HERINNERINGEN NOPENS DE GEBEURTENISSEN EN KRIJGSVERRIGTINGEN
IN DE STAD EN VESTING NAMEN IN 18ÜO.
(Vervolg en Slot van N". 2 , Blz. 93.)

Door de van buiten bekomen versterkingen driesier geworden, waagden «enigen liet,
zich met driekleurige linten of kokardes te versieren ; talrijke benden trokken de stad door.
De posten werden diensvolgens versterkt; zoo kommandeerde o. a. dien dag de majoor
VON HOFF de boofdwacbt, de majoor UIEPPE het piket op St. Aubin en bij het hotel van
den generaal VAN GEEN; kapitein CRIESFELD den post van 80 man aan het Arsenaal, de
2e luitenant VF.RNEJOUL dien aan de Comcdie. Wel verre van zich door de genomen
maatregelen te laten afschrikken , groeiden de attroupementen , ofschoon zij zich, wel is
waar, geenszins in de onmiddellijke nabijheid der militaire niagt vertoonden , steeds aan,
en waagde men het zelfs een klein gedeelte der stad met een driekleurig vaandel te doorloopen. De generaal gaf last , indien het volk zich verstoutte zich met die vaandels
in 't gezigt der posten te vcrtoonen , of bij het plegen van de minste aanranding of baldadigheid , onmiddellijk op bet volk te vuren. De stukken op het kasteel waren geladen ,
en alles liet het ergste voorzien. (Erg, onder anderen, ook in de gevolgen voor velen
onzer , doordien verscheidene niet in dienst zijnde, maar zich in hunne woningen of op
straal, zelfs in burgerkleederen bevindende officieren—bij welke gelegenheid wij slechts
aan den generaal der artillerie HOWEN denken — als represaille vermoedelijk door het graauw
waren vermoord geworden en zeker het ergste zouden te vreezen hebben gehad). Gelukkigerwijs wisten eenigc betergezmden deze onheilen voor te komen ; de zamenscholingen
met hare oproerleuzen bleven buiten hel oog der troepen en doorliepen slechls hel
gedeelte van de St. Nicolaasslraat , door de stegen achter de Hal, over de Sambre-brug
naar Jambe en den Luik-Luxemburgschen straalwcg. Drie leden van 't gemeente-bestuur
vervoegden zich tot den generaal op de citadel, ten einde zich met hem nopens het
draj'en van cocardes en het planten of opsteken van vaandels te verstaan ; rnaar deze
daarin niet toegevende, namen zij op zich , zorg te dragen dat zulks voortaan niet
meer zoude geschieden , en het buitenvolk de stad nu verlaten hebbende, keerde in den
avond de rust weder eenigzins terug, echter niet zonder dat eenige op afgelegen punten
zich alleen op straat vertoond hebbende officieren — o. a. de kapitein BOUCHER — door
het gemeen waren aangerand geworden.
Eene dagorder werd aan het garnizoen , ten gevolge der gebeurtenissen van dien dag,
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uitgevaardigd; zij schreef de gedragsregelen voor, die onder dergelijke omstandigheden
te observeren zouden zijn , waarbij het dragen van kokardes met de Namenschc kleuren — zwart en geel — oogluikend toegelaten werden.
Van het begin der onlusten af werden aan de troepen buitengewone uitdeelingen van
brood, bier en jenever verslrekt; dit had eene goede uitwerking, maakte hun de ongewone, inderdaad vermoeijende dienst een weinig dragelijker, en eenig zich bij de
manschappen openbarend misnoegen , hoe gering dan ook , werd er door tot bedaren
gebragt.
De gewapende burgcrwachters , zich bij iedere gelegenheid weinig voordeelig onderscheiden hebbende en hun onnut herhaaldelijk gebleken zijnde, werden den 11'1»"
September uitgenoodigd , zich niet meer gewapend te vereenigen , waardoor hun tijdelijk
hcstaan ophield, zonder dat men ze ontwapende.
Den 12dt» September werden op de diligence, die reeds niet meer het Koninklijk
wapen voerde, 4 kisten met geweren in beslag genomen, bestemd tot gedeeltelijke bewapening van het platte land van Charleroy; die geweren werden op de citadel gebragt
'ot groote spijt der kwalijkgezindcn , welke zich in grootc scharen verecnigden , zoodat
de marechaussee te paard hen uiteen moest drijven.
Denzelfden 12'1"" September zou als gevangen binnengelransporleerd worden, om voor
een krijgsraad te regt te staan, zekere BRINCOUR van Arlon ; deze cmbaucbeur en
oproerstoker bad de miliciens der ligling uit bet Groothertogdom Luxemburg door
verleidelijke middelen aangespoord aan de oproeping niet te voldoen , maar bij de nieuwgevormde Belgische vrijkorpscn te dienen; verscheidene lolclingcn hadden bereids naar
hem geluisterd of waren gedeserteerd ; tijdig daarvan onderrigt, had de generaal VAN
GEEN den luitenant der marechaussee te Marehe., last gegeven, hem op te ligten en
gcvankclijk naar Namen te voeren. Vernomen hebbende dat het volk eene poging ter zijner
Gunste beproeven en trachten wilde hem door geweld te bevrijden, zoo kreeg de majoor
DUPI> E van de 12e afdeeling , order, zich met 100 man huilen de l'orle-de-Jambe te
begeven, een detachement daarvan op den , aan den Luxemburgschen weg gelegen , berg
St.-Barbe te posteren , en indien het gemeen iets ter zijner bevrijding durfde ondernemen , geweld met geweld te keer te gaan , terwijl de artillerie der citadel hevel had
den majoor krachtdadig te ondersteunen, /eer wijslijk onthielden de slechlgezinden
Zich van ecne ernstige demonstralie, en BRINCOUR werd in eene der donkerste kasemattcn
Geworpen en een krijgsraad benoemd om hem te regt te stellen.
Eindelijk geschiedde dien dag de eerste uildeeling der campagne-vivres.
Den 17<icn September werd de vesting, ingevolge hekomen last van het Departement
van Oorlog, in staat van beleg verklaard, en die gewigtige gebeurtenis bij proclamatie,
roet aanmaning tot rust , aan de ingezetenen bekend gemaakt. De provinciale kommanu a n t , generaal-majoor DE ROISIN , werd tevens lot bevelhebber der troepen in de vesting
benoemd , terwijl de bezetting eene versterking van een detachement van het regiment
l'gte dragonders N". 5, ter sterkte van l officier en 25 paarden, benevens van eenige
samengetrokken detachementen marechaussee, die het in opstand zijnde plalte land
hadden moeten verlaten , verkreeg.
Een policie-reglement werd vastgesleld en door den bevelhebber den volgenden dag ,
eveneens bij proclamatie en aanplakking , algemeen bekend gemaakt.
Dien dag was de sterkte en zamenstelling van het garnizoen , als volgt :
Bevelhebber in het 6° grool militair kommando , luit.-generaal VAN GEEN ,
adjudant
»
»
,
luit.-kolonel VAN SWIETEI» ,

Hl. S. 2. D. N". 3.

2

l UI
direcleur der C1' artillerie-directie, l u i t . -generaal HUWEN ( t l ,
»
o 6' forlificatie-dircetie , kolonel OFFEIUIAITS ,
militaire intendant , KOMAK ,
bevelhebber der troepen , gencraal-majoor DB AOISIN ,
plaatselijke kommandant , kolonel VAN DIKVI \BRUCGE ,
kominandant der citadel , majoor KOEST ,
eerstaanwezend ingenieur , majoor Kom. ,
eerstaanwezend officier van gezondheid, chirurgijn-majoor Lu. FALI.OT ,
12" afdecling infanterie (2), regimenls-kommamhnt , kolonel STOEUKEH ,
1° balaillon (3)
offic. 11, onderoftic,. 51, maiischapp. 'l\'t ; koimnandanl kolonel VAN
'l' K J L I N O K N (4) , (ad interim
kap. MULLER)
3
»
7
»
124; d e t a c h e m e n t ,
2»
»
16
»
31
«
NOS; majoor DUPPE ,
3"
reserve-« en school
8
»
12
»
50; kapitein L K M A I T R E ,
18" afdeeling infanterie (Ei) , rcgimenls-kommandanl , kolonel KNOI.I. ,
l" bataillon
offic. 7, onderoftic. 18, manschapp. 23; d e t a c h e m e n t ,
2"
»
i 17
.
29
» fi()8 ; majoor HOEST ,
3"
»
» 18
»
51
»
580; majoor Scuncii ,
reserve » en school
»
4
«
O
»
14; kapitein Ilouiios ,
Artillerie, bataillons- kommandant , luitenant-kolonel TENGBERCEN ,
5" bataillon (6)
offic. '20, onderoffic. 35,manschapp. 489; majoor SPAHGENBKRG (71,
25; 2"" luitenant HEIJE ,
reg. Hgte drag N". 5
50; kapitein DUPONT ,
komp. K. marechaussee
Totaal. . offic. 107,onderoffic.213, manschapp. 3175
Den 2'2sll'n September werd de tcmporaire krijgsraad benoemd , bestaande uit 1 president , l auditeur militair (de heer BIOURGK) en 6 leden ; reeds den volgenden dag
hield hij zijne eerste zitting.
Ook was bereids door den generaal VAN GEEN de raad van defensie zaniengeslcid , en
waren daarin benoemd de onderstaande korpskommandanten en hoofdofficieren , welke , onder
voorzitterschap van den luitenanl-gencraal , ten zijncnt hunne zittingen hielden , als :
generaal- maj. DE IVoism , opperbevelhebber,
kolonel
VAN DIEPENBBUGGE , plaatselijke kommandant ,
kolonel
GUICHERIÏ , kommandant der 2" brigade 4" divisie i n f a n t e r i e ,
kolonel
STOECKEB ,
»
n 12° afdeeling infanterie ,
kolonel
KNOLL ,
»
» 1 8"
»
»
(1) Koet daarna vertrokken, als benoemd tot opperbevelhebber der vesting Bergen (Mons).
(2) D? afdeeling had gedetacheerd: haar 2° bataillon te Philippeville , het reserve-balaillon
(5) Dit bataillon detacheerde l komp. Ie Marienburg en l komp. te Dinant.
(b{ De kolonel VAN TEIJLINGEN wevd benoemd tot opperbevelhebber der vesting Philippeville.
(5) De afdeeling had gedetacheerd: haar l" bataillon te Gharleroy, het reserve-batailkm
"{«) Dk tart«H'o« had gedetacheerd: l kompagnie te Philippeville, een klein detachement
te Marienburg en Dinant.
(7) Deze hoofdofficier wevd benoemd tot tijdelijken kommandaut der artillerie te Dina»t.
Majoor» k la suite waren bij de 12" afd. inf. de majoor VAN HOFP en bij de 18» afd. inf.
de majoor DUFRESNEL ; deze werd echter kort daarna gedetacheerd Ie Charleroy, ter vervanging van den Init.-kolonel VOLCKHKMKR.
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OFFERHAUS , directeur dei' fi c forlificalie-direclic ,
VAN SWIETEN , van den gcncralen staf, adjudant in het 6« groot militair
kommando ,
luit. -kolonel TENGBERGEN , kommandant van het i>° bataillon artillerie ,
majoor
KOOL , eerstaanwezend ingenieur ,
kapitein
DUPONT , kommandant der komp. Koninklijke marechaussee,
milit. intend. ROMAR , als griffier (1).
Hij eene van zijne eerste dcliberatiën werd bepaald , dat de cunetten der grachten ,
tusschcn de Itrnsselsche en Leuvcnsche poorten, met water gevuld en de wallen aldaar
met geschut beplant zouden worden , om een mogelijken aanval van buiten af te weren.
Met die werkzaamheden werd onmiddellijk een aanvang gemaakt.
Intusschen was men steeds buiten alle gemeenschap met het leger en zonder eenige
de minste tijdingen , bevelen of anderzins van de Prinsen gebleven ; het allerwcge in
opstand zijnde platte land had de communicaliüii onderschept , en de operatic» hadden
zich niet tot de nabijheid van Namen uitgestrekt. Van de divisie COIIT-HEIJUGEBS had
men nu en dan bij geruchte — waaraan men echter weinig vertrouwen koude schenken — wel iets vernomen , maar hare marschrigting was te veel bepaald in de rigling
v
»n Leuven geweest , zonder zich zuidelijk genoeg en niet verder dan Wavre nit te
breiden , om ecne verbinding te hebben kunnen of willen daarstellcn ; en algemeen genomen , scheen men aan het groot hoofdkwartier of weinig belang in hel lol der vesting
te stellen , of hetgeen eerder moet verondersteld worden , zich een te groot denkbeeld
v
an hare hulpbronnen, haar verdedigingsvermogen, de sterkte en den geest van het garnizoen en zijne bevelhebbers te hebben gevormd. Zeker is hel dat men weinig of bijna
lioegcnaamd niets vernam, waardoor de kwaadwilligheid te beter spel bekwam. Teneinde
toch eenige berigten in te winnen , bad de generaal VAN GEEN reeds meermalen , maar
steeds vruchteloos, beproefd, door middel van vertrouwde personen tot het hoofdkwartier
'les prinsen FUEDERIK te doen doordringen ; eene laatste poging was beter geslaagd :
'iet was den 1°" luilenant VAN LIESHOUT , fungerend adjudant van den kommandant der
2e brigade der 4° divisie infanterie , gelukl , verkleed door de in opstand zijnde landstreek , gemeld hoofdkwartier te bereiken , weder veilig in de vesling Namen terug
te
keercn , en eenige lijdingen en bevelen mede te brengen (2) ; maar een en ander
was reeds vrij lang geleden , en sedert had men slechts het bevel tot in staat van belegverklaring bekomen.
Dusdoende ging het zijnen dagelijkschen gang , nu meerder , dan minder rustig j
"Och de ongelukkige uitslag onzer wapens Ie Brussel , spoedig bekend geworden
Z1
jnde , bragt cenen buitengewonen slechten indruk Ie weeg , en , ofschoon het volk
zulks wel niet Ie openbaar uitle , smeulde de kool Ie beter onder de asch. Het garnizoen
werd heimelijk bewerkt , en hoewel er nog geen openlijk verraad bij de officieren van de
"ezelling gepleegd , ja de schijnbare geest nog algemeen , vooral bij de minderen , goed
m
°gt genoemd worden , en er zelfs nog niet één voorbeeld van desertie in de gelederen
bekend was , zoo waren loch reeds verscheidene officieren heimelijk aan hunnen eed
ontrouw geworden. Het gunstige oogenblik was nog niet voorhanden , maar zou
s
poedig aanbreken , en inlusschen Hel men den lijd niet verloren gaan , maar wachtte
luit. -kolonel
luit. -kolonel

_ (*) O m reeds vermelde redenen kon de directeur der 6' artillerie-directie, de luit.-generaal
HOWEN, daarvan geen deel uitmaken.
(2) Hij werd daarvoor later benoemd tot ridder van de Militaire Willemsorde 4° klasse.
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met ongeduld don l""" October a f , om de smeulende vlam Ie doen uitbarsten. De
overgave en bcmagliging door liet volk , van de stad en vesting Bcrgen-in-llenegouwcn
(Mons), welke zicb , ofschoon ccne bezetting van 5000 man tollende , niet langer had weten
te verdedigen ; gelijksoortige overgave van andere vestingen in de omstreken , welke in de
laatste dagen van September plaats hadden en dadelijk op overdrevcne wijze bekend
werden, deden de goede verwachting en de hoop te meerder l i j z e n , en den op verraad sleunendcn moed te beter aanwakkeren.
Het verbeidde oogenblik was de l Blcn Oclober, het gewone tijdstip waarop in rustige
tijden , de opgeroepene miliciens naar hunne haardsteden terugkeeren , welke maatregel
thans niet van toepassing kon zijn. Wel denkende dat de Zuid-Ncderlandsche nog
dienslpligtige miliciens , door hun gedwongen verblijf onder de wapenen , erg misnoegd
zouden worden , had men, — d e Belgische officieren vooral , — hiervan meesterlijk parlij
weten te trekken om hen krachtig op te stoken , terwijl men , als u i l w e r k i n g van dergelijke
middelen , niet twijfelde of een gedeelte der staande armee zou zieh bij hen aansluiten
en zij gezamentlijk aan het muiten raken; dusdoende zou het getrouw blijvend gedeelte van het garnizoen tusschen twee vuren geraken, en men ligt spel hebben om het
geheel te overmeesteren. Gelijk men verwachtte gebeurde hel ook grootendcels.
De hooge militaire autoriteiten waren van dit alles onderrigt ; men mag echter
vragen , of de door hen genomen maatregelen geëvcnrcdigd waren aan het gevaar en
aan het gewigt der omstandigheden , waarin men stond te geraken ?
Op de citadel was inmiddels, boven het reeds vernielde , niets verder ter opname der
troepen uit de stad gedaan ; de bakovens waren niet in gereedheid , en , onder meer
andere zaken, was vooral dit gewigtig punt verzuimd.
In den avond van den SO1"6" September begon het militaire oproer dan ook inderdaad
reeds; de kazerne-wacht, onder bevel van den kapitein DOMINICUS der 18° afdceling, was
ontoereikend orn de orde te handhaven , en dit te minder , daar de Belgische officieren
hunne manschappen heimelijk aanspoorden ; de 2° en 5' kompa;;nié'n van het flank- of
a' bataillon der 18C afdeeling, onder kommando der kapiteins COUSOT en B A R O N ,
mogten onder de meeslgevaarlijke gerekend worden ; lot hen wendde zich dan ook het
eerst den onmiddellijk met eenige officieren toegesnelden kolonel KNOLL, om hen door
krachtige krijgsmanstaal tot hun pligt terug te brengen , en wel met zoodanig goed
gevolg, dat binnen ys uur tijds de ganschc 18" afdeeling weder lot orde was teruggekeerd. Deze betere stemming werkte dan ook gunstig op hel nevens haar liggend
bataillon artillerie, zoodal het den kort daarop, met eenige officieren, derwaarts gcspoeddcn
luit.-kolonel TENOBEBOEN gelukte , dien troep tot pliglbesef lerug te brengen.
Moeijelijker ging het bij de 12" afdeeling; deze meerendeels uit Luxemburgsche miliciens — die steeds eene bijzondere aanhankelijkheid voor hunne haardsteden aan den dag
leggen — bestaande , was als toomeloos, en daar aanvankelijk slechts weinig officieren
dezer afdeeling ter plaatse aanwezig waren , gelukte het slechts na veel moeite, na langen
tijd en door medewerking der reeds genoemde korps-kommandanten , ook bij dit korps
de orde lijdelijk Ie herstellen (1).
Het gebeurde van dien avond maakte natuurlijkerwijs het onmiddellijk bijeenroepen van

(1) De konimandant dier afdeeling had niettemin, eenige dagen vroeger, daarover in den
raad van defensie geïnterpelleerd, verklaard, dat de goede geest bij zijne afdeeling zoodanig was, dat hij daarvoor instond; die der 18° al'dceling had zich wijslijk onthouden,
eene dusdanige verklaring af te leggen.
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den laad van defensie noodzakelijk, hetwelk dan ook door den generaal VAN GEEN, die
door afgezondene officieren voorloopig met de toedragt der zaken werd in kennis gesteld , geschiedde. Na den schijnbaren terugkeer lol de orde in de kazerne, waardoor eenige
officieren haar weder konden , en de bovengenoemde 2 brave hoofdofficieren — om aan
de beraadslagingen van den raad van verdediging deel te nemen — haar moesten verlaten , bekwamen de slechtgezinden weder ruimer spel. liet duurde dan ook niet lang,
of Belgische officieren en onderofficieren, gedeeltelijk verkleed en vermomd, zetleden, door
de duisternis begunstigd, hun ellendig, eed- en pliglvcrzakend pogen v o o r t ; en wekten
de reeds rustende of slapende miliciens weder op; alles sloeg op nieuw aan het muiten,
en om l uur na middernacht was dan ook de opstand weder algemeen ! De wacht was
onvermogend ; de soldaten verlieten gekleed en gewapend de kamers, terwijl er uit deze
veelvuldig gevuurd werd. Ten spoedigste werd de generaal VAN GEEN , bij wien de raad
van defensie nojj bijeen was, daarvan onderrigt; deze had met algemcene stemmen besloten , de miliciens, na inueming der wapens, voorwaardelijk weg te zenden , en terwijl
eenige leden er op aandrongen , dat eerst de notulen van het in den raad verhandelde,
«ouden worden geresumeerd en geteekend, begrepen de reeds meergemelde hoofdofficieren , dat hunne tegenwoordigheid in de kazerne en bij hunne troepen meer dringend geboden we rd en noodzakelijker was. Zij spoedden zich dan ook derwaarts , eerst
later gevolgd door den kolonel der 12° afdeeling, en vonden de gisting veel erger dan
'n den vroegen avond. De opstand was weder algemeen ; gewapend, met de bajonetten
op de geweren, stonden de troepen gedeeltelijk op de plaats der kazerne, terwijl op de
trouw blijvende officieren en manschappen aanhoudend uit de kamers en vensters gevuurd werd. Met veel zelfsopoffering en moeite gelukte het eindelijk , door toepassing
van de verkregene volmagt tot wegzending, na ontwapening , bij de verschillende korpsen
de orde te herstellen , en eindelijk den dageraad te bereiken (1).
Den lstc" Oclober bleek reeds des morgens vroeg, dat het gebeurde in de kazerne
«een geheim voor de burgerij gebleven w a s , en dat zij de verwezenlijking harer hoop
verwachtte; in groolen getale vond men het volk allerwege op straat, en onmiskenbaar
^as het dat in aller gemoederen opgewondenheid heerschle : de detachementen infanterie
en artillerie bevonden zich, gelijk gewoonlijk, op de hun aangewezene posten, en men
"as als het ware voorbereid, toen plotselings omstreeks 83/4 nur het gevecht op de
'narkt (Place d'Armes) een aanvang n a m , en wel vermoedelijk (wij zeggen vermoedelijk,
dewijl hel ons toeschijnt , dat, vooral bij omstandigheden van dien aard, bij ongeregelde
en
> ftclijk hier, bijna gelijktijdig op verschillende punten ontstane gevechten , het moeijelijk
v
alt sommige bijzonderheden geheel naauwkeurig Ie vermelden en de waarheid zóó juist
sis men wel wenschlc op te sporen; cene bemerking welke ook geldl voor het gansche
verhaal des gevechts) aan de hoofdwacht; waarop onmiddellijk alle versterkingen naar
de aangewezene, vroeger bepaalde punten, rukten.
Zoo wij ons niet vergissen, kominandeerde de kapitein MULLER van de 12" afdeeling,
San de Portc-de-Fer of van Leuven; de kapitein WEDER dierzelfde afdeeling, den post
»an het arsenaal; de kapitein DE VILLKRS DE FOI>BNEAU van de artillerie, dien aan de
(2) Vreesden wij niet, door het noemen van eeni^e officieren, ons o n w i l l e k e u r i g , welligt
«nn verzuim en dus aan onbillijklieid jegens andeie u-huldig te, maken, 7.00 zouden wij
zeggen, dut te dezer gelegenheid, behalve de reeds genoemde hcwfd-kommundanten , zich
bijzonder onderscheidden: de luit.-kolonel VOI.CKIIKMEII , majoor SCHOOI , kap.-adj. OUDEMANS
PU dn 2llc" l u i l e n n n t HE VEBNYOVI. , nlle van de 18° afdeeling infanterie, en de l'"" luilenant.
V
AN INGEN van du aitilleiie.
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mobiele Sambre-brug ; tle kapiteins CIIIBSVELU \ a n (Je 12r en BOUCHKR van de 18e,
respectievelijk die aan het Seminarium en op St. Aubin ; de 2'le l u i t e n a n t CIKLISSEN van
de 12" afdeeling, den post aan de St. Nicolaas en de kapitein
dien aan de
Brusselsche poort, terwijl de majoor VON HOFP van de 12" afdeeling, kommandant dei
hoofdwacht was.
Het schijnt dat het gevecht daardoor ontstond , dat eenige belhamels onder de overgroole kwalijkgezinde massa welke op de markt stond , herhaaldelijk een schildwacht
van de hoofdwacht poogden te ontwapenen, welke ter verdediging eindelijk zijn geweer afvuurde, waarop spoedig een algemecne aanval van het volk op de hoofdwacht volgde; deze antwoordde met pelolonsvuur , m a a r , zoo het schijnt te erg bestookt , trok zij al vechtende en van alle zijden aangevallen , na eenen tamclijken
wederstand, waarbij van weêrszijde, maar vooral bij de burgers nog al verliezen aan
dooden en gewonden geleden werden , op de citadel terug.
Terstond nam het volk de steenen der straten op , rigtte een aantal haricaden op ,
en begon gelijktijdig de meeste posten aan te vallen.
Bij de woning van den kolonel KNOLL slechts een piket van eenige manschappen
staande , werd hetzelve spoedig overweldigd en o n t w a p e n d , en daar vond men een vrij
aanzienlijken voorraad scherpe patronen , welke daar juist niet zeer veilig bewaard
waren. Van hier begaf het volk zich naar de St. Nicolaas-poorl en viel haar onmiddellijk aan. De wacht verdedigde zich langdurig en dapper ; tot 3 maal toe werd de
post, ook van de zijde der glasblazerij bestookt zijnde, genomen en hernomen; doch
nadat de kommandant , de brave luitenant CIELISREN , verscheidene wonden bekomen en
men een tamelijk verlies geleden had , moest men , na alvorens het geschut vernageld en
het laadgcreedschap onbruikbaar gemaakt of in de gracht geworpen te hebben , langs
den wal terugtrekken.
De Porte-de-Fer werd met niet minder onstuimigheid aangevallen , maar ook niet minder
goed verdedigd. De kapitein MULI.KK reeds in den beginne gekwetst zijnde , nam de
dappere l"* luitenant STASS het kommando op zich , en wist hij zich op de eervolste
wijze te handhaven. Tirailleursgewijs rukten de poort- en poslbezcltingen builen hunne
tamboers om de aandringende vijanden te verdrijven ; op dezelfde wijze trokken zij
terug, van vrij nabij gevolgd; doch zoodra de vijand onder het wcrkdadig bereik van
het geschut der verschansing was, brandde dit eenige karlelsschoten of granaalworpen
op hem af. Ook uil de huizen werden onze troepen vooral krachtdadig beschoten , en
tegen dit bijna veilig schot was minder te doen. Op deze wijze werd allerwege het
gevecht een groot gedeelte van den dag voortgezet ; het geschut en klein geweervuur
van het kasteel ondersteunde de in de stad kampende strijders met zijn veilig, maar
al te plongerend schot, echter niet zoo werkdadig als wel had kunnen geschieden. De
post aan de mobiele Sambrc-brug, waar de liclgiscbe l" t c luitenant Du MoiniK» van do
18e afdeeling , de infanterie kommandcerdc , verdedigde zich , ofschoon herhaalde malen
aangevallen , eveneens met het beste gevolg. De detachementen aan de Brusselsche poort
en aan het arsenaal werden minder hevig aangevallen , waartoe hunne ligging onder
het dominerend v u u r der citadel niet weinig zal hebben bijgedragen.
Het volk waagde ook een aanval tegen den opgang van het kasteel (te picd du chaluau]
en beproefde eveneens langs den zoogenaamden Kanonweg en Rampc-Vertc door te
drin"en ; eenige geweer- en karlelsschoten waren cchlcr voldoende orn hetzelve met
bchloedde hoofden af te wijzen en van alle verdere poging Ie dier plaatse te doen afzien.
Alle p o s t e n , op één n a , handhaafden zich en t r o k k e n , eenige, slechts na herhaald
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bevel op de citadel terug. Om een bewijs Ie le\eren van de vijandige ge/.indhcid uok
der geestelijkheid, zij hier vermeld, dol zij zich niet o n t z a g , uit de kelders van hel
Seminarium bij het bisschoppelijk paleis , op onze troepen te schieten , en dat de daar
kommanderende officier genoodzaakt was herhaaldelijk door de luiken te laten vuren ,
om aan dusdanige schandelijke handelingen paal en perk te stellen.
Keeds kort na het begin der vijandelijkheden, was hel gansche , niet in onmiddellijke
dienst zijnde gedeelte van het garnizoen , de kazerne uilgemarschcerd en op de citadel
teruggetrokken , bij dien ontijdigen maatre;;el een voorraad van omtrent 7000 brooden in
de daar gelegen garnizoensbakkcrij achterlatende, terwijl op het kasteel niets van dien
aard voorbanden was , en er nog geene gelegenheid bestond in dit gebrek te voorzien ;
eene omstandigheid welke van hoogslgewigliycn invloed op de latere verdediging, de
verdere omstandigheden en de bezctlioiiding dier sterkte was !
Nadat het gevecht bijna den ganschen dag had geduurd , zond de generaal VAN (J K EN
de Belgische kapitein BOUIION van de 18" afdeeling , met den trompetter der dragonders,
als parlementair tot het Stedelijk Bestuur , om hetzelve t« doen kennen , dat bij de stad
zoude ontruimen en de troepen op de citadel t e r u g t r e k k e n , doch dat, indien de burgerij
nog verdere vijandelijkheden durfde plegen, hij de stad niet zou sparen, maar baar
des i i i K H l , in een puinhoop veranderen. (De ligging van het kasteel was daartoe voorzeker zeer geschikt; de werkelijkheid van dusdanige voornemens, en vooral b e t t e n uitvoer brengen daarvan mag minstens betwijfeld worden ; het zijn van die uitdrukkingen , even
als die van zich in de lucht te doen springen; onder de puinhoopen te bedelven; lot den
laatslcn droppel bloeds Ie verdedigen , en dergelijke meer , welke Ie veelvuldig gebezigd ,
maar helaas! te weinig in praktijk gebragt worden. — H o l l e w o o r d e n , afgeslclene gezegden, zonder beteekenis !) De eigendommen welke de militairen verpligt waren geweest in de stad achter te laten , moesten onder bescherming en verantwoordelijkheid van
gemeld bestuur worden gesteld. Men zich dienaangaande verstaan hebbende, nam hel
gevecht weldra allerwege een einde , en replieerdcn dan ook alle posten op de citadel,
"adat bet geschut vernageld en het laadgereedschap onbruikbaar gemaakt was. De
posten aan hel Sambre-brnggenboofd , ter weêrszijdc der rivier, bleven echter nog bezet.
l*e generaal later nog in twijfel gebragt, of ecnige stukken geschut welke zich op
Bastion 5 (tussehen de Drusselscbe- en Fer-poort gelegen) wel vernageld waren geworden , zoo gaf bij aan een onderofficier der artillerie , nog zeer laat, den last, zich met 10
inan i n f a n t e r i e derwaarts te begeven, en indien gemeld Bastion nog niet door bet volk
bezel w a s , de vernageling nog te bewerkstelligen. Des avonds om 10 uur begaf gezegde
onderofficier zich derwaarts, doch bij eerslgemelde poort komende , werd bij weldra met
geweervuur ontvangen , waardoor weder een kortstondig gevecht ontstond Thans overlu
'gd dal het bastion bezet was en de vijand goede wacht hield , keerde hij zonder
verlies naar de citadel terug; kort daarop gaf de l"" luitenant STASS de verzekering,
dat men niet verzuimd had bedoelde vuurmonden te vernagelen.
De troepen hadden, over 't algemeen genomen en zonder uilzondering van landaard,
behalve het detachement kavallcric — welk op 1 man na geheel uit Belgen bestond en
niets verrigttc — zich uitmuntend dapper gedragen. Noord- en Zuid-Nederlanders hadden
zich even braaf van bunnen pligt gekweten, en negens had men bij diegenen die niet
n
vorigen nacht weggezonden , maar in de gelederen gebleven waren , verraad bespeurd ;
°°k gedurende het gevecht bij de officieren n i e t , hetzij dat z e , hetgeen bij velen
N
-iarschijnlijk i s , door de omstandigheden medegesleept werden , belzij dat ze het oogenbbk ug niet geheel geschikt oordeelden, en zich Ie onzeker aangaande den uitslag
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den slrijd waanden. Aan allen komt dus lof toe , en hel is alleen uit vrees van ware
betoonde verdienste onvermeld te laten, dat v\ij hier de namen nicl noemen van diegenen die zich meer bij/onder onderscheiden hebben. Aldus handelende, betreuren wij te
meer dit Ie moeten geraden oordeelen, daar de officióele verleende belooriingen niet
geheel den maatstaf der ware verdiensten aanduidden; ook door de onfeilbare stem der
publieke o p i n i e , bij eenigen in geenen dcele bijval vonden , terwijl zij anderen die vergeten
werden , gaarne de verdiende erkentenis hadden zien erlangen (1).
Het wederzijdsch geleden verlies is moeijelijk , of beter gezegd, onmogelijk juist Ie
bepalen ; van hel garnizoen kon een aantal gekwetsten naar de citadel getransporteerd worden, bet mecrendeel moest echter in de slad achterblijven en daar verpleegd
worden ; met de dooden was dit eerste eveneens het geval. Het geheel verlies aan gesneuvelden en gewonden van het v o l k , kan op "25)0 a 500 geschat worden; eerstgemelden werden, in navolging van Brussel, gczamentlijk op een, als Place des Marlyrs
herdoopt plein , begraven en hun een eenvoudig hardslecnen monument opgcrigt. Verscheidene officieren, die bij het vernemen van het alarm zich naar hun korps wilden
spoeden , werden in hunne woningen of op straat gevangen genomen.
Den 2''«" October werden nog eenige vuurmonden enz., uit het arsenaal in de stad, 't
welk uithoofde het te zeer onder het gesehut der citadel l a g , door het volk niet durfde
in bezit genomen te w o r d e n , over de tijdelijke Sarnbre-brug naar het kasteel gevoerd;
waarna de daar aan heide oevers dier rivier nog bezette posten, des morgens, eveneens
bevel ontvingen in te rukken ; verder hield men zich bezig met nog eenige verdedigingsmaatregelen op de citadel daar te stellen ; ook werd nu en dan nog wel cenig schot
gelost, maar dit had weinig beteekenis
Veel slimmer was het echter, dat de troepen
sedert den vroegen ochtend van den l ste ", eenige van den 50slen September, dus in
24 a 56 u r e n , niet gegeten h a d d e n , en slechts wat soep en jenever bekomen konden;
daarbij konden zij niet genoeg beziggehouden worden. Een geest van ontevredenheid
openbaarde zich op nieuw ; zij verlangden brood, en aan dien eisch kon onmogelijk
worden v o l d a a n , doordien, ten ge\ol;;e van d e , op hooger bevel, noodclooze en overhaaste ontruiming der kazerne en terugtrekking op de citadel, de aldaar aanwezijjc
voorraad was achtergelaten. Nu was er op liet kasteel wel eenc inrigting voor bakkerij
en genoegzaam meel voorhanden , doch cri genie én administratie, aan welks hoofd do
militaire intendant ROMAK stond , hadden verzuimd te zorgen , dat men onmiddellijk tol
hakken zou kunnen overgaan; de ovens waren nog niet beproefd, nimmer gestookt;
eenig metselwerk ontbrak er nog a a n , zoodat, toen men voornemens was te willen
b a k k e n , de ovens niet droog waren ca zulks derhalve niet geschieden koude, en de
kapitein KEMPCES van de 12° afdeeling , belast geweest met de garnizocnsbakkerij , — een
man ervaren in het vak — verklaarde : dal nog wel tweemaal 24 uur zouden benoodiftd zijn , alvorens daarmede een begin te kunnen maken.
De gcneraal-majoor Baron DE Iloism , werd diflnsvolgens tot liet Stedelijk Bestuur
afgevaardigd , (en einde te verkrijgen dat de 7000 brooden , welke men zoo jammerlijk
in de kazerne had achtergelaten , naar het kaslecl /ouden vervoerd worden. Men antwoordde en beloofde hel te willen beproeven , zonder de stellige belofte Ie k u n n e n geven ,

(1) Daar de officiëele lijst niet ëenen minderen n o e m t , vermelden wij echter de namen
vann den sergeant-majoor JANSKN en den kanonnier HOTZ (deze ook gewond) van de artillerie
en
Kil den sergeant PETERSE van de i8' al'd. i u f.; het doet ons leed slechts in de gelegenheid
te vcrkeeren alleen deze nog te k u n n e n gedenken.
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dat het zou kunnen geschieden, doordien massa's volk van builen, als: van Gembloux,
Fosse , Andenne , Templeuve, ja zelfs van bij Luik enz. , op nieuw in de stad waren
getroond, om even als den vorigen dag die van Fleures en de meer onmiddellijke
buurt van Namen , de stedelingen te hulp te komen; dat de fatsoenlijke klasse daardoor
bijna onvermogend was en haren invloed verloren had, en men te goed begreep, dat
door levensmiddelen te verstrekken men de verdediging in de hand werkte. De generaal
kwam dus onverrigtcrzake terug , en de Belgische soldaten , ziende dat men aan hun
verlangen niet koude voldoen , wierpen de wapens weg , en zeiden d a t , daar men hen
noch koude gebruiken, noch voeden, zij ontslagen wilden worden of deserleeren zouden.
Dien dag en den vorigen reeds was den generaal VAN GEEN het voorstel gedaan een
uitval te doen , om de stad en allhans de kazerne te hernemen. Vermoedellijk had
<lit bij gepasl getroffen maatregelen zeer goed kunnen geschieden , zelfs zonder veel
bloedverlies, en men had het in allen gevalle te gereeder kunnen beproeven, daar er
vooral den eersten dag, en ook later, vóór dat de nog getrouwe Belgische soldaten hunne
vanen verlieten, alle kansen voor welgclukkcn bestonden en een aantal officieren en
manschappen zich lot deze expeditie vrijwillig hadden aangeboden. Het is dan ook Ie
betreuren , dat de generaal vermeende in dio voorstellen niet te moeten treden ; men
dient te veronderstellen dat hij daartoe zijne redenen zal gehad hebben , ofschoon deze
echter nimmer bekend geraakt of bevroed zijn. Onder de gegeven omstandigheden begreep hij thans te regt , dat hij , bij dusdanigen onwil van een nog groot gedeelte der
bezetting en de geringe getalsterkte aan Hollanders in de gelederen , dien stroom geen
wederstand koude bieden; hij gaf diensvolgens, tot voorkoming van nog erger kwaad, in
de zaak toe, en aan de poorlwacbten last hen ongehinderd te lalen aftrekken , doch
zonder wapens, terwijl de ontwapening bij de korpsen zooveel mogelijk geregeld bewerkstelligd werd , en er wel geene met geweer de citadel zullen verlaten hebben; doch
levens ziende dat er geen wagens met brood kwamen en de desertie zooveel zulks
doenlijk was nog willende stuiten , zond hij den braven kapitein CIUESFELD van de 12'afdee'i'ig , naar hel Gemeente-Bestuur, met last het te bedreigen, dat, indien men niet aan
zijnen wcnscb voldeed , hij het bombardement spoedig een aanvang zoude doen nemen.
De kapitein begaf zich naar de stad , en kwam niet zonder levensgevaar tot de regering,
aan wie hij zijnen last mededeelde , welke n u , bevreesd geworden zijnde, beloofde dadelijk
bedoelde brooden Ie zullen afleveren. Laat kwam de kapilein op hel kasleel terug, doch.
Je brooden bleven weg.
De deserlie nam inmiddels in alle rangen mei rasse schreden toe, zoodat het garnizoen ,
hetwelk den 50slc" September, met inbegrip der officieren, nagenoeg uit 3KOO man bestond , den volgenden dag , geen 300 man meer bedroeg !
De burgerij in de stad wist zeer goed in welken bagchelijken toestand men op de
citadel verkeerde ; derhalve begaf zich eene commissie des Slcdelijkcn Besluurs , onder
voorwendsel van verontschuldiging van , ondanks zijn wcnsch, zijne belofte niet te
nebben kunnen houden , tot den generaal, en stelde hem zelfs eene eervolle kapilulatie
'6 s l u i t e n , voor. Alvorens men zich dienaangaande voorloopig verstond, werden, op
voorstel der regering, de gevangenen op bet kasleel , uitgewisseld tegen de officieren
van het garnizoen, welke door hel volk, toen zij zich daags Ie \oren naar hunne
posten wilden begeven, gelijk wij gezegd bobben, waren gevangengenomen. Dusdoende
8 cr aakle ook de cmbauchcur BBIMIOUH , over wien de krijgsraad nog geen uitspraak
lla
d gedaan , in vrijheid , maar konden ook de Hollandschc officieren hunne korpsen
lc n
,l 'giicren. \\.\l de niot-loezending van hel brood aanbelangde, beweerde de i'Oimni'-MC
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hel wei degelijk beproefd te hebben; dat reeds eenige wagens geladen w a r e n , maal dat het
v o l k , met een ijsselijk misbaar, haai' daarin verder, en ook in de afzending verhinderd had ,
haar van verraad beschuldigde eu als moedwillig de verdediging Ie willen verlengen , duur
levensmiddelen aan de vijanden te zenden, euz. enz.
Tegen den avond convoceerde de generaal VAN GEEN een krijgsraad , waarbij, behalve de
gewone leden van den raad van defensie, ook alle hoofdofficieren tegenwoordig waren. Hij
deelde hen de hem gedane voorstellen mede (men vindt die Bijlage Lilt. S] en verlangde
desaangaande h u n n e denkbeelden in te winnen. Na tamelijke discussiën , voor en legenspreken , begreep men eindelijk, nadat men zich den waren toestand duidelijker had voorgesteld , en werd er eenparig besloten , dat rnen in de noodzakelijkheid verkeerde in onderhandelingen te treden, aan den generaal overlatende de voorwaarden der kapitulalie zoo
eervol en voordeelig mogelijk te bedingen.
De Baron DE STASSABT , inmiddels door het voorloopig oproerig bestuur, tot civielen gouverneur der provincie Namen benoemd, bega! zich tol datzelfde einde eveneens op de citadel
lot den generaal , en nog laat werd dien ten gevolge nogmaals een krijgsraad belegd, waartoe,
behalve de hierboven reeds genoemde, nog van elk bataillon 2 officieren — kapiteins ol
luitenants — werden geroepen.—De generaal VAN GEEN wilde zich op die wijze duidelijker
met de verschillende opiuie'n bekend m a k e n , eu dusdoende beter inlichten. Ook hiei bestond
verschil van gevoelen en wrijving van gedachte, nopens de noodzakelijkheid van reeds tot
dusdanigen maatregel te moeten overgaan ; menigeen kwam het te vernederend voor; uit veler
monden hoorde men warme, echte krijgsmanslaal, ja! /.ell's harlslogtelljke woorden. De
slotsom was echter, dat men bij groote meerderheid erkende: dal de toestand zoodanig
scheen, dat de vesling niet te behouden was; d a t , doordien men in zeer geruimen tijd
niets van liet te veld slaande leger, noch van het Vorstelijk hoofdkwartier vernomen had ,
het gansch omliggend land in opstand en alle gemeenschap afgesneden was, er dus geen
de minste hoop op versterking, veel minder op ontzet bestond; dal de sterkte van het »urnizoen zoo gering w a s , dat alle ernstige, eeriige vrucht belovende veidedigiug onmogelijk
kou geacht worden; dat men het, ja welligt nog eeltige dagen langer zoude kunnen u i t houden, ofschoon dit bij het reeds heeischend gebrek echter twijfelachtig was, en in ullon
gevalle binnen zeer korten t i j d , tot een dergelijk resultaat zoude moeten leiden; dat uit
hoofde van al die overwegingen , als verkieslijk moest worden geacht een vrije al'togl
naar Holland , door middel eeuer eervolle overeenkomsl te bedingen. — Ten gevolge van dit
besluit, werden nog gedurende den nacht de artikelen bepaald en de kapitulatie lot sland
gebragt , welke men hierachter (in de Bijlagen onder Lilt. C) in haar geheel vindt medegedeeld.
Den 3lleD October weiden eindelijk eenige wagens met brood , aan de daaraan zeer dringende behoefte gevoelende, trouwgebleven bezetting gezonden. Overigens verstreek die dag
met het nemen van maatregelen en beschikkingen van verschillenden aard , zoowel ten aanzien van het garnizoen, als met het Stedelijk-Bestuur, met het oog op de aanslaande
ontiuiming der citadel en verlaling van liel gewest. Afgevaardigden der regering vervoegden
yich herhaaldelijk tot de militaire autoiïteilen , en ook de generaals begaven zich meermalen
naai' de stad ; van de Belgische officieren en manschappen bevonden zich in den avond van
dien dag, slechts die weinige meer, die mede uittrokken en voortdurend aan hun vaandel en
aan hunnen eed getrouw bleven. Zoodoende was dan de orde weder teruggekeerd en men
des avonds lot eenige rust gekomen, toen de generaal VAN GEEN een brief o n t v i n g van den
Baron n'; STASSABT, waarin deze bij hem ten zeerste aandrong, de grootste voorzorgmaatiegelen
voor en gedurende den aanstaanden narlil te n e m e n , aangezien nog meei van alleiwege toe-
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gestroomde massa's kwalijkgezind landvolk, de reeds mei beterge/.inde burgerij waren komen
verslerken , en besloten hadden, in spijl der geslotene kapitulatie, een aanval op hel kasteel
te ondernemen , ten einde zich onmiddellijk van hetzelve meester Ie maken en het getrouwgebleven geringe garnizoen, gelijk zij zich uitlieten, Ie massacreren ; dat men reeds alle
mogelijke middelen gebezigd had om hel volk in toom te houden ; dat men daarmede nog
zoude voorlgaan , maar dat lol nog toe alle pogingen vruchteloos waren geweest, en hij dienvolgens zijne excellentie ten dringendste uilnoodigde , van al zijne nog in zijn be-zit zijnde
krachten gebruik te maken om het opgewonden graauw af te weren. Dit een en ander
werd ons door den generaal DE HOISIN medegedeeld, en daar het overgebleven getal troepen , aan manschappen te gering was om de vereischte posten Ie bezeilen , werden daarloe
vrijwilliger» in alle rangen gevraagd, om mei het geweer in de hand de citadel nog te verdelgen. Het zal wel geen vermelding behoeven, dat zich bijna iedereen aanbood; de
hoold-officieren bleven niet achterlijk om hel vooi beeld te geven, en schrijver dezes zal zich
altijd blijven herinneren, dat, in de keten der schildwachten, de kolonel STOECKER van de
12° at'd., even als hij, met geweer gewapend, het naast bij hem stond.
Aan de Maaszijde waagden eenige beethoofden het inderdaad, in de gracht neder te dalen
en
- eenige ladders te plaalseu om den wal Ie beklimmen ; ook vielen enkele scholen , doch
de vermeende aanval bleef achterwege, en vermoedelijk was hel gansche bevigl minsten*
overdreven.
üij de kapitulatie was bedongen, dat 8 commissarissen van het oproerige besluur, ons door
de in opstand zijnde gewesten tot aan de voorposten van hel leger zouden begeleiden; de
generaal VAN GEEN was hel echter met zich-zelven nog niet eens, op welke stad wij zouden
terugtrekken ; het eerste voornemen was op Luxemburg en de Pruissische provincie van den
^eder-Khiju. Ten dien einde werd de majoor vol» HOFF van de 12° afd. derwaarts gezonden , om van den Pruissischen militaiien gouverneur dier vesting, den vrijen dooitogl te erlanKen ; doch in aanmerking nemende den grooten omweg dien deze marsch zoude veroorzaken, beslool de generaal op Antwerpen lerug te t r e k k e n ; alles werd derhalve daarnaar
'ngerigt.
Den 4ae" October begaven -zich de Baron DE STASSART en commissié'n uit het Stedelijk
Bestuur, herhaaldelijk op het kasteel, om zich met den generaal te aboucheren. Tegen
•' uur zou de militaire magt des nieuwen besluurs, welke thans de driekleurige kokarde
'li'oeg, d e nieesle poslen op de citadel overnemen; zij heesch te dier gelegenheid ook de
"'''«•kleurige vlag , welke door salutscholen de vereischle eer zou worden aangedaan. De
' lace St. Aubin stond vol menscben . om dit voor de brave burgerij zoo treffend en reikl'alzend gewenscbl oogenblik te verbeiden; de gedeserteerde 2de luitenant der artillerie DE
I'JKNENS, door het Namensch besluur tot kommandant der artillerie benoemd, zou die
eerbewijzen doen plaats hebben , en designeerde daartoe toevalligerwijs ook een der op genielde plaats Si.-Aubin gerigle vminnonden. Dil stuk nu was nog mei eene blikkendoos
geladen; zonder hel alvorens Ie laten visiteren , weid er nog eene patroon ingestoken, en
nadal reeds eenige scholen gedaan waren , kwam de beurt ook aan genoemd kanon ,
'"'Iwelk daarop werd afgevuurd. Op die wijze werden veischeidene burgers, Ihans door hun
'•'gen geschul , gewond , en men kan nagaan dat wij ons op de citadel daarmee tamelijk
Vl
''-lustigden.
van de toegestane perinissie'n, om vóór hel aanslaand verlrek nog eenige zaken in de stad
te regelen, maakte, gelijk reeds vroeger geschied was, nog een enkele niet 7/uid-Nedcilandscli
"ncier gebruik om niet weder bij den standaard terug Ie keeren !
Den 5'll'n Oclobei , in den vroegen morgen, was hel l i j d s t i p bepaald voor den afmat'jcjl
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van het garnizoen. Vertragingen van verschillenden a a r d , door de schuld des GemeenleBesluurs untstaan , deden het 61/, uur worden , eer ze plaals had. Generaals en hoofdofficieren te paard, marscheerden aan liet hoofd der in 't geheel geen 300 strijders meer
tellende overblijfselen eener bezetting van 3500 man ! Met volle wapenrusting verlieten zij
de citadel; de burgerposteii deden de militaire eerbewijzen, en enkele stedelingen kwamen
nog een hartelijk afscheid uemen. Bij den marsch door de stad , zagen wij met genoegen
veelvuldige onmiskenbare teekenen van den plaats gehad hebbenden strijd, schoon hij juist
in dat gedeelte geenszins het bitterst was geweest. De rigting werd genomen doo.' de Brusselsche-poort, achter langs het kerkhof, en zoo naar den straatweg op Leuven. Vier Commissarissen der voorloopig ingestelde regering (1), begeleidden de kolonne ; vier waren reeds
vooraf vertrokken, om allerwege de vereischte toebereidselen te nemen.
De bovenstaande bladzijden leveren het hoofdzakelijk verslag der gebeurtenissen in de
vesliug Namen, van de laatste helft der maand Augustus, tot de eerste dagen van October
1830, dat zoo rampvolle jaar! Wij hebben ons geene aanmerkingen veroorloofd, schoon
het gebeurde daartoe ruime stof opleverde, en zij zich als het ware bij ons opdrongen.
Vooral in de laatste dagen zouden de genomen maatregelen veelal onzen bijval missen ; een
ieder kan voor zich-zelven de leerzame gevolgtrekkingen afleiden. Eenige bemerkingen van
meer algemeenen aard, vermeenen wij echter niet te mogen onderdrukken, en deelen ze
hier met alle bescheidenheid mede.
Gelijk in alle opzigten in het fatale jaar 1830 , schijnt het hooger en kiijgsbestuur ook
omtrent de gewigtige vesting Namen in groote dwaling en overschatting verkeerd Ie
hebben. Geen voorzorgen werden genomen, noch voorgeschreven. Toen de l'ransche Julijomwenteling onverwachts uitbrak, schreef het Departement van Oorlog verschillende, in enkele vestingen van het C* groot militair kommando te nemen maatregelen, wel is waar, voor; zoo
werden onder anderen te Doornik, Mons, en op de minderbeduidende punten Charleroy en
Philippeville, veldbalterijen georganiseerd , en indien daartoe geen artillerie-paarden voorhanden war°n , moesten tegen betaling te pressen paarden , steeds in bereidschap gehouden
worden, maar in het als vestingen proviucie-hoofdstad en/., enz., zooveel gewigtiger Namen ,
bleef alles achterwege/. Toen het oproer overal uitgebarsten was, liet men de vesting
niet alleen geheel aan haar lot over, maar ook door geen der plaats gehad hebbende operatiën ,
trachtte men eenige verbinding niet haar te onderhouden of te herstellen; j a ! liet haar zelfs
voortdurend — op ééne uitzondering na — zonder t i j d i n g e n , bevelen, inslructiën of versterkingen, (Wij miskennen, door dit Ie zeggen, geenszins het doel der vestingen en h u n n e n
werkkring in Oorlogstijden J wij welen zeer goed, dat zij alsdan menigwerf in dusdanige omstandigheden kunnen voorkomen , en dat een der oogmerken waarom zij aangelegd worden ,
daarin bestaat, de plaatsen en stellingen die zij beschermen, onder dusdanige gegevens
te handhaven; dat het hier ook welligt had moeten en minstens wenschelijk ware geweest,
dat het had kunnen geschieden, erkennen wij volmondig; er zijn echter buitengewone omstandigheden tusschenbeide getreden, en /.onder troepen, kan men kwalijk eene vesting behouden, het is dan slechts een dood ligchaam.) Aan Charleroy werd een uitgelezen balaillon
(1) Ook een m i l i l a i i bestuur was reeds ingesteld, en o. a. de gepensionneerde, steek
blinde, oude generaal DAYWAILLK tol terrilorialen , de gepensionneerde kapitein BOUCIIER
lot plaatselijke!! kommandunt benoemd. De gepensionneerde kapitein PHISSE met de militaire
administratie; de officier van gezondheid FALLOT (een Hollander) met de geneeskundige dienst •
de 2de luitenants BE EENENS en VEBMIJLEN , respectievelijk met hel kommando der a r t i l l e r i e
en genie belast. Aan den kapitein BAÜCHER van de 18' afd., werd als kolonel het vormen
van een r-giment infanterie opgedragen.

127
der 13e al'd. int'. Hol/auiiie/ie t roepen lot versterking gezonden; Namen werd verzuimd, en
terwijl dit butuillon , kort na zijne aankomst aldaar, met het gansene garnizoen der vesting,
voor de opstandelingen de wapens nederlegde, rijst dadelijk de gedachte en de vraag, van
welken gewigtigen, overwegenden invloed het niet had kunnen zijn , indien diezelfde versterking naar Namen ware gezonden, en men daar die krachtige kern had bezelen ? De
gebeurtenissen en krijgsverrigtingen hadden daardoor eene geheel velschillende wending geil oin en ; welke uitwerking, welke invloed het behoud der vesting naar buiten had kunnen
bewerken, kan evenmin worden voorzien, als de waarschijnlijkheid en wezenllijkheid er
van kan worden miskend ! (1).
Ter eere van den generaal VAN GEEN zij echter gezegd , dat het groot belang van dusdanige versterking hem geenszins was ontsnapt, dat hij haar herhaaldelijk , ja zelfs met
aandrang, ofschoon steeds vruchteloos, aan liet Departement van Oorlog, en ook elders
heeft gevraagd. Men verkoos die liever te zenden daar waar zij geen nut uitvoerde en er
luttel koude te weeg brengen.
Onder de gegeven omstandigheden moest de uilslag immer zoodanig zijn als hij werd.
Wij willen daarom geenszins alle genomen maatregelen verdedigen; dat zij verre van ons;
zij komen ons integendeel veelvuldig zwak en beneden de hoogte der gebeurtenissen voor.
Vooral blijft ons het ontijdig verlaten, en niel weder, al ware het slechts tijdelijk, heroveren
der kazerne , hetgeen ongetwijfeld had kunnen geschieden , een groote grief en flater in de
verdediging. Maar een weinig later had de stad en vesting Namen toch ontruimd moeten
worden, en wel: l e door den verlaten toestand waai in zij verkeerde, 2e ten gevolge der elders
plaats hebbende gebeurtenissen, 3e door gebrek aan levensmiddelen , 4" door de ongehoorde
zwakte van het garnizoen, Eene kapilulatie was dus noodzakelijk geworden ; zij had echter
Hog eervoller bedongen en voor de wapeneer meer k u n n e n gedaan worden.
Het hooger bestuur schijnt over de noodzakelijkheid, door de omstandigheden te weeg
gebragt, dan ook eveneens gedacht te hebben, en met de plaats gegrepen verdediging te
vredeu te zijn geweest; althans de verleende gunstbewijzen getuigen dit. Aan den generaal
VAN GEEN werd de eervolle taak opgedragen de scheiding tusschen de Noord- en Zuid-Nederlanders te bewerkstelligen , hem het kommando over laatslgerneldeu toegedacht, en kort daarop
dat van liet mobiele leger gegeven.

,

0) Om eene bijdrage te leveren hoe men allerwege, door fataliteit gedreven — en, indien
en dusdanige veronderstelling durfde doen , en niet beter van het tegendeel overtuigd
are, zoude moeten zeggen — den opstand in de hand werkte, dient tot bewijs ook het
'oJgends : De luit.-kolonel VOLCKIIEMER , kominandecide liet te Charleroy in garnizoen liggend bataillon der 18C afdeeling infanlerie. Bekend met de algemeen heerschende slechte
8 e ziudheid der bevolking, zoowel binnen als buiten de stad, in geenen deele daarmede ingen o m e n , vijandig aan al hetgeen eed, eer en pligt verloochent, rond en kordaat soldaat,
maar geen hoveling, ontzag hij zich niet, soms zijne denkwijze in krijgsmnnstaal te uiten;
daarover werd geklaagd ; hij werd als gevaarlijk voor de goede verstandhouding (! ?) tusschen
de burgerij en het wetlig gezag, en als een steen van aanstoot gesignaleerd (hij was zulks
'nderdaad voor de kwalijkgezinden), wiens verplaatsing gewenscht geacht moest worden,
waarom men daarop dan ook zeer aandrong. Hij werd inderdaad van zijn balaillon verwijderd en naar Namen teruggeroepen. En aan wien nu droeg de generaal VAN GEEN het
kommando van dat bataillon op ? Aan den Belgischen majoor k la suite dier afdeeling Du
HEsNEi, die dadelijk met de oproermakers heulde, en een der oorzaken was van de schanlehjke wijze waarop het garnizoen de wapens nederlegde. Men mag te regt vragen en veronderstellen , of met den braven luit.-kolonel VOLCKIIEMEH aan het hoofd van zijn bataillon
'i met een Hollandsch bataillon in de vesting, Clmrleioy niet behouden , althans de uitslag
geheel anders en ongetwijfeld eervoller zou geweest zijn ?
m
w

12H
Tot ridders van de Militaire Willemsorde 4'' klasse 1 werden benoemd :
M U L L E R , kapitein bij de 12° aldeeling infanterie.
STASS , 1« luitenant bij de 12° afdeeling infanterie.
LIESHOUT, l" l u i t e n a n t , fungerend adjudant bij den kommandanl der 2' brigade, 4° divisie
infrtnteiie.
Kert'olle melding bekwamen :
DE ROISIN , generaal-majoor, k o m m a n d a n t der provincie en bevelhebber der troepen in de
vesting Namen.
GUICHERIT (!) kolonel, kommandant der 2" brigade, 4e divisie infanterie,
STOECKEK , kolonel, kommandant der 12* afdeeling infanterie.
V O L K H E M E H , luitenant-kolonel bij de 18' afdeeling infanterie.
ROEST, majoor bij de 18e afdeeliug infanterie.
K.OOL , majoor, eerstaanwezend ingenieur.
CRIESFELD, kapitein bij de 12" afdeeling infanterie.
BRUCHER, 1° luitenant-adjndant bij het 5" bataillon artillerie.
N I E R D T , le luitenaut-kwai tiermeester bij het 5" bataillon artillerie.
HAHTT , l e luitenant-adjudant van den generaal-majoor DE ROISI*.
NOOT, l' luitenant-ingenieur.
Eindelijk werden nog kort daarop benoemd.
Tot ridders der orde fan den Nederlandsc/ien leeuw :
DE RoisiN , generaal-majoor, provinciale kommandant van Namen, enz.
H O M A I I , militaire intendant in het 6" groot militair kommando.

Hiermede -/ouden wij de ons voorgestelde taak als geëindigd kunnen beschouwen, maar
wij wensi-hen het garnizoen van Namen nog tot zijne vereeniging met het Nederlandscli leger
te begeleiden.
De etappes waren bepaald als volgt: 1. Incourt. 2. Lemen. 3. Mechelen. i. Antwerpen.
Gelijk gezegd is, trok hel garnizoen den 5J''n October uit de citadel, begeleid of voorafgegaan door 8 commissarissen des bestuurs (1); wij maischeerden langs het slagveld van
Ramilies, waarop den 22"'e" Mei 1706, de Hertog VAN' MAIILBOHOUGH , eene volkomen
overwinning op de Franschen behaalde, en kwamen des voormiddag» te Incourt aan, alwaar
de troep meerendeels in eenige schuren gehuisvest weid.
Den 6'lc" werd de marsen op Leuven aanvaard; eenige uren van die stad, werd plotseliugs Hall! gekommandeerd. Twee heeren, zoo zij zeiden , kapiteins van den staf der
Leuveusche burgerwacht, waren ons van wege het Stedelijk Bestuur te gemoet gezonden, ten
einde le kennen te geven, dat de nieuwe regering aldaar wel niet difficulteerde ons, —een
gewapende troep — in hare muren te ontvangen, maar zulks echter onraadzaam achtte, aangezien Leuven door eenige viijkorpsen bezet was, die veel op rooven en plunderen uil zijnde,
zeer lastige en niet minder opgewonden gasten waren , waarmede men veel te stellen had ,
en men er dus geenszins voor koude inslaan , dal ook wij niel zouden Ivmoeijelijkt worden

(1) Wij herinneren ons nog slechts de namen der Heeren: DE SWAIART , D'ANDOÏ ,
n n i M o N T - H i v o R T . BAUCHAU en DE MONTPEI.LIER.

PU aan veel onaangenaamheden blootgesteld zijn ; dat men diensvolgens den generaal verzocht
Ie Leel'dael nachtkwartier Ie willen nemen, waar alles bij on/e komst in gereedheid zonde
zijn. Er werd derhalve links ingeslagen ; Ie St. Arhtenrode (Roye Si. Agatlie) aan deDijle,
waar wij rust hielden , vernamen wij dat 8 dagen te voren troepen van den generaal CORTHiiuuoERs aldaar gelegen, en alle stol' tot tevredenheid wegens hunne orde en lucht gegeven
hadden, doch dat voor der inwoneren ongeluk, eenige honderden oproerigen , uit Wavre en
omstreken , onze troepen die zij zeer zwak waanden , waren komen aanvallen; dat eenige
beethoofden uit het dorp de dwaasheid hadden gehad zirh daarbij te voegen , dat van toen
af, na den vijand te hebben afgeslagen, onze manschappen zich hadden doen gelden, eenige
inwoners bij wie wapens gevonden waren , nedergesrhoten , huizen in brand gestoken en nog
andere schade aangerigt hadden.

Het dorp droeg er de sporen van ; maar wij beklaagden

hetzelve n i e t , van volgens krijgsgebruik zijn verdiend loon ontvangen te hebben.
Na renen tamelijken niarsch kwamen wij eindelijk te Leei'dael aan , waar wij meerendeels
in een groot, oud, den Graal' DE LIEDEKEHKE behooreud

kasteel eu ook op pachthoeven

gehuisvest werden.
Wij hadden het vrij goed eu rustig, toen plotseling des avonds, een gedeelte van het
onder den elleudigen Franschen Burggraaf' nE PONTECOULANT staand JSeigisch-Parijsch-Legioen
( p en zamenraapsel van allerlei ontnig) in het dorp verscheen, het kasteel omringde, en de
troepen van het voormalig garnizoen van Namen krijgsgevangen verklaarde. Niet -/onder veel
'noeite, langdurige onderhandelingen en herhaalden tegenstand , gelukte het aan de ons begeleidende commissarissen, den kommandanl dier — wel'igt overdreven — 600 man sterk geschatte be.nde , PAKENT genaamd, te beduiden, dat er eene k a p i t u l a t i e gesloten was; dat er
deihalve geen kwestie kon, noch mogt zijn van ons gevangen te willen nemen, en het een
ieders pligt was , die overeenkomst te eerbiedigen. Na 1'/s " u r gelukte het eindelijk zich
van die verachtelijke gasten te ontslaan; doch het behouden der wapens, wilde hun maar
liet bevallen , zoodat zij laler nogmaals terugkwamen , om zich beter te overtuigen dat die
voorwaarde wel bedongen was. Aan bedreigingen van allerlei aard, van doodgeschoten,
gevankelijk naar Brussel getransporteerd te zullen worden en dergelijk gezwets meer, ontbrak
''et niet; maar dat vooral de voorwerpen van waarde der officieren hen bijzonder aanstonden ,
bleek d a a r u i t , dat verscheidene hunner den volgenden ochtend h u n n e épauletten en degens
'nisten; zij waren hun door die dappere vrijheidsvriemlen ongemerkt ontstolen, of misschien
ook wel bij abnis medegenomen ! Twee officieren der artillerie, die een weinig buiten het
dorp waren ingekwartierd geweest, werden tot den volgenden dag gevangen gehouden ; slechts
lla
den afmarsch bemerkte men hunne voortdurende afwezigheid, en zij rejoigneerden ons slechts
e
enigen l r jj ) ater- f}e gansche bende van PONTECOULANT , Légion Belge-farisienne genaamd,
werd toen waarschijnlijk veel te r u i m , op 1200 man met 2 stukken geschut geschat; zij
droeg allerlei kleeding, doch op hun hoofd tooisel, uit hoeden , chacots, grenadiers-mutsen enz.
^staande, stonden overal, hetzij doodskoppen , hetzij Volontaires Parisient, ot' Légion Belgefan'sienne geschilderd (1).
(1) Schrijver dezes was ingekwartierd in de vrij goede herberg, waar ook de 8 commissarissen hun' intrek genomen hadden , en dronk er in gezelschap o. a. van den majoor
aciiocn , de kapiteins DOMINIODS en THIELL , rustig een glas bier, toen die vrijheidshelden
P olselings binnensloven. Een hunner vroeg hem dreigend: » Oii est Ie Irigand VAN GEEN?
'
cause yiie mtm frère a été lué a Namur , /jourjnoi combaltre ? dites mol ou il est
°£eIk merkte waarheen onze vriend wilde,, en hem best in slaat achtende — zoodanig
8
'f '"j «' althans uit — zijne bedoeling ten uitvoer te brengen, antwoordde ik h e m : »dat
zulks niet wist; d a t , indien bij er zooveel belang in stelde, hij hem dan zelf maar moest
8aan z o e k e n ; ' waarop hij mij zeide : » Ah Ie krlgand ! si je Ie trouve je l'a.tsass.'ne."
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Den 7 Jen October marscheerden wij ocer Cortenberg ; l uur van Campenhout werd balt
gemaakt en de officieren gelast hunne sjerpen om te doen ; wij naderden de voorposten van
ons leger! Hier vervoegden zich de gevangen gebonden officieren weder tot ons, en na den
marsch op nieuw aanvaard te bebben , zagen wij */s UU1 verder reeds de eerste veldwacht
en bevonden ons aan bet Sas van Campenbout. Daar stond het 3° of flaukbataillon der 7°
afdeeliug infanterie, een detachement lanciers en 2 stukken geschut achter de brug, alles
onder de bevelen van den majoor OUDENDIJK , als voorpost van bet legerkorps des generaals
CORT-HBIJLIGERS.
Onze vreugde was buitengewoon; zij gaf zich luidde lucht! Na een korte rust vervolgden
wij den marsen en verlieten ons de commissarissen van het Namensch bestuur. Een half
uur van Mecbeleu reed ons Z. D. H. de Hertog VAN SAKSEN-WEIMAR te gemoet, en
weldra kwamen wij in die slad aan; zij was overvuld met troepen van alle wapens; ook
de kazernen waren vol, zoodat wij orde kregen op de plaats derzelve te bivouacqueren.
Den volgenden dag, 8 October, vervolgden wij onzen marscb naar Antwerpen, door YVaelhem
aan de Nelhe, waar het 3° bataillon der Eie al'deeling infanterie rnet 2 stukken geschut stond;
door Waerloos, waar */s balaillon der i' afdeeliug, benevens een detachement huzaren, en
Complich waar 2 bataillons met den stal' dier al'deeling stonden , en kwatnn van daar door
Morssel, laugs den Ouden-God en Berchem , alle met kantonnerende troepen van verschillende
wapens bezet, te Antwerpen aan. Hier verbleven wij verscheidene dagen, om onze nadere
bestemming af te wachten ; de generaal scheidde zich hinr van ons (1).
Den llde" October kregen wij bevel , den volgenden dag naar Holland in te schepen ;
dit geschiedde dan ook den iW™ October op eene stoomboot en een paar op sleeptouw genomen vaartuigen; nog denzelfden dag bereikten wij Dordrecht, waar wij wederom eenige
dagen verbleven, alvorens wij onze definitieve bestemming vernamen. Eindelijk kwam den
14dcn eene missive van wege het Departement van Oorlog, ingevolge wier bepaling de
overblijfselen der 12° afdeeling zich naar Arnhem , die der 18° al'deeling infanterie naar
Zwolle zouden begeven, ten einde aldaar onder de oude nommers, nieuwe afdeelingen te
organiseren. Het 8° bataillon artillerie werd ontbonden , en uit cleszelfs overblijfselen — 32
onderofficieren en manschappen — zouden met die der eveneens opgehevene 1° en 2C bataillons
van dat wapen, te Gorinrhem een nieuw korps onder den naam van bataillon vrijwillige
aitillerislen, gevormd worden, waarover de luitenant-kolonel PETTER van gemeld voormalig
1 C bataillon liet bevel moest voeren. De kolonels der infanterie behielden het kommando
over de nieuw op te riglen afdeelingen , terwijl de brave luitenaut-koloni-1 TENGBEBGEN tot
kommandant der artillerie te Grave werd benoemd.
Den n^o October verliet de artillerie Dordrecht; de infanterie bleef er nog eeuige dagen,
doch volgde kort daarop eveneens hare bestemming, en zoodanig was bet uiteinde deitroepen van het garnizoen der vesting Namen, aan wie wij, als oud krijgsmakker, in deze
bladen met genoegen eene warme herinnering wijden !

(1) De generaal DE ROISIN verliet ons reeds den eersten dag; hij bekwam geen kommando
meer, en stierf later in Duitscbland waar hij zich aan den Rhijn gevestigd had.
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Lilt. A.
BIJLAGEN.
(Geheim.)
Order voor het garnizoen van Namen.
Bij het eerste alarm zullen zich begeven :
Honderd man naar de Porte de Fer.
Honderd
»
i>
» de Jambes.
Honderd
»
»
» St. Nicolas.
Twee Honderd
»
»
Poort van Brussel.
Het overige van het garnizoen zal op het plein der kazerne onder de wapens verblijven.
Morgen ochtend, bij het aanbreken van den dag, zal zich eene kompagnie infanterie
naar hel kasteel begeven, ten einde aldaar tot nader order dienst te presteren.
Er zal insgelijks een officier der artillerie met het benoodigd aantal manschappen , zich
heden avond naar de citadel begeven , ten einde aldaar dienst te verriglen.
De wacht aan het arsenaal /a! heden avond door l officier en 40 man bezet worden, en
bij de eerste noodzakelijkheid zal i kapitein en 40 man dezen post versterken.
Heden avond zal een piket van 2 officieren en 30 man, zich naar het kasteel begeven ,
'lelwelk aldaar zal verblijven tot het door de postvattende kompagnie afgelost wordt.
Nog heden zullen er scherpe patronen in het bezit der heerru chefs der korpsen gesteld
worden , berekend tegen 2 pakjes per man.
De kapitein van politie en l officier per kompagnie , zullen heden nacht in de kazerne
verblijven.
De luitenant-generaal , kommanderende het 6* groot
militair kommando ,
l ir. f.} VAN GEEN,
Lilt. E.
La commission nommée par arrêlé de la régenee du "2 Octobre 1800 trenle, et munie des
pouvoirs k eet effet , pour éviter l'effusion du sang des citoyeus , propose la capitulation
suivanle a Son Excellence Ie Lt.-générnl VAN GEEN :
»*• Kemettre la citadelle de N a m u r a la galde de la légence Je celte ville sous sa responsabililé.
*°. Offrir a toute la partie de la garnison qui voudru se lélirer, des garanties pour arriver
^vec arnies et bagages , et tous les honneurs dus a des braves militaires , au point que Son
Excellence Ie général VAN GEEN , jugera conveuir.
Fait k la citadelle de Namur , Ie 2 Octobre 1830.
Sïgné J. DE RENESSE ,
MoiIIMONT-BlVOUT ,

PKISSE ,
HUBOT,
DE GABCIA DE LA VEGA ,
URBAN.

L'tt. c.
*-*« 'uileuant-generaal kommanderende het 6' groot m i l i t a i r kommando , op dit oogenblik
retireerd op het kasteel van Namen, in overweging nemende, eene aan hem gerigte
'Ssive van de Sledelijke Regering der stad Namen, hierop nederkomende, dat de opstand
de
• ai

nsmiddeleu , en den toestand van hel geheele land, welke op geen uilkomst kan doen
, eene hardnekkige en noodelooze verdediging niet anders dan tot bloedvergieten
•• Dfl
Dfler voordeel kan aanleiding geven ; heefl noodig geacht den krijgsraad Ie beleggen , en
euen van denzelven de volgende punten in overweging te geven :
• Dat onder de troepen een zeer slechte geest heerscht, en dat men op de weinige
"schappen, welke nog een gedeelte van het garnizoen uitmaken, niet kan rekenen.
d i'
. meu me ^ gee» den minsten grond veronderstellen kan, dat bijaldien de soliditeit
i s ' H ns'e wer kelijk bestond , van de zijde der troepen van Z. M. eenige hulp te wachten
va' ( S '6 meei ' daar h^t aangevoerde in den brief van de regering nopens den toestand
net rijk, geheel met de waarheid is overeenstemmende.
U e l .' f*a' ne t waar is, dat niet alleen soldaten en onderofficieren, maar zelfs bijna alle
gische officieren , positief verklaard hebben niet meer te willen dienen.
• JJat het waar is, dat bij het evacuceren der stad, al reeds eenige van hen zich geab-
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senteerd , en niet van de gelegenheid gebruik gemaakt hebben , om het kasteel en hun korps
te rejoigneren.
5". Dat sedert 14 dagen , ik generaal, geheel van tijding van den Prins of van het gouvernement, verstoken ben.
Om welke redenen ik vermeend heb de navolgende kapitulatie te moeten voorstaan , en
welke ik geloof op dit moment het cunige is dat ons overblijft om niet door het gemeen
aangevallen te worden , daar geen defensie meer plaals kan hebben , dewijl onder de troepen
de defectie kompleet is.

CAI'ITULATION.
Pour parvenir au bul proposé par la llégence de Namur, et pour éviter Ie sang qni pourrait résuller d'une defense opiniatre, Son Excellence Ie Lieutenant-Général VAN GEEN a convoqué
Ie conseil de Guerre el y a joint tous les officiers supérieurs de la garuison , ainsi que 2
officiers par rang de chaque corps.
Après avoir fait connailre les proposilions qui lui avaient élé faites par la dite Régence,
Ie dit coiiseil de Guerre, apiès s'être concerlé et avoir récneilli les voix , a résolu d'accepler la
capilulation aux condilions suivantes:
Article l'.
Les troupes qui voudront suivre l'Etal-Major de la place, et tont ce qui appartient au
6C grand commandemenl militaire, qui se trouve k la forteresse de N a m u r , soiliiont avec
armes et bagages et les honneurs de la guerre, et seront escortes par un saui'-conduit
compoié de 8 personnes , dont 4 piécéderonl et 4° autres resteront avec Ie Lieutenant-Général
VAN GEEN , pour garaulir toutes les condilions de la capitulaliou.
Art. 2«.
Tous les moyens de transport nécessaires scront fournis par les soins des commissaires, qui
devronl etre des notables.
Au. 3".
MM. les rommissaires répondront de la süreté de la troupe et des propriétés individuelies
qui l'acconipagnent.
Art. 4°.
La Régence de la ville se rend responsable des families qui resteront k N a m u r , en attendant qu'elles paitent.
Art. 5°.
Les archives dont les corps et les officiers sont persounellement responsables, s'ils Ie désirent,
ju.squ'au moment oü elles pourront être transportées, elles resteront toutes sous les scellés;
en attendant elles seront confiées a une commission nommée par la Régence.
Art. 6'.
La troupe marchera par étapes, jusqu'au point que Ie Lieutenant-Général VAN GEEN
aura fixé.
Art. 7".
Les slipulations couclues ce matin avec la Hégence, relativeraent aux habillements, équipemenls militaire! qui se trouvent en ville , restent el demeurent en vigueur.
Art. 8".
Les farines et pains d'approvisionnement, qui se trouvent dans la ville, el qne la Régence
n'a pu obtenir du peuple, demeurent k la charge de la dite Régence.
Art. 9«.
L'heure et Ie jour de l'exéculion seront fixé ultérieurement.
Fait et arrété a la citadelle de Namur.
(Signé) VAN GEBH.
(Signé) Du RENESSE, DE G A R C I A , HUBOT ,
MoHIMONT-BlVOBT , URBAN , PRISSE.

Bovenstaande kapitulatie goedgekeurd door de leden, uitmakende den krijgsraad.
GUICHERIT,
(w. g.) DUPPE ,
DE ROISIN,
SCHOCH ,
VOLCKIIEMER,
VAN DIEPENBHUGGE,
ROEST ,
K.NOLL ,
VAN SWIETEN , OPPERHUIS,
STOECKER ,
Kooi,
RoMAR,
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