschap der Kerk uit te’ sluiten, m: van’ zm:
» RIJK TE ONTZETTEN , TERWIJL Hv m‚: ONDERDANEN ORT
»SI.0EG van na na aan BELOOFDE Taouw.“ -

En is’ het dan wel wonder, dat eene Geestelijk’
heid, en vooral de Belgische , met zulke beginselen
bezield, er geene Gewetenszaak van maakte, om

zich te onttrekken aan de. heiligste belofte. van Trouw ‚
’ den Koning door haar by Eed gezworen, en zich
schuldig te maken aan het laagste verraad. Zie
de Bylage- A. , blz. 78

De schandelijke na CELLES. 1.) Onder den tytel.
van: silhouetten of Karakteristieke Leoensbeschrĳ

vingen uit den Belgischen Opstand in 1830, zijn
te. Amsterdam,

by a. MAASKAMP,

I.) r. Stuk, blz. u, "g. 3.

een paar be
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langrijke, en nog al vrij onpartijdig-geschreven
Werkjens uitgegeven, waarvan wy de lezing wel

durven aanbevelen; doch zij ’t hier aangemerkt,
dat, naar ons oordeel, de meeste geschriften van

dezen tijd ten opzichte der vijanden mank gaan
aan hatelijkheid, Ìdie , zonder der goede zaak na

deelig te wezen, best kan vermeden worden. Men
zie byv. het tweede stuk des bedoelden Werks , blz.
67, reg. 12; welke zinsnede verachting verdient. ,
——“—..——.

Met kunne aartsvĳanden,
l>Wie

zou

»Katholijke

de Geestelijken.

l.)

durven beweren, dat de Leden der

Partij,

hetzij

Leeken

of Priesters,

»die dezer dagen de Grondwettelijke vereenigin
»gen (associations constitntionnelles). hebben. hel
»pen oprigten, met het verklaarde oogmerk, om
»zich. tegen alle vermeende inbreuk op onze Grond
Ĳvet te verzetten, en eene volledige handhaving
»en naleving van dezelve te verzekeren, of wel de.

»hoogere Geestelijke Overheden, die deze vereeni
i’ gingen hebben aangezien, zonder daarin grond te
»vinden, om met eene onderwyzende uytspraek tus
»schen beide te treden, —-.wie zou durven bewe

» ren, vragen wij, dat alle deze Roomsch-Katholij
»ken minder geloovig waren, dan zij, die voor
» weinige jaren gehoorzaamheid betoonden voor de
»toenmalige

uitspraak

der’ Kerkelijke Overheid.,

i.) i. Stuk , blz. u, reg. 28.

.

6“

“ .

. . “mﬁm“. .‚

\I ‘t’

» toen de Bisschoppen van .het Koningrijk der Neder
»landen »om te volbrengen eenen van de wezenlijksle
»npligten van het BISSCHOPPELIJK AMBT, om te voldoen
ì» aan de verbindtenis, die ons strengelijk is opge
Ĳlegd door de Kerk ten opzigte van de Volkeren,
’Ĳ‘over welke de H. Geest ons Bisschoppen gesteld

Ĳheeft, om de Kerke Gods te bestieren,»» noodig
»oordeelden -»te verklaren, dat niemand van onze
» »wederzydsche Diocesaenen VERMAG , zonder de lief
miste belangen van zyne Beligie te vermeden, zon
w’ der zich pligtig te maeken van een groot misdaed,
» » te doen de verscheide eeden , voorgeschreven
»» door de Constitutie , door dewelke men zich

Ĳverbindt van te onderhouden en te handhaven de
“nieuwe Grond-wet; of van mede te werken tot hand

Ĳhaeving en. onderhouding van de gezegde Wet,» »
» en wel, gelijk Hunne Hoogwaardigheden er op la
"ten volgen, om de beweegreden » dat men zich,
»»door die eeden —te doen, zoude verbinden van

„te onderhouden en te handhaeven alle de artike
»»len van de nieuwe constitutie, en by gevolg die,
ĲnnwnLKa strijdig zyn aen den geest en aen de

’wgrond-regels van de Katholĳke Kerk, of die klaer
»»lijk strekken, om de Kerke van J’. C. te verdruk
Ĳken en in slavernije te werpen.» » g.) Thans heeft
»men B. Katholijken, Leeken en Priesters, zien

»petitionneren voor de algeheele naleving derzelfde
5) Zie het bekende Jugement doctrinal, of Onderwyzende ujt
spraak der Bisschoppen ’van het Koníngrjlr der Nederlanden.
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» Grondwet, ofschoon niet een enkel artikel derzelve

»eenige verandering ondergaan hebbe. En nogtans
»is het zeker, dat ook de grondregels der Katholĳke

»Kerk of haar geest niet kunnen veranderd zijn."’ "")
#

Overeenkomstig gemelde Tractaten. l.)

Art. l.

du Traité du 14. 26. Sept. 1815: »dans toutes les
»occasions, dans .tous les cas, et en tout lieu, les

»Puissances signataires du Traité se donneront ré
»ciproquement aide, secours et assistance.

Constitutionele Staten. 2.) Jlíonarchyen kan men
niet wel zeggen , omdat de Koningen dáár eigenlijk
eerder Voorzitters van het Bestuur, dan wel M0

NARCHEN zijn.

Bedelijke Grondwet. 3.) » Eene Koninklijke Macht,
»groot genoeg,. om ’t Maatschappelijk heil te ver
. »zekeren; ongenoegzaaîn voor de verdrukking of

»vernedering van een’ enkelen onderdaan." (DE
Kosnvo.)

9) Vaderlandsche Bedenkingen op den Herderlijken Brief van
Zijne Hoogwaardigheid , den Heere Bisschop van Luik-Te Gorin
chem, by J. Noorman‚ ‚ 1830. —Zie blz. 9.
I.) I. Stuk, blz. 18, rog. 2. - 2.) 1. Stuk, blz. 2a, reg. 14- —
3.) I. Stuk, blz. 22 , reg. 15.
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Waarin Hy zoo heerlijk de Muitzucht, met al
hare gevolgen, schetst. 1.)
.
EEN LIBERAAL
gelijk er zijn, of geuíeest zijn. *')
Ilebellzbn z.: my them all daj;
I only wísb ’t would comme -.
Govvrzn.

Onrust, oproer, is mijn-text,
Dat geeft vreugd en blijheid;
Doch de wareld is bchext,

Want zy wil geen Vrijheid. ‚
Koning, . . .? ja, maar geen gezag;
Af en aan te zetten.;

Wv, by openlijk verdrag ,
Meester van de wetten! ’

Zie , dat ongestadig beest
Met zijn duizend koppen

Is te lang in band geweest
’t Laat zich niet meer foppen.
’t Brak nu tooln en strikken uit,

’t Moet zich-zelf regeeren:
Staan wanneer de sleeper ﬂuit,
Zou het paard onteeren.
i.) I. Stuk, blz. 21 , reg. 26. "’) Mr. W. Binnzanuxs Avond
sclzemey—rhg; Brussel; i828; blz. 57.

‚

75

Neen, den sleeper nu getoomd;
Ons de zweep in handen!

En de scheepjens voortgestoomd,
Waar ’t ook .moog .belanden.
Waar? dat weten

niet recht,

Maar dat zal zich vinden ,
Mits vvy schippersbaas en knecht

Oog .en handen binden.
Weg met ìfouderwetschen. praat
Van gestelde Machten‘!
Waar de wareld rond van gaat,
Zijn de dommekrachten.

ô Wat rijk gezegende Eeuw
Die wy thands beleven ,
Nu het razend Volksgeschreeuw

Elk de wet .mag .geven!
’t Strij’ .met ’God, Geweten, Eer ‚

Afgesleten namen!
Foei, dat al bestaat niet meer ,

Die moet elk .zich schamen!

Eenmaal vvas er heel wat "ast
Aan het Landbesturen;

Nu kan ’t ieder Wevergast ,
Of — hy vraagt zijn buren.
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Ó Verstandig Brittenland!
ô Verstandig Frankrijk!
Die uw kool in Holland plant,

Maakt het onverganklijk.
Wil die kool in. dezen grond
Niet recht welig groeien,
Wel, men zal ze zoo terstond
Met wat bloed besproeien.
Dat beviel de Fransche wel’,
Dat deed elk regeeren;

Dat ’s een hemel als de Hel!
Wie kan méér begeeren.!
Domheid , dolheid , razerny ,
Eertijds aan .de keten ,

Geeft de Wet der Maatschappy,
Dat mag zalig heeten.

Dat is ’t recht der menschlijkheid ,
Daar moet elk voor buigen;
En wie anders denkt of zeit,

’t Fransche moordtuig staat bereid ‚.
Om hem te overtuigen.
1824.
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Welke cörae, de onsterﬂijke Dichter en Geleerde ,
zoo treffend heeft beschreven. l.).
HERMAN en Donormzs, door C. reu Hom‘ Jz. , ver
taald; Nĳmegen, 1826; blz. 69 :

» Om het bezit der heerschappy streed een bedor
»ven geslacht, onwaardig, het goede te scheppen.
»Zy vermoordden elkander, en onderdrukten de
»naburen en nieuwe broeders , en zonden eene baat

»zuchtige menigte op hen af.

De oppersten roofden

» en brasten in ’t groot, en de geringeren volgden
»hen in het kleine na; elk scheen slechts bezorgd ,
»dat er iets voor den volgenden dag zou overblijven.

» Nu werd de nood ondragelijk ‚ en dagelijks groei
ude de druk aan; niemand vernam ons geroep:
»want onze overweldigers waren de Heeren van den
Ĳdag. Kommer en woede grépen dus zelfs het ge
» latenst gemoed aan; ieder peinsde slechts en zwoer ‚
’val die beleedigingen, tegelijk met het bittere verlies

» der dubbel-bedrogen hoop, te wreken. —— Mocht
nik den mensch toch nimmer weder in deze snoode
»uitsporigheid aanschouwen! Het woedende dier
n levert een minder afgrijslijk gezicht op. Hy spreke

»toch nimmer van Vrijheid , als konde hy zich-zelf
negeren! Zoodra zijue banden verbroken zijn,
nkomt ook al het booze, dat de Wet in zijne

»S(:hllÌlh0eken terughield , met geweld te voorschijn."
———_l—ns-—---——

Niet te binnen vallen. 2.)
i.)

i. Stuk, blz. 23, reg. 3.

Zoo als later gebleken

2) i StuÙÎL-ÁÎIW
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is, worden door den Spreker hier bedoeld: Lĳ.
men ‚in Gelderland, de Districten van Bavestein en
Megen, en het Land van Cuik.

BYLÀGE A.
—-—-..———

Is de Eed voor Roomschgezinde Priesters in’.

België ‚ verbindend?
Wanneer de heiligheid van den Eed, by een
Volk in het algemeen, of by den mensch, in het

byzonder niet meer wordt. geacht, .is dit een zeker
bewijs, dat zulk een Volk, of zulk een mensch, al

1e gevoel van deugd, trouw , .eerlijkheid , godsdienst
en zedelijkheid , geheel afgeschud, en alle aanspraak
op menschen-waarde verbeurd heeft.
Elk beschaafd man toch weet, dat de Eed, vol

gens den leer van het Christendom en van de
Roomsch-Katholijke Kerk, berust op het geloof
aan God, den alwetenden, oppersten Rechter ‚ die

als getuigen der Waarheid van het gezegde, als ge
tuigen der oprechtheid van de beloften, tot wier
opvolging men zich verplicht, aangeroepen , en tot

Wreker van valschheid en dubbelzinnigheid gesteld
wordt. 1)

Hy derhalve, die in staat is een val

?) Helìrj. (H13 en 15.
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scÎien Eed te doen, of den Eed te schenden, toont,

in der daad het geloof aan God verloren, den
eerbied en de vreeze des Heeren afgelegd, en zich

tot godverzaker of schandelijken booswicht ver
laagd te hebben.

De meineed, in eene burgerlijke en zedelijke be
teekenis opgevat, boezemt jegens hem, die zich aan
die misdaad schuldig‘ maakt, geen minder afschuw,
maar de diepste verachting in; en wel te recht,

daar door den meineed de band der zedel-ijkheid
wordt verbroken, die het eene lid van den Staat
aan het andere verbindt, en hy, die zich derwijze

vergrijpt, ’hy, die, wetens en willens, zijn eigen ge
weten verkracht, en daardoor eene heiligschennis

pleegt tegen het heiligste, wat de mensch bezit,

zich-zelven als eerloos schandvlekt. Hy dus, die geene
achting betuig voor het wezen , voor de innerlijke
natuur der menschheid, legt zich-zelven de .straf op,
door zijne misdaad verdiend, namelijk de straf
der verachting zijner medeburgers, en de schande
zijner eerloosheid!
Deze beginselen hebben, in alle beschaafde maat
schappyen, zulke diepe wortelen gevat, en zijn zoo

algemeen erkend, dat het, in gewone omstandighe
den, overbodig zou kunnen worden geacht, daar

over uit te weiden. Maar is dit thands wel zoo over
tollig , als het anders zou schijnen?
Is het maar niet al te waar, dat niet slechts Le

ken,

maar

Roomsch-Katholijke

Bisschoppen en
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Priesters, de leidslieden en bestuurders des Volks,
zich aan de snoode misdaad van Meineed hebben .

schuldig gemaakt?

Gave de Hemel, dat deze ver

schrikkelijke aantijging kon worden wederlegd;
doch een ieder. beoordeele de zaak onpartijdig; zy
is deze:

i

De Bisschoppen, alvorens in Bediening te treden,

moeten volgends de Bulle van den Paus van den
16. der Kalenden van September 1827, den navol
genden Eed aﬂeggen, zoo als die dan ook door

die Prelaten, in België, afgelegd is:
»Ik zweer en beloof by God, op de Heilige
»Euangeliên, gehoorzaamheid en trouw aan Zijne

mMajesteit den Koning der Nederlanden, mijnen
’ »wettigen voasr.
»Wijders beloof ik geene verstandhouding te zul
»len houden, geenen raad te zullen bgwonen, tot
»geene verdachte verbindtenis, noch binnen noch

»buiten ’s Ryks, die nadeelig aan de openbare rust
»is,
» Bisdom
te zullen
of elders,
behooren,
ontdek,endat
wanneerik,
er iets ten in
nadeele

» van den Staat mocht gesmeed worden, dat ik zulks
» aan mijnen Heer, den Koning, zal bekend maken."

Dezelfde eed moet, volgends gemelde Bulle van

den Paus, ook door‘ de Geestelijkheid der tweede
Orde, zoo als Pastoren enzv. worden afgelegd; ter

wijl Zijne Heiligheid in die Bulle zegt:

»Het is

»niemand, hoegenaamd, veroorloofd, aan deze be

»scheiden van Onzen wil te kort te doen, of ze
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”

»met laatdunkenden euvelmoed tegen te werken;
»indien echter iemand mocht onderstaan ‚ zich daar
l’aan .te vergrijpen , dat hy als dan wete, zich de

»verontwaardiging van den Almachtigen God en
»van Zijne H. H. Apostelen. PETRUS en PAULUS o

»den hals. te halen!» —
’
Behalve dien Eed, heeft de Aartsbisschop van
Mechelen, als Lid der Eerste Kamer van de Staten

Generaal, nog den volgenden Eed gezworen.
» Ik zweer , dat ik de Grondwet der Nederlanden
» zal onderhouden en handhaven ; dat ik by geene
» gelegenheid en onder geen voorwendsel, hoe ook ge
»naamd,

daarvan zal afwĳken, of toestemmen, dat

n daar van afgeweken worde; dat ik voorts de onaf

»hanhlĳkheid van den Staat, de algemeene en by
»zondere Vrijheid der ingezetenen BEWAREN na na
» SCHERMEN, en het algemeen belang met al mijn ’oerme
» gen bevorderen zal, zonder my daarvan door eenige
»provinciale of byzondere belangen te laten aftrekken.
»’Zo0 WAARLYK. HELPE MY Gon-ALMAGĲTKG."

Wanneer wy nu het gebeurde in Belgièïnagaan,
de snoodheid van den opstand, die, in schande
lijkheid, geene weêrgá heeft, overwegen, en ons

het gedrag der Bisschoppen en andere Priesters
herinneren— om van de Leken niet te gewagen—- .
zullen wy, ondanks ons-zalven, tot de uitspraak
moeten komen: ’meen, de Eed is voor Boomschge

zinde Geestelĳken , in BELeië , niet lullig of verbin
dend.

.
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Of zijn het blijken van gehoorzaamheid en trouw
aan den Wetligen Koning der Nederlanden, Wanneer

een Bisschop van Gend, door ’s Konings goedheid
tot de hoogste waarde verheven, het voorbeeld van

afvalligheid, ontrouw en ongehoorzaamheid aan zijn‘
Wettigen Vorst geeft, door zich aan het hoofd

zijner Geestelijkheid te plaatsen, en, tegen zijnen
Eed aan, verstandhouding met de Muitelingen te
houden; hun raad by te wonen, tot hunne ver.

dachte verbindtenis over te gaan, en plannen ten
nadeele van den Staat, ja, tot den geheelen onder
gang daarvan te helpen smeden, zich tegen ÏWet
.tige gezag te verzeĳen en deel te nemen aan de
Keus van een Bestuur , hetgeen den Vorst, ZIJNEN

Heer

en Koning,

vervallen verklaart van

den

Throon?
.
Hebben de onderhoorige Pastoren van dien Bis
schop, beter dan hy , de heiligheid en onschend
baarheid van den Eed, ook door hen afgelegd,.

in acht genomen, zy, die hunne Parochianen heb
ben aangevoerd,

om het schandelijke voorbeeld

van hun Geestelijk Hoofd te volgen?
Heeft de Bisschop van Imi/c zich op een voor

deeliger wijze onderscheiden, hy die eerst de Am
sterdamsche Geestelijkheid in het geheim, tot het
petilioneren genoopl,

zich vervolgends met lust

in de armen des verraads geworpen , elk woord van
zijnen Eed verbroken , en boven dien het karakter
van Hollander bezwalkt heeft?

"”")

') Zie: Vadcrlandsche Bedenkingen op den Herderlijken Brief
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.Heeft de Bisschop van Namen zich Christelijke!‘
gedragen, hy, die alles aan den Koning moet dan
ken, die zich steeds als trouw onderdaan, en als
verdediger van ’s Konings Rechten trachtte te doen
voorkomen? Of heeft hy, niet even zoo als zijn
amptgenoot van Luik, door zijn‘ Rondgezonden
Brief, het onwettige gezag en zijne daden erkend ,
zich daaraan vriiwilliglijk overgegeven en alle trouw
en gehoorzaamheid jegens zijnen wettigen Koning en
Heer, tegen zijnen Eed aan , geschonden?
Heeft de Aartsbisschop van Mechelen, met alle

weldaden en gunsten overladen, meerder blijken
van trouw en gehoorzaamheid aan zijnen wettigen
Vorst, meerder blijken van gehechtheid aan zijnen

Eed gegeven, hy, die zich niet ontzien heeft, aan
het opgeworpen Congres der Muitelingen een’ brief
te schrijven , Waarin hy niet alleen het gezag er van
erkent, maar zoo onbeschaamd is,

eene menigte

valsche en leugenachtige klachten tegen de wettige
Regering uit te braken? Is dit, de. Grondwet der
Nederlanden onderhouden en handhaven, gelijk hy
gezworen heeft? Is dit aan zijn’ Eed getrouw-blij
ven, van by geene gelegenheid, en onder geen voor
wendsel, hoe ook genaamd, van de Grondwet te zullen
afwijken, of toe te stemmen, dat daarvan afgeweken
worde; voorts de onafhankelijkheid van den Staat
van Zijne Hoogwaardigheid den Heere Bisschop van Luik , een met

veel kennis van zaken en gematigdheid geschreven Werkjen, uit
gegeven , te Gorinchem , by J. Noonmmv, i830.
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te zullen bewaren en beschermen?

En beteekenen

dan voor hem, en zijne medeplichtigen, de heilige
Woorden: zoo waarlijk helpe my GOD-ALMACHTIG,
niets meer!!! â Tijden, â Zeden/ —Znlke voor
beelden worden er gegeven door de Hoofden der
Kerk, door mannen, van wie de Apostel pauws

zegt: »Geeft acht op U-zelven en op geheel de
»Kudde , waarover U de H. Geest tot Bisschoppen
»gesteld heeft, om de Kerke Gods te .bestieren,

» welke Hy met zijn bloed verworven heeft."

4")

Kerkvoogden, aan wie de dure verplichting is
opgelegd, »om de Schapen van JasĲs-Cuaisrus te
»hoeden en te weiden ten eeuwigen leven, en om
nhnnne Kinderen den weg aan te wijzen, dien zy,

»zo0wel met betrekking tot hun Geloof als tot hunne
»zeden ‚ te bewandelen hebben.

Indien men den zedelijken staat van het tegen

woordige België, naar het gedrag van zijne Bisschop
pen en Priesters moest beoordeelen, zoo zou dit
een treurig tooneel opleveren, en den walg der

Hollanders tegen hen vermeerderen, Waartoe geene
aanleiding mag gegeven worden. De Geestelijkheid
is thands waarlijk niet meer zoo, als zy tijdens de
vroegere Fransche omwenteling was, daar men toen
eene menigte dier Priesters liever den dood en alle
gevaren, gevangenis en deportatie zag ondergaan,

dan trouwloos en verraderlijk tegen het Wettige
Gezag te handelen. Indien de beschaving, en met
i‚) Handel. zo: 28.
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haar,’ de zedelijkheid , op andere punten in België,

mag zijnvooruitgegaan, dan is zy hier gewis, by
de Priesters, verre terug getreden, hetgeen trouwens
niet vreemd is, daar die Geestelijken algemeen, zoo

in- als buitenlands, bekend staan voor de onkundig
ste lieden , welke men ergens elders aantreft.
Men. zou zich moeten verbazen, indien zulke we

zens nog eenigen invloed op het betere gedeelte
der Belgen .zouden uitoefenen kunnen; — en toch,
als men de ondervinding raadpleegt, moet men zien,
dat dezelfde mannen , die in alle beschaafde Belgische
kringenÎ, ten spot , ja , de verachting van het gezelschap

zijn, in de tegenwoordige gesteldheid van zaken,
tot zelfs in het Congres, welke leden voor de BLOEM

van België worden. gehouden, zoo zeer de boven
.hand hebben, dat zy al hunne verderflijke aanma.
tigingen hebben weten door te zetten.
Doch laat ons uit dit alles geene verkeerde gevol
gen trekken, het kaf niet voor het graan aanzien ,
en dus deftige en eerlijke Belgen niet verwarren
met de leden van het Congres, die reeds ten spot
van geheel Europa zijn; houden wy ons boven

’ dien overtuigd, dat de toegevendheid aan de Gee
stelijken van hunnen kant niet anders is, dan eene

gedwongen fraaiheid, daar die Gepeupel-vertegen
woordigers zeer wel weten, dat de geheele Om

wenteling haren oorsprong aan de Priesters ver
schuldigd is, en deze de echte leidslieden .en
vrienden van het wuft gemeen .zijn; het-geenblin
7

S6
delinge Üpvölgt, wat hunne Geestelijken voorschrij
ven, en hetwelk, op de stem van zijne aanvoerders,

de leden van het Congres even gretig. zou aanval

len, als vroeger, ten aanzien ven het Wetlig Gezag
is geschied!
.
. Doch wat moet er van dit alles worden?
.Welke denkbeelden ven Zedelijkheid, Godsdienst
en Deugd, van de Heiligheid des Eeds, moet de
Roomsohlínlholijke Leek zich vormen, wanneer Bis
schoppen en .Prieetere’, dit alles met voetensohop

pende, .zulke voorbeelden geven?! u’
Eer en achting zij daar en legen den Rüomsch.
Kalholijken Geeslelijken in ’t oude Nederland, die,
.doordrongen ven de Heiligheid van Eed en plicht,
niet slechts hunnen Koning trouw en gehoorzaam
blijven, maar openlijk,’ opelleplaatsen, belgedrag
hunner Amptgenoolenin Ëelgïë efkenren, en door
medewerking, door giften ter verdediging van het.

Wellige Gezag,’ bewijzen, dat het hun daarmede. .
ernst is , en zy den leer: Geef den Kadee’ ‚ m de:

Keizers is! u Zĳt het Wettige Gezag pﬁderdïlníg.’
‚ diep in hun harte hebben gegrifhm. .(l.)
„w“

I

.

.

.

I.

’..

.

(L) Zíè bovenal toch het uitmuntend Wenkjen: 1m orsluno
IN AFVAL D“ BEHEER.,

GEToETS!’ AAN

DEN GEEST DES Clllllĳllboilís,

boon in’ ROOMSCH-KATHOLIJK PRIESTEB. — Te LEjdell, hy
S. en J. Lllclîﬂmîs; 1831., Ì‘lz. i7.
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'BYLAGE a
Algemeen bekende voorwaarden. 1.)
De bekende 18 Artikelen. 2.)

_
.-‘--“‚-.-‘—Ûnder ’t afdrukken, verschijnt in ’tlicht een
niet geheel onbelangrijk Werk van den weldenkend
man, die zeer ijvert voor de goede zaak; wy be
doelen het: Staat en Geschiedkundig overzigt van
de Belgische omwenteling in 1830—1831 , in be
trekking tot het Oude-Nederland, ’door FĲÏ. Hum.
’Ile ’s Gravenhage zby .l. i). BBEKMAN, .HL;

1831.

Wy nemen daaruit over van ’blz. 261 enwolgg. ‚de
Slotsom van de Protocollen der Lmûdeneohe ’

Conferentie van 20 en .27 Januarĳ 1831.
-—+’—

BIJLAGE A TOT nu’ PROTOCOL ’u’. ‚12,
’van 27 aannam 183d.
m

Grondslagen, Ìbestemd om de .scheiding .van IIoWand
.en België te vestigen.
.l. Fundamentele schikkingen.

M. 1. ‚Deĳgrenzen —van Holland ‚zullen mi!
al ‚het gnondgebied, .alle ’de ìplaatsen, .steden .011
L) I’ Stuk, blz. 26 , reg. 1. ‚.) I. Stuk, blz. as, ‚g. ‚s.
7G
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oorden, die, injhet jaar 1790, aan de voormalige

Republiek der vereenigde Nederlanden toebehoor
den. (7) ’
C’) AARDRIJKSKUNDIGE TOESTAND VAN’ DE OUDE
VEREENIGDE NEDERLANDEN, IN 1790.
In 1790 bestond de Republiek der Ï/ereenigde Neder

landen, welker .grondslagen reeds in 1579 , bij de.Unie
van Utrecht , waren gelegd geworden, nog ongeschon
den.

Later werden, door tusschenkomst der Franschen

aanmerkelijke veranderingen daarin gebragt , die echter
geheel hersteld werden.
In 1790 bestond dezelve uit de gewesten Gelderland,
Holland , Zeeland , Utrecht , .Vriesland ‚ Overĳssel ,
. Groningen, (en Landschap) Drenthe, benevens de Ge
’neraliieits-landen.

‚

Om deze laatste landen rees een aanmerkelijk verschil,
door de Belgen in het midden gebragt. Het is van be
lang, derzelver ligging, en de steden, daaraan behooren
de, na te gaan.

De generaliteits-landen werden door de krijgsmagt der
gevestigde Republiek op den vijand veroverd. Na het
sluiten van het verband van vereeniging te Utrecht, in
1779 werden die landen, onder het gemeenschappelijk
eigendom dier vereenigde gewesten aangemerkt. Dren
the bleef onder derzelver bescherming, de Generalileits

landen bestonden uit een gedeelte der voormalige Oos
.tenrijksche gewesten en waren ‚ 1 Braband , 2 Vlaande
ren, 3 Limburg (of het land van Overmaas en Opper
Gelderland).

se’
An’. 2. België zal .zamengesteld worden uit al
de overige gedeelten van het grondgebied , hetwelk,
hij de verdragen van 1815, ‚dennaam van het ko
I.
BRABAND.
Van het gewest Bruband behoorde tot de Generali
lelie-landen Staats-Braband. Dit bevatte de kwartieren
‘a Herlogenbosch Aedntwerpen B, (gedeeltelijk) benevens
’

de stad Maastricht, en het graafschap Vroenhof C.

A.

1.

KWARTIER ’s HERTOGENBOSCH.
De Majory van ’slíertogenboseh, waaronder ook

de vesting ‘s Hertogenbosch.

2. De Baranny of het land van Kuik, waaronder
de stad Grave.
3. De Heerlijkheid Ravenstein, waaronder de stad
van dien naam.

4. Het Graafschap Megen, waaronder de stad Ma—
gen.

B.
EEN GEDEELTE VAN HET KWARTIER ANTWERPEN.
Hiertoe behoorde:

1. De Baronny "an Breda, waaronder begrepen de
steden Breda en Oósterhout.
2. Het Marquisaat Bergen, waaronder Bergen-op
Zoom.
3. De Heerlijklìeden Willemstad, Prinsenland

en

Steenbergen, waaronder de steden Willemstad en ‚Steen
borgen.
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ningrijk der Nederìanden- ontvangm had, behan

dens het groot’ Hertegdom Lmxemburg,. hetwelk,
uit anderen hoofde, door de. Vorsten uit het hui:
C.
n: STAD MAASTRICHT EN nu’ GRAAFSCHAP vaommor.
Maastricht (stad en vesting); in het Graafschap, de

Wim, Mowtenake en Heukelm.
H.
VLÄÄNDEREN. .

Het Vrije Sluis A, het Hulster Ambacht, of de vier
Ambachten B.

A
Hierin de steden Sluììs, Aardenburg en Ooìtburg.
B.
- Hierin de steden Hulst, ‚rlwel, Sas van Gent en de
landen "air’ dan Doelen en Keîlcnimn, oostwaarts aan

de Schelde gelegen.

-

III.
STAATS-LIMBURG.

De steden Wĳk (tegen ever Maastricht), en Val.
kenburg.

.

STAATS-GELDERLAND (deel van OppewGvldsrĲncl)

Devestingen Venle. en Stevensweert‘, ene.
In 1814 werd .de SOHVCTGÎDÌÜGÎÎ de!’ Veresnégde Neder.
wieden, waaronder de Ganeraliteitelanden, verklaard

te berusten in WILLEM FREDERIK, Prins van Oranje.
.In 181-5301211 de Vereenìgde Nederlanden aan België

werilen. verbanden , werd het gewest, dat den naam van
Naard-Bmband bekwam, te zamengesteld met het ge
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van Nassau bezeten wordende, een gedeelte van
het Duitsche verbond uitmaakt, en zal blijven uit.
maken.

‘ Aar. 3. Het is de bedoeling, dat de .beschik
kingen der artikelen 108 tot 117 ingesloten, der
algemeene Weener-kongres-akte, betrekkelijk de
vrije vaart op de bevaarbare stroomen en rivieren,
toegepast zullen worden op .de stroomen en rivie.

ren, welke het Hollandsche grondgebied en dat
van België doorloopen.

Aar. 4. Daar echter uit de grondslagen, vastge
deelte der

GoneraliteiIs-landen, Staats-Braband ge.

naamd , uitgenomen Maastricht en het Graafschap Vroen

hoﬁ Deze oude Staatsche bezittingen ‚ benevens Staan
Limburg (het land van Overmaas en ‚Staots-Gelderland),

vormde het gewest Liînburg, waarvan Maastricht. de
hoofdstad. Staats-Vlaanderen werd vervolgens onder
het gewest Zeeland begrepen.
De staatkundige verwikkeling en de voorgestelde af
scheiding plaatsten de Vereenigde Nederlanden op het

vorig standpunt van 1790 terug, en deed als van zelf .
de aardrijksknndige verdeeling, die door de vereeni

ging met België in de gewesten was gemaakt, vervul- .
len.

Dat de

Generaliteits-landen weder als van-zelf

aan de oude Nederlanden kwamen, behoeft naanwlijlis
melding.
’
Bij BRENDER à BRANDIS en BACHINE vindt men alle dor
pen, tot die voormalige Generaliteils-landen behooren

de, aangeteekend.
/
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steld bij de artikelenl en 2, volgen zoude, dat
sommige bezittingen van Holland en ván België we
derkeerig in elkanders grondgebied zouden ingeslo

ten liggen, zoo zullen er, door de zorg der Vijf
Mogendheden, zoodanige ruilingen en schikkingen

tussehen de beide landen tot stand gebragt worden,
waardoor aan beiden het wederkeerig voordeel zou
de worden verzekerd, van eene vrije gemeenschap

tusschen de steden en plaatsen, welke binnen hunne grenzen begrepen zijn.

ART. 5.

Tot uitvoering. der voorgaande artikelen

l , 2 en 4 zullen Hollandsche en Belgische grens
scheidings-kommissarissen , binnen den kortst mo
gelijken tijd in de stad Maastricht bijeenkomen,

en overgaan tot het bepalen der grenslijn , welke
Holland van België moet afscheiden, overeenkom
stig de tot dat einde, in de bovengemelde artike
len 1, 2 en 4, vastgestelde beginselen.

Dezelfde kommissarissen zullen gemagtigd wor
den om zich te verstaan over de ruilinigen en schik
kingen, waarvan gesproken wordt in art. 4; en
indien er onder deze kommissarissen, hetzij ter za

ke van deze noodwendige schikkingen, hetzij, in
het algemeen, bij de werkzaamheden der grens
scheiding, geschillen mogten rijzen, welke niet in
der minne konden vereffend worden, dan zullen
de vijf Hoven hemiddelend tusschen beide komen ,
en de geschillen vereffenen, op de wijze, die het
meest overeen zal komen met de beginselen, vast
gesteld hij dezelfde artikelen 1, 2 en 4.

d—— —wwdî
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Aar. 6.

België zal, in deszelfs grenzen ‚aoo als

die overeenkomstig deze zelfde beginselen zullen
vastgesteld worden, voor altijd eenen onzijdigen
staat uitmaken. De vijf Mogendheden waarborgen
aan hetzelve deze duurzame onzijdigheid, als mede
de uitgestrektheid en de onschend-baarheid vandes—
zelfs grondgebied, binnen de voormelde grenzen.
ART. 7. Uit billijke Wederkeérigheid zal België
gehouden zijn, om deze zelfde onzijdigheid jegens
alle de overige staten in acht te nemen, en geene
de. minste inbreuk te maken op derzelver in- en
uitwendige rust.
Aim’. 8. De haven van Antwerpen zal. overeen’
komstig artikel 15, van het verdrag van Parijs van
30 Mei 1814, voortdurend

delshaven blijven.

uitsluiting eene han

.

ART. 9. .De vijf Mogendheden behouden zich
voor, om zoodra de schikkingen ten opzigte van
’ België vastgesteld zijn ‚ en behoudens het regt van
derden‘, de vraag te onderzoeken, of het mogelijk

zonde zijn, de weldaad der onzijdigheid, welke
aan België gewaarborgd is, ook tot de naburige

staten uit te strekken.
-“’—->—“—

II. schikkingen, ‚voorgesteld voor de verdeelirzg
der schulden, en ten opzigte der handels-voorreglen ,

welke daaraan het gevolg zouden.
.Aar. LO. De schulden van het Koningrijk der
Nederlanden, zoo als die ten laste ‚der koninklijke
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schatkist bestaan — te weten:

1°. de Werkelijke

schuld , 2°. de uitgestelde schuld; 3°. de onderschei

dene schuldbekentenissen van het Amortisatie-Syn
dikaat; 4°. de domein-losrenten, op speciale hypo

theken gevestigd: — zullen tusschen Holland ‚en
België verdeeld. worden, naar evenredigheid van
het gemiddeld bedrag der som, welke de ‚beide

landen, gedurende de jaren 1827, 1828 en 1829
in de directe belastingen en accijnsen betaald heb. .
ben.

.

. A111’. ll. Daar volgens het bedoelde gemiddelde
bedrag, bij raming op Holland ’5/3’, ‚en op Bel
gië ’G/a’ der bovengemelde schulden zullen komen ‚

zoo zal België met een daaraan geëvenredigd ge
deelte der rentebetaling belast blijven.
Aar. 12. Ter zake van deze verdeeling der schul
den van het Koningrijk der Nederlanden, zullen

de. ingezetenen van België het genot hebben van
de vaart en de handel op de aan Holland toebe
hoorende kolonien, op denzelfden voet en met de
zelfde regten en voordeelen,. als de ingezetenen
van Holland.
Anw. 13. De Werken tot algemeen of bijzonder
nut, zop als: vaarten, wegen of andere dergelijke,
welke geheel of ten deele ten koste van het Koning
rijk der Nederlanden aangelegd zijn , zullen ‚ met de
daaraan verknochte voordeelen en lasten, toebe.

hooren aan het land, waarin zij gelegen zijn. Het
is de bedoeling, dat de kapitalen , welke voor het
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aanleggen dezer werken opgenomen , en die bij.
zonderlijk daarop gevestigd zijn, onder de genoem
de lasten zullen begrepen worden, voor zoo verre

zij nog niet afgelost zijn, en zonder dat de reeds
gedane aﬂossingen tot eene vereffening zullen mo

gen aanleiding geven.

.

.

’

Aar. 14. Het beslag, hetwelk in België , gedu
rende de onlusten op de eigene goederen en do
.meinen gelegd is, zal zonder eenig oponthoud op
geheven worden; en het genot der voormelde goe
deren en domeinen zal onverwijld aan de wettige
eigenaars terug gegeven worden.
Aar. 15. België zal, ter zake van de verdeeling
.der schulden.van het Koningrijk der Nederlanden,
met geene andere lasten bezwaard worden, dan
die in de bovenstaande artikelen lO, ll en 12
bepaald zijn.
Aar. 16. .De vereffening der lasten, vermeld in
de gezegde artikelen, zal plaats hebben overeen
komstig de bij dezelfde artikelen aangenomen be
ginselen, en wel door eene vereeniging van Hol

landsche en Belgische Kommissarissen, welke bin
nen den kortst mogelijken tijd in ‘sGravenhage
zullen bijeenkomen, vermits alle de voor zulk eene
vereffening vereischte stukken en bescheiden zich
in die stad bevinden.
’ Aar. 17 Tot dat de werkzaamheden dezer Kom
missarissen zullen afgeloopen zijn, zal België ge
houden zijn, om voorloopig , en behoudens nade
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re vereeniging, deszelfs verschuldigd aandeel in de
renlebelaling en de vernietiging der schulden van
het Koningrijk der Nederlanden, bij te dragen,
naarde evenredigheid, voortspruitende uit de ar

tikelen 10 en ll.
A111’. 18. Indien er bij de werkzaamheden der
gezegde Kommissarissen, of in het algemeen bij de
toepassing der bepalingen, wegens de verdeeling

der schulden, geschillen mogten rijzen , welke niet
in het .minnelijke konden beslecht worden, dan
zouden de vijf Mogendheden bemiddelend lusschen
beiden treden, ten einde de geschillen , op de meest
met diezelfde bepalingen overeenkomstige wijze

te vereﬁenen.
(Geteekend)

ESTERBAZY.
Wasserînlzm.
TALLEYBAND.
PALMeRsTon.
Bezow.
Lleww.
Mnuscewic.
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Artikelen uit hel protokol van 19 Februarĳ 1831 ;
waarin het besluit is verval van de gevolmagtigden
der vĳf Europesche Hoven, naar aanleiding van de
tegen-verklaring der Belgische .gezagvoerders, op het
protokol van den 20. Januarĳ, 1831.
\.

i 1°.

Dat het. de bedoeling blijft, gelijk het dit

van den‚beginne af geweest is, dat de schikkin- .

gen, vastgesteldbij het protokol van 20 Januarij
1831, fundamentele en onherroepelijke schikkin
gen zijn;

2°. Dat de onafhankelijkheid van België door
de vijf Mogendheden niet zal worden erkend, dan
op de voorwaarden en binnen de grenzen, welke
voortspruiten .uit de gezegde schikkingen van 20 Ja
nuarij 1831;

’ 3°. Dat het beginsel der onzíjdigheid en on-.
schendbaarheid van het Belgische grondgebied,-bin
nen de hierboven vermelde grenzen, in kracht, en

voor de vijf Mogendheden verbindend blijft;

4°. Dat de vijf Mogendheden, getrouw aan der.
zelver verbintenissen, zich het volle regt toeken
nen, om te verklaren. dat de Souverein van Bel

gie door zijne persoonlijke gesteldheid aan de
voorwaarden van het bestaan van België zelf be
antwoorden,.en aan de veiligheidder andere Sta..

98.

ten voldoen moet; dat hij, zonder eenig voorbe
houd, even als Z. M. de Koning der Nederlanden
ten opzigte van het protokol van 22 Julij 1814
gedaan had, alle fundamentele schikkingen , ver.
vat in het protokol van 20 Januarij 1831 aan
nemen, en zich in staat bevinden moet, om het
vreedzaam genot daarvan aan de Belgen te verze
keren;

5°. Dat de vijf Mogendheden, na de vervulling
dezer eerste voorwaarden, zullen voortgaan hunne
zorg en goede diensten in het Werk te stellen, ten

einde van weêrszijden de verdere schikkingen worden
aangenomen en uitgevoerd , welke ‚ ten gevolge der
scheiding van Holland en België , noodzakelijk zijn

geworden;
.
6°. Dat de vijfMogendheden het regt erkennen,
uit krachte van hetwelk de andere Staten zoodani

ge maatregelen zouden nemen, als zij noodzakelijk
mochten achten, om hun wettig gezag te doen
eerbíedigen of te herstellen, in alle aan hen toe
hehoorende gewesten , waarop hij de bovenge
melde tegen-verklaring aanspraak gemaakt wordt,

en welke buiten het Belgische grondgebied gele
gen zijn;
.
7°. Dat, — vermits Z. M. de Koning der Ne
derlanden, door het protokol van 18 Februarij
1831, zonder eenig voorbehoud is toegetreden tot
de schikkingen, betrekkelijk de afscheiding van
Holland en België , — elke onderneming der Bel
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gische gezagvoerders legen het grondgebied , het

welk bij het protokol van 20 Januarij, is ver
klaard , Hollandseh te zijn, beschouwd zoude Wor

den als eene hervatting van den strijd, aan wel
ken de vijf Mogendheden besloten hebben een ein
de te maken.
.
(Geteekend)

ESTERHAZY.
WESSENBERG.
TALLEYRAND.
PÁLMERSTON.

Buzow.
LXEVEN. .
MAsrucrwic.
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Beeks van achtien artikelen, door de gevolmaglig’
den van Oostenrijk, Frankrijk ,‘ Groot-Brittannie’
Pruissen en Rusland, vereenigd in de conferentie te

Londen, aan de Nederlandsche regering voorgesteld,.
een schrijven aan den Minister van Buitenland
sche-Zaken, van den 27m" Junij 1831 , als preli
minairen van een traktaat van vrede tusschen Hol
land en België.
De Conferentie, bezield door het verlangen, om
de zwarigheden te vereffenen,. die alsnog aan de
schikkingen der Belgische zaken in den Weg staan ,
heeft gemeend, dat de volgende artikelen, die de.
voorloopige bepalingen van een vredes-verdrag zou
den uitmaken, tot dit doel konden leiden. Zij

heeft diensvolgens besloten, dezelve aan de beide
partijen voor te stellen.

’

Aar. 1. De grenzen van Holland zullen het ge.
heele grondgebied, alle de plaatsen,steden en .oor

den bevatten, welke in den jare 1790 aan het
voormalig Gemeenebest der vereenigde Nederlan

den toebehoord hebben.
ART. 2. België zal zamengesteld worden uit al
het overige grondgebied, hetwelk, bij de verdra’

gen van 1815 , den naam van Koningrijk der Ne
.derlanden erlangd had.
ART. 3. De vijf Mogendheden zullen bare goe
de diensten in het werk stellen, ten einde de sta

tus quo in het groot Hertogdom Luxemburg gehand

101
haafd worde , gedurende den loop der afzonderlij
ke onderhandelingen, welke de Souverein van Bel

gië met den Koning der Nederlanden en met het
Duitsch verbond, ter zake van gezegd Groot-Her
togdom, zal openen; en welke onderhandelingen
afgescheiden zullen zijn van de vraag, nopens de .

grensscheiding tusschen Holland en België.
Het is de bedoeling,. dat de vesting Luxemburg
de vrije gemeenschap met Duitschland behoude.

Aar. 4. Zoo het blijkt, dat het Gemeenebest
der vereenigde Nederlanden in 1790 niet bij uit
sluiting de souvereiniteiit in de stad Maastricht uit
.oefende, dan zullen de beide partijen op middelen
bedacht zijn, om zich te dezen opzigte over eene

behoorlijke schikking te verstaan.
.
Aar. 5.. Daar uit de grondslagen, vastgesteld bij
de artikelen l en 2, volgen zoude, dat sommige
bezittingen van Holland en België wederkeerig in el- ’
kanders grondgebied ingesloten zouden "liggen, zoo
zullen er tusschen Holland en België , in het minne

. lijke , zoodanige ruilingen gedaan worden , als Weder
keerig voegzaam zouden kunnenworden geoordeeld.

Aar. 6. De wederkeerige ontruiming van land
streken , steden en plaatsen zal geschieden onafhan
kelijk van de schikkingen betrekkelijk de ruilingen.

Aar. 7. Het is de bedoeling , dat de bepalingen
der artikelen lOS tot 117 ingesloten, van de algemeene Weener kongres-akte, betrekkelijk de vrije
vaart op de bevaarbare stroomen en rivieren, toe
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gepast zullen worden op de stroomen en rivieren,
Welke door het Hollandsche en het Belgische grond
gebied loopen.
De ten uitvoer legging dezer bepaling zal binnen

het kortst mogelijke tijdsverloop, geregel.d worden.
De deelneming van België aan de Rijnvaart, Langs
de binnerbwateren, tussoben deze riyier aan de
Schelde, zal het onderwerp. uitmaken vim eene af
zonderlijke onderhandeling tìusschen .de belangheb
bende partijen, waarbij de vijf Mogendheden hare
goede diensten zullen verleenern

Het gebiuik van de vaart ‚van Gent naar Terneu
zen , en van de Zuid-Willemsvaart, lseidengednren

de het ’bestaan van het Konlngrijk der Nedenlanden
gegraven, zal aan die ingezetenen ’der beide landen
gemeen zijn; en .er .zal dienaangaande een regle
ment worden vastgesteld.
De uiîtwateringen zullen voor de Ìseide Vlaanderen
’op de ’voegzaamste wijze geregeld .wordenĳten ein

de overs-troomingen voor te komen.
’ ‚Arm’. 8. Ter ’uitvoering van de vorenstaande ’ar
tikelen 1 ’en 2, .zullen, ’.binnen den kom anogelrij

ken tijd in ’de stad Maastricht,

Hollandsche en

Belgische ;kommissarisen tot ‘ie gnensscheiding bij
eenkomen, en overgaan tot .het (trekken ’dergnens
.lijn, welke Holland wm Belgiië moet afscheiden,
overeenkomstig de beginselen , tte
vastgesteld fbij de artikelen îl en 2.

dien .aanzien

Deze zelfde Kommissarissen zullen zich .met de
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ruilingen bezig houden, welke, ten gevolge van
art. 5, door de bevoegde magt der beide Staten,
moeten gedaan worden.

ART. 9.. België zal, binnen deszelfs grenzen , zoo
als die, overeenkomstig de bij de tegenwoordige

voorloopige bepalingen vastgestelde beginselen , zul
len getrokken worden, te allen tijde eenen on
’zijdigen Staat. uitmaken. De vijf Mogendheden,
zonder zich in het inwendig beheer van België te
willen mengen ‚ waarborgen aan lietzehe deze duur
zame onzijdigheid, als mede de uitgestrektheid en
onschendbaarheid van deszelfs grondgebied , binnen
de bij dit artikel vermelde grenzen.
Aar. 10. Uit billijke wederkeèrigheid zal België
gehouden zijn , deze zelfde onzijdigheitl jegens al
le de overige Staten in acht te nemen, en geen de
minste inbreuk te maken op derzelver in- en uit.
vvendige rust, altijd behoudens deszelfs regt, om
zich tegen allen vreemden aanval te verdedigen.
Àirr. ll. De haven van Antwerpen zal , overeen
komstig art. 15 van het verdrag van Parijs van 30

Mei lsllLvoortdurend bij uitsluiting eene handels
haven blijven.

.

’

Art. 12. De verdeeling der schuld, zal zoodanig

plaats hebben, en ten .laste van elk der beide
landen het geheel der schulden kome , waar mede

oorspronkelijk, en vóór de vereeniging, de ver
schillende landstreken bezwaard waren, die hun
grondgebied uitmaken ; en dat in eene billijke even
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redigheid verdeeld worden die schulden, welke

gedurende de vereeniging zijn aangegaan.
Aar. 13. Onverwijld zullen er van weêrszijden
Kommissarissen ter vereffening bijeenkomen; het
eerste onderwerp hunner handelingen zal zijn, het
aandeel te bepalen, hetwelk België. voorloopig, en
behoudens nadere vereffening, zal moeten betalen
voor de dienst van een gedeelte der renten van de
schulden, in het voorgaand artikel vermeld.

Aar. 14.

De krijgsgevangenen zullen, veertien

dagen na de aanneming dezer artikelen , van weêrs- ’

zijden teruggezonden worden.
Aar. 15.

Het beslag, hetwelk in de beide lan

den op bijzondere eigendommen gelegd is, zal on’
middellijk worden opgeheven.
ART. 16. Geen ingezeten der van weêrszijden
ontruimde Plaatsen, steden en landstreken, zal,

ter zake van zijn verleden staatkundig gedrag, aan
eenig onderzoek onderworpen of verontrust worden.

Aar. 17.

De vijf .mogendheden behouden zich

voor, om hare goede diensten te verleenen, in

dien. dezelve door de belanghebbende partijen
mogten ingeroepen worden.
Aar.’ 18. Deze artikelen, van weêrszijden aan
genomen zijnde, zullen in
veranderd worden.
(GeL)

een deﬁnitif verdrag

ESTERRAZY , P. m‚: TALLEYRAND,
Parmaasros, BULOW, MA
wuscawic.
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DE

TIENDAAGSCHE VELDTOCHT.
lies proelía poscít.
Er moet gestreden worden.
SAXO-GWMAT’, In na

DERDE STUK.

Hoe’t daeI’ verginck falic hier na.
Vertellen alfoe als ic’t verfta,
Na die waerheit die ic fach;
Want ic die fcreef

Deze yeefte die ic met ogen fach.

Doemﬁ vernamen dat hy kwam
Tornich te hemwert/ doe nam
Elk (’men wech en de vloe
In fmen veste.

Rechte alfoe

Alfoe die Dieren den leen vlien
Daar ﬁne horen/ eer ﬁne ﬁen.
JAN VAN HELU (Kramjk; 1288).

»Nadat, ten gevolge .der gruvvbaarste omkee
»ringszucht

in het

Zuiden

van Nederland, ook

»’s Konings Leger, én door verraad, én door ge

»wettigde scheiding, én door schermutselingen van
»meer of minder ernstigen aart, verbazend ge.
» schokt, ontwricht, ontzenuwd, en zelfs verre over
»de helft te niet gedaan was; zoo stonden even

"wel daar, aan .de grenzen van het eigenlijke Va
»derland, op eens en als door eenen tooverslag,

n op nieuw schitterende keurbenden, uit de bloem
» des Volks en al wat edel denkt toegekomen, tot

»eenen koperen muur geschaard, waarop elke vij
»and den kop te pletter stoten zal.»
By Beĳen, in de Provincie Noord-Braband, waren

de Troepen der II. Divisie lnfanteﬁe, onder het
Opperkommando van zijne Doorluchtige Hoogheid
den Heere Hertog van SAxaN-Wamari-Eisamcn,
9%?
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gedeeltelijk sedert den 8. Julij by een, nadat ook
gedeeltelijk de I. Leger—Afdeeling, onder dc bevelen
van Zijne Excellentie‘ den Heere Luitenant-Generaal

Baron van Gaas reeds .gedurende eene maand vroe
ger datzelfde kamp betrokken, en er zich tot den
toen reeds onvermijdbaar schijnenden krijg volko
men toegereed had.
Op den 23. Julij toch zeide Prins FREDERIK, na
eene inspectie in de bij het kamp gelegen heide
van Gilze, tot‚de aanwezige HoofdOfﬁcieren, voor

de tent van den Hertog van SAXEN-WEIMARZ »het
»tijdstip is misschien zeer naby., Mijne Heeren,
»dat Zijne Majesteit gebruik zal moeten maken van
n de geestdrift der troepen, en van het verlangen,
»om den vijand onder de oogen te zien, teneinde,

» met het zwaard in de vuist, de Rechten van Oud

» Nederland te doen gelden.»
En kon ’t anders, of ieder der gewapende Ne

derlanderen moest tot elke opoﬁering ontvlamd
zijn, nadat de grijze CHASSÉ, even als de jeugdige
vAN SPEYK, beiden getoond hadden, alles veil. te
hebben voor de zaak van het Vaderland, en geene

andere bedoelingen te kennen, dan de eere van
den heiligen Geboortegrond.
’
Den 31. Julij, des morgens, teekende de Ko

ning het reeds eenige dagen gereed liggend Besluit,
Waarby het opperbevelhebberschap over het Leger

aan den Prins van Oranje werd opgedragen.
Dienzelfden, avond, na het gewone Zondagsch‘
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Familie-diner ten Hove, vertrok Prins WILLEM naar

Breda , alwaar Hy aan het Hôtel de Prins-Kardinaa!
afstapte, en terstond zijne eerste, in persoon ge
stelde Dagorcler, uitvaardigde , waarin de Held van.
Waterloo zich op eene , zijn Geslacht waardige, wijze’

uitdrukte,. en allen twijfel deed verdwijnen, die
door sommigen nopens ’s Prinsen karakter en Staat‘
kundige bedoelingen was te ‘veeg gebracht. ’
»Thands hoop. ik," dus waren zijne woorden,
»U met het zwaard in de hand, te overtuigen, dat

»liet bloed der Nassaus nog in mijne aderen vloeit,
nen dat geen offer mi’ te zwaar zal zijn, om het ge
»luk te verzekeren van dien geboortegrond,. voor
» wiens Onafhanklijkhcid onze Voorouders zoo dik
»werf, met eenen gewenschten uitslag, legermachten
»hebben bestreden, die de hunnen verre in getal,

n maar geenszins in moed te boven gingen."
\
De voor den veldtocht bestemde Troepen, onder
de bevelen van de Generalen ’VAN GEEN,’ SAXEN.
“Tiauma, MEIJER en ConT-HEIJLIGERS, bedroegen ruim
eene sterkte van 32,00Ü man, voorzien van 72 stuk

ken geschut, en Waren verdeeld in drie Divisiën be
nevens ééne Reserve-Divisie. Onze Zeemacht opde’
Schelde, voor Andwerpezr, onder het Opperbevelhéh—

berschap van DAVID—Barûn-CHASSÉ, en gekomman
deerd door den KoloneLKapitein ter Zee Koopman,

bestond uit 161 bodems, zoo linie schepen als kor

vetten en brikken, 9D kunoneer- en 4 gewapende
stoombooten.
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Doch alvorens voet te zetten op vijandlijken
bodem was ORANJE bedacht, om middelen te bera
men, dat de opgewonden, ja, verbitterde soldaat,
by het overtrekken der grenzen, niet mocht ver
vallen in uitersten, strijdig’met’s krijgsmans-eer;

alzoo zag eene Proclamatie het licht aan de bewo
ners der gewesten, waar het Leger van Zĳne Ma
jesteit den Koning der Nederlanden zal doorgedron
gen zĳn, en waarin bescherming en veiligheid, ja
zelfs ondersteuning wordt gewaarborgd aan allen,

die de goede zaak zijn toegedaan; terwijl gelijktij
dig ons Leger door ORANJE werd aangespoord, om.
kalm, zonder wraaklust, en zelfs beschermender

wijze het Zuidelijke Nederland met de wapenen
binnen te gaan.

Zijne Koninklijke Hoogheid, Prins Fannniiix der
Nederlanden was tevens door den Koning bestemd,
om ORANJE, in diens Betrekking alomme op zijde
te staan; en zoodanig nu verliet het groote Hoofd.
kwartier op den 2. Augustus , 1831, de Vesting Bre
da, een dag, die dáárom steeds merkwaardig blij.
ven zal, omdat hy de eerste van die glansrijke
tien is, die Europa hebben gedwongen , eerbied te
betuigen, als weleer, voor het plekjen gronds, ja

klein in omvang, maar onbeschrijfbaar groot in
zedelijke kracht.
Ten gevolge dier eerste beweging wordt het kamp

by Beĳen verlaten en verzamelt zich de I. Divisie
voor Chaam; de II. vereenigt zich by Alphen ; de
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III. voor Eersel en Bergeijk; terwijl de Kolonne,
onder de bevelen van den Generaal-Majoor Posr,

bestaande uit de Reserve-Artillerie, de Kurassiers
en één Bataillon Schutters, te Alphen zamentrekt,

en de Divisie van den*’Generaa.l ConT-Haumîdeas te
Eindhoven en Falkensweert plaats neemt. .

De Divisie van den Luitenant-Generaal vAN Gaas
stond nog dien dag voorwaarts van Baarle-.Hertog en
strekte hare voorposten uit tot Somlereigen en Baer‘
le-Brugge. By eerstgenoemde plaats viel een ge

vecht voor tusschen het 2. Bataillon Jagers en eenen
Belgischen post; van ongeveer. 4ÛO man, die tot
Merxplas werden terug gedreven, met een verlies
van drie Vrijwillige Jagers aan onze zijde. De
Prins-Opperbevelhebber, hiervan den Koning be
richt gevende , gebruikte daarby deze merkwaardige
Woorden: »al de vrĳwilligers van’ hel 2. Bataillon

Jagers werden gewond; hiermede .uitdrukkende, dat
geen hunner zich, hoe ongewoon ook, aan het
eerste en hevigste vuur des vijands niet gaarne had
bloot gegeven.
.
De 11. Divisie strekte zich van Poppel en Welcle
met hare voorhoede

tot den Eel en Ravels uit;

daar bood de vijand geduchten tegenstand; de bei.

de Koninklijke Generalen waren getuigen van een
scherp gevecht, waarin het 2. Bataillon der 18. Al’
deeling Infanterie, aangevoerd door den Majoor

TEGELAAR, zijne krachten ontwikkelde tegen een
vijandlijk Jagerkorps, dat door eenige Kavalerie
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ondersteund werd. De Hertog van Saxen-Waime
plaatste zich met den Kolonel BAGELAAR aan het
Hoofd onzer tirailleurs, en beiden voerden te voet

de kolonne met uitstekend gevolg tegen den vijand ,

die in de huizen van Baoels de wijk nam, of gedeel
telijk zich in het naastby gelegen bosch nestelde,
en aldaar den moedigsten Weêrstand bood;—- met

geveld geweer werd het dorp genomen, het bosch
en de huizen van den vijand volkomen gezuiverd. .

De Generaal-Majoor BOREEL , die de II. Brigade
Kavalerie kommandeert, vereenigt zich voor Eersel
met de III. Divisie, terwijl de Generaal-Majoor
Posr met zijne troepen als achterhoede by Alphen
in bivouaq bleef.
Het Hoofdkwartier overnacht te Baerle-Nassau.
De Kapitein der Infanteríe vAN DEN Bosca, dit plaats

jen allereerst, in zijne betrekking als Staf-Oﬁìcier
van Prins FREDERIK, binnenrijdende, ontmoette al
daar een Belgíschen Douanier, die niet, dan voor

de grootste overmacht, en na door een‘ wachtmees
ter der Maréchaussee een’ sabelhouw over den arm
ontvangen te hebben, zijne wapens wilde overge
ven. Het is naderhand gebleken , dat slechts zéér
weinige Belgen het uitmuntend voorbeeld van dezen
hunnen dapperen wapenbroeder hebben gevolgd.
Dienzelfden dag formeerde zich ook nog van
uit de Vesting Breda eene kolonne te Groot-Zun

dert, onder de bevelen van den Luitenant-Kolonel
Vennen; eene’ andere onder den Kolonel n’AsLAnve

113
VAN Gmssamsuao naar de zijde van Calmpthout, te
Buozendaal, en eene derde. te Bezgen-op-Zoom, on
der kommando van den Majoor m: Bosson naar
den kant van Capelle; deze twee laatste Werden in
den rug ondersteund door een’ Troep, bestaande
uit Zuid-Hollandsche Schuttery en eenige kompag
niën der 10. Áfdeeling Infanterie , gekommantleerd
wordende door den Majoor HERCKENRATH.

Van Cadzand af tot aan Maastricht werden te
vens dien dag demilitaire bewegingen zóódanig
aangevangen, dat de geheele Armée kon gezegd
worden voorwaarts gerukt te wezen ‚ en het Holland

sche Leger, de grenzen overgetrokken zijnde , stond

zich nu weldra met den Vijand in de vlakte van
diens eigen bodem te meten.
De Belgische bezetting van West-Wezel en Loen
hout trok , by het vernemen van ons geschut, terug,

en vereenigde zich, zoo goed zy mocht, te Bres
caet.

En hiermede neemt de dag van den 2‘. Augus
tus (1831) een einde, en worden de vijandlijk
.heden voor een oogenblik gestaakt, om reeds den

volgenden middag ORANJE, gelijk eens den grooten
MAUBITS,IIÌGÌ lauvveren overladen , het aloude Turn
hout, als Verwinnaar , te zien binnenrukken.

Den 3. Augustus, zéér vroeg in den morgen rukt
de I. Divisie van Baerledlïassau op, over Somlerci
gen en Jllemplas naar Beers en Vorselaerc, voor

het grootste gedeelte rechts en links van dcn And
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werpschen straatweg bivouaqkerende; de II. Divisie
breekt een uur later op,’ de lll. Divisie is te Pastel
en Arendonck, en het korps van den Generaal-Ma
joor POST tot op de lïavelsche heide voortgerukt.
Het Hoofdkwartier verlaat Baerle ten 6 ure in
den ochtend; ORANJE bevindt zich aan het hoofd

der 1. Divisie.

De dag was ondragelijk Warm en de marsch, veel
al tusschen heggen , daardoor hoogstmoeielijk, zoo
dat vele Schutters een gedeelte hunner kleedíng.
stukken uit de randsels achter lieten , en sommigen
langs den weg bleven liggen.

By Merxplas vertoonde zich de eerste Belgische
Deserteur, een korporaal van hun 10. Regiment; en
bevond men, dat de boeren pieken tot weêrstand
hadden ontvangen; doch deze hadden “geinig lust,
om zich daarvan te bedienen. Dit wapentuig Werd
op het Raadhuis vereenigd, gelijk later in al die

plaatsen geschiedde, waar het, by aankomst onzer
armeé, gevonden werd.

Te Varselaere haalden onze Lanciers de Vlag der
Revolutie, met den Vrijheidshoed, van den toren’
en brachten die den Prins—Opperbevelhebber.

Het

bleek door eenige Vijandlijke Douaniers, welke
de Lanciers gevangen genomen hadden, dat voor

namelijk, ja alleen, de Generaal DAINE het Belgisch
Leger vertrouwen inboezemde.
’
Tusschen Turnhout en Ravels hield zich de Gene

raal NIELLON, met eene sterke vijandlijke afdee
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ling en eenige stukken geschut, in de .bosschen,
op, waaruit hy onze naderende kolonnes hevig be
schoot, Waardoor slechts aan onze zijde drie ge
Wond werden, doch daaronder de kloeke fuselier
der 7. Afdeeling

lnfanterie, VAN WEEan, wiens

rechterbeen door een kanonskogel verpletterd en op
het slagveld-zelf afgezet werd , waarby de Krijgs
man getuigde »dat hetniets was, een been voor
nhetVaderland te verliezen , maar dat by het toch lie.
»ver later gewild had , als hy nuttiger mocht kunnen

n geweest zijn!» Hy Werd met zijne gekwetste wa
penmakkers , en met twintig Belgische krijgsgevan
genen , naar Breda vervoerd , aldaar door de genees
kundige dienst allervoortreﬂijkst verpleegd, en la
ter naar de Vorstlijke Ziekénzaal van Neérlands

beminde Kroonvorstinne , te ’.s’ Gravenhage, overge
bracht.
Inmiddels begaf zich ORANJE tegen den middag,
vergezeld van zijnen staf naar Turnhout, dat, V0l.
gens bekomen naricht, door de 2. Brigade der 2.
Divisie, na eenige kannonschoten, met geveld ge

weer, in bezit genomen was; en waarby slechts
eenige moeilijkheid had plaats gehad uit hoofde
van het boschrijk terrein. Op ’s Prinsen komst
Weêrgalmden de hoera‘s langs het breede marktplein ,
waar, in gesloten kolonnes, onze troepen geschaard

stonden.

In hun .midden was een Vrijheids boom

van buitengewone lengte opgericht, en daar boven

de Belgische Vlag geheschen. Op last van den Her
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tog van SAXEN-WEIMAR hakten de Sappeurs den
boom omverre, die, in stukken gehouwen , den
gantsclien nacht door branden bleef, en de omtrek
verlichtte. Midlerwijl was, naar Oaaìvnäs verlan

gen, niet Zijne kleur, maar de Hóllandsehe Vlag
opgestoken. Z. K. H. weigerde den hem aangebo
den Eerewijn, zeggende: .ûwel als handhaver der
» rechten van het Vaderland gekomen te zijn , maar

»niet als een hulde begeerend Vorst,"
Tegen den avond werd er besloten eene alge
meene oproeping der bakkers van de stad te be

werkstelligen, teneinde te voorzien in het gebrek
aan brood, veroorzaakt doordien er denvorigen
dag niet gebakken had kunnen worden. Deze
maatregel liep volkomen naar wensch, en met de
beste orde af. Uit de kas van den stedelijken ont

vanger werd eene Som vanf 28,000 in goud geld,
als buit, gelicht, en tevens op het Stadhuis een
groot aantal nieuwe, Engelsehe, en door de Belgen
achtergelaten geweren , welke de Grenadiers inruil
den voor die minder goed waren, prijsgemaakt. De
Prins-Opperbevelhebbei. had zijn intrek genomen
ten huize van den Heer Mlzssawnuaiîens, by wien nog
zoo even de Belgische Generaal NIELLON in verblijf
was geweest. Deze meende, dat ons Leger on
verwijld op Andwerpen, of Wellicht langs Lier on
middelijk naar Brussel zoude trekken; en daarom
.trachtte hy zijne troepen, zoo veel mogelijk, naar
de zijde van gezegd stadjen te verzamelen. Zijne
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vlucht uit Turnhout was evenwel met zoo vele over
haasting toegegaan, dat, toen onze troepen ’s mid
dags ten 2 ure de stad binnenmarcheerden, op ve
le plaatsen de maaltijd , voor de Belgische oflicieren
toebereid , gevonden en door de onzen genoten werd.
De Kolonne, waarvan wy vroeger gewag maak
ten, als uit de Vesting Breda geformeerd, had in
den vroegen ochtend van den zelfden dag eene ver
kenning uit Groot-Zundert in de richting van West
wezel gedaan, met dat gevolg, dat de Belgische voor

posten in ijl terugtrokken , met achterlating onder
anderen van eene kist met pionniers—gereedschap
pen, die door de onze terstond dienstbaar Werden
gemaakt aan het slechten der vijandlijke verschan
singen, zoodanig, dat het geschut ongehinderd den
straatweg weder behouden kon.
Intusschen was in den avond van den 1. Augustus,
ten half tien ure , door den Generaal der lnfante
rie CHASSÉ aan den Kommanderenden Generaal der
Stad Andwerpen, Tssoa, de Wapenstilstand opge
zegd, en de vredevlag van de Citadel van .Árzdwerpen
ingehaald; ‚tevens werd aan zijne onderhebbende
Vloot gelast, om de Schelde, zooveel doenlijk , op
te stevenen, die grootstendeels dan ook op den 2.
post had gevat by Pĳp-tabak; met dien verstande,

dat geene vijandlijkheden van zijne zijde zouden
aanvangen vóór na verloop van driemaal 24 uren,

en dus niet vóór den 4. Augustus, ’s avonds 97, ure.
Ándwerpen wasmet schrik geslagen , en langs alle
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kanten stroomden er vluchtelingen hare wallen uit;
en werd de toestand der ingezetenen nog daardoor
verergerd , daar men hen gewaarsehouvvd had, om
hun vee uit de weiden te halen aan de rechter

oeverzijde van den dijk beneden de stad, dien de
Belgische krijgsmacht onverwijld, tot keering van
den vijand, zou doorsteken.
De Luitenant-Generaal na KocK, die den 2. zijn
Hoofdkwartier van Middelburg naar IJzendĳ/ae had
verplaatst, zond den Kolonel Lemznnaar het zoo
genaamde Verlaat den vijand tegen; deze dappere
krijgsman vereenigde daartoe al de troepen geste‘
tioneerd te Schoandîj/ìe, Hoo/dplaat, Oostburg en

IJzendĳ/ce, terwijl de Kapitein SCHWARTS zich naar
den Kapitalen-Daìn begaf, aan het Hoofd van die te
Biervlíet en omstreken gelegerd lagen‘
.
Beide genoemde punten waren reeds den 2. Au
gustus, des morgens ongeveer acht ure ‚ in handen
onzer troepen , die bygestaan werden door de Ka
noneerboot n“. 31, benevens eene Roei-Kanoneer.

boot onder den Kapitein-Luitenant Mennen; de
Belgen waren verstrooid; de moedige Luitenant
TIMMERMANS. was de eerste,

die de‘ batteryen des

Vijands heklom.
Tegen een ure des ’middags verzamelden de Bel
gen zich weder, en vertoonden zich op nieuw in

een vrij aanzienlijk getal naar de zijde van het
Verlaat ,- aanhoudend was het tirailleurvuur, afge
wisseld door kanonschoten; evenwel ten vijf ure
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is de vijand volkomen geslagen’, de Kolonel Lnoar.
overlaadt zich by die gelegenheid met roem; het
tweede Bataillon der 5‘. Afdeeling lnfanterie legt op
den 2. en 3. Augustus een strijdlust aan den dag,

die allen lof te boven gaat, evenzeer als de Schut
tery van Walcheren onder de bevelen van de Ka

piteins DEINEMA en SPAAN; slechts twee dooden en
twaalf gekwetsten zijn aan onze zijde, waaronder
de 2. Luitenant WENTHOLT.
Onderwijl de Luitenant-Generaal DIBBITZ vóór
Maastricht op verscheidene plaatsen verkenningen
had doen bewerkstelligen, en den Vijand door eene
kloeke en kalme houding ontzag en vrees inboe
zemde , wilden ook de zeerobben en soldaten der op
de Schelde gestationeerde ﬂotille vanhunnen kant
deel hebben aan den roem van den 3. Augustus;

daartoe werd er by het Fort St. Marie ontscheept,
de Belgische” Vlag neêrgehaald door den Luitenant

GOUDOEVER van de 2. Afdeeling, de sterkte geno
men , waarop vier stukken geschut, en de Holland

sche Vlag gehesehen door den Adelborst der l. klasse
SCEOGKE; dit alles geschiedde onder. bevel van den
Kapitein-Luitenant ter Zee Lans, aan het hoofd van
400 Matrozen , vereenigd met 300 lnfanteristen van

de 2. en 9. Afdeeling, en twee veldstukken van
de Forten Lillo en Liefkenshoek, en ondersteund

door de Briksehepen Euridlce en Dolphĳn. Het
gevecht was warm en hield twee volle uren aan;
wy telden zes gekwetsten; Calloo werd grootsten
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deels in de asch gelegd, en Pĳptaba/c door een
detachement, onder bevel van onzen Luitenant ter

Zee nu VLOTEN genomen; waarna er, onder be
dekking van het geschut, door de onzen een be- .

paalde doorsteking van den Scheldeclĳh Werd on
dernomen en voltooid, waardoor de gemeenschap
der Vaderlandsche Vloot met het Kasteel van Ánd
werpen vrij bleef en verzekerd, niettegenstaande
het Belgisch Fort du Nord daartoe alle mogelijkheid
scheen benomen te hebben.

Dusdanig was de stand van zaken tot en met
den 3. Augustus, en het Hoofdkwartier altijd nog
te Turnhout.
Des morgens van den 4. Augustus ten 6 ure ver
laat de II. Divisie Turnhout, den weg nemende naar

Gheel, terwijl de l. Brigade der 1. Divisie gemel
de stad bezet houdt, en de 2. Brigade te Vorse

laere verblijft. . De III. Divisie marcheert op Mall
en omstreken; de 2. Brigade Kavalerie neemt hare
stelling voorwaarts van die plaats, en de Brigade
van den Generaal-Majoor Posu.’ te Castelrée met de.

Reserve-Artillerie.

De Luitenant-Generaal COar

HEILIGERS ontfangt in zijn Hoofdkwartier te Eind
hoven. bevel, om op Hechtel te marcheren; reeds
den 3. had de onder zijne bevelen staande Divisie
eene demonstratie naar den kant van Hasselt ge.

daan, en was tot naby den Vijfden Tol boven Val
Ììensweert voortgerukt; zy had Lommel bezet, en alle
dorpen oostwaarts van den straatweg, zoo als Over
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en Nederpelt, tot Hamont onderzocht; daarhy zijn

zeven gewapende tolbedienden in onze handen ge
vallen; Bergeijk, Berkel en Luiks-Gestel werden
door de llI. Divisie almede bezet; de Marseh-Ko
lonne uit Breda trekt van Groot-Zundert naar West
Wezel en neemt positie vóór dat dorp.
Des avonds ten 8 ure kwam de Kolonne van
den Luitenant-Kolonel LEICHER , bestaande uit Over

ĳsselsche Schutteìy, en, naar wy opgaven, van
Bergen-op-Zoom uitgerukt, in Brabandsch-Pulten
aan, waar zy zich in het open veld legerde, on
derhet uitzenden van sterke patrouilles, tot onder

houding der gemeenschap met de kolonne van den
Kolonel D’ABLAING van GIESSENBURG, die dienzelfden
avond by Calmpthout was aangekomen, en aldaar

insgelijks een bivouack had doen opslaan; de Ma
joor Hanxasasrn had post gevat te Ossendrecht; de

Majoor na BOSSON keert binnen de vestingterug,
vanwaar hy met zijne troepen was uitgegaan, na
dat hy aan’ gene zijde van Capelle, tot waar hy

was voortgerukt, door eene zeer sterke vijandlijke
overmacht aangetast, tot eene rugwaartsche bewe
ging naar Putten genoodzaakt werd, waarby, ten
gevolge van het kwetsen en gevangen raken van
onzen Majoor Kiuscnor van de Zuíd-Hollandsche

Schuttery, eenige verwarring ontstond; doch die Ma
joor is, by de uitwisseling der krijgsgevangenen,
weder gelukkig, schoon nog niet van zijne wonden
hersteld, teruggekeerd.
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Gelijk wy zagen bevond zich de Divisie van den
Hertog van SAXEN-WEIMAR steeds aan het hoofd des
Legers, en deze was ’tdan ook, die op den 5. Au
gustus uit Gheel naar’ Diest marcheert, als waar

door de voorhoede van 01mm‘: reeds de Provincie
Zuid-Braband genaderd is;’ Schafen en Webbecom

worden door haar .bezet, terwijl de l. Brigade der
I. Divisie haar te Gheel aﬂost en vervangt, de 2.

Brigade dier Divisie van Vvsselaere naar Casterlé
oprukt, een paar bataillons te Liehlaert, en twee

Eskadrons Lanciers te Thielen post houden.
Op den weg van Castelré waren al de huizen
tot by Gheel verlaten, en in dit laatste plaatsjen ook

het Bestuur gevlucht.
De lII. Divisie begeeft zich van Mall naar Berin
gen en bezet tevens Pael en Coersel; de 2. Brigade
Kavalerie is gedeeltelijk‘ te Beverloo ; de Reserve-Ko

lonne van den Generaal-Majoor POST met hare Ar
tillerie en Infanterie te Veerle, en de Kurassiers te

Voorst.
De Prins-Opperbevelhebber verlegt, na al de brie
ven gelezen te hebben, welke de Generaal Van GEEN,
door het aanhouden van den postrijder, in handen

had gekregen, zijn Hoofdkwartier naar Gheel, en
bericht van daar den Koning, dat de armeé op den
5. eene voordeelige, en, uit een militair oogpunt

beschouwd, gewiehtig-voorwaartsehe beweging vol
tooid heeft.
Had de moedige Kolonel KNOLL van de 18. Af

w „—dwﬁa—w-n-n-’m-Ìïià“.W
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deeling infanterie reeds in de nabijheid van Ravels
uit den mond des Hertogs van SAxEu-Weuian de
vleiende verklaring mogen hooren , dat de dapper
heid van zijn Korps alléén genoegzaam ware ’óin
de Vaderlandsche wapenen met onsterﬂijke éeraì‘,

tooien; in den morgenstond van den 5. Augustus
werd de stempel gedrukt op dit vereerendgezegde,
toen ORANJE met FREDERIK der Nederlanden, by een

llalt der ll. Divisie, het 2 Bat. van ’s Kolonèls Af
deeling gelastte, om zich te scharen in bataille; het

geweer werd gepresenteerd; de Koninklijke Upper
bevelhebber richtte het woord tot den dapperen Mà
joor
ze voor
TEGELAAR,
zijn manmoedig
dankte hem
gedrag,
op eene
by Poppel
treffende
aan den

dag gelegd. en reikte hem , ten bewijze van zijner M8
jesteits tevredenheid, het Kruis der Militaire. Wil
lemsorde over, waarna hy, niet als Vorst, maar

als Wapenbroeder den onversaagden Majoor om

armde, hetgeen met niet minder hartlijkheid door
Oamms broeder, den Hertog-Generaal, etl àhdëfe
Legerhoofden Wercl nagevolgd. .
Diest, hoe gunstig ook voor den vijand, iil*öﬂs

nadeel, gelegen, werd echter volstrekt niet verde
digd; men vond er alles verlaten en slechts‘ eenige
achtergebleven soldaten en gardes-eliîiques,’ die al
daar, en naar elders, tot hunnent terugkèerdèn. De
trein deed aanwinst van eenige achtergelaten re.
monte-paarden.

’

’

De Kolonel KNOLL van .del8. Afdeeling werd in
10°

124
deze stad, even als later te SI. Tmĳen en Thienen,
met het Plaatselijk Kommandantschap belast.
Midlerwijl trok het Flank-Bataillon der 13. Al’
deeling Infanterie, behoorende tot de III. Divisie,

.langs eenen omweg , door het dorp Olmen tot Quaet
Mechelen, teneinde den Marsch dier Legerafdeeling
tot daartoe op den rechterﬂank te verzekeren, en
begaf zich de Divisie-zelve door Oostham mede der
waarts, om verder op Beeringen te marcheren. De

voorhoede van dat Flank-Bataillon, te Oostham ge’
komen, werd aldaar door het tirailleur-vuur van een
twee honderd tal geregelde Belgen van hun 10. Re
giment, dat te Beeringen stond , en zamen 800 man
sterk was , begroet. Dadelijk storten er de Jagers
op in, en verstrooien den vijand met zooveel drifts,

dat hy wapenen, bajaadjen, equipement, in één
woord alles, achterlaat. Een luid hoerah steeg by
de geheele Divisie op; de Schutters, die op marsch

eenigzins achterlijk gebleven waren , bevonden zich
als toen oogenblikkelijk op hunne plaats; onge

hinderd ging de tocht der voorhoede thands weêr
door, en sloot zich het Flank-Bataillon-zelf te Quaet
Mechelen daarby aan; maar ’naauwelijks waren on
ze troepen tot by Beeringen genaderd, of Leydens

Hoogeschool had reeds het verlies van den jongen
BEEKMAN te betreuren, daar de Belgen, die in de
huizen verstoken waren, op het alleronverwachts

het vuur openden; twee andere Kweekelingen van
Mínerva ‚ Hoer en STOLLË, werden gewond; de eer
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‘te in zijne dije te Oosham, by het doen eener ver
kenning en waar de Leydsche Jagers het eerst in
het vuur kwamen; de laatste mede te Becringen

door beide billen getroffen.
De vijand evenwel door de Leydsche Jagers en

het gezegde Flank-Bataillon aangetast, werd ge
nooddwongen, zijne positie te verlaten; velen vie
len in onze handen, anderen reddenzieh, begun

stigd door het berg. en bosehrijk terrein , met de
vlucht; doch de meesten dezer geraakten naderhand
by Pael in de macht der Dragonders en van het 2.
Bataillon der 13. Afdeeling Infanterie.
De Divisie-Generaal Mensa vestigde zijn Hoofd.
kwartier ’s namiddags ten 3 ure te Beeringen, waar
een aantal muzijkinstrumenten van.het“ll. Belgische

Regiment, eene kar met kleedingstukken en het.
paard van een’ Belgischen Hoofdofficier, hetwelk
alles zich op de markt bevond, den onzen tot

buit Werd.

Een der Jagers verwisselde de Belgi.

sche vlag voor het Oranje-vaandel op den toren.
Zijne Excellentie de Luitenant—Generaal der llI.
Divisie had ondertussehen te Beverlvo, Pael en Coer

sel gedeelten van troepen gedetacheerd; de overige
korpsen bivouacqueerden rond Beeringen, hetwelk

door de Leydsche, Graninger- en Noordhollandsche
Jagers bezet werd.

De Luitenant-Generaal CORT-HEIJLIGERS kreeg be
richt van des Generaal Mamms komst in Beeringen,
waarby hy teven: uitgenoodigd werd, met zijne Re

1.26
serve-pivisitäliuks af, door het Liînburgsche en langs

den straatweg op Hasselt, de algemeene beweging
te volgen, als linkervleugel van het Leger.
Naauwelijks had de Prins-opperbevelhebber een
Hem te Diest op het raadhuis aangeboden Ontbijt
genoten, of onverwachts werd er alarm geslagen,
en men ‚zeide, dat zich de Vijand voor de poort
vertoonde, welke ORANJE binnen gekomen was.. De
Prins ijlde er heen, en vond, tegen de helling van

de. hoogte aan de andere zijde der stad, te Schafen,
het 2‘ Bataillon der 4. Afdeeling Zuid-Hollandsche

Schuttery, onder den Luitenant-Kolonel HOLLE, in
quarré en gedekt door 2 Kompagniën Tirailleurs

van het 2. Battaillon; der 18. Afdeeling. De Luite
nant VAN WAAS lag door een kogel in het hoofd ge.
troffen voor een huis dood neder. Eenige passen
van daar knieldc een welgekleed Jongeling ,‚ die
door vier Schutters met eeden beschuldigd werd,
dat hy dien Luitenant van hun Bataillon verrader.

lijk uit eene kleine woning getroﬂen had; hy daar.
entegen bezweer zijne onschuld, en bad den Prins,

om te mogen worden verhoord voor eenen Krijgs
raad; hy Werd in hechtenis genomen, doch tegen

den avond op Ossmiís last ontslagen, schoon de
zaak duister bleef, en de schijn tegen den beschul.
digde was; doch de tijd liet niet toe, een naauw

keurig onderzoek, ten minste dáár ter plaatse, te

bewerkstelligen.
De Prins keerde hierop terug naar Ghcel, na vijf.

1.27
tien uren te paard gezeten te hebben, en door

stortregens getroffen te zijn.
zeld

van

ORANJE bezocht, ver

Prins Fxaoanix en eenen kleinen staf,

’s namiddags in de Dymphna-kerk , te Gheel, het ne
derig graf van FILIPS—WILLEM Graaf VAN BUREN, oud

ste ‚zoon van WILLEM 1.; in diezelfde Kerk is ook
de prachtige begraafplaats van de Familie de Mnaona.
In den avond van dezen 5. Augustus ontmoette
de Amsterdamsche Schuttery, tot de Reserve-Divisie
behoorende, en gekommandeerd door den Luite
nant-Kolonel Lanen , te Hechtel omstreeks 600 man
vijandlijke krijgsbenden, die, na eene korte scher
mutseling, doch waarby zich de Schutters in wei
nige oogenblikken met roem en eer overlaadden,
op de vlucht werden gedreven.

Ofschoon onder dagteekening van den 3. Augu
stus zich de Minister van Buitenlandsche zaken van
LaoroLo gewend had by Missive tot Zijne Excellen
tie den Heere Generaal der Infanterie Baron Cnsssa,
daarby te kennen gevende , dat de stad Andtoerpen,

even als het overige België, begrepen ‚wordende in
de wapenschorsing van 20 November, 1830, hy die
stad in de menschlijkheid van den Generaal aanbe.

veelt, tot zoo lang de bemiddelende Mogendheden,
tot wie zich LEOPOLD deswegen terstond gewend
had, daarover zullen beslist hebben, — zoo werd

van onze zijde, op den 4. Augustus, van uit het
kasteel van Ándwerpen bericht, dat den Heere Op
perbevelhebher TABOR de hervatting der vijandlijk

a
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"heden oﬂìcieel en te zijnen tijd was kenlijk gemaakt,
als waarvan het eindigen der overeenkomst van 5. .

November 1830 slechts een gevolg is; en deed de
Generaal-Slot- en Oppervlootvoogd in den morgen
des 5. Augustus, met het aanbreken van den dag.

den Belgischen Post by het dus genaamde Mal/thuis
aanvallen en verdrijven.
By dezen uitval, die ten 10 ure door een’ twee‘
den gevolgd werd, vernielden de onzen, 800 in ge
tal, onder bevel van den Luitenant-Kolonel Vomme.
mm , al de rond het .kasteel door de Belgen, by den

wapenstilstand aangelegde werken; en werden 47
stukken zwaar geschut, [waaronder 16 mortieren , 4

zware metalen stukken en 2 zware metalen houwit
sers] deels genomen, deels vernageld; wy hadden

Slechts 7 dooden en 37 gekwetsten, onder Welke
laatsten 5 officieren; de Post-Melkhuis werd door

een detachement van 120 man bemachtigd; de Lui
tenant-Kolonel—zelf vatte rechts van de I/unette—kiel
post; een tweede detachement, 250 man sterk , geleid

door den Luitenant-Kolonel NAumscîien , maakte zich
meester achtereenvolgends van 5 vijandlijke battery
en; de Artilleristen ‚ Mineurs en Werklieden ston
den onder de orders van den Kapitein der Genie
ALEWIJN;

de Kolonel DE-GUMOENS, Chef van den

Staf des Generaals Cnassú, voegde zich vrijwillig by
die onderneming.

Nog had ten half drie ure in den morgen van dien
.zelfden dag onze bezetting op het fort Burcht tijding
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ontfangen, dat onze stoomboten de Schelde zouden
opvaren. Onbekend met het doel van dien optocht,
stelden onze troepen op genoemd fort zich nog
thands te weer, om, zoo noodig, de boten in hare
operatiën te ondersteunen. De Zeeuw kwam kwart
na drie ure statig opzetten, met N°. 1 en 24 der ka
noneerboten op zijde, alsmede de Suriname. De

Belgen hadden vroeger eene battery opgericht op den
dijk naar Burcht, en van daar achter schreeuwden
zy, onder een hevig geWeervuur, dat de schepen
het anker zouden laten vallen; doch te vergeefs! Er

werd met dertig ponders geandwoord, maar op elk
.der Kanoneerboten één gekwetst; ook het fort
Burcht, onder het bevel van den Kapitein LEERS ,

vuurde er hevig op in; de kanoneerboten N°. 4 en
11 speelden met dertig ponders, en zoo doende

Week de vijand spoedig in stilte achter zijne borst
wering; de 2. Luitenant EBERHARD rukte met 25 man
op de battery aan, nam haar, met vier er op geplan
te zware affuiten, verdreef den vijand en maakte
zich meester van een aantal door de Belgen achter.
gelaten gereedschap. De Kapitein ter zee Koopman,
die zelf de Suriname kommandeerde, zette den tocht .
voort tot by Bupelmonde, bracht den schrik op de
beide oevers, doch vijandlijkheden hadden er niet
plaats. Tegen den middag keerde deze boot, met 4
op den vijand buitgemaakte koopvaardijschepen ,

langs de Schelde terug; de Hollandrche vlag wuifde

boven, de Belgische onder.

m0
Ook bestookten onze kanoneerboten dien dag het

fort du Nord, zonder evenwel daaraan veel schade
toe te brengen; de Belgen, die er zich in bevonden,
hadden gebrek aan stukbedienaars, zoodat er’ wei

nig werd geandwoord , en daarenboven met zooveel
onkunde het vuur gevoerd, dat de geworpen bom.
men even buiten het Fort terstond in de Schelde vie

len; de vijand, eene landing duchtende, zette het
Fort onder water.
In Zeeland werd dien 5. Augustus niet minder

dapper gestreden, en de vijandlijke bezetting in
het Vlaandersche verontrust. In den omtrek van

Sluis had een scherp gevecht plaats. De Kapitein-.
Kommandant dier stad Hopaaaees had in den vroe
gen ochtend eene verkenning naar den kant van
het Hazegras ondernomen , met een detachement van

5D bajonnetten, terwijl tevens .last was gegeven
aan de beide, in het Zwin gestationeerde, ka
noneerboten, gekommandeerd door de Luitenants
ter zee Bonaicius en VAN MALDEGEM, om langs die

zijde te manoeuvreren. Een zuid-weste-wind bracht
deze vaartuigen aan grond, die terstond door de

Belgen, meer dan 600 in getal, en uit Brugge der
waarts gekomen, met e.en stuk geschut werden aan
gevallen. Er ontstaat een hevig vuur; de Kolonel

LEDEL zendt onmiddelijk eene kompagnie Zeeuw
sche, en wel groostendeels Walchersehe, Schuttery
. onder bevel van den Kapitein Spsssrderwaarts; hy

zelf vertrekt mede in persoon uit Oostburg; de Bel

13‘!
gen worden krachtig aangevallen, tot den terugtocht
gedwongen, en hun stuk geschut valt in handen der
onzen , die, ofschoon verreweg minder in getal, de
kanûneerhoten ontzetten, en zich meester maakten

van het Hazengras.

Wy hadden daarby een twin

tigtal dooden en gekwetsten te betreuren; veel wa
.pentuig was in onze handen gevallen, ook behalve
het stuk geschut, onderscheidene krijgsgevangenen,
2 paarden en vele goederen; maar het manmoedig en

onverschrokken gedrag der Oﬁìcieren van de equipe;
ge evenaarde met het heldenkarakter van den bra
ven VAN SPEIJKZ — door den dood bedreigd , werd er

aan geene overgave gedacht; de Vaderlandsche vlag
bleef in top geheschen; de brave BoUiuciUs ver
nielde met beleid zijn bodem , en deed de. .manschap

op de andere overgaan ‚t,. die niet eindigde met de.

dapperste zelfverdediging te tooneu ‚tot de zegeprﬁal
volkomen onzer was,

.

.

De Kolonel BQELLAERD van TUIJL verliet in den
vroegen ochtend, altijdvan dienzelfden 5. Augus

tus’ met 1200 man voetvolk en 4 stukken geschut,
het versterkte Sas ’van Gent en trok naar .den kant
van Assenede, waar de vijand bezig was, zich te
versterken; de Belgen boden veel tegenstand; voor

ziehtigheidshalve togen de onzen terug, en werden
tot onder het geschut der vesting Sas vervolgd,.d00h

de aldaar zijn Hoofdkwartier houdende Generaal

DsKocK, eenige verwarring onder onze benden
bemerkende, zond, zonder verwijl, denLuitenant

132.

Kolonel LE Bnou m: VEXELA en de Majoor De Sreuas,
beiden tot herstel der verbroken orde; andermaal

werd de vijand aangevallen en tot naby Assenede
terug gedrongen; 2 dooden en 6 gekwetsten telden
wy aan onzen kant. Na eenigen tijd stand gehou
den te hebben by Assenede, keerden Wy in de vol

maaktste orde naar Sas van Gent terug.
De Kolonel D‘ABLAING van Ginsseuenao rukte tegen
den middag uit zijne legerplaats by Calmplhout, en
stiet ten 4 ure op den vijand, ongeveer een half
uur afstands van den straatweg naar Andwerpen; hy
koos zich terstond eene goede stelling; zijne voor
waarts-gerukte tirailleurlinie raakte spoedig met den
vijand slaags; dit vuur duurde ruim .twee uren; nu
gaf de Kolonel zijnen onderhoorigen last, om de

víjandlijke linie terug te drijven; naauwelijks was het
bevolen , of het geschiedde onder algemeen gejuich.

Middlerwijl kwam de Luitenant—Kolonel Vennen
van eenen anderen kant tegen den vijand opzetten;
deze had de Belgen onophoudelijk van Weslwezel
tot by Brescaet en Gooreind vervolgd. By de ko
lonne van den Kolonel n’AaLAiNa Waren de Kapitein

Adjudant DIEMER en de Sergeant-Majoor Vomvlun
gekwetst; den laatsten het dijbeen verbrijzeld. In
den namiddag van dien dag werd er te Esschen post
gevat.

De kolonne van den Luitenant-Kolonel Lnicnm
trekt, in verband met deze en andere bewegingen,

op Hoogerheide terug; de Majoor HERCKENRATB .be
.zet de. posten van Ossendrecht en Huibergon.

— — mwdú ‘“—"’-“;7"—“!==w——
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De ’Luitenant-Generaal Conr-Hnuueens hield zich
gedurende den 4. Augustus stil, doch verzamelde zij
ne troepen den 5., des morgens ten 6 ure, op den
straatweg naar Hechtel; dit dorp wordt stormender
hand door hem genomen, en zeker zouden de on
zen een troep van 900 man Belgen hebben ingesloten, ware niet het Bataillon van den Majoor KERK
noven in eene moeras geraakt.
De Reserve-k olonne van den Generaal-Majoor Pos’1’ ‚

te Weten de Artillerie en Infanterie,staat te Veerle,

de Kurassiers zijn te Voorst.
In de vesting Maastricht, waar de LuitenanbGe

neraal DIBBETZ reeds, by dagorder van den 2. Au
gustus aan de bezetting kennis had gegeven van het

hervatten der vijandlijkheden, heerschte by voort
during de gewenschte rust; en liet deze Opperbevel

hebber niet na , dagelijks sterke verkenningen in de
omstreken te laten bewerkstelligen.
Binnen Andwerpen. wier inwoners in angst en
kommer verslagen zaten , waarde eene doodsche stil
te rond; de vallende nacht maakte het tooneel van

den oorlog daar te treﬂender; het kasteel onder
hield een levendig vuur met denog niet vernielde
vijandlijke batteryen; voornamelijk gold het de
sterkte St. Laurent; het fort Mantebello opende den
strijd tegen het Kasteel. Onder het donderen van
het wederzijdsch schutgevaarte sprong, met doffen

slag, de dijk voor het fort Burcht in de lucht, 200
Ned‚ m buskruid hadden deze ontploﬁing bewerkt,

.m4
die den omtrek deed schudden. Tot een ure ’s nachts

hielden daar de vijandlijkheden aan; de onhandig
heid der Belgen was zoo groot, dat zy met hunne
bommen over het Fort Laurent hunne eigen werken
bestookten. ’s Nachts deed men van het Kasteel de
Sluis by Hoboken openen , en het water voeren in de
loopgrawen , Waaraan in den middag reeds met alle
macht gearbeid Was.

Het Hoofdkwartier stond te Gheel.

Dus was het eerste‘ doel des Veldtochts bereikt:
het Leger te Velde stond in eene gewichtige voor

waartsche stelling; rond het Kasteel van Ándwerpen
waren de vijandlijke batteryen gesloopt; de Belgi
sche Forten op den linker oever der Schelde lagen
in onze handen; de noodige doorsnijdingen waren

tot stand gebracht, zoodat het Fort du Nord onze
vaart langs de Schelde niet meer hinderlijk zijn kon;
de Kapitale Dam en het Verlaat, de merkwaardig
ste punten in Staats-Vlaanderen Waren bezet, waar
door alle toenadering van .dien kant kon worden
belet, wanneer slechts gebruik gemaakt werd van
het inundatieìmiddel, dat geheel ter onzer beschik
king stond.
.
De ermée houdt den 6. Augustus rustdag, terwijl
eenige Bataillons der I. Divisie , twee Escadrons Lan
ciers .en eene halve Battery Rijdende Artillerie de
dorpen voorwaarts van Gheel bezetten , teneinde den .
volgenden morgen vroegtijdig de lI. Divisie te Diest
te kunnen gaan aﬂossen.

De II. Divisie formeert
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te Selk, Haelen en Dqnck eene sterke voorhoede,

door 2 Bataillons Koninklijke Jagers en een Esca
dron Kavalerie met eene halve.Battery; één Batail—
lon bezet Haelen. Noch de III. Divisie, noch de

Reserve-Kolonne maakt eenige beweging, maar de
Divisie van den Generaal CORT-HEĲLIGERS vermee
stert Helchteren en Houthalen; de voorhoede rukt

tot Berekenin; daarby hebben scherpe tirailleur-ge
vechten plaats.
De eerste Brigade van laatstbedoelde Divisie, on—
der bevel van den Generaal-Majoor KNOTZER , kwam

in den namiddag te Houthalen binnen.

Van Hech

tel af, waar zy omstreeks 600 man vijand ontmoet

en op de vlucht gedreven had, werd het terrein
steeds hardnekkiger door de Belgen verdedigd, en
tegendat de onzen te Houthalen het nachtleger wil
den opslaan, begon het gevecht op nieuw met de
tirailleurs, die aan beide zijden van den weg in .
het bosch schuilden.
Het was in die omstreken by de heide van Win.
terslag, dat de Belgische Generaal Dame, met het

zoogenaamde onverwinlĳk leger van de Maas, zich
ophield. Dit vijandlijk legerkorps moet ongeveer
8000 man sterk geweest zijn. Er werd gedurende
drie uren dapper gestreden; de onzen moeten eenig‘
zins tot by het gehucht NatreDaîne terug. trekken;
doch, ondersteund door het Regiment Hussaren en
en eene halve Battery Artillerie drijft men den vij.
andgeheel terug, Waarop de Divisie tot voorwaarts .
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Zonhoven doordringt.

Wel is waar, dat Dus: la

ter gezegd heeft, op den 6. Augustus de Hollan
ders te hebben geslagen, maar het op die dagtee‘
kening door ons te Houthalen gehouden bivouak
wederlegt best zoodanige grootspraak eens verne
derden vijands.
Het was vooral by die gelegenheid, dat zich Neér

lands Schuttery met onsterﬂijken roem heeft over
laden , die van Gelderland (vooral eene Zulphensche
kompagnie), die van Friesland, Amsterdam, ’s Her

togenbosch, en een bataillon Zuid-Hollandsehe, on
der aanvoering van den Majoor SEEUWEN. Wy tel
den omstreeks 30 gekwetsten, die eerst naar Eind
hoven, en, uit hoofde hunner slechts ligte wonden,
vervolgens naar ’s Bosch, ter beter verpleging, ver
voerd werden. De Luitenant-Kolonel der Amster
damsche Schutters had op dezen dag het ongeluk,
met zijn paard te storten, en den arm te breken;

evenwel behield hy kloekmoedig het kommando.
De vijand trachtte inmiddels de onzen te om
trekken; doch de 2. Brigade rukte op, die alsnu,

met de 1. vereenigd, de stelling der Belgen’tour

neerde, en waren reeds den 7. des morgens deze
tot Heuven,

voorby

Zonhoven, voortgetrokken.

Wy hadden, by zoo veel roems, .evenwel den dood
te betreuren van den waardigen Luitenant-Kolonel
WIMMER by de Groningscheĳ en van den Luitenant
WILLEM Lvnaaus, (l. Marsch-Bataillon) by de dm

sterdamscho Schuttery.

’
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Dit alles zamengenomen, ideed dan

ook den

Generaal CORT-HEIJLIGERS de verklaring aﬂeggen,
dat hy verrukt stond over den moed en de vol
harding der Schuttery-troepen, die alle ontbering,
stortregens en ongemakken met de grootste gelaten
heid zich getroost hadden.
Een uur na middernacht breekt de voorhoede
der I. Divisie‘ op, om naar Diest te marcheren; de

I. Brigade volgt haar van Gheel, en bezet Diest,
Schafen,

Webbecom

en Zeelhem; — intusschen

trekt de 2. Brigade mede op Diest, doch detacheert
naar Sichem en Scherpenheuvel. ’- De I. Brigade der
II. Divisie is te St. Truijen, en de 2. Brigade der
zelfde Leger-afdeeling in de dorpen aan deze zijde
dier plaats. .—-’De III. Divisie bezet Herck, Ber

broeck, enzv.; de 2. Brigade Ligte-kavalerie Her

lìenrode en Stevoort; zy zendt sterke verkenningen.,
naar de zijde van Hasselt, Sonhoven, enzv.

De

Reserve-colonne trekt van Veerle en Voorst, naar
Ilaelen, Doncl’. en Rummen. Het Hoofdkwartier

bevindt zich te Diest.

Het korps, eindelijk, van ’

den Generaal GORT-HEIJLIGERS staat te Heusden , zijn
de van Houthalen over Saelders daarheen getrokken,
teneinde zich nader met het Leger te verbinden.
De vijand valt de Brigade Kavalerie aan, en een
buitengewoon scherp gevecht heeft voor en in Kerînpt
plaats; onze Troepen evenwel behouden het Veld,
en de Belgen trekken tot op Curingen terug, in en
achter welk dorp zy in den morgen van den 8. nog
II.
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steeds nestelden , toen het door de Leydsche, Noord
Hollandsche en Groninger-Jagers werd aangetast;
de vijand scheen hierdoor van zijne voorwaartsche.
beweging al‘ te zien; Kermpt werd ontruimd, de
onze trekken er om en door heen , teneinde stelling te

nemen in het gezicht van Hasselt.

Het bleek , dat

Beeringen, by gelegenheid van den daar ’s nachts
plaats gehad hebbenden brand, veel had geleden,
en er zelfs eenige huizen in den asch waren gelegd.
In het gevecht by Kermpt naar de zijde van Her/c,
onderscheidde zich vooral een Bataillon Vriessche
Schuttery, dat met het 2. en F lank-Bataillon der

13. Afdeeling ter hulp snelde aan de 2. Kompagnie
van het l. Bataillon der .l7. Afdeeling Infanterie,
op verkenning uitgezonden, onder de orders van den
Kapitein CAMPHUIZEN ,. doch door eene veel sterkere

verkenning Belgen, van Hasselt uit-gemarcheerd
werd aangevallen, en met insluiting bedreigd.
De weg van Curingen getuigde van de geestdrift,
waarmede zich de onzen jegens den vijand gedroe
gen; een aantal lijken van beide partijen, lagen
verminkt hier en daar verspreid; sommigen leverden

het bewijs van hardnekkige worsteling op; andere
waren uitgeplunderd; en het geheel was een
treurig schouwspel niet Weinig geschikt, om in de
langs trekkende Troepen, op het gezicht hunner
gesneuvelde Wapenbroeders, een nieuwen strijdlust
te ontsteken.’ Onder de gedooden werden ook twee
vrouwen opgemerkt, zoetelaarsters , die tot het’ iri
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terste bleken verdedigd te zijn door een nevens hen
doodliggende Flankeur der 13. Àfdeeling. Zoo
danig nu was de toestand van zaken op den 7. Au
gustus des avonds; doch van meer belang is de
geschiedenis van den volgenden dag, als waarop
ORANJE, door de stoutste beweging, den Generaal
Dame noodzaakte, de stad Hasselt te verlaten , en,

met geheel het .zoogenaamde Leger van de Maas,
op Tongeren terug te trekken. Wy zullen thands
deze snelle operatie op den voet volgen, en dus
overgaan tot de vermelding der standverWisseling
onzer Armée op dien gedenkwaardigen morgen.
De I. Brigade der I. Divisie marcheert vroegtijdig
van Diest (waar de Genie ’s nachts de poort naar
Leuven versterkt had tegen een coup de main) , over
Haelen en Here/t, tot voorby het dorp Kemp!’
terwijl de 2. Brigade te Diest blijft, onder bezetting
tevens van Sichem, Scherpenheuvel, Haelen en Herek,
Daarentegen marcheert de ll. Divisie van St. Truĳen
op Hasselt; de eene Brigade te Here/t, St. Lambert,

en de andere naar Wimmertinghen,‘ de lll. Divisie
trekt, almede zeer vroegtijdig , naar Curlnyen, welk

dorp nog met vijand bezet was, doch die spoedig
door onze Leydsche, Noord-Hollandsehe en Gronin q_

sche Jagers werd verdreven.

Zy bezet voorts den

weg tot hy Ilasselt. De Reserve-Artillerie en Kave
lerie staat te Kermpt. Het korps van den Generaal
CORT-HEIJLIGERS marcheert van Heuven naar Solders.
Het Hoofdkwartier is te Curingen, doch de beide
n’
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. Prinsen bevinden zich aan het hoofd der III. Divi

sie. Het korps dappcreJagers van ROOKMAKER on
derscheidde zich vooral by Curingen, waar het vooral

met de Achterhoede des vijands nog eenigen tijd
in de huizen van Curingen te worstelen had , doch
de overhand op dit schuim van soldaten behaalde;

dit waren namelijk vrijwilligers, Belgen , Franschen
en Engelschen door elkanderen, blijkens de achter
gelaten verwonden. ORANJE scheen verwacht te heb.
ben, dat de vijand hem te Hasselt zoude afwachten,
of zelfs aangrijpen in de richting van Diest, dewijl

nog laat in den avond van den 7. onze Ligte Kava
lerie, door eene sterke van Hasselt komende ver.

kenning, gelijk wy straks vermeld hebben, was
aangevallen. De. rechter vleugel van den Kroonprins
steunde op het Bosch van Stevoort, de linker werd
gedekt door het dorp Herkenrode. De Belgen , door
het ontdekken van zooveel Troepen als verschrikt,
zien af van’hunne voorwaartsche beweging en ons
Leger wordt alzoo in de gelegenheid gesteld, om

zich in het gezicht van Hasselt te vestigen. Het
scheen, dat Hasselt het Leger wel drie dagen zou
kunnen ophouden, daar men vermoedde , dat het

Leger van de Maas zich aldaar had vereenigd.
De Prins-Opperbevelhebber gebood dan, alvorens
de stad aan te vallen, zijnen Adjudant, den Heere
Luitenant-Kolonel vAN TUĲLL, om zich derwaarts te

begeven, den staat van zaken te onderzoeken , en
aan de Belgen ’s Prinsen voornemen bekend te ma
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ken, om dadelijk aan te vallen. De Overste begaf
zich in vollen ren er heen , vergezeld van een Trom-’
petter der Dragonders. Ofschoon de wallen waren
bezet, was echter de poort niet verdedigd. Hy
rukte er dus in , en begaf zich naar de markt; —
daar overtuigde hy zich, dat Dame op Tongeren te.
rug trok. Een paar Kaissons, die achter gebleven
Waren, werden door den wakkeren Adjudant in
bezit genomen, die, vergezeld van den Burgemee
ster der stad ‚ den Baron de Ceen., een paar Wet.

houders en een Geestelijke, naar ORANJE terug
keerde, om verslag van zijne volbrachte zending te
geven. ’ Er werd van den wal op den afgevaardigde
een geweersehot, doch zonder nadeel, gelost.

De

Prins gaf terstond bevel., dat de Brigade Ligte Ka-

valerie, onder bevel van den Generaal Majoor Bo
REEL, en met eene halve Battery Rijdende-Artillerie

den vijand zou achterna zitten.
Gevolg hiervan
was onderanderen het veroveren van 5 Stukken
geschut, Waaruit naderhand een Herinneringsteeken
is vervaardigd , dat de borst versierd van allen , .die

het Vaderland, in deze belangrijke dagen , onder de
Wapenen gediend hebben. Daar en boven vielen 7
Kaissons, honderd gevangenen vele Kavalerie- en
Treinpaarden, en een aantal Wagens met Equipe
inent-stukken uit het Magazijn van Hasselt, in onze

handen, terwijl voor eene groote waarde ook in
de Magazijnen der stad werd gevonden.. De vluch
tende vijand stootte tusschen St. Truĳen en Hasselt
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op de H. Divisie, en verloor daarby nog meer dan
twee honderd man en drie Oflicieren, die gevangen
werden genomen. Naauwelijks vijf honderd Sol.
daten kwamen behouden in Luik aan, als het el
lendig overschot van DAnviäs zoogenaamd onover
Winlijk Leger van de Maas.
De Prins-Opperbevelhebber begaf zich tot op een

uur buiten Hasselt naar de zijde van Tongeren, om
alles gade te slaan, en zijne orders te geven , terug
keerende ontﬁng de regering van Hasselt Z. K. H.
met een prachtig ontbijt op het Stadhuis. .Daar
werden ook de door den Overste van TUĲL op den
Post aangehouden brieven ORANJE overhandigd,
waaronder

een van Dauvifs Zoon, die

veel in

lichting gaf, hetgeen niet minder belangrijk was

dan de aangename tijding, Z. K. H. den vorigen
dag te Diest aangebracht, namelijk, dat by een uit
val der bezetting van de Citadel op den 6. onder
anderen een veertigtal stukken Geschut van de
Belgen was vernageld geworden door de dappere
strijders onder Neêrlands infanterie-Generaal. Het
hoofdkwartier keerde naar Curingen terug, waar
de beide Prinsen in de Pastory overnachtten.
De nu afgeloopen dag was de eerste, waarvan
men eigenlijk zeggen kon, dat onze Troepen eene

vijandelijke Armée onder de oogen hadden, en
zich met de Belgen zou hebben kunnen meten ‚ indie n
deze namelijk niet verkozen hadden, liever hun het
veld te laten, dan zich aan eenen noodlottigen uit.
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slag bloot te geven.

De onzen werden door den

voorspoed hunner Wapenen, en door het gewen

nen aan de ongemakken van den krijg niet weinig
aangewakkerd, om den tocht even manmoedig te
voleinden, als zy dien aangevangen hadden. leder

oord was getuige van de dapperheid onzer Strij
ders, vooral der Vriessche Schuttery, en menige .

schoone trek, by vriend en vijand opgemerkt, kan

tot bewijs verstrekken, dat wederzijds eene geest
drift heerschte , een edeler strijd waardig.
.
Gelijk wy vroeger gezien hebben, was de stad
Andwerpen het onderwerp geweest .eener ’beraadsla
ging, of zy al dan niet onzijdig in dezen strijd zou
kunnen worden beschouwd. Op den 5. Augustus

liet de Generaal BELLIARD afkondigen, dat Frankrijk
de stad Andwerpen in bescherming nam, en stelde
hy den Generaal CHASSÉ eene Wapenschorsing voor’,

die zoowel de stad, als de Citadel- zelve onzijdig
zoude maken, den 6. daaropvolgende gaf onze Ge
neraal den Franschen Bevelhebber te kennen, dat

hy terstond zijn Koning dat ontwerp ter beslissing
zoude opzenden, en inmiddels gaarne alle vijand
lijkheden staken, onder beding echter, dat er, ge
durende het verwachten des andwoords, noch te

gen de Citadel, noch tegen de Vloot eenige vijand
lijkheid .zou worden gepleegd.
Den 8. eindelijk berichtte de grijze opperbevel
hebber den Generaal BELLIARD, dat de Nederland
sche Regering’ niet instemde met het gedane voor
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stel; en werd tevens de Belgisbhe Generaal Tnon,

.de Opperbevelhebber van Andwerpen door hem on
derricht, dat op den 9., des avonds ten ll ure‚de

vijandlijkheden zouden worden hervat, met dien
verstande nochthands dat Ántwerpen niets van de
Hollanders zoude hebben te vreezen, teweten zoo.

lang van daar geene oorzaak werd gegeven tot

tegengeweld.

.

Onder anderen was door den goeden aﬂoop der
krijgsverricbtingen op den 8. Augustus ook de toegang
tot Maastricht vrij ‚ zoodanig,.dat deze Vesting met

het hoofdkwartier des Legers wederin onbelet ver
band trad , hetgeen niet weinig medewerkte tot het
wel slagen van den roernvollen tocht, die alsnu

onmiddelijk op Leuven aanvangen kon.
Zoo als Wy zeiden, liet de in Maastricht bevel
voerende Generaal dagelijks sterke verkenningen
rond zijne onderhoorige sterkte bewerkstelligen;
zoo byvoorbeeld was op den 6. eene Kolonne,
onder bevel van den Kolonel vos QUADT gericht naar
de zijde van Veld-Wezelt, en doorgetrokken tot

Mopertingen, zonder vijand te ontdekken.
Den 7. deed de Generaal-Majoor BOECOP eene
verkenning naar de zijde van Tongeren, met het

l. Bataillon der 8. Afdeeling infanterie, een Eska
dron Kurassiers, 4 zes-ponders en 2 lange Hou
witsers van het 3. Bataillon Veld-Artillerie, onder

de bevelen van den Kapitein Bmne.

Naby het dorp

Hiempsl stootte deze Kolonne op den vijand, onge.
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veer 5 kwartier uurs van de vesting. Het scheen
onzen Generaal nuttig toe, eene achterwaartsche
beweging te maken, teneinde den vijand .in de
vlakte te lokken, maar deze, hiervan bewust liet

zich daartoe niet verleiden. Ons verlies by dezen
uitval was gering; slechts 4 dooden en gekwetsten,
7 paarden zijn dood geschoten,4 gewond. Den 9.
evenwel trok dezelfde Generaal stout weg op T0n
geren, waar hy binnen rukte, op het oogenblik, dat
het Leger van de Maas het stadjen reeds vluchten
de was doorgetrokken en den weg op Luik wan
hoopig insloeg. DAmE, wien sommigen van lafheid,
anderen van verraad, beschuldigen, vatte post by

het dorp Frcre’ De Majoor ROLOFF vertrok in ijl
naar Hasselt, en berichtte ORANJE, tot diens grootste

verwondering, dat de Generaal van Boecop hem uit
Tongeren had afgezonden, met de tijding van het
nemen dier plaats en het buit maken van een aan
tal paarden, voorwagens ‚ Kaissons, 5 à 600 ge
weren en een grooten voorraad ledergoed en ge
reedschappen.
Gelijk wy zagen, stond het groote Hoofdkwartier
den S. nog te Curingen, doch dat van den Luite
nam-Generaal Manna hield met de l. Brigade der
llI. Divisie zich gevestigd te Hasselt.
Thands zullen wy opgeven, hoedanig op den 9.
Augustus de beweging van ons Leger te Velde zich
toedroeg.

.

’

De I.. Brigade der l. Divisie is te Curingen,. de
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2, Brigade dier zelfde Divisie te Diest en Haelen;
de 1. Brigade der II. Divisie marcheert van Here/t
SL-Lambert naar Looz; de 2. Brigade naar SL-Trui
jeu; de 2. Brigade der III. Divisie naar Wimmer
tingen, waar zy ’bivouakkeert; de 1. Brigade dier

Divisie blijft te Hasselt; de Kolonne van den Ge
neraal-Majoor POST trekt van Kermpt voor Hasselt
op bivouak; de Brigade Ligte Kavalerie in kanton
nement en bivouak voor Cortesem; Tongeren is he.
zet door 150D man uit het Garnizoen van .Maastricht,
en Oimvnäs Hoofdkwartier gevestigd te Hasselt,
waar de Prins vernacht by den Heer vmv mm STRATEN.
Terwijl onze verschillende Troepen omstreeks
Hasselt gestreden hadden, gedroeg zich op den 8.

. Augustus het 2. Bataillon der l. Afdeeling Gelder
sche Schuttery niet minder kloekmoedig en loffelijk:
dit korps, een deel uitmakende der te Diest achter
gebleven 2. Brigade der I. Divisie , ontmoette naby
het gehucht Frtllaert een Troep Belgen, nagenoeg

800 man sterk; onze Majoor vANu Recnrizamv dreef ’
aan het hoofd van 2 Kompagniën, ter sterkte van
260 man zamen ‚ den vijand volkomen op de vlucht.
De Overste Adjudant van ORANJE van TĲĲLL trok,
met eene geheime en hoogst gevaarlijke zending.
in den ochtend vroeg van den 9. Augustus , naar
Luik,

vanwaar hy echter spoedig, en, naar het

schijnt, onverrichter zake terug keerde.
Alvorens over te gaan tot de vermelding van het
gebeurde op den 10. Augustus, zullen wy eerst
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nog vermelden, dat op den 7. dier maand de "ij
and vroeg in den ochtend onze geheele linie by
Sluis z.n Vlaanderen, in den omtrek van Aarden

burg, St. Kruis, Ronduit en Lapschuere gedurig
verontrust had, en tegen den middag met 2 ba
taillons en 4 stukken geschut aan de zijde van
West-Capelle kwam. opzetten. Hy zond een ge“
deelte zijner macht met 2 stukken geschut tegen
onze voorposten te St. Anna, terwijl het overige
aan het Hazegras post vatte, 2 stukken aldaar in
batterij stelde, een aanhoudend vuur richtte zoo

op het retranchement, als op twee kort te voren
daar aangekomen kanonneerbooten. De aanval was
hevig, doch de onzen sloegen hem tot driemalen
met groot verlies af, en werd zijne macht ten
laatste zoo hevig vervolgd, dat weldra de Belgen
tot zeer nabij West-Capelle werden terug gedreven.
Eene kompagnie der 9. Afdeeling , onder den kapi

tein na Gnasr, viel ’s vijands stelling by het Ha
zegras aan, ondersteund met een uit Oostburg af.
gezonden zesponder ‚ door den Kolonel LEDEL voor
de verdediging van het Betranchement bepaald. Of
schoon onze infanterie hier ook al veel te lijden
had, werd toch evenwel de overwinning behaald
en het vuur der stukken aan het Hazegras. tot

zwijgen gebracht.
Wy hadden een twintigtal
dooden en gekwetsten , gelijk aan boord der beide
kanonneerbooten één gesneuvelde en één gewonde.
Byzonder werd de omerschrokkenheid en het wel
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b.eraden gedrag geroemd van den Kapitein VAN
Hopsaaesn , die onze troepen aangevoerd, en tot on

. der het onophoudelijk schrootvuur des vijands ge
bracht heeft. Het hoofdkwartier van den Luite

nant—Generaal DE KOCK stond gevestigd te Axel. De
vijand , beducht voor eenen aanval van onzen kant,
versterkt zich-op zijne linie, en bezet, onder ande
ren, vrij ernstig Bouchante, Watervliet, St. Mar

griet en Maldeghenz.
Den 9. en 10. Augustus vertoonde zich eenige
vijandelijke, meerendeels uit burgerwachten be
staande , benden aan den kant van Maashees, Oef
fèlt en Boxmeer, op den linkeroever der Maas, en

dus op Noord-Brabandsch grondgebied. Teneinde
tegen dergelijke strooptochten te waken, werden,
zoowel uit Grave als Nijmegen, mobiele colonnes
afgezonden. Die uit laatstgemelde vesting, onder
bevel van den Luitenant-Kolonel Aanasca, maakte

zich, onder anderen, meester van de geweren der
burgerwacht te Gennep. Op het vernemen evenwel

der tijding van Dsisiís nederlaag, trokken de ei
genlijke Belgische troepen, die zich in dat gedeel
te van Limburg bevonden, met overhaa.sting weg.

Op den 10. Augustus nu vereenigde zich de ge
heele I.

Divisie met 2 Eskadrons Lansiers en

l'/‚ Battery Artillerie, teDiest; de 1 Brigade der
ll. Divisie, benevens 2 Eskadrons Lansiers en eene
Batterij zesponders , marcheert op Thienen, welke
stad, na een kort gevecht, vermeesterd wordt; de
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2. Brigade kantonneert te Orsmael, Guísenhoven
en andere dorpen.

De geheele III.- Divisie bezet

St. Truijen, waar ook Oanmäs Hoofdkwartier ge
vestigd is.

De Luitenant—Generaal CORT-HEIJLIGERS

is met eene Brigade te Ilasselt; de andere staat te
Houthalen, Helchteren, Hechtel, Lommel, Eindho

’Ĳen, enz.

De kolonne van den GeneraaLMajoor

POST vertrekt naar Looz, enz.; eindelijk de zieken

en gekwetsten worden gedirigeerd op 'sHerto qen=

b08Ch.

.

Wy hebben zoo even gesproken over de ver
meestering

van Thienen, welke

stad

door .een

korps Belgen, in verband met de burgery, ver

dedigd Werd. door namelijk van uit de huizen op
onze troepen te vuren. De Hertog van Saxen-Wei
MAR deed terstond twee granaten werpen in de
huizen, waaruit gevuurd werd; deze werden ook
dadelijk een prooi der vlammen. De vrees, dat
hetzelfde lot andere eigendommen treffen zoude,
deed de regering besluiten, eene ’deputatie naar

den Hertog al: te zenden, teneinde de stad voor

vernieling te behoeden; onze Generaal gaf de bes
te belofte , onder voorwaarde , wel te verstaan , dat
men zich voor elke vijandelijke daad zoude wachten.
In den namiddag stootte de voorhoede der I. Di

visie op eene vijandlijke Afdeeling van 3 Batail
lons, die eene voordeelige stelling bezet hielden
naby het dorp Beec/cevoort. Ons 1. Bataillon Ja
gers onder den Kolonel na Haram, eene Sectie

150
Rijdende Artillerie , onder de orders van den Lui
tenant VAN DEN Ounaamaoras, en een Detachement
Lansiers , onder aanvoering van den Luitenant Kurz.
LEBEN, tastte den vijand aan, en dreef hem rechts
en links op de vlucht, boschwaarts in , waar hy ,

uit hoofde van het dicht gewas., niet kon vervolgd
worden.

Op den ll. Augustus berichtte ORANJE aan den
Koning, dat het hoofdkwartier zich te Thienen ge
vestigd had, en dat Z. K. H. voornemens was,
den volgenden dag eenen aanval op Leuven te be
proeven. Dien ten gevolge marcheert de geheele
I. Divisie. van Diest op St. Joris-Winghe, Lubbeek
en Linde. De ll. Divisie maakt, met de Brigade
Ligte Kavalerie,

15 kanonnen en

5 houwitsers,

eene beweging links af, ten einde Leuven te tour- .
neren; zy marcheert tot Bossut, en staat met de

voorhoede te St. Joris-Weert.

De lII. Divisie laat

eene bezetting te St. Truĳen achter, en begeeft
zich naar Thienen, alwaar eene Brigade blijft, ter
wijl de andere meer voorwaarts naar Kumptich en
Boosbecck marcheert; deze Brigade stond onder ’he.
vel van den Kolonel Srôcxaa. De troepen waren

l-eydscheĳ Groninyer- en Noordhollandsche Jagers,
het Reserve Bataillon der 8. Afdeeling , het 2. en 3.
Bataillon ;der 13. Afdeeling, het Groninger en
’Ï/.riescfn.’ Bataillon Schuttery, benevens eene halve
Battery Veld-Artillerie , onder het kommando- van
den 1. Luitenant FRANTZEN,DEĲCVCDS een Eskadron
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Lansiers.

Zoodanig werd er in den avond van

den ll. Augustus nog anderhalf uur voorwaarts
Thienen opgemarcheerd, en geraakte men op de
hoogte van Boosbeeck met den vijand in een scherp
. v-oorposten-gevecht, dat door de Jagers-Leydsche
Studenten werd geopend, en waaraan al de voor
zegde troepen, alsmede 2 stukken Veld-Artillerie ‚
onder kommando van den 2. Luitenant BENTINCK,

deel namen, en waarby de verdienstelijke .Luite
nant-Kolonel VALKENBURG van de .Groninger Jagers ,
roemvol sneuvelde. Ook van de Leydsche Studen
ten werden eenige gekwetst. De brigade bivouak
keerde des nachts bezijden het dorp Kumptich,
langs den steenweg. ORANJE was nog een geruimen
tijd by het gevecht te Bautersem tegenwoordig. Van

de zijde der Belgen moet de Graaf D’HANE, hun Mi
nister van Oorlog, door een geweerkogel in de dij
gewond zijn. Naar de kanten van Lubbeek lag eene

Afdeeling van 4ÛOO Belgen, onder bevel van NIEL
LON, metöstuklcen geschut en eenige Kavalerie , ge.
kantonneerd , en slechts op één kanonschot van de
voorhoede der I. Divisie.

Thands gaan wy over tot het verhaal van het
gebeurde op den onvergeetbaren 12. Augustus,
zijnde de dag, waarop de stad Leuven, by kapitu
latie, aan ORANJE overging, en Prins Lsopornnaar
Mechelen moest heenvluchten. — Doch eerst nog
een enkel woord over onze troepen in Zeeland.
Op den ll. volvoerde de Kolonnel LEDEL ‚in den
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morgen, eene voorwaartsche beweging, teneinde
den vijand te verdrijven uit de nabyheid van Aar

denburg, Eeden en ommestreken.

Deze beweging

werd door 2 kolonnes bewerkstelligd ,

waarvan

eene onder bevel van genoemden Kolonel, en zulks

langs den straatweg op Stroobruggen en den Weg
van Eeden, met dat gevolg, dat de Belgen langs
alle richtingen uit hunne stelling verdreven, en tot
achter de rivier de Lieve teruggedrongen werden,
waar de onzen post vatteden, na ’t vermeesteren
van 3 verschansingen aan den straatweg, op eene
van welke .2 stukken geschut geplaatst waren. Daar
de macht van den Kolonel Level. niet genoegzaam
was, om het genomen punt aan de Lieve te blijven
bezetten, trok hy, na een paar uren aldaar stand

gehouden te hebben, zonder verder door den vij
and verontrust te worden, op Âardenburg terug.

Wy telden by deze onderneming ongeveer 25 ge.
kwetsten en gedooden.

De Zeeuwse-he en Zuid

Hollandsche Sehuttery kweten zich daar dapper, te
gen eene aanzienlijke , meestal uit Grenadiers be
staande, vijandlijke macht, die zich in een zeer

gunstig bosehachtig oord bevond, .en , gelijk wy za.
.gen, door drie verschansingen benevens eene rivier

gedekt was.

En nu brak de onvergeetbre dag van 12 Au
gustus aan, doch was de zon dusdanig in nevelen
gehuld, dat het niet mogelijk was, vooruit den vij
and te onderkennen, veel minder zijne stellingen
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te ontdekken; tot even. na zeven ure in den och

tend hield de mistdamp aan; nu trok de nevel
op , en, gelijk een jong Dichter het fraai heeft uit
gedrukt, de zon van Austerlitz kwam de oude

krijgers voor den geest, terwijl de jongere, die
nog maar voor ’t eerst den dood te gemoed Snel

den,aan de wolkkolom dachten , die voor de oogen
der kinderen Israëls uit de zee oprees, waarin de
Egyptenaren den dood vonden. Doch treden wy
.uit den kring der Poezy, binnen de perken van
ons geschiedverhaal terug.
De I. Divisie ontfangt bevel, om zich, met het
aanbreken van den dag, naar Leuven tebegeven,
en, zoodra

de

gelegenheid daartoe gunstig is,

zal haar 2. Brigadevoor de brug te St. Adriaan en
dié van het kanaal naar Herent marcheren, en ver-‚

volgens den weg van Leuven naar Mechelen afsnij
den; daarentegen moest zich de l. Brigade van ge
zegde Divisie steeds in verband houden met de 3.
Leger-afdeeling, die van Thienen op Leuven trekt.

Te Dubek had een scherp tirailleur-gevecht plaats tus—
schen Troepen der I. Divisie en eene Afdeeling Bel
gen, onder bevel van den Generaal NIELLON, en

ondersteund met 6 stukken geschut en eenige Ka
valerie.

Onze Voorhoede, bestaande uit de Jagers

van vAN DAM, het 2. Bataillon Jagers, een paar
Kompagniën van het 1. Bataillon, de Groninger
Studenten, eene Flank-kompagnie Grenadiers en
een Escadron Lanciers , legde by deze gelegenheid
I}
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alle bowĳzen van moed’ en .beleid tevùns’ om den
dag‘ en onderschcidden zich dagrhy vooral do Lui‘
tQnant-kolonel GEĲ ‚ mot eene halve. Batlerij Rijdeĳî

de Artilleriq‚ als ook de. Kolonel CIJEREËQ’, de
Majoor GALI. .en de Kapitein nu GEEN; de vijand,
wordt vorjaagîd

tot; achlelî

den Pellenberg‘

Vĳf

Qﬁîcicren en. een .honderd manschappen vielen al!
gqvangenen ons in. handen. Het geheel van ’s ‘zij’
ands Leger, gekommandekìrd door TleKlĳu m; Tu..
novxaì“H Werd geschat op 25009 man, bâneveng 31

stukken zwaar en 19 stukken minder geschut.
De Il, Djvisje marcheert van Bast over Nèeîcjs
sche naar Leefdaal op den Straatweg, in de riqhtipg
van Terweïen; z.y clehoucheert vervolgens‚ 01; die.“
van Brussel, ‚te; hoogte van de Zeven-slapers. Ten’
twaalf uro was d; Divisie op den lJzeîîenîibexgĳ

-l.)‚e. Hertog 1m SÀXEN-WEIMAR toonde, hy deze go‘

.heolo beweging “net meeste krĳgsbeleid; terwijl do
Koqinkliike eg, Ulroohtsche Jagers, steods; aan; de

Spits de‘: kQ1qnne‚. zich voortduren‘! om roem‚
ovorliaaddexì3‘

’

De‘ I‚II.‚ Diyisìe marcheert won Cwngtich o]; 34%.—
tersem aan ‚. waax zy den vĳand ontmoet’ Aan het
hoofd onzgr Vooghoode aldaar, ‘worden,f vóór (h:
17: Afdeoling.’ 2 gtukkon Veld-Aîqtillelîie geplaatst,’
onder hevel va‘; den 1.. Luitenant. G. Flmvwzlîu, die.

aan gengì zjjdo van Boosbeek met. den vijand slaag};
.gﬁragkjo en zĳnp: Voorhoedq, door een vyèlaange—

bgqqh.t. hlikkendqosrvuyp‚. bezij.denvan de hoogten
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en voor in’ het’ dorp Bautersem, vanden steenweg.,
tot achter laatstgemelde plaats , terug. dreef, terwijl
de Jagers, het voorste van het dorp, links en
rechts achter de huizen om, al tiraillerende , aan

vielen.

Gezegde Luitenant rukte met zijne beide

stukken, door een Peloton Lansiers gedekt, het

dorp drafsgewijze in, en begon van uit het mid
den aldaar zijn vuur tegen den vijand , die zich er
achter, op de hoogten met eene aanzienlijke macht

vereenigd, en eene zeer voordeelige stelling inge
nomen had, gedekt door het boseh en de uiterste
huizen van het dorp; op den weg derwaarts lagen
eenige gesneuvelde Belgen, gevallen door het ge.

schut van den vorigen avond en door dat, wat
zich dien morgen by de Voorhoede bevond. De

vijand beandwoordt ons vuur met een Houvvitser en
Zesponder, onzichtbaar achter de hoogten op zij

van den Straatweg geplaatst; onze .Artillerie werd
niet afgeschríkt; de 17. Afdeeling lllfänterie" rukt
tot onze stukken op; het 2. Bataillotn dier Àfdee
ling krijgt bevel, om het dorp als. ’Íirailleurs vet.’
der te omcingelen met de Jagers, die reeds links
omgetrokken waren, en den vijand uit het boseh
te verdrijven; doch deze had dit reedsverláten en
was in een tweede teruggetrokken. .De Òppérbevìel
heblìdr gaf nu last ‚ om den vijanîï tot’ eemverder
wijken te noodzaken. Hiertoe trok eene kolòiine
links den Steenweg af, met eene halve Batterij Rij
dende Artillerie, van den Kapitein Kops., en twee
12°
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Eskadrons Lansiers; rechts kwamen de Leydsehe
Jagers met eene kolonne Infanterie , 2 Zesponders
en l

Houwitser, onder, kommando van de Luite

nants KELLNER en Prsrrssasrn.

Intusschen was ten

8 ure des morgens de hemel helder, en stond de
Pams van ORANJE, die ten 5 ure reeds te paard ge
stegen, en , om zoo te zeggen,0veral tegenwoordig
was, nu, omringd van zijnen geheelen Staf, op

deze hoogte.

De vijand, lettende op het aantal

Generaals-pluimen, richtte zijne stukken derwaarta.

onmss paard, Allix, uit zuiver Engelsch ras op
Tervueren geteeld, werd het linker-voorbeen,
door een kanonskogel verplet. De val van het
paard verwekte eenen algemeenen schrik; een Of
ﬁcier van Gezondheid (Eerste Bataill. 17. Afd. Inf.)
snelt toe, doch er is geene heelkundige hulp noo
dig; ’de Pams bestijgt dadelijk een ander paard,
hem door den Majoor HOIJEL aangeboden, en

daarna spoedig weder een ander, dat zich in zijn
gevolg bevond; ’s Pamcss koelbloedigheid en onver
schrokkenheid sehitterden by dit ongeval heerlijk
uit. Thands werd de vijand op nieuw , maar van bei

de vleugels, aangegrepen en, door het goed aan
brengen vaneenige Houwitsers uit het bosch in

verwîarring teruggedreven. Onze Artillerie ver
wierf zich ook hier wederom den meesten lof. De
kolonne van den Generaal-Majoor Posr is met de
IlI. Divisie vereenigd. Nu trok de Opper-veld
heer voorwaarts, toen in datzelfde bosch een par
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lementair uit Leuven aankwam, om te onderhande

len; het was Lord WILĲÀM RUSSEL, vergezeld van
een Franschman , in eene blaauwe kiel gekleed, als

zijnde Ofﬁeier in Belgische dienst; daarby was een
trompetter der Jagers en een Engelsche Courier‚
in het rood uitgemonsterd. Deze parlementair Was
drager van een brief, door Sir Bonnen’ ADAIR afge
zonden , en van inhoud , dat 50,000 man Franschen
reeds te Wavre stonden ‚ onder de bevelen van den

Maarschalk GÉRARD, om ons leger den verderen
voortgang te beletten. Het gesprek werd met den

Prins in het Engelsch gehouden. ORANJE andwoord
de ‚dat eene Wapenschorsing in allen gevalle moest
worden voorafgegaan door de overgave van Leu
ven, en beval hy, terstond derWaarts op te ruk
ken. De 2. Brigade der II. Divisie trok aan onzen
rechtervleugel den Pellenberg op, en verdreef den
vijand vandaar uit zijne voordeelige stelling.
Thands verscheen de tweede Boodschapper, Lord
Anus-zelf, vergezeld van den Belgischen Majoor DE
IÍEAU , met bede , om het vernielend vuur te staken.
ORANJE herhaalde zijnen eisch; ADAIR vertrekt; spoe
dig daarna verschijnt de Belgische Overste Prus
se, om de voorwaarde eener kapitulatie te bemid

delen; de Prins geeft gehoor; er is 24 uren wa
penschorsing; Leuven zal aan de onzen worden in
geruimd; de Troepen bivouakkeren allen in hun
ne stellingen.
’

Gedurende de onderhandeling over eenen te slui
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ten Wapenstilstand, losten de Belgen .nog eenmaal
hun geschut; een verschrikkelijk vuur, Waarby de
Kurassier-kolonel na GALĲÈnss en diens Zoon , zijn
Luitenant-adjudant,

getroffen werden, één kogel

beiden het been wegnam, en de eerste Luitenant

der Rijdende Artillerie Pamssr sneuvelde.

Gelijk

natuurlijk was, ’greep er eene oogenbliklijke ver
warring plaats; doch weldra beandwoordde ‘ons
geschut dit onverwacht schot, terwijl de Prins. in
tusschen naar de stad zond, om..de oorzaak daar-.
van te onderzoeken.
.
De Kapitein-adjudant VAN STIRUM , van Prins FRE

neanfs Staf, kwam terug met een Belgisch Oﬁicier,
die. deswegen leedwezen betuigde ‚ daar het gebeur
degezegd werd, zonder’ bevel te zijn geschied.

De Hertog van SAXEN-WEIMAR had den Straatweg
tusschen Leuven en Brussel bereikt, en was juist
gereed , om het kanonvuur op eerstgenoemde stad te
richten, toen de kapitulatie tot stand kwam,- als
Waardoor ook, onder anderen , de geheele insluiting
der Belgische armee verhinderd werd. Tusschen de on
telbare vluchtenden was Vorst LsoPoLn-zell, die het
ontsnapte, met achterlating evenwel van zijne ba

gaadje en eene aanzienlijke som gelds , die den
Koninklijken Jagers in handen viel, en welke de
Hertog hun overliet. ÜRANJE deed den Hertog ken
nis geven van den Wapenstilstand, die door dien
Generaal met weêrzin werd vernomen. Tegen den

avond keerde het Hoofdkwartier voor dien nacht
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naar Thienen terug, waar., na den maaltijd‘ onue

beide Princen een bezoek gingen aﬂeggen hy .de
verminkte m‘: GÀLLXÈRES, veder .en zoon.

Men heeft veel gesproken van de koelbloedig
heid,- Welke de Pnms vAN Onsimt gedurende deze
’ zeer belangrijke degen toonde ‚ en die vooral op‘

gemerkt werd hy het doodelijk kwelsen van zijn
paard, zoo ook, als hy, op den Pellenberg, een
het hevigst kanonvuur blootgesteld, zijne Staﬁeﬂl‘
eieren van zich verwijderde ‚zeggende.: »Mijn-e Hee‘
ren vertrek van hier, want gy trekt de kogels her‘
waartsgï’ hetgeen werkelijk het geval was, daar de
vijand meestal richtte op het pttni, waar veel Ver

ders wepperden ., als waaronder men vermoedde,
dat zekerlijk zich de beide Oppetr-veldheeren zou
den bevinden; —’- doch minder is er melding ge.
maakt van eene

byzonderheid,

welke

wy, als

hoogst belangrijk voor de karakterkennis van on‘
zen Prins WILLEM, hier laten volgen.

Op den ll.

Aügustus, ’s morgens ten 6 ure, .stond ÛRANJÉ voor

zijn Hôtel (de Tinnen schotel) te TMenen. .gereed , 0th

te paard te stijgen en den vijand slag te leveren,
toen eensklaps hem door een boer, in eene biaau.
we kiel gekleed , een verzoekschrift werd overhan
digd, om vergoeding van door brand’ veroorzaak.
te Schade , ten gevolge van Militaire ihlegeringpù‘

na vluchtige lezing van het àtuk, zoekt de Prins
met ongeduld naar zijne beurs , en ziet, als’ vragen
de ‚ rond ’zich heen; een op hem wachtende Hoofd»
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olïicier van den Staf zulks verstaande, vraagt eer’
biedig naar orders: ik moet geld hebben, was het

andwoord; dadelijk trekt de Oflicier zijn beurs
en biedt die aan;ja, maar ik heb veel noodig; —

op ’s Princen last wordt door den Oﬂìcier de
beurs, aanzienlijk van goud voorzien, in de han
den van den landman geledigd, die, verbaasd en

verheugd over deze groote edelmoedigheid, zijn
dank door geene woorden kon uiten; maar, den

hoogen rang zijns weldoeners vergetende, werpt
hy zich door gevoelens van erkentelijkheid als ver
voerd, aan

den hals "an den held, die alvorens

naar ’t slachtveld zich te begeven, nog het zoet en

zalig genot van het weldoen wilde smaken.

Men

ziet hieruit tevens, dat de door ORANJE beloofde he.

scherming der rustige bewoners van België geen ijde
le klank was, maar integendeel, zelfs in de drukste
en belangrijkste oogenhlikken door hem heilig is
nagekomen. Niet minder treffend en karakteristiek
was ’s Princen gezegde , toen een Oﬂicier der Brus
selsrhe Schuttery, geblind voor hem gebracht, het
andwoord des vijands nopens de kapitulatie over
reikte‚ en toen ’t, de doek van voor zijne oogen
weg genomen zijnde , bleek, dat hy een voormali
ge Adjudant van Oaama was: hoe, BAUDRY,00k gy,
Bunny, onder mĳne vijanden?

De Prins omhelsde

hem; de Oﬂicier weende

’ Op den 13. Augustus blijft de l. Divisie op het
Loosche gebergte bivouakkeren; een Bataillon daar
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’

.van marcheert echter naar Diest terug.

De ll. Di.

.visie bleef tot tegen 4 ure op den Ijzeren-berg,’
juist op den middag werden de Brusselsch—c en Ter
vuersche poorten ieder door 1 Bataillon van de l.
Brigade der III. Divisie te Leuven bezet; de Divi

sie. marcheert de stad door naar Corbeek- Overloo
en Lovenjoul, waar zy vernacht.

De lII. Divisie

‘marcheert ten 12 ure Leuven binnen, teneinde er

te vernachten,

Het Reserve-korps, onder den. Ge

neraal—majoor POST, blijft op bivouak tusschen Cor
beek-Overloo en Leuven staan. De Divisie van den
Luitenant-Generaal CORT-HEIJLIGERS bezet ‚St. Trui‘
jen, Hasselt en de plaatsen op den Straatweg naar
Eindhoven. Het Hoofdkwartier blijft te Thienen.
Onze beide Princen, door hunne Adjudanten ver
gezeld, begaven zich ook al onverwijld naar Leu
ven (L), en werden niet ver van Thienen reeds ont

moet door den Franschen Generaal LAWOESTINE en
den Overste EKSTEEN, voorafgegaan door een Fran
schen Trompetter-Majoor. Naby Leuven voegde

zich hierby ook de Generaal BELLIARD , wiens vrien
delijke toon veel van
verschilde.

dien des eerstgenoemden

ORANJE, BELLIARD,

DE COASTANÎI.’ REBEG

QUE en LAWOESTINE gingen te samen, ter conferentie

over den terugtocht der Nederlandsche troepen ‚een
Woonhuis even voor de stad binnen. Daarna in
specteerde de Prins de onderscheidene Bataillons
’ (b) Zie het 1v. Stuk‚ toelicht. Aant. en Byl. , blz. 209, we’ î‘
van onder.

.
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de!’ III. Divisie, die op de open plaatsen der stad
in gelederen stonden. De taal van den Prins was
hartelijk en lofverheﬂend. Hy betuigde met aan.
doening den Groninger Jagers zijn leedwezen, dat

hy hun Chef Vanxmmxxo niet meer aan hun hoofd
lag. Vervolgens ontbeet Z. K. H. in het Hoofdkwar»
tier van den Luitenant-Generaal .Manen. Toen de
troepen van den Hertog van SAXÈNÂÌVIĲMAIYdÓÓÎ

de stad terugtrokken, en gekomen waren op de
plaats vóór het Stadhuis, .riep Z. H. de Hertog met
luider stem: »Sappeurs, hakt den Vrijheidsboom
omver, teneinde den dood van den braven Gm‘
Luan te Wreken!"
Deze woorden hadden een

grooten indruk op de omatandera, die zich terstond
uit de voeten maakten. De stad Leuven moest thands

het geheele leger van levensmiddelen en fourage
voorzien.

Men vernam als nu, dat het Fransche

leger , onder bevel van den Maarschalk GËnaan ‚ Í’niet
alleen in Belgie getrokken ,. maar reeds voorwaarts
van Wavre, op den linker-ﬂank van ons leger voor!‘
gerukt was.

Nog dienzelfden dag vaardigde ORLNIÊ

eene Dagorder te Leuven uit (L) ‚ Waarin hy het leger
dank zegt voor ’t gehouden gedrag en de betoonde

dapperheid, terwijl hy tevens daarhy kennis geeft
van den op handen terugtocht, die den 14. aan.
ving, en waarvan wy ook nu nog een beknopt

verslag geven zullen. <2.)
(n) Zie het IV. Stuk, toelícht. dan!’ en Byl-‚bllì In .‚ rog’ r
van boven. —
1V. Stuk, blz. 2r2‚ reg. 1 van boven.
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De l. Divisie staat te St. Joris Wïinghe en bezet
tevens Diest,- de II. is met de Brigade Ligte Ka

valerie te Thienen, Hoegarde en omliggende dor
pen; de III. marcheert ten 10 ure uit Leuven naar
Baulersem en ommeslreken; de kolonne van den

Generaal—Majoor PosT naar Orsmael en nabyliggen
de plaatsjens; deze kolonne strekte tot bedekking
der Reserve-Artillerie. Het Hoofdkwartier was dien
dag te Thienen, waar, na het middagmaal, door

den Heere Kapitein der Rijdende-Artillerie van Bas
’rnmx, in allen ijl als ordonnance afgezonden, de

tijding werd aangebracht, dat de Generaal LA.
WOESTINE met zijne Brigade Ligte Fransche Kavale
rie voor Hoegarde stond, en er die van den Gene
raal BOREEL uit wilde doen verhuizen. De Prins VAN

ORANJE zond dadelijk den Overste VAN Tom. ter plaat
se, teneinde alle vijandlijkheden te voorkomen,
Waartoe de Fransche Generaal genegen scheen.

De Overste van TurLL kwam met den Generaal
BOREEL terug, die Hoegarde reeds door zijne Brigade.
had laten ontruimen. Nu werd gemelde Overste in
den nacht met eene Depeche’ van ORANJE naar den
Generaal BELLIARD gezonden, om klacht in te leve
ren tegen deze handelwijze. Hy vond den Gene
raal reeds weder met LEOPOLD te Leuven. Zijne
zending was van het beste gevolg, dewijl er eene
ernstige vermaning van BELLIARD aan LAWOESTINE
op volgde, zoodat na dien tijd over dergelijke

buitensporigheden ook niet meer te klagen viel.
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Nog werd dienzelfden dag de gewezen Ritmees
ter DELOBEL, toen. Luitenant-Kolonel der Belgische

Kurassiers, als Parlementair van wege DAINE afge
zonden, teneinde diens leedwezen te betuigen
over den aanval, den vorigen middag, door zijne
troepen, niettegenstaande den wapenstilstand, by
Hoegarde, op de onzen gedaan. DELOBEL, dien
men ongeblind de markt liet overkomen, hield
een Bataillon Landelijke Schuttery, uithoofde der
lage Chako’s voor Pruisen; welke byzonderheid
ook gelezen wordt in de verdediging, later door
Dame in ’t licht gegeven.
De Luitenant-Generaal DE Cousnnr, die met den
Chef van den Staf des Veldmaarschalks GÉRARD in
overeenkomst getreden was over den terugtocht,
bracht de. tijding aan, dat de Fransche Generaal
’t voornemen had, om den Prins een bezoek te ge. .
ven, en dat er, dien ten gevolge,was besloten, tot

den morgen van lö.. Augustus Thienen door geene
Fransche Troepen te bezetten.

De Graaf na L‘AIGLE, Adjudant van den Gene
raal GÉRARD, kwam reeds in den vroegen ochtend
den Maarschalk vooruit, toen de Belgische Vrij

willigers , de poorten onbezet ziende , by duizen
den gelijk, van alle kanten binnendrongen. Wel

dra bezetten zy de huizen der markt, en die der
straten, naar de poorten uitloopende; zelfs be

klommen zy den toren. Nu ging er een luid ge
schreeuw op: vive la liberté, vivent les’ Belgesl! —
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Midlerwijl werd de toestand der Princen hachlijk,
en men gaf bevel aan de twee, nog op de markt
geschaard staande , Bataillons, om te laden ; vervol

gens werden er eenige pelotons gericht naar de
zijde dier straten, waarmede de markt omgeven
is. Dit een en ander verwekte indruk, en hoe
zemde ontzach in. -—Oìuma bleef bedaard, van uit:
de vensters van zijn Hôtel, toeschouwen, wat er

gebeurde, en zond zijne Adjudanten af, om voor
te komen , dat men handgemeen wierd. De Graaf
na IÌAIGLE, beproefd hebbende , zijn’ weinigen in
vloed op de Belgen uit te Oefenen, besloot nu,
den Maarschalk Gemmn te gemoed te rijden op den
weg van Jodoîiqne ‚ en hem van alles kennis te gaan
geven. Dadelijk werd er dan nu ook bevel uitge
vaardigd , dat een Regiment Fransche Infanterie naar .
Thienen oprukken zou, en spoedde. zich de Ge
neraal terstond zelf, met zijnen Staf en een Eskorte
. Dragonders, naar die plaats, waar by ten half ne
gen, en dus een half uur vroeger-dan hy gezegd
bad, aankwam; .kort daarop marcheerden de Fran
schen, onder bevel van den Generaal HULOT, aan

en bezetten de straten naar de zijde der poort van

St. Truĳen. Zy ontﬁngen zeer koel de bewijzen
van geestdrift, hun door de Belgen uitgedrukt, en
deze verﬂaauwden dus ook .zeer spoedig.

Nadat Zijne K. Hoogheid de Prins-Opperbevel.
hebber en de Fransche Maarschalk elkander we

derzijds hunne Ollicieren hadden voorgesteld , bood
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Oaarua zijne gasten een prachtig ontbijt aan. Toen
onze Prins den zich by zijn Staf bevindenden
Pruisischen Overste Scnsawnoasr aan den Generaal
Gx‘îasnn voorstelde, voegde hy er by: »Zie hier den

eenige’: Pavis, die met ons

Na het eindigen van

’t Vorstlijk Dejeuné steeg men tepaard; ORANJE in
specteerde het op de Markt geschaard staande Ba
taillon, en werd door het Vaandel met den Haan
begroet. By de poort gekomen, op den hoek van
een klein straatjen , werd de Prins door een Blaauw

kiel beledigd en met den sabel bedreigd.

Hy reed

voort, zonder ’t te bemerken, doch de Maarschalk

gelastte zijne Adjudanten , dezen man in hechtenis te
nemen. De Luitenant-kolonel Gmou, zijn oudste
Adjudant, bracht dit met geestdrift ten uitvoer;

twee Dragonder: sleepten hem by de borst terug ,
en, naar men zegt, is hy den volgenden dag met
dan kogel gestraft.
Aan de poort geknmen, nam d.e Fransehe Maar
schalk beleefdelijk afscheid van den Prins, en
scheidde men zeer voldaan en

elkaêr (L).

weltevreden van

OaANJn gedroeg zich by dit alles zeer

ﬂiaatkundig, en onderscheidde zich hier, niet min
der ’dan in de hitte van den strijd.
Den 15. Augustus stond de I. Divisie te Diest en
in dien omtrek; eene Brigade der ll. Divisie trok
van Thienen naar St. Truĳen, de andere is te Du
(L) Z-ie het IV. Stuk, toclzbbt. Aarzl. en Byl.‚ l‘lz. 21u , reg. ro
van onder.
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ras, Runkelen. enzm; de III. Divisie te Thìenen en
Heegqrde; de,’ kolonne van den Generaal-Majoor

Pos!’ staat te St. Truĳen en omstreken.
Den 16. vertrekt het Hoofdkwartier naar Has

selt,’ hier vaardigde ORANJE andermaal eene Dag
order aan zijne Wapenbroeders uit (L); allen ont

fangen daarby de verzekering van ’s Konings tevre-’
denheid, en dat Zijne Majesteit ieders verdienste

op hoogen prijs stelt.

De uit Maastricht naar

Tongerenuitgerukte kolonne keerde ook dezen dag’
naar eerstgemelde plaats terug, terwijl de II. Di

visie [daar de I. in bare kantonnementen bleef]
van. S‘. Truìien naar Hasselt marcheerde; de III.
stond met eene Brigade te St. Truĳeîz, met de an
dere. te Duras en ommestreken; de 1. Brigade-ka
valerie bevindt zich te Beeringen, de 2. te Meer,

Goten en“; de Beserveûtrtitlerie is’ te Zonhoven;

de Divisie van den Luitenant-Generaal Cour-Haim.
qaas, trekt naar de zijde van Eindhoven.
Doeh treden wy

ter loops terug en met den.

geest binnen de Kerkwanden, waar, den 14. Au‘
gustus, naar ’s Konings wil, de zegen Gods werd
ingeroepen over ‘s Lands wapenen. NaauWlijks is

de vrome gemeente in ’t(;“ebed opgegaan, of,
hoort, daar kondigen honderd kanonschoten, ge‘
lost IJÁÄ de aan den ingang van ’t ’s Gmvenhaaîqselte
BÜSOÌIJ geplaatste kammen, Oud-Nederland de; blijde‘
(L) Zieduìt IV. Stuk . IOGÄÍC/IÌ. Arm!’ en 391., bllz’. m6, reg.. r
van boven.
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tijding der overwinning by Leuven aan. De vreug
de is algemeen; de Bededag wordt verwisseld in
een dag. van dank aan den Almachtige , wiens red.
dende hand zooveel dierbare levens spaarde, en
door deze zegepraal op nieuw den landzaat bemoe
digde, die in angstige verwachting uitzag naar
het einde van de, naar

’t scheen, zoo gewaagde

kans. Zoo werd onze Wapenroem dan weêr schit
terend bevestigd, en hoe eenmaal ook de uitslag
van zaken wezen moge, dien ’lof zal Europa het
Vaderland niet kunnen onthouden, dat de Zonen
van BATO met der daad hebben bewezen, geduren

de zooveel eeuwen onverbasterd hun heldenaart
bewaard te hebben.

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van ORANJE
maakt dan ook in den aanvang van zijne , te Has
selt uitgevaardigde, Dagorder (17. Aug.) melding

van de blijdschap’, welke de Koning reeds in den
vroegen ochtend des plechtigen Bededags smaakte ,
toen Zijne Majesteit de zekerheid van zooveel wa’
penfeiten vernam, als die te samen het werk der
Victorie voltooid hebben(l.).

Den 17. Augustus stond de I. Divisie weder te
Gheel en byliggende plaatsen; de ll. in de dorpen
langs den straatweg van Hasselt naar Eindhoven;
de III. te Hasselt (waar het Hoofdkwartier tot den
18. gevestigd bleef) en op bivouak; de Luìt.‘Ge—
(n) Zie het IV. Stuk ‚ loelicht. Aant. en Byl. ‚ blz. 2I6, reg. 15
van onder.

.

.
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neraal CORT-HEIJLIGERS vertrekt met zijne troepen
naar .Over- en Neerpelt enzv.

De tocht ging ‘kan

18. en 19, zonder iets merkwaardigs, voort, op
welken laatsten dag het Hoofdkwartier naar Eind
hoven verlegd werd, terwijl de I. Divisie op den
18. Turnhout bezet. en den 19. op Noord-Bra

bandsch grondgebied terugkeert; de II. is den 18.
Augustus te Peer, Exel enzv.; den 19. te

Lom

mel, Luiksqestel, Bergeyk enzv.; de III. houdt
den 18. rustdag te Hasselt, en bevindt zich den
19. in de dorpen tusschen Hasselt en Valkens
waard; den 20. was deze Divisie-alleen nog maar

maar op Limburgschen bodem;

den 18. lag .clb

Artillerie reeds te Valkenswaard en Eindhoven, den

19. de Kavalerie’ mede ter laatstgemelde plaatse en
in de omstreken, zoodat den 21. Augustus geheel
de Vaderlandsche Armée weder op Oud-Neérland‘
grond was teruggekeerd.
.

En hiermede zouden wy onze taak nu voor vol
dongen kunnen beschouwen, ware ’t; niet , dat er

aan onze kleine schildery nog eenige trekken ont

braken, die wezendlijk niet gemist mogen wor
den, zonder het schoone geheel te verbreken, dat

de geschiedenis van den Xdaagschen veldtocht zoo
belangrijk maakt.
Het was dan op den 20. Augustus , dat ORANJE,

op Vaderlandschen grond teruggekeerd, nogmaals
het woord voerde tot Zijne Wapenbroeders, om
hun , by herhaling, te doen blijken, hoe Koning en
13

110.

Vaderland beiden hulde brengen aan zooveel be
Wijzen,als door allen aan den dag gelegd zijn van
onbezweken trouw en volharding; daarin geeft Hy
kennis , dat er uit de op den Vijand veroverde stuk

ken geschut ‚ ter herinnering aan den Tocht, voor
allen, die aan de krijgsverrichtingen deel genomen
hebben, kruisteekenen tot versiering zullen worden

vervaardigd; eindelijk deelt Hy het Leger mede,
dat ’t Zijner Majesteit behaagd heeft, te bepalen,
dat het Groat/îmis der Militaire WiLLĲ/rsorde zal

ten deele wezen aan Zijne .Koninklijke Hoogheid,
den Heere Prins FREDERIK der Nederlanden, tot be
lgpùning voor Zijne zoo uitstekende, als roemrijk aan
den dag gelegde , verdiensten in betrekking van Ad‘
miraal en KolonebGeneraal, sedert den aanvang der
onlusten in het;Rijk , tot op dat oogenblik-zelf ., dusdar

nig eervol gehandhaafd. En nu versierde de Oud
ste Broeder zijnen beminden jongsten met het Vor
stelijk Eereblijk; WILLEM ornhelsde Faanemx voor
de oogen des geheelen Legersĳdat, tot schreiens toe ,
was. aangedaan, by ’t zien dier Broederlijke gene
genheid, waarvan nooit schooner bewijs kon wor
den gegeven, dan hier plaats greep, en dat ook

nimmer door een der aanscbouwers uit lhet geheuî
gen zal worden verloren.
Maar Oud-Nederland dan? Ja, wie reikhalsde
daar niet, om den Vorst, die als OverWinnaar
Leuven was binnengerukt, te begroeten? De 23.

Augustus was tot dien vreugdedag bepaald; dan
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zou 01mm; Zijne intrede in Z’ Gravenhage doen;
dan mocht Hem de hulde der dankbare Natie wor
den aangeboden. Wat wonder, dat de Hofstad
wemelde van burgers en vreemdelingen, uit de
omstreken van heinde en verre toegestroomd, om
dit feest te vieren! De Residentie leverde het schit

terendst schouwspel op; en wat Neérlands groot
ste Redenaar eens van ’s Konings intocht binnen
"s Gravenhage geboekt heeft, was thands weder

om op nieuw letterlijk waar; ô, herhalen wy dat
hier : »nooit werd vreugde, tot dronkenschap
»opgevoerd , op zoo verschillende wijzen , naar ie

»ders aard, vertoond.

Hier deed zij de oogen

»schitteren, daar benevelde zij ze met den zoeten
»daauw der natuur; ginds stond men wezenloos,

»geworteld in den grond, als geloofde men niet ’
nwat men zag. Dezen gloeide .het gelaat, gene
»verbleekte; de een borst los in gejuich, des an

»deren stem smoorde in het snikken der overkrop
nte borst.

Den ouden was het, als hadden zij een

»kind uit den dood weder gekregen, de mannen

» een broeder, de jongelingen een vader!

Wat

» men zag en hoorde op de straten, waar een scha
»terende menigte geen plekje ledig liet, golvend
»zich voortstuwde, en hoeven noch raderen ont
» zag voor een glimlach van den Geliefden; dit Was

’ònooit aldus gezien of gehoord: maar aandoenlij
»ker nog,verheﬂ’end en verteederend, wat men zag

» aan de vensters der woningen, waar de bloem
13°’
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»der beide sekseb zich in reijen en trapsgewijze
’woorwaarts drong, en duizend doeken zwaaiden,

» met tranen besproeid!’. . . . .. maar terug — on-.
» gemerkt zou het gevoel ons wegslepen , om het on
»beschrijfelijke te beschrijven.» —
Zoo was ’t en niet anders; maar ‚nog roerende1’
is het tooneel, dat aan ’s Konings Paleis plaats
grijpt: zie, daar staart de Vorst van het Balkon

de menigte over, en reikhalst naar ’t gezicht van
den beminden Zoon en Throonsopvolger; Hy ont
dekt Hem‚als op handen gedragen; Hy blijft zich

zelven niet langer meester meer; de Koning der
Nederlanden is enkel Vader; Hy werptzich in de
armen zijns Zoons, die hem om den hals stort;

doch het volk wil getuigen zijn van de vreugde
der Vorstlijke Familie.
Nadat Zijne Majesteit
lucht heeft gegeven aan ’t door aandoening over
kropte hart, treedt Hy op nieuw toe, en vertoont

zich wederom aan ’t opgetogen volk, dat, onder
’t gejuich van LEVE m: Komma, LEVE ORANJE, doet

blijken van eene dezer dagen schaars elders ge
vonden verknochtheid en liefde, meest gelijken
de naar die van brave kinderen voor eenen goeden
vader.
Schooner avondstond ging WILLEM van Oranjes

Geboorte-‘veijaardag nooit vooraf.

Holland is in

Eere hersteld en de Koning, te midden van zijn ei

gen en Landsgezin, mag den Hemel danken, die
hem zoo luisterlijk tot LIX jaren het leven rekte ,
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en sterkte van geest en lichaam schonk, om te weêr.
staan ‚ wat niet te dragen scheen.
By gelegenheid van ’s Konings Verjaardag had de

Schuttery der Residentie het verlangen te kennen
gegeven, dat Zijne Majesteit haar het voorrecht
eener Persoonlijke inspectie zoude schenken. Het
verzoek werd toegestaan, en onze Monarch, ver

gezelschapt van WILLENI "an Oranje, zijnen bemin
den oudsten zoon , Prins FREDERIK , zijne drie Kleinzonen en Prins ALBERT van Pruissen, liet de Bur

ger-militaire-troepen voor zich deﬁleren.’ De vijf,
op den vijand veroverde , veldstukken trokken, he’
geleid door twee detachementen onzer Rijdende

Artillerie en ligte Dragonders , den Koning langzaam
voorby.

De Prins van Oranje verzocht zijnen Door

luchtigen Vader deze schatting van hem wel te wil.
len ontfangen , als het overblijfsel, gelijk Zijne
Koninklijke Hoogheid zich uitdrukte, van DAINES

Armée.
Wijden wy nu nog een blik aan het feestvierend
Amsterdam, de hoofdstad des Rijks,en. die zoozeer

zich beijverd had, om in deze hachlijke dagen,
op alle wijzen, meê te werken tot het groote doel
van Staat, tot eene verevening der belangen —van

beide, zoo noodlottig van eengescheurde, deelen
des bloeienden Bijks. Kon het dan ook wel anders,
of moest die groote , beroemde Handel- en Wareld

stad niet medeooggetuige zijn van den roem, door
ORANJE ook voor haar behaald ? —Niet minder geest’
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vervoering greep hier plaats, dan in het Vorstlijk

’sGravenhage.

Geheel de Koninklijke Familie was

er heengetogen.

Reeds had men den 24. Augustus

daar, even als elders, ’s Vorsten geboorte-verjaar
íeest, opde gebruiklijke wijze , door een bijzonder
plechtig biduur gevierd,en waren ’s avonds de stra
ten der stad , op de schitterendste wijze , verlicht en

met toepaslijke versieringen opgeluisterd. Doch nu
leverde Amsterdam het praehtigst schouwspel op:
uit meest alle vensters waaide de Nationale Vlag,
en op verschillende plaatsen waren Eerepoorten

van Stadswege opgericht. Een dezer Triomfbogen ‚
buiten de Haarlemmerpoort, voerde het opschrift:
AAN DE

HANDHAVERS VAN

NEÊRLANDS

EER

HET GETROUW, EENDRAGTIG EN DANKBAAR AMSTERDAM.

op eene andere, binnen de stad, las men:
HET VADERLAND BEIIOUDEN
MET GOD EN ORANJE’

De lucht was tot tegen den middag regenachtig

en beneveld geweest, maar nu brak de zon door,
en scheen vriendlijk en zegencnd op de juichende
menigte neder te zien.

Op eens werd het gedrang

sterker; alle hoeden zwaaiden

in de lucht, en

op menig gelaat stond te lezen: de Held van Wa
. terloo had geene overwinning noodig ‚ om groot te
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wezen in ’t oog van den edeldenkenden Nederlan
der.

Langzaam ging de trein voort, en’ ORANJE

stond overeind in zijn rijtuig, minzaam allen toe

knikkende. Prins FREDERIK volgde in het: eerste
rijtuig, en ook Hem bracht het volk, onder luide
.toejuichingen, zijne rechtmatige hulde toe.

Lan

ger dan twee uren Waren de Vorsten op weg van
het begin der stad tot aan het Paleis. VAN LËNNEP ,
de Jonge , Néerlands Legendedichter, had inmid

dels eene Tooneelvoorstelling toebereid , om ’s Ko
nings Gezin in den Schouwburg op te doen vergas- .
ten. Dit fraaie Gelegenheidsstu-k draagt ten tytel:

de roem van tîvintig eeuwen.

Heerlijke Poëzy, kost

bare decoratiën, overschoone muzyk, eene ‚tallooze

menigte van alle rangen en standen , vooral de te.

genwoordigheid van geheel het Regerend Stamhuis ,
dit alles maakte, dat nimmer grootscher avond

binnen Amsterdam werd beleefd. De Moeder-Ko
ningin ontﬁng Oammas tederheids-blijken, ten aan

zien van het opgetogen Publyk , by het ten Too
neete uitspreken der ’volgende regels:
.
Heil der vroome Koningin!
.Dat men lang in haar aansehouwe ,
’t Beeld van teed're moedertrouwe ,

Christendeugd en huwlijksmin.
Haar, die thands door zulke zonen

Vroeger zorgen ziet belooneiï.
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De Prins WILLEM vatte vol aandoening bare hand
en bracht die gevoelig aan zijne lippen; allen, die
‘t zagen, waren diep-getroffen!
Overigens was er geen feest, door de Stad aan
gericht, of de Vorstlijke Personaadjen waren daar

by tegenwoordig.

Meer dan dertig duizend huizen

glansden des avonds van ’t helderste licht; maar te

recht schreef de grijze Dichter LooTs:
De lichten, die Gy flonkren ziet,

Gezwier van vlaggen , .cerebogen ,
En kreten, die Uw lof verhoogen,

Getuigen ’t vol gevoel toch niet;
Geen millioenen starren malen

Een stip der gloeden van de zon;
Geen kunstvnnr ooit vertoonen kon

De in ’t hart geboren liefdestralen.

En nu wilde de Koning, na ’t smaken van al
deze vreugde, ook zijne dappere strijders gaan
begroeten; dat ontbrak nog aan ’t geen zijn hart
verheugde, en dàtontbrak ook nog aan de vol
doening, welke de Vadierlandsche Armée zoo ruim
schoots gevoelde,en ook van alle kanten ontfangen
had. Een enkel woord over die ontmoeting zal
dit overzicht besluiten.

Op den 28, Augustus ‚vertrok Zijne Majesteit , be
nevens Neêrlands Koningin, en H. K. H. Princes
l
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ALBERT van Pruissen, naar het Leger; reeds vroe.

ger waren de andere Vorsten en Vorstinnen van

het Koninklijk Geslacht, als ook Z. K. H. Prins
ALBEar van Pruissen, derwaarts afgereisd. De 29.
en 30. daaraanvolgende waren voor de groote wa
penschouw bestemd. De II. en III. Divisie Infan

terie‚ alsmede de Reserve-Divisie , de Ligte Ruite
rij en een deel der Rijdende en Veld-Artillerie wa
ren te dien einde op de Woenselsche heide, by
Eindhoven, vereenigd. Deze zeer talrijke macht,
tusschen de 30 à 34000 man uitmakende, stond,

by ’s Konings komst, den 29. Augustus, in twee
onafzienbare rijen geschaard, en de 60 vuurmon
den‚ welke zy met zich voerden, gaven daaraan
een nog meer ontzachverwekkend voorkomen. De
Wapenschouwing. van den volgenden dag had op

de heide by Gilze, niet ver van Tilburg , plaats.
De l. Divisie infanterie, de twee regimenten Ku

rassiers, het regiment Lanciers , eene battery Veld
en eene sectie Rijdende Artillerie waren daarby te.

genwoordig. De houding der krijgslieden toonde,
dat zy volstrekt niets meer wisten van de doorge
stane vermoeiingen. Daar vond de Koning ook
de Groninger Studenten aan het hoofd der l. Bri
gade geplaatst, en roerend was de welkomstgroet,
welken Zijne .Majesteit hun

toebracht, even als,

vroeger, aan die van Leydens Hoogeschool; doch
wy zullen geen onderscheid maken; allen , zoo dienst

plichtigen, als vrijwilligers, allen, zonder onder
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scheid ondervonden de hartlijkheid van ’sLands Va—
der, die van zijne zijde ook zoo innig overtuigd
was van de welgezindheid zijner Armée, dat Hy,
rustig op hare kracht zich verlatende, tot de zor
gen van het Kabinet Welgemoed Wederkeerde ,
Werwaarts gewichtige tijdingen uit Londen Zijne
Majesteit terugríepen , en waardoor dan ook plots

ling deze luistervolle Wapenschouwing werd afge
broken.

Op den 31. Augustus maakte Zijne Koninklijke
Hoogheid, de Prins van Oranje, aan het Leger de

bevorderingen bekend, Welke Zijne Majesteit aan
vankelijk had gelieven toe te staan; terwijl tevens

op eene schitterende wijze ’svorsten goedkeuring
van de door Neêrlands Armée uitgevoerde krijgs
verrichtingen Werd uitgedrukt, door het verheffen

van den Opperbevelhebber tot den Rang van VELD.
MAARSCHALK, met byvoeging van twee der op den

vijand veroverde vuurmonden, ten Eeregeschenk.
»Wat ik als Zoon gevoel voor’ den. Vader —- dus
sprak ORANJE -- voor den Vader , die my. beloont,

»kan ik door geen woorden uitdrukken; die de
nheilige betrekkingen van bloedverwantschap het
» meest eerbiedigen, zullen my‘ het‘ best .verstaan.
»lk hen diep doordrongen van erkentlijkheid voor
»dit treffend bewijs van goedkeuring, dat mijn
»Vorst mij geeft." —- Doch -- gaat Hy voert’ ’
» het is’ Uw moed , mijn Wapenbroederjs , uwe vol

»harding, uwe gehoorzaamheid aan orders en be
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n velen, waaraan wy deze gelukkige uitkomst ver
»schuldigd zijn, die aan Koning en Vaderland zoo
»groote stof tot blijdschap geeft. Aan Uwe ver
» diensten is het, dat ik de belooning dank weet,

»die my heden is te beurt gevallen. Door mijne
»onveranderlijke en oprechte toegenegenheid hoop
»ik U te toonen, dat ik erkentelijk ben!» —
En zoo bevestigde dan ORANJE met der daad het.
geen Hy, juist eene maand vroeger, in Zijne eer

ste Dagorder, verklaarde: n dat het bloed der NAS’
sms Hem nog onbesmel door de aderen vloeit.“
—’-o-—

Ziedaar, geachte .Lezers, hoe zich de Xdaagsche
. veldtocht heeft toegedragen, en hoe in juist eene
maand, sedert het uitspreken van ’t lang verwachte

en gewenschte VOORWAARTS, Nederland werd terug
gebracht van uit het schitterendst strijdperk tot de

koele .beredenering der Kabinetten van Europa. En
‚zoo heb ik dan verhaald, naar de waarheid, welke ’ík

zag, hoe ’t er zich heeft toegedragen. Want ik, die
schreef, zag met eigen oog hetgeen er gebeurde. Toen
‚ zy vernamen , dat hy [ORANJE] toornig tot hen kwam
opdagen, toen nam elk zĳnen weg en vloed in zĳne
vesten; even als de dieren den LEEUW ontvlieden, en.
hel op het gehoor , zonder hem nog eens’ te zien. Cl‚)

Den 8. September gaf de veldmaarschalk kennis
(P) Zie het Motto achter de Tytel van dit III. Stukjen.
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van eene wapenschorsing tussehen Holland en Bel
gië voor den tijd van zes weken, aangevangen op

Maandag, den 29. Augustus, 183i, ten middag,
en eindigende des middags van den 10. October
daaraanvolgende; den 6. October bracht

Z. Ko

ninkl. Hoogh. eene verlenging van dien Wapen
stilstand tot den 25. daaropvolgende, ten 12 ure
des middags, ter kennisse van het Leger; op de

zen 25. October werd, by Dagorder, de Wapen
schorsing verklaard te hebben opgehouden, en de
meeste waakzaamheid ernstigst aanbevolen. Tot dus
verre evenwel heeft er geene vijandlijkbeid na den
roemvollen tocht meenplaats gegrepen; en later

zijn de Troepen tot de vreedzame Kampen by Beĳen
en Oirschot teruggekeerd, vanwaar zy zoo moedig
zich ten strijde begeven hadden.
Er is meermalen gevraagd geworden, waartoe

diende deze strijd? wat nut is er door aangebracht?
Maar zy, die deze vraag opperen , moeten toch wel
geheel en al uit het oog verliezen, dat,.sedert den
afval der Zuidelĳke gewesten, het Oude Nederland
laag, zéér laag was gedaald in de schatting van Eu
. ropa, iets, waartoe de Drukpers van België aan
vankelijk, en daarna ook die van Frankrijk en
Engeland, alles hadden saamverdicht, wat veracht
lijk was voor eene Natie, die steeds hare Vlag had

doen eerbiedigen, waar zy die ook vertoonde.
Daartoe moest er gestreden worden Cl‘); de NEDERLAN
(lt) Zie het Tytelmotto voor dit III. Stulrjen.
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maas moesten ‚toonen, geene lafaarts te zijn, als
waarvoor zy uitgekreten werden, sints den avond

van het oproer te Brussel; zy moesten daarenbo
ven aan Europa toonen , dat er hier schat en bloed
veil zijn, wanneer ’t de zaak van. het Vaderland

geldt; zy moesten bewijzen, .dat er niet, gelijk
men voorwendde, verdeeldheid tusschen Vorst en
Volk bestond, maar enkel Eendracht, die de ware

Macht maakt; zy moesten eindelijk billijke voor
waarden van scheiding, en rechtmatige grensbepa
lingen tot stand brengen; en zulks met het zwaard
in de vuist, en met ORANJE aan het hoofd. Dit

laatste gaf ’s Princen PROCLAMATIE aan de bewoners
der Gewesten, waar het Leger van Z. ‚M. den Ko
ning der Nederlanden zal zijn doorgedrongen, dui
delijk te lezen.

Zie, dat alles moest verevend wor

den, verevend door de geheele Natie, omdat het

de geheele Natie naauw aan 't harte ging; en dat
alles moest voltrokken worden onder de aanvoe
ring van eenen miskenden Prins van Oranje, den

Edelen en Doorluchtigen Opvolger ten Throon van
de Nederlanden; Hy toch moest den zwakken, den

misleiden , den kortzichtigen onder ons overtuigen,

dat men hem belasterd had; dat zoogenaamde Va
derlandsche Tijdschriften, — als daar waren het
Nederlandsch Verbond, de Noordstar, de Neder.
landsche Gedachten, de Vaderlandsche Letteroe/ènin

gen enzv. — niet op de hoogte hadden gestaan , om

Hem te kunnen beoordeelen, toen zy daartoe de
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in gal gedoopte pen nederzettedemWorde dan ook
de laatste bladzijde van onzen arbeid gewijd aan
den Held van Waterloo, en mogen wy hier de
Woorden herhalen, welke een NEDERLANDER in ’t
licht gaf, toen ORANJE naar 't Leger vertrok: »Hy

»heeft al zijne lasteraars vernietigd door op te
» gaan naar uwe legerplaatsen, waar Hy, met eenen
wlles-doorzienden en alles-bezielenden blik , de
»strijders voor Zĳne en Uwe zaak zal verkwikken
» en bemoedigen en aanvuren, om stand te houden ,

» met God voor oogen, en de kroon te zetten op
»het zoo luisterlijk begonnen

en byna. voltooid

»wcrk.
»Hy komt niet alléén, maar aan de zijde van
’>’s Lands Koning; Hy levert zich niet alléén aan
» uwe regten uit, maar Hij daagt op met zijne ge
»liefde Telgen, den zegenvan een’ Echt, uit Ko

»ninklijken en Keizerlijken bloede .samengevloeid.
»Hy zal niet naar willekeur beschikken over uwe
»dierbare levens; Hy zal uwe belangen niet aan ei.
»gen grootheid opofferen; Hy zal niet het krijgs
»zwaard, maar den olijftak zwaaien; Hy zal Ne
»derland in zich-zalven handhaven; Hy zal U re
»geren; als de Kroon op Hem moet overgaan, ge

u lijk een vader zijn huisgezin.
»En in dat stellig vertrouwen moogt gy berus

»ten, edelen en braven, van wat rang of stand
»ook; - doch dat vertrouwen kan geen plaats
»grijpen, tenzij gy wederkeert tot die blankheid
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" van gemoed, waarop uwe schitterende vaderen
»zich konden beroemen; tot die zelfgenoegzaam‘
»heid van begrippen, die zoo afkeerig is van al
»len schadelijken en schandelijken invloed, als er
»uitgeoefend wordt door uwe aartsvijanden, Kruis
» en Kroon-vertreders, die zich onder u genesteld

»hebben , om, door hun godslasterlijk geschrijf te
»zoeken, den band te

verbreken van

Kerk en

"Staat, van Vrijheid door de Wet, van Oranje en
»Nederland.
»DE PRINS VAN ORANJE IS OPGEKOMEN m nel’ LEGER;

nu OVERWINNING ZIJNER EN onzen HATEREN GAAT HEM
voomm’; m; DUURZAAMSTE vmsne VOLGT op zmuz
scunnneu.»
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TOELICHTENDE AANTEEKENINGEN
EN

BYLAGEN,
BEHOORENDE BY

HET DERDE STUK.

VIERDE STUK.

i.

.“.—“

.Ìi

» Waarop elke oĳand den kop te pletter stoten

»zal." 1.) Zie: ’s Schrijvers beknopte beschrijving
van Neérlands Leger/camp by Beĳen. (l83lí; Breda,
by Baoasl’: en Comp.).

‚‘__.—__.__.
De Rechten van Oud,- Nederland te doen gelden.
2.) Deze woorden worden, tevens met al de by

zonderheden der Inspectie, door Zijne Majesteit.
dienzelfden dag gehouden in ’t Kamp by Beĳen,
gevonden in ’t niet onbelangrijk werkjen: Merk
waardtgheden uit den Ttendaagschen Veldtogt. (1832;
Amsterdam, by G. J. A. Baimanvcx.)
w“

Nadat de grĳze CaAssË. 3.) Zie z Over ’t Kasteel van
Antwerpen, door den Hoogleeraar A. SIMONS. (i831 ;
Utrecht, by N. ’ALTHEER.)
I-) 3- Stuk , blz. 107, reg. i3.- 2.) 3. Stuk. lìlz. n18, reg. 17
3.) 3. Stuk, hlz. m8 , rog. 20.
13‘
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Even als de Jeugdige van Spavs. 1.) Zie: Zelfop
ofïering van J. C. I. van SPEYK, plegtig gevierd
door het Koninklijk Instituut voor de Marine , den
9. van Lentemaand, 1831. (Leeuwarden, by G. T.

N. Sumsesa.)
w‘

.dan den Prins van Oranjh word opgedragen. 2.)
Zie: ’s. Konings besluit van den 29. Julij., 1831,
n”. 8.

In persoon gestelde Dagorder.’ 3.) Zie het merk
waardig Geschrift: ’s Princen van Oranjes komst
by ’t Leger. (1831; Breda, by F. P. STERK). Staats
Courant n’. 183, (1831.)
.

Dagorder voor het Leger te Velde.
Door den wil van mijnen Vader en Koning geroepen, om het
bevel over zijn leger te voeren, stel ik mij aan uw hoofd op den
dag, waarop het woord .Voorwaarts door hem is uitgesproken.

De bewijzen van liefde en trouw, welke gij reeds aan den Koning
en aan het Vaderland hebt gegeven, en die den volkeren van Eu
ropa tot het schoonste voorbeeld strekken , waarborgen mij ook de
dapperheid , welke gij zult ten toon spreiden op het slagveld, dat.
ons .welligt binnen weinige dagen ten strijde wacht, voor de wa
re belangen van het Vaderland en tot verkrijging van voordeelige
voorwaarden eener afscheiding van de gewesten, die zich onttrok
ken hebben aan de Regering van dienzelfden Vorst, voor welken

wij bereid zijn, ons leven en onze dierbaaarste belangen ten offer
te brengen.
Maar bij het nemen van toevlugt tot de wapenen, sluit de K0
ning, die een. ware vader zijner onderdanen is , geenszins den weg
__

t.) 3. Stuk, blz. 108, reg,. ar. —
3.) 3. Stuk, blz. 109, rog, á.

3. Stuk ‚ blz. 108 , reg. 28.
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dei- onderhandelingen, hoezeer deze tot dus verre zoo iruêliteloos
beproefd zijn; zijne Gevolmagtigden bij de Konfereutie te Londen
zullen aldaar ‚ bij voortduring , de regten der natie blijven voorstaan.
Wat mij betreft, ik gevoel al het gewigt van de eervolle taak ,
door den Koning opgedragen; zij zal ongetwijfeld voor mij
verligt worden door uwen moed, waarop ik met vertrouwen re

ken, bij de herinnering aan de dapperheid van zoo vele. oude wa.
penbroeders van alle rangen , die ik nog in uwe gelederen zie, en
aan de geschiedenis, welke mij leertI wat het vaderland van de
edele pogingen van deszelfs schutterijen en vrijwilligers mag ver.
wachten.
.
.Na Quatre—Bras en Waterloo hebben wij ons niet meer in gelij
ke betrekkingen bevonden als die, welke ons thans vereenigen; in
dat tijdsverloop hebben er vele. gewigtige , meestal gelukkige, doch
aedert een jaar zeer rampspoedige, omstandigheden voor ons Vader.
land plaats gehad.
Mijne pligten en de wil des Konings hebben mij geroepen , om
een werkelijk deel aan de laatste staatkundige gebeurtenissen in
Nederland te nemen. Al mijne daden, woorden en bedoelingen
hadden destijds eeniglijk ten oogmerk, om van het Koningrijk die
onheilen af te weren, welke het te voorzien was, dat hetzelve
konden treffen, en welke wij tegenwoordig allen ondervinden;
maar daar de middelen, met zulk een oogmerk door mij aange
wend, geen gunstige uitkomst hebben opgeleverd. moet ik zelf
gelooven, dat ik mij in de keuze dier middelen heb bedrogen. De
drijfveren, die mij bezielden, waren intusschen van den zuiver.
sten aard. Thans hoop ik u . met het zwaard in de hand, te over.
tuigen, dat het bloed der Nassaukì nog in mijne aderen vloeit, en

dat geen oifer mij te zwaar zal zijn, om het geluk te verzekeren
van dien geboortegrond, voor welks onafhankelijkheid onze voor.
ouders zoo dikwuf, met een’ gewenschten uitslag, legermagten
hebben bestreden, die de hunnen verre in getal, maar geenszins
in moed, te boven gingen.

.

.

Hoofdkwartier Breda, den isten. Augustus, 183i.
Winnen , Prins van Oranje.
_“—-——-_-_——--——
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P R O C L A M A T I O N. adressée aux Ha
bitans des Provinces où auront pénétré les Trou- -

pas de S. M. Ie Roi des Pays-Bais.
Entré
je viens
tentions
ne sont

l).

à la tête de l'armée nationale des Pays Bas sur votre sol,
rassurer les paisibles habitons de ces contrées sur les in.
qui président à cet acte Œhostilité. L'armée et son Chef
animés , ni par Pesprit de conquête, ni par celui de ven

geance; au contraire. Le seul but de la détermination de mon Roi

et Père, en m’envoynnt dans vos Provinces, est d'obtenir des con
ditions justes et équitables de séparation, entre les Provinces qui
lui sont resté ﬁdèles, et celles qui se sont soustraite à son gou
vernement.
,
Nous ne fesons la guerre que pour obtenir le plutôt possible une
paix durable entre nous.
J'assure donc aux habitans paisibles , du sol que je viens de tou
cher, protection et sécurité , ainsi que soutien à ceux qui sont bien

intentionnés.
Si quelques desordres partiels ‚ souvent inévitables au milieu (Fume
armée nombreuse, avaient lieu, les plaintes portées à cet egard
par les habitans, seront écoutées par les, Chefs militaires, et les
faits, étant averés, seront punis Œaprès toute la rigueur des lois.
Au Quartier Général ce a Aout, i83I.
Le Commandant en Chef de PArmée des Pays-Bas:
GUILLAUME, Prihce d‘0rang .

PROCLAMATIEaandeBmonersder

Gewesten, waar het Leger van Z. M. den Ko
ning der Nederlanden zal doorgedrongen zĳn.
Aan het hoofd van het nationale leger der Nederlanden, heb

ik voet gezet op uwen grond. Ik kom de vreedzame bewoners de
zer gewesten gerust stellen over de bedoeling van deze vijandelijke
daad.
l.) 3. Stuk, blz. 110, reg. 6.
IL.
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Aanvoerder.
Geen zacht na? overwinning of wraak bezielt het Leger u: ~
De Koning , mijn Vader , zendt mij met geen ander ‚doel hu

waart’, dan om billijke en regtmatige voorwaarden te verkrijgen
van Scheiding, tusschen de gewesten, die Hem getrouw zijn geblì,’
ven, en die , welke zich aan zijne heerschappij onttrokken.
Wij doen den oorlog aan, om te spoediger een duurzamen we.
de te bewerken.
Aan de rustige bewoners van dan grond , Waarop ik thans sta ‚
Waarborg ik bescherming en veiligheid; zelfs ondersteuning beloof
ik aan hen, die der goede zaak zijn toegedaan.
Moge soms, hier of daar, eenige ongeregeldheid worden ge
pleegd, dat altijd onvermijdelijke kwaad van een talrijk leger, el
ke klagt , die de inwoner doet ‚ zal door de leger-hoofden ’worden

gehoord.

Op het bewijs van het misdrijf zal de strengste staf on.

middellijk volgen.

.

Gegeven in ons Hoofdkwartier, den 2. Augustus, i831.
De opperbevelhebber van het Nederlandsche Leger;
WILLEM, Prins ’van Oranje.
——o—.—

Met de wapenen binnen te gaaiz.

l).

Zie Staats

Courant N“. 184. (ISSL)
Dagorder voor het Leger te Velde.
Bij het betreden van den grond, door den opstand aan het wet
tig gezag onttrokken, reken ik het mij tot eenen eersten pligt, het
vaderlandsch leger te herinneren , dat geene zucht tot veroveringen
ons doet Voorwaarts trekken ‚ daar wij niets anders bedoelen , dan ‚
overeenkomstig de door Neêrlands Koning voor geheel Europa open
gelegde staatkunde , die voorwaarden van scheiding tusschen Hol

land en België te verzekeren, welke door de bemiddelende Mo
gendheden als billijk zijn erkend.
Geene wraakzucht gaat dus onze legerspits vooruit. Den vreed
zamen ingezeten zeggen wij veiligheid en bescherming, den welge
.___—..___.___—...—.....——.—’’—’—
t.) 3. Stuk, blz. "o, rog. 15.
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zinden ondersteuning toe. NoordNederland (getuige der Belgen
vroegere welvaart!) is nooit hun vijand geweest en ook nu niet,
nu liet zich , na vruchteloos alle middelen van~vergelijk beproefd
te hebben , genoodzaakt vindt, Gods beslissing tussehen hen en ons
in te roepen.

verwart het goede gedeelte des volks geenszins met diegenen,
die zich eigenmagtig tot zijne bestuurders hebben opgeworpen. Wij
komen om hun en ons zelve den vrede weder te geven, en die

verstandhouding te herstellen, zonder welke, noch voor Noord—,
noch voor Zuid-Nederland, immer rust, geluk of bloei mogelijk
zijn, en om die verstandhouding voor de toekomst op onwankel
bare grondslagen te vestigen.

Wapenbroeders/ ik reken daarom op uwe krijgstucht niet min
der dan op uwen moed; beider vereeniging moet het kenmerk
zijn van dat echt vaderlandsch leger, waarover ik trotsch ben het
bevel te voeren.
Ik zal die krijgstucht des te naauwgezetter onderhouden, daar
ik met de meeste zorg in al uwe behoeften zal trachten te voor
zien.

De militaire autoriteiten van allen rang zullen gehouden wezen ,
om de klagten der inwoners te hooren. Zoodra de feiten, die
aan de manschappen, onder hunne orders, te laste worden gelegd,
bewezen zullen zijn, zal men de schuldigen straifen, naar alle
gestrengheid der krijgswetten.
Hoofdkwartier Breda, den rsten Augustus , i831.
WILLEM ‚ Pnhs van Oranje.
.“-.-.—

Op zĳde te staan. l). Zie Staats-Courant N“. 185.
(l83l.)

Dagorder voor het Leger te Velde.

Aan het leger wordt bekend gemaakt, dat het Z. M. den Ko
ning behaagd heeft, bij besluit van den agsten Julij , 183i , n°. 8 ,
aan Z. K. H. den Prins van Oranje het opperbevel over de krijgs
magt op te dragen, met uitnoodiging, zich onverwijld aan liet
hoofd van het leger te stellen; zullende Z. K. H. de Prins Frede
i.) 3. Stuk, blz. 110, reg. 18.
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rik, Admiraal en Kolonel—Generaal, den Prins van Oranje in het
waarnemen van zijn kommando behulpzaam Wezen. Z. K. H. de
Prins van Oranje, alhier aangekomen zijnde ‚ heeft het opperhevel
over het leger te velde heden aangevaard.
Hoofdkwartier Breda, den rsten Augustus , i831.
FnEnz-zaIx.
ĲWK—.

Niet gaarne had blaotgegeven. l). Wij ontleenen
deze uitdrukking aan bladz..ll2 van CHARLES DU

iumfs werk over den Tiendaagschen Veldtocht (1832
. Amsterdam BREST van KEMPEN), doch laten overigens
hier volgen het 1. Rapport van den Prins Opper

bevelhebher aan den Koning.
N°. 184. G831.)

Zie Staats-Courant

dan den Koimw.
Hoofdkwartier Baerle-Hertog, 3 Augustus i831.
Ik heb de eer, Uwe Majesteit te herigten, dat de eerste bewe
ging van het leger, overeenkomstig de gegevene dispositien van
den dag van gisteren, is tcn uitvoer gebragt: ingevolge waarvan
de eerste divisie voorwaarts van Baerle-Heitog staat, hebbende de
voorposten te Sondereygen en Baerle-Brugge. Bij deze eerste plaats
’is een gevecht voorgevallen, tusschen het 2de bataillon jagers en
den vijand, wiens sterkte geschat werd op 400 man. Van dit ba‘
taillon jagers zijn drie vrijwilligers gewond. De vijand h tot
Merxplas terug getrokken.
De tweede divisie bezet Poppel en Weelde , en heeft hare uiter
terste voorposten tusSchen den Eel en Ravels, alwaar een gevecht
onder mijne oogen heeft plaats gehad tusschen het 2de hataillon der
18de ufdeeling, gekommandeerd door den Majoor Tegelaar en vij
andelijke jagers, ondersteund door eenige kavallerie. Gemeld ba
taillon heeft met geveld geweer den vijand van uit dé huizen en
het daarbij gelegen bosch verdreven. De Hertog van Saksen-Wei’
1.) 3. Stuk, blz. In ‚ rcg. zo,
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m! en de Kolonel Baggelaar hebben , te voet aan het hoofd van
gemeld bataillon der 18de afdeelíng, dezen aanval met uitstekend“!
moed geleid.
Ik geef mij de eer, den Majoor Tegelaar, die het bataillon kom.

mandeert , in de bijzondere gunst van Uwe Majesteit aan te bevelen.
De kavallerie , onder bevel van den Generaal Post , en de reser

ve-artillerie slaan in het’ bivouac bij Alphen.
Heden denk ik met de eerste en tweede divisie , de brigade ku
rassiers en drie batterijen rijdende artillerie daarbij gevoegd , mij
voorwaarts te begeven en van Turnhout trachten meester te worden.

De Upper-bevelhebber van het leger:
WILLEM, Pnns ’van Oranje.
—’—’.———__

Van den Ĳĳand vol/samen gezuiverd. 1). Zie bo
venstaand stuk.
__._

Vergezeld van zijne staf naar Turnhout. 2)’. Zie
Staats-Courant N‘. 186. G831.)
Aan den KoNING’.
Hoofdkwartier Turnhout, 3 Augustus 1831 , ’s avonds.
Ik heb de eer, Uwe Majesteit te berigten, dat wij met drie ko
lonnes heden op Turnhout gemarcheerd zijn. De tweede divisie,
die .gisteren avond nog Ravels ingenomen had, in de nabijheid van
welk dorp Niellon stond ‚ met eenige bataillons en twee stukken
geschut, is lìeden ochtend ten vijf ure uit het dorp Ravels gede
boucheerd. Zij ontmoette weldra de bovengenoemde vijandelijke
troepen. Na eenen korten tegenstand trokken deze terug, en ver
Turnhout;
volgd door waarop
de eerste
de stad
brigade
doorder
gemelde
tweedebrigade
divisie,
bezet
onruimden
werd. Deze
geheele operatie is met een zeer gering verlies volvoerd.
De tweede brigade der tweede divisie bezette Ondïurnhout; de

eerste divisie verliet hare bivouacs heden morgen ten vier ure: trok
over Merxplas en Beerse , on stelde zich in positie, dwars op den
1.) 3. Stuk, blz. 112, reg. g. — 2.) 3. Stuk, blz. 115, rep 19.
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straatweg van Turnhout naar Antwerpen ‚ bij het dorp Yorselaer.
De brigade kavallerie‚ onder bevel van den Generaal Post, met
de reserve-artillerie, trok vooruit tot op de hoogte van de Ravel

sche Heide.
Ik zelf heb mijn hoofdkwartier hier gevestigd.
Mijne communicatie met de derde divisie is heden daargesteld.

Zij bezet de dorpen Arendonk en Rethy.
Volgens ingekomen berigten ‚ zouden de vroeger genoemde troe
pen onder Niellon zich op den weg naar Lier terug getrokken heb.
ben, alwaar ook andere gedeelten der vijandelijke mugt zich, naar
het schijnt, vereenigen.
Ik hoop de eer te hebben, om Uwe Majesteit morgen nader de
gebeurtenissen te Vermelden , die in den loop van den dag plaats
mogen hebben.
De Opperbevèlhebbcr ’van het leger:
Vl/.ILLEM, Prins van Oranje.

Niet als een hulde-begecrend Vorst. l). Wij kun.
nen niet nalaten hier te verwijzen naar de twee
uitmuntende latijnsche gedichten bij gelegenheid
van ’s Prinsen
feit op dezen
Dichter Mr. J.
vertaling door

van Oranjes eerste en laatste wapen.
tocht, vervaardigd door den grijzen
H. Hoeurrr, en, met de Hollandsche
den heer JAN-J. F. WAP, Zijne Ko

ninklijke Hoogheid plechtiglijk aangeboden, en
daarna in druk uitgegeven by Bnorse en (10., te Bre
da, onder den tytel van ’rwerru ZEGEZANGEN, of EPI

NICIORUM ĲIGA.’
w-Ô-ĳ

Niellon in verblĳf was geweest. 2).

Het is he

r.) 3. Stuk., blz. 1I6, rog. g. —- z.) 3. Stuk, blz. HG, reg. 24.
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kend, dat deze Generaal vroeger met een kinder
troep, onder de ﬁrma van BOUCHER en NIELLON too
neelvertooningen, vóór de revolutie in België, gaf ,

hetgeen den Prins van ORANJE deed zeggen hij zijne
intrede in het zoo even door NIELLON verlaten huis:
nNu is de komedie uil.» De Belgische Generaal
had vroeger als Kapitein onder NAPOLEON den Bus
sischen Veldtocht mede gemaakt.
-——-o’—’—.

.Reserve-Artillerie.

l)..

Zie Staats-Courant N“.

186. (1831).
Aan den. Koìmvc.
Hoofdkwartier Turnhout, 4 Augustus, 1831.
Ik heb de eer, Uwe Majesteit te lìerigten, dat mijn hoofdkwar
tier heden hier gevestigd is gebleven.

De tweede divisie is. vooruit

gemarcheerd, om te Geel te overnachten. De tweede hrigade van
de eerste divisie houdt de stelling van gisteren op den grooten weg
van Turnhout naar Antwerpen , bij het dorp Vosselaer.

De derde divisie moet heden te Moll hinnenrnkken. De hrigade
van den Generaal Post met de reserve-artillerie staat heden te Cas
terle. Morgen hoop ik het hoofdkwartier te Gheel te vestigen, en
het leger tot tegen de rivier de Demer te laten voorwaarts rukken.
De Opperbevel/zcbber ’van het leger: .
WILLEM, Pnhr ’van Oranje.
.‚—.’..——’

Voorwaartsche beweging. 2.) Zie Staats-Courant
N”. 188. (1831)
Aan de’: KQNING.
Hoofdkwartier Gheel, 5 Augustus, X831.
Ik heb de eer Uwe Majesteit te berigten, dat de armée heden
a.) 3. ’Stuk , blz. 120, reg. 22.

2.) 3. Stuk ‚ìlz. 132 , reg. 3 v. o.
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eene voordeelige , en, uit een militair oogpunt beschouwd ‚ gewig
tige voorwaartsche beweging op de volgende Wijze voltooid heeft.
De tweede divisie , onder het hevel Van den Hertog van Saksen.

Weimar, verliet Gheel vroegtijdig, en dirigeerde haren marseh op
Diest.
.
’
Eenige vijandelijke kavallerie was nog des morgens in die stad,
maar bij, het naderen der kolonne ‚ die door een detachement lan
siers voorafgegaan werd, ontruimde zij die, en nam hare rigting
naar de kanten van Hasselt. De tweede divisie heeft daarop Diest
en de omstreken bezet ‚ op den linker vleugel tot op het dorp Si.
chem: op den regter tot digt bij Halen.
.
De eerste divisie , onder het bevel van den Luitenant-Generaal Ba
ron van Geen’ verliet Turnhout en bezette Gheel en Carterle.
De derde divisie, onder het bevel van den Luitenant-Generaal

Meyer, verliet Moll ‚ met oogmerk , om Beringen en ommestre.
ken te bezetten. Op dezen aantogt ontmoette zij den vijand te
Oostham. Het dorp werd terstond door den Generaal aangetast, en
de vijand trok onmiddelijk op .Quaed-Mechelen terug. In de nabij.
heid van Beringen gekomen, vond de Generaal den vijand aldaar
weder; hij was vrij aanzienlijk sterk. De Generaal liet terstond
een aanval op hem doen door de vrijwillige jagers en het ﬂank.
bataillon der dertiende afdeeling. De vijand nam spoedig naar alle
zijden de vlugt, maar wij hebben daarbij het verlies te betreuren
van den student Bcekman. De Generaal roemt in het bijzonder het
gedrag van het geheele korps Leidsche vrijwillige jagers.
Te Beringen zelf heeft de Generaal verscheiden krijgsgevangenen
gemaakt ‚ en zijn hoofdkwartier aldaar gevestigd.
Ik .heb de eer, een afschrift van het berigt van den Generaal Meyer
.hierbij over te leggen.
Mijn hoofdkwartier is hier te Gheel gevestigd.
De geheele armée zal morgen, den Gden dezer, rustdag houden,
en in vroeger positien blijven.
.De Opperbevelhebber van het leger:
WILLEM, Prins ’van Oranje.
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Te betreuren. 1.) Kortheidshalve verwijzen wy,
zoo omtrent dit, als omtrent de geheele geschiede

nis van het K0rps-Jagers-Leydsclze-Studenten naar
den ALMANAK der Leydsche Hoogeschool voor 1832.

Te Beringen. 2.)

Zie Staats-Courant N". 188.

G831.)
Aan Z. K. H. den Prins van Oranje , cnz.
Hoofdkwartierjìeringen, den 5den Augustus ‚ i831.
Ik heb de eer , ter kennisse van Uwe Koninklijke Hoogheid te
brengen, dat ik heden middag ten drie ure ben aangekomen, na

de escadrons huzaren, met de rijdende artillerie en een bataillon
Infanterie, te Beverloo te hebben achtergelaten. De escadrons dra
gonders zijn met een bataillon infanterie naar Paal gedetacheerd ,
als mede twee bataillons infanterie naar Coursel. De overige korp.
sen met de batterij hebben alhier post gevat op eene hoogte voor
destad; de korpsen jagers zijn hier gebleven ‚om de orde te band
haven.

De redenen, waarom de troepen zoo laat zijn gearriveerd, zijn
de volgende:
Heden morgen bij het dorp Oostham aankomende, ontving ik
berigt, dat zich de vijand nog aldaar bevond; ik zond hierop eene
verkenning , uit de vrijwillige jagers en eenige huzaren ‚ welke al
spoedig den vijand aantreden, en met hem handgemeen raakten;
doch dezelve retireerdedadelijk op Quaed-Mechelen. Het was niet
mogelijk, hem in te halen ‚ dewijl de kavallerïe uit hoofde-van de

bosschen niet in de gelegenheid was , denzelven te bereiken. Bij do.
ze attaque is de student Huët gewond geworden.
Vervolgens met de kolonne in de nabijheid van Beeringen geko
men zijnde, vonden wij er den vijand vrij aanzienlijk sterk, doch

i.) 3. Stuk, blz. mi, reg. lpv. o. 2.) 3. Stuk, blz. 125, reg. 13.
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er was geene mogelijkheid, eene geregelde ettaque met hem te be
ginnen. Onze troepen , zoo vrijwillige jagers als het ﬂank-batail
lon der 13de afdeeling infanterie, vielen hem hevig aan ‚ en joegen
hem naar alle kanten op de vlugt. Bij deze gelegenheid is de stu
dent Beekman gesneuveld, en de student Stollé geblesseerd.
Zoo op het oogenblik ontvang ik de tijding, dat de vijand naar
Diest relireerde, doch dat op dien weg zich nog verscheidene van
hen in de bosschen opliielden , die vervolgd werden.
Ingevolge de depeche van U. K, H. in dato den liden dezer n°.

i386 ‚ zal de divisie en de brigade kavallerie op morgen, den (ìden
dezer, rustdag houden. Ik heb aan ZÌExc. den Luitenanli-Gei‚e‘
rael Gort .Heyligers van mijne komst te Beringen kennis gegeven.
De Luitenant-Generaal, kommamlerende de

3de divisie infanterie :
(GeL)

Muren.

Naschrift. De vrijwillige Leidsche jagers hebben zich bij deze
gelegenheid bijzonder goed gedragen, vooral daar zij voor de eer
ste maal in het vuur waren. Een Sergeant en vier man van den
vijand zijn krijgsgevangenen gemaakt.

Gheel. 1.‚) Zie pag. 196.
5 Augustus, 1831.

België. 2.)

Hoofdkwartier Gheel ,

Zie Staats-Courant N“. 187. (183l.)

„De ondergeteekende, Minister van Buitenlandsehe zaken van Z.
M. den Koning der Belgen, heeft de eer, aan den Heer Generaal
Baron Chassé te kennen te geven, dat de Belgische Regering niet
zonder bevreemding opgemerkt heeft, dat in het Stuk ‚ waarbij Z.
Exc. het hervatten der vijandelijkheden.aankondigt, alleen van de
overeenkomst van 5 November, 1830, wordt melding gemaakt.
Het kan den Heer Generaal Baron Chassé niet onbekend zijn, dat

r.) 3. Stuk, blz. 127, reg. I‘. 2.) 3. Stuk, blz. 127‚. reg. 2I.
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de stad Antwerpen , even als het overige België , begrepen is in de
wapenschorsing van 20 November, 1830 , welke van de zijde der
Belgische en Hollandsche Regeringen, eene verbindtenis dnarstelt je.
gens de vijf Hoven, door welker bemiddeling die wapenschorsing
is tot stand gekomen.
In dezen algemeenen zin behoort men de wapenschorsing van 20
November op te vatten.
Z. M. de Koning der Belgen heeft deswege een beroep op de be.
middelende Mogendheden gedaan, en meer bijzonder de stad Ant
werpen onder de bescherming dier verbindtenissen geplaatst. Dezel
ve verwacht onmiddelijk antwoord.
In het belang der menschelijkheid is de ondergeteekende gelast
geworden , om dit ter kennisse van den Heer Generaal Baron Chassé
te brengen; Zijne Excellentie zal ongetwijfeld de redenen dezer me
dedeeling Waarderen, en overwegen, of zijn pligt hem niet voor.
schrijft, om de uitvoering van het besluit , hetwelk dezelve , volgens
zijnen brief van I Augustus , schijnt genomen te hebben, uit te stel’
len, .totdat het van Londen verwachte antwoord zal bekend .gewor
den zijn. De bevelbebbers der Belgische krijgsbenden hebben stel
lige bevelen ontvangen, om zich van alle vijandelijkheden jegens
het Kasteel te onthouden , zoo lang’ Zijne Excellentie de Generaal
Baron Chassé daartoe geene stellige aanleiding zal gegeven hebben.
Ontvang enz. ,
Brussel, 3 Augustus i831.

(Gea)

Dz Mentnnnzsz."

.“.-‘‚’—-

Antwerpen bericht. 1.)

Zie Staatsﬂourant N’.

187. (l83l.)

. ".
Kasteel van Antwerpen, l; Augustus 1831.

„De Generaal der infanterie, Baron Chassé, opperbevelhebber

van het kasteel van Antwerpen , heeft de ecr , aan den Heer de Men.
lenaere te .antwoorden, dat het op bevel van Z. M. den Koning
der Nederlanden geweest is, dat hij aan den Heer opperbevelheb
ber van de stad Antwerpen en omstreken de hervatting der vijan
I.) 3. Stuk, blz, m7, reg. 2. v. o.
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delijkheden heeft aangekondigd, waarvan het eindigen der over
eenkomst van 5 November 1830 slechts een gevolg is.
Ontvang , enz.
De Generaal der Infantene , opperbevelhebber
van het kasteel ‘vau Antwerpen,
(Gea)

Baron Cassst.

.——<nu_———’

de zegepraal volkomen onzer was. l.)
Courant N“. 188. G831.)

Zie Staats

Oostburg , 6 Augustus 1831.
„ Als een vervolg op mijne missive in dato den 5den dezer,
no. 1176, haast ik mij, ter kennis van Uwe Excellentie te bren

gen , dat de Kapitein van Hopbergen , bij mijne aankomst te Sluis ,
reeds met den vijand aan het Hazegras geëngageerd was , welke
zich aldaar ten getale van 5 à 600 man bevond, bij zich hebben
de een stuk, dat een vernielend vuur op de booten , die, zoo als
ik Uwe Excellentie vroeger rapporteerde ‚’ aan den grond zaten ,
rigtte.
„Ik deed dadelijk de kompagnie schutters, onder kommando
van den Kapitein Spaan , voorwaarts trekken , ter ondersteuning
van het zoo zwakke en uit vijftig bajonetten bestaande detache
ment van den Kapitein Hopbergen, wiens moed immer onver
saagd den vijand voet voor voet terug dreef , en zich steeds staan
de had gehouden, terwijl deze kompagnie Zeeuwsche schutterij
door zijne geestdrift, manmoedige en stoute aanvoering hunner
brave oﬂicieren, den vijand deed terugtrekken en zoodanig met
eene geringe magt gedrongen hem uit zijne stelling verdrijvende,

de onzen in het bezit van het Hazegras en het stuk geschut , en
de door des vijands vuur zoo zeer geteisterde kanonneerbooten ,
ontzetteden , welker eqnipagie , zonder dien ‚ eenen gewissen dood
voor hadden.
„Eene versterking, welke de

vijand middelerwijl

1.) 3. Stuk, blz. 131 ‚ reg. 17.

líi

bekwam,
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heeft het vuur tollaat in den avond doen voortduren; dan de’
vijand werd immer tot den aftogt verpligt, telkens met verlies
aan dooden en gekwetsten afgeslagen.
‚, Onderscheidene krijsgavangenen , wapens en goederen , in han
den onzer brave troepen gevallen zijnde, waaronder een stuk ge
schut en twee paarden, getuigen en waarborgen dit roemrijk
wapenfeit.
., Het verlies aan onze zijde is zeer groot, doordien de beide
kanonneerbooten veel hebben geleden, eene derzelve geheel on
bruikbaar en de andere zich in eenen haveloozen toestand be

vindt , en daarbij een twintigtal dooden en gekwetsten te hem“
ren hebben.
„Het manmoedig en onverschrokken gedrag van de oflicieren en
de equipagie evenaart den heldendood van den braven van SpeykJ
dm zij, gedurende eenige uren ‚ in een —weêrloozen staat, het vij
andelijk vuur hebben doorgestaan, zich alle oogenblikken door den
dood bedreigd zagen , aan geene overgave dachten , en de vader
landsehe vlag trotsch van den top is blijven wapperen; en hebben
daarbij zoodanige eervolle bedrijven en omstandigheden plaats ge
had ‚ welke ik tot eene mijner eerste .verpligtingen reken , nader ge
detailleerd aan Uwe Excellentie bekend te stellen, opdat deze be
drijven aan de vergetelheid ontrukt, en naar derzelver waarde be

loond en geschat worden.
„Zee- en landrnagt hebben gewedijverd in de volvoering van
hunne dierbare verpligting ‚ om de eer der vlag en den roem on
zer wapenen te doen zegevieren, zullende ik het rapport van de
Luitenants ter zee Bouricius en van Maldeghem ‚ kommandanten

der beide bodems, benevens dat van de Kapiteins van Hopbergen te
gemoet zien, en Uwe Excellentie den inhoud doen kennen.

De Kolonel-kommandant der troepen in het
4de dùwik: van Zeeland,
(GeL)
J. Lanen.
Aan Z. Exc. den Heer Luitenant
Generaal, opperbevelhebber der
troepen in Zeeland, te Axel.
“.——h—.——..
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Gheel. I.)

Zie pag.‚l9.6.

Hoofdkwartier Gheel,

5 Augustus, 1831.
——.——.

te Diest. 2.) Zie Staats-Courant N°‚. l90,(l83l.)
‚dan den Koìmîe.

Hoofdkwartier Diest , 7 Augustus , i831.
Ik heb de eer, Uwe Majesteit te berigten , dat ik heden morgen
mijn hoofdkwartier alhier te Diest h.eb gevestigd.
De tweede divisie .is voorwaarts gerukt en staat te St. Trnijen.

De derde divisie heeft positie genomen te Herck, op de helft .van
den afstand tusschen Diest en Hasselt.
Het korps van den Luitenant-Generaal Cort-Heijligers is te Hens‘

den gevestigd.
Volgens herhaalde berigten van dien Generaal , moeten bij de ge
vechten , die plaats hebben gehad , de schutterijenllqll telkens door
den voorbeeldigsten krijgsinoed onderscheiden hebben.
De Opperbevelhelìber van het leger‘,
WILLEM, Prins van Oranje.
-.—"’—’

.

eileler strijd waardig. 3.) Men zie het werk van
C11. DURANI), Dix jours de

Campagne, bladzijde

l40w-l43.
Haeselt. 4.)
[BĳvoegseL]

Zie Staats-Courant N’. 192. G813.)

Aan den Kennis.
Hoofdkwartier St. Truijen, ’io Augustus , i831.

Ik heb de eer , Uwe Majesteit te berigten , dat ik gisteren mijn
hoofdkwartier ’te Hasselt vestigde , en het voornemen had , om heden

i.) 3. Stuk, blz. 134, reg. 9. -—- a.) 3. Stuk, blz. 137, reg. 21.
3.) 3. Stuk. blz. 143 , reg. io. —‘.4.) 3. Stuk, blz. ióG, reg. ii.
tij‘
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tegen Tongeren voort te rukken, en den vijand te noodzaken ‚ om
terug te trekken op Luik; toen de Majoor Roloﬂ’ mij de verrassende
tijding bragt van het bezetten van Tongeren door den Generaal van
Boecop met een gedeelte der bezetting van Maastricht, uit Infan
terie ‚ Kavulerie en Artillerie zamengesteld. Ik had genoemden Ma
joor juist den 8. dezer naar Maastricht gezonden , om den Luitenant
generaal Dihbetz van het innemen van Hasselt en onze behaalde
voordeelen kennis te geven , en hem tevens uit te noodigen , om den
volgenden dag , den 9. dezer , eenen uitval op Tongeren te doen. De
Generaal Daine was reeds daags te voren , den 8. dezer , tot op Luik
teruggetrokken. Het korps onder zijn bevel schijnt zich toen bijna
geheel ontbonden te hebben; weggeworpene wapenen en militaire
kleedingstukken hadden den weg en het veld bedekt, en de vlug
telingen doolden allerwege om; slechts een klein gedeelte bereikte
Luik. Ten gevolge van deze gebeurtenis heb ik\besloten , om op
Leuven te naderen. De tweede divisie zond ik daarom reeds he
den van St. Truijen voorwaarts [naar Thienen.
De derde divisie bezet St. Truijen.
De eerste divisie vereenigt zich weder te Diest.
De Generaal Cort-Heyligers bezet Hasselt.
De ligte kavallerie , onder bevel van den Generaal Boreel , staat

tussehen St. Truijen en Thienen.
De brigade zware kavallerie, onder den Generaal Post, en de
batterijen reserveartillerie bezetten Loor.
Mijn hoofdkwartier heb ik alhier te St. Trnijen gevestigd.
De Opperbevelhebber van het leger,
Wuim: , Prins ’van Oranje.
O
-—-—‘.-——

Hoofdkwartier gevestigd is. .l.)
stuk.

1.) 3. Stuk, blz. 149, reg. 3.

Zie bovenstaand

205
Thienen gevestigd had. 1.)

Zie Staatswcourant

N’. Aan
193.den(1331)
lifoltlltc.
Hoofdkwartier Thienen, n Augustus, 1831.
Ik heb de eer ‚ Uwe Majesteit te berigten, dat'ik heden mijn
hoofdkwartier te Thienen heb gevestigd, welke plaats door de
tweede brigade , 3de divisie, bezet is. De 1ste brigade ‚ 3de di
visie, bezet Cumptich, en heeft eene sterke voorhoede te Bauter

Sem.
De 2de divisie staat te Bossut en omstreken , en houdt het oog
op de straatwegen van Namen en van Wavre naar Leuven.
De eerste divisie staat op mijn regter-vleugel , en bezet St. Jo
ris-Winghe en omstreken. Deze vereeniging van de krachten des
legers heeft tot oogmerk ‚ om morgen eenen aanval op Leuven te
beproeven.
In het dorp Bautersem is de voorhoede met den vijand handge.
meen geweest. Het gevecht was op zich-zelf niet veel beduidend .
doch het‚deed ons het verlies betreuren van den Luitenant-Kolo
nel Valkenburg ‚ die de Groningsche Jagers kommandecrde.

Hij

stierf aldaar eenen roemrijken dood.
De Opperbevelhebber van het leger ,
WILLEM, Prins van Oranje.
—.—‘_———

heen vluchten. 2.)

Zie Staats-Courant N°. 193.

.(l831.) [a Bĳwegsezq’
îAan den Komc.
Hoofdkwartier Thienen ‚ X2 Augustus , 183! ‚ des avonds
ten negen ure.

Ik heb de eer, Uwe Majesteit te berigten, dat het leger van
Uwe Majesteit, aan welks hoofd ik de eer heb te staan, heden
een schitterend voordeel behaald heeft over het vijandelijk leger ,

i.) 3. Stnk ‚ bli. i5o ‚ ‘eg. 9. —— 2.) 3. Stuk ‚ bIz. 15I ‚reg. 26.
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gekommandeerd door Tiecken de Terhoven. Prins Leopold! bevond
er zich bij. De vijandelijke troepen zijn van alle ltallingenJvaar
wij ze aantasten, verdreven geworden , en genoodzaakt, om in de
stad en onder het geschut van Leuven terug te wijken.
Het gevolg daarvan was het vragen van’ een kortstondigen wa
penstilstand, om.de stad Leuven te ontruimen en aan de troepen
van Uwe Majesteit over te geven.
De voorwaarden van dezen Wapenstilstand, waardoor de vijand
zijne nederlaag bekende, zijn door mij voorgeschreven.
Deze uitkomst is op .de volgende wijze bereikt geworden:
Des morgens ten vijf ure brak de derde divisie, onder bevel van
den Generaal Meijer, op, vergezeld door de brigade kurassiers,
onder bevel van den Generaal Post . en de batterijen reserveer

tillerie.
Wij hadden des avonds te voren Bautersem moeten ontruimen ‚

en de voorhoede wegens de overmagt des vijand; op Roosbeek
doen terugtrekken.

Wij vonden heden den vijand op de Leuvensche zijde van Bau
tersem geplaatst ‚ in eene voordeelige stelling, die door bosschen
en de uiterste huizen van Bautersem bedekt werd. Zijne magt
bestond uit infanterie en artillerie. Ik ontwaarde dadelijk, dat
het deboncheren uit dit dorp ‚ en een aanval in het front op zij
ne atelling te wagen , een noodeloos bloedvergieten zoude ten’ ge
volge gehad hebben. Ik gaf dus bevel ‚ die stelling regta en links
te omvleugelen, ten einde den vijand te noodzaken, zijne retraite
te volvoeren.
De vijand hield lang stand; maar toen hij ontwaarde ‚ dat wij
meester waren geworden van eenige heuvels op zijnen linker ﬂank,
die ik door de vrijwillige jagerlìorpsen der derde divisie liet be
zetten , zag hij zich gedwongen ‚ om met spoed zijnen turugtogt te
beginnen. Wij vervolgden hem terstond op den straatweg naar
Leuven.
Ik had juist bevel gegeven , hem met onze lravalleríe achter na te
jagen ‚ om van zijne verwarring voordeel te trekken . toen een par
lementair over den straatweg mij te gemoet kwam.
Het was Lord William Bussel]. Hij bragt eenen brief van Sir
Robert Adair. Dezelve was aan den Hertog van Saksen-Weimar
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gerigt, omdat. men meende, dat de Hertog het bevel over’ deze
kolonne voerde. De inhoud des brief! was: het’ vragen om een
stilstand van wapenen ‚ en het berigt ‚ dat het Frausehe leger reeds
met zijne voorhoede in de nabijheid van ’Wam’ stond. Na eenigen
tijd van beraad , gaf ik te kennen, dat het .eenige, wät mij .tot het
toestaan van een stilstand kon bewegen, hierin gelegen was, dat
Lenvenontruimd wierd. en ik stellige zekerheid kon verkrijgen,
of er reeds een Fransch leger op Belgischen hodem stond. Ik
wilde derhalve eenen oﬁcier derwaarts zenden. Lord William Ros
sell ging weder heen , en ik. vervordérde mijne voorwîiartsche He.

weging. Devijand. vlugtte op alle punten. Bij het naderen van Leù
veu, vonden wij hem geplaatst met eene aanzienlijke magt in eene
zeer voordeelige stelling ‚ op .de .hoogte van Pellenberg. Ik noodzaak
te hem, die positie te verlaten, dom’ het bevel aan de eerste’ divisie,

die van St.

Joris-lvingl‚e voorwaarts rukte, om van’ deze zijde

zich op diezelfde rij heuvels te plaatsen ‚ en dan , op’ het plateau
gekomen, voorwaarts te rukken op den linker vleugel des vijands..
Deze beweging werd door den Generaal Favauge, die de ‚de
brigade , 1ste divisie , kommandeerde, met vee’! beleid en. geluk.
kig gevolg uitgevoerd. Eene kortstondige kanonnade van zijnen
kan“ zoowel als van het kanon bij de 3de divisie gevoegd, nood
zaaltte den vijand ‚ deze ongemeen sterke militaire poeitie te om
ruimen, en spoedig op Leuven terug te trekken.
Wij bezetteden nu dezelfde steiling en tevens de?! straatweg en’
.de gehuchten op onzen linker vleugel. Hier bevonden
ons op’
den afstand van een kanonsehot van Leuven, Ik wachtte intus
schen op den uitslag mijner boodschap, die Lord Rmsel‘! aan Sir
Robert Adair, als mijn antwoord op zijnen. brief‚overbragt. Sir Robert
Adair kwam zelf. Hij verzocht een wapenstilstand. Ik verklaarde
hem, geene andere voorwaarden te kunnen aannemen, dan het

geheel ontruimen der stad door Prins Leopold en"de Belgische’
troepen.. Sir Robert Adair nam op zich, dit tot stand te brengen.’
Hierop verscheen, dodelijk na zijn terogleeeren in. de säad, een
Belgisch Olicier, van den Generalm Staf der Belgische troepdnĳ
en verzocht mij de voorwaarden’, die ik wilde v;oorschIiijuai. mm
Ik liet ze door den Chef van den Generalen staf, den Luit»ï
nam-generaal de Constant de Rebeeque, opstellen, en eischte.

208
onmiddelijk antwoord. Ik ontving het ook terstonu, . gera
tiiiceerel door .den Belgischen Brigade-generaal , .en Chef van
dan staf ad interim, A. Goblet. Zoodra deze overeenkomst
gesloten was, heb ik de troepen in hunne militaire positien tot
morgen laten bívouacqueren. Ik moet nog aan Uwe Majesteit he
rigten, dat, gedurende deze onderhandelingen, een hevig kanon
vuur uiten .van de poort der stad op onze troepen gemaakt werd.
De oorzaak niet kunnende beseﬂe‚ì, zond ik terstond den Kapi
tein van Stirum , van den staf van Prins Frederik, als parle

mentair, derwaarts, om den Bevelhebher der bezetting de reden
af te vragen van deze schijnbaar verraderlijke handelwijze.
Spoedig keerde de Kapitein van Stirum met een Oﬁcier terug,
die zijn leedwezen betuigde over het gebeurde, en beweerde, dat
het geheel strijdig was met de stellige bevelen, die de Opper
bevelhebber der troepen aldaar gegeven had. Wij betreuren door
dezen aanval den dood van den Luitenant Prinsen van de artil
lerie, .en het verlies voor de dienst van Uwe Majesteit van den
verdienstelijken Overste Gaillières, wienhet linkerbeen door een
kanonschot werd weggenomen. Zijnen zoon, die als Adjudant van
.hetzelfde regement kurassiers bij zijnen vader de dienst deed,
trof hetzelfde ongeluk door denzelfden kogel.
De Hertog van Saksen-Weimar brak met een korps , zamenge
steld uit de 2de divisie onder zijn bevel, uit de brigade kaval
lerie, en het noodige geschut, heden morgen ten 3 ure , op uit
zijne stelling bij Nethene en .ornmestreken , omging de stad Leu.
ven, en plaatste zich op den straatweg van Leuven naar Brus
sel , ‚op de hoogte van den Ĳzeren-berg. Hij volvoerde deze he
weging met overleg en beleid.
‘De .Hertog heeft zoowel hier , als in dezen geheelen tiendaag
schen ‚veldtogt, ‘zijn onverschrokken moed en krijgskundige be
gaafdheden, op eene voortreifelijke wijze aan den dag gelegd;
hij moet met den vijand handgemeeu geworden zijn, want ik
hoorde het vuur van zijn korps aan den anderen kant der stad.
lk“heb er nog geene nadere berigten van, doch zond hem mij
non Adjudant, Graaf van Limburg Stirum , om hem van den
getroffenen wspenntilstand kennis te geven.
De Opperbevelhebber van het leger ‚
WriLEI, PPÙĲ ’van Oranje.
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Voorwaarden van eene schorsing van vĳandelijklmden
tusschen Zĳne Koninklijke Hoogheid den Prins van
Oranje, en den Chef van den Generale’: Staf, ad
interim.
Art. I.
De stad Leuven zal morgen, den 13den Augustus, op den mid
dag, door de Belgische troepen, ontruimd en overgegeven wor
den aan de troepen onder de bevelen van Z. K. H. den Prins van
Oranje.
Art. 2.
De poorten der stad en voornaamste posten

zullen, morgen,

vóór het middaguur , door de wachten der Belgische troepen, aan
wachten der Hollandsehe troepen worden overgegeven.
Art. 3.
De vijandelijkheden zullen van dit oogenblik af , tot morgen
den i3den Augustus ‚ten 12 ure des middags, geschorst worden.
Op last van Z. K. H. den Prins van Oranje, de Luite
nant-generaal, Chef van den Generalen staf ,
(Gen)
Baron Cousrsur m: Itssﬁcqnz.
Aangenomen door den Brigade-generaal, Chef van den Generalen
staf ad interim.
(Gea)
A. Genua.
Pellenberg bij Leuven.
12 Augustus, 1831.
Ik stel mij ten waarborg, dat de Prins van Oranje zijn woord
gegeven heeft, dat de Belgische troepen de stad kunnen ontruimen,
nìet wapenen, goederen en al het materieel.
De Kolonel, Aide-de.camp van Z. K. H. ’
den Prins van Oranje,
(GeL)
Graaf VAN Srnnm.

Zie Staats-Courant N“. 195. (18311)
dan den K o l l I G.
Lurven, 13 Augustus, 1831 , ten 3 ure nadenmiddag.

lk heb de eer, Uwe Majesteit te herigten , dat heden , voĳem de
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gesloten overeenkomst van gisteren, de stad Leuven om 12 ure
door de troepen, onder bevel

van Niellon, aan de t. hrigade

3. divisie overgegeven is. De troepen Uwer Majesteit zijn in de
stad wel ontvangen. Van Thienen naar Leuven rijdende, ont
moette ik den Franschen afgevaardigde Graaf Belliard en den Ge
neraal’ Lawoëstine, die het bevel voert over de voorhoede van het

Franscbe leger onder den Maarschalk Gerard, en aan mij door
den Maarschalk gezonden was , om mij te boodschappen, dst het
Fransche leger nu reeds te Grez , voorwaarts van Wavre , op mijn

linker-flank voortgerukt was. Beide deze Heeren deelden mij het
oﬂîciêel berigt mede van de schikkingen tussehen Uwe Majesteit
en Frankrijk, door .Welk! de vrede van Holland met Frankrijk
verzekerd blijft. Ik ben met hen overeenggkomen , dät ik mor‘
gen met mijne terugwaartsche beweging naar de Noord-Braband
Bche grenzen een begin zou maken.
Ik vvil ten gevolge daarvan morgen ‚ den 14, om. tien ure Leu.
ven doen verlaten.
De 2. divisie zal Thienen en omstreken bezetten. De 3. divisie
zich tussehen twee uren afstands van Leuven en de omliggende

dorpen vestigen. De 1. divisie bezet heden Diest , en hare achter
hoede staat te St. Joris-Winghe. De kavalerie volgt deze bewe
gingen, en de reserve-batterijen artillerie blijven onder bedekking
van de zware kavallerie.
.
Ik mag dit berigt niet sluiten ‚ zonder aan Uwe. Majesteit nog
een bijzonder voordeelig getuigenis af te leggen van het’ uitmun
tend. gedrag van het g/ansclm korps artillerie ‚ dat in het gevecht bil.
Leuven in het vuur is geweest; met name. moet ik vermelden de
batterij van den Kapitein van de Wal ‚ die de’ 3. divisie vergezelt,
en de batterij houwitsers, door den Kapitein Coehoorn gekomman
deerd. Ik heb ook alle reden, in’ Ulwer Majesteits gunst aan te
bevelen alle de oilicieren van de algemeene zoowel als bijzondere
staven, die met veel ijver en koelbloedigheid hunnen pligt onder
het vijandelijk. vuur volbragt hebben.
Ik verwacht de voordragen van de Generaals der divisien en van
de Chefs van korpsen , over die officieren, onder-oﬂicieren en sol’
daten, die door dapperlveid en beleid uitgemunt hebben, ten einde
hen nader aan te bevelen aan de ’vvelwillenheid van Uwe Mûsjesteit.
De Opperbwelhebber van het leger,
WILLEM ‚ Prins van Oranje.
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Zie Staats Courant N’. l95. (1831)
D A G O R D E R.
LEUVEN , den 13. Augustus, i331.
Wnrmmornns ,

Gij hebt aan mijne verwachting voldaan. Ik vertrouwde op uwe
dapperheid en onwankelbaren moed. Ik waardeer de lijdzaam
heid, waarmede gij alle de vermoeijenissen hebt doorgestaan. en
u al dat gemis hebt getroost , dat de kríjgsmarschen in de nabij
heid des vijande altijd vergezelt.
Groot is uwe belooning. De zege onzer wapmen is volkomen.
Na eenen veldtogt van naanwelijlts tien dagen staan wij in het
hart van Belgie.
Tweemalen ontmoetten wij den vijand, eerst te Hasselt, toen bij
Leuven ‚ en dit was genoeg ‚, om de twee Belgische’ legers uit een
te elsan , en in wanorde op de vlugt te jagen.
Gisteren en. heden stonden onze voorposten op twee uren afstands
van Brussel‚ en geen Belgisch leger is er meer, om den- intogl
zijner hoofdstad te beletten.
De Koning, mijn- Vader , heeft onze behaalde overwinning bij
Hasselt met blijdschap vernomen. Door mij betuigt hij Zijne inni
ge tevredenheid aan u, en alle de troepen van alle wapenen ‚ die

aan deze vorige gevechten deel namen ; en hunne pogingen veree
nigden, om dat leger te vernietigen, dat onder den naam van
leger van de Maas , zich onverwinnelijk waande.

Wij hebben nu onze taal‘ volbragt. Wij hebben gedaarĳ wat
Koning en Vaderland van om eischten.
hebben gelegevierd
over den vijand , tegen wien wij ten strijde zijn gegaan.
Met eere keeren wij terug naar onze oude grenzen. Een talrijk
leger uit Frankrijk rukt Belgie in. Zijne voorposten raken de onzen.
Wij keeren terug ten gevolge van eene schikking, die onze Sou
verein heeft gemaakt met den Koning der Franschen.
De Opperbeuelhebber ’van het leger,
WILLEM’ Prins van Oranje.
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i

dan Zijne Exellencze Mijnheer den Baron Fagel, bui
tengewoorrGezarlt en Gevolmagtígd Minister van

Z. I". den Koning der Nederlanden , te Parijs.
’s Gasvimasca, 9 Augustus, 183i.
Mmmeea na GENERAAL ‚

Een Fransche koerier, gisteren middag omstreeks 3 ure over Aken
in ’s Gravenhage aangekomen, heeft mij den brief van Uwe Exc.
van 4 Augustus, n°. 132, overgebragt. Kort daarop is Mijnheer
de Graaf de la Bochefoucauld , Zaakgelastigde van Frankrijk , bij mij
gekomen, en heeft

eenen brief laten lezen, welken de Heer

Graaf Sebastiani hem onder dezelfde dagteekening had toegezonden.
Onze Souverein, werd daarin gezegd , had den wapenstilstand
opgezegd en de vijandelijkheden begonnen; hij had daardoor de
onafhankelijkheid en onzijdigheid van Belgie geschondenI welke.
door de Groote Mogendheden van Europa erkend was geworden.
In dien staat van zaken had de Koning der Belgen den bijstand
van den Koning der Franschen ingeroepen. Hij zoude denzelven
verkrijgen, zoo hij dien noodig had, om eenen onregtvaardigen
aanval af te weeren. De Heer de la Rocbefoucauld moest mij ver
klaren, dat, indien het Hollandsche leger niet onmiddelijk binnen

de lijn van den wapenstilstand terug trok ‚ hetzelve een Fransch
leger zoude te bestrijden hebben. Indien de Koning de raadgevin
gen van een bevriend Souverein van de hand wees , dan zoude de
Graaf de la llochefoucauld ’s Gravenhage verlaten, na den brief

aan de Heeren Gezanten van Engeland, Oostenrijk, Pruissen en
Rusland te hebben medegedeeld.
Genoemde brief, Mijnheer de Generaal , is geschreven, alvorens
mijn brief van 2 Augustus, aan Uwe Exellentie afgezonden met

eenen koerier , die Mijnheer de Fransche Zaakgelastigde over Londen
naar Parijs heeft afgezonden, in laatstgenoemde hoofdstad heeft
kunnen aankomen. Waarschijnlijk zal u dezelve weinige uren
daarna geworden zijn. Gij zult dien voorzeker met den meesten
spoed aan den Heer Minister van Buitenlandsche zaken van Frank

rijk hebben medegedeeld.

De bedoelde brief zal klaarblijkelijk
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aangetoond hebben , dat de Koning , zijne troepen in Belgie doen.
de binnenrukken , noch de onafhankelijkheid , noch de onzijdiglìeid
van dat land geschonden heeft’, en het doet ons leed, dat men

dozen stap te Parijs beoordeeld heeft volgens een uit Brussel in
gezonden betoog, en alvorens de opheldering te kennen, Welke

dienaangaande uit ’s Gravenhage overgezonden waren. Het is ons
onbekend, dat de onafhankelijkheid van Belgie door de vijf Mo.
gendheden erkend zij geworden, alvorens Belgie de door dezelve
vasgestelde voorwaarden van scheiding hebbe aangenomen ;— het
is aan geen den minsten twijfel onderworpen ‚ dat de togt van het
Hollandsche leger wel verre van met de onafhankelijkheid of de on
zijdigheid van Belgie in verband te staan of dezelve in gevaar te
brengen ‚ geen ander doel heeft, dan de maatregelen van dwang
te verwezenlijken, welke door de vijf Mogendheden aangekondigd

zijn voor het geval, dat .Belgie de annexe A van het 12. proto
kol der Londensche Konferentie niet mogt aannemen, ten einde
gevolg te geven aan de grondslagen van scheiding , vervat in ge.
noemde annexe, en door de Konferentie voor onwrikbaar verklaard;

en het is onmogelijk , dien togt met den naam van eenen onregt
matigen aanval te bestempelen, zonder tevens te erkennen, dat
de vijf Mogendheden eene onregtvaardigheid gepleegd hebben door
de grondslagen van scheiding der annexe A van het twaalfde
protokol , en het beginsel vast te stellen , dat er des noode dwang

middelen zouden gebezigd worden, om dezelve door. Belgie te
doen aannemen.
Gij zult dezen brief wel aan Mijnheer den Minister van Buiten
landsche Zaken van Frankrijk willen doen lezen, die, zoo ik
mij durf vleijen, door deze lezing overtuigd zal worden, dat de

togt van onze troepen niet in het allerminste verband staat met
dat gedeelte van het Belgische vraagstuk , hetwelk men geacht
heeft voor Europa van belang te .zijn , maar uitsluitend de huis-—
houdelijke betrekkingen tusschen Holland en Belgie betreft, waar.
bij geen ander land eenig belang heeft, namelijk de bepaling der
grensscheiding, de verdeeling der Staats-schuld en eenige andere
bepalingen van minder aanbelang.
Wij vertrouwen , dat dit betoog genoegzaam zal worden geacht,
om de Fransche Regering van haar voornemen tot het zenden
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van een Fransch leger in Belgie terug te doen komen. Gij
zult aan den Heer Minister van Buitenlandsche zaken van Frankrijk
te kennen

geven,

dat, indien het anders mogt zijn, het leger

(les Konings, als alleen bestemd om tot dwangmiddel voor het
doen aannemen door Belgie van de annexe A van het twaalfde
protokol te dienen, zulks geenszins is , om tegen eene der vijf
Mogendheden .te handelen, die de Koning alle’ als zijn vrienden

en bondgenooten beschouwt, en dat dienvolgens het Ilollandsche
leger, in geval een Fransch leger zich in Belgie vertoonde, .over
de grenzen van zijn eigen ‚grondgebied zoude terugtrekken.
De Heer Graat’ de la Rochefqucauld,’ aan wien ik dozen brief,

als een antwoord op zijnen bij mij gedanen stap , heb voorgele
zen, heeft dien ’wel aan zijnen koerier willen toevertrouwen,
’welken hij over Brussel afzendt.
Ik verzoek Uwe Exeltentie mij van het gevolg, dat de inhoud
daarvan gehad heeft , .te onderrigten en de nieuwe verzekering
mijner hoogaohtixig .aan te nemen.
(geteekenä)

Vansronn van Sonar.

Zie Staats Courant N“. 198. G831.)
Aan den K Q 1u i‚ a,
Hoofdkwartier Sr. T-iummt , 16 Augustus , i831.
Ik heb de eer Uwe Majesteit te berìgten, dat de bijeenkomst
van den Maarschalk Gerard en mij heden te Thienen heeft plaats

gehad. Ik had mij gevleid, deze stad van troepen te kunnen ont‘
doen, om ze als onzijdig te lﬂten beschouwen . en ik had alleen
met een personeel eskorte terug willen blijven, om den Maar
.schalk te wachten. Dan dit werd mij onmogelijk gemaakt, door
het van alle kanten indringen der Belgische vrijwilligers, die
zelfs de stad met plundering bedreigden. Ik gaf den Maarschalk
hiervan vooraf berigt en stelde hem voor , om de stad nog heden
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met Fransche troepen te willen bezetten; terwijl de troepen van
Uwe Majesteit dan de orde in de stad zouden handhaven, tot dat

zij door de Franschen wierden afgelost. Kort daarop ‚ een wei
nig vóór 9 ure, verscheen reeds de Maarschalk zelf; vergezeld van

zijnen persoonlijken staf en een klein eskorte van dragonders. Hij
Verzekerde mij terstond, dat hij alle de noodige orders naar mijn
verlangen had gegeven , en de divisie van den Generaal Hulot in
aanmarsch was, om de troepen van Uwe Majesteit af te lossen

Ik

vond den Maarschalk bereidwillig , om aan mijne wenschen te vol
doen, en heb het aangenaam vooruitzigt, dat door deze ontmoe
ting alle zwarigheden , die door de nabijheid der twee legers en
hunne beweging hadden kunnen ontstaan, geheel uit den weg
zijn geruimd.
.
Ik verliet Thienen niet voor dat de stad door de divisie van den
Generaal Hulot bezet was. Ik wilde daardoor aan den Maarschalk
dezelfde beleefdheid bewijzen , die bij mij had aangedaan.
was te Thienen gekomen, toen deze stad nog door de te

genwoordigheid van Uwer Majesteits troepen mijn hoofdkwartier
was. Bij mijn verlaten van de stad had de Maarschalk .de op.
lettendheid, mij tot buiten de poort te vergezellen, alwaar wij
afscheid van elkander namen.
De Opperbevelhebber van het leger’,
WILLEM , Prins van Oranje.
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dan den Koiniio.

Hoofdkwartier HASSELT , i’; Augustus, i831.
Ik heb de eer, Uwe Majesteit te berigten, dat ik heden mijn
hoofdkwartier alhier heb gevestigd. De 3. divisie bezet deze
plaats en omstreken. De i. divisie is heden te Gheel en naburi
ge dorpen. De 2. divisie te Helchteren en omstreken. De twee
brigades kavalerie en de batterijen reserve-artillerie hebben deze
achterwaartsche bewegingen gevolgd.
Ik denk morgen hier te blijven , en aan de 3. divisie een rust
dag te vergunnen. Overmorgen zal ik mijn hoofdkwartier te

Eindhoven vestigen.’
De Ûpperbm/elïieblier ’van het leger,
WILLEM , Prins van Oranje,
U

_’—..——

Zie Staats-Courant N’. 198. (1831).
DAGORDER.
Hoofdkwartier Hasselt, 17 Augustus, 183i.
Mijne Wapeubroedersl de Koning ontving het berigt van den
voorspoed onzer wapenen bij Leuven, op Zondag in den vroegen
morgen, en dankgebeden zijn terstond opgezonden tot den Aller

hoogsten , die onze pogingen gezegend en met de overwinning be
kroond heeft.
De Koning heeft aan mij den vereerenden last opgedragen , om
u , wakkere krijgslieden! zijne tevöedenheid te betuigen en de in
nige voldoening, die hij ondervindt,
uw beantwoorden aan
het vertrouwen , dat gij Hein hadt ingeboezemd, door die deugden
van moed en volharding, die den Nederlandschen aard steeds ken
merken. Aan alle de troepen van alle wapenen, aan alle de
vrijwilligers en alle de oiïieieren, die de onderscheidene staven van

het leger uitmaken en onder mijne bevelen geplaatst zijn, moet
ik , uit naam des Konings, de opregte verzekering geven, dat Zijne
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Injesteit op hoogen prijs stelt de verdiensten , waarvan

zoo

ueíende bewijzen hebben gegeven in dezen gebeelen veldtogt, zoo
bij alle andere gelegenheden, die zich hebben opgedaan
, als in
zonderlieid bij den strijd te Hasselt en te Leuven.
Dit vleijend getuigenis des Konings is voorzeker de grootste vol
doening, die regtschapene en getrouwe onderdanen immer kunnen
wenscben.

Ik ben overtuigd, dat geheel het leger onder mijne

.bevelen er de waarde van beseiïen zal.

De Opperbevelhebber van het leger ,.
WIuzu, Prins van Oranje.

Dichter enz. I.) Zie vm mm Ho-ors Tiendaagsche
Ïeldtocht; II. Druk ‚ blz. 22.. Amsterdam, by Bnrsr
nu Kempen, 1831; en de fraaie vertaling van dit
sohoone Gedicht, door Auo. CLAVAREAUÌ La cam
pagne de die’ jours; Amsterdam; chez Bres!’ v/m

KEMPEN (1832); blz. 24.

_._—....-___
De GALĲÈIWS en‘. 2‚) De met roem bekende

Hofschilder van Hare M. de Koningin der .Neder
landen , Jonkheer m: Fonraxur heeft aangekondigd ‚

eene Afbeelding , in Steenplaatdruk , te zullen leveren
van de beide m; GALLIÈRES; wy beloven ons van
dat Talent niets .dan alles goeds, en weten, dat er

ook reeds een Byschriﬁ voor bestaat van den na

volgenden inhoud:

. g’

Zoo sloeg één eerloos lood den Staat twee zuilen neêr :
GALĲËBES ‚ jong in ’t staal, GALĲÈĲË, grijs in ’t wapen;
's Lands Maagd tooit met Laurier bun beider heldenslapen ‚
En, wie in ’t strijdrenspoor een zegelcroon mocht rapen ,

Hier tuigt zy ’a vijand‘ schande. en Neérlands eeuwige Eer!
I.) 3. Stuk , blz. 153, reg. 3. ‚h. a.) 3, Stuk, blz. 158, te‘. 3
16

218

’ Naar"s Konings wu enz. 3.)

N’.
.ÌÏ/..j/"WÏLLEM,
183; (1831)
bij de gratie
.

Zie Staats-Courant

Gods , Koning der Nederlanden,

Pìjirjs“van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz. ,

e/Èzi;i’ "Ênzwt
.

’

. .

.

‚ ‚

‚Overwegendekdat Wij , sedert den aanvang van den gewapenden
in België, geene middelen onbeproefd hebben gelaten en
geene opoíferingen hebben ontzien, om, met behoud van den al

gemeenenvrede , te geraken. tot voorwaarden van scheiding , die be=
staanbaarwaren met de .eer en .de belangen van het getrouwe .
Noord-Nederland ;

;Dat;.Wij. .als zoodanig beschouwd ‚ en dan ook dadelijk .hebben
aangenomen , die ‚voorwaarden, welke Ons tot dat einde door de
lieniiddelende‘Mogendheden waren voorgesteld en gewaarborgd;

. Dat; Wij echter ‚ tengevolge der jongste gebeurtenissen, de ver
vulling onzer ‚billijke verwachting omtrent de verwezenlijking van
zoodanige schikking , wederom, op de meest smartelijke wijze ver

schoven ziende , en Onze beminde onderdanen niet langer vruch
teloos kunnende doen gebukt gaan onder de lasten en kosten , wel
ke hen sedert zoo vele niaanden drukken en hunne krachten te

boven stijgen’ ‚Ons , tot behoud van het lieve Vaderland , geene keu
ze ‚heer overig blijft ,. dan om , met vertrouwen op .God en op de
regtvaardigheid onze! zaak, door kracht van wapenen de .onder

handelingen te ondersteunen , ten einde die voorwaarden van schei
ding te‚verkrijgenj-welke door de bemiddelende ’ Mogendheden als
Bìljlijlë‘eëkend‘, .en tot de vestiging’ van ’het. afzonderlijk ‚volkshe

marI’ .vim. Nû"dI‚1“d‘=’1.ae‚ïPmntbmliik;îiìnì:

- .. .ù .

. Dathbij het bevel aan; Onze‚dappeîe;vaderlandsche legerhenden,
om.

ten strijde toe te rusten, de eerste behoefte {die Wij ge

voelen , is , Ons neder te buigen voor dentroon van den Heer der
Heírscharen , en-;den .zegerrvan God‘Alinagtigyin wiens .hand het
lot der volkenis‘, op Onze wapenen af te sin‘eekenj
Willende .aan Ons getroüwe volk , ’hetwelk zich , ook .door zijn

godsdienstig ’ên. zedelijk‘ .gevoel , steeds zoo gunktig onderscheidt ,
de gelegenheid .geven, 6mï; in. .deze kommei-volle omstandigheden ,

._ öĳiâ. .Stukìblb 167 ‚ rog.’ 22.
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zich , naar het voorbeeld der voorvaderen , met ons in de bedehui
zen te vereenigen, ten einde den zoo dikwerf genadiglijk onder
vonden bijstand des Allerhoogsten,. ook nu , voor’ het behoud van
het lieve Vaderland , af te smeeken , .
Hebben goedgevonden en verstaan, ’Onzen Minister van Staat,

belast met de generale directie voor de zaken der Hervormde en
andere Eerediensten, behalve die der Boomschqíatholijke , en den

Directeur-Generaal voor de zaken van de-Boomsch-Katholijke Eere
dienst, aan te schrijven , om , onverwijld , ieder voor zoo veel hen
aangaat , de bedienaars van de godsdienst , Onzentwege , uit te noo

digen, om , op Zondag den veertienden dezer maand, op de wij
ze , die met de gebruiken en

instellingen van’ ieder kerkgenoot

schap overeenkomt, de openbare godsdienst-oefeningen hepaalde-.
lijk in te rigten , tot ernstige en plegtige opwekking van boetvaar
digheid, vertrouwen en andere godsdienstige gevoelens, in ver
houding met de omstandigheden , waarid het Vaderland zich be
vindt ‚ en voorts ‚ door ijverige gebeden, de belangen van dat dier
haar vaderland aan den Almagtigen nederig op te dragen, en zij
nen Goddelijken zegen op onze wapenen, in den strijd, welke
door eer en pligt geboden wordt, met ootmbed. af te srueeken.
En zijn Onze Minister van Staat en de lﬁrekteur-geueraal voor
noemd belast met de uitvoering dezes.
’s Gravenhage. den 1sten Augustus , 183i.
W I L L E M.

Van wege- den Koning.:
J. G. ma Mu van Srmzrrxmnr.
‘—-1a>-

Eindhoven. 1.) Zie Staats-Courant N“. 199.0831.)
Aan den Kolnna.
Hoofdkwartier Eindhoven, 20 Augustus, 183i.
Ik heb de eer, Uwe Majesteit te herigten, dat ik gisteren , den

19. dezer, mijn hoofdkwartier alhier heb gevestigd. Uwer Maje
steits troepen zijn heden allen in NoorchBraband terug gekeerd‚
’en morgen den 21. zullen zij weder hunne kuntonnem“nlen be
trekkém, op de volgende wijze:
-—_“._____‘___—__._.____..____.—__.._
I.) 3. Stuk, blz. 169, reg. 4.
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De I. divisie zal het hoofdkwartier te Breda vestigen , en de
dorpen en gehuchten in de omstreken dier stad betrekken’ De a.
divisie zal haar hoofdkwartier te Oirschot vestigm, en de dorpen
in de omstreken bezetten. De 3. divisie te Eindhoven en in de
naburige dorpen. De I. brigade kavallerie vestigt zich te Ooster
hout; de 2. hrigade te Eindhoven en omstreken.

De divisie infanterie, onder bevel van den Luitenant-generaal
Cort-Heyligers, zal zichwe St. Oedenrode en in de ommestreken

vestigen. lk denk mijn eigen hoofdkwartier te Tilburg te vesti
gen. Ik vleije mij, dat het Uwer Majesteit aangenaam zal we
zen te vernemen, dat ik gisteren van den Luitenant-generaal van
Geen uit Turnhout berigt heb ontvangen , dat hij aldaar eenen
Aide-decamp van den Maarschalk Gérard, vergezeld van een Bel
gisch oihcier ontmoet heeft, aan wien door den Maarschalk de last
was opgedragen, om toe te zien , dat, ingeval aldaar of in de na
bijheid eenige Belgische troepen aanwezig waren , dezelve op eenen
behoorlijken afstand van Uwe!. Majesteits troepen wierden verwij
derd , en alle mogelijke aanraking tusschen onze en hunne troe
pen voorgekomen.
.
Ik zie hieruit een nieuw blijk van de vredelievende gezindheid
des Franschen Maarsehalks ten onzen opzigte.
’
.De opperbevelhebber van het leger,
Wnum , Prins ’van Oranje.

nogmaals’. l.) Zie Staats-Courant N’. 199. (l83l.)
D A G O R D E B.
Hoofdkwartier Eindhoven , zo Augustus, 1831.

Bij het terngkeeren van het Nederlandsche leger in de stellingen ,
die het op den i. Augustus bezette, moet ik nog eenmaal mij
ne erkentenis betuigen voor de vaardigheid en juistheid, waar
mede alle mijne beschikkingen en hevelen zijn uitgevoerd.
Ik moet mijn dank herhalen voor den standvastigen ijver, waar.
mede alle vermoeijenis en ongemak in dezen korten, doch stren
gen , veldtogt is gedragen.
De Koning ‚ geheel Nederland, en zelfs buitenlandsche volken
i.) 3. Stuk, hlz. [69 , reg. 27.
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loten regt weêrvaren aan die edele geestdrift en deugdzame gezind
beid, die een nieuwen glans verspreidt over Hollands ouden naam.
Steeds volvaardig in het beloonen van verdiensten , doet de Ko
ning mij weten , dat uit het metaal der kanonnen, die op den
vijand zijn veroverd, eerepenningen zullen geslagen worden, die
de borst zullen versieren van mijne brave wapeubroeders.
voorzeker zal dit nieuw bewijs van ’s Konings innige tevreden
heid bij geheel het leger blijdschap verwekken. Niet minder heu
gelijk zal aan allen de tijding zijn, dat de Koning ‚ als een bar
telijk vader van zijn volk , zich binnen weinige dagen in hun
midden wil begeven, om die brave soldaten, schutters en vrijwil
ligers terug te zien , die Hem , ééne maand geleden , de verzeke

ring gaven van hunne getrouwheid en liefde; eene verzekering,
die zij op het veld van eer met’ hun bloed hebben bezegeld.
Maar dat het leger op éénen wenk marscbvaardig was en krijgs
tucht en wapenhandel kende , dat heeft het te danken aan de on
vermoeide zorgen van mijn geliefden Broeder, den Admiraal en
Kolonel-Generaal. Daarom heeft de Koning, op mijne voordragt,
terstond, besloten de groote verdiensten van den Admiraal en Ko
loncl-Generaal , die mij steeds behulpzaam was en aan mijne zij
de streed te , heloonen met het Groot-kruis der Willems—orde. Uw
dankbaar gevoel voor hetgeen gij aan hem verschuldigd zijt , is mij
ten waarborg , hoe welgevallig e, allen het besluit des Konings is.

Het wordt daarom bij deze dagorÉÍĲVPìQÎjhet leger bekend gemaakt.
De O/"Î
. ïelhebber .van het leger ,
Wi-‚—tsii.; Prins van Oranje.
“W

Icruieteekenen. l.) Zie Staats-Courant N.. 22l.
G831.)
‚
Ten einde gevolg te geven aan het bepaalde bij art. 5 van Zr.
M5. besluit van n October i830 ‚ no. 77 (Staats-Courant no. 212) ‚
Waarin Hoogstdeszelfs verlangen werd betuigd , om de. vaderlands

liefde en trouw, in de moeijelijke omstandigheden des vaderlands
betoond, later door ecnig .blijvend bewijs van aandenken te be
.loonen ‚ heeft Z. M, de Koning , bij besluit van den 12. dezerrno.
70 , het navolgende vastgesteld :

i.) 3. Stuk , blz. 170, reg. 7.
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Het bedoelde blijvend bewijs van aandenken zal bestaan in een
kruis, vervaardigd uit het in het gevecht bij Hasselt op den 5.
Augustus jl. veroverde geschut. Op de voorzijde van dit kruis zal
gesteld worden eene gekroonde W, te midden van eenen krans
van lanwerbladen en eikenloof.

De keerzijde zal versierd zijn met

de woorden: Trouw aan Koruhg en Vaderland, terwijl in het
midden, tussehen een krans van lauwerbladen en eikenloof, de
jaargetallen 1830 en 1831 zullen geplaatst worden. Bovendien zal
aan de voorzijde op de armen van het kruis het woord vrijwillig
gesteld worden , voor de uoodanigen ‚ die vrijwillig gedurende den
oorlog Koning en Vaderland hebben gediend.
Het kruis zal gedragen worden aan een lint , ter breedte van 2,3,
Nederlandsche duim, uit zes gelijke vertikale strepen bestaande ,
en zamengesteld voor de vrijwilligers uit oranje en groen ‚en voor
de overigen uit blaauw en oranje , zullende geen van deze beide
linten als eereteeken , zonder het kruis ‚ mogen gedragen worden.
Dit bewijs van aandenken zal gegeven worden aan allen, zonder
onderscheid van rang, die sedert de hagchelijke omstandigheden,
waarin het vaderland zich heeft bevonden , onder de. wapenen zijn
geweest, hetzij in land- hetzij in zeedienst, en welke kunnen ge
acht worden, deel genomen te hebben aan de krijgsverrigtingen.
Het onderscheidend teeken voor de vrijwilligers zal gegeven wor
den aan hen , die, volgens ’s lands wetten, niet dieustpligtig zijn
de, zich zonder handgeld in dienst hebben begeven.
,
Aan allen, aan wie dit bewijs van aandenken zal uitgereikt
worden, zal tevens worden-gegeven een getuigschrift, inhoudende:
de verklaring, dat
tot het dragen daarvan geregtigd zijn , met
vermelding van het korps waarbij, en van den rang, waarin zij
gediend, en aan de krijgsverrigtingen van 1830 en 1831 deel ge
nomen hebben.
w—

De 23. 1.)

Zie Staats—Courant N". 201. (l83l.)

Op den 23. Augustus hielden onze Prinsen hunnen zegevierendeìi
intogt in ’sGravenhage. Met algemeen gejuich werden zij daar
ontvangen , gelijk overal op hunnen weg; want de ingezetenen
I.) 3. Stuk, blz. I7o, reg. 28.
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van alle steden en plaatsen, die zij doorgetrokken waren ‚ hadden
gewedijverd, om op de ondubbelzinnigste wijze het gevoel aan den
dag te leggen , dat alle Nederlanders voor hun vorstenhuis bezielt. ,
en dat niet weinig verhoogd is door ’de schier wondervolle gebeur‘
tenissen der laatste weken.
Met Hetzelfde vertrouwen ‚ waarmede de Held van Quatrebras door

het leger ontvangen werd., zag ook de geheele natie haren Kroon.
prins ten strijde trekken, tot redding van ’s lands. eer, en hand.
baving harer dierbaarste belangen.
En dat vertrouwen is niet te leur gesteld; het is overtroffen ge
worden boven mate. God heeft onze pogingen gezegend, en een
vermetele vijand is binnen weinige dagen vernederd, ja.I bijkans
vernietigd geworden , door die eclit-vaderlandsche krijgsmagt , waar
op wij roem kunnen dragen ‚en onder aanvoering van dien Prins ‚
aan wiens heldenmoed en beleid reeds geheel Europa op nieuw
regt doet wedervaren.
Geen wonder dan ook , dat. de zegepralende terugkeer der beide
Prinsen in ’s Gravenhage de algemeene vreugde ten top deed stij.
gen. En zoo .zal dan ook na menige maanden van. angstvalligo
zorg Nederlands beminde Koning zijnen verjaardag als Vorst en
Vader wederom blijmoedig mogen vieren, terwijl het geheele volk
Hem en Zijn Huis dankbaar zegent.
vzw

Bedenaar. l.) Zie blz. IO4 en 1Ù5 van het Ge
schied. en Bedekunstig Gcdenkschrift-.van Neder
lands Ilerstelling, in den jare 1813, door 1.1.
vAN DER PALM, 2e druk; te Amsterdam, bij Jon.

van DER HEY en Zoon , 1828.

__o_V
De-roem van twintig eeuwen. 2.) Geschiedkundi
ge en Zinnebeeldige "oorstelling door Mr.. J. van
Lemmer; Muzijk van R. BENUCCI; Decoratiën door P.
I.) 3. Stuk’,

171 ‚ rog. 8. — 2.) 3. Stuk , blz. 175, reg. 8.
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.I. PFBIFFER, In, en toepasselijke Tafèreelen, te ze‘

mengesteld door A. P. VOITUS VAN HAMME. ‚lmaterdq
bij M. VVESTERMAN en Zoon en C. van HULST. 1881.
liefdestralen‘. J)

Wy

ontleenden deze byzon.

derheden uit het Ja-arboekjen voor HOLLANDSCBE BLĲ’
cessrieeu; blz. 81 ;’ 2. Jaargang; 1832; Ámsterd.‚
by Biuîsî’ van KEMPEN.
—’0—_

Op den 31. Auguiitus. 2.) Zie Staatsﬂourant N’.
210. (l83ll)
Dagorder voor het leger te Velde ,
van den 3:. Auguntua, 1331.
Zijne Majesteit de Koning heeft mij den vereerenden lest opgedre
gen ‚om hij het leger de tolk te lijn van de tevredenheid ‚ welke
Hoogstdezelve ondervonden heeft in het wederzien van zijne moe
dige
zoo onfeilbaar
lrrijgslieden,
bewijzen
die vangaven
het slagveld
van hunne
zijntrouw
teruggekeerd
aan del!‚ Koning,
waar
en van hunne liefde voor het Vaderland.
Zijne Majesteit is tevens ten hoogste voldaan over de tchoone
houding, de orde en de regelmatigheid, die Hoogstdezelve in alle
de onderscheiden wapens van het leger zag heerschen, bij de wa
penschouvv van den 29. en 30- dezer.
Door mij verklaart de Koning aan. alle de Generuah. en Chefs ,
die over eenig korpehet bevel voeren ‚ dat Hij voldaan is.
Het heeft heden aan Zijne Majesteit, bij het verlaten van het
leger , kunnen behagen ‚ om ‚ door een schitterend bewijs ‚ Zijne

goedkeuring te hechten aan de krljgsvorrigtingen, die het leger
uitgevoerd heeft.
De Koning heeft den Opperbevelhehber verheven tot den rang
van Veldmaarschalk, en hem ten geschenke gegeven twee dier
vuurmonden, die op den vijand veroverd zijn.

Mijne wapenbroedei-s, ik ben

doordrongen van erkentelijk

l.) 3. Stuk, blz. 176, reg. 16. — z.) 3. Stuk, hlz. 178, reg. m.
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heid voor dit treffende bewijs van goedkeuring, dat mijn Vorst
mij geeft.
Wat ik alsZoon gevoel voor den Vader , die mij beloont ‚ kan ik
door geene woorden uitdrukken; die de heilige betrekkingen van bloed.
verwantschap het meest eerhiedigen, zullen
het best verstaan.
Het is uw moed, mijne wapenbroeders , uwe volharding ‚ uwe
gehoorzaamheid aan orders en bevelenI waaraan .wij deze geluk
kige uitkomst verschuldigd zijn ‚ die aan Koning en Vaderland zoo

groote stof tot blijdschap geeft. Aan uwe verdiensten is het, dat
ik de heluoning dank weet, die mij heden is te beurt gevallen.
Door mijne ouveranderlijke en opregte toegenegenheid hoop ik u
te toonen, dat ik erkentelijk ben.
Nog heeft het aan Zijne Majesteit hehaagd ‚ om, op mijne voor

loopíge voordragt , de navolgende belooningen uit te reiken , enzv.
’——---.’—-——

Den 8. September. 1.) Zie Staats-Courant N”. 217,
(l83l.)

Dagorder voor het Leger te Velde.

Ik maak hij deze

dagorder aan het leger bekend, dat ik van

Zijne Majesteit den Koning heb ontvangen de oilìciële niededee
ling, en tevens den last, om ter kennis te brengen van het le
ger te velde, van de onderscheidene Bevelhebbers der vestingen v
en van de gedetacheerde korpsen onder mijne hevelen , dat de vij
andelijkheden tussehen Holland en België zijn geschorst ‚ voor zes
weken; welke zijn ingegaan op Maandag, den 29. Augustus, jl. ‘
ten m ure ‚ 's middags, en eindigen zullen op Maandag den 10.
October aanstaande, ten 12 ure, ’s middags.
Hoofdkwartier Tilburg, 8. September, 183i.

De Veld-Maarschalk,
(was gek.)

verlenging. 2.)

opperbevelhebber van het Leger’ ,
WILLeI, Prins van Oranje, enz. , enz.

Zie Staats-Courant N". 240 (8831)

Dagorder voor het Leger te Velde.
Ik maak bij’ deze dagorder aan het leger bekend ‚ dat ik van

I’) 3. Stuk, blz. 179, reg. 25. -- z.) 3. Stuk ‚ blz. 18eI reg. 6.
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wege Zijne Majesteit den Koning heb ontvangen de olliciële mede.
deeling, en tevens den last, om ter kennisse te brengen van het

leger te velde, van de onderscheidene Bevelhebbers der vestingen
en der gedetacheerde korpsen onder mijne bevelen , dat de wa- ’
penstilstand tusschen Holland en België, die den tienden October
aanstaande ‚ des morgens ten twaalf ure, moest eindigen,. verlengd

is geworden, op bijzonder aanzoek van de Gevolmagtigden der
vijf groote Mogendheilen, die te Londen in konferentie vereenigd
zijn, tot op den vijf en twintigsten dezer maand, des morgens
ten twaalf ure.
Het aannemen van dit aanzoek der gemelde Gevolmagtigden
verhiedtdezcrzijds alle aanvallende bewegingen , tot op het voor
noemde tijdstip.
Hoofdkwartier Tilburg, 6. October, 183i.
De VelrLMaarsehal/c ,

Opperbevelliebber van het leger ,
WILLEM, Prins van Oranje.
>—-.—’’

Dagorder. 1.)

Zie Staats-Courant N°.255. G831.)
Dagorder.

’

Ik maak bij deze dagorder aan het leger bekend, dat de wa
penstilstand heden middag is geëindigd. Het leger moet zich al.
zoo van dit oogenhlik al’ beschouwen, als in slaat van oorlog te
.gen elken vijand, die het grondgebied van’ Oud—Nederland zou
Willen schenden.
Thans moeten er alle de voorzorgen worden genomen, die de
oorlogs-toestand vordert. Ik noodig alle Generaals en Hoofdolli
eieren uit,. om aan de troepen , waarover zij eenig bevel voeren ,
de tot dit einde noodige orders en bevelen te’ geven.

lnzonderheid zij aan het leger te velde , waarover ik het voor
regt heb het bevel te voeren, de grootste waakzaamheid en voor
zigtigheid ten sterkste aanbevolen.
Hebben zij in den aanvallenden oorlog proeven gegeven van
hun’ moeden onversaagdheid, ik l‚oude mijwerzekerd, dat zij

met deze voortreifelijke hoedanigheden ook de deugd van be.
1.)’ 3. Stuk, blz. 180 , reg. 9.
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hoedzaamheid en volharding zullen paren, die in de tegenwoor

dige omstandigheden volstrekt onmisbaar is.
De Veld-Maarschalk ‚
Ûpperbevelhebl;er van. het leger,
WILLEM, Prins ’van Oranje.

———-1m>——

toen Oranje/raar ’t leger vertrok. 1.) Zie: ’s Prin
cen van ORANJES komst bij 'tLe qer. (1831; Breda,
by F. P. STERK.) blz. 7. [Gok het IV. Stuk, blz.
188, reg. 10.]

.

"——<‚——

De Prins van ORANJE. 2.) Werd ORANJE door om
migen op eene ergerlijke, en de Natie beleedigen
de, wijze, in openbare geschriften, gehoond en
miskend; ook anderen waren er toch in den lande ,
die den Held van Waterloo recht lieten wedervaren,
en luide hunne stem verhieven tegen de verdwaal

de menigte, of ’s volks snode aanhitsers.

Onder

anderen zie men het vlugschrift van den uitmunten

den Graaf VAN Ploeeaoom’, getyteld: na Pnms van
ORANJE; ’s Gravenhage; by Kroors, 1831; vervol
gens: de Kroonprins, beschouwd en geregtoaardigd
in zijne daden jegens België; Breda; by W. A. OU
KOOP; 1831; nog: m’: Pams VAN ORANJE, Bedder van
het Nederlandsche Volk,’ door F. J. HaLLo; Am

sterdam, by H, MOOLENIJZER ‚ 1881 ; als , eindelijk,
het reeds. een paar malen vermelde werkje: ’s Prin

oen van Onames komst bij het Leger. (1831 ; Bre
da; bij F. P.. STERK.)
’
i.) 3. Stuk , blz. 182, regi 5. —- 2.) 3. Stuk, blz. 183, reg. 11.
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NAREDE.
—.—._

Schrijver dezer bladen kan niet nalaten, vóór
het nederleggen der pen, den hartelijksten dank te
betuigen aan Heeren Oﬂicieren van het Nederland‘
sche Leger, maar vooral aan die van ‘s Veldmaar.
schalks Hoofdkwartier, door wier minzame en be
langrijke inlichtingen en tercchtwijzingen dit TAPE
REEL
zeker de meeste waarde heeft mogen erlan
gen‚ en waardoor Schrijver

dan

ook

met het

grootste genoegen zijnen , anders zoo hoogst moei
lijken arbeid , heeft voleindigd.

Zy, die, overi

gens, nog nader wenschen te worden ingelicht om.
trent den verderen gang onzer aangelegenheden by de

Conferentie der hooge Mogendheden, kunnen zich
met het beste gevolg bedienen van het reeds vroeger
vermelde: Hecueil de piêces diplomatiques relatives
auz’ affaire: de la Hollande et de la Belgique; III
deelen; à la Haye, chez A. D. SCHINKEL, impri

meur, el se débile à la Haye et Amsterdam, chez
les fréres van Cum’; 1831, 1882 et 1833. M‘)
9) Wy kunnen , by deze gelegenheid, ook nog ter lezing aan
bevelen: Les jìítes zhterwompues , 0u la campagne de eúîr jours.
Par A. G.
Tezamen, née Lena; Nlmègue , chez J. F. Tim!
ls; i832. Dit werkjen is opgedragen aan den Oudsten Zoon van
01m" .‚ den Erfprins der Nederlanden. Dezelfde Dame heeft
hy denzelfrlen Uitgever in het licht doen verschijnen: J. C. J. nu
SPEĲK ‚ ou le liéros de l‘E:caut.

w“) Zie het Voorberícht des Eersten Stuks in de Aanteckeruhg

.—._—.3j.jg._.__

VRIJHEIDSCÌÌREEUW.
„m ‚ .
Cum ením ínexplebiles populifauces exaruerant lílìerlatzk
síti, non nzodlbe tenzperzztam . sed nímis meracam libertalem
sz.li.e‘zs hauserzì, mm maâislratlw, et prirìczjrìes ínsequímr,

ùzslìnulat, arguit, tyralznos ’uncat, elc.
CICEBo’ de rep. I. 43.
*——_®—

Q

’

o

Is eens de keel des Volks van .Vrijhcidskreet ontftolien ,
Dan zwelgt het aan ‘t vergif zich dronken in zijn dorst;
Dan moet het Staatsgareel met orde en rang verbroken ‚
En Dwingland wordt de naam van d'allerbraafften Vorst,
De fchaamtloosheid neemt toe , fcheurt alle band in ftukken;

De Vader moet den fmaad verkroppen van zijn Zoon;
De knaap verdringt den grijze , en ’t vrijizijn wordt verdrukken,
En Wijsheid kikt niet meer waar dwaasheid zit ten Throon.
Den honden is ’t vergund , hun meefter aan te hlalïen ,
En paard en ezel—zelf fehudt zadel af en toom;

.

De moedwil en ’t geweld vreest Wetten meer noch ftraiïen,
En welvaart , vrede, en rust, verdwijnen als een droom.

Doch wat is ‘t dat weldra die Vrijheid moet volenden?
De onlijdelijke dwang en laagfteliaveiaiy,
“ranneer een echt Tyran hun hals vertrapt en lenden ‚
‚En ’t jamrend kroost verzucht in vreemde heerschappy,
Dit, Volken, is uw lot. Gy wilt het dus., Ontzinden!
Welnu . schiet vleuglen aan en vliegt het in ’I. gemoet! “

De Waarheid moet gekocht door ’t pijnlijk ondervinden;
Maar ik wil fchuldloos zijn aan ’î. haast vergoten bloed!
BILDEBDIJK.
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