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TERHAEL
VAN HET GENE ER VOORGEVALLEN IS
B I N N EN

ANTWERPEN
VAN DEN 24 , 25 , 26 EN 27 OCTOBER 1830 .

Den Zondag 24 October verscheen het leger der
patrioten voor de stad , en er wierd den ganschen dag
gevoglen en scherp geschoten tusschen de eerstgenoem
de omtrent Borgerhout , Berchem , de Markgraeve- Ley
en Wilryck , zonder nogtans genoegzaem en aenmer
kelyk voordeel aen beyde zyden. Het brusselsch leger
scheen echter altyd de overhand te hebben. Op dien
dag wierd den hertog van Saxen -Weimar aen den voet
lichtelyk gewond. Den voorigen dag had den gene
rael Chassé doen afkondigen dat alle gemeenschap
pen met Brussel , Mechelen , Loven , Lier en Gend.
hadden ophouden. Omtrent zeven uren en half des
morgends was’er aen den ingang van Berchem eenen
caisson gesprongen , welk ongeval aen eenen sergeant
der artillerie het leven kostte en eenige manschappen
kwetste , en alle de ruyten der naestgelegene huyzen
insloeg. Niettegenstaende de menigte van schildwagten
waeren de wallen vol aenschouwers. In den volgen
den nacht wierd den dyk doorgesteken en den polder
buyten de Roode- en Slykpoorten onder water gezet.
Des anderdags , 25 , verklaerde den generael Chassé
Antwerpen in staet van beleg . Eenen commissaris van
politie kwam een bevel aflezen , dat niemand zig op
de wallen mogt begeven ; maer men gaf'er geen agt
op , en zulks diende om de gemoederen nog meerte
verbitteren. Overal den generael voor eenen verrader
uytgescholden. Hoewel het decreet van den 24 december
1811 hem de magt gaf over alles na zyn welgevallen te
rrurumun
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( 3 )
gedaen ; de troepen wacren op de vlugt, geslagen , ck
tiet volk had de inerkt ingenomen én aldaer de bra
bandsche vlag geplant. In hec alicineen schoten de troe
peii inrt zoo grdoten angst , en betreesdheyd ', dat de
mečste kogels overde hoolden toget. Onze dappere ,
in tegemiddel , vogten viet' koelvioitisheyd en troffen
' er vele. De meeste die wy gezien hebben waeren
aen het been gewoud. De overwonnen vyanden zyn
met vele edelmoedigheyd door de Belgen behandeld
en de gekwetste soldaten wierden door de burgers
nae het militair hospitael gedraegen.
Zoo haest het volk van de merkt' meester was , wierd
'ér bevolen de stormklok te kleppen , waer op nog
cenige menigte andere borgers toeliepen en zig op de
byeenverzamelden. Nog voor den nacht wierden de Slyk
en Roodepoortet , den entrepôt en de gevangenis door
het volk , naer' eenen geringen wederstand", bezet. In
den avond begon men overal verschanzingen op te
werpen en de straeten te versterken .
Den ganschen 'nacht hield men niet op van dry tot
drý uren alle de klokken te stormen , om daer door
de brusselaeren to bennen te geven dat den oogen
blik daer was , on binnen te trekken
Des andcrilago , 27 , verteonde Antwerpen een zon
derling aenzien , alle de straeten waeren opgebrok on
en afgesloten met versperringen'; den alarm wierd over
al geslagen , de stormklok geklept, en de burgers lie
pen is menigte met hunue wapens nae de groote merkt
en het Meer. De Kipuorppoort", welke het den gehee
len nacht had tegenbouden , wierd welhaest overmees
terd . Om ache urco vertoonde zig de voorhoede van
het Belgisch leger , welke met groote blydschap ont
fangen wierd , onder het geroep van Leve de Belgen !
Debrusselaeren wacren zoo verheugd , dat'er vele bun.
ne geweiren uyt vreugd in de lucht afschoten . Ter
zelver tyd wierd de nationale vlag op den toren der
hoofdkerk gestoken .
Ondertusschen waeren'er gedurende den nacht vele
troepen van het kasteel in de Huydevetters-straet en
Iloogstract met geschut gekonen , meenende aldus on !
zag in te boczekien , hier non zwoer deutund le
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doen zien dat de Belgen niet vatbaer zyn voor
en men maekte zig gereed om den beidhaftige
derstand van Saragossa na te volgen. De voor
van het Belgisch leger bragt swee stukken kan
vier caissons mede , waer by men acht stukke
de wallen genomen , voegde, dacr deze laes
aengespannen waeren , wierden zy door het vol
yoordgetrokken en nae de Poogstraet gericht.
Dezen verdedigings-toestel , waer aen den vya
niet verwachtte , had jugst de uytwerking we
wenschte dat hy op ons zoude geliad hebben : d
pen kreegen bevel om alle de posten te verlaete
genomen het arsenael , het welk door hun beze
en met het kastcel gemakkelyk gemeenschap h
Omtrent den middag deed hetBelgisch leger,
atsvoering van de generaels Nypels en Mellinet
kolonel Niellon, zynen intocht langs de Kipdo
en wierd door antwerpenaren metde grootste
ontvangen. Nog geene 48 ureu waeren'er verloo,
de stad in staet van beleg was verklaerd , en
was dit met'er daed opgehouden.
Het hoofdkwartier van het Belgisch leger v
elf uren op het stadhuys.
Zoo bacst de gansche stad , het arsenael ug
derd , over was , wierd'er eenen wapenstilstar
de bollanders gesloten en onderhandelingen m
opperhoofd aengeknoopt.
Eensklaps , om twee uren , het kanon ronkt.
ge vrywilligers hadden zig veroorlofd ор de
ders in het arsenael tc schieten , en dit was
zaek der kanonnade. Den generael Chasse er
troepen ; die reeds twee dagen le vooren eere
hadden gegeven van hunne zucht tot brandstid
namen deze gelegendheyd te baet, en vierd
zelve met eene helsche voldoening en vryen
Het schielen hield nu en dan met lange tussche
den , en dan weder vuerden de vyanden uyt
kajons , inortieren en obitsers zoo verschrikkely
of 'er geen ontzet te waglen was.
Het belgisch leger har slechts eenige velds
tegen te stellen aen het grof geschut der holl
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Ledommel ran het kanon , maekten den na
verschrikkelykst.
Den angst was onder de nog overgebleven
ners ten tog gestegen , die alle ooge blikken
bunne huyzen te zien invallen of boven hus
den afbranden . Het was onvermeydelyk,

de barbaren nog aenhielden met bommen te
de geheele stad in vlam zoude staen , gelyk
noeg kon zien door het schieten nae aller
der stad ; doch gelukkig verfl- uwde het zelve
middernacht hield het geheel op , maer den bra
altyd even fel woelen ; den zelyen was zoo he
hy te Brussel en te Loven kon gezien word
Acht schepen en het kasteel hebben gedure
uren op de stad gevuerd , en zulks out dat
lieden , welke den titel van vrywilligers name
die door de Belgen niet erkend worden ,op
van het arsenael hadden afgeschoten.
Het overig van den nacht bleef in růst ;
den morgend van den 28 waeren duyzende
den van alle geslacht, ouderdom én staet op d
nae omliggende dorpen. Deze ongelukkige mod
den weg met nieuwe vermoeyenissen worstelen
kleynen regen , vergezeld van eenen styven
westen -wind , maekte de wegen onbegaenbaer
weder allerslechtst.
Den koophandel van Brussel ondergaet do
brand van den entrepot van Antwerpen een
Van 1200,000 francs ; het geen vau onzen koop
moet ook zeer aenzienlyk zyn .
Den generael Chasse is bezig, ni men uyt A
pen verneemt , met het materieel der vesting
røymen ; alles kondigt aen dat hy met zyne ond
rige krygslieden welhaesi de sterkte zal verlaete
Waer hy , indien hy gcucezzaem van levensm
voorzien was geweest, nog langen tyd wedy
tegen onze dappere hail konnen bieden .
Den ganschen nacht zyn
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witte vlag betrouwende, welke op de schepe
perde , stelde ik my voor om als parlementai
od wit Vaendel by den bevelhebber van het
te gaen . Ik wierder door den havenmeester ve
en daer het voorwerp myner zending te hebb
klaerd , deed den admirael my tot antwoord
dat hy het geen ik vroeg nietkonde toestaen
vol hy my zig by den generael Chassé aen te bie
Van die zendmg terug gekomen zynde , gaf
ring my eene schriftelyke volmagt en gelastte
nae de citadelle te gaen , alwaer den schepen
Dun den moed bad my te vergezellen , naer 11
alleen te hebben gezonden . Op eenigen afst
citadel deden wy teeken met onze witte vaen
riep ons van boven de vesting , dat wy zou
deren . By het buytenste hekken gekomen zynde
by ons eenen plaets-major , die onze vraeg
de en zonder te antwoorden heen trok , om
slag te doen . Dadelyk kwam den hertog van
Weimar aen , door 2 à 3 manschappen gevol
my herkennende als officier te zyn geweest de
deeling infanterie , welke hy dik wils' geins
heeft, zeyde by met den toon van eene brutale
telyke gramschap , dat wy brigands en spitsboes
ren , en my vervolgens toesprekende , zeyde
heb uwen naem in de nieuwsbladen gelezen ,
hy my dood te schieten , in weerwil der hoed
van parlementairen en het wit Vaendel, het
in de hand hield ; sidderende uyt alle myne
ten , wilde ik alsdan spreken , maer zonde
willen aenhooren , gebod by my henen te
dacht alsdan elken oogenblik te gaen dood
vallen , maer gelukkiglyk weygerdon de solda
barbaers bevel vyt te voeren .Den heer schep
Dun bleef nog eenen oogenblik by den vorst ,
aendacht bezig te houden , terwyl ik my very
eynde hem alzoo te beletten zyn order uyt
van op my te schieten .

