Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.
Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:
+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.
+ Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
Informatie over Zoeken naar boeken met Google
Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web via http://books.google.com

g‘;

MElWÊìEjCQûWĳLÊﬁÜGûÊWÚEgËJĳMEmûîò

WËÄÌ“‘MÊËGQEÜ ËMÍÊÜÔËQGËÜQ‚

/

ë

wummmmmmum“
‚H1‘ ‘.

‘i

'

‘ “\î m\sw‚ \‚m “ì

IBZIĲÌDIBAËËR
101‘ m!

\

‚ ‘

(gözsslúzbcnìs bm:

‚g‘

‘\
o

NEDERLANDEN
Aanvang Tleﬂlläütde 25 Augustus, 1850.

‘aäolĳkísböäìmûòäìàûwdíëmûîìïaìö

be‘attende:

DE QGRZAAE VAN‘ DENÎ BELGISOHIN
OPSTAND g EESZELFS BEGIN , VOOBT
GANG I EINDE ‚ ZEN GEVOLGEN
VÜDIB‚ GEHEEL

‚ Nederland.
‘

‘

boon

'

w‘ I!‘ EIÁÄIÈÜÛ‘

û iáÉ
aáûéìaóûliòèmoínä

’îmm.‘
‘"

TWEEDE DEEL.
._-_..——_=—-_mq

‘ AÌZSTWZRDAM ,
I l

Èòèvüüfeìîíjîóéï ,

5’}
‘

mwwv‘\‚‘‘ww

‘iîìöâ.
"‘ {ÄN
i-

g-lî.‘
‘

3
E

k?

î

. g?‘ ‚u

‚
>

“ìù \

M)

‘

ï%%%äW
—QTMZÏM/ízaûí ’

M%ĳ«‚

U

‘
‘i‘...
‘
l
.
‘
‚

.
.’

.
'

'

‘

’

î‘

'

‘

n
.
7.‘

.

l‘

‚

J

‘

.
‘
‘

.

‘’
’

‘
’.

‘'

.

‘

,

‘

‘

.

.
t

'

‚
.

‘
.

Í

‘
‘l

..

‚
’

\
>

‚

'.

‘

\

I
‚

‘

O

\

r

"

'
.

’

-

‘
’

ì

‘
‚ï

‚

'

‘

‘
’
’

‘

i‘

'

1

.

'
i

.

"“‘3!ur‘_‘“’- "

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

I I I I| ÌI I I I0261
IHI IÌI I I I H0902
I I I I íI I I I I I I I

.î‚

‚
’

‚‘

’

’

'
’
’

’

’

o

’
\

.

'

.

’

I

Ä
'

‚

h

’

l

'

‚
’

‘

‚

,

‘

’

’
‘
‘

\

.
‘

‘

l

’
’
‘

’

'

'\
.
’

’
’.

.
.

‘
’

l

’

î

’

’
I
.

’

a
'

‘

'

‚
.

‘
’

l‘

l

'
’'
'
X
’

'

’
'

’

.

'

’

.
’
’‘

‘

'‚
’

.

‘

l
‘

’

’

.

l
‘.

.

'

‚

’

.

’

’

‚

’

‘

’
'

‘

’

\~

‘

’

’
’

o

‘

‚

'

’

’
‘
’

.

'
’
‘

t‘

’
’

.
’

,
‘

‚

.
’

‚

’

’
.
.

’

’
‚

‘

Â
~

l

’

’ .

-‘

'

’
.

’

'

I
’

‘

’
’
’
.

‚

.
‘

‘

‘

I

’

.'

.
’
’

’

’
’
'

’

,
'

'

’
,\
‘

Q

’

'

.

’
‘

’

’
n.

'

'

.

\

.

‚

‘

‚
.

’
‚
’

l

.
’

.

‘

l

'
’
’

’

\
'

'
.

'

'

’

’

’
'
’

'
\

’
'

l

._‘ “ ‚a.

J-~‚-c-l#J‘-..~

‚'
„h
‘._‚ -‚'-.

u‘

’1‘

‘‘’‚

’.

.

‘

‘\

‚

i.

‚

§

‘‚’

’

‚r‘

i\.“î\’Ĳ’’‚;‘!“

‚'

5"?‘ '2
‚

--

-’

..

my DE

‚

.‘..__‚’__—.‘

‚ü‘‚

Geschiedenis der ‘

/

,
‘
C

‘

‘

\

\

\

‘

Ó

l

1
‘

l

’

ä

I

'

L

‘

I

\
'
‘
~
.
n
’
I

\

.

\

\

'

a‘
I

‘.

b

.\‘:1.'!l‘'‚.

-‘
‘

o
'
‘
‘

‘’
'

‘

‘O
l i‘

‘

’

'
'
‘

\
*

‘

’
‘

‘

o
\

I
‘

‘

'

'
\

I

’

\

‘
\

Í

‘

i

‘î’

. ‘A4,:11".” Q ‘

'

O
I

.

l_
I

.
\

.

‚

‚‚
l

\
I

‚IT,

I

|

’

’

'

‚

‘

‘

==-—-__=—___-_::

o
-

‘

‘

i

I

I‘
Q

‚

n
‘J!-Q

.

I

‘’.
J’.

l

C

‚a‘

h‚

“M

‘

‘

II

w‘

in‘'''

‘-‘ D‘ I-I
l

3

gr-R7

l

\

I‘

I

k

r

'.

L-.‘ h "
‚i‘

I’

O‘

J’

=~===’

GEDBUKT BIJ

J. J. NÉSSER, J‘.
/

J

l

‚

.‘‚‚’‚‚

‘BIJDRAGEN ‘ ‚
‚ û
SS) esdjîebents
l

‘

mm

‚

ääâââäâäââä ‘5
AANVANG NEMENDE 25 AUGUSTUS‘, ‘i850.
ﬂ

\ nEvAmEEnE:

'

DE OORZAAIË VAN DEN BELGISCHEN OP

STAND , DESZELFS BEGIN ,‚ VOORTGANG ‚‚
EINDE ‘EN GEVQLGEN voou GEHEEL

NEDERLAND.
DOOR

‚ 11‘? H‘ EIÁÄËIĲQ‘
wwwvwvwwww

TWEEDE DEEL.

"

‘ ‘ ‘ ‘l‚

Te‘ AMSTERDAM,
hìi íä. monlznìjzgr, ‘
1851.

‘'

.

‘
‚
‚
r
‚

'

U

t

t

\

‘'

.

.

‘

.

.

I

\

i.‘

I

\

i“
.

‘

f

‚

II

I

I

v’

l

‘

"'

‚

‘

.

\
\

‘

p.

-

~\

‘
w,‘
I‘
—

n

I

u oor

‘aanîvang van hïetïTweede Deel‘

of.‘ de geregelde voorstelling der Geschiedenis‘,
acht ik het noodig in eenen tĳd, Waarin” ‘zoo
‚
‘l
‘‘\Üî

u’:

1“
‘I\I

vele onnaauwkeurige berigten , zoo veel onze—
kers en onwaar; opleveren , den waarheid
minnenden Lezer vrijmoedig, naar aanlei

ding der

mij toegekomene en toekomende
4

stukken, die wel NIET alles wat tot weinig

A3

a

belangrijks, ‘maar wat tot waarheid behoort,
bevatten - te verzelceren , dat met deze moei
jelijk bewerkte stof, naauwkeuriger waarheid,

met onpartijdige, onzijdige juistheid, gepaard
gaat,. terwijl ik geloof, dat de aanbeveling

dezer belangrijke Geschiedenis daor eenige
redenen onnoodig is‘
DE SCHRIJVER.

267 D—4
WWMWDMMÜMMMMMGÜWÛWÜWMMGMQMMMM ‘

lwmonuinuwal
‚de?

Dat de Geschiedenis van aen Zuid-Ne
derlandschen opstand tegen. het wettige gezag,

van meerdér gevolg zoude zijn, aan eenqn
gewonen opstand, (zoo als onlangs nog in

Duitschland plaats had ,) ‘en ‘van grooteren
invloed zoude zijn voor België en het Oude
Nederland ,

was zeker wel ,‘ bij eenige

kennis van het nationaal karakter der op
.*.

l \

ä

standelingen in tegenstelling van dat der bewoners der aan den Koning getrouw geblevene
Gewesten, te vermoeden‘,- maar dat dezelve
van dien breeden omvang zoude worden,

welligt eene nieuwe periode in de geschie
denis van

Nederland

opleveren,

en zoo

‘
veel leeds te weeg brengen zoude, als thans
de treurige ondervinding leert, was onmo
gelijk te voorzien.
Bij de vervaardiging van het Eerste Deel,
waarmedeik op aanmaning des Uitgevers,

dien spoed heb gemaakt,‘ dienoodig was om
aan het verlangen te voldoen
/

van velen,

die volledig met de getrouwe te boekstelling

—_

u‘:

\

van het gebeurde , bij dien opstand , wensch
ten bekend te zijn, voorzag ik niet dat de?
zelve van dien omvang worden zoude , en

o ging alzooover, blijkens‘ mijn, voor het Eerste
Deel úitgedìukte voornemen , met het leveren

van een Geschiedverhaal , waarin de ge
beurtenissen elkanden van dag tot dag op
volgen, voegde alle daartoe betrekkelijke
’ Proclamatiën‘, Petitiën, enz. benevens de Ver

handelingen der Staten-Generàal, naar ver
volg in, en het Werd alzoo .sùiksgewijze ter
perse gelegd.
De opstand ‘had intusschen een geheel an
der aanzien gekregen, en de stukken ‚ die

IV

"_

ik tot de vervaardiging van het Tweede Deel
verzamelde, kwamen

zoodanig ‘voor, dat

ik het noodzakelijk oordeelde, volgens gewone

wijze, Bijlagen te gebruiken. ——- Eene meer
geregelde voorstelling dezer Geschiedenis mo
ge alzoo de onﬁvangst bij mijne Landgenoo
ten‘ zijn.

De S.
r 7 Februarij l 83 l .
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‘ ’ BIJDRAGEN TOT EN VERVOLG
OP DE

Geschiedenis der Nederlanden.

Naauwelíjks was de buitengewone Vergadering

in naam des Konings door den Minister van Bin
nenlandsche Zaken gesloten, waarin op de twee
vraagpunlen door de meerderheid der Leden een
bevestigend antwoord was gegeven (*), of de Ko
nam het departementen
besluit, na ‘vooraf
de hoofden
der,
i ning
onderscheidene
gehoord
te hebben
om ‚eene Staats-Commissie te belasten met het‘
ontwerpen der wettelijke bepalingîen, Welke‘ noo
dig zouden zijn , om in de grondwet en; .in de be.
staande betrekking‘en tusschen de twee groote af
deelingen,des. Bijks tevens die veranderingen daar te
‘stellen,’ welke de algemeene belangen en die van elke

der genoemde afdeelingen vorderden (t). Ook werd
door den Directeur ‘Generaal

van Oorlog door

‚verseheidene bekendmakingen aan de jonge lieden,
’‘ '(*) Dewelke “ook door ilehlìerste Kamer. met eene meerdere

held m‘ 3x stemmen tegen 7 werden aangenomen.
(‘I’) Zie Aanteekeningen en ‚Bijldgelĳlïo.‘ 1. “‘‘
.
A 4

‘

8

die hun verlangen reeds voorloopig hadden aan den
dag gelegd, om als vrijwilliger sin de gelederen van
het leger te worden opgenomen, daartoe de gele
genheid gegeven, het zij met of ‘zonder soldij;

welk departement van Oorlog door den Koning
werd gemagtigd, om de miliciens, welke toen bij
de verschillende corpsen in reserve waren, zoo
spoedig mogelijk in dadeliﬂre dienst te doen op
roepen , om‘ in de korpsen ingedeeld te worden,
die destijds in onderscheidene gewesten gestation
neerd waren C); terwijl de dienstdoende Schut
terijen onder beschikking van genoemde Directeur
Generaal, krachtens Zijner Majesteits besluit van
den 4de“ Octoher, werden gesteld, om, wanneer
het noodig ware, buiten de Gemeenten ,‘ waartoe
dezelve behoorden, militaire diensten te doen. Ook de mobile schutterijen ‘ontvingen naar opgave
aan den Directeur Generaal, van (lenzelven hunne

bestemming. In het 2de en 3de artikel Werd be
paald , dat bij de zamenkomst naar aanleiding van
art. 78 derwet door, of van wcge de Commandant
aan de aldaar aanwezende manschappen ‘zouden
worden ‘afgevraagd , wie hunner zich vrijwillig

aanbood, om buiten de Gemeente, het zij in ves- ‚
tingen ‘ ofelders, militaire diensten ‘uit te‘ oefenen,
en tevens dat het juiste getal ongehuwden en We

duwenaars onder de leden der Schutterij ,‘ met de
reserve daar onder begrepen ,‘ die zich niet reeds

als vrijwilligers mogten hebben aangeboden , op
Q‘) Zie Àanteekeningen en Bijlagen ‚ No. a.

“

9

genomen zouden worden; terwijl art. 118 de vrijheid

voor het stellenvan plaatsvervangers bepaalde , en art.
20 , (behalve die, over de formering der compagniën,
benoeming der officieren, reserve, last aan de plaatse-Ä
lijke besturen ,' Gouverneurs, enz. met den staat van

zamenstell‘ing ,) dat, diegenen,‘ die zich onder ’sKo
‘nings bevelen van hunne woonplaatsen hadden ver
Wijderd, van dien dag af aan beschouwd zouden
worden als een gedeelte der legermagt, bezoldigd’,
verpleegd en behandeld zouden worden als onder
gelijke militaire verpligtingen staande. Ook ‘werd
den 5de“ October, bij besluit van Zijne ‘Majesteit ,’

de directie van îhet departement van ‘Justitie op
nieuw ‘aan den Ministervan Slaat, c. r. vaN MAANEN,
opgedragen ‘ C‘).

' Z. ‘K. H. den Prins van Oranje werd door bij
na ‘300 ingezetenen ‘van ’s Gravenhage schriftelijk

aangeboden‘, dat bijaldien een gedeelte der bei
staande schutterijen mobiel verklaarrlwerden,‘ zij
bij het achterblijvende gedeelte als buitengewone
schutters wilden dienen, en wel zich op eigen
kosten te kleedenJ‘ Met.‘ welwillendheid werd dit

door
Z‘. nietialleen
K. H. aangenomen.
Doch
te ’s Gravenhage haddit plaats‘,.
maar ook‘ in ‘andere Hollandschesteden vertoon
den zich ware blijken van warme vaderlandslief

de en gehechtheid, aan‘ de ‘bestaande orde van 2a‘
ken.‘ ‘Te Rotterdamkîvas men niet slechts bezigï,
C‘) Deszelfs ontslag vindt men 1. Deel, bladz. 82, waarna

’s Koning‘: besluit op‘bladz. m8.

A5

‘

‘ ‘ ‘

‚Îf

10
met eene afdeeling vrijwilligers uit de bestaande
Schutterij te vormen, waarvoor zich eene me

nigte Schutters aanbood, maar er werden ook
inschrijvingen geopend om onderstand te verlee
nen aan de huisgezinnen van hen , die zich vrij

willig in dienst begaven, terwijl ook te Schiedam
een aantal der voornaamste Ingezetenen zich
Wapenden, om des noods met de bestaande
Schutterij te dienen, of in geval van uittrekken
der laatste, derzelver plaats te vervangen. —
te Amsterdam werd gemeld door het Hoofdbe-

stuur van het Fonds ter ondersteuning van den
gewapende dienst in Nederland , opgerigt in den
jare i815 , dat de vergadering een bewijs wilde

geven van de zorg voor de verminkte krijgslie.
den, weduwen en weezen der gesneuvelden, en

tevens van de werkdadige belangstelling der land
genooten’ (*).

‘

In de hoofdstad der Provincie Utrecht hielden
zich meer dan 300 studenten der Hoogeschool he;
zig met zich in den wapenhandel te oefenen, en

hadden reeds vroeger zich ten dienste van den
Koning gesteld. Dit was in het begin der maand
October. ‘
Na het voltrokken huwelijk van Prins sauna?
‘ van Pruissen, en Prinses MARIANNE der Neélerlan.

den (‘I’) toen genoemde de gezegde stad doortroklren om eene reize naar Berlijn te doen, werd
(*) Zie Aauteekeningen en Bĳhgen ‘ No‚ 3,
H‘) Zie I. Deel, bladz.

U
‚Kook‘ daar e een‘ blijk gegeven van de geheèhtheid
aan het ‘Vorstelijk huis door de buitengewone
gulhartige, ‚welgemeende opwachting van HH stu
denten en overige inwoners der stad C‘).
‘ Intusschen‘ werden‘ door den Koning alle middelen‘ ter beveiliging der Noord-Nederlaudsche
gewesten aangewend; de schutterijen mobiel ver

klaart en maatregelen genomen, voor de doorrei
zende vreemdelingen (‘j’). Kort tevoren’, had de
Koning aan het volk eene proclamatie doen af

’ vaardigen, welke volstrekte blijken ‘droeg van
welmeneudheid ontrent ‘onderdanen, en vertrou

wen op de regtvaardige Beheersoher der wereld (g).
Op den 8ste“ October werd door Z. M. bepaald,
dat de gewone zitting der Staten-Generaal te
’s Gravenhage zoude gehouden worden G-) , terwijl

op den zelfden dag door Z. M. besloten werd,
eene premie te verleenen op het invoeren van
steenkolenen kolengruiĳ.ïgelijk ‘staande aan het
regt op‘ den invoer van vreemde steenkolen; dit
besluit had oorzaak aan de stremming van de gezeg
î de invoer der‘ Braliandsche‘ steenkolen , ook werd
het regt op de invoer van granen vermindert,

otndat de drukkende omstandigheden niet aòòì
levensmiddelen zoude verzwaard worden (55). ’
(*) Zie Aanteekeningen en Bijlagen , No. 4.
(+) Zie Aauteekeningen en Bijlagen , No. 5.
(5) Zie Aanteekeningen en Bijlagen . No. 6.
‚ (—|—) Zie Aauteekeningen en Bijlagen‘, Nou 7.

(55) Zie Aanteekeningen en Bijlagen ‚ No. 8.

12

Kort daarop werd‘ ook door de aanhoudende
zorg van den Koning besloten, voorbereidende
bepalingen tot eene eventuele oproeping van den
landstorm (") te maken, en tevens middelen daar
‚ te stellen tot beteugeling van de pogingen die mog‘
ten worden aangewend om de gemoederen in gis
ting te brengen (-|-)
‘
Te regter‘ tijd werd nu ook gebruik gemaakt
van de menigvuldige dienstaanbiedingen door de
ambtenaren van hetNoordelijke gedeelten‘des rijks

gedaan; dit bleek dewijlZ. M. op den r 1de“ October
besloot, dezelve , wanneer er geene bijzondere
nadeelen voor het rijk aan verbonden waren , de
‘gelegenheidtot den dienst te geven (g).
Het was op den eersten dag van October, (+) dat

aan den Koning een adres aangeboden werd , oné
derteekend door een veertigtal personen , meestal
leden van de eerste en tweede Kamer der
Staten-Generaal; inhoudende het verzoek, dat
het ‘Z. ‘M. mogt behagen een van Iloogsldeszelfs
zonen te committeren tot het bijwonen eener‘

vergadering in een der Zuidelijke steden, ten ein‘
de de nodige middelente beramen om de ramp

zalige toestand ‘van zaken te doen ophouden.
Hierin was tevens den wensch vervat omaan den

Prins van Oranje , onder zekere titel, het beheer
C‘) Zie Aanteekeniiîgen en Bijlagen , No. 9‘

(‘i’) Zie Aanteekenìngen en Bijlagen, No. ‘o.
(g) Zie Aanteekeningen en Bijlagen , No. n.
' (Ja) Zie I. DceL‘bladz. 147. ‘
(ÊS) Zie Aanteekeningen en Bijlagen, No. u.
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over de Zuidelijke gewesten vanhetKoningrijk
der Nederlanden op‘ te dragen. — Eenmaal was
den Prins met levensgevaar te Brussel geweest
om de rust te bevorderen; dit was bij de inwo

ners der Noordelijke Provinciën bekend, men was
derhalve van gedachten dat dit verzoek geene in

gang zoude vinden; evenwel, de omstandigheden
waarin

het

Nederland verkeerde,

maakte het

noodzakelijk, waarom Z. M. den 4de“ ‘October
een besluit uitvaardigden, houdende opdragt aan
Z. K. H. der tijdelijke waarneming in naam des

Konings, van die gedeelten der Zuidelijke Provin
ciën, waar‘ het wettig gezag nog werd erkend (").
De Proclamatie des Konings had op de gemoe.
deren der Ingezetenen van de Noordelijke Provin...

eiën eenengrooten indruk gemaakt, en was met
geestdrift ontvangen; althans te ‚Rotterdam beij
verde‘ men

zich, na het vernemen van dezelve,

des‘ te meer om aan de wapening deel te nemen,
‘of door geldelijke bijdragen te xbevorderen en te
ondersteunen; — vrijwilligers boden zich ‘van

allen kanten aan; zelfs de geenedie in het ‘gere
formeerde Burgerweeshuis aldaar‘ de vereischte ou
derdom ‘en geschiktheid‘bezaten , verklaarde zich
bereidom dadelijk de ‘wapenen voor Vaderland
en Oranje op ‘te vatten , hetwelkdoor regenten

van dat huis Werd ‘toegestemd,’ waarop men zich
‚ aanbood voor zijner Majesteits land of zeedienst 5 van de oﬂicieren der schutterij geschiede eene op
(*) Zie Aanteekeningen en Bijlagen. No. 13.

M’
roeping, tcn einde gelegenheid te geven om deel‘

. te nemen aan eene inschrijving, welke strekken
zonde, om‘ zoo lang tot de uittrekkende verdedigers des Vaderlands in hunne haardsteden zouden
zijn ‘teruggekeerd, derzelver huisgezinnen des be
hoevende, te verzorgen, waarop ‘dan ook op

nieuw een aantal manschappen zich vrijwillig aanbooden.

‚.

‚

Ook te Delfshaven had de aanzienlijke inschrij.
ving van 2500 in weinige oogenblikken plaats,‘
terwijl te Dordrecht hetzelfde geschiedde.
De oproeping ‘ter algemeene wapening had nu
in alle Noordelijke Provinciën door Gouverneur!‘
en Burgemeesteren plaats, waarbij de noodige

bepalingen algemeen bekend gemaakt worden.
.De inwoners van de Rijks Hoofdstad , die zich
altijd gekenmerkt hebben als welwillend enmild.

dadig, hoorden ook de stem vanhunnen Vorst’ ‘
en kwamen na de regeling der‘ plaatsen enwij.
ken , door dan ‚Burgemeester gedaan‘, die tevens

eene kennisgeving deed bekend maken (*), in
grooten ‘getalltior) , terwijl eene algemeene deel-

‘neming met de ‘behoeftige‘ huisgezinnen der op‘-.
komende‘ manschappen , die voor het Vaderland
uittrekken wvilden, aller harten vervulde. De
Edel Achtbare Burgemeester der Hoofdstadspùor.

de‘ hierbij de‘ weldenkend‘: ingezetenen gezamen
lijk met de‘ Commissie‘, welke zich onder het
voorzitterschap. van‘ Zijn‘ Edel Ach-tbare gevormd
(') Zie Aanteekeningen en Bijlage No. tlt.
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lradî,‘îaan ("y tot’ milde ‘bijdragen, en de Burge
meesier‘ metëde waardige.‘ ‘menschlievende Com
missiewerden ‚in hunnen wensch niet te leur ge
gesteld. Het werd bij die gelegenheid ‚zelfsdoor
den Staat erkend, dat de ingezetenen van 4m

sterdam beroemd waren door hunne milddadigî
heidì Het. oude milddadíge voetspoorjwerd dan
ook toen‘ gedrukt; voor‘delìehoeftige huisgezin
nen déieiùittrekkende schutters werd de aanzien’
lijke‘Ilsom" van‘ honderdĳen tien“ duizend guldens
gegeven.’ {H1 ìterwijl‘ eokiîdaai‘ een aantalî jQngeliîi
genùuitîhet ‘Gereformeerde‘ Diakoniehuis zich aan-

bbdﬁll-íûllípi.Vldﬂl‘l.änd.’ﬂllî Koning te‘ dienen.
‘
. îrlirvuonens‘ îyan Äandere‚ steden ‘ hadden echter ook
aanspraak ,É door‘î welwillendheid‘, bereidwilligheid ‘
en deelneming,‘ ‘o?’ den naam van bravevaderp

landers.‚.ï‚ ‘
‚‘ ‘‘ ."
"
.
‘
‘
‘ ïîBĳ de‘ goedeùgezindheidaan welwillendheid van‘
de. ‘Inyvïbners denNoordelijke Provinciën , listen
echter" eeníge“kwalijkgezindenf(welligt uit andere
‚oorden îafkomstig) niet na, om pogingenaan te
‚wenden ,j‘ tenI einde oneenigheid enĳwantrouwen '

te. zaaijen tusschen, de‘twe‚e hoofdafdealingen der
Christelijke. Godsdienst. g‘
het ‚.kwaad ‚vond

een goede akker» ‘waarop îhetzelre ‚vriwln Î kunde

voortbrengen! „Allesîlîteefi rustíaìîdn‘, meerderheid

de: Roamschseainden „gevoelde al. hei „valiilliilsp
van deniopstandjin‘ Belgie Pnder eenenÄ/ïoastgtlie
C‘) Zie Aanteekeningen en Bijlage No. 15.
(‘j’) Dit‘ was in de maand November , i830.‘

\
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nimmer had opgehouden hun wel .te‘ doen; en

bovendien,‘ dat de ‘Godsdienst, als Godsdienst be‘
schouwd, bij hunne handelingen veel verliezen
‘moest (*).
De staat ‘des lands was nu ‘ten gevolge van de
‘ontstane onlusten in het zuidelijk gedeelte zeer

benard; ‘ immers de schatkist was in eene geheel
andere gesteldheid als toen, wanneer die bijzon

dere uitgaven voor het bijeenbrengen, kleeden en
voeden der‘ Militairen niet noodig was. Hierbij
kwam ,‘ dat de gewdne inkomsten uit de Zuidelijke

“Provinciën gedeeltelijk ophielden. Tevens moest
de rentebetaling van de nationale werkelijkeschuld
' den ‘eersten dag des volgenden‘ jaars plaats hebben,
terwijl het vooruitzigt in dien korten tijd niet veel
‚beter dan groote kosten en vermindering van in
komsten opleverden. Dien ten gevolge maakte de

Koning staat, zoo als reedsdoor Z. M. in de
aanspraak bij de opening van de buitengewone
vergadering ‘van den 13de“ September, was te
kennen gegeven, op de geopende credieten, waar-

‘door‘ voorloopig in de geldelijke benoodigdheden‘,
uit de noodlottige gevolgen van oproer voortvloei
jende
,U zoude worden voorzien. Op den‘ iod‘m
'Óctober werd dan ‘ook, bij besluit van den ‘Ko

ning, den Minister ‘van Financiën gemagtigd tot
het doen ‘eener leening van twintig millioenen
guldens, rentende 5% pCt; ’s jaars , terwijl het
(*) Zie Aanteckeningen en Bijlagen ‚ No. 16.

u

.

.“

Amortisatie Sijndikaat als middeldaartoe aangewe
zen werd (*).
.

Even zoo als. men, in‘. de‘‘Noordelijke Provin‘
‚ciën Werkzaamj was , ‚ alles aanwendende” dat
dienstig koude ‘zijn om het wettig gezag.tîe
handhaven en het‘ in‘ gevaar zijnde Yaderland te behoeden , even zoo was men iook; in
de Zuidelijke ‚ Provinciën bezig‘ om ‘eenen regel
;Was;
te stellen,
het. bestond,
die «achternamelijk,
verre‚..van
in.het
betamelijk
geheelen

‚onttrekkenkvan. ‚het Wettirge gezag. Het isî 9115138
‘Wust , de bannelfng na. Porriìnnwas zoodra Prins
FREDERIK Brussel wederom had ontruimd, aldaar
aangekomen , ’ip zegepraal. binnen geleid, . en
‚door de zoogenaamde yoorlooplige regering.’ benevens eenen meedenken van nni.wnvea ,‘ tot lirlvan‘

zeker centraal Committe’ ‚benoemd. .‘‚ Dit driemanv‘ .
‘schap nu, zonde met de uitvoerende ‘magtbelast‘
zijn. De opstand te Brussel had, zoo als wij zagen,

grooten invloed op.de naburige en andere Provinciëiì; van‘ dien invloed maakte hetcentraal C0"

mitté gebruik, ‚en verzuimde ookniet om zich
dat

gezag

over al

die Provinciën, alwaar de

oproervaan was uitgestoken, ‚aan îte- matigen. —
Voorj verscheidene takken van bestuur werden door
hetzelve KommissarissemGeneraal en anderemin

dere ambtenaren benoemd, het eerst de Gouver
‘neurs voor de Provinciën Henegouwen en Zuid‘
Braband. Een aantal Distrikts-Commissarissen en
Q‘) Zie Aanteekeningen en Bijlagen. No. 17.

H. naar.‘

‘
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‘Burgemeesteren‘ werden door nieuw benoemden
vervangen.
Doch dit was niet het eenige ; onder voorwend
"sel dat ’s Konings wettige regering, door het be
‘zigen van gewapende magt tegen hare onderdanen,

‘haren eed geschonden had, ontzagen zij zich niet
eene menigte oilicieren des legers van hunnen eed,
laanden Koning, te ontslaan en dezelve bij dege
wapende magt ‚der muiters aan te stellen , terwijl
eenige oﬂicieren de vrijheid worden gegeven om in
verscheidene oproerige gewesten vrijcorpsen op te
1‘igten’; ook werd bevolen dat de verschansingen ,

‘die welligt met het intrekken der troepen binnen
‘Brussel mogten zijn‘ weggeruimd, hersteldzouden
worden en dat de ingezetenen zich in staat van
tegenweerzouden houden.‘ Ook werd order gege
'ven aan de bevelhebbers van verschillende poor

ten, dat niets de stad mogt tiitgaan, hetgeen voor
tle“dienst der ruiterij ‘geschikt was; hetwelk ech
spoedig ‚zoodanig gewijzigd werd, dat zelfs

balen koopmans goed en‘ reizigers met geheelen
pakaadje de stad konden uitgaan.
‘
‘den‘ Besten September, vaardigde het cen
traal ‘ Commiité ‚een ‘besluit uit, bepalende dat,
het regt‘ in naam des provisionelen Gouverne
úlents zoude gesproken ‘worden , dat alle publieke
äeten‘
naam van dat zelfde gezag exucutoir
zouden worden verklaard, en dat de Committé
vaù‘ justitie

en van Binnelandsche zaken belast

waren met de uitvoering van het toenmalig he.
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illuit’; Ĳ-‚tèvens gelaste het aan denﬂommandant

van de ‘stad Mans, ‚(Provincie Henegouwen), om
de ‘daar ‘nogzíjnde Hollnndsclie oﬂicieren inîvero
zekerde bewaring te stellen en als gijzelaars ‚te‘

hoúden. ‘

i

Hetzelfde ‘Conimitté ‘ging voort‘ met verscheidene ’
benoemingen‘ te doen, ‘als, de Heer ETIENNE m:
SAUVAGE, tot Gouverneur der Provincie Luik ,‘ de
advokaat RAIKIM, ‘tot Procureur Generaal voor het

hoge igeregtshof ‘te Luik

de beruchte baron m‘:

STASSARD) ‘ eerst tot voorzitter van‘ het Comrnittá
van‘ Binnelandsche zaken, en vervolgens tot Gou-

verneur der Provincie Namen; de Heermnuua"
‘NAËKE‘ (‘Procureur des Konings j) tot Gouvernetuì‘
van de Provincie ‚ OosLVIaanderen; de Graaf
HYPOLITUS VILAIN XIIII van West-Vlaanderen,‘ en
tot Waarnemend griﬂier van het gewestelijk bestuur
van ‘Oost-Vlaanderen, den advokaat noOMAN‘ De

Heer vaN cnomnnoacn werd in zijne betrekking van
Burgemeester de‘r‘‚stad Gend bevestigd, terwijl de
Heeren n. snannv, nazon ,‘ o. DEMONGE‘ en de be

‘ kende schrijvervan het journal de Lovaill, ADOLPH
iìousseL, tot distrilîtCommissarissen van Namen’
‘Dinant, Phílipslad en Leuven benoemd werden;
Waarbij deGraafriìAncots noËIANO tot Gouverneur der
Provincie Ánlwerpen benoemd werd, welke laatste
zijne zetel in‘ eene‘ plaats nabij de stad Antwerpen

moest vestigen’, dewijldat gewest op dien tijd door ‘
NoordNederlanders bezet Was. Omtrent de dubbele

benoeming van de Baron 1m srassaan, die bijna ge‘,
B z
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lijktijdig voorviel , vond men het goed , om hem

in de betrekking als Gouverneur door drie inge
zetenen van Namen de Hoeren, en. zonen, ‚i. n.

BRABANT en ANCIAUX ‘te doen vervangen.
De Graaf vrum XIIII nam de betrekking van
Gouverneur der provincie West-Vlaanderen niet
aan; men gaf voor uit hoofde eener ongunstigen
staat zijner gezondheid.
Genoemde Graaf YILAIN was bij zijne benoeming,
zoo als ook de Heer MEULENAERE, belast om zich
onverwijld met de regeling van het gewestelijk
bestuur, met de, dienst der pesterijen, en met de
zorg voor het geregeld inkomen der belastingen
bezig te honden, overeenkomstig een besluit van
den 1sten October, waarbij de ingezetenen-zelfs
dringend Werden uitgenoodigd, om de achterstal
lige grondlasten en accijnsen te komen betalen‘.
Dit besluit Was gegrond op de overtuiging van
de noodzakelijkheid, om onverwijld in de be
hoeften van het leger te voorzien.‘——.‘Uit.een

‘volgend besluit blijkt, dat het centraale Committé
niet dadelijk in staat was, aan de verlangens van
allen die ‘met hnnne deelneming aan den opstand‘

eenig voordeel meenden te behalen, te voldoen.
‘Er Werd eene Commissie van drie ‚leden benoemd

voor het onderzoek der verzoekschriften, die bij
het’. centrale Committé inkwamen , op grond dat
het aantal Verzoekschriften, welke bij dat Com
mitté inkwamen , de ‘Werkzaamheden verhinder‘
den, en dat dien ten gevolgen niet in de belangen
\
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van bijzondere personenkonden wordenvoorzien ,
hoe wettig de daaromtrent geuitte verlangens ook
zijn mogten , dewijl het er tevens meer op aan

‚kwam,‘ om in de moeíjelijke omstandigheden
‘ maatregelen van algemeen belang te nemen.
De eensgezindheid tusschen de‘ verschillende
personen‘ die zich het Bestuur der openbare
zaken

in

België‘ aanmatigden, Was echter niet

groot, dewijl zelfs dagbladen (*) zich beklaagden,
over een bevel van het zoogenaamde voorlopig bestuur

aan het opperhoofd van den krijgsmagt vÁN HALEN,
om de gewapende opstandelingen, die met ‘eenige

veldstukken tot Vilvoorden waren voortgerukt,
weder van dazii‘ terug te doen keeren; men sprak
tevens van inwendige vijanden. Ook de Fransche
GeneraalMELLnvnr ,. die bij de opstandelingen‘ den
titel van opperbevelhebber der Attillerie voerde,

vroeg zijn ontslag, doch verklaarde kort daarop,
dat zoolang er Hollandsche‘krijgsbenden op het

grondgebied van België‘ waren, hij in dienst wil
de blijven; voorts werd bepaald en kenbaar ge

maakt door het centraale Committé dat,de Belgi
‘schen Provincien, (van Holland geweldadig afge
scheurd) eenen onafhankelijken staat ‘zouden uitma
ken, en dat een nationaal Congres, op hetwelk
de‘ belangen vanrde provincien zoude vertegen
woordigd worden bijeengeroepen, het ontwerp der

‘ Belgischen grondwet zoude onderzoeken en wijzigin
gen maken’, welke hetgepast zoude achten om voor
C‘) Van 4 October, 1830

‘

’

B 3
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geheel Belgie van verbindende kracht vast te’
stellen (*). Den 6de“ Octoher benoemde het cen
trale Gommitté, voor het ontwerpen van die grond

wet eene Commissie, die zich voor alles bezig
moest houden met het uitdenken van een nieuw
stelsel omtrent de verkiezingen , hetwelk zoo zeer

in den geest des volks moest zijn, als slechts
eenígzins mogelĳl.’ was ,- totledcn worden be‘
noemd: de Heeren van MEESEN, na Giînzacuayrut

imams, nuvaux, na anoucnnau, rannv, nau‘‚w ,
zounn en TuoM.

Bij een volgend besluit van dien zelfdeu dag
deed dat centraal Commitlé de bevelhebbers der
grensvcstingen , de burgerlijke beambten en de
tolhedienden op de grenzen aanschrijven, ten

einde‘ geene vreemdelingen in België te laten bin

‘

nenkomen, die met cen andcrdocl dan de bea
vordering hunncr bijzondere belangen, zich daar.
heen mogten begeven. Ook Werd. aan alle vreem
delingen verboden cokardes of vaandels te dra
gen , die aan België vreemd Waren. Dit besluit‘
was gegrond op de overweging: n dat van de

n menigvuldige vreemdelingen , die zich naar‘
België begaven, sommigen wel door het loffelijk
doel (zeide men aldaar) gedreven Werden,' om

tegen de ondernemingen der Ilollandsche dwin
gelandij hulp te verleenen, maar dat toch een
groot aantal anderen, te midden der verwarringeu,
die van eenen staat van overgang onafscheidelijk
(*) Zie Aanteekeningen en Bijlagen ‚ No. 18.
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waren, minder loffelijke middelen van ‚bestaan‘
kwamen zoeken. ‘
Of deze maatregel op nieuw bij de vreemde krijgs
bevelhebbers , die zich in dienst der opstandelin
gen bevonden, onvergenoegdheid vervvekte , is te

gissen, maar zeker is het,dat‘dezelve bestond. De
Spanjaard non Jgiuv van HALEN vroeg op dien tijd

zijn ontslag als bevelhebber van Zuid-Braband,
en wel (zoo als men aldaar openlijk door den

druk verspreidde)' na dat men‘ door allerlei kui
perijen hem gedwongen had daaromte vragen
Evenwel heeft deze ontevredenheid en verwijde
ring geen gevolg gehad; spoedig had eene soort
van verzoening plaats tusschende laatste en het
centraal Committé. ‘Don wan van IIÀLEN werd als

Luitenant Generaal eene bezoldiging van f ro,oo‘o
fr. of guldens gegeven, en men achtte het eene
bijzonderheid, dat nu POTTER en VAN HALEN elkanr

der , bij gelegenheid eener Wapenschouwing van
vrijwilligers te ‚Brussel, voor het oog dezer lieden
omhelsden.
’
Voorts verzuimde het centrale Committé niet,

om zich met de 1‘eggeling der regterlijke magt
in te laten; dien ten‘gevolge verwijderde het
een aantal leden uit het Hooge Geregtshof te
‚Brussel en benoemde anderen daar voor in de

plaats , bepalende dat den r 1de" October derzelver
zittingen moesten hervat worden, Onder de nieuw
benoemden was ook de bekende advokaat CLAES , die

Grilïier vanbet Hoog Geregtshof wordt Er werd
.
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echter in het programma der plegtigheden, waar
mede het Brusselschc Gcregtshof de regtbanken
opende, ‘geeno melding gemaakt van het aﬂeggen

van ‘eeuen ccd of belofte. Tevens word bepaald,
dat de

regterlijke vonnissen, ‘bevelschriften en

dergelijke stukken,

tot hoofd zouden hebben:

D In naam van het Belgische volk; de voorloopige

I Regering van België aan allen , die.deze zullen
a zien , heil l”
Bij een ander besluit bepaalde men , dat voortaan
alle lijfstraírelijkc zaken, het rcgterlijk onderzoek
en het verhoor der getuigen in het openbaar zouden plaats hebben; terwijl een derde besluit, van
hetzelfde‘ opgeworpen bestuur, de wijze betrof ,‘
waarop de stedelijke en gemeentelijke besturen in
de gewesten waarin het gezag van (lat bestuur van
België erkend word, verkozen zouden worden:
waartoe in elke stad en in iedere gemeente

de aanzienlijke’: bijeen geroepen moesten wor‘
den, waaronder de zoodanigcn gerekend werden,
die een zeker bedrag in de grondlasteiì en in de

belasting op de patenten betaalden.

Dit bedrag

Werd hierbij voor de gemeenten van meer dan
. ‘25,ooo zielen ten minste opfioo, en voor de
‘gemeenten van 5000 zielen en daar beneden op

f ‘o vaslgesteld.

Voorts werden‘ voor aanzienlij

ken gehouden degenen , die het beroep van Advo

kaat , Procureur, Notaris, Geneesheer , Heelmees
ter , Oilicier van gezondheid, Hoogleeraar in de

wetenschappen, schoone kunsten of letteren en

’
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datvan Onderwijzer uitoefenden.

Deze aanzien- l

lijken nu, zouden na hunne bijeenroeping’, over
gaan tot verkiezing, bij geheime stemming en bij

betrekkelijke meerderheid, van‚ den Burgemeester,
de Schepenen en Raadslieden hunner gemeenten ,
waartoe allepersonen verkiesbaar waren, die al
daar Waren ingezeten en den ouderdom van drie

en-twíntig jaren hadden bereikt. De verkozenen
plaatselijke besturen moesten dadelijk na de goed
keuring van het proces—verbaal‘ . der verkiezing'
door den Gouverneur van dat gewest in dienst
treden. —- Dit besluit eindigde met de zonder

lingste bepaling, dat:

i

Onmiddelijk na de ontvangst van hetzelve,zou
den de daarin betrokkene overheden op derzelver

persoonlijke verantwoording af, tot de uitvoering
daarvan moetenovergaan, Ĳmet bijvoeging,” In

gevarvan nalatigheid van Ìzunne zijde‚ wordt die
uitvoering aan den werlîzanien ĳvel’ van allen goe

de vrienden van het Vaderland aanbevolen.
Verwarring , onvastheid, onberadenheid ‘en
wantrouwen, ‚bleek uit den geheelen toestel en uit
allen plannen, die het oproerig volk daarstelde;
tot eene meerdere blijk dient nog, dat niettegem‘
staande dit besluit evenwel het opgeworpen Be
stuur ‘voortging met reglsÏreeÌcsc/ze benoeming der
plaatselijke besturen, zoo werd onder anderena het

besluit, den Graaf CLEMENT nu BERLAIMONT, tot Bur
gemeester der stad Luik benoemd , terwijl den ridder

na MELorrr n’ mvvoz uit die betrekking werd ontzet.
B5
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‘De Heer nourmt weigerde de post als Burge
meester de: Stad Brussel.
De stad des oproers poogde nu meer en meer
cene vastheid aan te nemen, opdat de kracht
daarvan zich over alle de Zuidelijke Provinciën
meer en meer zouden verbreiden; zelfs in hare

boezem was meer rust dan in het laatst der maand
Augustus; hoewel die rust niet te vergelijken was
bij die kalmte , die beschaafde verlichte volken ge
nieten , onder het gezag van een erkend deugdzaam
Vorst; dit was alleen het geval bij de Noordelijke
Provinciën; evenwel Brussel poogde dan zoo veel
mogelijk regelen te maken; onder anderen was
ook het reglement voor de stads wacht, dewelke
de naam van garde urbaine Bruxclloise verkreeg,
op voorstel van Baron van DER LINDEN D’HOOG—
vonsr, door het provisioneel Gouvernement gearres
teerd; waarbij tevensbepaald werd, dat allen
manspersonenvan goed en zedelijk gedrag, tus
schen de 18 en 50 jaren oud, gehouden zouden zijn

zich in die garde in te doen schrijven. Een mid
del voorwaar, om, wanneer de inschrijveren alle
‘rustige lieden waren, de ramp die men zich

zelvê’ had berokkend, eenigzins te verzagtlìn, het
geen tevens een goed en heilbevorderend voorbeeld

koude geven aan andere oproerige steden , waarop
hunnen invloed werkte; te meer daar die invloed
in de daad groot was; noch maar 3 Provinciën,

Antwerpen, Limburg, en het groot. Hertogdom
Luxemburg, waren op dien tijd slechts overig;
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dat ‘is, ‘ijverde‘ niet ‚mede; ‘met.’ “rïproer en
trouwloosheid om zich van den Wettigen Vorst ‚

af te scheuren. Provincie Luik, waaruit benden derî
lage Volltsklassen reedsjlìij den opstand te ‚Brussel

totï hulp waren gesneld, om de muiterij te sterken;
ging voort met den afval 5 men verspreidde aldaar‘

het gerucht onder anderen, dat in het stadje Maseyk
(Provincie Lïnzbuîg) , omstreeks‘ den 4de“ Octoben
onlusten waren nitgebarsten , waardoor dien ten ge-

‘ volgen het nabijgelegene. Venlo in ‘staat van beleg
zoude zijn verklaard; dit iseen van de honderden‘

bedriegelijke geruchten ,die men aldaar en elders ver‘spreidde om inwoners van rustige Provinciën en steî
‘ den op te ruijen, en alzoo het doemwaardige doel
geheel te bereiken; in dezelfde stad Lui/c was een

aantal ingezetenen de noodzakelijkheid erkennende,
doorliet reeds aangevangen oproer , zonder verwijl

. in‚ de geldelijke behoeften te voorzien, in lìetlaatst van
September op het Stadlruis vergaderd geweest , en
had besloten tot het uitschrijven een er stedelijke hef

ﬁng vanf 50000 gjte verdeelen naar de evenredigheid ‘
der S ewone belastin en a. evenwel met uitzonderin 5 .

der patenten. weinige dagen daarna brak de storm‚
' geheel los.

Ongeveer’ twee àdrie duizend man der

‘Burgerwacht gingen eene verkenning doen in de om

streken van het kasteel van hetwelk de troepen den ge
‚heelen volgenden nacht een muske tvuur onderhieldeu,
en in den morgen ,' nadat de Burgerij de stad binnen ‘
getrokken was, eenige kanonschoten deden. De Kom
mandant Generaal der stedelijke Wacht deed toen de

——— "p; T.-“’————_
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provinciale kas opnemen, en verbood de agent van
de schatkist, zonder zijn verlof ‘geene betalingen
hoegenaamd te doen.
De poging om het citadel te provianderen .(*)
was mislukt, of liever slaagde niet door het schan

delijk verbreken der geteekende overeenkomst,
dit had ten gevolge, dat de Kommàndant het ver

zoek deed aan den Graaf nu BERLAIMONT, die bij
de teekening der overeenkomst tegenwoordig was
geweest, om hetìelve met levensmiddelen te doen
voorzien; dit werd afgeslagen. Er moest dus

schikking plaats hebben ; de oproerlingen weigerden
de Noord-Nederlandsche troepen levensmiddelen,
en het was daarom, dat het tussc‘hen genoemden
Generaal m: BERLAIMONT, bevelhebber der Burger
wacht, en den Generaal noiîcoi’, tot eene schik

king kwam.

Het Noord-Nederlantlsche gedeelte

der bezetting moest de citadel verlaten, doch
konde ‘ongehinderd uittrekken, terwijl‘ aan den
Belgischen soldaten de keuze werd gelaten , hunne
Wapenbroeders te vergezellen (j).
Kortdaarop

kwam Generaal BOECOP met iioo man te Tongeren
aan, om den togt naar Maastricht te vervolgen;
hierbij werd toen de Hoogleeraar KINKER en negen

Noord-Nederlaudsche Oﬂicieren van de bezetting
‚ .

van Arlon door de opstandelingen in vrijheid ge‘
steld, terwijl aan den anderen kant de Heer u’
(*) Zie I. Deel, bladz. 419.
ﬁ‘) Zie voor de voorwaarden der schikking, Aanteekenin‘
gen en Bijlagen, No. 19,
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QUES naan, die bij hergevecht in de ‘voorstad
van Luik, door de Nederlandsche Krĳgsbenden
was gevangen ‘genomen, werd uitgewisseld.
‘
De inwoners van. Namen (Provincie Namen)
hadden in het begin der ‘maand October al niet
veel beter dan die vanLui/c zich gedragen. Eene
toomelooze bende was te zamen getrokken , eischt
ten wapenen en pleegden geweldenarijeiî.
De‘
‘ troepen vuurden op Ähen‘; maar niets baatte: zelfs

steeg de woede daardoor des te hooger. ‘ Op het
voetspoor der‘ Brusselaren‘ Werden de keijen uit

de straten‘ gerukt, en met woede op de troepen
geworpen,‘ even als weleer het Joodsehe volk op

de strafscchuldigen. ‘Dit veroorzaakte dat de‘ troe
pen naar de wallen terug deinsden , Welke des
niettegenstaande met schroot op de muiters vuur

den; maar ook daar‘ Werden de laatsten het mees
ter, de stellingen overmand en de poortenopen.
gesteld , waarop oogenlìlikkelijk de bevolking van
lîet platte land in verbazende menigte, de muiters
ter ‚hulp, instroontden. Tien aehtereenvolgende
‘‘ uren hield dit gevecht aan, toen de Generaal van
GEEN een parlementair afzond, met aanbod van‘
lal de posten ‘der stad te ontruimen, onder voor
.

'
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‘waarde, de goederen der soldaten te ‘doen af ha

len, waartegen het materieel en hetgeen hetGou?
vernement . toebehoorde het‘ volk zoude gelaten
worden. Deze voorwaarde werd aangenomen ,

en de troepen trokken het kasteel binnen, terwijl

de Brabandscche vlag in de stad werd opgehesohen.
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Spoedig daarop werd door den Baron nu sms.
ssnn, die , zoo als wij zagen , tot‘ Gouverneur van
de Provincie Namen werd aangesteld, bij eene

iifkontliging bekend gemaakt, dat, krachtens een
verdrag, dat aan het voorloopig bestuur werd
‘onderworpen, het kasteel in handen der Belgen
zouden gesteld worden (*).
De kapitulatie ge‘

schiedde ook ; de Generaal ontruimde het kasteel,
en trok met de oﬂieieren van zijnen staf om‘
streeks 40e man naar Leuven, alwaar hij den
5de“ October in de nabijheid aankwam. De hevelhebber der Leuvensche Burgerwacht, meneer,
maakte zwarigheid om de afdeeling door de stad
‘te laten trekken, vreezende dat zulks tot onlusten
aanleiding zoude geven , waarom hij de Kommís
sarissen uit Namen, die zich daarbij bevonden,
uitnoodigde om den weg over Hamme, Net/win
en Liqfdaal te nemen, om‘ de togt alzoo naar
‚Antwerpen te doen. In den namiddag van den
8ste“ kwam dan ook dat deel der bezetting van
‘Namen , met den Generaal van GEEN aan het hoofd,

te Antwerpen aan , en rukte aldaar binnen.
De geest van oproer en afval had zichook te
Gend ‘(provincie Oostvlaanderen) gekenmerkt, on
zich bij aanvang den 295ml September getoond (T).
‘Na het oproer had men besloten de krijgsbezetting

‘uit die stad en naar het kasteel te doen trekken ,‘
hetwelk geschiedde, waarop men na het vertrek
(*) Zie ‘Aanteekeningen en Bijlagen ‚ No. 20.

“‘(-l-) Zie I. Deel, bladz. 415.

5!

‘der troepen‘ de ‘Brabandsehe vlag‘ van‘ het‘ Stad
huis uitstak. —-‘ Gernimen tijd had het Gendsche
dagblad (Journal de Gand) de taak‘ op zich ïgeno...
‘men, om de dwaze redeneringen van sommige
Zuidelijke dagbladschrijveren te ontzenuwen, en

de eigenlijke bedoelingen der geheime medewerkers
‘van den opstand aan het licht te brengen, bepaaldelijk door‘ feiten aantoonende, hoe veel Bel

‚gîirì‘' bij de vereeniging met. de Noordelijke Pro‘
vineien gewonnen had, benevens de onwaarheid,
dat‘ hetzelve‘ aan deze laatste zouden zijn opgeof

ferd; eindelijk toonde‘ herook het misdadig he‘staan der ingezetenen van Brussel, Lui/c , enz. in

al deszelfs afschuwelijkheid aan; maar veranderde
geheel en al van toon, toen delbewuste proklama
tie van Brussel Was afgekondigd, en de Regering

Was overgegaan ‘ tot de overeenstemming met het‘
opgeworpen bestuur. Alle banden waren nuook
dáár verbroken. Het Stadsbestuur maakte den 2de“
Óctober bekend, dat ltet.garnizoen de Stad verlaten;
ook dat de Regering eene deputatie naar Brussel had
afgezonden, om daarvan kennis te geven (*). Meerge
noemde Regering deed ook eene soort van geldleening
uitschrijven, om daarvoor de Gendsche fabrikan
ten uit de ongelegenheid te redden. Verder werd
de rust niet gestoord, als alleen door het aan-M
brengen eener aanzienlijke voorraad levensmiddelen
die binnen het kasteel (citadel) werden gebragt’,

hetgeen deed vermoeden dat de krijgsoverheden
(*) Zie Aanteelteningen en Bijlagen ‚ No. 21.

de sterkte niet aan het voorlopig bestuur.‚zouden
overgeven, hetgeen te meer bleek, door dat de
administratie der genie de kazerne deed afbreken
welke te zeer nabij de glacis gelegen was , doch de
tegenstand die hierop geboden Werd , was van geen
gevolg; uit eene brief van de citadel van den 44u" Oc
tober blijkt het, dat men dacht metde Gentenaren
in een hevig gevecht te konten, dewijl het garnizoen
van Aude/zaarden, behorende tot de in het kas
teel gelegcne zeventiende afdeeling, die stad vcrla‘

ten had, en op hetzelve aanrukte, waarop de Gen.
‘tenaars den doortogt belettedcn ; intusschen rukte een
bataillon "met een detachement artillerie en eeni

ge stukken geschut uit het kasteel, om genoemd
garnizoen van Audcnaardelz ter hulp te snellen ,
waarna de doortogt ongehinderd geschiedde en
het tot geen gevecht kwam, terwijl de troepen
binnen de'muren der sterkte kwamen. Den 548“
Octobcr besloot de Regering om eene municipale
‘wacht op te rigten, die even als de troepen,
gekazerneerd en bezorgd zouden worden.
IJperen (provincie PVertvlaanderen) alwaar
ook den geest van oproer was doorgedrongen ,
werd in het begin der maand October ook het

schouwtoonecl van verwart-in". . Opmerkelijk is
het dat in alle Belgische steden de aanslag bijna

opdezelfde wijze geschiedde. Het domme gemeen
omgekocht zijnde bragt, alvorens de Regering
of andgrc personen er. zich mede bemociden, het
voornemen tot dadelijkheid; te dezer plaatse had
l
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den aanvang plaats , eenvoudig door een’ jongen met
papier, gekleurd gelijk de Brahandsche vlag, aan een
stok gebonden ;een Sergeant-sappeur dit ziende, ver

scheurde het vaantje, en brak de stok voor zijne knien,
doch moest hier voor de wraak des volks dubbel on

dervinden. Kort daarop‘ werd dat vlag plaatsen hervat
door één uit de laagste klasse des volks, die door den
Qntvanger-Generaal ‘was omgekocht met eenige zo

franks stukken, waarna een aantal vrouwen van dat
‘ zelfde soort, met loshangende haren , welke alvorens
door ‚uitgedeeld bier, half beschonken‘, als dansende
Bachanten , de zegevierende vlag omringden , waar
voor dezelve werd uitgeschreeuwd. Eenige Hol

landsche militairen konden dit schouwtooneel niet
lang aanzien en rukten er op in , hetgeen‘ de me
nigten van de markt, waarop zulks was voorge

vallen, verdreef.‚ Het ‘geschreeuw, dat alle plaat.
sen der stad vervulde ,kenteekende evenwel ge;
noeg ,‘ dat het uiteendrijven van wege de Militai

ren niet veel baatte:win ’t‘ kort, de inwoners
sloegen allen aan het muiten , en, in navolging

der Brusselaars, rukte men de steenen u‘ít de straat,
en bragten dezelve‘ op de zolders van de huizen.

Nu ook maakten de Belgische soldaten een aan
vang met morren, en‘ lieten zich door niets te
‚vreden stellen. ‘Alle ontzag was verloren. Zelfs
de Generaal onomns, die sedert den 21ste“ der

vorige maand het bevel op‘ zich had genomen,
werd niet meerigelioorzaamd. Zij. volgden allen
de nitnoodigingen des gemeens. Aan tegenstand
II. DEEL.

C
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was niet te denken , dewijl onder de bijna 3000 man,

waaruit het garnizoen bestond, slechts m0 Hollan
ders zich bevonden. Deze werden bijeen vergaderd
en uit de dienst ontslagen, waarna zij met eene schuit
naar Nieuwpoort vervoerd zouden worden, waar
om zij zich naar de Dixmuiderpoort of Havenkant
begaven. Op het vernemen hiervan ging het
volk in groote menigten derwaarts, terwijl een

aantal boeren reeds bezig was gemelde schuit te
plunderen. De troepen spoedden zich alstoen naar
hunne kwartieren terug; maar hervatteden om twee
‘ure des nachts den aftogt, die toen onder bedrei
ging van eenen steenenstorm , evenwel, zonder let
sel plaats had.
Ik acht het noodig, om, ofschoon dit voorval te
IJperen, alleen konde gezegd worden met de woor
den: a Te IJperen werd het ook oproerig,” de

hoedanigheid van den opstand in deszelfs waar dag
licht te stellen , opdat men des te beter zouden kun

nen oordeelen over de hoedanigheid des opstands;
niet zoodanig , alsof verscheidene steden met geweld
onder de zegevierende vanen van Brussel’: on

dankbaren werden gebragt; niet alsof zij , aan de
zegekar vastgebonden , moesten volgen , en dat der
halve den afval aan het wettig gezag toe te schrijven

ware aan de noodzakelijkheid der onderwerping,
die tevens een natuurlijk gevolg zouden zijn van
den dwang der magt —- maar dat men onpartijdig

en ‘ naauwkeurig zouden kennis dragen van lage kui
perijen,die de eene reeds oproerige stad met de
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andere uitoefenden , en alzoo alles tot afval bewoog,
Dit naar waarheid kennis dragen , kan tevens alleen

het ware licht verschaffen, Waarin de hoedanigheid
der eischen,hunne handelingen in het vervolg, en

de beslissing der vreemde Mogendheden zullen die
nen te Worden gezien , zal men zich ‘in staat ge
steld vinden om juist te kunnen oordeelen. " '
Te ‚.Roermonde , (provincie Limburg) ,‘had ook
op‘ dezelfde wijze oproer plaats, doch dit had

dadelijk geen gevolg; het binnentrekken van een
eskadron dragonders belettede dit;
Üok zoo Was het te Dendermonde, (provincie

Oosivlaanderen) in het begin der maand October
werden er pogingen in het werk gesteld ‘om de
‘stad in oproer te brengen. De aanvang Was op
eene verraderlijke wijze de soldaten der bezetting
dood te schieten. Het had echter geen gevolg op
dien tijd: de gewapende magt was te groot.

Te Kortrijk (provincie Westvlaanderen) Was het
niet beter dan in de laatstgemelde plaats. Eenige Hol
landsche oﬂicieren werden aldaar gevangen genomen.

In de meer naar de Fransche grenzen glelegene
stad Meenen (provincie Westvlaanderen) Was ook
oproer uitgebarsten. De Hollandsche ofﬁcieren en
manschappen moesten dien ten gevolge de stad ont-

ruimen. Het zoogenaamde Commitle’ de Su-‘reté ‘te
Meenen had aan de oﬂicieren van het garnizoen vrij
geleide beloofd ; maar laaghartig werd hetzelveinge
trokken. Wel is waar , in het oogenbl‘ik‘ dat razernij
hun leven bedreigde , werden
C a zij‘ het zelve
i verzekerd;
\
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.maar

dit was ook alles. In plaats van vrijgeleide

werd hun, nadat zij van de aooo man, waarvan
naauwelijks 70 waren getrouw gebleven, verlaten
waren, aangezegd , dat zij zonder verwijl de stad
moesten verlaten , of anders als krijgsgevangenen

zouden worden opgesloten , Waarop de Holland
sche oﬂicieren de stad verlieten , die zich als boe

ren verkleedden, op het vernemen dat alles op de
dorpen gewapend was , en op moord en roof zich
spitstte, en langs ongebaande wegen , ook door
de duisternis begunstigd, meer dan 25 uur rond
zwíerven, om de onbesmette bodem te bereiken.

Aan de andere zijde der provincie, te Brugge ge
komen zijnde , werden vele oflicieren door het
muitend graauw gevangen genomen en opgesloten ,
onder anderen de Kolonel iwotrzneaoxn; ook de
Majoor WEXLAND werd gevangen genomen en mishan
deld, te Dudzeele nabij de laatstgenoemde stad, werd
de echtgenoot vanden Luitenant ZEEWOLDT , komende
na lang gezworven te hebben , te Meenen aan , door
meer dan aooboeren, met bijlen en hooivorken gewa
pend in een herberg overvallen ; doch werd door haar
menschlievende voerman nog tijdig gered. De overge
blevene‘ oﬂicieren werden onder weg alle kleeding
stukken ontroofd , en kwamen bijna naakt te Vlis
singen aan. Dirwaren de uitvloeiselen uit de hoog
geroemde bron van liberte’, juslice! (vrijheid, regt l)
De troepen uit IJperen ondergingen hetzelfde lot te
Brugge; 9 Ûliicieren werden aldaar gevangen gehou

den. Dagelijks , nu kwamen er Hollandsche officieren
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in Zeeland en Ântwerpen aan ; allen Werden op hun
nen terugtogt op dezelfde " wijze‘ behandeld , allen
hadden redenen tot beklag over de muitelingen,
die zich noch aan gegeven woord, noch aan ge—

slotene kaputilatie hechtten, ‘maar steelclen en
roofden waar slechts iets te vinden was.

Indedaad
geen corps bandieten kon uit slechter menschen ‚

zijn zamengesteld, en onder zulke bandieten bevon
den zich belgischen oﬂicieren , die na naauwelijks‘
hunne vaandels ontlopen te hebben, de wapenen
tegen hunne eigene kanuneraden opvattede. Onder

de horden bevonden zich ook fransche vrijwilligers.
Ook te Oslende (provincie Westvlaanderenh’
barstte de oproervlam, die reeds eenige dagen ge
smeuld had, los. De militaire overheid bekwam
van die van Brugge gelijktijdig met het berigt,
dat aldaar het gemeenweder ongeregeldhcid pleeg
de, de tijding dat er. te Oslende een plan bestond
om de volgende morgen, zijnde 2 october de ka
zerne te overrompelen. Dadelijk ging men over
tot het nemen van gepaste maatregelen; evenwel

begon met den middag van den dag een hoop ge.
meen volk met drie kleurige linten aan de hoed
of op de borst op de been te komen, Waarop de
troepen zich onder de Wapens schaarden ; de eer
ste beweging was schreeuwen en schelden tegen

de officieren welkemet dit nog andere beledigin
gen geduldig verdroegen,‘Ten 7 ‘ure des avonds
overweldigde de gestadig aangegroeide en van
muitzucht zwangere menigte het stadhuis en stak

C 3
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een vreemd vaandel van deszelfs balkon uit, waar
na men zich naar de daar over gelegene hoofd
wacht begaf, om de militaire magt te dwingen
tot het nederleggen der wapenen; deze echter
waren niet spoedig voornemens dit te doen, en
schoten, nadat een der rebellen door een pistool
schot een onder-oﬂïicier wondde, op het oproeri

ge graauw in; Brussels voorbeeld Werd ook hier
nagevolgd, de straat van keijen ontroofd en een
steenregen op de troepen afgezonden. Tuighuis,

kazerne en kruidmagazijnen werden door de troe
pen versterkt, welke het door geweervuur lang
tegen de muiters uithielden, maar ten laatsten
moesten opgeven. De militaire van Noord-Neder
land ontruimden hierna de stad , waarvan een aan

tal met den stoomboot te Vlissingen aankwamen.
Te Bouillon (Groothertogdom Luxemburg) be

gon in den aanvang der maand October ook de
tuimelgeest te werken.

De Inwoners stonden te

gen de militaire magt op en vermeesterde het
citadel der stad; het garnizoen werd in de ka
zerne opgesloten gehouden. Te Neufchateau wer
den de geinkwartierde troepen van het garnizoen
van Arlon door de burgers hunne geweren afge
nomen, terwijl in het Groothertogdom op ver
scheidene plaatsen blijken van ongeregeldheid ge.

geven werden.

Het Pruissisch krijgsbestuur der

bondvesting Luxemburg deed hierop een stuk af
kondigen (*) aan de ingezetenen, hun inlichtende
(") Zie Aanteekeningen en Bijlagen ‚ No. 22.
L

.
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dat het gewest Luxemburg geheel van België af
gescheiden was, een Hertogdom uitmakende, welks

\‘Vorst tot het Duitsche Bondgenootschap ‘behoort;
waarom den geest van opstand noodwendig de

bedenkelijkste gevolgen na zich slepen moest.
Hierbij werden de ingezetenen ernstig aangemaand
om zich rustig te houden en bedreigd, dat in

dien zelfs de minste blijk van opstand tegen de
burgerlijke of militaire overheid merkbaar werd,
de stad in staat van beleg zoude worden verklaard.‘

Spoedig hierop had het opgeworpen bestuur te
’Brussel de onbeschaamdheid aan den Gouverneur
van het Groothertogdom, den Heer WVILLMAR,Î.G
berigten (*) , dat deze ambtenaar zijn betrekking

als Gouverneur zoude kunnen behouden, indien
‘ hij het voorloopig Bestuur erkende , voor de rig
tige ontvangst der belastingen bleef zorgen en‘

de opbrengst daarvan in de kassen ‚vanhet ge
noemde Bestuur deed storten ; het opgeworpen Be
stuur‘erkende , ja dat er eenige betrekkingen beston
den'tusschen het Groothertogdom‘ en Duitschland ,
doch verkondigde gelijktijdig de ongerijmde stelling , ‘

dat het genoemde gewest een wezenZĳ/cîdeel (NB.)
van‘ Belgie uitmaakte. Zelfs het in staat van beleg
verklaaren der stad Luxemburg werd door hun als
eene daad ‘uitgekreten , die ‘met de‘ vroegere beslui

ten der Duitsche Bondsvergadering geheelstrijdig was!
. De Provinciën Luxemburg, Limburg en Antwer
pen, alwaarî wel eenige‘ blijken gegevenî waren‘
C) Volgens een openlijk medegedeelde brief.
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van de ondankbare tuimelgeest, Waren echter nog
over het geheel getrouw gebleven, en koude bij
den last van den Koning (°) aan de Prins van

Oranje als zoodanige aangemerkt worden.
De troonsopvolger des Konings begaf zich uuon
verwijld naar de stad van den naam derprovincie

Antwerpen, alwaar Z. K. H. den 5de" October
aankwam. Het is eene bepaalde waarheid, voor
namelijk ingevolge de traktaten met de vreemde
mogendheden in den jare 1814, dat het wijze
ontwerp door den Koning aangewend, namelijk
het beheer in zijnen naam opgedragen aan den
Koninklijke zoon, die rust en vrede bevorderen
moest, ook het eenige nog moogelijk aan te wen
den middel was, om een oproerig volk‘, dat,
reeds bij het innemen van Brussel door Prins
nnmnux, getoond had wie het was, teregt te

brengen.

Naauwelijks was de Prins van Qranje

te Antwerpen aangekomen, of eene Proclamatie
werd uitgevaardigd, inhoudende den wensch,

om de ongelukken voor te komen, die de Zuide
Provinciën bedreigden, de verzekering dat den
door het Zuiden uitgedrukten wensch naar afschei.
ding was verhoord, dat de Koning, alvorens dezen
gewigtigen maatregel werd volvoerd, reeds aan

hun een voorlopig bestuur toestond, met den Prins
aan het hoofd , dat alle zaken in de taal, die zij
verkozen, zouden verhandelt worden, dat alle be
dieningen, afhangende van dat bestuur, aan de
(*) Bladz. I 2.
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ingezetenen der gewesten, die tot hetzelve behoor
den, zouden gegeven worden, dat hun vrijheid
van onderwijs der.jeugd gegeven werd, en dat
nog andere verbeteringen zouden ingevoerd wor

den , benevens de aansporing om hunne pogingen
met die van het hoofd des bestuurs te vereenigen,
waarvoorzij ‘gewaarborgd werden, van de geheele

vergetelheid der staatkundige misslagen ,die vóór het
uitvaardigen dier Proclamatie hadden plaats gehad C‘).
De wijze van verdwaalde, of liever oproerige

volkeren te regt te brengen, is door alle‘ eeuwen
heen‘ verschillend geweest, en hebben ook naar
mate. der bijkomende‘ omstandigheden of reeds
bestaande betrekkingen , gevolgelijk verschillend

moeten zijn.

Het is mijne taak als geschiedschrij

ver niet, de gegrondheid van mijne gedachten en
bijzondere gevoelens over alle gepaste maatrege
len, die genomen werden, door redenen en be
wijzen te staven; ‘daarom onpartijdig willende
blijven,.zal ik mij slechts bepalen tot het voor

dragen der gebeurtenissen , zoo als dezelven in der
daad zijn voorgevallen; bekend moet het evenwel
zijn , dat men in de Zuidelijke Provinciën ondank
baar en laaghartig genoeg was, de woorden Hol
landsclte dwingelandĳ en onderdrukking te bezi
gen. Dit bleek onder andere door eene circulaire,
die de nieuw benoemde provisionele Gouverneur

van Zuid-Braband , van MEENEN, bij het aanvaar
den van zijnen post, aan de ambtenaren der pro
(") Zie Aanteekeningen en Bijlagen , No. 23.
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vinciale administratie rigte ("), terwijl bij het
onderhandelen met Prins rnnnumx (die zich den
1ste“ Üctober nog te Wal/tem bevond) over de

gevangenen DUCPETIAUX , rrrzrmcx en uvaum , de
grootste afkeerigheid en eenzijdige onwillendheid
ten duidelijkste van hunnen zijde kenbaar werd:
Z. K. H. verkoos het uitwisselen der krijgsgevan-

genen in massa, hetwelk door het verachtelijk
driemanschap m; porren, noemt en van m‘, weren,

benevens‘ nog een daaraan gevoegd lid van het cen
trale Committé FELIX na MBnoDE , afgeslagen werd (‘I’).

Nadat de Proclamatie door den Prins van Oranje
te Antwerpen was gedaan , ontstond er eene geest

drift onder de Antwerpenaars, die in lofluitingen
over de onverwachte redding, door den Prins op
last des Konings aangebragt , bekend werd. Zie
daar, zeide de mededeeler der meergenoemde Pro
clamatie, ziedaar de edele taal van een verzoe
nend Vorst, die met den olĳﬂak des vredes in
de hand, aan onze twisten en ellende een einde

lîomt maken. Deze geestdrift voor de goede zaak,
die echter meer uit handelsbelang dan Ware ijver
ontstond , was van korten duur. Wij zullen even‘

Wel de geschiedenis niet vooruitloopen, maar ons
bepalen bij het aldaar‘ eerstvolgend gebeurde.
Den volgenden dag, den 6den October, nam de
Prins van Oranje het besluit, om zich een raadge.

vende Committe toe te voegen, lettende hierbij op het
C‘)! Zie Aanteekeningen en Bijlagen, No. 24.
(‘l-) Zie Aanteekeningeu en Bijlagen, No. 25.
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4de artikel der Koninklijke Proclamatie, om door '
eene raadgevende Commissie die bevredigende mid
delen te worden voorgeseld, die de toestand in
Belgie vereischten (*).
Prins Fnnnmuk der Nederlanden keerde nu naar

’sGra21enhage terug , dit‘ was den 881611 October,
de dag nadiÌt’ door den Prins van“Oranje we
derom een besluit was genomen, houdende, dat,
de aan dat Gouvernement toegevoegde ministers
eene raad .zoude vormen, die het hoofd over

alle zaken van advies zoude dienen ,. en dat deze
raad door den Hertog van URSEL bij ’sPrinsen af-l ‚
wezigheid zoude worden gepresideert; benevens

nog andere bepalingen (1).
Intusschen werd de bewuste proclamatie van
den 5de“ October, door de Prins te Antwerpen
gedaan naar Brussel overgebragt, ook was blij

kens een rapport te Brusselden 7de“ October ge
daan, door den Graaf FELIX ma mnaonn en SYLVAIN
van nu weven aan hunne medeburgers, een per
soon van den Prins naar Brussel afgezonden, tot

het bekomen van inlichtingen, omtrent den staat
der meeningen en de middelen tot overbrenging
der belangen van den. Prins en die van het Bel
gischen volk (S) , dewelke, nadat hij het doelzij
ner zending had te kennen gegeven, ten antwoord
bekwam, dat het Committé geen bevoegdheid be’
C‘) Zie Aanteekeningen en Bijlagen , No. 26.
(-|-) Zie Aanteekeningen en Bijlagen‘; No. 27.
(5) Zie Aanteekeningen en Bijlagen , No. 28.
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zat om over het toekomstig lot van Belgie met

den Prins te handelen, dewijl dit regt behoorde
aan het nationaal congres, hetwelk men zich niet
schaamde te zeggen, alleen over de toestand des

lands konde beschikken; tevens dat zij zonder
N. B. eene bijzondere lastgeving des volks zich
niet naar Antwerpen konde begeven, zoo als de

Prins de wensch daarvan had doen blijken; ook
was men bij dat antwoord onbeschaamd ge
noeg te kennen te geven, dat een mild en libe
raal gedrag (waarbij dan bepalingen) wellilgt de
algemeene verontwaardiging zoude kunnen doen
verminderen en afwenden, die‘ over al de leden
van het huis van lvassau hing, ook dat al de
acten die van den Koning uitgingen, als nietig zou
de—n beschouwd worden; waarbij gevoegd was de
verbitterde betuiging, dat zelfs het goede dat de
Prins zoude verrigten , krachteloos zoude worden,
indien men er de hand des Konings in ontwaarde.

De oorzaak dat dit rapport alleen door de be
faamde SYLvaIN van m2 waren en rrux na maaonn
was geteekend, en niet door na rorraa en noGIER,
werd spoedig door de laatsten opgehelderd door mid
del eener bekendmaking , waarin de oorzaak daarvan

wordt opgegeven 5 tevens werd bijìlezelfde gelegen
heid kenbaar gemaakt, dat kort daarop de vraag.

punten, dewelke betrekkelijk den vorm van het gou’
vernement waren, hetwelk voortaan Belgie zonde be
sturen, en de magt , waaraan het volk de uitvoering
daarvan zouden moeten opdragen, aan het natio
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daal congres, hetwelk ter beslissing geroepen was
en die bevoegdheid daartoe had, zoude onder
worpen worden (*).
Men ziet hieruit , hoe vreesselijk de haat en de

verbittering bij de ‘oproerige volksmenners‘, en de
‘met hen overeenstemmende kwaadwilligen of me

diegesleepten tegen den Koning was‘; tegen den
zelfde, die hun vijftien jaren had welgedaan‘! ‘

De Prins van Oranje‘ voegde hij alde anderen,
die door hem tot leden der Commissie Waren toe
gedaan, onder andere ook nog een aanzienlijk per
‘soon uit Luxemburg, en

bepaalde den Ssfen Ùc

tober, dat alle besluiten, welke door hem zou

’den‘ genomen worden, betrekkelijk het beheer,
der aan zijn bestuur onderworpene Provinciën,
niet van kracht zouden zijn, ten zij dezelve mede

onderteekend waren door den minister of ander
hoofd van het departement , waartoe de zaak be
trekking had.
‘
Den 1Oden vertrok Prins FREDERIK uit ’sGra2‚'en
hage , eníkwam spoedig te Antwerpen aan.
‘De gevangenen DUCPETIAUX, PLETINKX en EVERARD,
waarover reeds door het voorloopig bestuur met
Prins FREDERIK ter uitwisseling was gedelibereerd,
en die gedurig nog te Älntwerpen gevangen zaten,
werden door den Prinsﬁìan Oranje in vrijheid

gesteld. Dit werd door Antwerpenaren zelve eene
edelmoedigheid genoemd, die, zoo als ook ge
C‘) Zie Aanteekeningen en Bijlagen No. 29.
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beurde, een gunstige, doch korten, indruk op de
gemoederen maakte.
De afgevaardigden der Zuidelijke Provinciën
werden door Z. K. H. uitgenoodigd, om zich naar
Antwerpen te begeven. Door den Hertog van

URSEL en Heereu m‘: LA cosraien van ooraerscunor
werd een rapport ingediend ter weder-invoering
van den Jurij; hetzelve werd daarop door den
Prins goedgekeurd en aan den Staatsraad terug

gezonden.

Op den “den October werd door

Hoogstdenzelve een besluit genomen,

bepalende

dat geen verlof of examen hoegenaamd meer noo
dig zonde zijn, om in de aan ’s Prinsen bewind
onderworpene Provinciën het lager onderwijs te
geven; tot het houden van scholen zoude eene

enkele kennisgeving aan de plaatselijke Overheid
genoegzaam zijn.
Wat hier noodwendig uit voort vloeit, gevoelt zelf
de min verstandige; een onderwijzer zonder blijk van
bekwaamheid behoeven te geven, te laten onder.
wijzen, is even goed gidsen te kiezen, waarvan

men niet weet, of de weg bij hun bekend is;
Ook de onderwijzers dus, waren aan geene examens

gebonden; hij die derhalve slechts volgens de
wijze van Belgie de jeugd Wist te leiden en ge
voelens in te boezemen, had verlof. O vrijheid!

Dit is eene zekere waarheid, het verlof geven aan
de onderwijzers, is een doorslaande blijk van de

verregaande ongeregeldheid van dat volk, waar
voor zulke vrijlatingen moesten gegeven worden.
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Er werd wijders bij bepaald, dat de onderwij
zers op scholen, wier bekostiging geheel voor
rekening van het gemeentebestuur komt , door
dat bestuur alleen aangesteld en afgezet zouden
worden. .Voorts werd door de ministers van
Blnnenlandsche zaken en die van staaucirculaires
rondgezonden , ter aanbeveling der volkomenste
vrijheid van taal.
‚
‚

Kort daarop nam den Prins van Oranje het be
sluit, waarbij, uit aanmerking dat de omstandig
heden een meer vereenvoudigd bestuur toelieten,
tot dat het op een bestendigen‘ voet en ingevolge

de wenschen der natie konden gevestigd worden,
bepaald werd, dat provisioneel de Gouverneurs en
de gedeputeerde Staten der Provinciën, (die het
gezag van‘ den Prins erkenden) zonder andere tus
schenkomst de zaken, die daarvoor vatbaar Wa.
ren, zouden ten‘ einde brengen, zich regtstreeks tot

Z’.K.î H. knnnende wenden, ingeval eene beslissing
van zijne zijde nodig mogt zijn; hierbij werden
de ministers van Staat, de Hertog van ĲRsaL, de
minister van den Waterstaat, nationale Nijverheid
en Koloniën, en den minister van Binnenlandsche
_ zaken van hunne werkzaamheden, waarmede zij

bij vroegere besluiten waren belast , ontheven.
.

Den 16de“ Werd door‘ Hoogstdeszelven eene pro

clamatie C’) uitgevaardigd , waarbij bekend werd
gemaakt dat Z. ‘K. H. de toestand van het Belgi
/

('*) Zie ‚Aanteekeningen en Bijlagen , ‚No. 30.
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schen volk overwogen had en hetzelve voor een
‘ onafhankelijk volk verklaarde.

Met de belqﬂen.‘ van zelfs in die gewesten,
waar Z. K. H. eene groote magt uitoefende, hun

in het minst niet in hunne regten als staatsburgers
te belemmeren , met de vrijlating; om te kunnen
kiezen, even als de landgenooten in andere pro

vinciën , de afgevaardigden tot het Nationale Con
gres, en daar over de belangen van het Vader
land te kunnen raadplegen.
Benevens de verzekering, dat Hij zich in die
Provinciën, die Hij bestuurde, aan het hoofd der

beweging stelde , die het Belgische volk tot eenen
nieuwen en vasten staat van zaken leidde, dewelke
kracht zoude ontleenen van den aard des volks,
en de uitboezeming (ten einde de laatst mogelijk
aangewende poging ter bevrediging te doen ge

lukken), dat het de taal‘van Hem was, die‘ zijn
bloed gestort had ‘ voor de onafhankelijkheid
der

gewesten ,

en

zich vereeuigde in hunne

pogingen , om de staatkundige onafhankelijkheid
te vestigen.
Tot zoo ver werd gegaan. Inhoe ver het bevredi
gen werd bereikt , zullen wij uit de gebeurtenissen

die in Zuid-Braband voorvielen (hoofdzakelijk van
Brussel) en andere Provinciën , ontwaren. De Club,
het opgeworpen bestuur , bijgenaamd het centrale

Committe’, had reeds aan de afgezant des Prin
sen van Oranje de wederstrevende gevoelens te
kennen gegeven , waarna de drie bekende gevan
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genen, door Z. K. H. waren in vrijheid gesteld ,
en ter nog meerdere bevrediging (geschikt om de ‘
‚harten van een verdwaasd en verdwaald volk te

winnen) de laatste Proclamatie, welke, zoo er
ooit iets veld moest behouden, van den besten
aard daartoe was. Van den beginne af aan even
wel bezigde het opgeworpen Bestuur al diemid
delen, die dienen konden om het zoogenaamde

afgeworpen juk niet weder op zich te laden. Het
ging voort met benoemingen te doen der leden
van het Hooge Geregtshof , even zoo als met die

voor de Regtbank van‘ Eersten Aanleg, Wellqe bei—
de eene hervorming ondergingen; ook werd door

hetzelve het Committé van Oorlog geregeld. Ver
scheiden benoemingen werden gedaan, waarvan
de algeheele ìiaam-opteekening voor den Hol
lander van weinig belang en zelfs vervelend zou
de zijn: ‘genoeg is het te Weten , zoo als uit het
waarachtiggebeurde blijkt, dat, ofschoon de

Zoon des Konings middelen ter bevrediging aan
wendde, men desniettegenstaande voortging met

den afval. Het is voor den minnaar der waarheid
noodzakelijk op ‚te merken , dat sederthetbegin des
opstands , de oorzaak van het uitgebarsten oproer,
reeds drie malen onderscheiden was opgegeven. De
eerste kreeten waren: a‘ bas lemi/zisterie! (weg
met het ministerie!) vervolgens zond deCommissie

van veiligheid te Lui/c eene petitie in, bevat
tende de zoogenaamde grieven , hoofdzakelijk be
geerende vrijheid van onderwijs, verantwoorde
II. om.
'
D
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lijkheid der ministers, waarborgen voor de instel
ling der Jury, onbeperkte vrijheid van onderwijs

en volkomene vrijheid der drukpers, herhalende
deze, na‘ dat alvorens in het voorbijgegane jaar
al deze zoogenaamde grieven, door het domste

gemeen, opgeruid zijnde, als zoodanig erkend en
voorgedragen, geen ingang hadden gevonden.
Korten tijd daarna hoorde men geene grieven

meer.
Het bleek alleen een voorwendsel ge
weest te zijn van een plan, hetwelk door een
DE PorrEa en aanhangelîngen konde zijn gesmeed;
de zaken moesten eene andere keer nemen. Het
was niet meer de opheﬂing der grieven, die
men boven alles verlangde; maar .
scheiding
en onder de dynastie van Nassau. De Prins van
Oranje komt terug te Antwerpen, maakt bekend
dat

hunne wensch naar scheiding is verhoord;

maar nu, neen, nu denkt men aan de dynastie
van Nassau niet; men wil er‘ niets van hooren.

Tusschen den 6den en den raam October verklaar

\

de meu in de vergadering van het opgeworpen
Bestuur het geslacht van Nassau, vervallen van
(lcszelfs regten op Be/gíe,‘ toen was het, de na
tie alleen IranJ ‘door eene nieuwe keus (vrijmag
tig) aan een uit dat geslacht de reeds verlorene
regten terug geren. Blijkbaar is het, dat de aan
vunrdcrs naar gelang der zich opdoende omstandig
heden veranderden van plannei, terwijl ‘de tot
muiten gezind zijnde natie volgde!

Üngestoord ging men nu voort met maatregelen
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te nemen, die men tot zekere bedoelingen nodig
achtten, er werd ook Besloten om het leger op
eenen geregelden voet te brengen.

Men Was ver

metel‘ genoeg om ook op de roerende en onroe
rende goederen in België‘, die aan de leden van

het Vorstelijk geslacht toebehoorden , beslag te lig
gen; kort hierop voegde het centrale Committé
zich een vijfde lid, den advocaat ALEXANDER GEN

DEBEIN toe, die ‘in dit Committé de zaken voor
de justitie

en daarbij het voorzitterschap moest

waarnemen.
‘
Op den 11de“ October werd door het centraal
Comrnitté‘ de functiën van Directeur van Politie
in geheel Belgie afgeschaft, en bepaald dat alle
papieren, welke betrekking hadden op genoemde
functiën, Zaan de gemeentebesturen zouden wor

den uitgeleverd (*).
Op denzelfden dag Werd het Hooge Geregtshof
en de regtbanken van eerste aanleg te Brussel
geinstalleerd, het was op dien dag , dat het op

geworpen Bestuur een besluit nam, betrekkelijk
de Wijze, waarop het reeds vermelde Nationaal
Congres van Belgie zoude zamengesteld worden.
Dien ten gevolge ‘incest hetzelve bestaan uit 2oo

Afgevaardigden, die regtstreeks door de stem
‘ geregtigden zouden verkozen worden.

Stemgeregtigden ‚waren degenen ‘, die in Belgíe
geboren zijn, of aldaar gedurende zes‘ jaren ge

vestigd waren, mits den ouderdom van 25 jaren
C‘) Zie Aantcekeningen en Bijlagen, N . 3‘.
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bereikt hebbende, en in de belastingen de som
betalende , welke bij de toen bestaande verorde
ningen, zoo als wij zagen, vastgesteld was. Om

kiezer te kunnen zijn, daarenboven konden alle
regterlijke beambten , rcgtsgelecrdcn , geestelijken,

opper-oﬂicicrcn en doctoren in verschillende we
tenschappen, het kiesregt hebben zonder juist de
vercischte som in de belastingen te betalen.

Afgevaardigden konden zijn alle burgers, die
in Belgie geboren waren , of het burgerrcgt ver

kregen hadden, onder welke laatste verstaan wer
den vreemdelingen , die zich vóór de oprigting

van het Koningrijk der Nederlanden in Belgie
gevestigd en sedert aldaar gewoond hadden; ook
deze zouden den ouderdom van 25 jaar hebben
moeten bereikt. De plaatselijke Besturen werden
met het opmaken der kiezerslijsten belast, die op
‘ den 25W“ worden gesloten.

In plaats van den Heer mnnrnnznnn , welke
voor ‚de post van Gouverneur der Provincie Oost‘

rlaanderen had bedankt, werd die aan den Hoog
leeraar RYCKERE van Gend opgedragen, terwijl

het Bestuur van de Provincie Wcslrlaanderen
aan eene

Commissie, bestaande uit de Heercn

ĲIZULENAERE, HERWIJN en J. Jcrnîx, ‘ver-d toeven.
trouwd.
De beruchte banneling THIELEMANS (') , welke
reeds door'ons is aangetreden, benoemd als een

van de ‚negen leden der Commissie voor het uit
C‘) Zie I. Deel‘, bladz. n‘).
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denken van een nieuw stelsel omtrent de verkie
zingen , werd eenige dagen hierna door de Club
benoemd tot Lid’van dat gezagvoerend Bestuur,
en Voorzitter van het Comrnitté van Binnenland

sche zaken, terwijl de Heer ntcorsv, ten gevolge

van zijne benoeming tot Raadsheer in het Hooge
Geregtshof , uit dien post werd ontslagen.
De bekende Baron van DER LINDEN D’HOOG‘VORST,
die wij als Bevelhebber der Brusselsche Burger
wacht (hebben leeren kennen (*), werd ook nu

tot belooning van zijne uitstekende diensten jegens
het Vaderland, tot Generaal-Opperbevelhebber
van die Burgerwacht benoemd!
Ûok de lotgenoot van m; porren, de ‘bekende
BARTHELS, werd n.iet vergeten. Het opgeworpen

Bestuur benoemde hem tot ‘District-Commissaris
van ‚Rousselaere.

Even als of er geene Mogendheid in‘ Europa
was, die iets toe, of af konde doen aan de we
zcnlijke toestand van Belgie , zoo ging het cen
trale Commitlé voort met benoemingen van aller
lei aard te doen; het bepaalde, onder d\e menig
vuldige anderen (NB) , dat de zetel van het Pro
vinciaal Bestuur der stad Luxemburg en van alle
openbare administratiën in de Provincie van dien
zelfden naam , naar Arlon moest verplaatst, en
de Heer WILLMAB‚ als Gouverneur dier Provincie
moest afgezet worden , terwijl de Advokaat ‘runt/m
in zijne plaats benoemd werd.
C‘) Zie 1. Deel, bladz. 30 en vervolgens.

D 3
0‘

v‘

54
Voorts werd een Kiezers-Committé geboren,
hetwelk zorg moest dragen dat de keuze der Kie
zers , welke door hetzelve geleid zoude worden,
tot welzijn van Belgie moest uitvallen. Alle Bel

gische steden werden uitgenoodigd , om dit voor
beeld na te volgen.
Er bestonden dus leiders "der keuze, eene ge
huichelde vrijheid namelijk ;‘ maar het gevaar was

ook groot; de natie konde welj iets kiezen dat
tegen de bedoelingen {der volks-uliminateu, der
raddraaijers , inliep.
Den i648“ deed het centrale Committé weder
eene afkondiging ,j bevattende de vrijheidsgeving

aan alle burgers , om zich naar verkiezing in ge_
nootschappen te vereenigen, hetzij met een politiek
doel, hetzij met het doel van Godsdienst, wijsbe
geerte, koophandel enz, waarbij nog andere be
palingen gedaan werden (*).

Ook werd hetlizegel op de nieuwspapieren af
geschaft, en een besluit uitgevaardigd, tot rege
ling der verkiezing van afgevaardigden tot het
nationaal congres, waarvan de lijsten tot den
20ste“ October open bleven.
De provisionele Gouverneur van Zuid-Braband
deed ook door de pas daargestelde stedelijke,altijd
nog

provisionele

administrative

Commissie

van

Brussel bekend maken, dat ten gevolge het voort’

durend afzijn van alle stedelijk gezag binnen Brus
sel genoemde Commissie,‘ werd daargesteld, om
(*) Zie Aanteekeningen en Bijlagen , No. 32.
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zoo lang tot er eene andere magt ‘wettiglijk vast
gesteld was, het bestier der administratie over de
stad te aanvaarden (*).
‘

Intusschen bij alle Vorstelijke beraadslagingen ,
die zich het centraal Committé veroorloofdc, was
de ramp bij de ‘inwoners van Brussel hoog geklommen; elken dag verergerde den ongelukkigen

toestand van de weleer zoo schoone en van Welvaart
bloeijende stad, de armoede groeide met de vrij

heid, (losbandigheid) gelijk op.

Alle handel, ook

der gezetenen winkeliers, stond‘stil, en terwijl
men zich onledig hield om eenigemarkten ‘en
straten te herdoopen , ter uitdelging zelfs van de

ﬂaauwste sporen der zoogcnaamde Hollandsche
overheersching (ofschoon onder ‚dat dispotismus de
stad groot en rijk Werd), ‘was het ellende en

‘jammer , dewelken als verwoestende geesten rond
waarden, Waardoor gevolgelijk óók nog onschul
dige getroﬂen werden.
Evenwel hielden de partijdige schrijvers in Brus
sel niet op, de stad als gelukkig te doen voorko

men, even als of de beker der vreugde en levens
genot, met volle teugen door de ingezetenen gele

digd werd om weder andere te ontvangen.

De

nog overgeblevene goede stille burgers , ondervoné
den evenwel het meest den droevígen verwarden
toestand. Brussel bevatte toen een groot gedeelte
van het gemeenste volk uit de onderscheidene ste
den van België bijeenverzameld, en men rekende
C‘) Zie Aanteekeningen en Bijlagen , No. 33.
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zich gelukkig wanneer men dagelijks eenige der
zoogenaamde mobile colonnes het platte land kon
dc opzenden om hetzelve van den vijand te zuive

ren. Overal verspreide zich de treurige mare van
het losbandig gedrag der vríjheidsvrienden; menig
stil landbewoner werd van have en goed beroofd!
Dit waren de uitvloeiselen der beloften van hen

die aan België voorspoed en yrijheid beloofden , om
hetzelve de ramp des onspoeds en de banden van een
opgernide menigte of losbandige hoop graauw, de
schande der menschheid, te doen gevoelm. — Toen
bestonden er geen grieven meer, maar meer dandie
vonden zij in de plaats; de belastingen moesten voor

komen niet drukkend te zijn ,maarintijdverloop van
acht dagen ,betaalden de inwoners meer, dan dezelve

in acht jaren aan de schatkist van den wettigen Ko‘
ning zouden hebben moeten opofferen. Vrijheid van

denken en spreken was hersteld , maar hij die moeds
genoeg bezat zich over de door hem ondervindende
ramp, der drukkende tijd , uit te laten , en zich iets
het provisionele gouvernementbetrelfendc, liet ont
vallen, werd als verrader beschouwd en in de ge

vangenis geworpen. —- Vrijheid bestond, maar hij

die niet leve de vríjheidlriep, was verdacht . .;
alle lasten waren opgeheven; maar hij die de ge

dwongene belasting niet op het oogenhlik betaalde
nadat dezelve uitgeschreven was, werd gewelddadig

van zijne beste goederen beroofd! Vrees en schrik
namen de plaats in van vergenoegdheid en hoop
op gelukkige toekomst.
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Het centrale Committe ondervond dat alles
zonder de goede regel zijnde, de opbrengst der
belastingen, ofschoon met alle middelen van ge
weld gepaard, evenwel niet geregeld gingen, van

daar dat het besloot eene geldleeningìuit te schrij
ven.

I

Omtrent de bekende laatste proclamatie van den
16de“ October, die de Prins van Oranje had ge.
(laan, deed het voorlopige Bestuur te Brussel, den

18de“ October bekend maken, dat het ontvangen
had , eene proclamatie door Z. K. H. "eteekend,

waarbij de onafhankelijkheid‘ van Belgíe erkend,
maar tevens gesproken Werd‘ van Provinciën, die
den Prins bestuurde, enz. (*) , de club deelde hare
gevoelens aan het volk hierop mede, dat de on
afhankelijkheid van Belgie met de da‘ad bestond’,
en derhalve niet, door ‚Wie het ook‘ zij, behoefde
erkend te worden; wijdere dat het zich verklaar

de tegen de aangehaalde uitdrukking , dat eenige
Provinciën nog door den Prins van Oranje gere
geerd zouden worden, dewijl Antwerpen, Maas
tricht en andere plaatsen , die nog door Hollan

ders bezet werden, aan het voorlopig Bestuur zouden gehoorzamen, indien zij slechts vrij konde

handelen. Het is het volk, zeide het, dat de om
wenteling bewerkt heeft, derhalve is het volk",
en niet de Prins van Oranjeaan het hoofd der
beweging, die aan hetzelve de onafhankelijkheid

verzekert.

De porren deed daarop bekend maken

(*) Zie Aanteekeningen en Bijlagen. N0‘34‘

‘
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dat niet zoo als men verspreide, hij een geheim
aanhanger van den Prins was. — Zoo weet de

mond , anders van drogredenen vol, waarheid
te spreken , indien det belang der zaak zulks vordert.
Het blijkt hieruit, dat zelfs de laatste poging

der Prins bij de Zuid-brabanders niet gelukte, of
liever met het voordeel der gezagvoerders niet
overeenkwam , waardoor dezelve dan ook mislukte.
De bekende non 101m van HALEN, de opperbe
velhebber der ‚gewapende magt, had, na slechts
eenige Weken aanvoerder der benden geweest te
zijn, afgedaan. Men Wil dat hij volksstorende

geweldenarijen tegen de geestelijkheid had ge
pleegd, en waarbij kwam, oproer stichtte; dit.
is voorzeker waarheid dat uit Bergen, (provincie
Henegouwen) eene bezending te Brussel kwam,
om genoemde aanvoerder, onder behoorlijk gelei
de af te halen, ten einde hem in de eerstgenoem

de stad om te brengen

Het voorlopig Bestuur

evenwel, sloeg dit verzoek ‘af, en besliste, dat
mijnheer de Luitenant Generaal, die door DE Por
TER bij gelegenheid der Wapenschouwing openlijk
was omhelsd, in meer genoemde stad, gevonnisd
zouden worden.
De club ging midderwijl voort met een aantal

benoemingen te doen , en op andere Provinciën,
dan waarin de gezagvoerders hunne zetel hadden
gevestigd , tewerken. Zoo besloot hetdat er te Luik
twee regimenten infanterie zouden opgerígt wor
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den, enriep daartoe alle bewoners van Luik op,
die wegens diensten aan de goede zaak, (oproer

en afval) bewezen, mogten vermeenen eenige aan‘
spraak te hebben, om in dezelve eenige rang te
bekleeden.

‘

'

Met deze Werkzaamheden waren Wederom eeni
ge dagen verlopen , en de inwoners gevoeldenmeer
. en meer de drukkende keten door‘ de vrijheid ge’

smeed. Met fransche zwier omtooid, werd nu dan

ook de vrijheidsboóm geplant, die daarinboven
met Brabandsche kleuren versierd werd, en ‘op
onderscheidene pleinen der stad, door de talrijke

benden Werd bezocht, dewelke als dolle of waan
zinnigen onder zijne schaduwrondsprongen en zich
verhengden. Inmiddels verdubbelde de klagten
hoofdzakelijk over het ongelijkmatig inkwartieren
derjvríjwilligers; spoedig echter Werd dit voor
eene kleine tijd gestild; eene Commissie werd

maar weder ‘belast, zich hiermede te bemoeijen,
door dewelke de inwoners werden aangemaand,
om de rust en goede orde (die daar toch wel
heerschte) niet te storen. Men beseft ligtelijk,
dat deze maatregel geenen goeden invloed konde

hebben. ‚De toestand was en bleef ‘nog even treu
rig; het gezag werd allengskens minder, en beî
stond eindelijk geheel in schijn: het graauw en de
club, alleen waren er meester, en de laatste lever

de de buitensporigste tooneelen op, dewijl me
nigmaal de grootste hevigheid bijhet beraadslagen
de overhand nam. DE POTTER en D’HO0GYORST Wa
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ren ook niet meer de mannen , die de onbepaald
Bte invloed nitoefenden ; dc inwoners gevoelden

te veel, welk lot de vrĳheidszonen over hun en
hunne betrekkingen gebragt hadden, dan dat zij
niet iets beter dan te voren zouden hebben opge

merkt.

Bijna niets dan de slechtste lieden ver

toonden zich op de straten , welke zich alle ge
weldenarijen veroorloofden —— wat de zooge
naamde vrijwillige giften betrof, die (aan het
graauw) voor de nationale zaak gegeven werden ,
Waren niets dan de voldoening aan afpersingen,
welke den meer of min gegoede Burger, zoo in

de stad, als op het platte land , Werden gedaan.
Het getal der gewapende benden , die het meest
deze genoemde geweldenarijen pleegden, groeiden
van dag tot dag aan , en ‘vas omstreeks den
20ste!! October, alleen in’de stad , die wij spoe
dig verlaten zullen, om het gedrag van andere
‘ steden na te gaan, bijna dertig duizend man, tc
zamen gesteld uit vreemdelingen (Franschen) en

landloopers.

-

De Regering van Gend (provincie Oostrlaande
ren) zoo als wij zagen , had reeds lang eene depu
tatie naar BrussePs Club afgezonden, om zich er

mede te verstaan, en tevens kennis te doen ge
ven van het voorgcvallene met het garnizoen in
de stad.

De

Proclamatie

van

den

Prins van

Oranje, den 5de!! October te Antwerpen uitge
vaardigd , werd bij hun bekend. Belangrijk wa
ren de gegronde goede aanmerkingeii, die op
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nieuw het Journal de Gand, in weerwilvan de
anders denkende hoofden des oproers, en ondanks
derzelver schijnbaar voordeeligen toestand ,openlijk

bekend maakte C‘); dewelke de Schrijver daarin
‘ verklaardete zijn , de Wenschen en overwegingen

van het beste gedeelte des volks.
Den 7de! October werden de leden der Pro
vinciale Staten van Oostvlaaìzderen , door achttien

medeleden , met den door de Club benoemden
Graaf vlLĲN XVIIII aan het hoofd, tegen den
11de“ bijeen geroepen. Spoedig daarop vertrok
een lid van dezelve de Heer nhisze, vergezeld van
zijnen broeder de Graaf D’HAZE DE STEENHUIZEN en

Professor ma RYCKERE naar Antwerpen, dezelve
vermeenden‘ aan de bekende uitnoodiging van den
P‘rins te ‘moeten voldoen. ‘ Het beste gedeelte der

inwoners van Gend hoopte dat deze stap een gun
stig gevolg zoude hebben, dewijl dezelve geen
ander docl had, dan Z. K. H. met den waren

ellendigen staat van zaken van nabij bekend te
maken.
.
‚
De Commissarissen voor Ooslvlaanderen, door‘

de Club of het zoogenaamde centrale Committe’
aangesteld; de Heeren en. L. sPLiTnovEN, m. n.
CALIER en 1.. COPPENS, kwamen aldaar den 10de“l
aan, om alle vereischt wordende maatregelen te

nemen, zoo lang dat er een plaatsvervangende
Gouverneur benoemd was.
‘
Na het bekend maken van de bekende procla
(*) Zie Aanteekeningen en Bijlagen, No, 35.
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matie der Prins van Oranje, verlangende hoofd.
zakelijk de Kolonel nusronnns eene zamenkomst met
de regering der stad, en kwam met zijn aide de
camp, onder geleide van een detachement der
Burgerwacht op het stadhuis aan, waarop de re
gering kennis werd gegeven van den nieuwen toe
stand, ‚Waarin die proclamatie de belgische solda
‘ ten en oilicieren plaatste, en aangeboden werd om
hunne oude stellingen weder te doen bezetten;
De Regering evenwel, reeds te veel gezind, alleen
het oor te leenen aan de uitspraak van Brussels

club, weigerde, waarop de kolonel, onder betui
ging van hunne en zijne verknochtheid, aan den
Prins van Oranje terug ging, haar bovendien ver
zekerende, hunne vaan niet te verlaten.
De Brusselsche landlopers, waaronder vele fran
‚sche waren, werden, zoo als men weet door de
inwoners dagelijks het land opgezonden. Een ben
de daaruit, bestaande uit de zoogenaamde parij
sche legioenen (hnlpbenden) was tusschen de 9de1‘
en 10den van daar naar Gcnd, op marsch gegaan.
De Stedelijke Regering van Gend had hierover dade
lijk met de aangekomene Commissarissen geraad

pleegd, en niet gaarne de woeste hoop‘ in de stad
ziende, de schikking getroffen dat de benden niet
in de stad zouden komen, van daar dat dezelve bij

eene proclamatie aan al de ingezetenen deze voor
hun aangename verzekering deed bekend maken (‘).
‚ Ofschoon de Regering der stad Gend zich reeds
(*) Zie Aanteekeuingen en Bijlagen , No. 36.

‘ 65
‘

‘

vroeger voor het te Brussel opgeworpen Bestuur
‘had‘ verklaard, bleef‘ er gedurig‘ inh aar gedrag
iets weifelends over; waarom de hoofden de};
opstandelingen het noodig‘ oordeelden, door het‘ ”
zenden‘ van dat Parijsche legioen de stad meer
regtstreeks aan hun gezag‘te doen onderwerpen.
Dien ten gevolge was het dan ook, ‘dat na de laatste
Proclamatie van wege de Regering (de verzekering ,

namelijk, dat er geene hnlpbenden zouden binnen
komen) een der leden der ‘Brusselsche Club,
Graaf FELIX DE Mnaonn, nog denzelfden dag te

Geìzd aankwam ,‘ blijkens het volgende, met het;
doel‘ om de Regering der‘ Stad de noodzakelijkheid
van‘ het innemen eener (zoogenaamdefbezetting ,‚

onder het oog te brengen; dadelijk na deaan
komst van MERODE werd er eenevergadering van

de Stedelijke Raad en eenige aanzienlijken be-”
legd ; ‚ten gevolge waarvan die zoogenaamde Pá
rische
hul P benden no g in den namídda g van den
J
zelfden dag binnen rukten. De horden ‘ hadden

‘een verschrikkelijk aanzien en waren met de zon
derlingste wapenen voorzien; bijna geheel besten‘
den dezelven uit lieden, die mcerendeels er be‘
rooid uitzagen en bijna geene schoenen aan de‘

voeten hadden.

De Gendsche fabriekanten en fa-

briekwerkers Waren niet zeer te vreden over de‘

komst dezer benden en gaven dadelijk zoodanig hun;
ongenoegen te kennen, dat de Burgerwacht er
tusschen moest komen. ‘ De Bevelhebber der hulp‘

benden, de Burggraaf na PONTECOULANT, die zich

\
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Aide-de-Camp van den Generaal VAN aaum noem
de , deed dadelijk na het binnenrnkken van zijne
onderhoorigen eene dagorde aan de Gentenaars

uitvaardigen, waarin

hun te kennen gaf, dat

zij gekomen waren a om de laatste steunsels der
n Hollandsche dwingelandij uit de muren van Gend
a te verdrijven.’ 9 Hij beklaagde zich in dezelve
zeer: n dat de geest der Gentenaars door de te

genwoordigheid der handlangers van de dwinge
landij was onderdrukt geworden.”
Opden dag van het binnenrukkon derParijzenaars,
(t r Ocloher) werd , zoo als reeds vrocgerbekendwas

gemaakt, de vergadering der Provinciale Staten van
Oostulaanderen te Gend geopend , en wel onder het
voorzitterschap van graaf FELIX m: MEnoDE,‘ll(l van
het opgeworpen bestuur; hoofdzakelijk werd daar

de vraag wegens de toetreding tot dathestuur be
handeld , die naar hevige tegenstand loestemmend

. werd beslist‘; elf leden hebben terstond daarna de
vergadering verlaten ‘en aan derzelver beraadsla
gingen geen verder deel willen nemen.
’

De rust werd op den 13de“ meer en meer ge
stoord; de inwoners konde zich niet met den on
gevraagden en opgedrongeneu hoop gemeen volk
vereenigen.

De bevelhebber der bende bruggraaf

m‘‚ PONÍECOULANT wendde zich daarop, blijkens
eene afkondiging van den stedelijke Raad, tot dat
ligchaam, beklaagde zich hevig over de vijan
dige stemming van de ingezetenen jegens zijne on_

derhorigen , en bewoog de‘‚ raad daardoor, om aan
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de ingezetenen te doen bekend maken; dat de
Raad het legioen als eene bevriende hulpbende
beschouwde , die‘ gekomen was om N. B. voor de
handhaving der orde en veiligheid van persoonen

.en bezittingen te waken.

.

i‘

Van de andere zijde vaardigde genoemde PONTE.
COULANT eene dagorde uit, waarin tevens de klagten
Waren vervat, dat er nog op den raden levensmid
delen in het ‘kasteel (citadel) waren ingevoerd,
Waarbij de burgers werden aangemaand,‘ om alle

verstandhouding met het kasteel te vermijden,
met de bedreiging dat, al wie hierop mogt wor
den betrapt, als spion aangehouden en als zooda
nig zonden behandeld worden.

Op dienzelfden dag deed de Kolonel nnsromnns,
die in het Kasteel van Gend bevel voerde, de

‘Stedelijke Regering weten, dat hij het kasteel in
staat van beleg verklaarde, en dat derhalve na

des avonds vijf ure geene ingezetenen zich in de
nabijheid mogten vertoonen.
Deze kennisgeving
had van de zijde van PONTECÓULANT een geheel

verbod van gemeenschap, met de bezetting van het
kasteel, onder bedreiging van strenge straíÎen voor
de overtreders , ten gevolge — en de ‘vijandelijk

heden namen een aanvang.

Den volgenden nacht

beletteden reeds 2 oﬂicieren der bende eene schuit
met levensmiddelen het kasteel te naderen; ook

deed de bevelhebber een aantal kisten,‘ welke uit‘.
het kasteel naar Holland afgezonden werden, aan
houden. Op den 15de“ brak de storm geheel los.
II. ‘DEEL.

E
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De inwoners, verwoed op het Parijsehe legioen ,
waaronder eene slechte krijgstucht in acht werd
genomen, begonnen in den namiddag met steenen
te werpen, hetgeen door de bende met vuur
werd beantwoord. Spoedig daarop geraakte het
legioen ook met de Bnrgerwacht slaags, die ech
ter weldra uit moedeloosheid en wapengebrek
het onderspit moesten delven, en geheel ontwa
pend werden. Lang bleef het vuur aanhouden.

Men begaf zich naar het Gouvernementshuis, om
dit te plunderen, zoo als de ‘veringen van den

Hertog van SAXEN-WEIMAR en van den Kolonel nrs
‘romnns gedaan Werden; doch dit mislukte, dewijl
de poort îoed gesloten was; waarop men het be

kende gebruik van straatsteenen te baat nam, en
de glazen der ramen daarmede begroette. Op den

hoek den Brabandscho straat stonden evenwel de
Sappeurs-Pompiers met grof geschut geposteerd ,
om op de menigte los te branden, hetgeen eene
verschrikkelijke slagting onder de hoop zoude ge
maakt hebben. Dit echter gebeurde niel:de aan
voerder Ponrrcournxr gelukte het, hen te bewe
gen, zoo dat zij met hunne stukken naar de ka
zerne terug keerden. — De Burggraaf CULBAT, een
mede-aanvoerder der bende, werd hierbij ge
kwetst. -- Reeds den vorigen dag was het kasteel

doorhet meergenoemde Parijsche legioen bezet
geworden, en Professor RYCRERE, die door het

opgeworpen Bestuur tot Gouverneur van ‘Oost
vlaanderen benoemd werd, aldaar aangekomen en

‘
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geinstalleerd. Hij verzuimde niet, om in het ho
tel van den voormaligen Gouverneur dadelijk zijn
intrek te nemen, en van de goederen en‘ meube

len van den Heer van DOORN gebruik te maken.
Op den 16den kwam de benoemde Generaal
DUDIVIER van Brussel aan, en deed bij eene pro
clamatie de inwoners bekend maken, dat hij in

het midden der Vlamingen kwam, om met hun
ne hulp de vrijheid te bevestigen en de publieke
‚rust te verzekeren (*). ‚

De Kolonel DESTOMBES‘ heeft het bij de groote
beweging, die de benden Franschen en later het
volk maakten,

niet lang\uitgehouden.

In het

kasteel althans, den 19de", vertrokken onder ge
leide der Burgerwacht , de 700 Hollanders, die

tot de bezetting der sterkte behoorden, met 4
stukken geschut af; de nog overige bezetting, uit
nog 900 Belgen bestaande , kon nog blijven. Ove
rigens werd het bij verdrag overgegeven. Het
materieel, hetwelk zich daarin bevond , was van
groote Waarde.

Hiernavertrok de aanvoerder PONTECOULANT naar
Brugge (Westvlaanderen) , alwaar ook oproer was
uitgebarsten.
De werklieden in genoemde Stad, die van we
ge delìegeriug aan het werk gehouden Werden ,
ten einde de stoornis der rust te voorkomen,
werden van tijd tot tijd met den aldaar zoo vrucht
baren geest van oproer doordrongen, en eischtten
(*) Zie Aanteekeningen en Bijlagen , No. 37.
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verhooging van daggeld, ‘waaraan evenwel niet
voldaan werd. In den morgen van den 18de“ October begonnen zij bij groepen, met allerlei werk
tuigen gewapend cn onder woest geschreeuw, de
stad door te trekken , en bedreigden de huizen,
waaronder voornamelijk eenige graanpakltnizen, te

plunderen.

De Burgerwacht deed hierbij eene

Poging om het gemeen uit een te jagen en vuurde

op hetzclve , doch met het ongelukkigste gevolg.
Tcrstond werd het huis van den Bevelhebber dier
wacht, ìlen Heer nsnnnnass LYBAERT, bestormd ,

en al wat daarin was vernield.

Deze wraakoefe

ning had op de verdere houding der Burgerwacht
eenen nadeeligen invloed, dewijl ieder lid der.
zelve een gelijk lot vreesde. Verscheidenediuizen
werden dan ook nog gedurende dien dag en de

volgende geplunderd, zonder dat de Burgerwacht
ten voorschijn kwam. — In den nacht liep bo.

vendien de woeste hoop alle huizen af, eischende
van de inwoners geld, die, wanneer het niet
tijdig gegeven werd, mishandeld en hunne wo.

‘ningen eene prooi der plundering Werden. Een
ijsselíjke nacht werd door de inwoners dooi-ge‘
bragt; geheel waren zij aan de woede van het
graauW ten prijs gegeven.

Scharen van mannen

en vrouwen uit het laagste gepeupel te zamen ge

steld,liepen met het vervaarlijkste geschreeuw en
brandende fakkels door de stralen, en wanneer er

een huis geplunderd was, daverde het geschreeuw
langs de wanden der gehavende gebouwen en te
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midden der toomelooze massa : Op wie zullen wĳ
nu af? Onder dat alles was er geen gewapend
burger op de been; geene overheid was er, die

maatregel tot herstel meer nam, of konde nemen.
Zoo onrustwekkênd en onwelkom als de komst
van de aanvoerder der fransche hulpbenden, de
PONTECOULANT te Gendwas , zoo welkom was dezelve

thans hier ; PONTECOULANT kwam er met de vrijheids
zonen den 19de“ des namiddags aan, en verklaarde
door de Generaal numvmn gezonden te zijn om de
rust’ te herstellen; en in de daad, er werd een einde
aan de rampzalige tooneelen gemaakt; een veertig
tal der plunderaars werden gevangen genomen,

waarvan eenigen naar Gend werden gebragt. Het
was weder op de oude ‘wijs gegaan, de ‘gevangenen

bekenden dat er eene menigte stukken goud geld
onder hen waren uitgedeeld , om hen tot het be

drijven van het bewuste kwaad aan te zetten.
‘ De Regering nam nu meerdere voorzorg, zij
deed bij afkondiging bekend maken, dat het Gar

nizoen, hetwelk tot dus verre de bekomene rust
had helpen verzekeren, spoedig konde opgeroepen
worden om uit te trekken; en dat zij alzooîde

burgerij vermaande om al wat mogelijk was bij
te dragen wat dienen kon om met kracht, indien

het noodig ware, de goede orde en rust te baud

haven.
‘
Iutusschen had een afdeeling vanidat
fransche le.
gioen van PONTÉCOULANT zich afgezondert en de ‘wijk

naar de provincie Zeeland gekozen, om eene
‘
E 3
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strooptogt te ondernemen. In den morgen van
den 16de“ October, hechtte dan ook een bende
tusschen de 60 en 80 man sterk (NB) aangevoerd
door twee geneesheeren van m: ĲOORTELE en 01u’.

comn te Yzendĳke binnen ,en deed met geweld de
Brabandsche vlag opsteken; aan beledigingen die de
overheden en inwoners worden aangedaan, ontbrak
het niet; dehorden toefden evenwel aldaar niet

lang, maar vertrokken de volgende dag, na alvo
rens eenige gewelddadigheden te hebben gepleegd
en de kas des ontvangers te hebben weggeroofd,
en begaven zich naar Sas van Gend. Omstreeks

5 ure des nademiddags, toen op den 17de“ Octo
ber de Godsdienst oefeningen zeer geregeld waren
afgeloopen, werd de Burgemeester verwittigd‘ ,
dat in laatstgenoemde plaats een rijtuig was aan

genomen, hetwelk door een gewapend persoon te
paart voorafgegaan, voor het Stadhuis Was stilge

houden. Dadelijk begaf zich gemelde Burgemees
ter derwaarts, en werd reeds op de weg door

drie gewapende personen te gemoet gekomen; op
de vraag wie zij waren, en wat hunne zending
was, wasr‚het antwoord, dat zij belast waren met
het innemen van Slaats-vlaanderen, en dat de
daarmede belaste spreekers waren ERNEST enecotnn ,
Commandant en chef de Pexpedition du Nord
des ‚Flandres, van REMORTEL adjudant, en JASPĲN

deszelfs Secretaris.

Men begaf zich daarop naar

het Raadhuis, waarna de Burgemeester , toen reeds

vergezeld van de heeren Wethouders J. z’ FOKKER

'11‘
en J. 1.. Lmrìntr, vertooning vroeg van hunne
schriftelijke lastgeving; aan welk verzoek werd
voldaan.
Genoemde Commandant eischtte daarop billetten
van inkwartiering voor zijne manschappen, die
volgens opgave spoedig de gemeente zoude binnen

rukken , verzocht de aanwezige Personen het Raad
huis niet te verlaten, en eischten op hoogen toon
dat de Brahandsche vlag op de toren zouden
worden gesteld. Terwijl men nog sprak, drong
‘reeds de bende de stad binnen, Waardoor men
gestoord het Sladhnis verliet. Onmiddelijk begaf

zich nu de heer Commandant naar het kantoor
van de intermediaire, ontvanger der directe he
lastingen en accijnsen, om de aldaar in de kas
zijnde gelden over te nemen; en nadat gemelde

ontvanger had te ‚kennen gegeven ‘dat hij’ zijne
functiën niet voor lìet provisioneel Gouvernement
bleef waarnemen, werd door de Commandant
dezelfde operatie hij den agent van den‘ algemee‘
nen ‘Rijks kas hier gedaan , Waarop dezelve met
de voorhande zijnde fondsen , volgens ‚de meeste

waarschijnlijkheid, naar Brussel vertrok. De eerst

komenden nacht liep rustig af, alzoo de Burgemees‘
ter op dringend verzoek, verlof lìekwam , volgens
gewoonte de politie te doen handhaven; den vol
gende morgen vroeg werd door een’ nog nieuw‘

bijgekomenen tweeden Commandant eenige paarden
en wagens gevorderd, entevens andermaal order

gegeven tot het opsteken derîlìrabandsclie vlag. I
/

E
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Dit was te veel voor den Burgemeester, die niet

aan konde zien, dat dit onder zijne regering plaats
had; terstond vergaderde hij de wethouders en
raden op het Stadhuis, en gaf hun te kennen dat

hij zijne functiëu niet langer wilde blijven waarnemen; de beide heeren wethouderen stemde
hier mede inj, en volgde zijn voorbeeld. Dit werd

den ingezetenen bij publikatie kenbaar gemaakt.
Hierop werden twaalf der voornaamste belasting
schuldigen bijeengeroepen , en uit hen ter vervan

ging van den heer w. J. J. van FRANCKENBERG en
PROSCHLISZ, den heer J. n. MEIJER tot Burgemeester

benoemd. Spoedig nu werd de Brabandsche vlag
van de toren der hervormde kerk uitgestoken;
de bende bleef evenwel niet te Sas van Gend,
maar brak op, hierin weder van ERNEST ciuîeomn
voorzien, zich begevende in dat gedeelte van Zeeland,
hetgeen oudtijds Staats-vlaanderen genaamd werd ,

en kwam den 208m‘ te Ter Neuzen aan.

De be

velhebber altijd voorzien van eenen last des pro
visionelen bestuurs, om zich in het bezit van de
gemeenten van het Noorden van Vlaanderen te
stellen, eischtte van het plaatselijk bestuur dat het
zich aan het voorlopig bestuur te Brussel zoude
onderwerpen.

Om de groote

ongeregeldheden,

waarvan de droevige mare zich reeds alom had
verspreid, voor

te komen, sloeg het genoemde

plaatselijk bestuur dezen eisch niet regtstreeks af,
maar verklaarde zich bereid, om het voorlopig
bestuur der gemeente te blijven waarnemen, on
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der voorwaarde, er geene vreemde lens werd opgestoken en er geenen eed van hen gevorderd werd.
De opstandelingen hadden hierop veel aan te‘ mer

ken , ‘en dwongen het plaatselijk' bestuur om‘ de
afschaffing der’ belasting op het geslacht‘ af te kon
digen; dit geschiede , hoewel de gedwongene af
kondiging door de ingezetenen zeer onverschillig
werd aangenomen; voorts viel dáár geerie aanmer.

kelijke beroeringen voor, de muitersfbijgenaamd
líulpbenden , fransclie legioenen enz. trokken spoe
dig af, na zich alvorens van eene geringe som,

die zich in de ontvangers kas bevond, en eenige
aldaar zijnde geweren te hebben meester gemaakt.
De marscch was nu op‘ Axel ,- daar gekomen zijn
de, Werd een gelijk gedrag gehouden, en eenige
geweren en patronen van de burgers, die het on
geluk hadden, dezelve te bezitten, mishandelend
afgestolen. De nacht van den 2051011 vertoefden

de horden aldaar, trokken den eisten naar Hulst,
‘en
de plaatselijke
Regeringte af,
op
de zetteden
weigeringaldaar
vanihet
voorlopig bestuur
Brus‘
sel ‘te erkennen en tegehoorzamen. Aldaar werd
de schutterij van de geweren beroofd, waarna zij
zich verwijderde.
‘
’

IJzendij/ce moest nu op nieuw het onaangenaam
‘ bezoek der benden verdragen , alwaar zij den 22ste"
aankwamen, om op nog eens de weder ingehaal
de‘ Brabandsche vlag op te steken. ‘Hier werden
wciderom de grootste ‘ongeregeldheden gepleegd.
Men verliet de plaats en íukte op‘ Oostburg‘ aan.
E 5
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Het gerucht van de gewelddadigheden der op.
standeliugen had zich spoedig door de provincie

Zeeland, verbreid en aanleiding gegeven , dat reeds
den 17de“ en 18de“ eene afdeeling der bezetting
van Vlissingen van daar naar Breskens was ver
trokken , met het doel de rondzwervende benden
op te zoeken. Dertig Noord-Nederlandsche offi
cieren, die zich , ten gevolge der gebeurtenissen

in Belgie, zonder vaste bestemmingr bevonden,
voegden zich uit eigene beweging bij deze afdee
liug en trekken als soldaten gewapend onder be

vel van den Kolonel BOELLAERD niet denzelve ‘tot
aan IJzendijke, waar zij evenwelJgeene vijanden
ontmoette , dewijl dezen zich reeds van daar naar
Sas van Gend, zoo als wij zagen, begeven had

den. — Een gedeelte der afdeeling onder.den Ko
lonel noELLĲaan bleef echter Bres/vans bezetten , ter
wijl het andere gedeelte naar Vlissingen terugkeerde.
Te Oostburg, alwaar de opstandelingen den
23816“ aankwamen , hadden de inwoners ook maat
regelen genomen en zich gewapend; de muiters
vonden aldaar moedigen tegenstand; eene afdee

ling van het Fort Frederik Hendrik kwam te
hulp, en de troostverleenende vrijheidszonen, of
liever de struikroovers ,werden, na een scherp ge
vecht, met verlies van eenige dooden en een aan
tal gekwetsten, uiteengejaagd.

De afdeeling uit

het Fort Hendrik begaf zich daarop door IJzen
dijke naar ‘Sluis , alwaar men een aanval van plun

deraars uit Brugge vreesde.
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De mannen, die zich voornamelijk in het ge
vecht tegen de muiters hebben‘gekweten , zijnde

Heeren SANDERSON , Opzigter der fortiﬁcatiën te
Breskens, rEnMEmNs, Kontroleur der belastingen

te IJzendijke , en mssmînw, Notaris te ‘Oostburg.
Korten tijd zwierven nog eenige manschappen
der benden in andere streken‘ van Staats-Vlaan

deren rond, en dwongen hier en daar Regerings.
personen en ‘andere ingezetenen , om een verzoek
schrift te onderteekenen, waarbij dewensch werd
te kennen gegeven, dat dat gedeelte van. Zeeland
met Oost- Vlaanderen mogt worden vereenigd;

een wensch die met de gehechtheidvande inge
zetenen aan de Noord-Nederlandsche Regering
niet zeer overeenkwam, en die de muiters aan
de eene zijde der Wester-Scltelde zouden hebben
gebragt. -— Later is de geheele bende, uit vrees

voor naderende bestrijders, uit Zeeland verdwe
nen.
‚
Te Luik had de proclamatie van den Prins van
Oranje nietveel invloed, hoewel er sommigen
waren, die niet gaarne in die toen bestaande pro
visionelen toestand wilden blijven verkeeren. Men
gevoelde aldaar (volgens openbaar uitgedrukte

‘meeningen) twee behoeften van gelijke kracht,
onafhankelijkheid en orde. Men wilde zich aan
de bij hun gewaande Hollandsche tirannij ontrek
ken, er geheel van ontslagen zijn; maar men ver

koos geene regeringloosheid; men wilde spoedig
\
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gerust gesteld zijn door de verklaring voor eene
constitutionele monarchie C‘).

Het kasteel, hetwelk in het begin der maand
October door den Generaal noucor met de bezet
ting was verlaten, werd nu door de Burgerwacht
bezet, terwijl van hetzelve de Luiksche vlag wap

perde. — De medeverbreker van de teekeniug,
Waarin men was overeengekomen dat het citadel
met het convooi leeftogt konde worden voorzien H),
de Graaf na nanumonr, werd de post van Bur
gemeester der stad Luik opgedragen; hij veree
nigde dus deze laatste betrekking met die van Be
velhebber der Burgerwacht. Den 12de“ vertrok
van daar het 1ste Regimentvan linie naar SLTruije/î,
met het voornemen om de naburige plaatsen te

bezetten.
De zaken over het geheel genomen waren te Luik
zoo treurig niet dan te Brussel; evenwel de arbeid
in de mijnen, steengroeven en fabrieken, even als de
meeste ambachten, stonden stil; wat er verder van
werd zal de geschiedenis leeren.‘

Te Mans (Provincie Henegouwen) was het na
de meergenoemde afkondiging des Prinsen tame
lijk rpstig, hoewel niet uit hoofde der afkondi
ging, maar uit eigene beweging en door de in wer
king zijnde Burgerwacht, maar de omliggende
dorpen werden aan de verwoesting ten prooi ge
geven, talrijke benden plnnderaars overvielen zelfs
(*) Zie Aanteekeningen en Bijlagen , No. 38‘
H‘) Zie bladz. 28.
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de arme boeren, en persten de laatste bezittingen
mishandelend af ; de meer gegoede landbewoners

Werden de granen afgenomen , en niet zelden werd
hun alles afgeroofd; onder anderen begaven zich
een 600 tal plunderaars op den hosten October
naar de kolenmagazijnen en ijzersmelterij van den
Heer DEGORGES te Hornu (omtrent ‘twee mijlen van
Mens), en overvielen dezelve, terwijl zij, ondanks‘
de sterke tegenstand der werklieden, alles ver

woestten; de werktuigen werden gevolgelijk alle
vernield en verbroken, en de groote werkplaats,
(zoo als er welligt geene in Europa bestaat), werd

tot een puinhoop gemaakt, waarna het woonhuis
van genoemden Heer geplundert werd.‘ Het volk
van den Heer nnoonens weerde zich dapper ,
maar niets konde evenwel de vernieling beletten.
De weg naar Valenciennes (in Frankrijk) was
door het vervolgen der muitcrs door het werk
volk, en het woedend vechten op denzelven,
geheel

als met lijken bezaaid.

De schade, die

deze plundering veroorzaakte, kon op een mil.
lioen Hollandsche guldens begroot worden.

Kort

hierop vertrok een der leden van het opgeworpen
Bestuur ‘te Brussel , CHARLÈS nonnen, naar Hene

gouwen,‘ en deed daar bij eene Proclamatie aan
de inwoners de ‚ongeoorloofdheid van hun gedrag
kenbaar worden (*) , toonende hun het algemeen
nadeel der plundering aan. —— Hier werd dus iets

tevens aan staatkundige bedoelingen gewijt, het
(*)‘Zic Aanteekeningen en Bijlagen‘ No. 39.
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geen zich uit de duurte der levensmiddelen , die
in de Zuidelijke gewesten reeds verschrikkelijk
heerschtte , en de zucht tot plundering en roof

zich ligt laat begrijpen. — Waren de benden niet
eerst door vrijheid verblind, door losbandigheid

verwilderd, men had zulke aanmaningen niet be
hoeft.

De bestraffende nomen, die_ tegelijk hun

gedrag bij‘ dat van den Hollander vergeleek en
met de woorden „zouden de Hollanders het wel
erger kunnen maken , de gewesten waarin liefde
en eendragt de banden hechtte, lasterde, -

kwam nu het kwaad bestraffen , waartoe hij zelve
de poort had mede open gezet. ‘— Ook de ge
meenten

Wasmes,

Jampanes en Glin werden

door gewapende kolenwerkers geplunderd.
Te Charleroi, in dezelfde Provincie, was het

tamelijk‘ rustig; de bevelhebber dier vesting, die
de bovenstad steeds in bezit hield, zond alle Bel
gische soldaten ten getale van 500 a 600 weg, en
bleef met nog een grooter getal hollanders dezelve
bezetten. Het duurde echter niet lang, ten gevol
ge van ongeregeldheden die later verregaande lie
pen, of de Hollanders moesten vertrekken, en
konden, na de kapitulalie ongewapend, maar met
bagaadje naar hunne haardsteden terug keeren.

De inwoners der Provincie Limburg, die tot
‘op dezen tijd altijd over het geheel nog getrouw

waren gebleven aan het Koninklijk gezag, hadden
tevens de proclamatie des Prinsen ontvangen. De
invloed om de eerste redenen, was derhalve niet
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groot, te meer daar dezelve ‘juist in dat gewest‘
geene ommekeer van ‘zaken behoefde te bewerk
stelligen. Evenwel bleef het gedurende‘ het tijds
bestek dat Wij thans inagaan voor geheel België,
namelijk de‘ gebeurtenissen voor het vertrek des
Prinsen van Oranje van Antwerpen, niet rusti".
Den 4de“‘ Oclober werd te‘ Roermond, eene stad
in deze Provincie"de“‘ oproer ‘kree't‘ aangeheven;
een 30 tal losbandige ‘ontrustten den inwoners,
eischtten hetsluiten van bureaux en kantoren der

belastingen, en het onmiddelijk vertrek der Noord
Nederlandsche ambtenaren.
De poging echter,
die door de Procureur des Konings, den Heer

n.’ ma‘ BROUCKERE werd‘ aangewend, had ten gevolge
dat het oproer gestild werd‘; korten tijd waren

de buraux gesloten, doch werden spoedig we.
der geopend en de rust Werd niet gestoord tot
op den 1651611, zelfs niet door het schandelijk ge
drag‘ van het escadron ligte dragonders 110 5, het

welk den roden zich tegen hunne oflicieren opzet
tede en met de paarden, al deserterende naar

Luik de wijk namen, of zich op het land ver
strooiden , doch op den 16den op het gerucht van
het ontrnitnen van ‘Maastricht door de Noord

Nederlendsche krijgsbendciì, zettede men de Bra
bandsche kokardes op, die echter spoedig weder‘
werden afgenomen , ‘ toen 'het ‘ gerucht zich niet‘

bevestigde.

‘

Te Luxemburg bleef het tevens vrij rustig; doch

dit gewest was ook niet afhankelijk van het op
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geworpen Bestuur , hoewel

de tuimelgeest het

overerfelijk kwaad ook dáár had verspreid. —
Er werden gestrenge maatregelen genomen, en
de gedeputeerde Staten bevolen , bij besluit van den

5den October in alle steden des Groothertogdoms,
waar geene plaatselijke Garde in werking was,
Burger-gardes op te rigten.
Te Leuven (Zuid-Brabant!) was het ten ge

volge van‘ de strenge maatregelen, die de zich
noemende Generaal-Opperbevelhebber neuuen nam
tegen het tnuitend graauw, die de ingezetenen de
‘huizen afliepen, rustig; het gemeen hield zelfs
welgekleedde personen op straat aan, om geld af

te persen.
Tot dus verre liepen de gebeurtenissen na de
komst van den Prins van Oranje ‘te Antwerpen,
en tot omstreeks den tijd , dat de belangrijke uit

spraak van den Koning der Nederlanden gegeven
werd, per boodschap in {de Staten-Generaal, op
den 2o‘1en October, Waarin Belgie als geheel af
vallig werd verklaard.
Het is gebleken , dat door den verworpenen Vorst
der Nederlanden , noch Hoogstdeszelfs afgezondenen

Zoon, de rust en goede orde, die door volksrnen
ners, op het gemeen werkende , was gestoord , en
onder de leus van gehnichelde vrijheid in losban

digheid was verkeerd , konde terug gebragt wor
den. Geene enkele Belgische Provincie meer bleef
ten einde getrouw; ook Antwerpen viel af. —

Alvorens wij echter dit van nader bij beschouwen ‚

‘ ‘a!
zullen wij het gedrag der inwoners van ‘de Noor‘ delijke Provinciën en de handelingen des Konings
nagaan.

De reeds aanvankelijk betoonde goede gezind
heid ‘der inwoners van de Noord-Nederlandsche
Provinciën deed zich nu meer en meer blijken.

Allen hoorden de roepstem van hunnen Vorst;
in‘ alle steden beijverde men ‚zich om‘ de wapenen
aan te gorden , doch hoofdzakelijk te Amsterdam,
Rotterdam, Utrecht, Leiden, Groningen, Leeu

warden, Nĳmegen, Kampen, Zwolle ‘en Pur
merende , alwaar ook jongelingen‘ uit de fatsoen

lijke‘ stand zich vrijwillig aangaven: ook werden
i in de eerstgenoemde steden vrijcorpsen vrijwillige
jagers opgerigt, die zich geheel op eigen kosten
uítrustteden; met één woord, meest alle studen;

ten van Groningen, Utrecht en Leiden ‘kwamen
tot hetzelfde doel bijeen, en vereenigden ‘zich
onder de wapens voor Koning en Vaderland. Ook
die van Franeker kwamen op, benevens de stu

denten aan de Athenaeums; terwijl de Gouver
neurs der Provinciën , op last van Koning , mid
delen daarstelde ter verkrijging van bekwame
Instructeurs voor de verschillende schutterijen.

Onder de leden der mobiele schutterijen bevon
den zich zonen van huisgezinnen, die reeds vroe‘

ger den lande gediend hadden en uit eigeu be
weging geheel vrijwillig tot den dienst overgin
gen , en eenigen die onder de vanen van den be-i

minden Koning‘ nog vier andere broeders had‘
IL om.‘

F
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den.‘ Overal werd tevens zorg gedragen ter daar’
stelling van fondsen , om de achtergeblevene en
behoeftige huisgczinwn van het hoog noodige,
tijdens het afzijn der ltostwinncrs, te voorzien,
devvijl den tijd daar was, dat de mobiele Schut’

terijen uittrolsken, In den loop der maand Qctober
vertrokken
\

Naar Breda de veldhattaillons van ‘sﬂravenhage
en Rotterdam.

Naar Bergen op Zoom een battaillon van Haar
lem, de mobiele gedeelten der schutterijen van
Leiden en Gouda. 3 compagniën van Utrecht on
1 compagnie van Amersfoort.

Naar Willemstad, de compagniën van Schiedam
en Del/Z.

Naar ’‚s Herlogenbosch, een hattaillon van Am‘
slerdam en 4 compagniën nit Vriesland.
Naar Grave, een half Geldersch bataillon. ‚
i‘ Naar Nijmegerĳwle schutterij van Groningen
en een half Gcldcrsch hattaillon.
Naar Goriclze/n, de schutterij van ‚Dorlreclzl en
omliggende steden, om zich met de schutterij van

Goriclte/n te verecnigen.
Naar Brielle, de schutterij van Delfshaven,
om zich met die van Brielle te vcreenigen.

De schutterijen van de provincie Zeeland hle
ven aldaar, “oor de verdediging van Vlissingen.

‘Bij het uittrekken dezer battaillons werd niet
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verzuimd door Heeren Burgemeesteren, gepaste
aanspraken te houden, voornamelijk van die der
steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
De altijd ijverige Koning , die met welgevallen

de goede gezindheid zag van het Noord-Neder’
landsche volk, overwegende dat door' de toen be
staande onlusten in Belgie ongeregeldhedern en on

zekerheden omtrent de opbrengst van ’sRijks ac.
cijnsen ten behoeve van den Staat‘ veroorzaakt werd ,
zoo zelfs, dat de juiste berekening of en in hoe
verre ’slands geregtigheden waren voldaan, van
den aan accijns londerworpen spetiën niet konde

worden gedaan, en aan de andere zijde evenmin
behoorlijk de regten van dezulke dier goederen
onder genot van crediet op‘ entrépôt of andersints

naar Belgie werden verzonden, ‘waren gewaar
borgd; daarbij de noodzakelijkheid in aanmerking
nemende‘ om kwaadwillige in de Zuidelijke pro
vínciën de gelegenheid te benemen , om door aan
voeren derwaarts de getrouw geblevene provin

eiën te ontbloten van de in dezelve benoodigde
grauen a andere levensbehoeftenen kri‘Jg smateriaal a ‘
besloot, dat alle aanvoer uit‘ de Zuidelijke Provin

ciën, die tot het dagelijks gebruik behoorden
naar de Noordelijke gewesten van het Rijk zouden

beschouwd worden, als van buitens lands te ko.
men en onderworpen zouden zijn aan de accijns‘
der regten bij dewctten op den invoer bepaald;
terwijl allen aanvoer van granen, zout, andere
levensbehoeften en krijgsbehoeften uit de vreedû‘

in
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nome Provinciën naar do oproerige

verboden

werd (').

Op den 16de“ October werden door Z. M. be
paald dat den ouderdom der plaatsvervangers,
die men mogt verlangen te stellen bij de eerste
ban der schutterijen (met nadere bepalingen (Ì),)

zich zoude kunnen uitstrekken tot veertig jaar;
dit was het gevolg der toestand waarin de Noor
delijke, in verhouding tot die der Zuidelijke Pro-

‘ vinciën stonden , die toestand vereischtte alle voor
zorg; wij zullen het nader zien.
Bij Besluit van den Koning van den 15de!: Oe
tober werd eene vrijwillige werving opengesteld,

bij de drie Hoofd-departementen der Marine, te
Anzslerdam, Rotterdam en te Vlissingen, waar
bij al diegenen, die in de toenmalige omstandig

digheden des Rijks bij de Armade op de Rivieren,
dienen wilden, zouden kunnen worden aangeno
men (i).

Ingevolge art. 97 S r en 2, (g) der grondwet,
vergaderden de leden van de beide kamers der
Staten-Generaal, dewelke door den Koning op den
18de“ October werd geopend; ten 1a ure werd
de zittin g eerst S eo P end door den Heer Baron.

w. r. noëLL, die een Koninklijk besluit deed voor(*) Zie Aanteekeningen eniiijlagen, No. 40.
Zie Aanleelreningen en Bijlagen, No. 41.
(S) Zie Aanteekeningen en Bijlagen , No. 42.
(-l—) De Staten-Generaal vergaderen ten minsten eenmaal

‘s jaars. Hunne vergadering wordt geopend op den derden maan
dag in October.

w?‘

—o ‘"’
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lezen’, ‘bij hetwelk hij tot voorzitter der eerste
Kamer Werd benoemd.

.

De Voorzitter benoemde vervolgens eene Com
missie van i8 leden, om den Koning van Wege
Hun Edel Mogenden aan den ingang van het Ge-‘

bouw te ontvangen, binnen te leiden en daarna‘
‘ weder uitgeleide te doen; Waarna ’s Koningsllli
nisters en de leden van den Raad van State zich

tegen één ure in genoemde Vergadering begaven,
‘en de Koning, benevens ‘Prins FREDERIK , die we
der In de Residentie was terug gekeerd, met

Hoogstdeszelfs gevolg, Werden binnengeleid.
‘Op den troon gezeten , deed den Koning eene
‘aanspraak, waarin Z. M. allereerst te kennen ‘gaf,
dat de ijverige raadplegingen en het beleid ,door.
‘zigt en vaderlandsliefde, waarmede hetzelve had

‘gepaard gegaan , Hoogstdeszelfs hoop niet had ver.
vuld, op de billijke verwachting , dat een da

delijk‘ grondwettig onderzoek van voortgebragte
Wenschen en bezwaren ,‘ vooral bij de geblekene

overeenstemming ‘tusschen den Vorst en de Ver

tegenwoordigers des Volks , dien zedelijken in
vloed zoude‘ hebben uitgeoefend, welke‘ noodjg
was, om intusschen overal rust en vrede‘ te doen
terug keeren.
.
.’
Dat. de naleving der wet‘ en ‘wettelijke vormen,
door de voorstanders der geopperde‘ wensehen en

bezwaren altijd op den voorgrond was geplaatst,

maar dat in en op dien tijd de beradene gang niet
meer aan de onstuimige driften der leiders van eene
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verblinde menigte beantwoordde, dat zij eenen
gewelddadigen opstand te‘ weeg hadden gebragt,

terwijl de pogingen der krijgsmagt van den Staat
tot ondersteuning van den wensch van welgczin
den ontoereikende waren geweest om dien op
stand te bedwingen.

Hierbij herhaalde de Koning, dat die krijgs
magt reeds dadelijk voor de aankomst te Brussel
feitelijk werd aangerand (‘), en ofschoon voor
afgegaan door eene plegtige aankondiging van
zachtmoedigheid en vrede ﬁ-) dezelve in die Stad
de moorddadigste wederstand ontmoette (g), dat
de gewapende afval van het wettig gezag zich
‚sedert in de Zuidelijke Gewesten meer en meer

en met eene schrikbarende snelheid had uitgebreid,
waarbij Z. M. aan de vereenigde Zitting te ken
nen gaf , dat Hoogstdenzelve daarom tot beveili
ging en verdediging der getrouwe NoordelijkePi-o
vinciën en van derzelver handel de noodige maat
regelen ten aanzien van de land- en zeemagt had
genomen, de schutterijen gedeeltelijk mobiel ver
klaard , de landstorm voorbereid en eene oproe

Ping tot vrijwillige wapening gedaan had; dat de

geestdrift waarmede daaraan werd beantwoord,
en de nieuwe blijken van liefde voor het Ko

‚ninklijk Huis, welke Z. M. bij die gelegenheid
gegeven waren, het leed verzachtte, welke het
C‘) Zie I. Deel, bladz. 195.
(‘I’) Zie I. Deel, bladz. 191.
(S) Zie 1. Deel, bladz. 231-234.
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hart van den Koning vervuld had , hij de gedachte‘
dat het een hoop muitelingen had mogen geluk; ‘
ken eene zoo belangrijke en bewelddadigde be
volking af te‘ trekken van die Regering, onderwelke
zij

tot eenen te voren nooit gekcnden trap‘ van

voorspoed en

rijkdom‘ was opgelìlomnzen; eene

bevolking, die de ruimste‘ bescherming llad on
dervonden ,‘ zoowel voor hare‘ algemeene als bij-j"
zondere regten , als voor hare staatkundige, burgerlijke en godsdienstige vrijheden.
'

Wijders deed de Koning opmerken, dat zijne
blijvende verwachting, dat het grootste gedeelte

dier bevolking deze weldaden bij ernstig naden
ken terug zoude wenschen, hem geleid had totï
het besluit om aan den beminden Zoon den Prins
van Oranje hij het tijdelijk bestuur der trouw‘
geblevene gedeelten der Zuidelijke Gewesten‘ te“
vens op te dragen, om‘ door middelen van over

reding, zoo mogelijk de afvallige gedeelten‘tot’
wettige orde‘ te doen terug keeren. Dat‘ Hoogst!
denzelven
ding de

al‘zoo door Ìeene administrative scheiontwikkeling ‘van het verklaard: ge.

voelen‘ der Staten-Generaal in hunne ‘jongste
buitengewone zitting, voor zoo veel van Hem af-.
hing, had voorbereid, waardoor tevens ’s Koníngs
zorgen zich meer uitsluitend tot de Noordelijke
gewesten bepaalden, ìderzelver krachten ‘en midde
‘Ien alléén in derzelver belang zullende aanwenden‘;
Waardoor Hij tevens‘ aan zijne'onderdamen enaan,

geheel Europa Lhet bewijs

gegeven dat niet‘.

38.
onbeproeft was gelaten om de afgedwaalden terug
te brengen.

Dat Hij gesterkt door de innige bewustheid , den
plegtigen eed op de Grondwet gedaan, nagekomen
te zijn, en onvermoeid werkzaam te zijn geweest
om het welzijn des volks, met al zijn vermogen

te bevorderen, met kalmte den uitslag dier po
gingen en van de beraadslagingen der Bondgenooten die het Rijk gewaarborgd en den toestand van
deszelfs Zuidelijke gewesten tot een onderwerp
hunner ernstigsten deelneming maakte, te gemoet
zag. Voorts nam de Koning een overzigt van de
gedragingen der krijgsmagt, en van hoogstdeuelfs
handelingen van aanleiding der omstandigheden C‘).
Vervolgens dat de geheel onverwachte tijdingen
uit Antwerpen (1) ontvangen, op nieuw ten bewij
ze strekten van den voortgang der daad werkelij
ke scheiding tusschen het Zuiden en Noorden des

Rijks.
Eindelijk dat Hij evenwel die uitkomst met ver

trouwen verbeidde, want dat Zijn geweten gerust
was!

.

Gelukkig de Vorst, die Monarch en menschen
vriend is , die ‘de zalige bewustheid van het reine
geweten kan smaken!

j

Na het houden dezer aanspraak verliet de Ko
Q‘) Zie voor de woordelijke Aanspraak de achter dit Werk
gevoegde "erhandelingen in de Vergaderingen der Staten-Gene
raal, A.

(‘H De Proclamatie van den Prins van Oranje naar aanleiding
van den voortdurenden afval

._-v.-‘'‘- ‚

r-"v-W‘
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ning ‚metﬂoogdeszelfs‘ zoon‘ Prins raznenm en ge‘
volg begeleid met opgenoemde Commissie de zaal,
waarna de president de vercenigde vergadering
sloot.

.

Den volgenden dag , zijnde den 19de“ October,
vergaderde 43 leden ‚van de tweede Kamer der

Staten-Generaal; de Heer TOULON nam‚ voorlopig
het Voorzitterschap Waar.
.
Er werd gelezen een besluit des Konings ‚ waar
bij de Heer o. vaN man DUSSEN, Referendaris bij
den Raad van State, met de tijdelijke waarneming

der betrekking
van Commies-grifïier
derMr.
kamer,
gedurende
de afwezigheid
vaniden Heer
‘r. n.
Graaf van LIMBURG‘ sTmuM (") , belast werd.
Genoemde Heer 0. van man DUSSEN werd de
vergaderzaal binnen geleid, legde den vereischten
eed af, en aanvaardde zijne opgenoemde betrek

king‘.
De Voorzitter benoemde twee Commissiën tot
het onderzoek der geloofsbrieven van de ‚nieuw
benoemde of weder ingekozene leden: 1‚ voor die
van de Provinciën Noord-Braband, Gelderland,
Utrecht, Vﬁesland _‚ Overijssel en Groningen,
’ a voor de Provinciën Holland en Zeeland.
Alle formaliteiten Werden g ebruikt en de Kamer
ging‘ over tot de stemming voor het drietal leden,
hetwelk den Konin g moest .worden aan5 eboden 2

ten einde daaruit baren Voorzitter te benoemen.
De‚ uitsla g was dat‘ de Heer ‘rormon bovenaan
o‚P
'
(*) De Graaf was met de Haagscbe Schutterij uitgetrokken. ’
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de lijst, waarna de Heer srrxzns en vervolgen’

den Heer ‘o. e. OLIFI-‘ORT zouden geplaatst worden.
Hiermede Werd deze vergadering gesloten.
Bij Besluiten van den 184m en som“ October
verleende den Koning op de daartoe aan Hoogst
denzelven gedane verzoeken eervol ontslag aan den
Hertog van onsen, als Minister van Staat en als

Grootmeester van Hare Majesteit de Koningin.
"Aan den Heer 1’. 1-. J. s. van GOBBELSCIInoY als

Minister voor den Waterstaat, de.Nationale Nijs
verheid en de Koloniën, en aan Jonkheer u. e.
e. G‘. na LA cosrt’‚ , als Minister van Binnenland.

sche Zaken.
Ook aan de Belgische ambtenaren werd ontslag
van hdnne bedieningen. —— Ook werden ver
scheidene benoemingen, minder belangrijk voor
deze geschiedenis, door den Koning gedaan.

Op den 20m“ October had wederom eene Zitting
plaats van 46 leden der Tweede Kamer.
De Commissie, die belast was geweest om het
in de vorige Zitting opgemaakte drietal voor den

Voorzitterspost aan den Koning aan te bieden,
deed bij ‘ monde van den Heer menu. verslag,
dat (na de gewone plegtigheden) de Koning zou

de overgaan tot de benoeming van den Voorzit
ter; waarop dan ook gelezen Werd het besluit
des Konings, waarbij den Heer‘ L, van roesten,
even als bij de vorige buitengewone zitting daartoe

benoemd werd. Dadelijk hierop aanvaardde genoemde Heer L. vm TOULON zijne betrekking met eene
.'.
4

si
aanspraak ,‘‘ waarin duidelijk welwillend‘ vertrou- l
wen , vaderlandsliefde en edelen christelijken zin

uitblonk (*).
‘
‘
1‘
Nadat de geloofsbrieven in orde werden bevon
den, werd cr‘ een‘ Koninklijke boodschap voorgelezen, waarin te kennen werd gegeven,‘ ‘dat in
gevolge de proclamatie van ’sKoningsil)etninden

zoon de Prins vau Oranje, den 16016“ October te
Antwerpen gegeven, waarvan‘ de aanleidende
oorzaken evenweinig bekend waren als de gevol

gen
daarvan
konden worden
berekend
, het
ontwijf
felbaar
bleekldatde
‚erkenning
van het‘
grondwet
.tig gezag inûde Zuidelijke Provinciën was opge:
houden. Dat dien ten gevolge de zorgen zich
voortaan geheel uitsluitend tot de getrouwe Noor
delijke Provinciën moest bepalen.... (j) en de le

den der Kamer zich zouden aanmerken als eenig
lijk en alléén vertegenwoordigende de Noordelijke

Provinciën , in afwachting van hetgeen betrekke
lijk de‘ Zuidelijke gewesten met overleg der Bondgenooten zouden‘ worden beslist.
Deze boodschap werd luide toegejuicht.
Hierop benoemde de Voorzitter de leden der
‘Commissie om een ontwerp van adres in antwoord

op de Koninklijke aanspraak op te stellen, de trek‘
king der ‘afdeelingen voor de leden van het Noor

den wcrd gedaan, en hiermede scheidde deze ver
"gadering. ‘
‘
‘‚‘

(") Zie verhandelingen enz. B.
(‘j’) Zie verhandelingen enz. C.
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Op denzelfden dag nam de Koning het besluit,
herziende

het

besluit van den

4d“1 derzelide

maand ("), en in aanmerking nemende, dat uit
de onderscheidene aclen van dat bestuur geble

hen was , dat de erkenning van het grondwcttig
gezag in de Zuidelijke Provinciën geheel had op‘

gehouden:

'

Dat: I) De opdragt bij het Besluit van den 4de‘
voor vervallen werd gehouden; 2) Dat het be
stuur overeenkomstig de grondwet zich zoude be

palen tot de Noordelijke Provinciën , enz.
3) Dat de vestingen Antwerpen _‚ Maastricht en
Venlo door ’s Konings krijgsmagt zouden blijven
bezet, en in slaat van beleg verder zouden worden

gesteld, zoodra de opperbevelhebbers in dezelven
dit noodig oordeelden (1).

Dit bovenstaande werd opgevolgd door een op
dien zelfden dag uitgevaardigd besluit, waarin de
Koning , in aanmerking nemende , dat de bemin

de Zoon de Prins van Oranje, bij het eerste lid

van zijn besluit (den 16de“ te Antwerpen geno
men), voorloopig aan de Gouverneurs en Gede
puteerde Staten‘ der Provinciën Limburg en Ant‘
werpen de afdoening van alle zaken, die daarvoor

vatbaar mogten zijn, had opgedragen, met last

om zich onmiddellijk tot hem te wenden, ingeval
eene beslissing van zíjnentwege noodzakelijk mogte
(*) Zie II. Deel, bladz. 13.

(-|-) Zie Aantcekeningen en Bijlagen , No. 43.
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zijn, bepaalde dat‘ opgenoemde Gouverneurs en
gedeputeerde Staten ingevallen‘ bij evengemeld be
sluit‘ bedoeld, zich‘ voortaan zouden behooren ‘te
wenden tot ’sKonings‘‚ opperbevelhebbers in ge
noemde vestingeu, aan welke opperbevelhebbers
daarbij het opperste gezag ‘werd opgedragen (').

Spoedig daarop, zijnde den 23ste!! October be
sloot den Koning, lettende op de boodschap aan
de beide Kamers van den 20ste“ (waarbij ’s Ko
nings bedoeling te kennen was gegeven om de

zorgen uitsluitend tot het Noorden te bepalen),
en verlangende zoo spoedig mogelijk over te gaan ‘
tot alle de vereenvoudigingen en besparingen in

het Bestuur', ten einde de door omstandigheden
buitengewone bezwaren die de schatkist drukten
te verminderen. —- dat eene Staatsllommissie
zich onverwijld ‚zoude bezig houden, met het en
derzoek der wijzigingen, waarvoor de bestaande‘‚

bepalingen , omtrent de inrigting der verschillende
departementen van algemeen Bestuur en Admini

stratie, van den Raad van State der Algemeene
Rekenkamer, van het Collegie van Raden cn Ge
neraal-meesters der Munt, en van alle andere

Collegiën, Administratiën en ambtenaren in de ‘
Noordelijke Provinciën gevestigd, zouden vatbaar
zijn, ten einde allevereenvoudigingen en bespa
ringen in te voeren, die de omstandigheden van
het Vaderland noodzakelijk maakten en met de
C‘) Zie Aanteekcningen en Bijlagen‘, No. 44.
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goede en regelmatige waarneming van ‘s Rijke
dienst bestaanbaar waren (").

De Leden van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, ten getalle van 45, vergaderde weder
om op den 25sten October. Na dat de aanteeke
keniagen van het verhandelde in de vorige Zit

ting ‚was gelezen en goedgekeurd, werd gelezen
eene Koninklijke Boodschap, waarin de Koning
te kennen gaf, dat overeenkomstig de laatstleden

aanspraak bij het openen der Zitting beschikkin
gen zouden ĳworden daargesteld , om voorloopig
de staatsinkomsten en staatsuitgaven voor het jaar
183i op den voet van i830 te doen voortduren,

benevens eene‚ wet, omtrent de inkoop en aﬂos
sing van schuld voor het volgende jaar.

Dat beide deze ontwerpen aan de leden wer
den overgelegd, ingerigt naar het beginscl,waar
omtrent de Koning zich bij boodschap van dcu
aoslcn had verklaard.

De wet omtrent aankoop

ging vergezeld van de stukken , die tot grondslag
van dezelve moesten dienen (1).
Nog werd gelezen een ontwerp van wet, hou
dende dat de heﬂing van de ‘grondlasten der Noor

delijke‘ Provinciën gedurende het jaar i83i op
denzelfden voet als in i830, en dus overeenkom
stig debepaling der wet van 24 December i829

zoude plaats hebben (g).
("j Zie Aanteekgningen en Bijlagen. No. Ii5..
(’|-) Zie verhandelingen ‚ enz. D.
(5) Zie verhandelingen, enz. E.
’

. ‚‘i

'
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. "De openbare Zitting werd daarop in eene met
geslotene deuren verandert, zoo als bleek om
over het ontwerp‘ van antwoord op ’s Konings

aanspraak te beraadslagen.‘
Eene groote bezending uit de Kamers der Sta-b‘
temGeneraal begaf zich daarop den 29"“ naar het
paleis des Konings te ’sGrauenhage , ten einde aan

Z. M. het antwoord over te brengen op de aan
spraak, door Hoogstdenzelven bij de opening der
gewone Zitting gedaan. ‘
Het antwoord door de beide Kamer bevatte
in den aanvang de hulde toebrenging aan den
Koning , en de gevoelens van diepe ‘smart en ver
ontwaardiging over den gewapende afval van het

wettig gezag in de Zuidelijke gewesten des Rijks.
Dat ook zij de hoop hadden gekoesterd, dat de
buitengewone beraadslagingen waarin bijna alle de

vertegenwoordigers des geheelen Ncderlandscchen
volk eenen gunstigen invloed tot bevrediging zou.
den uitgewerkt hebben, maar de teleurstelling
daarvan bîztreurden, enz.
Dat er één gevoel bestondin geheel Oud Neder

land ,‘ om den band, die gewelddadig Werd ver
broken, regelmatig ontbonden te zien.
‘Dat zij in die beschouwing reeds bevestigd door
’s Konings openings-rede, met de meeste voldoe-

ning de gewigtige boodschap, die hun in dat ge-‘
voelen versterkte ontvingen.
Dat zij zich eeniglijk

en

alleen als Vertegen

woordigers der Noordelijke Provinciën aanmer-

‘U
kende, met inachtneming van.‚.. enz. zich ver.
pligt achtteden om uitsluitend het oog te vestigen
op het belang van Òud-Nederland.
Dat zij het Oude Nederland als Staten-Gene
raal eerbiedig van den Koning aannamen, ten
aanzien enz. en in het door dc omstandigheden
noodwendig geworden uitstel van de invoering

der nieuwe wetgeving berustteden.
Dat zij in het belang dcr Noordelijke gewesten
alle de wetsbepalingen, die hun omtrent de gel

delijke

aangelegenheden zouden worden voorge

dragen, in ernstige overweging zouden nemen —
en ten volle den lof beaamden, die de Koning

aan het gedeelte der legermagt had toegekend,
welks onbezweken trouw luisterrijk had uitge
blonken , in tegenstelling van den schandelijksten
afval.
Dat zij met genoegen ontvangen hadden de me-

dedeeling der gelukkige voleindiging van den oor
log op het eiland Java, en van het herstel of

behoud der rust aldaar en in al de Overzeesche
bezittingen , ziende daarin een nieuw bewijs, dat
NeérlamPs zeelieden en krijgsknechten zich den
‘roem hunner voorvaders Waardig maakten.
Doch dat zij zich door deze verklaring niet
mogten bepalen, maar door het gewigt der om

standigheden zich gedrongen gevoelden, om , ter
wijl de band was losgemaakt (die hun niet zelden
verpligtte hunne wenschen slechts ten halve te
uiten ,) dezelve aan den Koning in het belang van

B’!
Oud-Nederland met vrijmoedigheid en vertronwen te openbaren.
Dat zij daarbij voornamelijk aandrongen op de
zorg ter verdediging van het grondgebied van den
Staat, door de onverwijlde vorming eener leger’

magt, op welke in alle omstandigheden konde ‚ge‘
rekend worden.‘
‘
‘
Dat‘ zij dit van den Koning zijne wijsheid mog
ten verwachten fdewijl reeds de openbare ‘blijken

bestonden , dat ‘die zorg, en die der instelling van.
een
bezigNo0rd—Nederlandscli
hielden. "
l Bestuur‘ Hoogstdenzelven
‘
‘ "
Dat zij van gelijke beginselen uitgaande, ver.

trouwden dat tot zoo lang de Zuidelijke Gewesten
zouden zijn teruggekeerd"tot eenen staat van orde,
de Koning wederkeerig zoude opgeheven achten
verbindtenissen en verpligtingen, die als een ge
volg der vereeniging ten behoeve der Zuidelijke
Gewesten bestonden, zoo wel ten aanzien der

vaart op de Koloniën als van andere aangelegen
heden.

Dat zij met hetzelfde vertrouwen de‘ voordragt
te gemoet. zagen ter opheﬂing van de laelemme-'
ringen, die den handel en nijverheid in het a‘l
gemeene belang des geheelen Rijks gedrukt hadden,
en die niet langer als opoﬁeringen van de zijde der
Oud-Nederlanders konden gevorderd worden.
‘Dat zij tevens verlangend de voordragt te ge.‘
moet zagen , die zoude strekken tot opbenring van
H. uren.
G

98
het ‘vertrouwen op de geldelijke aangelegenheden
des Rijks.
Dat zij op die wijze voor de rampen en ver

liezen, zoo onverdiend door den opstand lange’
bragt, eene aanvankelijke vergoeding zouden vin-

den, terwijl de Oudòlederlaudsche Natie vol
gaarne uit alle hare krachten zoude medewcrken
niet allem ter verdediging vàn haren grond,maar

tot stijving‘ van ‘s Lands schatkist, 0111.. (')
Dat eindelijk de gerustheid des gewetcns, het
loon der deugd , den Koning mogt te beurt val

len; dat zij met llem vol vertrouwen de uitkomst
vcrbddtleit, en terwijl zij van de staalkunde van

's Koniugs Bmitlgenootcn, die het het Koningrijk
der Nederlanden vestigden en waarborgden , ver
wachtten, dat Zij de voortduring niet langer zou

den gedogen dos rampzalígcu en gevaarlijken toe‘
stands

er Zuidelijke Gewesten,’ iutusschen met

de Natie, die zij vertegenwoordigden, gedachtig
‘aan voorouderlijk’: deugd en roem,’ bij de inspanning
aller krachten, het oog zouden houden gevestigd
op die VOOIR/‚líîlllgllﬂld, wiens beschermende hoe-

de Otid-lVede/‘land, hoe klein en ge eistcrd, vaak
had bewaard en gered.
‘Waar ‘zulk eelt‘: verstandhouding bestaat tusschcn de‘ Vertegenwoordigers des Volks en het
Hoofd van den Staat; waar zulke gevoelens van

beide zijden‘ worden gekoesterd; waar zulke krach
teit zich vcreenigen, wordt den welstand des volks,
C‘) ‘Zie Yerrigtingcn, enz.‘ F. ‘

I!
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‘dat’ door beide wordt vertegenwoordigd en be
stuurd, bevordert en vermeerdert.
Tot de Commissie der beide‘ Kamers antwoord.
de de Koning na‘ de gedane lezing van opgenoemd
adres:
‘
U
Dat in de betreurenswaardige omstandigheden,
waarin het Rijk was geplaatst, Zijne Majesteit
eene krachtige opbeuring vond , in de ontvangene
verzekering der ‘eenstemmige gevoelens ,‘ welke de

Vorst en de Vertegenwoordigersvan het getrouw

geblevene gedeelte des Nederlandschen Volks be.
zielden.

Dat Zijne Majesteit zich verheugde, reeds uit
eigene overtuiging te hebben verwezenlijkt een ge
‘deelte der wenschen,‘ welke de Staten-Generaal
in‘ het belang van het Noord-Nederlandsche Volk

hadden uitgedrukt, terwijl de overige wenschen
welke in het adres van antwoord vervat waren,

door Hoogstdenzelven‘ in ‘ernstige overweging zou
de genomen worden.
, ‘
‘
En dat de Koning, op dien tijd, meer bijzon
der op de eenstemmige gezindheidder Vertegen

woordigers van het Noord-Nederlandsche Volk
rekende, ter bevestiging der oudvaderlijke spreuk:
Eendragt maakt nzagt.
.
Op den 28m"! October vergaderden Wederom dé
leden ‘ van de Tweede‘ ‘Kamer der Staten-Genër
raal, ten getalle van 35. In de ‘vergadering werd’,

nadat de aanteekeningen van het verhandelde waren.
gelezen en goedgekeurd, ‚en.veene boodschap; der
G a‘
o‚
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de!
Eerste Kamer was gelezen: dat zij zich met
-‚\\
het door de Tweede Kamer aangenomene ant
woord vcreenigde, îgloor den Heer van MEEUWEN
behorende tot de bezending van mecrgenoemd adres
van antwoord , het reeds gemeld verslag gedaan.

‚ Daarna werd gelezen eene Koninklijke boodschap,
Waarin de Koning te kennen gaf, dat overeen
ltotusiig dc aaitkottdigittg, gedaan bij de opening
der laatste Zitting’, om delntedttwerking der Edel
lllogende
Ledenvanenz.bedrijven
in te roepen,
ter beteugeling
en
bestraﬂinlg
en woeliugen,
welke
kwalijkgeziitden zich zouden mogen veroorlooven,

hun het daartoe strekkend ontwerp van wet werd
aangeboden, niet het vertrouwen dat hetzelve de
goedkeuring der Vergadering zoude kunnen weg
dragen — en dat hun Edel Mogenden, het ge
Wigt in aanmerking nemende ecner spoedige daar
stelling der noodzakelijke verordeningen te dien
opzigte, tot dat einde aan hunne beraadslagingen
zoodanige rigting te ge’en , als de drang der om.
standigheden vorderden (').

‚Het ontwerp van‘ wet bevatte met nadere be
palingen de straffcnvoor diegenen, die zich de

aanleiding Ltot oproer zouden durven veruorloo.
ven (j).

Wederom op den 28""! werd door don Koning
een besluit genomen tot het verleggen der liniën

van toezigt op r’ in uit- en doorvoer aan de Ztti(*) Zie Verrigtingen, enz. G.
(11) Zie Verrigtiugen ‚ enz. H.

10!
delijke grenzenen tot ‘hetf intrekken van’ verleende‘
‘zeebrieven, (Turksche passen)‘ voor schepen die‘ in
de Zuidelijke Provinciën tehuisîhehoorden, waa‘r

bij, ingevolge dat de’ erkenning vanhet grondwet
tig gezag in de Zuidelijke‘ Provinciën geheel op
hield, ‚en het daardoor ‘onmogelijk was zeker te
zijn, dat de uit dezelve naar de vreedzame Pro

vinciën komende goederen, nietaldaar ingevoerd
waren zonder eenige of althans wettige betaling

der inkomende regten , evenmin als de zekerheid
daardoor konden verkregen worden, dat van de
getrouwe gewesten vervoerd‘ wordende goederen
niet later aldaar zouden worden ingevoerd zonder
betaling dcr daartoe staande rrcgten ten behoeve
van den Staat; in een woord, dat geen doorvoer
uit de getrouw gcblovcne langsde Zuidelijke Pro

vinciën , of omgekeerd, meer lîonde plaats grijpen,
dewijl de bewijzen van weder uitvocr,‘of doku
inenten‘ tot doorvoer in die Provinciën van wegé
‘het onwettig bestuur verleend, niet als geldig te

beschouwen waren, en datdit laatste tevens het
geval Was ten opzîgte de stukken tothct ‚verkrij
gen van ‘Nederlandsche, zeebrieven cn‚Turksche

passen ,‘ terwijl de middelen gemist werden tot he.
‘teugeling der misbruiken die van de Nederlandsche‘ vlag zoude kunnen ‘worden gemaakt, welke

in de gewesten‘, die aan hetwettig gezag onttrok
ken waren, te huis behoorden C);

î.’,.‚ . ‚

Op den 278m‘ Ocbober werd tot narigt voor den
C‘) Zie Aanteekeningen en Bijlagen , No. 46‘.
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handel bekend gemaakt, dat, ten gevolgen der
ónlnsten in de Zuidelijke Provinciën des Rijks,
de certiﬁcaten van oorsprong, afgegeven voor goe‘
deren, afkomstig uit die Provincien, en bestemd
naar Nederlands Indië‘, niet meer door den admi
nistrateur voor de nationale Nijverheid zouden
worden geviseerd, met dat gevolg dat dergelijke

goederen bij derzelver aankomst in de Indië als
vreemde goederen zouden worden beschouwd
enz C’).
Ten gevolge van de benarde omstandigheden

had den Koning, volgens besluit van den 10de“
October eene inschrijving van twintig milioenen
guldens, rentende 5 ‘A pCt. ’s jaars geopend (‘j’). Deze inschrijving werd echter met geen goed gevolg
bekroond. Het is slechts te gissen waarin de ware

oorzaak bestond. Wat de welwillendheid der in
gezetenen van Noord‘Nederland betrof , hieraan
kan niet getwijfeld worden, blijkens de bijzonde

re opoiÏeringen die ter slijving van ’slands schat
kist gedaan werden, zoo als de geschiedenis zal
leeren; genoeg is het te weten, dat dezelve niet

doorging , waarom de Minister van Finantien als
daartoe door den Koning gemagtigd, den 25mm
October ter kennis van de belanghebbende bragt
dat, die inschrijving in de bedoelde Negotiatie
van twintig milioenen , ten gevolge van het niet‘

meerdere beloop dan drie millioen , vier honderd
(*) Zie Aanteekeningen en Bijlagen ‚ No, '47.
(‘l’) zie ll. Deel. bladz. 16.
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‘twee-enaeventïg ‘Ëluízend en vijf honderd guldens“

onder ‘lìetuiging van‘ ’s Konings welgevallen over‘
den ijver van hen, die tot het bedrag der ge-‚ ‘
noemde som

hadden

medegewerkt, niet zoude’

worden aangenomen ,‘ maar. de leening werd in-

getrokken C’).

‚

De stand des legers en (1e ‘ontmoetingen ‚van

l1exzelve, zoo al; reeds gedeeltelijk Werd opgegeven ,‘
was op dien tijd op de volgende vvijze: .

‚

Het kròijgsvolk in het begin der maand October.
uit Brugge vertrokken kwam‚. te Ostende lìinnen,
haalde ‘ de‘ aldaar reeds waaijende tlrieklenrige

Brabandsche vlag binnen , en herstelde het wet
tig gezag. ‘

’

.

‚

. ‘.De‘ kurassiers die te Haacht stonden, sloegen
verscheidene aanvallen, dapper‘ en met goed ge--‘
volg af.
liet 8ste Regiment llnzaren en de marechaussee "
vertrokken tevens in het begin der maandjuit
Gend naar Antwerpen; aldﬂ‘ kwam ook een ge
deelte van 116i. 64?‘ Regiment lìusaren aan , hetwelle
mede'naar laatstgenoemde plaats vertrok.

Even

zoo in het ‘begin deemaand werden de militiens
der reserve van het jaar 1830, van de provincie
eNoord-Braband, alsmede die, welke alsjpogvan

vroegere. ligtingen in reserve Waren, te ’s Herla"
genbosch opgeroepen.
‚ ‘‚ 1
Het 3de batlaillon artelerie nalionale‘mìliti‘e.,.îan ‘
‚Del/I, vertrok ook naar Antwerpetzi
‘
(9) Zie Aanteekeningen en Bijlagen . No’ 41
.
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Verscheidene Belgíschsn kavelerie oﬂicieren, die
op hun verzoek eene bestemming naar Leiden had
den bekomen, vertrokken weder op nader bevel

naar Braôand.
Ook was te Antwerpen den 851m October een
gedeelte der bezetting van Namen te Antwerpen,

met den Generaal van enen aan het hoofd, bin
nen gekomen.
Te Boom aan het veer over {de Rupel, stond

een‘ deel der Sdea fdeeling, benevens 300 husa‘
men van het regernent no. 6.

Omstreeks dien tijd was de stad Lier door de‘
15de’ ‘afdeeling bezet; te Vlissingen‘ waren den
9de!! October , behalve de twee Kannonneerboten

no 6 en 7‘, van Rotterdam aangekomen Z. M. oor
logs-brik de Pelikaan, Commandant r‘. a. sommen!‘
van Tezel ter reede gekomen.
.
Den 11de“ October kwamen per stoomboot van
Nijmegen

naar

Dordrecht, door welke

tevens

twee schepen niet de paarden der oﬂîcieren voort
gesleept werden, twee compagniën, de 3de en 5de

van het eerste battaillon rijdende artillerie, te
zamen 350 man , en uitmakende twee geheele‘
batterijen ieder van 8 stuks kanon, aan; den vol
genden dag werden’ dezelve wederom per ‘stoom
boot,‘ van‘ genoemde stad naar Antwerpen ver
voerd.
‘
‘
Een detachement curassiers‘ van 70 man , vertrok
uit ‘s Gravenhage‚ naar Breda.
Op denzelfden dag trok het overschot van het

‚W

r

‘
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tweede bataillon artelerie nationale milltie, liet‘)

richem
Welk tebinnen;
Ypercn dit
in waren
garnizoen
de zoo
had langen
gelegen verra:
‘,'
'delijk mishandelden die schier naakt en gelíeelùitì‘
l

geplundert teVlissingcn waren binnen gekomen,’
In het citadel te Maastricht bevonden ‘zich dan'
r3dë11 October twee hondert man van de “d!
afd ling, een batíaillon. van de 13de ‘en een honk‘
derttal kannonniers. Verscheidene huisgezinnén
verlieten aldaar de stad ‘en begaven zich uit Lìm.
burg‘ naar Holland, terwijl anderen hunne goede.

ren derwaarts zendden. De stad zelve was in een
geduchte staat van tegenweer gesteld, de wallen
met kanonnen‘ van allerlei kaliber ‘bezet; zelfs in
de stad stonden er achlhondert.
‘ Niemand mogt de stad zonder schriftelijk verlof .
der Burgemeester verlaten; de poorten werden
des nademiddags ten 4 ure gesloten.
‘ ‘

Te ’s Hertogenbosch kreeg het ook een oorlogs
zuchtig aanzien. Gp de Citadel bij de stad werden
eenige stukken tegen dezelve gerigt , en ‚niet!
maakte sterkte,
melde
eenen aanvang
als opdic‘
om de
derbatterijen
Vugterjenzoobp
Hinthaä

merpoorten te maken en “in orde tebrengen. ‘De
Boomen op de‘ wallen Werden omgehakt ten einden

daarvan‘ Pallisadén ‘te maken, ‘ om in de buiten;
werken te worden ‘geplaatst; men bragt reeds bij
aanvang ‘.d'e‘hnodige materialen bij elkander, om
den dam in‘ de’ rivier de Díeze, (het VáàrwËttéli
naar Holland)
noodíge innundatien, te leggen:
G 5
\
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Damdamechter werd zoo spoedig niet gelegd,de‘

wijt die voor scheepvaart en gevolgelijk koophanu
del eene geheele stremming zoude hebben teweeg

gebragt: door dien de sluizen in het fort C/‘evecoeur‘, waardoor anders de ‘doorvaart was, on
bruikbaar zoude zijn, en te meer dewijl dat, door

het kanaal, de Znid-Willemsvaart binnen korten
tijd zoo veel water konden worden afgevoerd
als noodig zoude zijnom de stad en ommestreken
hoog te inunderen. De forten Isabelle en Creve
coeur werden insgelijks in staat van verdediging

gebragt.
Behalve eene reeds aanzienlijk aange‘
bragte hoeveelheid kanonkogels, werd ook een
aantal stukken geschut aangevoerd 5 ook was aldaar
verboden om op de banketten en borstweringen

der wallen te klimmen.

Het fort Frederik Hendrik bekwam eene aan‘
zienlíjke vcrsterkinv.
De vesting Vlissingen werd omtrent den 20"‘en
in staat van beleg gesteld.

Zîjner Maiesteils korvet de Heldin en de oorlogs’
brik de Vliegende Visch kwamen den 18de“ Octo.
her van Texel en Hellevoetsluis ter reededier stad.

Nadat Termonde door de Koninklijke troepen
met bagagie en vier stukken geschut was ont.

rnimd ,‚ vertrokken dezelven naar Vlissingen en
kwamen aldaar den‘ 22mm aan.
‚
Qmstreeks dien tijd had de volstrekte scheiding
plaats tusschen de Hollandsche en Belgische sol.
datenÎ
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‚ Den 18de?‘ werd Lier (provincie Antwerpen)
door de Belgische troepen verschrikkelijk aange
tast , waarop de troepen van het Noord-Neder.

landsche leger hetzelve dadelijk ontruimden. Ook
tc Duﬂel kwam het tot een hevig treffen. ‘ Vol
gens uitdrukkelijk bevel van den Prins van Oranje

trokken de Nationale troepen, om geen bloed meer
te. storten ,‘ naar de stad Antwerpen terug. ‘Bij

dit achterwaarsche beweging maken deed de vijand
eenen uitval, doch werd daarop door "s Konings
artillerie zoodanig begroet, dat hij schielijk enlin
groote wanorde de vlugt moest nemen, met ach
terlating van een vijftigtal gevangenen, waaronder
zich verscheidene oflicieren en scldgten bevonden,

die hunne vaandels verlaten, en alzoo tegen hun’
11e nog kortelings gewezene krijgsbroeders Waren

opgestaan; een balaillon van de 5‘1e afdeeling deed
den Hollandschen krijgsroem eer aan.
Op denzelfden dag werd de brug over de
Net/ze door de Noord-Nederlandsche troepen al‘;
gebroken.‘
Te Wezel/tem was het vuur den 20ste“ vrij he‘?
vig; eenige Belgische manschappen hadden de
vrijheid genomen de Brabandsche vlag op de brug te
planten. De vorige dag hadden de troepen Dzrﬂel

verlaten; doch een order van den Generaal
cnassé (zijnde deze op het citadel te ‚/Antwerpen)
gebood hen dit dorp stormenderhahd te herne.
men, hetgeen dadelijk werd uitgevoerd; hierbij
werd een twaalftal gevangenen gemaakt , waar

w!’
ondzr een officier en acht Parijsche vrijwilligersÌDe
moed der Hollandsche soldaten blonk zeer hierbij
uit. — Spoedig daarop viel ookde brug bij Wael

hern. — De Kapitein mm‘ kweet zich bijzonder
bij die gelegenheid; hij bekwam een kogel door
de schakot, doch werd niet gewond. De vijand
liet de vlag aan de brug, die spoedig door eenen.
goeden zwemmer, met name BAJINK, werd weggehaald. Verscheidene dooden en gekwetsten
Werden hierdoor gemaakt.
.
ZijnerMajesteits korvet de Nehalennía, aan
boord waarvan zich de Luitenant m: KocK bevond,
die lang over de krijgsmagt op Java bevel voer.

de, kwam ook op denzelfden dag te Vlissingen
aan. De Heer m‘: ROCK vertrok naar ’s Gravenhage.‘
De vesting Breda werd ook in staat van‚beleg
verklaard.
Den 245W‘ vertrok een detachement van het

depot der afdeeling kurassiers No. 9. naar N].
megen.
Den 20sten kwam te Utrecht aan, het 2d‘; escadron van het eerste regiment kurassíers, sterk
ruim 70 man, komende van ’s Gravenhagĳwaar-ì
bij zich aansloten de te Dordrecht en te Willems.

dorp‘ gedetacheerd liggende kurassiers, Welke ge.
zamenlijk naar Bmdamarcheerden.
'
‘Derﬁaöﬂen trok door Gorinchem een detache.
ment vrijwillige lanciers, 54 man‘ sterk, komende
van Utrecht onbestemd over Raamsdonk' naar

‘s Hertbgenbosch. In‘ eerstgenoemde stad waren

“h Ĳ

—’

w,‘

‚—‚‚.

toe
ﬁ

de Hollandsche troepen van het‘ vonrmalig garni
‚‚ zoen van‘ Gend, ‘bestaande uit_59‚.oﬂicieren; en
803 man, binnengerukt‘.

. .

“

‚

‚ Op deuzelfden dag trokken de‚.troepeti,\w‚el‘ke
voor Lier, Dnﬂel en. Wdel/tent, en vertaler lange

‘ de Net/ze stonden, langzaam. terug, enrukìten dg
stad Antwerpen binnen , ten einde het garnizoen
‚ te versterken.
Op den 28916" October kwamen doorGorinchem

30 à 40 kruidwagens aan ,‘.terwijl‘he’t Hollaudsohe
gedeelte van het regiment dragonders Jïopáï al
daar ‚met de paarden der weggezondenellelgen
doortrokken, zich ‘naar Zalläliommel begevende,
waar . het regiment georganiseerd werd. Daarna‘
het Hollandsche gedeelte‚ van het regiment lan-

ciers, waarvan .de Belgen, even als bij de dra
gronders , waren weggezonden; de laﬁciers wet.

den te Utrecht georganiseerd. Daarop rukte een
' detachement van 550 man de‘ stad binnen, van
Utrecht

komende,

en

trok

naar Breda;

was van de reserve der 9de afdecling;

dit

ook

kwam in eerstgenoemde stad een detachement
van de 10de ‘aftleclitîg aan, ruim 100 man ‘sterk,

benevens een depot van de regimenten husarcn
‘N04 6 en No. 8 , alle met de paardender weg.

gezonden‘: ‚Belgen. ‘
‚ Op dien tijd bevond zich de vesting Maastricht in‘
den besteustaat van tegenweer; debezetting daar‘

Îvan bedroeg omtrent 8000 man , dewelke voor drie
vierden uit Noord-Nederlanders bestond. Aldaar
i
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waren ook uit ‘s Hertogenbosch langs de Zuid‘
Willemsvaart, eenige schepen met hooi en andere
behoeften voor de bezetting aangekomen.
Te Woudrichem werden ook toebereidselen gemaakt, om die vesting in staat van beleg te stel
len; de Burgemeester, de Heer van man cuzur
bood bij die gelegenheid eenige duizende boomen

van zijne bezitting aan ter dispositie van de oﬂicie
ren der genie.

Het fort Balk ontving eene bezetting artillerie
en infanterie uit Vlissingen.
Er werden dus alle maatregelen reeds in die
maand genomen om 200 het nodig ware, tegen

eenen‘ sterken aanval bestand, en eene goede de;
fensie gereed te zijn.

Wij zullen nagaan, welke

uitwerking dit had, en tevens ons bepaaldelijk naar de stad Antwerpen wenden, de laatste

dagen van het verblijf van ‘den Prins van Oranje
de gedragingen der inwoners, en daarop de reso
lntiën van het opgeworpen bestuur te Brussel

tíaspeuren.
‘
.
'
Op de laatste proclamatie ‚van den Prins van
Oranje den 16de“ te Ânlwerpeìz gegeven, deed de
‘Stedelijke Regering van‘ die stad bekend maken
dat ingevolge de verklaring van Hoogstdlenzelven‘,
‘Waarin onder anderen ook (Ieinwoners van An!‘

werpen werd toegestaan, om op dezelfde wijze als
in de overigeZuidelijkc Provinciën deel te mogen
nemenaan de toen nog aanstaande verkiezing van

afgevaardigden bij het Nationaal Congres, de naam.

I“
lijst van zoodanige personen,‘die geregtîgd‘waren
om kiezers te zijn, zoude worden aangeplakt
en ook ter Secretarie ter lezing liggen. Dit

zelfde werd door de gedeputeerde ‘Staten der
Provincie Limburg gedaan, er bij voegende: dat
dezelve, overwegende, het van het hoogst be
lang was, dat alle ‘goede burgers’ in die gewigtige
zaak tot heil des Vaderlands medewerkten, door
hunne stem uit te brengen; terwijl zij vermeenden
de ingezetenen dier Provincie te moeten doen op

merken dat zij volgens meer gedachte proclama
tie, vrijelijk deel konde nemen aan de werkzaamheden tot die verkiezingen , welker uitslag de hoop
geven moest om de onlusten die het Vaderland
beroerden, te zien ophouden — dergelijke afkondigingen waren, na en op die van den Prins van
Oranje in de Zuidelijke Provinciën zeer gemeen,
onder andere werd dit te Maastricht in de beide
talen gedaan.

‘

‘

‘D3 onderscheidene besluiten die door den Prins
van Oranje te Antwerpen genomen waren, en de

‘twee reeds opgegevene ‘proclamatjëti , hadden ‘in
de daad eenen goeden invloed op het beste gedeel
te der ingezetenen van Antwerpen, dewelke, dtrellen.

de ‘inziende, die, het onmiddelijkst gevolg zonde
zijn van gedurig tegenstreven, het oor leende aan
de middelen van bevrediging die‘ werden aangewend‘. Maar dit alles‘ was ‘slechts van kortenduur.

Van eene natie, die zoo geheel verschild met
de gevoelens, gebruiken en zeden der Hollanders,

H2

en zoo zeer met den geest der Franschen over.‘
eenstemd , was dit ook te verwachten; van daar
dat het zoogenaamde Parijsche legioen ,‘ in deze ge‘
schiedenis vooral bekend als de stroopbende van
\

het oudtijds‘Staats-vlaanderen, te‘ Brussel’ bij
de‘ club ingang had gevonden , en. vervolgens ge. legenheid ltad, de geduchte strooptogt onder ron
mltconunr te doen.

De kooplieden te Antwerpen

evenwel, die overeenkomstig het belang van den
handel inzagen , dat eenevereeniging met Frankrijk
niet veel goeds konde baren, hadden reeds voor de

laatste proclamatie van den 16de“, onder opschrift
van een gezelschap kooplieden, hunne gevoelens
openlijk per eene hrief aan hunne medehurgeren
bekend gemaakt „waarin duidelijk werd aange
toond hoe nadeelig eene vereenigitig met Fran/rrĳl:
voor hen zonde zijn, enz. (*) Kort daarop verwierp
zelfs F/ankrĳk‘, als noodlottig voor deszelfs rust,
het geschenk van Belgie dat de rustverstoorders
het ‘aanboden. Be/gie ook eenmaal, na het verdrij
ven van den Franschen dwingeland NsPOLEON, voor

Holland een geschenk van Pandora geworden!
De pogingen van den Prins van Oranje ter be

vrediging en herstel der rust waren desniettegen
staande vergecfsch 5 zelfs i.n liet toen nog voor wei‘
nige dagen rustige Antwerpen, dat zich in geestdrift uitte over de zachtheid, waarmede men de
gevangenen behandelde J‚en het in vrijheid stellen
' ‚ (f) Zie Aanteekeningen en Bijlagen’ Ndág ‚
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van anderen, terwijl het de komst van den Prins, die
des vredes noemde, begon deïuimelgeest, die van

afval namelijk,te Werken. — De Prins van Oranje
sprak hierop zelve het 8stc regiment. husaren, bijna
geheel uit Belgen bestaande, aan , waarin Hoogst
denzelve hun tot rust aanmaande en de getrouw
heid aan hunne vanen aanbeval (*).
Hierop werden door den Prins, al de Afgevaar
vaardigden uit de ZuidelijkePt-ovincien uitgenooĳ

digd, zich naar Antwerpen te begeven. -— Ook
had lloogstdezelve kort daarna, eene conferentie
met, de van Brussel teruggekeerde endoorZ.K. H.
te Antwerpen in vrijheid gestelde DUCPETIAUX {PLE

TINCKX en EVERARD.
‘
‘
Alle bevredigende middelen (dit zij bij herha
ling gezegd, dewijl de onpartijdige onderzoeker
bij de latere gedaante , die het geheel aannam,

de oorzaak Welligt in iets anders zoude zoeken,
die alléén in de Weerbarstigheid van het volk’
(eenige natuurlijk uitgezonden) en de Werking der
volksmenners op het graauw, te vinden is), alle
bevredigende middelen baatte niets. Ook te Antwer

pen sloeg men aan het muiten. -— Reeds in den
avond van den 13de“ had bij de Mechelsche poort
eene oploop plaats, Waarbij door tegenwecr twee ‘

dooden en een gekwetste kwatnen. De gisting, die
in de stad heerschtte, was aanmerkelijk; allerlei
soort‘ van verontrustende berigten werden uiïge

strooid , om de gemoederen in beweging te bren
(*) Zie Aanteekeningen en Bijlagen ‚ No. ‘o‚

H. nmu.

H

lil’
gen. Ten gevolge van dezen aanvang tot oproer deed
de Stedelijke Regering eene publicatie uitvaardigen ,
waarin aan de inwoners strengelijk verboden werd
het dragen van oproerleuzen en. het bij elkander
staan op de straten van meer dan drie perso
nen. -— Daarop vervoegde zich eene deputatie
van ongeveer twintig Antwerpsche kooplieden bij
den braven Generaal Baron CHASSé, met verzoek
om ter voorkoming van ernstige onlusten , de Bra
bandsche vlag in Antwerpen te doen ophijschen.
Het antwoord van den Generaal Was hierop: dat

hij geene andere Vlag erkende dan de wettige Ne
derlandsche , dat hĳ geene andere bevelen dacht
te volgen dan die des Konings , en dat hĳ ge
aìolgeljjl: het verzoek niet inwilligde. -— Hierop

begaf zich de Generaal naar het citadel (kasteel).
Allermoeijelijkst werd te Antwerpen de toestand

voor de aldaar wonende Hollanders.
Den r7den October, werd weder door de re

gering der stad aan de ingezetenen eene bekend
making gedaan, waarbij eenen brief werd vermeld,
ontvangen van den Generaal cnassé; waarin ge
"noemde Generaal te kennen gaf, dat hij, door de

woeling die in de stad heerschte, genoodzaakt
zoude zijn, de vesting in staat van beleg te ver

klaren, terwijl niets dan de bedaardheid en rust
der ingezetenenhet nemen van dien gestrengen maat
regel zouden kunnen vertragen (*).

Den volgenden dag deed de Prins van Oranje
(*) Zie Aanteekenìngen en Bijlagen , No. 51.

v“
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eene dagorde‘ aan‘ het leger afvaardigen, inhoun
dende de afscheiding tusscben de nationale Belgen
en de Hollanders (*).
‘ ‘
Op den 19den van dezelfde maand, deed Zijne
Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje eene ‘
mededeeling aan het Provisioneel Gouvernement, t
door den Luitenant Kolonel MaLnEitaE , dat aan
gezien de Proclamatie van den 16de“ Z. K. H.

bemerkte, dat de Belgen en Hij hetzelfde be
doelden en dat doel door dezelfde middelen Wilden bereiken -- maar dat dan ook een Wapemi;

stilstand het natuurlijke gevolg van dien stand van
zaken moest zijn, opdat er geen Belgisch bloed meer
vergoten werd, waarom Z. K. H. die Provisionele
Regering deed voorstellen, om alle beweging van
troepen, ter beschikking van dezelve staande, te
gen hen, die 'nog een gedeelte van Belgie bezet

teden, te doen‘ophouden en verbieden, terwijl
de Prins van Oranje daarbij verzekerde, dat er,
in dat geval, geene vijandelijkheden door de troe‘
pen, die voor Antwerpen lagen, zoo lang dien

’ aangeboden wapenstilstand duurde, zoude plaats "
hebben. Bij deze mededeeling was het berigt
gevoegd, dat de Prins de gevangenen op de schips.
bruggen in vrijheid had doen. stellen (f).
Het antwoord dat hierop door het centraal
Committé werd gegeven, hield in, dat alvo
rens hetzelve eene beslissing op het voorstel van
G)’ Zie Aanteekeningen en Bijlagen, No. 52.
(‘I’) Zie Aanteekeningen en Bijlagen ‚ No. 53.
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den Prins konde nemen , het Zijiie Koninklijke Hoog
heid deed opmerken , dat het wel deugdelijk zou‘
de moeten blijken, dat die vijandelijke benden de
Prins bij‘ uitsluiting onderworpen Waren en hem

als generaal en chef gehoorzaamde;— ook dat hij
eerst bevel gaf tot het ontruimen der provincie

Antwerpen, de stad Maastricht en het kasteel
van Termonde, om alzoo aan de overzijde der
moerdijk naar Holland terug te trekken, en te

vens, dat dit bevel stiptelijk en spoedig ten uit
voer zoude worden gebragt, waarna de tijdelijke
regering zich zoude haasten al de gevangenen in

vrijheid te stellen, zoodra er geen enkele Belg
meer met dwang in Holland moest verblijven (‘).
Wat, om niet meer aan te merken, den dwang

betrof, dit Was lasterin".
Den 23ste“ en 24ste“ was het te Antwerpen op
nieuw onrustig, en wel zoodanig , dat er de groot
ste ongeregeldheden werden gepleegd‘, waarom
de geneiaal cmssÈ op den 24ste" de vesting Ant

werpen in staat van beleg verklaarde; dit werd
door de regering aan de ingezetenen medege
deeld (T), terwijl de schrijver van het jcurnal
d’Anvers er bijvoegde, dat men zich in het be
slissend tijdvak de gevaren niet moest ontveinzen;
maar dat zonder dezelve evenmin te willen ver

grooten , de bevolking der stad eene sterke waar-é
(') Zie Aanteekeningen en Bijlagen , No. 511.

H‘) Zie Aauteelteningen en Bijlagen , No. 55.
/
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borg voor haar welzijn zoude vinden, in haro vre- ‘

delievende en ontzagwekkende houdinv.
Onmiddelijk na het in staat van ‘beleg stellen
der vesting, begaven zich eenige Antwerpsche
kooplieden tot de generaal CHASSÉ, met verzoek
‘om uitstel van hetzelve. Treﬂend was het ant

woord van den grijzen held: »Ik heb geen ken‘
nis van beurs of‘ handelszaken, doch weet hoe
ik als generaal moet handelen. Ik bezit stand
vasligheid genoeg om wol te houden, en moed om
mij voor mijnen Koning op te aﬂeren! -

Spoedig daarop begon men de huizen af te
breken en af te branden in den omtrek van het
kasteel, waaromtrent het geschut moest losbarsten.
Ûndcr de nog aldaar zijnde Weldenkenden, heerschtte
niet buiten oorzaak de grootste neerslagtigheid over
het gemis van den vorigen stand van zaken; ook
vertrokken versoheid,eneágegoeden ‘naar Holland,
of vlugtten elders.
Nu was het oogenblik daar, dat de Prins van
Cranje uit de weerbarstige stad vertrok, waarin

hij gekomen Was, om door middelen van’ bevre
diging de rust in Belgie te herstellen. Het was
te Antwerpen bekend dat door den Koning de
opgedragene volmagt aan den zoon was opgeheven, en gegeven/aan de Gottverneurs en provinciale
Staten van de gewesten, Limburg en Antwerpen,
benevens aan‘ de Commandanten van de steden

Maastricht en ‘Antwerpen ‚- ook dit was volgens
het besluit, aan

den

Prins
H3

bewust: zijne te‘

H8
l

genwoordigheid wasnu onnut, waarom hij per stoom‘

boot van Antwerpen naar Willemsdorp vertrok , al
waar de Russische Ambassadeur van ’s Gravenhage
gekomen zijnde, Z. K. H. opwachtte, en waar ook
H. K. K. H. de Prinses van Oranje met hare twee
oudste zonen en eenig gevolg op denzelfden dag des

namiddags aankwamengvervolgens vertrok Z. K. H.,
na voorafgegaan te zijn door Hoogdeszelfs Gema
lin en de jonge Prinsen, naar ’s Gravenhage,

kwam aldaar den 318W“ October , des morgens
aan, en woonde met Hoogstdeszelfs doorluchtigen
Vader den Koning , en de geheele vorstelijke familie
de morgen Godsdienst oefening bij. Hierop vertrok

de Prins den 2de“ November uit ’sGravcnhage
naar Rotterdam , van waar hij zich denzelfden dag,
op eene stoomboot naar Londen, inscheepte. De
Prins had, bij deszelfs vertrek uit Antwerpen,

eene Proclamatie doen afkondigen , waarin Z. K. H.
verklaarde, dat hij al .het goede hun had trachten
te doen dat in zijn vermogen was, maar dat hij
het edele doel waarop alle zijne pogingen gerigt‘
waren , de bevrediging der schoone Belgische pro‘

vinciën niet had mogen bereiken.
‘
Dat hij oordeeldezoo veel in hem was, zijne
pligten jegens hen te hebben vervuld, en daar zij
thans over de belangen des vaderlands in het
nationaal congres gingen raadplegen, hij echter
nog eene smertelijke pligt ging vervullen, door

zich van hunnen grond te verwijderen, omelders
de staatsbewegingen in Belgie af te wachten, doch
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dat hij , hoewel ver van hun, zoo wel als in hun

midden, steeds zoude trachten bij te dragen tot
hun wezenlijk welzijn. De geschiedenis .zal gewis
selijk deze woorden ophelderen.
De proclamatie eindigde met eene dankbetui
ging aan de bewoners van Antwerpen (*).
Reeds

in den vroegen morgen van den. 268W“,

toen van Gouvernementswege eenig wapentuig in
eene schuit aan de kaai werd geladen, wierp het
graauw zich op dezelve en maakte zich erspoedig
meester van; hetzelve begaf zich daarop naar den

militairen post. aan het Stadhuis, die weldra de
Wapens nederlag. Van daar trok het naar het
Paleis , hetgeen ook overgegeven werd , waarop

het naar de Burgerhoutsche poort (de route van
Turnhout) trok; maar daar vond het sterke te
genstand van wege de‘ militairen; den volgende

morgen werd ook deze post verlaten: de bezetting
trok naar het kasteel terug, waarop de Taurnaurs
en Leuvenaren, die aan de zijde

ren, dadelijk

binnen

der stad wa

trokken; aan de Roode

poort werd weinig tegenstand geboden. Ten 9 ure
ging de St. Jorispoort (de route naar Brussel) open ,

doch hier ging het binnentrekken niet zeer ge
makkelijk ; de hardnekkige tegenstand vaiide zijde
der gewapende magt, veroorzaakte meer dan hon

derd dooden; doch het graauw trok binnen,
waaronder een groot aantal Brusselaars was. Naar

mate men meester der publieke gebouwen werd,
(‘l Zie Aanteekeningen en Bijlagen, No. 56.

we“.
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kwam ook de Brabandsche vlag te voorschijn; de
cokarde was men genoodzaakt dadelijk algemeen
te dragen, ook maakten de vrijbeidszonen aldaar,
ingevolge de Parijsche , later Brusselsche, vervol
gens algemeen geworden zijnde gewoonte , bari
cades. De handel stond gevolgelijk dadelijk stil.
De burgers en het graauw begaven zich daarop
in de nabij de poorten gelegene huizen en bescho
ten de pbortwachtersyook werd uit de huizen op
de troepen gevuurd , welke laatste door het zich in
de straten bevindend graanw werden aangevallen.
Dit hield den geheelen dag en ook nog des avonds
aan. Intusschen had de Luitenant Generaal Baron
cnAssé in den loop van den nademiddag ‚eenige
scholen op de huizen van het kwartier SI. Andries,
‘(waaruit tevens de soldaten door de burgers uit de
huizen beschoten werden ,) alsmede op eenen toe‘
gang tot het kasteel, alwaar eene ontmoeting met
de muiters plaats had , laten doen; waarvan dan
ook het gevolg was, dat op (len‘27SIen daaraan
volgende; om 7 ure des morgens, eene Commissie
van Notabelen, bij Zijne Excellentie werd aange
meld, Qaan het hoofd hebbende den Heer osv,
President van de Bank, die den Generaal voor

Stelde,‘om alle vijandelijkheden te staken, ten
einde niet alleen het storten van bloed te voor
komen , maar ook de welgezinden voor eenen ge

heelen ondergang te beveiligem.

‚

y De Commissie was vergezeld van een’ inwoner
der Stad , die op zich had genomen, een brief ,

,_

WWMW„ "Ina-j ————‚—.__‚—‚.—‚.——à_‚
—
‘r I _nn_ ’
’ ‘m’‚

121
door een gedelegeerde van het Provisioneel Gou
vernement van Belgie‘ aan hem toevertrouwd,
aan den Generaal ‘te overhandigen. Deze brief
behelsde het voorstel, om de troepen, die zich,in
de ‘Stad bevonden , binnen het Kasteel te doen

rukken, en de Stad door hunne troepen te laten
bezetten , doch, van dat oogenblik af aan, alle
vijandelijkheden te doen ophouden; nemende hij
gedelegeerde aan, om dadelijk eene deputatie naar
den‘ Koning te zenden, ten einde over de ont

ruiming der Vesting door de koninklijke troepen
te handelen (‘).“
L
Terwijl de koninklijke troepen zeer sterk op alle
puhten gedrongen Waren , en zichniet langer in
de aangenomene positiën konden staande houden,
vond de Luitenant Generaal cn/tssé bovenstaand
voorstel aannemelijk, dewijl Zijne Excellentie zich

evenwel op dat tijdstip genoodzaakt zoude hebben ‘
gezien om de troepen te doen terug trekkenhde
Wijl het vuur uit de huizen hieronder eene moord
dadige slagtiiìg zoude hebben te weeg gebragt.
Alvorens evenwel hiertoe over te gaan , nam

Generaal cnsssé het gevoelen van alleChefs der
Corpsen in,\die zich nevens Zijne Excellentie
met het voorstel vangenoemde gedelegeerde‘ ver

‘eeuigde, waarop de‘ Generaal last gaf, om op
alle punten de vijandelijkheden te staken, en dat
de troepen ‘zich naar het Stapel- en Constructie
Magazijn zouden begeven; daarna werden de sleu
(') Zie Aanteekeningen en Bijlagen , No. 57.
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tels der poorten door een vertrouwd persoon aan
den gedeputeerde van het Provisioneel Gouverne
ment op het Stadhuis gezonden , dewelke aldaar ,
door den afgevaardigde van het voorloopig Be

stuur, blijkens het bij den brief gevoegd zijnde
recu, ontvangen werden.

‘

Zoodra den wapenstilstand bekend werd, hield
het vuur aan alle punten op, doch van tijd tot

tijd werd nog uit de huizen op de bezetting van
het kasteel

geschoten; dit heeft waarschijnlijk

oorzaak gehad aan kwaadwillige of aan het Wei
nig kennis dragen der getrofïene overeenkomst;
genoeg , de Generaal vond goed eene witte vlag

op eene der bastions te doen stellen. Deze maat
regel gaf aanleiding, dat zekere KESSELS (*) zich
noemende Commandant van de artillerie, verge
zeld van eenen luitenant-kolonel, NIELLON genaamd,
zich als parlementair bij den Generaal aanmeld
de , en binnen gelaten zijnde, verlangde te We
ten, waarom men het witte vaandel had opge

stoken, de Generaal gaf hiervoor op de reden,
uit bewuste brief des afgevaardigden van het
voorloopig Bestuur, is. van nm nnaitnwaonu, ont

leend , alsmede om door ieder de geslotene capi
tulatie te doen eerbiedigen. KESSELS hield zich
met dit antwoord niet te vreden; beweerde dat
de civiele magt onbevoegd was eene militaire over

eenkomst te treffen , en verklaarde uit naam van
(*) Een man , die nog onlangs op de kermissen rondreisde met‘
een walviìchgeraamte. Ook deze was door den Koning welgedaan. ‘
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den Commandant der troepen , door wien hij
verklaarde afgezonden te zijn , de geslotene capi
tulatie voor

onwettig en zonder eenige verbin

dende kracht; hij nam echter het voorstel van
den Generaal cnasse’ ‘aan, om‘ zich dienaangaande
bij de meergenoemde ‘gedelegeerde van het Pro
visioneel Belgisch Bestuur te vervoegen , en daar
van den uitslag mede te deelen. Te één ure
werden de Parlementairen weder aangemeld, die
echter verkozen niet binnen gelaten ‚te worden,

maar den Commandant der wacht twee eenslui
(lende eischen overlegden ,

inhoudende dat het

bestendig zegevierende Belgische leger, na door de
hulp der dappere ingezetenen van Antwerpen te
zijn binnen gerukt, voorstelde: 1) De ontruiming
van het Kasteel en het Tuighuis in de Klooster

straat door de Hollandsche krijgsbenden , die het
een en ander bezet hielden.

2) Dat al het mate

rieel , in het Kasteel, het Tuighuis en op andere
plaatsen der Stad zijnde, aldaar moest blijven,
Waar het zich bevond, deWijl (volgens opgave) de.
ze krijgsbehoeften slechts eene kleine vergoeding

zoude zijn voor al wat reeds was weggevoerd.

3) Hierbij werd aangemerkt, dat de oorlogschepen,
die zich op de reede voor de Stad bevonden , een na
tionaal eigendom Waren.

Dat de eﬂicieren hunne

degens ‚zouden behouden,maar dat de soldaten op
‘de glacis van het Kasteel hunne wapenen neder
moesten leggen ; dat ook de Hollandsche krijgsben
den niet dan met honderd man te gelijk en dan door
l

.

‚
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hulppoorten konden uittrekken, of dat zij zich,
in naam van het voorloopig Bestuur, konden in
schepen, binnen den tijd van twee dagen, te re‘

kenen van den ‚dag af der aanneming dezer bepa
ling; en ten laatste dat dit voorstel ten 4 ure
des nadenìíddags moest aangenomen zijn, of als

niet gedaan zonde worden beschouwd (*).
Door dit‘ stuk was gevolgelijk, hoezeer ook door
vroegere overeenkomst de wapenstilstand voor eenen
onbepaalden tijd ‘was gesloten ,'dezelve slechts tot

4 ure in de namiddag bepaald, op welk tijdstip
geantwoord moest worden of de voorgestelde voor
waarden al of niet werden aangenomen.

Het mnitende graauw evenwel, dat zich noch
aan wet en
noch
dat regî. noch
pligt eer
biedigt,
zichregel
niet bindt,
ontzietvgeslotene
overeenkom
sten te verbreken, begon reeds te half twee ure
op de troepen te vuren, die zich binnen de enceinte van het Stapel- en Constructie-Magazijn be
vonden, zoodat de Kolonel SPRENGER, di/e aldaar
bevel voerde, een en andermaal liet vragen, of

hij order konde geven om‘ook te vuren, hetwelk
echter door den Generaal cnassé werd geweigerd:
Zijne Excellentie wilde de geslotene capitulatie in
den volstrektsten zin naleven , maar gaf last de
witte vlag op te steken.
Generaal cnassé antwoordde vervolgens op de‘
aangebodene voorwaarden, gedaan door de parle
mentairen van het voorloopig Belgisch Bestuur:da-t

‘ c‘) Zie Aanteekeningen en Bijlagen, m’. sa.
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hij, na op het voorstel van eemafgevaardigde van
genoenìd Bestuur een wapenstilstand te hebben

aangegaan tot dat de Koning zoude bepaald heb
ben of het leger al dan niet het Kasteel zoude moe
ten verlaten, ten uiterste verwonderd was eene
opeisching te ‘ ontvangen, om het Kasteel over te
geven, en om dienaangaande vóór 4 ure in den
namiddag een besluit te nemen, terwijl hij de
eerste overeenkomst had gesloten op het verzoek
van de afgevaardigden der Stedelijke Regering te

Antwerpen, alleen om verder bloedstorlen voor
te komen, en om aan de ingezetenen der Stad ,
waarin Zijne Excellentie jaren lang had gewoond,

de verschrikkelijke en onberekenbare l onheilen te
besparen.
Dat hij het er voor houden moest, dat deze

overeenkomst van de zijde der Belgen met naauw
gezetheid zoude worden in acht genomen, doch
met ‚leedwezen ondervond

dat hij zich bedrogen

had , en dat zij (Belgen) het op zich hadden kun
nen

nemen ‘om dezelve

krijgswetten te schenden.

met verachting van alle

‘

Dat hij dien ten gevolge hun (Belgen) verant
woordelijk stelde voor die trouwelooze en verach

‘telijke handelwijze, die als zoodanig gewisselijk
door geheel Europa zoude wopden beoordeeld,
en waarvan hij

aan

den doorluchtigen Koning

kennis zoude geven.
.
Ten slotte verklaarde de Generaal, dat hij de
vernederende voorwaarden, die zij hadden dur
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ven voorstellen , niet aannam; dat hij de Vesting,
waarover het bevel hem was toevertrouwd, tot

het alleruiterste zoude trachten te verdedigen, en
nooit eenige voorwaarde zoude aannemen, waar
door zijne eer, die tot nog toe zonder den minsten
smet was gebleven, zoude bezoedeld worden (*).

De witte vlag uit te steken, waartoe de gene
raal aan den kolonel sPnENGLEn had orde gegeven
baatte evenwel niets, het tegendeel werkte dit
uit: het vuur van de muitelingen werd van tijd
tot tijd levendiger onderhouden, ‘tot dat zij ein

delijk teen veldstuk voor de poort of hoofdingang
der enceinte van het gedachte magazijn plaat

sten , en daarmede de deuren open schoten, waar
door veel verwarring onder de troepen te weeg

werd gebragt, en hetwelk ten gevolge had, dat
deze\zich in de grootste wanorde op de ijzeren

poort terug trokken.
‘
Ook verzamelde zich op dien tijd eene groote
menigte oproerlingen op de kaaijen, en maakte

zich gereed ‘batterijen op te werpen, hetwelk
spoedig bewerkstelligd werd; weldra waren er
ook eenige stukken geschut aangebragt. Van ’s Ko
nings vloot had men deze beweging zeer goed op

gemerkt, maar slechts gewacht, zoo als nader bleek,
om eene gunstige gelegenheid af tewacliten.

Aan de Westzijde der stad, op de Schelde, la‘
gende volgende oorlogsvaartuigen:

Zijn Majesteits Fregat Euredixe, de twee Kor
(*) Zie Aanteekeningen en Bijlagen , No.
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vetten, Komeet en Proserpína, en de Kannoneer

booten N‘). a , 4 en
De Luitenant Generaal verontwaardigd over de

schandvolle handelwijze van het oproerig en mnit—
ziek volk, hetwelk onbeschaamd genoeg was de

geslotene wapenstilstand zoodanig te schenden, gaf
toen omstreeks half 4 ure des nademiddags last,
om het Sint Andries kwartier, waar de muite

lingen zich in groot aantal bevonden, niet slechts
met geweer te beschieten, maar ook te bombar
deeren en brandkogels daarin te werpen. Onge
veer hetzelfde oogenblik werd de zwarte vlag van

het kasteel opgestoken, en‘ ontving

de

vloot

(Waarvan reeds eenige schoten gedaan waren) het

teeken om met het‘ bombardement eenaanvang te
maken, die daarop dadelijk de vuurmonden, dewelke
dood en verdelging braken, los deden bulderen;
eerst‘ op de batterijvervaardigers,‘die in groote

getalle de wandaad met ogenblikkelijk levensver
. lies moesten boeten , daarna op de stad. In wei
nige uren was het dok en omstreken vernield,
stond het arsenaal in brand, en lagen de huizen

langs de kaaijen in puinhopen veranderd.
Van de zijde\des kasteels ging ook verwoesting‘
uit; weldra lag ook het blokhuis van de Kloos
terstraat aan de Schelde in asch, en werden ver
scheidene wijken der stad in brand geschoten.
Dit vreesselijk bombardement ‚ging echter ver

gezeld ‘van grove schade aan de zijde‘ der konink
lijke troepen en van die der ‘schepelingen, welke
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laatsten

van de

hoeken der straten door de

rebellen hevig beschoten werden, evenwel was
de verwoesting onder de rebellen en in de stad
merkelijk grooter.

Eenige weinige manschappen

van het alge

meen depot der landmagt, begaven zich in den
avond van den 27ste“ tiaar genoemde stapel- en
constructie magazijnen , Waarin de muitelingeu
zich hadden geworpen, namen dezelve in‘ bezit,
staken ze in den brand, en vernagelde al de ar

tillerie stukken die zich in den omtrek bevonden.
I Even na het ophouden van het bombardement,
hetwelk tot in den avond voortduurde, melde
zich als parlementaire eene Commissie van no
tabelen van Antwerpen aan, den heer nunors
majoor‘ der schutterij aan het hoofd hebbende,
dewelke binnen gelaten zijnde, aan den Generaal
CHASSE een‘ tafereel ophing van de verwoesting die
het bombardement had te weeg gebragt; smeken
de om op nieuw eenen wapenstilstand te willen
sluiten, ten einde alle verdere onheilen voor te

komen , en tevens overhandigende twee brieven,
waarvan de eene door de in deze geschiedenis be
kenden noomn, lid van het provisioneel bestuur

en noauno de nonsnEEK, Gouverneur der provincie
Antwerpen , en de andere door srrnannorre , Com
mandant in de laatstgenoemdestad, onderteekend
waren , beide te kennen gevende, dat men het

voornemen had’ om den volgenden dag de afge
brokene onderhandelingen wederom op te vatten,
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stellende aldus voor, om aanihet verzoek der Com
missie te willen voldoen.
De Luitenant Generaal cnassé, bewogen zijnde
met het lot der inwoners, stemde het verzoek
en voorstel der Notabelen toe, en stelde ‘gelijktij
dig aan hem eene brief voor noeum, en nonuno
ma BORSTBECK ter hand, waarin Zijn Exell: te ken

nen gaf , dat hij van zijne zijde geene vijande
lijkheden tot den volgende morgen 8 ure zoude

plegen, als wanneer hij verlangde dat eene Com
missie van het provisioneel Bestuur zich bij hem
zoude vervoegen, om eene nadere overeenkomst
te sluiten, verklarende daarbij, dat hij, wanneer
op zijne troepen mogt worden gevuurd, alsdan

het bombardement zoude hervatten. ‘
Alzoo liep deze dag, die kenmerken droeg van
den Belgischen overmoed en Ûud-Nederlandsche (*),
trouw, ten einde.
De brave en kundige generaal CBASSÉ, had als

opperbevelhebber der vesting Antwerpen , blijkens
het gebeurde getoond, zich gelijkmatig aan zijne
vroegere daden als krijgsman (j) getrouw en dap
(") Hier worden die previncien mede bedoeld ‚ zoo als dezel.
ve voor de vereeniging met België waren.
(-|‘) David Hendrik Baron van cnÀssË werd op den

18den

‘ Maart van het jaar 1765 geboren in de stad Thiel (Gelderland);
tien jaren oud zijnde ‚ trad hij als katlet in Nederlandsche dienst,
en werd, naauwelijks zestien jaren oud zijnde, tot Luitenant

bevordert. —- Zijne militaire bekwaamheden namen van tijd tol:
tijd meer toe , en werden even zoo erkend. -— Men stelde meer en

meer prijs op zijn gedrag en kunde, waardoor hij op zijn acht
en twintigste jaar den rang van Luitenant Kolonel bekwam. ——

I

’

‘
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per te hebben gedragen. Van den goeden geest,
die onder de troepen, welke in het kasteel onder
zijn bevel lagen, heerschte, verdient melding ge
maakt te worden.

Voor de regtvaardige zaak van

Koning en Vaderland tegen oproer en afval van het
wettige gezag! dit was aller leus.

Ook dit was

de leus van d‚e koninklijke marine, waaronder zich
vooral één bevond, die door eene daad gelijk aan
de onvergetelijke dappere daden der oudheid, den

ouden Hollandschen moed lnisterrijk kenmerkte:
vrijwillig offerde hij het leven op, tijdens den nog
In den Duitsehe veldtogt van 1790, en bij den inval der EngeL
schen in NaordHolland (i799), gaf hij blijken van moed en
beleid, en werd andermaal tot het deelnemen van den Duit‘
sehen veldtogt geroepen. In i805 en 1806 verzelde hij de’
Hollandsche Generaal nunoncnsn in den oorlog tegen Pfuissen.
In den Spaanschen veldtogt ‚ die zes jaren duurde, verkreeg

hij den naam van Generaal banjonet, omdat hij steeds onver-‘
schrokken met de punt der banjonet op den vijand indrong.
Lonzwrm NAPOLBON , koning van Holland beloonde zijn dapper
gedrag, en verhief hem tot de ‘vaardigheid van Baron en Rid.
der. Ook Frankrijk erkendmen beloonde zijne verdiensten, en
benoemden lìem eerst tot oílieier van het legioen van eer, en

later tot Luitenant-Generaal en baron van het Rijk.
Als eene bijzonderheid dient aangemerkt te worden‚ dat in
de beide veldlogten van t8l3 en 18I4 drie paarden onder hem
dood geschoten, en twee gewond werden.

In het laatste jaar

werd hij zelve in een gevecht tegen de Prnissen , gewond.
Îloor den tegenwoordigen Koning, (destijds Souverein Vorst

van Holland) werd hij tot Luitenant-Generaal benoemd. -—- Ook
onder dezen braven Vorst gedroeg hij zich uitmùntend ‚ daar hij
in den roemruchtige veldslag van Waterloo blijken gaf van zijne
oude ouverschrokkenheid als soldaat , en kunde als bevelheb
ber.

Niet minder kundig als getrouw aan zijnen

Vorst, ge.

droeg bij zich als opperbevelhebber der vesting Antwerpen,
tijdens den Belgischen opstand. tegen het wettige gezag. —
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voortdurenden wapenstilstand in de maand Februarij

van het jaar 183i, die door de Belgen schandelijk
verbroken werd. Onder de dapperen, die zich de
belooning (Waarvoor door den Koning aan den Gene‘
raal cntssé een twee-en-dertigtal eerekruizen der Mi

litaire Willemsorde ter beschikking werden gesteld)
Waardig hadden gemaakt, behoorde ook hij. Hier
over breedvoeriger het vervolg dezer geschiedenis.
Over het uitmuntend goede gedrag der konink
lijke marine, vaardigde de brave cnssse’ spoedig
daarna eene dagorde uit, waarin Zijn Exellentie
het voorbeeldig gedrag der zeehelden prees‘, en
zijne goedkeuring daarover tekennen. gaf , . met

verzekering, dat de Koning van dit zoo lofwaar
dig gedrag zoude kennis dragen (*).
‘Onder de gesneuvelde bij dit scherp gevecht,

waaronder vele der Koninklijke krijgslieden, tot
de landmagt behoorende, waren, bevonden zich
bij de Marine de Luitenants ter zee 1.. c. MAAS en
J. KLINKEAMER, respectivelijk gedient hebbende op

zijner Majesteits korvetten Proserpina en ‚Komeet,
beide in dienst allesints brave ‘en kundige zee-oﬁ’i—

cieren. De Luitenant MAAS was ‘reeds sedert denjare
1822 ‘vereerd ‘geworden met de Decoratie der mili

taire‘ Willemsorde, hebbende dezezich zeer onder
scheiden bij deroemvolle expeditie tegen Palenzbang.

Wijders bedroeg het‘ getal der gesneuvelde van
de Marine 7ï, en der zwaar en ligt gewonden
36, volgens nominative lijst (j).
ï‘) Zie Aanteekeningen en Bijlagen, No. 60.
1-) Zie Aanteekenìngen. en Bijlagen ‚ uit. 6!‘

‘2

M —X.

í52
Op den 28ste“ des morgenslwerd door r. CHA
ZAL, zich noemende gedelegeerde van het Provi
sioneel Belgisch Gouvernement, aan den Luitenant

Generaal Baron cnassé het voorstel gedaan, om
het Kasteel binnen drie dagen na hetzelve te ont
ruimen, en zich met wapenen en bagaadje te re
tirereu ; biedende hij‘ CHAZAL daarbij , namens het
Provisioneel Gouvernement aan, al de noodige trans

portmiddelen , den Generaal voor zich en voor de
troepen onder zijne orders staande, te bezorgen,
met bepaling dat, tot aan de uitvoering der op
gegevene voorwaarden, alle vijandelijkheden vanwe

derzijden gestaakt zouden worden. — Een antwoord
‘zoo als het van cnassé te wachten was, kwam op
dit voorstel , namelijk , dat hij er niet in bewillig
de (*). Dit niet bewilligen had ten gevolge, dat een
voorstel , zijnde tevens een antwoord op het vorige ,

waarbij nieuwe bepalingen en eischen waren gevoegd,
den volgenden dag aan den meergezegden Luitenant
‘Generaal gedaan werd, waarin cnzzaùls gemagtigd
onderhandelaar voorkomt, en Waarin werd toe

gestemd om den arbeid aan de werken tot het
doen van aanvallen te staken, onder voorwaarde

dat men zich op het’ kasteel ook daarvan ont
hield; dat Zijne Excellentie den omtrekvan het
kasteel bepalen zoude; dat het Hollandsche smal

deel ,' 'zoo als het toen voor Antwerpen zich be
vond , geëerbiedigd zoude worden; dat men aan
de teruggave van de geroofde levensmiddelen ‚niet
(*) Zie Aanteekeniugen en Bijlagen , No. 6a.
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konde beantwoorden; dat de Luitenant Generaal.
den tijd moest bepalen, binnen denwelke hij de
bevelen van zijnen Vorst zoude kunnen doen ken-‘
nen, welk tijdperk niet langer mogt duren dan
vijf dagen; dat , eindelijk het hervatten del: vijan’
delijkheden wederzijds twaalf uren te voren zou
ten worden afgekondigd.
g
De Generaal beantwoordde dit en stond hierbij toe,
dat de arbeid aan de werken tothetdoenvanaanval
zoude opgeschort worden, bepaalde den omtrek des
kasteels, verlangdedat men.alle schepen, die door den
Koning welligt zouden kunnen gezonden worden,
onder het smaldeel begreep, eischtte de geroofde
voorwerpen terug, antwoordde niet op het ar
tikel , waarin hij bepaald werd binnen vijf dagen
tijds antwoord te zenden, en stond het aankondi

‘gen van twaalf uretÏ voor het hernemen der vijan
delijkheden, toe (*).
Na deze voorstellen en vragen werd tot een laatste
voorstel, zijnde met weinige verandering eindelijk

besloten (j); hetgeen op den 5de“ November die wij
zigingen bekwam , dat de zaken in statu quo moesten
blijven , en de hervatting der vijandelijkheden drie
dagen te voren zoude worden aangekondigd. ‘

Alzoo bleven de zaken met Antwerpen eenigen
tijd staande.

Spoedig na den gesloten wapenstil

stand ,deed de Luitenant Generaal Baron cnsssé
eenige overtollige manschappen der bezetting ver
(*) Zie Aanteekeningcn en Bijlagen, No. 63.
(‘j’) Zie Aanteekeningen en Bijlagen ‚ No. 64.
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trekken.
als

Het vertrek ging met zooveel spoed

beleid 0nder opzigt van Zijne Excellentie ge

paard , en de bedoelde overtollige manschappen
werden deels naar het fort Bat/t, en deels naar
Bergen op Zoom ingescheept; wijders nam de

Luitenant Generaal gepaste maatregelen tot verdedi
ging van het kasteel ,en tot bewaring van de gezondheid
zijner soldaten. Het benoodigde tot het laatste was
hem dadelijk na het bombardement van Antwerpen
op last.van het departement van oorlog toegezonden.
Intusschen, (en dit zij bij herhaling gezegd)
terwijl de Belgiërs er zich op toelegde om ver

warring en ellende te bevorderen, hetwelk,
schoon in hunne oogen volstrekte middelen
de zoo zeer geliefde vrijheid (losbandigheid)
bevorderen, in der daad de verderfelijkste

of
om
te
ge

volgen moest hebben, was men in de Noorde

lijke Nederlanden bedacht om‘ al hetgeen koude
strekken tot nut en voorkoming der rampen , door
de muitzucht‘ der Belgen ontstaan, aan te wen.

den.

Merkwaardig is het dat de bewoners van

de Noordelijke Provinciën (het oude Nederland),
even als in vroegere‘ benarde tijden, ook bij deze
gelegenheid bijna alle doenlijke middelen aanwend
den , die totde instandhouding van‘ wettig gezag

en orde konde bevordelijk zijn ; bij groote en ge
ringe heerschten éénen en denzelfden goeden geest,
en‘ ofschoon het in deze geschiedenis bekend is,
dat de gevraagde ‘leeníng (*) niet tot stand werd

e) Zie n deel‘, bladz. 103.

155
gebragt, kan dit onmogelijk toegeschreven worden.
aan den onwil der ingezetenen; dewijl vrijwillige
offers door alle standen ter ondersteuning van den

staat gegeven werden: Brave en vermogende man
nen ‘traden openlijk of bedekt op, en deden vrij
willige giften; de bekende (') Graaf G. K. vmno
eennonr was onder de eerste , hij stond ongevraagd

in de maand October 1830 vijf duizend gulden hol
landsche guldens af 5 —- Na deze volgden velen , en
wel meest allen; zoodat alleen in het laatste der

maand October en de volgende maand November
aan de Ministeriëu (departementen) van Finantiën

Bínnelandsche zaken , Oorlog, Magine en Hervorm.
de Eeredienst , meer dan driemaal honderd tWee- en
vijftig duizend guldens vrijwillig werd , gegeven (‘I’).

Hieruit blijkt ten sterksten den goede geest der
ingezetenen; vooral daarom, dewijl dit niet het

werk van enkele was, maar omdat algemeen en
als één man, ieder de regt Vaderlandsche bedoe

ling deed kennen; deze stijfde met zijne giften de
schatkist, gene verzorgden de militairen en uitge

trokkene schutters; en ofschoon de giften van som
mige niet zeer groot waren (wie niet veel heeft,
kan niet veel geven), werden dezelve toch door goede

regt hartelijke‘ bedoelingen gekenmerkt. Ik kan niet
C‘) Zie over zijn Hoogwelgeboren u. e. van KAMPEN verkorte
geschiedenis der Nederlanden ,‘ 11 deel, bladz. 452,

(-j-) Uit eene naauwkeurige opgave van de geldelijke bijdra
gen en giften ten behoeve ‘ van het vaderland, blijkt,

dat

alléén in de maanden (lctober en November werd gegeven , de
aanzienlijke som van f35a‚82o.6a.
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nalaten om het volgende in te voegen ,hiernaar kun
nen de bedoelingen aller gevers worden afgemeten.
n Door den Burgemeester van Beverwijk (werd ge
geven aan het departement van Finantiën.) eene kist

n waarin eene aanzienlijke partij pluksel , windsels en
v kompressen , door vrouwelijke personen uit alle stan
a den bijeengebragt ,vergezeldvan de volgende regelen:
Door een edel vuur gedreven ,
Wagen onze broeders ‘t leven
Voor hun dierbaar Vaderland;

Ons is ‘t niet vergund te strijden ‚
Maar voor hen, die ons bevrijden
En aan eed'le wonden lijden ,

Is dit pluksel en verband!
DllB GZZUSTZIS-

I

Doch al deze giften, hoe gulhartig en regt va
derlandslievend gedaan, waren op verre na niet

toereikende , om in het benoodigde te voorzien ,
dat vóóral ten gevolge van den Belgischen op
stand tegen het wettig gezag volstrekt vereischt
werd. Dit bragt dan ook den Vorst in de nood

zakelijkheid om middelen aan te wenden, over
eenkomstig de aanspraak bij de gewone opening (*)
ter voorziening in de behoefte der schatkist ; waar
om hij in de zitting van de Tweede Kamer der Sta

ten Generaal, op den ‘Sten November 1830 (de dag
Waarop de Leden der Tweede Kamer vergaderden
ten getalle van 43) eene boodschap zond (j) , waar‘.

ingemeld werd dat de maatregel, welke de Koning
had genomen, ter voorloopige voorziening in de
(*) Herzie verhandelingen ‚ bladz. 7.
(‘j’) Zie verhandelingen, enz. 1.
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behoeften der schatkist, tot Z. M. leedwezen den
gewenschten uitslag niet had gehad. -— Dat wel

de behoeften ‚ ten gevolge van‘ den opstand en
der noodzakeiijkheid ‘om de Noordelijke Provin
ciën te beschermen , enz. meer en meer dringen

der. werden, en er dus volstrekt in de geldelijke
benoodigdheden moest worden voorzien.
Hierbij werd een ontwerp van wet gevoegd ,
strekkende om de mogelijkheid daar te stellen,
tot het zamenblijven der militie, of het beveiligen
‚ der Noordelijke gewesten; gegrond op ’s Konings

dure verpligting om de personen en goederen der
getrouwe ingezetenen te beschermen, en bijzon
der ter voldoening ‚van de renten der nationale
schuld, waarvan de tijd verschenen was op den
31ste‘! Iannarij i831. ‚
Dat er dien ten gevolge eene betaling bij wijze

van
van
was
een

leening zoude plaats hebben in evenredigheid
hetgeen een ieder in de directe belastingen
aangeslagen , gelijkstaande met die, waarvoor
iegelijk over het jaar i830 in de Noordelijke

Provinciën was aangeslagen voor het volle jaar. ‘
Hiervan Waren uitgezonderd zij, die niet meer dan

f 6,00 in de gemeente van beneden de 10,000 zielen
bevolking en tot f 20,‘o0inde gemeenten van 75,000

zielen ,opbragten; terwijl daarentegen/de aandeelen
in die leening, voor degenen welke in'de voljarige
kohieren hooger aangeslagen waren dan f 50 in de

gemeenten van 10,000 zielen bevolking, en tot
fr 50,000 in de gemeenten van 75,000, zielen daarbo
I 5

v!‘
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ven voor zoo veel die aanslagen in de personeele belas
ting betrof , met een vierde zoude verhoogd worden.
De betalingen zouden moeten geschieden in ge
reed geld; één derde vóór of op den laatsten No
vember i830, één derde vóór of op den laatsten
December daaraanvolgende , en het laatste derde

vóór of op den 1ste“ Januarij i831. Aan diegenen
Welke de heide laatste termijnen gelijktijdig met den
eersten betaalden, werd eene korting van apCt ‚
toegestaan , terwijl diegenen , Welke den laatsten
termijn bij de betaling van den tweeden volde

den, l pCt. korting bekwamen.
Bijde betaling van de verschuldigde termijnen,
zouden worden afgegeven, recepissen ten bedrage
van elken termijn, die ten name van den belasting

schuldigen, doch met opzigt tot de belanghebben
den zouden worden beschouwd alsof zij aan toonder
hielden; diensvolgens zoude er bij verlies of ontvreem
ding , nimmer duplicaten kunnen worden afgegeven.
Die recepissen ieder op zich zelve, of met an‘

dere vereenigd, ‘zoude met 1 April i831 tegen
obligatien verwisseld worden, rentende vijf ten
hondert; de slotsommen , om tot de ronde hon

‘ dert‘‚guldens te geraken, ‚zoude bij die inwisse
ling bijbetaalbaar kunnen ‚worden, en voor de

overschietende somma beneden de hondert guldens,
bewijzen worden uitgegeven, die, te zamen of
wederom met recepissen vereenigd, voor gelijke

verwisseling zoude vatbaar zijn.
Het kapitaal der obligatiën zoude overeenkom
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stig de bestaande kohieren zijn zeventig millioen
Guldens, elke obligatie zoudezijn groot f 100
f5oo, offiooo, met ingave van rente van den

1ste!! April 1831; dezelve zoude ,worden uitgege
ven onder de handteekening van den Minister ‚van
ﬁnantiën, na alvorens bij de algemeene Rekenka
mer te zijn gezien en geregistreert.

De aﬂossing dezer obligatiën zoude plaats heb‘
ben bij eene loting aan te vangen met i832 (in.

dien dezelve niet door eene vroegere algemeene
maatregel was ingetrokken), en zulks met eene
‘ som van hondert duizend guldens elke maand,
Waarvoor én voor de renten derzelve, alsdan de

noodige sommen op de begrooting van staatbehoef
ten van dat jaar zouden worden gebragĳ en ten

einde al verder in de behoeften aan gereed geld
bij de schatkist te voorzien, zoude worden daar
gesteld eenkapitaal van twaalf‘ millioen Guldens‘,
in schatkist billetten, rentente zes ‘ten honderd.‘

‘Deze schatkist billetten zoude ‘groot‘ zijn f 100.,
f500 of f 1000, met ingang van renten op den

18m‘ October 1831 , ook deze zoude onder gelijke
handteekening van den Minister van ﬁnantiën enz.
worden afgegeven, en gebezigd worden om‘ de

hejlft der traktemlenten , toelagen, pensioenen en
bezoldigingen ten laste van het rijk, welke boven
de som van f 1000 in het jaar bedroegen, te vol
doen , en zulks over de maanden October , No
vember en December des jaars 1830 en vervol

gens, — Hiervan was uitgezonderd, de wijze van

’
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betaling der Militaire traktementen, zoo van de
Land als zeedienst; ook zoude deze schatkistbillet

ten dienen tot betaling der helft van andere vorde
ringen van het Rijk. Hierbij nog nadere bepalin

gen, benevens eene memorie van toelichting (i).
Op den 28ste“ October i830 was in de ver
gadering der Tweede Kamer eene Koninklijke
boodschap gezonden (j), waarbij een ontwerp van

Wet, bevattende met nadere bepalingen de straf
fen voor diegenen, die zich de aanleiding tot op
roer zouden durven veroorloven (S); hierover werd

op den 2de“ November daaraanvolgende in de
zitting van de Tweede Kamer der Staten Gene
raal (ten getalle van 47 leden) beraadslaagd (**). Ve
le bedenkingen, zoo voor als tegen dezelve, werden

gemaakt, en eindelijk óók met vereenig‘ing der Eers
te Kamer aangenomen.
Op den 11de“ November vergaderde Wederom

de leden der Tweede Kamer ten getalle van 46.
In deze vergadering wer‚d een voorstel aan de Ka
mer tot een adres aan den Koning voorgelezen (‘H’) ,

inhoudende hoofdzakelijk de vraag om een ver‘
antwoordelijk Ministerie.

ln deze vergadering werd ook gelezen een ver
(*) Zie verhandelingen , enz. J.

(‘i’) Zie II Deel , bladz. 99 en roo, en verhandelingen enz.
G. bladz. 31. ‘
(g) Herzie verhandelingen, enz. B bladz. 31.
(**) Zie verhandelingen, enz, K.

(‘j-i’) Zie verhandelingen ‚ enz. L bladz. 7a.

1M

slag C‘) van de centrale afdeeling, over het ont
werp van wet (j) , betrekkelijk den omslag der
grondbelasting voor het jaar i831.
‚/‚
Nog werd gelezen een verslag (S) der centrale

afdeeling, over‘ het ontwerp van wet (**); hou
dende voorlopige bepalingen, omtrent de begroo
ting over het jaar 1832.

De dag daaraanvolgende werd de wet ter be
teugeling van schadelijke woelingen en bedrijven
van kwalijkgezinden (H) , van wege den Koning,
in werking gebragt zijnde, bekend gemaakt, en
wel met de toepasselijkverklaring van de bepalin

gen, vervat in de artikelen 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82 en 83 van het Wetboek op het Straf

regt (S5)
Op den 13de“ November, de dag waarop de ‘
leden der Tweede Kamer wederom vergaderde,
(ten getallevan 46) werd, nadat de Voorzitter eene

Commissie had benoemd , om wegens de in komen
de verzoekschriften verslag te doen , gelezen een
verslag (***) , wegens het ontwerp vanwet (‘[11’),
‘betreffende de ‘ vernietiging van destaatsschuld in

het jaar 1831.

e) Zie ‘verhandelingen, M.

\

(‘j’) Herzie verhandelingen , enz. E. bladz. 24.
(S) Zie verhandelingen, enz. M. bladz. 79.
(H) Herzie verhandelingen , D. bladz. 14.
(1-1‘) Zie Aanteekeningen en Bijlagen , No. 66.
Zie Àanteekeningen en Bijlagen, No. 67.
(***) Zie verhandelingen , enz‘ N.

(1-1-1‘) Herzie verhandelingen, enz. n. bladz. 15
e
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Na deze lezing werd voorgedragen een voorstel
aan de Kamer (") tot een adres aan de Koning (j)
strekkende voornamelijk om Z. M. aan te too

nen, hoe onbeperkter de afscheiding van België
zoude wezen, of hoe meer Holland geene an
dere aanraking met dat land, dan dat van nabuur
zoude overhouden, des te meer voldaan zoude
worden aanxhet ernstige verlangen en de vurigste
wenschen der Natie.
Nadat een brief was voorgelezen van den Ko
ning, inhoudende magtiging aan den Minister
van Financiën, om, toegevende aan den wensch
van vele Leden der Kamer , een tweede artikel
‚in het ontwerp van wet, betrekkelijk den omslag
der grondbelasting over het jaar i831 , in te
voegen, en eenige weinige Leden het verlangen

om over dit artikel het gevoelen der Kamer te
vernemen (hetgeen echter door de meerderheid
van andere gevoelens niet gebeurde) te kennen gege

ven hadden , ging men over tot de beraadslaging (S)
over het gedachte ontwerp van wet C") , Welk
ontwerp, daarna met 37 stemmen vóór en 7 te
gen, werd aangenomen.
Daarop verklaarde de Voorzitter de beraadsla
gingen (‘H’) over het ontwerp van wet (SS), hon
(*) Zie verhandelingen , enz. N bladz. 82.
(‘I’) Zie verhandelingen, enz. N bladz. 85.
(S) Zie verhandelingen, enz. N bladz. 89.
(**) Herzie verhandelingen , enz. E bladz. 24.
(‘H’) Zie verhandelingen ‚ enz. N bladz. ‚ga.
(S5) Herzie verhandelingen , enz. D bladz. 14.
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dende voorloopige bepalingen omtrent de begrooting
over 183 i, geopend. Nadat deze belangrijke beraad
slagingen geëindigd Waren, ging men tot de stem
ming over: de wet werd met 45 stemmen vóór
en 2 tegen aangenomen (*).

Terwijl intusschen (zoo alshierboven hetgebeurde
heeft aangetoond) Koning‘ WILLEM en de Vertegene

Woordigers‘, benevens de inwoners der Noordelijke
gewesten met gezamenlijke krachten het heil hielpen
bevorderen dat (vóóral in benarde tijden noodzake

lijk) de Hooge Regering in staat stelt, het land voor
geheelen ondergang te behoeden , leide men ‘er ‘zich
in de Zuidelijke Gewesten met geweld op toe, om
de aangevangene wanorde te voltooijen.

Omstreeks dezen tijd had er een afschuwelijk
voorval te Leuven plaats.
Nadat in genoemde
stad oproer Was uitgebarsten, had de bevelhebber

der stad, met name‘ GÀILLAKĲ, bevolen aan zijne
onderhorige krijgsbenden , om op het gepeupel,
dat dezelve Wilde ontwapenen, te schieten. Daar
door den haat van een aantal Leuvenaars verwekt
hebbende , vlugtte hij naar ‘Mechelen 1 hier was
het, dat hij toevallig door‘ het graauW van ‘eerst

genoemde stad ontmoet werd, die, op het zien
van hem, die het voorwerp der wraak was, hem
dadelijk gevangen namen, en als zoodanig naar

meergenoemde plaats voerde.

Daar gekomen ‘zijn.

C‘) Onverwacht ‘is mij nog eene redevoering over‘ de begroo
tingsvvet toegezonden geworden; door den Heer ndrsrmirden
13 November uitgesproken; dezelve leest men achter het
Aanhangsel, letter Z.
‘
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de , werd de Bevelhebber aan den voet, van den
aldaar op de groote markt geplanten vrijheids

boom, gruwelijk vermoord; en dit nog niet ge
noeg zijnde, zijn lijk onder woest geschreeuw door
de_ ‚straten gesleept. Alléén de geschiedenis van
Frankrijk, die met veelvuldige zwarte vlekken

van dergelijke

afschuwelijkheid getuigt,

komt

hiermede overeen; bij welk beschaafd volk anders

vindt men sporen van zulk eene afzigtelijke on
, menschelijkheid !
De District-Commissaris van Leuven, aonssEL,

vroeger redacteur van het Journal de Louvain,
een der voornaamste aanstekers van den Belgischen

opstand , betoonde ‘echter hierbij meer gevoel voor
de eer der menschheid te bezitten: (hij had de
gevolgen van het door hem ‘mede gesticht oproer

gezien.) Hij deed namelijk een besluit uitvaardi
gen, inhoudende hoofdzakelijk, dat de vrijheids
boom met menschenbloed bevlekt was geworden,
dat de vrijheid daar, waar zij bestaat, niet tot

moorden regt gaf, en dat, dewijl die vrijheids
boom een zinnebeeld van moord was geworden,
dezelve, onder het luiden‘ der doodsklok, omver
gehouwen en door geen andere zoude vervangen
worden.

Ook deed hij ROUSSEL eene afkondiging

bekend maken, dat eene bezending op weg was
naar de stad, om personen en eigendommen te

beschermen tegen de kannibalen; dat eene reg
terlijke Commissie waarschijnlijk zoude herwaarts

komen , om naar de voorgevallene gruweldaad

i
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‘

‚onderzoek te doen; dat de schuldige voorbeeldig
zoude" gestraft worden , dewijl men. in-‘ de jaarboe

ken der beschaafde volken welligt geen‘ tweede
voorbeeld vond; dat door de lafhartigheid van
booswichten eene daad was gebeurd , die men tot

nog toe slechts bij menscchenetende wilden had‘
aangetreffen, en dat hij, indien dezelve ongestraft
‚ bleef, de stad zoude ontvluchten, die ‘hij voor

taan als een schuilhol eener ‘rooversbende zoude
moeten beschouwen (*).
. ' ‘
‘
Naar regt en‘ billijkheid, had meumogen ver
wachten dat deze waarlijk verhevene taal,' invloed

zoude ‘gehad hebben, doch neen: na de moord van
den bevelhebber GIAILLARD bleef het graauw, injden
vollen zin des woords,‚meester en beging de groot

ste buitensporiglieden.

In de plaats van den om

gehouwen vrijheidsboom, rigtte het een nieuwen

op; in het huis van ROUSSEL werden de glazen in
geslagen, inlplaats van geboorte leenen aan zijne

billijkheid‘, en de soldaten, die men uit Brussel
tot herstel der orde had afgezonden, Werden bij
derzelver aankomst op de vlugt gedreven. Onder
die omstandigheden was natuurlijk aan geene reg
terlijke vervolging dermoordenaars van den Overste
naILLaitIrttrdènken: waarom Konssm. , ontevreden
dat . er geene krachtdadige maatregelen genomen
Werden om ‘de moordenaars te straffen , zijn‘- ontslag \
‘als ‘ District-Commissaris van Leuvenunam: kort

daarna was hij genoodzaakt ‚de stad te ontvlngten.
(*) Zie Aanteekeningen‘ enÎBijlagen ‚ Noĳöä. ï

II. DEEL.
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In zijne plaats werd zekere m: notlunnson benoemd.
In den morgen van den 9de“ November kwamen
de muitelingen tot het dorp Baarle Nassau te.
rug, nadat zij aldaar eene mislukte aanval op de
voorposten der Noord-Nederlandsche troepen had
den gedaan; daar gekomen zijnde, overvielen zij
een klein aldaar liggend detachement kurassiers .
No. a. Laatstgenoemde’ manschappen bevonden zich
juist in hunnen stal, waar sommigen van de ver
moeijenis uitrustteden , en andere bezig

waren

om hunne wapenen en kleederen weder in orde te
brengen , toen zij eensklaps van verschillende
kanten door een hevig geweervuur verrast,
waardoor één hunner. gedood en eenige vrij zwaar
gekwetst werden; terwijl de overige , geheel
weêrloos, zich zoo goed mogelijk hebben getracht

te bergen , zoo dat hunne paarden en wapenen in
handen der muitelingen vielen. Zoodra ‘de‘ Rit
meester DUBOIS, die over ‚het te Tilburg liggend
detachement kurassiers bevel voerde, hiervan on

derrigt was, begaf dezelve zich met zijne on
derhoorige manschappen naar Ba'arle Nassau,
doch vond

de muitelingen bij zijnen aankomst

vertrokken.

Zij hadden zich vóór hunnen ver

raderlijken overval in het aan Baarle Nassau

stootende Baarle Hertog‘, in de Provincie Ant
tgérpen verzameld, en waren voornemens ‚op denv‚. ‘
20mn een strooptogt naar de zijde van Tilburg te

doen. Genoemde Ritmeester, hiervan onderrigt ,
deed dadelijk maatregelen tot dekking nemen.
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Onder de bende, die den aanval op meergenoemd
Baarle Nassau had gedaan , bevonden zich
kurassiers, die slechts weinige dagen te voren
door den Koning uit Nederlandsche dienst ont
slagen waren. Ook de ingezetenen hadden, even
als de Schutterij te Antwerpen, de muitende stroo
pers ten dienst gestaan.
Ondanks alle maatregelen, die door de‘ wettige
regering waren genomen, gelukte het omstreeks

dezen tijd aan de muitelingen, om het schóone ’
werk de Zuid-Willemsvaart , die van ’s Herto

genhosch naar Maastricht ‚leidt , voor een deel te
verwoesten. Zij Wisten namelijk eene scheuring
van veertig Nederlandsche ellen in de dijken tus
schen

Neer

Oeteren

en ‚Mechelen

(provincie

Limburg) te bewerken, waardoor de vaart in die

streken onbruikbaar werd.

In de hoofdstad van

dezelfde provincie (Maastricht) Waren het voor

namelijk twee jonge advocaten, met name van
counraeu en SILVERYM, die aldaar oproer trachtten

te stichten. Deze jonge lieden hadden zich in
persoon bij het opgewoypeirBestuur te Brussel
vervoegd, ten einde een of andere winstgevende e
post te bekomen; doch deze poging misluktzijn
de, trachtten zij zich bij dat Bestuur verdienste.

lijk te maken,

of doelden slechts daarop, om

wanneer het oproer aldaar bestond , zich aan het
hoofd der rebellen te plaatsen.\ De brave Gene

raal-Majoor nmnerz, bevelhebber dier Vesting,
hiervan

onderrigt zijnde, nam

K2

spoedig gepaste

H8
maatregelen ter beveiligiging van dezelve en zond

genoemde advokaten, schriftelijk bevel om onver
wijld de stad te verlaten.
‘
In dat gedeelte van Zeeland, hetgeen oudtijds

Staats-Vlaandererffgenaamd werd , en hetgeen,
zoo als wij in deze geschiedenis zagen , de geduchte

strooptogten‘ onder PONTÊCQULANT had doorgestaan,
nam men ook alle mogelijke maatregelen ter be
veiliging. Nadat de bende dapper was afgesla
gen, had men onder anderen verscheidene houten
bruggen afgebroken, waarover men uit Vlaande
ren zoude kunnen aanrukken , en voorts in de
omtrek van Oostburg toebereidselen , tot het onder
Water zetten van het land , gemaakt.
Het oproer verspreidde zich nu meer en meer,

en den afval aan Koning en wettig gezag, werd
hoe langer hoe algemeener bij de trouwelooze
Belgen. Één echter was onder dezelve, die ge
”trouW bleef, en met de vermelding van dien
brave, houde ik mijne taak ‘voor dit tweede boek
afgedaan.
‚
‘ De noemwaardige man, de Heer e. n. nu ca
‘rnns, Burgemeester der stad Antwerpen, behoor

de niet onder het groote getal' Belgische ambte

naren , dat zich‘ aan het verbreken der eens gezwo
rene eden schuldig maakte. ‚ Eerst in den morgen
van den 26ste“ October , toen de opstandelingen
reeds van de groote markt aldaar meester Wa

ren, ‘verliet hij‘ het stadhuis. Niet met de rebellen
gelijk Willende staan y of deel aan hun ellendig

.

‘

‘
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bedrijf willende nemen, verwijderde hij zich uit

de stad en begaf zich‘ naar een kasteel bij Nymc
gen, vanwaar hij den Koning een verzoek om ont

slag inzond.

Bij een Koninklijk besluit van den

Uden November, verleende Z. M. hem ten ge
volge van dit verzoek een eervol ontslag als Bur

gemeester van Antwerpen, onder kennisgeving:
dat hoogtdezelve het door hem gehoudene gedrag
in de laatste aldaar plaats gehad hebbende ge
/ ‘beurtenissen met genoegen had vernomen.
EINDE VAN HET TWEEDE ÙEEL‘

'I

’\
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NÜ. ‘l.

WĲ WILLEM, BIJ ‘DE oayrm Gons, KONING nllziì
NEDERLANDEN, Pnms VAN ORANJE-Nassau, Gnoor

Hnnroo van LUXEMBURG‘, ENz.‘ Eivz. ENZ.
Gezien Onze boodschap van‘den 13d‘! September ‘ l." 1.,
‘ ‘ waarbij
aan de Staten Generaal Ons verlangen hebben
te kennen gegeven , om het gevoelen der Vertegenwoordi
gers‘ van het volk te vernemen‘ over‘ de volgende vraag- .
punten, te weten:

‘

“

"

‘

1) Of de ondervinding de noodzakelijkheid heeft aange
toond, om‚de nationale instellingen te wijzigen?‘ ‘ ‘ ‘
‘ 2) Of, in dat geval, de betrekkingen,‘ door de trakta

ten en door de grondwet, tusschen de twee groote ‘af
deelingen van het Koningrijk gevestigd , tot bevordering
van het gemeenschappelijk belang, in vorm of ‘aard‚zou- '.
den behoor-en te worden veranderd?
Gezien het bevestigend antwoord , door de Stalen Ge
neraal ‘op die vraagpunten gegeven‘ en aan Ons ‘op‘ he
den overgelegd; ‘

‘

‘

Willcnde de meest geschikte maatregelen nemen, om
l

‚

‘

AANTEEKËENI’LÎGEN

dien wensch op eene spoedige en regelmatige wijze te
verwezenlijken 5

De hoofden der onderscheidene departementen van al
gemeen bestuur gehoord,
Hebben‘ besloten en beslhitoîi :
Art. 1. Eene Staats-Commissie zal‘ worden belast met

het ontwerpen der wettelijke bepalingen, welke zullen
noodig zijn , om in de grondwet en in de bestaande be
trekkingen

tusschen de

twee groote afdeelingen van het

koningrijk , de veranderingen daar te stellen, welke de
algemeene belangen , en die van elke der gezegde afdee
lingen vorderen.

Art. 2. De gezegde Staats-Commissie zal zijn zamenge
gesteld uit de volgende leden :
Jhr. B. W. J. van Pabst tot Bingerden, C. II. G. J. Ba
roii' valn ‚Keverslzerg van Kessel, M1‘. A. J. Borrel‘ , J. ‘P011’

slager,“leden van den Raad van State;
‚F. G. baron van Lymlen ‘vizn Hemmen, J. Prins van
‘Chimay, Jhr. F. C. de Jonge, Mi‘. P. F. Nicolaí, leden
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
lhr. I’. J. MĲG. Huysman dùlnnecroíx , E. C. de Ger‘
lache, Jhr. J. van Combrugghe, C. Ie Han, Jllr. G. G.
Clĳgrd, Mi‘. W. B. ‚Donker Curtim‘ van Tienhoven, M1‘. H.

M. A. J. van Axel: van Wyc/î , M1‘. I’. T. Sypkens, leden
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Het voorzitterschap zal zijn opgedragen aan den eersten
in Staa‘tsraden , bj de deliberatiën tegenwoordig.
pelﬂommissie zal worden geadsisteertl door de Heeren :
W. ‚I. Piepers , Referendaris van de eerste klasse , en

Jhr. C. de Thysebiaerf, Ijteferendaris van de tweede klasse,
bij den Raad van State; die belast zullen zijn met het
‘opmaken der processen-verbaal van de zittingen.

Zij zal onverwijld te ’s Gravenhage bijeenkomen‘, om
a

hare werkzaamheden aan te vangen.

Art. 4.

Zij zal Ons haren arbeid in den kortst mogelij
À

«nu BIJLAGEN.
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kan tijd doen. toekomen , opdat Wij de door‘ Ons goedge
keurde ontwerpen aan de Staten-Generaal , in ‚de eerste
dagen hunne!‘ ‚aanstaande zitting zouden kunnen aanbie- ‘
den , en vervolgens , zoodra doeiilijk , overgaan tot: de
bijeenroeping der provinciale Staten , overeenkomstig ‘ÁÏL
230 der Grondwet.
‚
Art.’ ‘5.‘ De ‘Commissie zal bj alle hare overwegingen
bestendiglijk in het‘ oog houden,‘ dat het Onze stellige
begeerte is , de herziening van de grondwet tedoenstrek
ken, om , wederkeeriglijk , aan elke der groote afdeeîlin

gen van het Rjk de meest mogelijke waarborgen te ver
schaffen tegen allen overwegenden invloed van de andere.
Afschriften dezes zullen‘ ‘worden gezonden ‚aan Onze‘
beminde Zonen den Prins van Oranje en Prins Fredírik
der Nederlanden , aan de hoofden der onderscheidene Departementen van Algemeen Bestuur en aan ieder der‘ Le
tlen der benoemde Staats-Commissie , alsmede aan de Re
fendarissen bij dezelve , tot informatie en narigt.

Gegeven te ’s Gravenhage, den 1"en October des jaars
1830, het zeueniiende van Onze regering.
_ (Gene/tand)

.
(geteekend)

WILLEM.

Van wege den Koning ,
J. G. m‘: Mar van Srrzsrxenx.

‘ .

No. 2.

BEKENDMAKING.

.‚

;‚

‘ “ “

De Dineeteur-Generaal van Oorlog, in aanmerking ne
mende dat door een‘ aantal jonge lieden, dezer dagen ,
het verlangen is aan‘ den dag gelegd, om als vrijwilligers
in de gelederen van het leger te worden opgenomen, ‘ten
einde in de omstandigheden, waarin zich het
be
vindt ,‘ tot hetzelve te kunnen medewerken;
r ‘k

‘'

\
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AÁNTEEKENINGEN
Willende dit loifelijk oogmerk zooveel mogelijk bevor

deren‘, en rrime gelegenheid openstellen voor hen die
wenschen om in de krijgsdienst bewijzen van vaderlands
liefde aan den dag te leggen,
.
‚ Brengt ter kennis van hen , die genegen mogten zijn,
om, hetzij onder genot van soldij , hetzij op eigene kos
ten, bj ’s Konings leger te dienen, dat zij zich daartoe
zullen kunnen aanmelden bj de provinciale Commandan
ten, residerende in de hoofdplaatsen der provincien, die
gemagtigd zjn, ‚om hen, bjaldien zij voor de militaire

dienst geschikt worden bevonden, te dirigeren op zoodanig
korps van het wapen dcr infanterie of kavalerie, als waar
van de belanghebbenden zoude verlangen deel te maken.
strekkende verder ter informatie van hen, die mogten

wenschen op eigene.kosten te dienen,‘ dat het hun zal
worden vergund, om hunne uniform van onder-oíiiciers

laken ‘te doen vervaardigen.
’s Hage ‚ den fjden October 1830.

N“. 5.
Het Hoofd-bestuur van het fonds ter aanmoediging en
‘ ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlan
denJ opgerigt in den jare 1815, heeft de eer ter kennisse
van het publiek ‘te brengen , dat in deszelfs buitengewone
’ vergadering, dadelijk naar het uitbreken der tegenwoor
dige hinnenlandsche onlusten, bjeengeroepen, en tevens
bij onderscheidene distrikts-Commissien, de wensch is
ontstaan, om aan de verminkte krijgslieden , en de we
duwen en wezen der gesneuvelden in den wettigen strijd

tegen oproer en geweld, een bewijs te geven Van de al

EN BIJIÎAGEN.
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gemeene en werkdadige belangstelling hunner landgenoo
ten. Dien ten gevolge bepaalde het Hoofd-bestuur al aan
stonds ‚eene rondgaanden brief aan de distrikts-Commis
Sien, waarin haar deze aangelegenheid werd aanbevolen ,
en welke al spoedig de onderscheidene noodigingen ten
gevolge had , te dien einde in de nieuwspapieren ge

plaatst.
.
'
Het fonds, allereerst bjeengebragt , moet voor de ver
minkten van Waterloo en de weduwen en weezen‘ van de
destijds gesneuvelden blijven dienen ,‚ terwijl de ruimte
der giften, thans te verzamelen, nu en voor het vervolg

zal beslissen ,. in hoe verre nieuwe deelgeregtigden da
delijk zullen kunnen worden aangenomen, en hun leven

gedurende ‚' op de wijze bij het reglement bepaald, zullen
kunnen worden verzorgd.
HetHoofd-bestuur verwacht van deszelfs pogingen en
de ijverige medewerking der Distrikts-Commissien, ten
deze den besten uitslag, terwijl het zich voorbehoudt ,

in eene algemeene vergaderingof langs eenen anderen
weg , gepaste middelen te beramen , ter verdere regeling
dezer , voor alle weldenkende Nederlanders , zoo belang
rijke aangelegenheid.
‘

Amsterdam , den 30sten September, 1830.

l

Het Ëoĳrl-hestuur voarnûemd ,
En in deszelfs naam,
T. A. van Irnnxlncr ‚ Visa-president‘

H. Cnoocxswlr , Secretaris.

‚
UTRECHT,

‚ ‘

N“. 4.

den 34"‘ Ûctoher.

De komst of doorreize

van Prins Álbert van Pruissen en zijne doorluchtige ge
malin Prinses Marianne, vergezeld van Il. M. de Koningin,
‚op den 2de" dezer, heeft de gehechtheid ook van Utrechts

s
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bewoners voor het huis van Oranje op nieuw doen blij
ken. In lang heeft men zoodanige geestdrift niet gezien.
‘ Een corps studenten te paard, met oranjebanden om den
hoed, begaf zich naar den Hommel , om de doorluchtige

personen aldaar te ontvangen en als eerewacht te bege
leiden. Een gedeelte dezer eerewacht reed voor de rijtui
gen uit met twee vaandels , een oranje en een wit met
den’ Pruissischen adelaar , eenige reden op zijde der rij
tuigen en de overigen achter dezelve, drie aan drie.
Buiten de poort der stad stonden de overige studenten
dezer hoogesehool , met den senaat aan het hoofd , bene

vens duizende inwoners , alle met oranje versierd , welke
de doorluchtige personaadjes met een onafgebroken ge
iuich ontvingen en. door de stad geleidden , alwaar de
huizen met vele vlaggen‘ waren versierd en de ramen met
aanschouwers bezet. De optogt ging langzaam voort,
daar de rijtuigen , in den letlerlijken zin, door de jui
chende menigte meer gedragen dan getrokken werden.
De aandoening was groot en menigen vreugdetraan rolde
onwillekeurig van de wangen; de Koningin en de jong
gehuwden waren ook ziglbaar aangedaan. Het gejuich
der menigte nam steeds toe en overal wuifde men met
doeken uit de ramen en met‘ de hoeden in de hoogte.
Buiten de l/Vittevroilwenpoort, alwaar de rijtuigen van
paarden moesten verwisselen, waren de burgerlijke en
militaire‘ autoriteiten vergaderd, en stond een corps mu
zijkanten, uit liefhebbers en meesters zamen gesteld, die
volksliederen aanhieven , welke, bij afwisseling , door

het korps studenten gezongen werden.
De ‘ geestdrift
steeg hier ten top; men wilde geene paarden voor de rij
tuigen gespannen hebben, en door honderde lieden wer

den dezelve voortgetrokken. De Generaal‘ cTindal en de
Luitenant-Kolonel der‘ lanciers Boyen sprongen op de
koets, waarin zich de Koningin en Prinses Häiíanìie he‘
‘zonden, om de menigte toHbedaren te ‘brengen.’ De

‘\
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aanspraak van ‘eerstgemelde stilde dan

7

het juichende

volk , dat echter niet dan ongaarne de ‘koets verliet‘, ter

wijl de Luitenant-Kolonel op dezelve bleef zitten, om ‘
Hunne Koninkl. Hoogheden tot het dorp de Bilt‘ te verge-‘
zellen,

werwaarts

begeleidde.

ook de eerewaqht der studenten haar

Het vertrek

had omstreeks half drie ure

‘ plaats , en wel onder een algemeen gejuich der ontelbare
menigte, wier geestdrift onvoorbeeldelijk was.
.
H. M. de Koningin vergezelde het doorluchtige paar
tot Arnhem, en keerde ’‚s namiddags ten 3

ure door

deze ‚stad naar‘ ’s Hage terug, terwijl de jong gehuwden

hunne ‚neis naar Berlijn voortgezetten.
,

N“. 5.
WĲ WILLEM, m1 m2 Giwrm Gons, Koivme
DER NEDERLANDEN, Pnms VAN ORANJE ‚Nassau ,

GROOR-HERTQG‘ nu LUXEMBURG‘, ENL‘ENZ. ENZ.
Willende in‘ de tegenwoordige tijdsomstandigheden de
vereischte maatregelen van toezigt , nopens vreemdelin
‘gen
en doorreizenden
i‘ Gelet
op het rapport nemen;
van de departementen Van Justitie en

van Bi1inenlandsche zaken ;
‘
l
Den Raad van State gehoord,
‘
Hebben besloten en besluiten:
. '
‘
Art. 1. Onverminderd de verpligting ter stipte achtervolging del‘ verordeningen, opzigtelijk de buitenlandsche

paspoorten, mitsgaders

der

bepalingen van Art.’ 475,

‘n°. ‘2 ‚ van het wetboek op het strafregt , zullen alle
herbergiers,‘ logementhoudere, en in het algemeen elk

particulier persoon bj ‘vien iemand is gehuisvest, of in

8
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het vervolg mogt

huisvesten , die niet binnen die stad

afgemeerd‘ zĳne vaste woonplaats heeft,

gebonden zijn

om daarvan terstond, en uiterlijk binnen den tijd van
zes uren na de aankomst, kennis te geven aan de’ po
litie, en ten platten lande aan het hoofd van het ge
meente-bestunr, en tevens , ten behoeve van den vreem

deling, die zich dziartoe in persoon aan de politie of
het hoofd van het ‘gemeente-bestuur zal moeten vertoo
nen, te verzoeken eene veilígheidr-lcaart, welke gratis

en zonder zegel zal worden afgegeven, en bevhlten zal
den naam, voornaam en hoedanigheid van den vreem

deling en deszelfs signalement, benevens den naam ,
voornaam en hoedanigheid van dengeen, hij wien hij is
gehuisvest.
Art. 2. De aftegevene
zijn., gedurende den tijd
loop van dien termijn ,
door eene aanteekening

veiligheidskaart zal van waarde
van veertien dagen, en na ver
telken reize voor gelijk tijdvak,
op den rug der kaart’. te plaat

sen, kunnen worden vernieuwd.

Art. 3. Alle degenen , die moglen nalatig zijn om de be
palingen van dit besluIt stiptelijk na te leven, zullen wor

den gestraft met de ‘straffen en boeten bij artikel 1 van
de wet van den 6den Maart 1818 (Staatrblad na. 19), be
dreigd.

Art. 4.

‘

Met dezelfde straíYen zullen worden gestraft

allen, die‘ volgens art. 1 van dit besluit, tot het nemen

eener veiligheids—kaart verpligt zijnde, buiten staat of
onwillig mogte_n zijn , dezelve aan de beambten der poli
tie of justitie, op \derzelver aanvrage, te vertoonen; —

zij zullen‘ echter in dat geval terstond in verzekerde be
‘waringkunnen genomen worden.

Art, 5. Verdachte ‚personen , komende of gekomen zijnde
"uit de in opstand zijnde Provinciën, zullen‘door de politie
kunneni aangehouden en in verzekerde bewaring geno
_I

EN
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menworden. — doch zullen de Directeuren en Commis
sarissen van politie en hoofden ‘derigemeente-besturen
gehouden zijn , Van zoodanige aanhoudingen onmiddellijk
verslag te doen. aan den Gouverneur der Provincie, en
wijders, dien overminderd, de‘ aangehoudene personen
onmiddellijk en uiterlijk binnen driemaal 24 uren na de
aanhouding, aan den Oﬂicier van Justitie bij de Regt
bank van het ressort , binnen hetwelk de‘ aanhouding is
geschied , over te leveren, teneinde tegen de gearres

teerden naar bevind van zaken te procederen, of, daar
toe geene termen vindende, hen te stellen ter beschik.
king van' genoemden Gouverneur, welke hen, in dat
geval‘, naar bevind van zaken, zal doen terug voeren

naar de Provinciën van waar zij gekomen zijn, of anders
zoo nabj die‘ Provinciën , als doenlijk zijn zal.‘
Art. 6. Alle deiprovinciale en Plaatselijke verordenin
gen, te dezer materie bestaande, blijven van‘ kracht,

voor zoo ‘verre zij met ons tegenwoordig besluit niet
‘strijdig zijn, en zijn de provinciale en plaatselijke Be
sturen wijdeis bevoegd , om/, met in achtneming van ‘

art. 146 en art. 155 der‘ Grondwet, dienaangaande zoo
danigewerdere bepalingen te maken, als ‚zij, in verband
met het tegenwoordig besluit , znllen oordeelen te be‘
hooren.
i ‘
‘Art. 7. lïet tegenwoordig besluit zal van verbindende
kracht zijn op den dag van deszelfs plaatsing in het

Staatsblad,

‘’

.

‘

. Onze Minister van Justitie en van Binnenlandsche za-‘
ken zijn belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst’ en, door de
zorg van het departementvan Binnenlandsche‘ zaken ,
in alle steden en gemeenten door aﬂezing‘, aanplakking
of rondzending aan de huizen, ter kennisse der ingezete

nen zal worden gebragt.
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Gegeven te ’s Gravenhage , den 94"‘ October des jaars
1830, van Onze regering het zeventiende.
WILLEM.

Van wege den Koning,
J. G. na ME! van Srasrrxsax.

Uitgegeven den negende’: October 1830.
De Secretaris van Staat,

J. G. na Mrr YAN Srarsrsrsx.

No.

6.

PROGLAMATIE
WIJ WILLEM, nu ĲÈ GRATIE Gons, Komma
mm

NEDERLANDEN a

Prins

van‘

ORANJE-NASSAU s

GnooT-Hnaroo van LUXEMBURG, enz. Enz. enz.
Aan alle die dezen zullen zien. of hooren lezen, salut!
Getrouw aan den eed op de grondwet gedaan , en over

eenkomstig de verpligtingen , die
ten aanzien Onzer
Bondgenooten vervullen moesten, hebben Wij tot hiertoe
vruchteloos alle middelen tot demping van den gewapen

den opstand in de Zuidelijke gewesten beproefd. Door de
zich, met verbazende snelheid , opgevolgde gebeurtenis
sen ‚buiten staat om de getrouwe ingezetenen aldaar te
gen de ‘overmagt te beschermen, gevoelen Wij dat het
noodzakelijk is thans‘uitsluitend bedacht te wezen op het
’ welzijn van die deelen van het Rjk, wier onwankelbare
trouw aan Ons Huislen. aan de instellingen eener welge
‘ordende maatschappij , ook nu weder zóó ondubbelzinnig
aan den dag is gelegd.
Gij ziet hoe spoedig de beginsels , waardoor eene be-À

klagenswaardige

menigte in beweging is gebragt, tot‘de

. ‚KI-h‘ '

‘FÎN BIJLAGEN.

u

vteesselijketeîiemmeren hebben gevoerd.

Uwe bedacht‘- '

zaamheid , uw pligtgevoel, uw opgeklaarde ‘zin voor
waarheid ‘eii regt, bovenal het geloof aan GOD, die ‘de
wreker der ongeregtigheid is, behoedt u om door den
stroom te worden medegesleept. De handhaving van die
vrijheid , welke ‘in de Vereenigde Nederlanden eeuwen
lang gehloeid heeft, zou ‘alsdan , welligt vooraltijd , On
mogelijk, en. uw.verderf onvermijdelijk zijn.
‘Uwe krachten , bewoners dier getrouwe gewesten! wor

den in deze oogenblikken tot bescherming van uw ge»
hoortegrond vereischt. De toestand van dit Rijk vordert,
dat eene algemeene waiiening te dien eindc spoedig tot
stand gebragt zij i en dat dezelfde veerkracht ‚ die elders

tot vernieling aahgewend wordt , ‚hier tot behoud van al
wat u dierbaar en‘ heilig is ‚’inhet werk worde gesteld.‘

De Grondwet ‘ächrijfltiin omstandigheden gelijk die waar
in wij thanszijn geplaatst, het dragen der wapenen voor,
als eene der eerste Pligten van het Rjk. Dit’ voorschrift
komt met uwe yvensqhenovereen ; Welaan! 1‘: WAPEN op

de dringende bede van uwen Vorst.
zaak van orde en regt.

TE Warm‘. voor de

TE WAPEN onder ontmoedig en

biddend opzien tot den Almagtigen GOD, die Nederland en
Oranjezoo dikwert‘ uit de grootste gevaren heeft gered.
Wij gelasten de hoofden der stedelijke en plaatselijke
besturen onmiddellijk de malatregelen te nemen,‘ door
welke deze vrijwillige wapening, naar gelang van de on
derscheiden gesteldheid der localiteiten , met den mees

ten spoed en op de meest doeltreffende wijze plaats heb
ben kan.
zullen tot regeling derzelve , ‚Onzentwege,
spoedig‘ de noodige voorschriften ontvangen. Voor ‘de
aanvankelijke maatregelen worden geene bjzondere bepa
lingen vereischt , vermits hetgeen te doen valt , door va‘derlandsliefde wordt aangewezen.
En zal deze alomme‚ worden aangekondigd en aange
‘

‘i
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plakt, waar zulks te doen gebruikelijk is, en voorts in
het Staatsblad worden ‘geplaatst.
Gegeven te ’s Gravenhage ‚ den 5tien October des jaars
1830 , van Onze regering het zeventiende.
(Geteekend)
\

(geteekend)

WILLEM.
Van wege den Koning ,
J. 6. nr‚ Me! van Srsszrxrnx.

N°. 7.
WĲ WILLEM n11 na GRATIE Gons, Komma nrm
NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, Gnoor

HERTOG van LUXEMBURG, enz., enz., enz.
Gezien de artikelen 97 en 98 der grondwet ;
Gelet op den tegenwoordigen toestand van een groot
gedeelte der Zuidelijke provincien;
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen, dat de
aanstaande gewone zitting van de Staten-Geneeaal , za.l
gehouden worden te HGravenhage.

.

En zullen afschriften dezes worden gezonden aan de
departementen van Binnenlandsche zaken en van Finan

cien alsmede aan de Algemeene Rekenkamer tot infor
matie en narigt 3 zullende voorts dit beslnit in het
Staatsblad worden geplaatst.
’sGravenhage , den 8m“ October 1830.
WVILLEM.

Van wege den Koning,
J. G. m: Mar van Srnrsrxnnx.

Uitgegeven den achtsten October 1830.
De Secretaris van Staat, ‚
J. G. m: Mm! van Srxziìrxsitx.

r

‚
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N“. 8.

WĲ WILLEM m: m; GRATIE Gons, KONING mm

NEDERLANDEN, PRINS ‘VAN ORANJE-NASSAU , Gnoor‘
HERTOG‘ van LUXEMBURG , ENZ.’ ENZ. , nsz.
P
Gelet op de vertoogen , zoo door eenige kamers van

koophandel als door andere belanghebbenden bij Ons in
gebragt nopens den gestremden aanvoer van inlandsche
steenkolen;
‘

En willende, door gepaste maatregelen, zorgen, dat
het tegen den naderenden winterniet aan den noodigen
voorraad van brandstoffen ontb1‘eke , zoo voor de behoef

ten der fabrijken als voor huisselijk gebruik:
i Op het voorstel van Onzen Minister van den Waterstaat,
de Nationale Nijverheid ‘en de Kolonien, en van Onzen
S'taatsraad, Administrateurder directe belastingen, in- en.
uitgaande regten. en accijnsen ,
Den Raad van State gehoord;
Hebben besloten en besluiten:

Art. 1. Wij verleenen op den invoer van steenkolen
en kolengruis , voor zoolang de omstandigheden aan Ons.
zullen voorkomen dit te vereischen , eene premie , gelijk
staande aan hetiregt, op den invoer van vreemde steen
kolen bepaald, met de daarbj behoorende opcenten, .
2. De premie, bij het voorgaande artikelitoegestaan ,
zal eerst ophouden betaald te worden na verloop van eene

maand, volgende op de‘ dagteekening van Ons besluit,
waarbj het‘ tegenwoordig besluit mogt worden ingetrok
ken.
Onze. Staatsraad, Administrateur voornoemd is belast

met de uitvoering van dit besluit , hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst.
‘
‘

14
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Gegeven te ’sGravenhage den Ssten October des jaars
1830 , van Onze regering het zeventiende.
'

WILLEM’.

van wege den Koning,
J. 6. n: nu: VAN' Srnmxznx.

Uitgegeven den avlisten October , 1830
de ‘Secretaris van Staat,
J. G. na MEĲ VAN srnrzrxrnx.

N°. 9.
‘ WIJ‘ WILLEM, nu na Gmvrin Gons , Komma man
NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, Gaoor
Hnmoo vaN LUXEMBURG, mm, enz., Enz.
Gezien Ons besluit van den 4den dezer maand (Staats

blad no. 61), betrekkelijk de formatie van een gedeelte
van den Isten ban der dienstdoende schutterijen;
In aanmerking nemende, dat de omstandigheden ge

biedend vorderen het nemen van de krachtdadigste maat
regelen om de Noord-Nederlandsche gewesten te beveili

gen tegen alle mogelijke onderneming uit die deelen des
Rjks welke tegen het wettig gezag in opstand zijn;
‘Willende dien ten gevolge alles voorbereiden wat noo‘
dig is tot eene eventuele oproeping van den landstorm;
Gezien de 4de afdeeling der wet van den llden April
1827 ‚ (‘Staatsblad na. 17);

Gezien‘ het gezamentlijk rapport van de departementen
van Binnelandsche zaken en van Oorlog;
Hebben besloten en besluiten :
Art‘ 1‘. Tot volledige formatie‘ van den tsten ban der
dienstdoende schutterijen ‚ de reserve daaronder begrepen ,
zal onverwijld het juiste getal der gehuwden‘ ‘zender kíìîuh‘

__‚

‘ĳu

'

‚en BIÌLAGEN.‘

‚

‘

.
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ren onder de leden dier schutterij worden opgenomen‘, en
gevoegd , hij het reeds opgenomen gedeelte van‘ denzelf‘
den ban.

‘

.

Art. 2. Er zalu.ten spoedigste worden overgegaan, tot
de oproeping der rustende‘ schutterijen en de formatie van
den lsten han ‚derzelven. ‘
‚
Art.. 3. Na aﬂoop van de formatie van den lsten hanw

in artikel; 1 en 2 vermelde schutterijen , zal terstond
worden overgegaan tot die van den Qden en vervolgens
tot die van den öden han uit de dienstdoende en rusten

de‘ schutterijen, de reserve daaronder begrepen‘Art. 4. De 1ste , 2de en 3de han der voormelde schut‘
terijen, zullen , zoodra mogelijk , opvolgelijk worden ge
wapend, en wel de 1ste ban overeenkomstig artikel 26
van Ons hesluit van den 4den dezer, (Staatsblad na. 61-)
Art. 5. ‚Yoorloopig zal alleen de 1ste ban van de ver‘ ‘

eischte uniforme kleeding worden voorzien.
Art. 6.

De wapenen en het ledergoed der oude schut‘

terijen zullen dadelijk worden opgevorderd, en voor zoo
verre bruikbaar, intussclíen aan de leden van den Qden
ban worden uitgereikt, ten einde daarvan gebruik‘ te ma

ken , ’ tot tijd en‘ wijle dezelve tegen nieuwe zullen worden‘
verwisseld.

Art. ‘7. Al de Compagnien,’ welken den eersten‘ ban
der dienstdoende en rustendeechutterijen uitmaken‘, dra

gen den naam van Iceur-Compagnien; en zal de formatie
dier kompagnien ,‚ alsmede die van den Qden en 3den ban,
in hataillons of afdeelingen, waarin de respective 60u.‘
verneurs , zich door de in hunne provincie aanwezige
Militie-Commissarissen, zullen kunnen doen adsisteren,‘

plaats hebben op den voet als bj Ons besluit van den
4den dezer , (Staatsblad na. 61) , is. bepaald.‘

Art. 8. Zoodra in eene provincie de rustende schutte
rijen van den lsten ban, alsmede de 2de en 3de hans ,
zullen zijn georganiseerd, zal daarvan op gelijke wijze

16
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rapport worden gedaan, als bij Ons bovengemeld besluit
is bepaald, met bjvoeging der voordragten tot benoeming
der reeds voorloopig gedesigueerde oflicieren.
Art. 9.

De othcieren en onder-oﬂicieren voor de te for

meren Compagnien rustende schutterij van den lsten ban,
zoowel als van den ÏZden en 3den ban , zullen bij voor

keur gekozen worden uit die der tegenwoordige of vorige
schutterijen , en voorts deswege gehandeld worden als hij
Ons meergemeld besluit van den 4den dezer , (Staatsblad

na. 61) is bepaald en nader op den daarbij gevoegden
staat is aangewezen.
Art. 10.. De 1ste ban , zal , overeenkomstig art. 11 van

Ons meergemeld besluit in den wapenhandel worden ge
oefend, om, zcodra noodig, tot verdediging van den va‘
derlandschen grond te kunnen dienen.
‘
Art.’ 11. De 2de ban zal eenmaal ’sweeks in den wa
penhandel worden geoefend, en geheel of voor zoodanig
gedeelte als noodig is, worden gebezigd tot handhaving

der rust in de respectiv? gemeenten.
Art. 12. Ten einde de oefeniiig bj de artikelen 10 en
en 11 vermeld overal behoorlijk te doen plaats hebben,
zal voor de plaatsen , alwaar niet oogenblikkelijk be
kwame ínstructeurs aanwezig zijn, door de Gouverneurs
der belanghebbende Provinciën onverwijld eene oproeping
geschieden van gegageerde of ook gewezene militaire on
deroﬁcieren, welke geschikt zijn om de noodige instruc
tie te geven, enwaarvan de bezolding door het departe

‘tement van oorlog zal‘ geschieden; terwijl overigens,
door het gemelde departement daarbij nog zullen worden
toegevoegd de geschiktste onder-ofﬁcieren en korporaals
der garnizoens-Compagniën , waarbj dezelve door geringe‘
sterkte aan manschappen kunnen worden gemist.
Art. 13. De 3de ban zal voor als nog niet in den wa
penhandel behoeven te worden geoefend , maar met den‚

‘

EN BIJLAGEN.

,

47

Ëden‘ ban voor zoo veel noodig medewerker! tot bandha‘ ‘
ving der rust in de gemeenten.
Voor zoo. verre dit ten gezegden einde ontoereikende

mogt zijn , zal het aarrde plaatselijke Besturen vrijstaan
om verder daartoe zoodanige personen in hunne gemeenten

uit te noodigen , als zij‘ er het meest geschikt ‘voor zul-‚ '
len oordeelen.

Art.‘ 14.

‘

‘

‘

De plaatselijke Besturen zullen‘het toezigt

hebben over de wapenen en wapenrustingen van den
‘Qden en ‘Bden ban en dezelve alleen dan voor‘ zoo veel

noodig ‘uitreiken , ' als voor de exercitiën en de dienst
vereischt zal worden.
‘’
’ Art. 15.‘ Het remplacernent bij den alsnu volledig ge
maakten lsten‘ ban , zal geschieden zoo als bepaald is bj
‘de artikelen 18 en 19 van Ons meerg'emeld’ besluit; dat
bij den Qden en Sden ban , op gelijken voet, doch zal de
ouderdom zich daarbj tot 40 jaren mogen uitstrekken.
Art.

15.

Er zal dadelijk tot de 'zamenstelling

vau

‚whuttersraden „bj de’ rustende schutterijen worden over
gegaan, met voordragt ter benoeming van Auditeurs bij
dezelve, overeenkomstig artikel 75 der wet , en zal ‘te
vens te dien aanzien, zoo vrelals omtrent de verrigtin

gen van die schuttersraden Ons besluit; van den 25"" Mei
1829 (Staatsblad, no. '38) van toepassing zijn, terwijl be
trekkelijk de ‘tucht- en regtspleging bj de gemelde schut“
terijen, gehandeld zal worden als voor de dienstdoende

schutterijen is bepaald.

Ö

h ‘

‘ v" ‘ ‚í

Onze Minister van Binnenlandsche zaken, en de Direcé
teurîGeneraal van Oorlog zijn ,

elk voor zoo veel. liem

betreft, belast met de uitvoering dezes , waarvanafschrif
‘ ten ‘zullen worden gezonden aan Onze beminde Zonen den .

Prins van Oranje, Kolonel-Generaal der schutterijen , en ‚
aan den Admiraal en Kolonel-Generaal, aan Onzen MinisÄ’

ter van Financiën, en aan de Algemeene Rekenkamer,
2
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tot informatie en narigt , en hetwelk‘ in het Staatsblad
zal worden geplaatst.
.
.
‚
‚ ..
‘Gegeven te üstìravenhage den Uden October desïjaars
1830, van Onze regering het zeventiende.
i‘
.

-‘

-

WILLEM.

van wege den Koning,

J. G. m: met: vnî Susssxlax.
Uitgegeven den elfìlen October , 1830
de Secretaris van Sìaat,
1

.

‘

J. G. m: mars van srasrrxrax.

.

N°. 10.

’

WIJ WILLEM, m: m’. GRATIE Gons , Konmcìnea

Nnnunzannan, Pnms van ORANJE—NASSAU, Gnoor
HERTOG’ van Luxumnunc, enz., enz., enz.
Willendo in afwachting van de nadere vast te stellen
wettelijke bepalingen, voorloopige maatregelen nemen
ter beteugeling van bedrijven en ‚woelingen, welke kwa—
‚lijkgezindeu, zich zouden mogen veroorloven, om in de
‚getrouw geblevene provincien van het Koningrijk, de
gemoederemin gisting te brengen, en den opstand ‚ ware
_hetmogelijk, voort te planten;

‚

‘

Op de voordragt der departementen van Justitie en van
Binnenlandsche zaken;
Den Raad van State gehoord; i
' ‘Â

" ‘Hebben besloten en besluiten;

'

’

Art. l. Onverminderd de gevallen ‚ bij het wetboek op
het Strafregt en‘ andere wettelijke verordeningen voor;
‘zien, zullenlmetde strafÎen, bij art. 1 der wet van den
‘ô'den Maart‘ 1818 (Staatsblad 110.19), vastgesteld , worden

gestraft degenen, welke zich, door openlijke gesprekken
1

'

v

nu BIJLAGÉN. "
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uitroepingen of oproùrlìreten , het dragen of uitsteken van;
oproerleuzeny ‘hef inzamelen of verstrekken vahlggelden 5
of anderen ondèrstand , ten behoeve van de Òpstantlelin-‚ì

gen in sommige Zuidelijke prdvlnciënbf op eenige a‘úde
_re Wijze, zullen hebben doen kennen als voorsfanders
of begunstigers vim dien opstand‘.
‘Àrt. ‘2‘. Het tegehwoordige besluit zal van kracht zijn

van den dag , waarop hetzelve in het Stgatè.’âlad zal zijn
geplaatst.‘

’

j

‘

‘Onze hllnistel‘ van Justitie is belast met de uitvoering
van dit besluit, hetwelk in het Staüfsblad zal‘ worden
gedrukt.

1

‘

‘

‘

‘Gegeven te Ë‘Gràtvenhage , den 11de“ Gclobei‘ deá juièrs
1830 , van Onze regering hetwerentïendz.
‘

‘ ‘‘

"WILLEM;

J. G.Van
1m wegeïíen
M“ nu Stmdilììx.
Konihgîj.

Uitgegeven den ‘eĳdbw October 1830.
‘

“

De Secretaris úanüiüat}

JLG. m; Mm’ vaeitiâwuzmlltﬂ ‚.
"‘,

t.
'\

N°. M.
WIJ“ WILLEM,
Dim ‘NEDERLANDEN ,

Ó

. j.

m1 DE GRATIE Gene‘, Kolen“;
Pmrzs VAN ORANJE-NASSAËP,‘

GnoowòHsiìroe nu LUXEMBURG,‘ m2. nnz. ‚muzeî " ï‘ I"
In aanmerking nemende dat een aantal Rijksî dit anî‘.
dere ambtenaren, zich met een lofwaardigemĳver aan‘
‚melden, om op onze oproeping , ixí de tegenwqordige om”

standiglìeden , vrijwillig le dienen, en dat het nooclzakù‘
lijk is , om‘ ten allerspoedigste bepalingen vastle stellen,
wegens de wijze‘ waaroP
aan hun verlangen , zdnder‘ ui‘
‚

*

;

‘
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deel, in andere opzigten, voor het Rijk, kan worden
voldaan ; dat ook in het algemeen , aan personen, als vrij

willigers uittrekkende , eenige verzekering behoort te
worden gegeven , dat het Vaderland hunne diensten , bij
onverhoopt overlijden of verminking, hetzij aan hnnne
achterblijvende
gedachtig aan debetrekkingen
treffende bewijzen
zal erkennen;
van Vaderlandsliefde,
en dat

welke wij in 1814 en 1815, door vrijwillige bjdragen
van niet uittrekkende personîn, moglen ontvangen, niet
.

aarselen willen, om ook hen wederom in de gelegenheid

te stellen, om van hunne zucht voor het welzijn des
lands te doen blijken;

‘

Gelet op hetgeen daaromtrent vroeger , bij Ons besluit
van den Qôsten Maart 1815 , no. 16, is bepaald geworden;

De departementen van Oorlog en van Binnenlandsche
zaken gehoord;

Hebben besloten en besluiten:
Art. 1.‘ Alle ambtenaren,‘ geëmploîjeerden of bedien
den, hetzij van steden of gemeenten , die verlangen mog
ten, zich, gedurende de tegenwoordigen omstandigheden,
hetzij voor de dienst te paard of te voet vrijwillig te en
gageren, of die met het mobiel gedeelte der schutterijen,
uit hunne woon- of standplaatsen zouden moeten vertrek
ken , zullen daarvan aan hunne superieuren moeten ken
nis geven; en hunne bewilliging daaromtrent vragen.
‘Art.‘2. Indien de vergunning slechts eenigzins, zonder
nadeel voor ’s Rijks dienst kan worden verleend, zal die

dadelijk worden gegeven, terwijl ingeval zulks uit dien
hoofde niet kan geschieden, dit alsdan aan den daarbij
betrokken ambtenaar zal worden medegedeeld , en aan

hem' worden te kennen gegeven, dat hij, voor eerst in
zijne betrekking niet kan worden ontbeerd, en daarin

voor de algemeene belangen des Rjks nuttiger wordt ge-’
acht dan in de militaire dienst; zullende zoodanig amb‘
tenaar , daarbj tevens, Onzentwege , worden uitgenoodigd
2
‘

EN
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ar

om in de plaats alwaar hij zich bevindt tot handhaving
van rust en orde, mede te werken.

Art. 3.

Aan ons zal van alle dienst aanbiedingen van

‘ambtenaren , door elk departement van Algemeen Bestuur ,

een generaal verslag worden aangeboden, en van deze
pogingen ten goede aanteekening worden gehouden, op
dat daarvan., ten allen tijde , zou kunnen blijken.‘
Art. 4. De ambtenaren, die de vergunning tot vrijwil
lige dienstneming volgens art. 1 en 2 zullen hebben ver
kregen, behouden hunne posten en bedieningen, en zul
len gedurende hunne afwezigheid drie vierden van hunne

jaarwedden, belooning of bezoldiging blijven genieten,
Deze beschikking zalook van toepassing wezen op zoo
danige beambten bj het Algemeen Bestuur, die‘, zonder
eenig vast traktament te genieten, op eene belooning bj
het‘ uur of bij het blad werkzaam zijn; zullende hetgeen
‚ hun, te dier zake, over de laatste zes maanden is uitbe
taald, als maatstaf worden genomen, tot berekening

hunner gewone bezoldiging.
Art. 5. De departementen van Binnenlandsche zaken
en Van Oorlog zullen aan Ons, zoo doenlijk, eene nadere
voordragt doen , omtrent de wijze waarop de diensten van

alle uittrekkende vrijwilligers, die der schutterijen er on
der begrepen, en in het algemeen van hen die niet val
len in de termen der bestaande reglementen op de mili
taire pensioenen‘, bj onverhoopte verminking of overlij
den, hetzij aan hun of aan hunne achterblijvende be
trekkingen zullen kunnen worden erkend, daarbij acht
gevende op de omstandigheden van hen, die door het be
zit van eigen middelen, zoodanige ondersteuning niet
zouden verlangen of behoeven; en eindelijk op onze be
geerte , om de vaderlandsliefde en trouw , in deze oogen

blikken betoond, later door eenig blijvend bewijs van
aandenken te beloonen.
Art. 6. Wij verklaren dat de pogingen‘ van zoodanige
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personen , welke zelve niet kunnen uittrekken , om , het‘

zij door geldelijke bijdragen, hetzij door het leveren van
wapenen, uitrusting-stukken , of andere behoeften, hetzij

door het bezorgen‘ en ekwiperen van vrijwilligers, ook
het hunne bij to dragen om de vrijwillige waponing te
bevorderen ‚ met welgevallen ‘zullen worden beschouwd ,

en met erkenlenis voor de zaak des vaderlands door Ons
sullen worden aangenomen.

l

’

‘Te dien einde zullen, door de zorg van het departe
ment van Binnenlandsche zaken, bij de respective Go

meentebesturen , dadelijk, onderscheidene registers tot de
voormelde einden strekkende, worden geopend, en door
de lgatste tevens worden‘ gezorgd dat, voor zoo verre
‘door hen, die, in voege voorschreven, de vrijwillige wa
pening willen bevorderen, hetzij zonder dezelve, ge

heimhouding wordt begeerd van hunne namen‘ en ‘giften,
. aan dat verlangen worden voldaan.
Al de departementen van Algemeen Bestuur, inzonder
heid die van Binnenlandsche zaken en van Oorlog , zijn

belast met de uitvoering van dit besluitrhetwelk in de
Staats-Courant zal worden geplaatst.
‘
Gegeven‘ te ‘s Gravenhage, den 11d" October des jaars
1830, het zeventiende van Onze regering.
WILLEM.

‘Van wege den Koning,
J. G.‘ m: Mar VAu Srnzrxznx.

‘ L’

No‚

Dit adres was mede onderteekend door den bekenden‘
Graaf‘ nu‘ cmrs en den Baron m: ’srissùîin.

m‘ BIJLAGEN.‘
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WĲ WILLEM, 1m m’. Grrnz‘ ‘Gans’, Koiîìîie
mm NEDERLANDEN, Pnms van‘ Oiìsism -NASSAU ,

GROOR-HERTOG vaN Luxnmnuiie, ENL‘EN’Z- ENZ.
In aanmerking nemende, dat de tegenwoordige toe
stand der Zuidelijke provinëiën van het Rijk de werking
van‘ het algemeen Bestuur die gedeelten van dezelve ,

waar de orde en rust nog zijn bewaard gebleven, uit de
residentie ’s Gravenhage , grootelijks belernmert; ‘
Tvillende daarin voorzien en tevens de gelegenheid daar
stellen , om de pogingen van welgezinde ingezetenen der

bedoelde Iîirovinciën‘ tot herstel “van ‘orde en rust daar
waar dezelve gestoord zijn, nîeer onmiddellijk te bevor
deren;
‘
'
‘
'
‘
Gezien het adres , Ons, den lsten dezer, door een aan

tal notabele ingezetenen dier Provinciën aangeboden;
Hebben besloten‘ en besluiten: ‚

.

.

Art. 1. Aan Onzen beminden Zoon den Prins van Oranje
wordt opgedragen de tijdelijke waarneming , in ‘Onzen
naam , van het Bestuur over alle die gedeelten der Zlui-ì
delijke Provinciën , waar het grondwetlige gezag erkend
wordt.
‘
t
’
Art,
2.
Hijzal
zijne
residentie
vestigen
in‘ " stad’ Ant
werpen.
i
”
Art. 3. Hij zal de pogingen, welke door welgezinde
ingezetenen mogten worden aangewend om die gedeelten,
waar de orde gestoord is, ‘onder het wettig Bestuur terug ‘
te brengen , door middelen van bevrediging _zo0 veel mo
gelijk bevorderen ‘en ondersteunen.
Art. 4. Onze Minister‘ Staat, Hertog vaa Ursel, en Onze
Ministers voor‘ den Waterstaat , de Nationale Nijverheid
en de Kolonien’f en van Binnenlandsclie zakeniworden aan

Onzen beminden Zoon den Prins van Oranje toegevoegd,
1
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ten einde hem, onder zijne bevelen , in dat bestuur tij
delijk behulpzaam te zijn.
Art. 5.

Onze Staatsrnden =
Baron ‘Tdneihan,
J. van ‚Toen‘,
Jhr. O. Sulliwan de Gran,

V. M. J. Ju Bois‘,
l. J. Ilejphins ,
T. Dotrenge, en
0. Ze (Ìlzrcq,

zullen Onzen beminden Zoon , den Prins van Oranjemaar
Antwerpen volgen, om hem van Raad te dienen in alle
zaken ‚ waaromtrent de Raad van State moet worden ge

hoord, of waarover hij zal verlangen hen te raadplegen.
De Refercndarissen van de eerste en tweede klassen bij

. den Raad van State , Mr. ‘C. Huuglze en H. Graaf de Bail
jet, en de Commiezen van Staat Jhr. E. H. N. de C/zertret
de Hamﬁ en E. J’. ‚Îaos ter Beert, zullen bij dien Raad
werkzaam zijn.
Afschriften dezes zullen worden gezonden aan Onzen

beminden Zoon den Prins van Oranje, aan Onzen bemin
den Zoon Prins Frederik der Nederlanden, Admiraal en
Kolonel-Generaal ,

aan

Onzen Minister‘ van Staat en aan

Onze Ministers voornoemd, aan Onze Staatsraden voor-‘
noemd , aan de Referendarissen en Oommiezen van Staat
voornoemd, en voorts aan de Hoofden der departementen

van Algemeen Bestuur en aan de Algemeene Rekenkamer,
tot informatie en narigt.
‘
Gegeven te "s Gravenhage , den 4de“ October 1830.
(Geteekend)

WILLEM.
Van Wege den Koning ,
J. G. na Mrr van Srnzrrxritx.

(geteekend)

‘

____

.._-__.

,

’

‘

—
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N°. 14.
Stadgenooten! [De Komma roept U op, om U Vrijwillig.
‚ter wapening aan te melden. Hij kon eene algemeene
wapening vorderen. De Grondwet noemt het in,omstan‘
digheden als de tegenwoordige eene der eerste pligten. De
Komma roept U ter Wapening, om brave en rustige Inge-J

zetenen te beschermen, om moedwil en onrust te be
‚ dwingen en af te weren!
Inwoners dezer Hoofdstad! handhaaft haren luister als
Hoofdplaats van orde‘, rust en veiligheid. — Houdt, be
waart bovenal dezen‘ roem. — voegt daarbij dien moed
en, als het oogenblik daar is, dien van dadelĳ/îe dienst
betooning, De KoKmG roept U te Wapen amor de zaak van
orde en regt.

roepen U met Hem ter Inschrĳting tot

verdediging der heilige zaal; wan orde, legt, wet, haard

steden en Kuurne! Z. M. heft dezen Wapenkrcel; aan , on
der het ontmoedig eri biddend opzien tot den Almagtigen
GOD, die Nederland en Ûranje zoo dikwerfgered heeft.

Aan deze betuiging kent men den Vorst, en zijne gods
vrucht. Het ootmoedig vertrouwen op GOD geeft rust en
kracht. Moedwil en eigenwaan kweken misdrijf en ge
weld. Het monster van afval, plundering enbrandstich
ting vernielt eigen welvaart en verscheurt eindelijk zich
zelve. Het heeft ’sKonings goedheid en lankmoedigheid
tot dit oogenhlik nog niet uitgeput, al‘ te lang getergd,
en vertoont zich thans in zijne ware-natuurlijke gedaante.
Nu kennen Wij het, maar ook nu kunnen, nu moeten
wij ons gereed houden om , opgeroepen, het moediglen ‘
openlijk te wederstaan.

Wat zou het zijn zoo het onze

Landpalen indrong; en, na vergeefsche lastering onzer

brave Krijgslieden , die het moedig tegenstonden, ‚zijne
wraaklust aan ons bekoelde? ‚

De Kormw vestigt, naast GOD zijn vertrouwen op U.
Beantwoordt daaraan , en stelt U ter beschikking van on
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zen Algemeenen Vader, den Vader des Vaderlands. Laat
uwe namen opteekenen ter handhavlng van rust en orde,
ter bewaring van eigen pand en goed. Sluit u vast aar:
den Konrsc, en, moet het zijn, schaart u onder die va

nen waaraan ons geliefd vaderland in de benaauwdste
tijden steeds zijne redding verschuldigd was, en ook thans‘
onder GODS zegen, m0 wij vertrouwen, verschuldigd zijn
zalr
‘
Amsterdam , den 8ste’; October, 1830.
Burgemeester en Wethouderen voornoemd ,

r. VAN DE POLL,
Ter ordonnantie van dezelve,
W. J. BACKER.

No. 15.
r

AMSTERDAM, den 12den October.

Indien ‘onder de ‚ge

wigtige omstandigheden , welke wij beleven, eene eenige
bedenking den algemeenen ijver voor Vorst ‚en Vaderland
bedwingen kon, was voorzeker de nog nader liggende ‘
zorg voor Huisgezin, Vrouw en kinderen, welke velen
niet toeliet te vergeten , wat er gedurende huin afwezen
van deze waarde panden worden moest, en wie , terwijl ‘

Vader en Kostwinner zijnen burgerpligt vervulde , in der- ‚
zelver onderhoud zou voorzien. Aan deze regtmatige be
zorgdheid is te gemoet gekomen geworden door de vol
gende uitnoodiging , tot de weldenkende Ingezetenen de
zer Stad gerigt‘ door de Commissie , welke zich ‘onder het
Voorzitterschap van den Edel Achtbaren Heer Burgemees
ter dezer Stad

gevormd heeft.

‘

‘en BIJLAÏÊEN;

‘

a’

STADGENOOTEN!
De Vorst, door de Voorzienigheid aan het hoofd van

het vrije Nederland gesteld , heeft geoordeeld dat den tijd
daal’ was, op welken de schutterijen in dit gedeelte van
het Rjk , ter verdediging daarvan , opgeroepen behoorden
te worden.
‘
Tot behoud onzer Nationale onafhankelijkheid, tot ver
dediging onzer aloude grenzen, tot bescherming onzer
vrijheid, zal een gedeelte onzer medeburgers zich welligt
spoedig scharen onder de Vanen, waaronder onze‘ Krijgs-

lieden reeds ten strijde gereed staan.
Onze vvenschen zijn bekroond; wat er ‚ook gebeure,

het dierbaar Vaderland ziet ziclrniet ontbloot van verde’
digers.
Maar wat zal, terwijl een heilige burgerpligt of moedi‘
ge keuze een gedeelte onzer Stadgenooten aan hunne ge
wone bezigheden onttrekt, het lot zijn derlîuisgezinnen

van die genen onder hen , Wier dagelijksche arbeid voor
die Huisgezinnen den kost Won T‘
s
Daarvoor moet gezorgd worden. Dit denkbeeld heeft
uwe harten getroffen; ‘het heeft ons aangespoord ons te
vereenigen onder de leiding van het Hoofd van ons Ste
‚ delijk’ Bestuur.
Achtingswaardige Mannen hebben zich sints jaren ver
dienstelijk gemaakt door het bijeenbrengen van bet Fonds:
Til’ Janmoediging ‚‘oor Je

Gewapende Dienst; zij hebben

nog onlangs eene nadere uitbreiding daaraan gegeven,
welke met de tijdsomstandigheden in verband staat. Het
doel echter, waarvan wij ons , onder uwe medewerking,

de bereiking hebben voorgesteld , ‘brengt,’ uit deszelfs
aard, eene meer Stedelijke vverkzaamheirl mede g‘ en kon

‘derhalve binnen hunnen kring niet vallen. ‘
‚Er moet geaorgcbworden voor de Vrouwen‘, Kinderen‘,

Qnders of‘ andere. betrekkingen‘, van hen die aan de âteÂ
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delijke dienst ‚gewijd, hetzij vrijwillig, hetzij krachtens
de wet hunne Stad verlaten om het gemeene Vaderland
te gaan verdedigen.
Voor zoo verre die betrekkingen door deze afwezend
heid tijdelijk van eenen onmisbaren kostwinner verstoken
worden , en geene andere tegemoetkoming erlangen , moe
ten zij voor gebrek beveiligd zijn.
Dit is burgerpligt; dit vordert ds nationale eer; dit vor
dert het welbegrepen belang. Door U in de gelegenheid
te stellen een Fonds daartoe bjeen te brengen , waarvan
de bewaring en het nuttig gebruik verzekerd wordt ‚heb
wij gemeend, een den Vaderlande en aan onze Vaderstad

nuttig werk te verrigten. Hetgene uwe milddadigheid
meer mogt bijeenbrengen , dan tot het bepaalde doel noo
dig mogt zijn, zal voor de algemeene armen bestemd
worden.
Wij zullen de eer hebben rond te zenden billetten van
‘Inschrijving , welke wij binnen acht dagen terug zullen
‘doen halen; terwijl wij later, wanneer de werkelijke uit

‚trekking der Schutterij zal plaats hebben; het beloop der
Inschrijvingen zullen doen ophalen op quitantiën, onder
teekend door twee uit ons midden.

vleijen ons , het karakter en de gezindheid onzer
Mede-Stadgenooten te kennen. Vaderlandsliefde en mensch
lievendheid maken daarvan de uitstekende grondtrekken
11it.
‚
Wij gelooven dan ook op uwe ruime en milde mede
werking te mogen rekenen. — Waar zich eene echte Ne
derlandsche Regering aan het hoofd der welgezinden
‚weet te plaatsen, niet om te overheerschen, maar om

eigen haardsteden en waarachtige vrijheid te verdedigen,
daar weten wij , dat ieder onzer gewillig elk offer brengt,
dat het Vaderland regt heeft van ons te vorderen. Niets
moet gespaard worden om dit edele doel te bereiken. Het
‚ Vaderland , de menschlievendheid en welbegrepen eigen

‘ ù-‚Ü-ù-“ĳám —..‚-—«=—
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belang, alles gebiedt ons, ieder in onzen kring , naar
ons beste vermogen mede te werken, en elken maatregel
te ‘ondersteunen, die strekken kan tot duurzaam behoud .

van Wet, Orde en Vrijheid in het dierharevaderland.
‘

Âmsterdam den llzien October 1830.

F. VAN DE POLL.

A. KLUYTENÀAB.

P. J. AMESHOFF.
D; BLOEMEN.
H. LE CHEVALLIER. .
P. 1’. EHAHLE.
A. EBELING.
n. HOOFT, JAGOBËZ.
J. BYSTERUS HEEMSKERK.
A. VAN DER HOOP.
J. HUIDEKOPER.
m. c. VAN HALL.
F. A. VAN HALL.
J. DE JONG.

J. KOOY‘.
H. H. KLYN.
J. J. KLUPPEL.
J. MENDES DE LE0N.
H. J. VAN DER MEULEN.
A. A. HEAEL.
‚
J. c. sPENGLEH.
J. A. VERIIAMME.
J. VAN VOORTHUIZEN.
A. ‘WILLINK.
J. J. VAN WINTER.
G. L. WALKART.

N". 16.
BRIEF van een’ noonscn KATHOLIJKE aan zijne
Geloofsbroeders.
(Bekend gemaakt in October 1830).
„ Wat moeten wij, Rbomech-Katholijken, wien het

‚ met de vrome uitoefening onzer Godsdienst waarlijk ernst
is, van de tegenwoordige onlusten in Brahand denken?
Zal de vrije en onbelemmerde uitoefening en handhaving
dier Godsdienst‘, hij den voortgang der Belgische zaken ,
winnen of verliezen? en zullen wij, uit dien hoofde , de
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Belgische zaak als eene zaak der Kerk moeten besohou.
‘wen?

Hoe meer ik mijne, gedurende eene langereeks‘ van
jaren, verkrcgene ondervinding raadpleeg en de thans
gebeurde zaken onpartijdig beschouw, hoe meer ik over
tuigd ben, dat de Godsdienst, helaas! slechts als een
dekmantel van de snoqdste oogmerken, ‚als een hulpmid

del om twist en tweedragt te zaaijen, gebrujkt wordtgln-‘
dien al ‚onze heilige Godsdienst geene volkomene vrijheid
in de Nederlanden bad, dan nog zou ik overtuigd zijn ,
dat , waar een man als de Potter, die reeds éénmaal door
het Hoofd onzer Kerk in den ban is gedaan, een der
eerste raddraaijers, de handhaving der reglen onzer Kerk
geenszins

kan.

het eigenlijk oogmerk van den opstand zijn

ltlazfr onze Kerk is immers volkomen vrij?

Zij be

zit immers regten, die elders , zelfs ‘m Katholijke lan
den, haár niet zijn toegestaan? Het is duidelijk, dat
dáár, waar men zich zoo gaarne met Frankrijk zoude
willen vereenigen , de wezenlijke bevordering onzer; Ka

tholijke kerkleer geen ernst.zijn kan.
de magt en

Of is in Frankrijk

de invloed der Geestelijkheid sedert de laat

ste omwenteling niet aanmerkelijk gedaald?

Neen, Broeders? ‘dat wij ons niet door den schijn van

eenen Godsdienst-oorlog laten rnedeslepent Reeds te dik
wijls is de heiligenaam van God tot de snoodste bedoe
lingen misbruikt t Mogten al hier of dáár enkele priesters , ‘
verkeerde ijveraars of snoode misdadigers, pogingen heb
ben aangewend, om hunne Gemeenten tegen andersden
kende op te ruijen, Wij geven aan zoo boosaardige inbla

zingen geen gehoor!
Wat toch loopt gevaar? Onze Godsdienst? Laat u dit
niet wijsmaken. Neen, voorzeker: of ishare vrije oefe
ning niet juist onder de regering van onzen geëerbiedig
den Koning beschermd en meer dan ooit gehandhaafd;
Zijn onze regten als Itoomsch-Katholijken in de Nederlan
1
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den niet veelveiliiger, dan dit ‘thans wel‘ in ‘Frankrijk
mogelijk is? waarlijk,‘ noowij een ‘gevaar te‘ vreezenhel»
‘hen, het ‚is weder. onderûhet vervloekte juk der Fran—
schen , of ‚onder. de nog meer. gehatei slavernij der leiders
van den tegenwoordigen opstand te geraken. ‘ ‘
‘ Ä“‘
Daarvoor heware ons God en ‘onze eigene moed en eens
gezindheid!

.

‚. Scharen wij ons dan ‚jrltoomschenuen Onroomschen! on
der‘ de standaardwau den Vorst,’ dien
zoo te regtbe
minnen , en houden wij onzen‘ Vaderlandschen bodem van
Brabandsche spionnen, van listige dvveepers ‘en vooral
van binnelandsche tvveedragt ‘vrij, en "vat ook‘ buiten ‘ons

woele‘, blijven de‘ bewoners der Noordelijke gewesten met
moed en siandvastigheid voor hunne vrijheid en onafhan
kelijkheid allen gelijkelijk waken!
‘
'

ï

‘

‚

2

‘

1'

‘

‚'

i

N“. '17. ‘

x.”

‘

.

‘

WIJ’ WILLEM BIJ‘ na GRATIE Gons, Koimvenen
NEDERLANDEN,‘ PRINS van OKANJEÄ-Nsssau, Gnoes‘
HERTOG‘ vaN LUXEMBURG , Esz‘, ENZ. , nsz.
In aanmerking nemende, dat , ten gevolge der ontstane
onlusten in sommige gedeelte van het Rjk, en de daar
uit voortvloeijende vermeerdering van .uitgaven en ver
mindering van inkomsten, de gesteldheid vande schat
kist‘ zoodanig is geworden , dat’er spoedige en krachtige
maatregelen behooren te worden genomen , zoo tot gaan
de houding der ‘betalingen van allen aard, als om te
verzekeren de‘ rentebetaling van de nationale werkelijke
schuld , verschijnende den Isten Januarij aanstaande; ‘

a
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dat bj de opening van de buitengewone vergadering der
Staten-Generaal , op den 13 September ll., door Ons is te
kennen gegeven, dat de voorziening in de geldelijke be
noodigdheden uit het zamenblijven der‘ militie, en uit
vele andere noodlottige gevolgen van het oproer voort

vloeijende , voorloopig uit de geopende credieten kon plaats
hebben,‘ om nader bj de wet ‘te worden geregeld;
Willende dienvolgens van de bedoelde credieten gebruik

maken, om aanvankelijk in de geldelijke behoeften te
voorzien;

Vertrouwende op den bereidwilligen ijver van alle ver.
mogende ingezetenen, om de schatkist in de tegenvvoor
dige omstandigheden te hulp te komen;
Hebbende besloten en besluiten:
Art. 1. De Permanente Commissie uit het Amortisatie
Syndikaat wordt gemagtigd, onr, uit de eifekten bj
hetzelve voorhanden , bij de Nederlandsche Bank te Am
sterdam , ‘ter beschikking van Onzen Minister van Finan
cien, te deponeren wijf milliaenen guldens (‚f5‚000,000.),
schuldbekendtenissen van het Amorlisatie-Syndikaat,
rentende vier en een half ten honderd; mitsgaders een
kapitaal van wiĳftig míllioenen guldens (f 50,000,000) wer

kelijke rentgevende schuld, hetwelk op naam van Pre
sident en Directeuren der Nederlandsche Bank zal worden ‘
overgeschreven.

Art. 2. Op ‚de kapitalen, bij het vorig artikel‘ vermeld,
‘zal door Onzen Minister‘ van Financien worden gedaan eene

beleening van twintig milliaenen ‘guldens (f 20,000,0o0) aflos
baar binnen den tijd van twee jaren , gerekend integaan met
den

lsten Maart 1831, en dus uiterlijk op den lsten

Maart 1833 , en zulks uit de middelen die tot regeling
‘der geldelijke benoodigdheden zullen worden daargesteld.
In die beleening zullen worden uitgegeven acten van
deelgeving, rentende 5% ten honderd ’s jaars , en verder

‚‘Í ‘
en
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‘ op den voet en de voorwaarden welke nader zullen wor‘
den bekendgemaakt.
Art. 3. Na de aﬂossing der beleening zullen de bedoel
de effecten aan het Amortisatie-Sypdikaat worden terug
‚ gegeven, en wordt inmiddels aan die instelling verzekerd

het genot, uit ’s Itijks ‘schatkis1 van eene som, gelijk
staande met de renten dier effecten.
i
‘ Onze Minister. van Financien , de. Permanente Commissie
uit het Amortisatie-Syndikaat, en de Algemeene Reken
kamer , zijn belast met de uitvoering van het tegenwoor
dig besluit, hetwelk in het (Staatsblad zal worden ge-

plaatst.
‘
‘
‘
Gegeven te ’s Gravenhage , den 10de“ October des jaars
‘i 1830 , het zeventiende van Onze regering.

WILLEM.
\

Van wege den Koning,
J. G. m: Me! van Srszsrxmix.

‚ Uitgegeven den tienden October 1830.
De Secretaris van Staat,
J. G. m: Mar van STREEFKERK
<

\

N“. 18.

Hefwoarloapíg Bestuur aiari België ,
Centraal Committe’.
In aanmerking nemende, dat het“van belang is , den

toekomstigen ‘staat van België vast te stellen, bepaalt:
Art. 1. De Provinciën van België, die gewelddadig van
‘ Holland afgescheurd zijn, zullen een onafhankelijken Staat
‘ uitmaken.
Art. 2. Het centraal Committe‘ zal zich ten spoedigste
. bezig‘ houden‘ met het ontwerpen eener grondwet.
‘
‘ Art. 3. Een‘ nationaal Congres, op hetwelk de belan‘

SÄ

’‚
/
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gen der Provinciën‘ zullen vertegenwoordigd worden, zal
worden bijeengeroepen. Het zal het ontwerp der Belgische ‚
grondwet onderzoeken, in‘ betzelve die wijzigingen ma

ken, welke het gepast zal achten, en hetzelve als voor
geheel België van verbindende kracht vaststellen.
Brussel , 4 October 1830.
De Porrsa , Itocrrn , Vnunìwsrirn,
Graaf F. na Msnons.
De Secretaris van nar. LIKDEN.

"

.‘

N’. 19.

'

Art. 1. De Hollanders, op de citadel in bezetting,
zullen die forleres met wapenen en bagaadje ontruimen,
om zich langs den groeten weg naar Maastricht te bege
ven; de generaal verbindt zich op zijne eer, dat er geene
buitensporigheid gepleegd zal worden. 2. Het gezegde
‘fort zal overgeleverd worden in handen van den Heer

.Majo0r Loliwier, van de 11de divisie infanterie, die zich
op zijne eer voor den raad ‚van verdediging verbonden
heeft , het fort in naam en voor den Koning der Neder
landen te bewaren , gedurende de tien dagen , dat deze
overeenkomst verbindend is. 3. De Hollanders zullen aan
de citadel het aldaar aanwezige materieel en krijgs-am- '

munitie laten , behalve drie veldstukken met derzelver
voortrein, welke de artillerij gemagtigd is met zich te
nemen. 4. Alle Belgiërs zullen in de citadel blijven, en
levensmiddelen ontvangen tegen betaling. Die ‘genen
hunner., die begrijpen , dat hunne eer ben verbindtmede
naar Maastricht te trekken, kunnen het doen.

5. Geene

troepen zullen’, gedurende delovereenkomst, de citadel
kunnen komen versterken.

6. Door de stad zullen , te

‘gen‘ betaling , acht ‘rijtuigen geleverd worden tot vervoer
t,

‘
1

\

l

EN

BIJLAGEN.

35

van de bagaadje der Heeren oflicieren. 7. Vier Holland
sche oﬁicieren zullen in de citadel blijven , om voor het
nakomen van de vrouwen en kinderen der militairen te
zorgen en welke , onder vrijgeleide, met de schuit naar

Maastricht zullen vertrekken.

8. De zieken en gekwet

' sten zullen‘ aan de wvelwillondheid. en aan de zorgen
der overheden toevertrouwd blijven; na‘ volledig her
stel zullen zij zich bj hunne corpsen voegen. 9. De
in la Chartreure gevangen gemaakte militairen zullen
terstond naar de citadel terug gezonden worden, in
uitwisseling tegen al de krijgsgevangenen, die in de
citadel zijn , als ook de Paarden. 10. Er zal een eskorte

jvan de personen der notabelen van de stad Luik ‘verschaft
worden , om de troepen en derzelver bagaadjen tot aan
de grenzen der laatste voorposten van de stedelijke wacht
te verzellen.
11. De overeenkomst zal verbindend zijn
‚ van

het

oogenblik dat zij geteekend is , en zal geheel

uitgevoerd moeten zijn twee uren na de aankomst der
middelen van vervoer ; met eenparige stemmen aangeno-i
men door het committé van krijgsverrigtingen en door
de hoofden en corpsen en der legervanen.
‘ ’

Den volgenden morgen kwamen de onderhandelingen
‚tot stand.
'
‘ ‘

N°. 20.
nDappere bewoner.’ van Namen!

„Uit kracht van een verdrag, hetwelk op dit oogenblik

aan de goedkeuring van het voorloopige Bestuur wordt
onderworpen , zal het kasteel van Namen in onze handen

gesteld worden. Uwe eer is er mede gemoeid , dat dit
verdrag stiptelijk worde uitgevoerd, en men behoort zich
3 ‘k

M
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dus geene zamenscholing hoegenaamd in de nabjheid der
vesting te veroorloven.

Zij bevat overigens eenen aan

zienlijken voorraad buskruid ,' en de minste onvoorzigtig
heid zoude dus eene voor de stad hoogstverderfelijke uit‘
barsting ten gevolge kunnen hebben.
Uw heldhaftig gedrag gedurende den strijd, en uw niet
minder bewonderenswaardig gedrag na de overwinning,
geven mij de zekerheid, dat gij naar mijne stem luiste
ren, en naar de ‘stad terugkeeren zult.
‘
De. Gouverneur der provincie Namen ,
Baron na Srassnn."

N.ﬂ.
PROCLAMATIE
De Regering der Stad Gent

‚

‘illaast zich ter kennisse van hare stadgenooten t‘e bren
gen , dat ten gevolge der schikkingen tusschen de civiele
en militaireoverheden , getroffen bij overeenkomst van

den 30sten September ll. ‘het garnizoen die stad heeft ont
ruimd en deels den‘ weg naar Antwerpen is ingeslagen,
deels in het kasteel getrokken is.
De handhaving der goede orde zich alzoo overgelaten
ziende aan het stadsbestuur, zoo vermaant de regering de

burgerwacht op nieuw , om te volharden in hare lolfelij
ke pogingen tot het voorkomen van alle inbreukop de

wetten , die de waarborg zijn van alle wezenlijke vrijheid.
‘ De regering heeft eenedeputatie gezonden naar het te
Brussel gevestigde provisionele Gouvernement, om hetzel
ve kennis te geven van het aftrekken der troepen en het
planten der nationale kleuren in deze ‘stad; deze depu
tatie is bovendien gelast, om zich met het provisionele

a‘ BIJLAGEN.
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Gouvernement omtrent de behoeften van het oogenblik te
verstaan.
‘
‘ ‘
Gedaan ter zitting van het Stads-Bestuur , den ﬂden 0e
tober 1830.
‚
l

De Burgemeester Voorzîtter,

x

van Cnoumtnsor.

’‘

‘l „

Ter ordonnantie van het bestuur ,
De Secretaris ROTTIEB.

Te Luxemburg is, den Gden‘ October ,

het volgende‘

stuk afgekondigd :
nvan de vroegste tijden af heeft de geschiedenis

de

trouw der Luxemburgers aan hunne Vorsten en aan hunne‘
Regering geroemd. Maar in den tegenwoordigen tijdìheeft
het besmettelijke voorbeeld der Belgische onlusten de ijl
hoofdige omwentelingszucht ook tot verscheidene oorden
van het Groothertogdom doen overslaan,en hier en daar

‘ eenen feitelijken tegenstand tegen de gesteldeimagten
verwekt , die niet krachtdadig genoeg onderdrukt is ge
worden.
‘
»I)e aanstekers dezer beroeringen hebben niet genoeg
ingezien, dat het gewest Luxemburg geheel van België is
afgescheiden, en een Hertogdom uitmaakt, welks Vorst
tot het ‘Duitsche Bondgenootschap behoort; zoodat di
geest van opstand noodwendig de bedenkelijke gevolgen
na zich moet slepen.
‘
‘
„Daar zelfs de bewoners der stad Luxemburg en van
hare ommestreken opgezet en tot opstand verleid worden
door warhoofden, die in hunne strafbare ligtzinnigheid

niet inzien , welke vreesselijke rampen zij aan hunne meÄ
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delmrgers berokkenen, zoo heeft het krijgs-besttlur der
bondsvesting, aan hetwelk de zorg voor de veiligheid
dier plaats toevertrouwd en als een pligt opgelegdjs,
het noodzakelijk geacht, dit een en ander aande ingeze‘
tenen der stad ernstig onder het oog te brengen , en hen
tegen alle buitensporigheden te behoeden, door hun de
Verzekering te geven, dat, bij den eersten oploop, hij

‚den eersten tegenstand aan de burgerlijke en militaire
overheid, of ook bij het eerste blijk van opstand; hetwelk
door‘ het dragen van vreemde vaandels en kokardes aan
den dag mogt worden gelegd, de stad onmiddelijk in staat
van beleg zal worden verklaard; in welk geval de politie
op de gestrengste wijze door de krijgsmagt uitgeoefend ,
en alle andere middelen tot handhaving der rust en vei
ligheid te werk zullen worden gesteld, welke aan eene
openbare magt te dienste staan.
„De talrijke weldonkende burgers, die door de uitwerk
selen der krijgsmìaatregelen in de uitoefening hunner nij
verheid gestoord zouden worden, zouden deze treurige

gevolgen alleen aan de kuiperijen der woelgeesten moe
‘ ten toeschrijven.

De toestand dier vveldenkenden zal in

tusschen altijd, zoo veel slechts mogelijk is, een onder

werp van bijzondere zorg uitmaken.
Het ‚Pruíuircﬁ Ä-rĳgs-bestuur der bondwestíng
Luxemburg, enz.”

m‘ BIJLAGEN.

‘i aâ

e m’. 25.
.fR0CLAMAﬂIÉ’
w“ ‘WILLEM’ Pnlns van Onamr. NÄSSAÙ,
Aan de ingezetenen der Zuidekjike ‘proÁ
vinciën‘ van het Koningrijlr.
Door den

’

Koning onzen‘ Doorluchtigen Vader belakt‘

zijnde met het bestuur der Zuidelijke gewesten}! kéeren
in uw midden terug, ‘metde hoop, om er tot her
stel der orde en tot: heil desvaderlands mede te werken.
‘ Ons hart‘ bloedt ‘over de rampen, dieqgij ondergaan

hebt. Mogten wij in staat zijn‘, om’, met; den bjstand
van alle goede ingezetenen, de ongelukken voor te ko‘
men, die' u nog zouden kunnen bedreigen!
Toen Wij .u verlieten , lìebben‘ Wij den wensch

door

velen uvver geuit ,’ naar eene afscheiding der‘ beide‘deel

len des ‘Rĳks,‘ die echter onder denzelfden sehepter zou
‚ den blijven, aan de voeten des troons gebragt. Die wensch
is verhoord geworden.
'
Maar alvorens de wijze en de voorwaarden , waarop
deze gewigtige ‚maatregel ‚ moet worden uitgevoerd, vol

gens de

grondwettige vormen, die uit den aard eenig

tijdsverloop noodzakelijk maken , kunnen vastgesteld zijn ,

staat Zijne Majesteit aan de Zuidelijke gewesten reeds voor
loopig een afzonderlijk Bestuniòtoe,’ aan ‘welks hoofd ik

sta, en hetwelk geheel uit Belgen is samengesteld.

‘Alle

zaken zullen bj‘ hetzelve met de verschillende besturen
en bjzondere personen verhandeld worden in de’ taal ,
welke zij zullen verkiezen.
Alle beldieningen ,‘ die’ van

dit Bestuur afhangen, zullen gegeven worden aan de

ingezeten der gewesten, die tot hetzelve hehoeren. Ten
a

J
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opzigte van het onderwijs der jeugd zal de grootste vrij
heid gelaten worden.
Nog andere verbeteringen zullen worden ingevoerd,
om aan den wensch des volks en aan de behoeften van
onzen tijd te voldoen. Landgenooten t Om deze ver
wachtingen te vervullen, verlangen Wij niets anders van
u, dan dat gij uwe pogingen met de onze vereenigt; en
zoodra dit plaats heeft, waarborgen wij u dan ook eene
geheele vergetelheid voor de staatkundige misslagen , die

vóór het uitvaardigen dezer Proclamatie begaan zullen
zijn.
‘
Om ‘te beter het doel te bereiken , dat Wij Ons voor
stellen , zullen Wij

alle verlichte lieden raadplegen , en

en met alle nuttige raadgevingen Ons voordeel doen.
Wij zullen eenige aanzienlijke en door hunne vaderlands
liefde uitmuntende ingezetenen tot Ons roepen. Dat dan
ook allen, die door zulk een gevoel‘ bezield worden,
Ons met vertrouwen naderen. Belgen! door deze midde
len hopen Wij met uwe hulp dit schoone gewest, dat‘
Ons zoo dierbaar is, te redden.

Gegevenete Antwerpen , den 5den October 1830.
‚YVILLEM , Prins van Oranje.

N°. 24.
„Mijne heeren , door het provisioneel Gouvernement
van België geroepen tot de functiën van provisioneelen
Gouverneur over uwe provincie, heb ik niet geaarzeld
dezelve te aanvaarden in ‘een oogenblik , waarin dezelve
niet anders te wachten geven, dan. pligten te vervullen ,
diensten te betoonen en te vergen, en heb ik ook niet
geaarzeld om mijne afkeerigheden en mijne gewoonten op
te offeren aan den drang aan het Oogenblik. Ik zoude

‘ĲSĲBIJLAGEN.
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‚.

echter voor deze taak hebben terug gedeinsd , zoo ik mij
niet met uwe verlichte ijverige en bekwame medewerking
had gevleid. In deze oogenblikken , mijne heeren! moet
het verdedigen en handhaven der nationale ‘zaak al onze
pogingen in zich vereenïgen en onze geheele aandacht‘
vestigen. De diensten , aan deze heilige’ zaak bewezen ,
of te bewijzen,'zijn de ware, de eenige titels die het pro
visiöneel Gouvernement vermag te erkennen, hetzij tot"
'

verkrijging, hetzij tot behouding van posten, Henjdie
zich‘ als werktuigen der Hollandsche onderdrukking heb
ben , ofzouden doen gebruiken ‚ zal hetzelve uit alle ambts‘
betrekkingen ‘verwijderen en onrniddelijk door de uitver
korenen van hetvolk doen vergangen.. Wat. mij betreft,’
mijne beerenl ik heb vastelijk besloten deze vaderlands‘
lievende hedoelingen uit al mijn vermogen en door alle
in mijne magt staande middelen te bevorderen; ten dien

einde noodig‘ ik elk uwer uit, om mij binnen den korts
mogelijken tijd een summier rapport tedoen geworden,
van hetgene er tot dusverreheeftplaats gehad 3 van hel:
gene tegenwoordig‘ geschiedt en‚van‚ het gene verrigt zal.
worden , tot verzekering van den goeden uitslag onzer
zaak, alsmede van het aandeel , hetwelk ‘een ieder hierin
heeft gehad, ‘of bereidwillig is hierin te hebben, hetzij

als ingezeten , hetzij als ambtenaar.‘
Ontvang enz.
‘
‚
’

‘

van Marum.”

‘
‚

‚
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PROVISIONEEL GOUVERNEMENT van Bezem.
» Het centrale committé van het provisionele gouverne

ment 3 den Heer de Gamond naar ‚Prins Frederik iìfgevaar- .
digd hebbende ,‘ om te onderhandelen over de uitwisse
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ling van de Heeren Ducpétiaux, Pleìinckz en Earard, heeft
van denzelven het volgende rapport ontvangen:

RAPPORT.

„Mijne heeren, den eersten October tegen acht uren
des avonds met den Heer Tlyrsen, aide-de-camp van den
Generaal Howe, uit Brussel vertrokken, ben ik tegen
middernacht aangekomen te Walhem, waar zich het
hoofdkwartier van Prins Frederik bevindt.

Wij zijn toegelaten tot ’s Prinsen aide-do-camp , den
Majoor Cava, die op het vernemen onzer zending opstond
en ’s Prinsen bevelen ging vernemen, terug kwam , om
mij de onmiddellijke mededeeling te verzoeken der depe
ches ‚ waarvan ik brenger was, en dezelve aan den Prins

ging onderwerpen; na dat zij dezelven onderzocht had‘
‘ den , bragt de majoor ons bij den generaal Trip , en in
tegenwoordigheid van dezen gaf hij te kennen, dat ’s Prin‘
sen voorstel was, de uitwisseling in massa van. al de
wederzijdsehe krijgsgevangenen.
2’ Ik merkte hierop aan ,’ dat mijne volmegt, welke ik
vertoonde, zoo ver niet strekte, dat ik bovendien niet
‘wetende hoe groot de onevenredigheid , die tussehen de

wederzijdsche gevangenen plaats kon hebben, mogt we
zen, ik niet blindelings konde toegeven, om op zooda
nigen grondslag te handelen; er ontstond eindelijk eene
discussie over het al of niet aannemelijke van het voor
stel.
i
De Majoor‘ de Cava keerde op nieuw tot den Prins te
rug , om deszelfs stellige bevelen te ontvangen, De Prins
bleef bij zijn eerste voorstel en gelastte den Generaal Tîíp
hetzelve in zijnen naam in geschrifte te stellen , om aan

u te worden toegezonden. Dit voorstel is gevoegd bj het
tegenwoordige rapport en een oﬂicier heeft bjsonderen

m‘ BIJLAGEN. .’.“
last, om uw antwoord in
Sempst af te wachten.

4a

loop van den morgen te
\

Brussel de)‘: Mm‘ Uetober 1830. .
(geĲ

‚ tï ‚
.De Ridder m: GAnoun.

Voorstel wanden ‚Prins.

.‚ ‚

In antwoord op eenen brief‘, geteekend door de Hoeren
Je Botter, Ch. Rogier, Sĳlzaín van. de We1jer en den Graaf
Felix de Merode, in dato deneersten October nu. 9, en

als gemagtigde van Z. K. H. Prins ‚Fredsrillwdervlïederlnn‘
den, stel ik ondergeteekende ,‘ Luitenant-Generaal, de

uitwisseling voor , van al de gevangenen ,‚ globaal geno
men en zonder onderscheid van de eene of andere zijde.
u De Luitenant-Generaal (gen) A; D. Tnrr.

Antwoord van het Provisioneel Gouvernement.
» Het Provisioneel Gouvernement neemt het voorstel niet

aan, eener uitwisseling der gevangenen in massa; slechts
eene uitwisseling ‚ op eenen billĳken voet , kan het en
derwerp, wezen van verdere onderhandelingen.
na Porrra; Graaf Fznx on MERODE;
(In. noemt; SYLVAIN ris Wenen.
’ Terordonnantien De Secretaris J. VAN mm Lrnnrr.
VOOÌ.‘ Benâlüldbúd afschrift.
’ ‘
‘

De Secretaris‘,

J. VA]! van kunt‘.
\

'

‚i

.

‘
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N’. 26.
‘G '.

WĲ WILLEM, Prins van Öranje,
‘
É‘.
Gezien het koninklijk besluit van den 4den dezer, be

paaldelijk art. 4 van hetzelve.
Gezien onze proclamatie van den Sden dier maand,
Willende Ons verlichte raadgev’ers toevoegen, die ons
behulpzaam kunnen zijn ter bereiking van de oogmerk-en,
Welke Wij bj die proclamatie hebben aan den dag gelegd.
Op de. voordragt der Ministers, welke voorloopig aan
Ons zijn verbonden , en uit kracht van den aan Ons ver

strekten last,

Hebben besloten en besluiten;
‘ Art. l. Eeríe raadgevende Commissie zal Ons de bevre
digendemaatregelen voorstellen, welke de toestand van
België vereischt.

Art. 2. Deze Commissie zal bestaan‘ uit de Heeren:
Graaf van Aarschot,
Graaf de Celles ,

" “

‘ ‘

J’. F. 002m,
Baron Surlet de Chokíar ‚
C. ‘is Brauckere ,

‘ H. Cogelr, ‘
W. Goelens ,

‚

Veranneman,

2‘. ‚Fallon,
"
en de Heeren de Gerlache en C. laHon, voor zooveel de
werkzaamheden, die hun bj Koninklijk besluit van den

lsten dezer zijn opgedragen, hun zulks veroorloven.
Wij behouden ons voor om verder nog meerdere leden
aan deze Commissie toe te voegen.
Art. 3. Dezelve zal onmiddelijk‘ bijeenkomen, en hare
werkzaamheden met het benoemen van eenen‘ Voorzitter
en Secretaris beginnen.

{en ‘BIJLAGEN.
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Zij zal zich ‘in afdeelingen kunnen verdeelen , die elk

eenen. berigtgever zullen benoemen. t
Art. 4. De Minister van Staat Hertog van Ursel is be
last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk door hem
mede zal onderteekend worden.
Gegeven te Antwerpen, 6 October 1830.
WILLEM, Prins‘ van Oranje,

van Wege ‘Zijne Koninklijke Hoogheid,
Hertog van Unsrr‘.

N“. 27.
\

WĲ WILLËM, Prurzs van 013mm.
Gezien het Koninklijk Besluit ‚van den 4den dezer en
bjzonderlijk het 4de artikel van dat besluit;

Willende in de afdoening de1‘ zaken voorzien;
Op de rapporten der provisioneel aan ons Gouvernement

toegevoegde ministers en krachtens de Ons verleende vol
magten; ..
‘
‘
t ‘
Hebben besloten‘ en besluiten:
. ‚
'
‘
Art. 1‘. De provisioneel aan ‘Ons Gouvernementtoege
voegde ministers zullen‘ eenen‘ raad vormen , welke aan

Ons, over alle zaken. zal dienen van advies.
Art. 2. Deze raad zal, bj ‘Onze afwezigheid door den
Hertog van‘ Ursel worden gepresideerd.

‚

Art. 3. De correspondentie, betrekkelijk de zaken ,
welke tot de departementen der aan Ons gouvernement
' toegevoegde ministers behlooren, zal bj voortduring door
hunne handen gaan ‚‚ mits daarvan aan den Raad verslag
doende.

Art. 4. ‚Alle zaken, comptabíliteit, justitie en‘ politie be‘
treffende ‚ zullen in den raad behandeld worden.
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Art. 5. Bovengemelde ministers zijn ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering van het te

genwoordig besluit, dat door den minister van staat Her
tog van Ursel , zal worden gecontrasigneerd.
Gegeven te Antwerpen, den 7de!‘ October 1830,
(Get)

‘VILLEM, ‚Prins‘ van Oranje.

Van wege Zijne Koninklijke Hoogheid,
met.)

De Hertog VAN Unsrr‘.

MEDEDEELING AAN onze Mnnrnnnorns.
Een persoon , gezonden door den Prins van Uranje ,
heeft gewenscht zich tot ons te rigten , tot het bekomen
van inlichtingen omtrent den staat der meeningen en de
middelen tot overeenbrenging der belangen van Z. K. H.
en/die van de Belgische natie‘
’
Wij hebben aan dien persoon verklaard, dat wij geene
hoedanigheid bezaten, om met den Prins te handelen
over het toekomstig lot van België , dat dit regt slechts

behoort aan. het nationaal congres‘, hetwelk alleen over
de toestand van het land kan beschikken, en dat wij‘,
zonder eene bijzondere lastgeving van de zijde van het
volk te bekomen , ons niet naar Antwerpen konden be

geven, zoo als de Prins den wensch daarvan te kennen
.. had gegeven.
Wij hebben‘ ook aan dienzelfden persoon het gevoelen
te kennen gegeven , dat een bj uitnemendheid mild en
liberaal gedrag, het terug trekken der troepen naan
gene zijde van den Moerdijk, het terug geven van onze

gevangenen , en andere volkwinnende daden, welligt de

EnBIJLAGEN.
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publieke verontwaardiging zouden kunnen doen “ vermin
deren en de solidariteit afwenden , die ‘over al de leden

van het huis der Nassaus hangt}
hebben hierbij gevoegd dat al de actes die van
den Koning uitgaan, beschouwd worden als nietig en
niet gedaan, en dat zelfs hebgoede , hetwelk Z. K. H.
[zoude

kunnen verrigten, krachteloos

zoude‚ worden,

‘ indien men er de hand des Konings in ontwaarde.
Algeheele e‘n volstrekte openbaarheid van al onze han
delingen , ziedaar, ‘wat wij aan onze medeburgers ver
schuldigd zijn.
Brussel, den 7den October 1830.

Graaf Felix de Merode , Sjluain van Je Weyer.

’ ‘‚

N”. 29.

'

»Wij achten het van onzen pligl: bekend te maken , dat
’s Prinsen zendeling slechts gerigt zijnde geweest aan de

Heeren Merode en van de Weijer , zij alleen denzelven te
woord hebben kunnen staan»
‘
' ĲVOOI‘ het overige vereenigen wij ons volkomen met de
beginselen, geuit in de mededeeling welke de heeren aan
hunne mede-burgers hebben gedaan.
" ‚nEven als zij belijden wij, engelooven wij in dit oogen
blik geen ander staatkundig gevoelen te kunnen belijden ‚
dan dat van‘ onze onwiikbare gehechtheid aan‘ de zaak
der onafhankelijkheid van België.
„Twee belangrijke vraagpunten zullen Weldra‘ aan het
nationaal congres onderworpen worden; het zijn die van
den vorm van het gouvernement, hetwelk voortaan Bel»
gi'é. zal moeten bestieren , en van de magt waaraanhet
volk de uitvoering daarvan zal opdragen. Het congres
is geroepen om deze vraagpunten te‘ beslissen, hetzelve
‘

' ‘

‘

‘
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heeft alleen de bevoegdheid tot deze beslissing. Wij on‘
derwerpen ons in de voorbaat aan den Wil des volks,
waarvan hetzelve de tolk zal zijn.
Ds Porrss, Cs‘. Rooms. ‘

Namf

PROCLAMATlE
BBLGEN!
Sedert ik bj mijne Proclamatie van 5den dezer tot u
gesproken heb, heb ik uwen toestand zorgvuldig over
wogen; ik besef denzelven en erken u voor een onaf

hankelijk volk.

r

Ik zal u dus , zelfs in die gewesten, alwaar ik eene
groote magt uitoefen, niet in het minst belemmeren in

het gebruik maken van uwe regten als staatsburgers.
verkiest vrijelijk , en op dezelfde wijze als uwe land
genooten in de andere Provinciën, afgevaardigden tot het
Nationaal Congres , en gaat daar over de belangen van
het Vaderland raadplegen.
Ik stel
in de provincien, die ik bestuur, aan het:
hoofd der beweging, welke u tot eenen nieuwen en vas-‘

ten staat van zaken leidt, die zijne kracht van den aard
des volks ontleenen zal (‘lont la nationalíté sera lafarce).
Ziet daar de taal van hem , die zijn bloed gestort heeft
voor de‘ onafhankelijkheid van uwe gewesten, en die
zich thans met u vereenigt in uwe pogingen, om uwe
é
staatkundige onafhankelijkheid te vestigen.
Amsterdam, 16 October 1830.
‘
‘
WILLEM , ‚Prins‘ van Ûranje.

zn BIJLAGEN.
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Centraal Committe’.
Qverwegende dat de directiën ;der Politie onwettiglijk
zijn daargesteld , en eene inbreuk zijn op de magt de:
gemeente-besturen.
Besluit-‘
f

De funclien van directeur van politie zijn in de gan
sche uitgestrektheid van België afgeschaft.
Alle stukken en papieren , betrekking hebbende tot
deze fnnctiën , zullen aan de gemeente-besturen worden

uitgeleverd.
De gouverneurs en procureurs-generaal zijn belast met
de uitvoering van het tegenwoordig besluit.
‚Brussel, den ltden October 1830.
De Porrrn , Cn. Boeren , SYLVAXI
van na Ïvmrn.,

Ter ordonnantie
‘
‚De Secretaris J. van om Linnen.

.

‚ i ‚

.

p

‘

‘..

Het ‘Promszoneel Gouvernement van Belgie.
PROCLAMATÎE.
Aan ‚‘alle burgers wordt de vrijheid verleend, om zich
in genootschappen te vereenigen, zoo als zij zullen goed
‘vinden, hetzij met een politiek doel, hetzij met een doel

van godsdienst, wijsbegeerte, letterkunde , industrie of

koophandel. ‘
Misdaden of wanbedrijven van‘ het genootschap, of van

de leden , en geenszins het regt om het genootschap zei!
te houden, vallen’ onder het bereik der wet.

4
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Tegen het regt van een genootschap op te rigten zal
geen verhindcrende maatregel mogen genomen worden.
Doch zullen ook de genootschappen op geene voorregten
of privilegiëtt aanspraak kunnen maken.
‘
Alle‘ particuliere wetten en alle artikelen der wethoe‘
ken, van burgerlijk regt, van strutr‘ìgt of van koophan‘
‘del , tvelke deze vrijheid van genootschappen op te rigten
mogten verhinderen , zijn bij deze afgeschaft.

‚lìruxul den 2de’: October 1830.
‘
Het centraal Committe’,
na Porrrz, llocisn, van m: “run,
Graat‘ t“. m: Manou;

Ter ordonnantie van hetzelve ,
J. van mm Lrsnmr , Secretaris,

. ‚De provisionele Gouverneur van de Provincie
‘

Zuid Brabancl.

Gezien het voordnrend afzijn van alle stedelijk gezag
binnen Brussel.

Gelet dat deze staat van znken hoogst nadeclig kan zijn
aan de belangen der stad cn die van derzelver inwoners,
en overwegende dat het van het uiterste belang is, dien
staat van zaken een einde te doen nemen.‘
IĲIĲÍI.

Ark‘l. Er zal eene provisionele administrative Cominis‘
sie te Brussel ‘Vorden ilaargesteltl tot het aanvaarden van
het bestier der administratie over die stad, tot dat er eene

andere. magt ‘vcttigliik vastgesteld zal wezen , ter verven‘
‘ging van het afwezige bestuur.
.

Art ‚í. Tot leden dier Commissie zijn benoemd‘ de Heeren
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Dupré, notiaris 5‘ Öllíbert, eigenaar; Hagemam‘ (Vader); ban‘
kier; de Gamomlz avoné; Marcq , lid van den algemeenen
‘ raad der Godshuizen ,‘ Palmaert (Vader), koopman.

De Commissie zal onverwijld in functie treden.
De Gouverneur voornoemd ,
(Get-j

van ureum‘.

Voor eensluidend Afschrift ,
De Secretaris-Generaal van de provincie van
Zúid-Braband ,
Du Clnnm.

Provisioneel Gouvernement van ‘Belgie‚‘
AAN onzn Mennruneuns.
Eene Proclamatie, geteekend WILLEM , Prinsman Ûranja ,

en te Antwerpen publiek gemaakt, is aan het provisie‘
neele gouvernement toegezonden geworden.

’

De onafhankelijkheid van Belgie, die reeds, door de ‘
overwinning des volks, met de daad erkend is , en dus

geene ratiﬁcatie noodig heeft , wordt plegtig daarbij
erkend.
Maar daarin wordt ook gesproken van Provinciën , in
welke de Prins een groot gezag uitoefent, zelfs van pro-‘
“vinciën, die de Prins‘ regeert. Het‘ provisioneel gouver
nement , waaraan het Belgische volk deszelfs bestemmin

gen heeft toebetrouwd, tot dat hetzelve , door zijne ver
tegenwoordigers , zal hehhen" bepaald, op welke wijze
het zich in het vervolg wil regeren, protesteert tegen de
‘ ze aanmatigingen.
De steden Antwerpen en Maastricht, benevens de citadel van Termonde, die, voor het tegenwoordige oogen
l

/

4‘
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lìlik
, nog door den Vjand bezet zijn , zullen hij nitsluiting lalleen aan het_ provisioneel gouvernement gehoorzamen, zoodra de magt der omstandigheden haar aan llitbtl!‘
zalven terug gegeven. Zzj kunnen geen ander bestuur of
andere rnagl erltenticiì dan die , “elke tegenwoordig heb
geheelo vadcvlaitd regeert.

Het volk ‚heeft deze otmventelitìg gemaakt; het volk
heeft de ‘ Hollanders van den grond van lielgie; dal voll:
alleen, en niet de Pwins van 0ranjc,‘ls aan het ltoolll
van de beweging, die hetman de onnfhankelëikheitl heel‘

terug gegeven en deszelfs l‚ulllltke nationaliteit verzeke

ten zal.

‘

Eerst dan , wanneer het provisioneel gouverneïnent het
brave en edelmoedige IlÜlËlSChC volk geholpen heeft, om

uit. dusztclfs maalsclîappelgìke hervorming ‘aldie voordee‘
lcn te trekken ‚ “elke het regt l.€‘t.‘l'l rlìtarvîttt te ver‘
warhteiì , qnlleiî des/‚elﬁì leden er trotsch op zijn, van

zich op nieuw in de rĳeti des volks te begeven , om ,
‘met hetzelve, de’ vrljlîeid. te genieten, welke betten.

koste van zĳiì bloed gekocht heeft.
Brussel, den 18den October 1830.
‘
Het centraal Committé,
D: Poîirn, Roem‘, VsN m: Wenen,

Graat F. m: tttnnone.
’
Ter ordonnantie van hetzelve , l
J. van ma‘ Lnnnx, Secretaris.

N°. 55..
GENT , den 7den Ûctalìer. ‘De Proclamatie van 2. K. H.
den Kroonprins is hier thans bekend. Ons Jauì-rml do
Gand laat dezelve volgen door de onderstaande aanmer

kingen , waaruit. men en de wenschen van het beste ge‘
deelte onzer bevolking kan afleiden, en de stelling) “elke
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zij niet schroomt tegen de hoofden "an het oproer, on

‚dank‘ derzelver schijnbaar zoo voordeeligewtoestand aan
te nemen.
‘
De proclamatie, welke men gelezen heeftĳ is klaarblij
kelijk ingegeven geworden door eenen geest ran verzoe‘
ning. Wij weten niet hoe zij elders opgenomen zal worden g maar hier zijn de henílligiugen , Welke
aankon

digt voorgekomen. volkomen geschikt te
om de‘ le
genwoordige wenschen en behoeften van het land te vol‘
doen.
‘
De scheiding omvatte het herstel aller grieven Üzïrzzmaït
taus L’s grief‘); die scheiding door de toestemming van ‚

den monarch bevestigd , word de grondìlag eener nieuwe
orde van zaken , in welke de Belgiërs de roordeeleiî en

waarborgen vinden , ‘relke
sedert zoolaiìg inroepen.
De beide ileelen van het Koningrijk zouden aan den
zelfden schepter onderworpen hlĳrciî. Overigens een of‘
zonderlijk bewind , geheel uit Belgiërs hestanntie en i.1

het helangiler Belgiërs bestuurd; vermits immers de Prirs‘,
het hoofd van het nieuwe‘ bewind, verhlîtîlrl, dat hij
zich met de nolabelc en door hunne vaderlandsliefde uit‘
milntenrle inwoners omgeven wil.

‘

Van nu af aan zou reeds het bewind der afgescheidcne
provineiën opgerigt worden, in afwachting datde ‘Vjze
en voorwaarden der scheiding volgens de constitutionele
formen bepaald zouden worden, die aan dezen gtroolen
maatregel eene wettige bekrachtiging bìgzetten en ‘aan
denzelven

een kenmerk van duurzaamheid op (lrnkken

zoude, door het sluiten van ‘schikliiiìgen mogelijk te
maken, betrekkelijk tot den voorspoed van/de heide dee

len des koningrijks en wel inzonderheid tot dien der zui
delìike Provinciën.
‘
‚ Vrijheid van taal voor besturen en bijzondere personen,
volledige vrijheid met dpzigt tot het onderwgis der jeugd,

bezit van alle posten door ‘de inwoners des lands , ziedaar
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voorzeker groote verbeteringen , waarbij de Prins belooft
nog andere te zullen voegen, door de wenschen der natie

en de behoeften van den tijd gevorderd. Wij twijfelen
niet of onder derzelver getal moeten zich ook de onaf
lethaarheid der regters en de instelling der zaamgezwore‘
ren bevinden. Weinige verstandigen, hiervan houdt men
zich overtuigd (u dit on) zullen gezind zijn om voorsla

gen , zoo weldadig en ‘zoo rondhorstig geschied , terug te
stoten.

De Prins belooft vergetelheid aller staatkundige missla
gen, en is de eerste die het sein geeft tot aﬂegging van
allen haat. Zijn hart bloedt over de rampen, welke wij
geleden hebben; het verledene staat niet meer in onze
magt; het tegenwoordige kan minder hard gemaakt worden en de toekomst kan geheel en al gunstig worden;
welk goed burger zou niet alle pogingen doen , om zoo
gewenscht een doel te bereiken? Zij alleen, die vreugd
en voordeel in wanorde kunnen vinden , zouden behagen

scheppen het lijden des vaderlands te verlengen; van bui
ten rekent de vreemdeling op onze verdeeldheden, om
zijne prooi te vatten en te vermeesteren.
Middelerwijl kwijnt de handel en het volk is zonder
werk.

Het provisionele gouvernement en de hoofden der

thans ten einde gebragte ‘beweging kunnen noch wen
schen noch nuttig achten, den aard der zaken tegen te
werken; en noodwendig zal het toch , ‘vat er ook gebeu
re, altijd wel blijven, om alle rrgten, alle belangen en
alle toestanden in aanmerking te nemen. Elke transactie
nu , die den voorspoed van onzen handel verzekert, kan
niet anders dan de goedkeuring van allcn verwerven,
die in onze Provinciën verstand en invloed bezitten; en
zou inderdaad die verdeeling onder eenen en denzelfden
schepter niet de gelukkigste en eenigste mogelijke schikking wezen, om tot het sluiten van zoodaníge overeen;
komsten te geraken? zonder welke , gelijk wij dit menig

u‘ B‘IJLAGEN.‚ ‘
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maal hebben aangemerkt, eene Scheiding ‚op ons ‘verderf
zou uitloopen.
De Persoon van den Prins wan Oranje schijnt ook bjzonder geschikt, om allerharten te vet-eenigen. De
Belgische onafhankelijkheid is, te midden der Belgische‘
gelederen , met zijn bloed bezegeld geworden; zijne bj
zondere liefde voor‘ België is meer dan eenmaahaange‘
hanld; van zijne minzuamheitl; zijne dapperheid zijn
onder ons alle monden vol. Nog onlangs heeft Brussel,
zijn hart het geiroel eener bevolking ‘zien beantwoorden,

die van‘ geestdrift en liefde brandde. Hij vertrok omzun
zijnen Vader de bedingen te gaan voorslaan, waaráán ‘het
herstel der orde in dit land verbonden‘ was; niets ‘toont
dat hij die zending des vredes, die met eene vervoering
van blijdschap, welke men zich nog herinnert, werd

aangenomen, niet ter goeder trouw vervuld zou hebben;
de geruchten zelven , welke men vernomen heeft‘, getui-

gen , dat de Prins het achlingwaardigst karakter zou hebben aan den dag gelegd en van zijnen hoogen stand het
meest mogelijke gebruik zou hebben gemaakt, om de
rampen

of te wenden, die het vaderland bedreigden ,

‘waaraan hij thans aanbiedt, met onze medewerking , de
rust terug te schenken.

Eindelijk ’s Prinsen zoon, de

aanstaande erfgenaam van zijn gezag in onze streken , is
een geboren Belgiër, in Belgische gevoelens opgevoed.
Wie zal beter dan een Belgisch kind onze belangen en
onze Ïegten beminnen en verdedigen.

Alsdan zullen wij eenen onafhunkelijken smet vormen‘,
geregeerd door een hoofd langen tijd het voorwerp onzer
liefde‘, maar bestuurd en door ons en voor ons. In dien
staat van zaken , waarin elk zijne plaats zou vinden‘,
‘zou vaderlandsliefde geëerd zijn en de groote begaaftlliè;
den zich natuurlijk aan het hoofd der herboren ‘maalschappij bevinden. Schijnt het niet dat donrin genoeg
zou zijn ‚ om de vereeirendste eerzuclìt te voldoen! Moge
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deze nieuwe schikking, aan den bloem onzer burgers
onderworpen, slechts harten vinden, aan het welzijn

des vaderlands toegedaan; moge met dit oogmerk alle
haat en verhittering ophouden en eene volkomene op
heldering ons tot maatregelen leiden , die de rust en het
geluk van ons schoone land verzekeren kunnen.
‚e

.

Wij deelen deze aanmerkingen mede, die hier door
een aanmerkelijk getal vreedzame en weldenkende‘ hur‘
gers gemaakt worden. Even als zij wenschen wij de
rampen. des vaderlands te zien eindigen en met onge
duld zien wij de wettige middelen te gemoet, die er
een eind aankunnen maken, gereed om onze toestem

ming te geven aan al wat dit kenmerk der wettigheid
dragen zal, doch evenzeer, om vrijmoediglijk te beoordeelen wat ons mogt voorkomen, er van af te wijken,
en voor het overige onze hoop vestigende op de wijsheid
en de vaderlandsliefde onzer medeburgers.

N‘. 36. ‘

PROCLAMATIE
De regering der Gent haast zich ter kennis harer stad
genooten te brengen dat, ten gevolge der met de heeren
commissarissen van het te Brussel gevestigde provisioneel
gouvernement gemaakte schikkingen, de aanmarsch van
een korps troepen naar deze stad is geconlramandeerd
geworden, op de stellige door de regering gegeven ver

zekering, dat zij, met behulp der dappere burgerwacht
en den bijstand van al de ingezetenen , sterk genoeg is
.om rust, openbare veiligheid en eerbied voor, personen
.en eigendommen te verzekeren. ‚
De ‚regering ondcrstelt dat de geheele bevolking, vol
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vertrouwen op derzelver overheden, ‚door hare kalme
houding zal toonen dat men niet te vergeefs gerekend

heeft op den /geest van eenheid, den ijver en de vader
landsliefde der Gentenaren.
I‘ Gedaan in de zitting ‚van den raad des bestuurs , den

llden October
l 1830

nu Cnomìnueez , enz.

PROCLAMATIE.
Ingczetenen der beide Vlaaniieren.
Ik kom in het midden van Ul. , door het provisioneel
‚Gouvernement ,

vereerd met het opper-kammandement

der heide Vlaanderen. Ik hen gelukkig en trots over deze
mij toevertrouwden last; want ik reken onder de hrave
Vlamingen dien geest van orde en vrijheid te vinden,
welke hen in vorige eeuwen gekenmerkt heeft. Ingezete
nen der beide Vlaanderen, het vaderland verwacht van

uwen moed opolferingen en eendragt, vergeet het niet:
eendragt maakt magt. Onze Vjanden zouden uit oneenig‘
heid hun voordeel trekken. Brave Vlamingen, ik kom
in het midden van Ul., met uwe hulp, onze vrijheid

bevestigen en de publieke rust verzekeren; ik ‘reken op
uwe medewerking.
De Generaal van díwíxie , Opper-Kbmmandiznt
î

Jer twee Vlaanderen.

Kwartier-generaal te Gend,

den lôden October 1830.

Baron Duvlvmt.

‘

‘
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LUIK , den lijden October. Z‘ Courrier de la Menu stond
oterk op de daar-stelling van eene constitutionele Monar
chie.
‚Twee behoeften doen zich met gelijke kracht gevoe
len, die tot onafhankelijkheid en die tot orde. Het Bel
gische volk is tot alle opolleringen bereid , om zich van
de Hollandsche tirannij lo ontslaan , maar wil ook, tot
iederen prijs, geene regeringloosheid.”
»Wij moelen uit dien provisionelen staat geraken. Niel,

dat
overhaasting en drift aanraden, want wij kennen
het gevaar van onhekookte conslituliën te wel; maar Wij
willen, dat de brave lieden, de huisvaders, grondeige
naars, fabrijkanten en kooplieden, gerust gesteld zullen
worden; wij willen dat, in afwachting van den uitslag
der deliberatiën van ’s lands notabelen , de natie gerust
gesteld worde door eene Proclamatie, waarbij men zich
voor eene constitutionele monarchie verklaart.”

Bewoners van Henegouwen!
Welke onrustwekkende beriglen verspreiden zich door
België? Terwijl uwe broeders den gemeenen Vjand he
strijden en overwinnen, zijn er onder u, die zich aan

schandelijke buitensporigheden tegen hunne landgenoolen
overgeven. ’ Zij hebben graanzolilers geplunderd , huisge;
zinnen in rouw gedompeld, en een der voornaamste fa

brieken van ons geheele land verwoest. Zouden de Hol‘
L‘

landen het erger kunnen maken? Is dat die moed en die

z!‘ BIJLAGEN.
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regtschapenheid, waarop gij zoo ﬁer waart, en die aan
de bewerkers onzer omwenteling. zooveel vertrouwen
hebben ingeboezemd, dat gij de eer hebt gehad , om tot
de eersten te behooren, welke ter harer Verdediging wer

den opgeroepen.
Wat ‘wint men toch met het plunderen van graanzol
ders? men bederft de kooplieden en maakt de boeren
wantrouwend; de granen worden achter gehouden, en
komen niet meer aan de markt; en daardoor wordt het

brood nog duurder. Wal‘. wint men bj het vernielen der
fabriekwerktuigen ÎÌ, Men maakt de‘fahrijkanten\ongelukkig, en als deze bedorven zijn, wie zal dan de arbeiders
aan het werk zetten. Gedurende den winter zullen die
werklieden aan alles gebrek hebben; maar men zal geen
medelijden met hen kunnen gevoelen, daar zij alsdan
door hunne eigene schuld lijden , en men zich aan het
lol: van Plunderaars weinig zal laten gelegen liggen.
Komt dus tot u zelven. Doel: de oogen open, want
zij, die u to.t plundering aanzetten, bedriegen u en hou‘
den u voor domme lieden,” enz.
Provincie Henegouwen,
‚Q2 October 1830.

caannrs moeren.

N“. 40.
WĲ WILLEM, nu ma: GRzTIE Gons, Konme mi
NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GnooT‘
HERTOG van LUXEMBURG, ENZ. ENZ. nnz.
In aanmerking nemende de , uit de bestaande onlusten
in deZuidelijke prpvincien des Koningrijks voortvloeijen
de ongeregeldheden en onzekerheden ‚l omtrent den op
brengst van 's Rjke accijnsen , ten behoeve van den
‘ Staat, ‚zoodanig, dat het niet meer is uit te maken , of
\
I
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en in hoe verre ’s lands geregtigheden zijn voldaan van
de aan accijns onderworpene specien, in de aan Ons ge
trouw geblevene gewesten wordende aangebragt, uit die
streken , alwaar het wettig gezag niet wordt erkend, en,
omgekeerd, evenmin de regten behoorlijk zijn gevraar
borgd van dezulke dier goederen, welke, onder genot
van crediet , op enlrepôt of anderzins, daarheen moglen

worden verzonden.
.
Overwegende de noodzakelijkheid, om aan de kwaad‘
willigen in gezegde streken de gelegenheid te benemen,
om door aanvoeren derwaards, de

getrouw gebleveue

provincien te ontbloten van de in dezelve bcnooiligdo
granen

en andere levensbehoeften, alsmede van krijgs

materiaal;

Op de voordragt van Onzen Slaalsrnad, Administrateur
der Directe Belastingen , In- en Uitgaande Regtcn en Ac
cijnsen;
Gezien de rapporten van Onzen Minister van Financien;
Den Raad van State gehoord;

Hebben goedgevonden ‘en verstaan, voorloopig‘ en tot
nadere beschikking te bepalen hetgeen volgt:
Art. t. Alle aanvoer uit de in opstand zijnde gedeelten

des Rijks, in die, welke aan Ons gezag ziin onderworpen
gebleven, van ‘rijn, Bier, azijn , gezííxfeleerzí, zout,
Jufker, vleese/i of spek zal voortaan gerekend worden
als te geschieden van buiten ’s lands , en derhalve on

derworpeu zijn aan den accjns en de regten , bij de
wetten op den invoer bepaald.

Art. 2. Geene af- of oversëhrijvingcn voor crediet van
accijns zal verder worden verleend voor verzending of
eigendoms-overgang van goederen uit laatstgemelde, naar

de eerstgenoemde gedeelten van het Rijk.
Art. 3.

Alle vervoer van granen , zout en andere le

vensmiddelen, alsmede van lurk/‘uíd, salpeter, kogels ,
schroot , ĳzer,

lood 4 geweren, pistolen , sabel‘, degen: ,‚
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en ander oorlogstuig , uit de vreedzame naar de in op‘

stand zijnde gedeelten des Bijks, wordt verboden.
En worden alle‘ militaire, regteriijke, burgerlijke of
andere openbare autoriteiten, met nadruk gelast, tegen
alle overtreding van dit verbod stengelijk te waken , en

de ambtenaren der in- en uitgaande regten en accijnsen
in ‚de handhaving vau hetzelve allen mogelijken“bijstand
te verlecneiî of te doen verleenen.

Art. 4.

.
Van de vorenstaande bepalingenizijn
uitgezon

derd de wedcrzijdsche verzendingen van en naar zooda
nige besloten steden en forten , alwaar het algemeen er

erkend is, dat het‘ wettig gezag bestaat,

met

dien

ïerstande nogtans ,'wat de in art. 3 opgenoemde‘ goe

deren betreft, dat geen vervoer derwaarts zal mogen
plaatshebben , dan voorzien van door desbetwegden af
gegeven behoorlijk bewijs van dc bestemming dier goede‘
ren , tot approvisioneriiìg van zoodanige steden en f0r-‘
ten, en begeleid van genoegzame gewapende mugt, om.
de aankomst aldaar te verzekeren.
Onze Staatsraatl Administrateur voornoemd en de ver

dere daarbĳ betrokkene departementen van Algemeen
Bestuur zijn belast met de uitvoering van het tegen
woordig besluit, hettrelk in het Staatrllad zal worden
geplaatst.
Gegeven te ’s Gravenhage, den 153“ October des jaars
1830 , van Onze regering het zeventiende.

‚
‘VILLERI.

Van wege den Koning,
J. G. m; tttzr van Sraarrxsnx.

Uitgegeven den wìfïíenden October 1830.

/

De Secretaris‘ van Staaf ,
I. G. m: Mar u.‘ Srnmxssl.
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WIJ WILLEM nu na GRATIE Gons, Komma mm
NEDERLANDEN, Paus van ORANJE-Nassau, Gaoor‘
HERTOG va?‘ LUXEMBURG , 1252., 2.12., Èaz.
Op de voordragt van het departement van Binnenland
sche zaken , van den 15den dezer , litt. Y ,
Hebben goedgevonden en verstaan, met afwijking in
zoo verre, van art. 18 van Ons besluit van den ljden de
zer (Staatsblad no. 61) , te bepalen , dat de ouderdom van

plaatsvervangers, die men verlangen mogt ook bj den
eersten ban van de schutterijen te stellen, zich, even als
ten aanzien van den Qden en 3den ban ‚ bj art. 15 van
Ons besluit van den

llden dezer (Staatsblad na. 69) is

vrijgelaten tot veertig jaren toe, zal mogen uitstrekken.
En zijn de departementen van Binnenlandsche zaken en
van Oorlog belast met de uitvoering van het tegenwoor
dig besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden ge‘
plaalst. .
‘s Gravenhage , den lôden October 1830.
L

'
WILLEM.

van wege den Koning ,
J. G. na nu va!‘ Sraezrxanx.

Uitgegeven den zerantíenden October , 1830
de Secretaris van Staat,
J.

DE MEIJ VAN STREEFKERK.

m! BIJLAGEN.

'

‘a

\

N“. 42.
Wu WILLEM, nu De GRATIE Gons, Konnvo
mm NEDERLANDEN, Pnms van Charme-Nassau,
GROOT-HERTOG van LUXEMBURG’, Exz. mvz. ENZ.
Herzien ‘Uns besluit van den 4den dezer, nl’. 30, hou
‚dende opdragt aan Onzen beminden Zoon, den Prins van ‘
Oranje, der tijdelijke waarneming, in Onzen naam, van
‚het bestuur over alle de gedeelten der Zuidelijke provin
ciën , waar het grondwettig gezag erkend wordt;
En in aanmerking nemende,‘ (lat het Ons , uit de on—
derscheidene akten van ‘dat bestuur gebleken is, dat de

erkenning van het grondwettig gezag in de Zuidelijke
Provinciën geheel heeft opgehouden,
Hebben besloten en besluiten:

Art. 1. De opdragt , bij Ons besluit van den zjden de
zer, n°. 30, aan Onzen beminden zoon den Prins van
Oranje gedaan, wordt gehouden voor vervallen.
Art. 2.

Ons

bestuur, overeenkomstig de

grondwet,

zal zich van nu voortaan bepalen tot de Noordelijke pro
viiìciën en het Groothertogdom Luxemburg, en zulks tot:
‘zoo lange ten aanzien der Zitidelijke Provinciën, met
overleg Onzer Bondgenootcn, nader zal zijn beslist.

Art. 3. De vestingen Antwerpen , Maastricht en Venlo
zullen dcsniettemin door Onze krijgsmagt bezet blijven,
en voor zoo veel zulks niet: reeds geschied is , in staat:

l van beleg gesteld worden , zoodra Onze opperbevelhebber;
in dezelve dit zullen noodig oordeelen.

Afschriften dezes zullen worden gezonden aan Onzen
beminden zoon denPrins van Oranje, aan Onzen bemin‘
den tweeden zoon , Prins Frederik der Nederlanden , Ad‘

‚Iniraal en KoloneLGeneraal , aan de hoofden der departez

6.4
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inenten van algemeen Bestuur, aan den Raad van State

en aan de Algemeene Rekenkamer, ‚tot informatie en
uarigt.
Gegeven te ‘s Gravenhage, den 20"“ October des jaar:
1830, van Ûnze regering het zeventiende.
WILLEM.
Van Wege den Koning,

I. G. m: Mar van Srmìnriumx.

N". 45.
WIJ’ WILLEH in: m‘: GRATIE Gons, KONING m-m
NEDERLANDEN, Pmns van ORANIE-NASSAU, Gaoor
Hnaroe vAmLvxËMngaG, ENZ.’ nam, ENZ.
Gezien ons besluit van heden , no. 109;
En in aanmerking nemende , dat Onze beminde Zoon,

de Prins van‘ Oranje,

het eerste lid van zijn besluit,

den 1‘6den dezer te Antwerpen genomen, aan de Gouver
neurs en Gedeputeerde Staten der Provinciën ‚ welke zijn

gezag
erkenden , voorloopig heeft opgedragen de afdoe
ninlg van alle zaken, welke daarvoor valbaanmogten
zijn , met last om zich onmiddelijk tot hem te ‘renden ,
ingeval eene beslissing zijnentwege noodzakelijk mogte
wezen.
‘
‚
Hebben goedgevonden en verslaan te bepalen , dat de
Gouverneurs en gedeputeerde Staten der Provinciën‘ Lim
burg en Jntwerpen, zich, in de gevallen , bj evenge‘
meld besluit bedoeld , voortaan zullen behooren te wen‘

den tot Onze Opperbevelhebbers in de vestingen Maastricht.
en ‚lntwerpen respeclivelijk, aan welke Opper-bevelheb‘

hers Wij, bij dezen, de uitoefening opdragen van het
opperste gezag, hetwelk Onze beminde Zoon, de Prins
‘Q

er
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van Oranje, zich hij zijn voorz. besluit van den löden de
zerAfschriften
had voorbehouden.
‘
dezes en van Ons besluitivan
heden, n". 109,
zullen worden gezonden aan de gezegde Opperhevelheb
hers om dien overeenkomstig te handelen enrdit Ons be
sluit ter‘ kennis te brengen van de Gouverneurs der pro
vincien Limburg en Antwerpen, tot derzelver informatie
‘ en narigt.

En zal voorts Ons tegenwoordig besluit kopielijk wot“
den medegedeeld aan alle de hoofden der departemen
ten van algemeen‘Bestuur en aan de Algemeene Reken
kamer, tot informatie.

’s Gravenhage , den 20de]: October 1830.

.W1LLEM. ‚
van wege denjíoning,
J. G. DE MEIJ nu Srttzrrxznx.

No. 42. (*)
Bij dit besluit waren de volgende bepalingen;
a. De matroos ‘tegen Vjftien gulden ’s maands zuiver
geld zonder korting, telken maand af te betalen;

b. Vijf gulden handgeld hij hun engagement;
c. Vrij transport naar boord;
d. Vrije hangmat met toehehooren, welke echter zal
moeten worden teruggegeven bÊj de afdanking;
e. Vrije voeding van ordinair scheep-rantsoen.
waartegen zij zich moeten verhinden:
a. te dienen onder de orders van de oﬂicieren, die
over hen zullen worden gesteld , zoolang‘ Zijne Majestieit
hunne vrijwillige. dienst noodig zal oordeelen, en
(*) Door spoedig afdrukken is er eene mistelling ingeslopen
De lezer wordt verzocht de voorafgaande Bijlagen geteekend
N. 42. - 43 aan te merken als N. 43- 44 en deze voor ingevuld te
houden.
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In zich zelve

van kleeding te voorzien, aangezien

zij buiten schulden dienen te blijven bj de administra‘
tie‘, ten einde dadelijk afgedankt te kunnen worden, Wan
ner derzelver dienst niet meer noodig is.

‘ Bij deze vrijwillige werving zullen ook aangenomen wor
den tot onder-oHiciers , als bootsmansqnaats ‚ schiemans
maats , kwartiermeesters en scheeps-koks , welke daartoe

geschikî zullen worden geoordeeld, en tegen de gagie
welkein ’s Rjks zeedienst aan zoodanige kwaliteiten ge
woonlijk wordt betaald, doch niet meer dan één dezer
op het getal van twaalf matrozen.

‚

‚

Kunnende een iegelijk ‚ welke zich ‘op bovengemelde
voorwaarden wil verbinden, zich aanmelden bj de‘ Di
recteuren en commandanten‘ der Marine te

Amsterdam,

te Rotterdam en te Vlissingen, welke zijn gemagtigd
geworden‘ tot derzelver aanneming en om ben dit zoo
gemakkelijk mogelijk te maken.
l

N“. 45.

‘

/ ‘

‘

l
WĲ WILLEM, BIJ’ m: GRATIE Gons, KONING
DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU,
GROOT-HERTOG vaN LUXEMBURG‘, ENz. ENz. Enz.
Gelet op Onze ‘boodschap aan de beide kamers der Sta
ten-Generaal,

van den 20sten dezer,

‘waarbj Wij

Onze

bedoeling hebben te kennen gegeven om, in afwachting
van hetgeen, ten aanzien der‘. Zuidelijke gewesten, met
overleg Onzer Bondgenooten ‚ zal worden beslist, Onze
zorgen ‚geheel uitsluitend tot de getrouwe Noordelijke pro
vincien te bepalen;
En verlangende, zoo spoedig mogelijk, over te gaan
tot ‘alle de vereenvoudigingen en besparingen in Ons
Bestuur , waarvoor hetzelve , in verband met de voorz.
‘
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bedoeling, maar eenigzins vatbaar is , ten einde de bui‘
tengewone bezwaren, welke, ten gevolge der tegenwoor

dige omstandigheden , de schatkist drukken , zoo veel
van Ons afhangt, te verminderen;

Herzien Ons besluit van den 10den April 1829, ‘Ho. 39;
Hebben besloten en besluiten:

Art. 1. Eene Staats-Commissie zal zich onverwijld be
zig houden met het onderzoek der wijzigingen, waarvoor ‘

de thans bestaande bepalingen, omtrent de inrigting van
de verschillende departementen van Algemeen Bestuur
en Administratie,‘ van den Raad van State, van de A1
‘gemeene Rekenkamer, van het kollegie van Raden en
Generaal-meesters der Munt, en van alle andere kolle

gien, administratien en ambtenaren in de Noordelijke
provincien

gevestigd,

daarin alle die
voeren, welke
deren, en met
’s Rijks dienst

vatbar zouden ‚zijn,

ten einde

vereenvoudigingen en besparingen in te
de omstandigheden van het Vaderland vor‘
de goede en regelmatige waarneming van
bestaanbaar zijn.

Art. 9. Tot die Commissie worden, onder het voorzitter

schap van Onzen Minister van Finantien, benoemd de Heereng‘

Jlîll’. 1’. F’. van Alphen,
H. BaÌî/îer,
Ml‘. J. J‘. van Boelenr,
‘Mr. W. B. Don/ter Curtius van Tienhonn,
J. ‚Î. Ingenhousz,
M1‘. L. (J. Luzac ,
'
Mr. J. H. van Reenen,
Mr. ‘A. Sandberg,
M1‘. J. Ïl/eerts.
‘

Art. 3. De Commissie zal, bj haren arbeid, tevens bo
dacht zijn op de wijze van behandeling der ambtenaren,
geëmploeĳeerden en bedienden, welke ten ‘gevolge dier;
vereenvoudingingen ‚en besparingen, zouden komen uit

te vallen.

‘

‘
SI
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Art. 4. Alle departementen van“algemeen Bestuur,
kollegiën en ambtenaren zullen gehouden zijn, aan de

de

Commissie alle zoodanige inlichtingen te geven, ‘als
tot volbrenging van hare taak zal noodig hebben,
en van hen verlangen mogt.
Art. 6. De Staats-commissie zal Ons den uitslag van
haar onderzoek, en hare voorstellen dien ten gevolge, niet
op ééns, maar successivelijk‚ naar mate
met eenig
gedeelte van hetzelve in gereedheid is, mededeelen, en
Ons daarbj telkens ontwerpen aanbieden der wetten of
besluiten, welke geschikt zouden zijn, om hare voor
stellen te verwezenlijken, alles ten einde het oogmerk
haver instelling zoodra mogelijk kunne worden bereikt.

Afschriften van Ons tegenwoordig besluit zullen wor
den gezonden aan Onze Minister en verdere Hoofden der‘
departementen van algemeen Bestuur en Kollegien, als
mede aan de benoemde leden, tot informatie en narigt.
Gegeven te ’s Gravenhage, den 23"“ October des jaars

1830, van Onze regering ‘het zeventiende.

l
‘

WILLEM.
Van wege den Koning ,

‘

J. G. na Mar van STBEEFKERK.

N“. is.
WĲ WILLEM ‘BIJ’ m‘: GRATIE Gons, KONING DER
NEDERLANDEN, Pnms van Gaarne-Nassau, GaooT
Hnwroc. van LUXEMBURG, ‚enz., enz., ENZ.
aanmerking ‘nemende

dat, vermits de erkenning

van het ‚grondwettig gezag in de Zuidelijke ‘Provincien
van het Koningrijk geheel heeft opgehouden, het on
mogelijk is geworden zich te overtuigen , dat de uit‘ de

EN BIJLAGEN.
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zelve naar de vreedzame Provincien komende goederen,
niet aldaar zijn ingevoerd zonder eenige of althans zon
der wettige betaling der inkomende regten; dat even
min de zekerheid kan worden verkregen , dat van hier

derwaarts vervoerd wordende goederen , niet later aldaar
zullen worden uitgevoerd, zonder betaling der daartoe
staande regten ten behoeve van den Staat; dat geen door
voer uit de getrouw geblevene langs de Zuidelijke pro
vinciën of omgekeerd meer kan plaats grijpen, aangezien
de bewijzen van weder uitvoer of dokumenten tot door
voer, in die Provincien van wege het onwettig Bestuur
verleend, niet als geldig zijn te beschouwen; en dat dit

laatste mede het geval is opzigtelijk de stukken, noodig
tot het verkrijgen van Nederlandsche zeebrieven en Turk
sche passen , terwijl de middelen worden gemist tot be
‘ teugeling der misbruiken , die van de Nederlandsche vlag

zouden kunnen worden gemaakt met schepen, welke te
huis behooren in de gewesten welke aan het wettig gezag
onttrokken zijn;
\
Op de voordragt van Onzen Staatsraad, Administrateur
de1‘ directe belastingen, in- en uitgaande regten en ac

cijnsen , van den 27sten dezer , no. 18.
Hebben besloten en besluiten:

Art. 1.. De linien van toezigt op den in- en uitvoer,
in de Zuidelijke Provincien tegenover het vreemd grond‘
gebied hebbende bestaan, worden gevestigd op de af

scheiding tusschen de gemelde en de getrouw geblevene
gewesten.

Zullende mitsdien alle vervoer

van goederen, waren

en koopmanschappen, uit de eene naar de andere dier
gewesten , voortaan dezerzijds, als kwamen of gingen

die goederen, waren of koopnĳmschappen van of naar
vreemde landen, onderworpen zijn aan zoodanige regten
van in-, uit- en doorvoer en accijnsen, als daarvoor

respectivelĳk zijn bepaald hij de bestaande wetten.
v/
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Art. 2: Geene zeebrieven bi‘ Turksche passen zullen
verder mogen worden afgegeven voor schepen, te huis
behoorende in de Zuidelijke Rrovincien; en zullen de
stukken

van dien aard, welke vroeger voor zoodanige

schepen zijn verleend, bij het aanwezen of de terugkomst
dier schepen hier te lande , moeten worden ingetrokken.
Art. 3.

Onze Staatsraad, Administrateur voornoemd,

wordt gemagtigd, om aanvankelijk zoodanige maatrege
len te nemen, als geschikt zijn om de uitwerking der

voorschreven bepalingen al dadelijk ‚voorloopig te verze
keren , zoo veel mogelijk wat de linie van toezigt en de
daarmede in verband staande kantoren betreft, volgende
hetgeen op den laatsten November 1816 bestond, gewij
zigd naar de latere instellingen , en met bevoegdheid te
Vens om tot dat einde , zoo veel noodig, te bezigen de

ambtenaren zijner administratie, die van elders beschik
baar zijn.
'
En is onze meergenoemde Staatsraad ‚ Administrateur,
belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit,
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Gegeven te ’s Gravenhage , den 98m“ October des jaars
1830 , van Onze regering het zeventiende.‘
WILLEM.
Van wege den Koning,
J. 6. nr Mar van Sranrrxrxx.
Uitgegeven den acht en twiniígsten October 1830.
De Secretaris van Staat,
J‘ G- DE MEIJ VAN STREEFKERK

EN

BIJLAGEN‘

N°. 4.1.

71‘

‘

‘ “

ADMINISTRATIE VOOR DE NATIONALE
NIJVERHEID.
Tot narigt voor den ‘handel, en ten einde een iege- .
lijk zich voor. schade kunne wachten, wordt hiermede
bekend gemaakt, dat, ten gevolge der onlusten in de

Zuidelijke gewesten des Rijks. welke zich aan het wettig
gezag hebben onttrokken, van nu voortaan de certiﬁca
ten

van oorsprong, afgegeven voor goederen,

afkom‘

stig uit die gewesten en bestemd naar Nederlandsch In
die , niet meer zullen worden geviseerd door den Admi
‘ nistrateur voor de Nationale Nijverheid , met dat gevolg,

dat zoodanige goederen , bj derzelver aankomst in Indie,
als vreemde producten zullen beschouwd worden en aan

de betaling der inkomende regten blijven onderworpen.
Voor zoo ver echter nog eenige certificaten in den wan‘

del mogten zijn , welke blijken zouden in de Zuidelijke
provincien te zijn opgemaakt, toen dezelve hel: wettig

gezag nog erkenden ‚ zal daar voor het gewone visa niet
worden geweigerd.
’s Gravenhage, den ‘Ĳsten October 1830.

N°. 48.
\

»De Minister van Financien, als daartoe gemagtigd door
Zijne Majesteit den Koning, brengt ter kennisse van de
belanghebbenden, dat de inschrijvingen in de negotiatie
van 20 míllionen guldens, geopend volgens koninklijk be
sluit van den l0den dezer maand, te zamen slechts be

lopen f 3,472,500, ‚en dat alzoo onder betuiging van ‘s
Konings welgevallen, over den ijver van hen, die tot
het bedrag der voorsz. inschrijving hebben medegewerkh
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dezelve niet zullen worden aangenomen, en de leening
wordt ingetrokken.
‘r Gravenhage, den 25. October 1830.
Van Tsrs van GonmuAAs.

N”. 49.
Belgische Medeburgers !
Hoe zijn Wij in staat van opstand geraakt, voor wiens
zaak strijden
, wat zal er van ons worden? T‘oen
er, zes weken geleden, pnlusten te Brussel uitbra
ken, deed men ons de wapenen opvatten‘, onder voor
wendsel van de wettige orde, mitsgaders de veilligheid
van personen en eigendommen te handhaven; maar wel
dra zeide men ons, dat zulks het voorname doel dezer

Wapening niet was, dat wij de herstelling der grieven
vorderen moesten; vervolgens deed men, van den eenen
dag tot den anderen, eene niewe vordering te voorschijn
komen; die tot scheiding tusschen het Noorden en het:
Zuiden; eindelijk komt men ons kennis geven dat er van
dat alles geene kwestie meer is, maar wel van eene ver

eeniging met Frankrijk.
Op die wijze heeft men ons , van den ‘27sten Augustus
af, van vorderingen tot vorderingen gedreven, om ons
eindelijk tot die te brengen , welke sedert lang het doel
der geheime gedachten was van sommige lieden, die met
onze belangen niets te doen hebben. En wat is er in dien
tusschentijd gebeurd? Ons krediet van binnen en van
buiten is ondermijnd geworden en daardoor de activiteit
van onze nog onlangs zoo bloeijende fabrijken verlamd

alle debouchés voor hare voorbrengselen gestopt, met een
woord, handel en nijverheid zijn ten naastenbij vernie
tigd , en men heeft zich, tot overmaat van ramp, ge

er:
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wapend , ons dwingende, diegenen te onderhouden te
gen welkers ondernemingen men ons, op den 27sten
Augustus, voorscbreef, eventueel de wapens op te vatten.

In eenen zoo ellendígen staat van zaken komt men
eensklaps met het ontwerp, om ons met Frankrijk te
vereenigen, voor den dag.

Maar zoo wij de rampen, die

ons reeds drukken , in geene jaren kunnen te boven ko
men, indien, het begin van eenen winter, waarin ons
ten gevolge der jongste slechte oogsten, nog zoo vele
andere rampen verbeiden, Welk een nog grooter masse
van onheilen moeten wij dan niet vreezen van het ont
werp, dat de geest des kwaads nu laastelijk gebaard heeft.

De sterkste verbeelding kan er zich het allerzwakst‘denk
beeld van vormen ? .‚ . . Het‘ onmiddelijkste gevolg ‘daarvan
zou een algemeene oorlog in Europa wezen, Waarvan ons
arm land voornamelijk toeneel zou zijn, om dat de ho
ven van Weenen en Londen nooit in de uitvoering "an
een dergelijk ontwerp ‘zonden stemmen, aangezien het
bewezen is, dat‘zij zelfs niet eens hunne toestemming
zouden hebben kunnen geven aan eene, tot groot na
deel van onze belangen van koophandel en nijverheid,
onbedacht gevorderde scheiding.
‚
‘
Maar zou, zelfs yvanneer het in iemands magt stond,
om ons aan

Frankrijk te geven,

deze‘vereeniging met

onze belangen overeenkomen? Een ieder, die deze belan
gen in den grond kent, zal deze vraag ontkennenddìe
‚ antwoorden.

En hebben indedaad onze etablissementen

van nijverheid‘ en van koophandel, sedert verscheiden
jaren, niet eene tot dus verre onbekende vlugt genomen,
terwijl die in Frankrijk, de eenvoor en de ander na,
vervielen.
Thans wagen wij u, leden ‚der voor-tijds geprivilegeer
de klassen, die ons een eerlijk verworven vermogen mis
gunden,

gij, die, om uwe privilegien des te gemak‘

kelijker terug te bekomen, het op het verarmen des lands

(
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en op de vernedering onzer nijverheid en van onzen han
del had toegelegd,
vragen u, zeggen wij, of onze
vereeniging met Frankrijk u ‘uw doel zou doen bereiken?
Laten wij bet overigens bj dit verwijt laten blijven en
allen wrok opregtelijk opofferen; wij hebben ons met an
dere zorgen bezig te houden; wij moeten ten spoedigste,
tot wat prijs ook, uit den bijna wanhopigen toestand,
Waarin wij verkeeren, zien te geraken, indien wij ons

niet willen blootstellen aan alle rampen, waardoor een
volk overstelpt kan worden, en nog daarenboven de schan
de willen ondergaan van een handvol vreemde intriguan‘
ten , meestal zonder woonplaats of verblijft, eenige
heerschzuchtige,‘ en haardelooze jongens', onder welker
gezag het geringste dorp zich schamen zou, te staan, de
meesters van ons lot te laten. Laat ons derhalve beslis
sen, laat ons handelen en vooral niet vergeten‘, dat er

geen tijd te verliezen valt.
Een gekelschap varl Burgers, zijnde
Kooplieden en Fabrikanten.

ANTWERPEN, zien raden October 1830.

‘ N‘). 50.
ììûﬂicieren, onderwﬂicieren en soldaten, Belgen van ge
boorte, ik heb vernomen , dat het groote vraagpunt der
afscheiding van België en Holland, hetwelk tegenwoordig

behandeld word, eene ongerustheid onder uwe rangen
verspreidt, Welke ú tot groote dwalingen zou kunnen ver
leiden. Ik heb mij dus gehaast u te bezoeken, als den
genen, die u in de velden van Quatre Bras en van Wa
terloo behulpzaam was om uwe onafhankelijkheid gewa
penderhand te yeroveren. Thans mijne vrienden , in het
i\

‚
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vraagpunt
der afscheiding , hetwelk eerlang beslist zal
i orden , komt het er op aan om te voorkomen dat het
Belgische bloed niet op nieuw .worde gestort. Mijne zen
ding eene zending van vrede zijnde, zoo laat men beant
Woorden aan mijne uitnoodiging, die u'bekend geworden
is door mijne proclamatie van den 5den October en wij
zullen de rust hersteld en alle wandorde geëindigd zien‘.
Verdedigers van het vaderland, blijft‘ getrouw aan uwe
vanen en verbeidt met vertrouwen den uitslag mijner po
gingen.’

Na.

51.

Buïgemeester en Schepenen der stad Antwerpen.
Haasten zien, om, ingevolge eenen brief van den Gou

verneur der Provincie, aan hunne medeburgers eene de
peche mede te deelen, welke hun ‘toegezonden is gewor
den door Z. Exc. den Luitenant-General, Baron Chasre‘,
Commandant van het vierde militair groot commando,
waarvan de inhoud volgt.
Zij noodigen de ingezetenen dezer stad , zich daraan te
dragen.

Gedaan ten Raadshuize, den Uden October 1830.
De Burgemeester
G. na CATER.

Ter ordonnantie.

De Sekretagis

WELLENs.

Hoofdkwartier te Antwerpen, den Ĳden October i830.

De woeling die in deze stad heerscht en de verontrus
tende berigten , die men zich beijvert te verspreiden tot

76

AANTEEK‘ENINGEN

aanzetting der gemoederen, verpligten mij u te doen weten
dat ik om dezelve tot bedaren te brengen , mij genood
zaakt zie, deze vesting instaat van beleg te verklaren,

een uiterste, waartoe ik niet, dan noode toe over ga. Daar
evenwel

de omstandigheden

zulks gebiedend vorderen,

verzoek ik u Mijne Heeren de ingezetenen aan te zeggen,
zâbh voor eene maand van levensmiddelen te Voorzien. Eene

volgende depeche omtrent dit onderwerp, zal u de formeele
verklaring van het in staat van beleg stellen van deze
vesting doen geworden. Niets dan de bedaardheid en dé
rust der ingezetenen zoude mij, het ten uitvoer leggen
van dezen strengen maatregel, nog eenige dagen kunnen

doen vertragen.
De Luitenant-Generaal, Commandant van het (‘de
Militaire Groot Commando,
(gen)

Ba1‘on ‘CHAsSé.

.

Voor eensluidend afschrift Zìy overzetting, (zijnde deze over
in de ‘Fransche taal.) ‘
De Secretaris van het ‚Bestuur van Antwerpen,
WELLENS.

DAGORDER AAN HET LEGER‘
Z. K. H. de Prins van Oranje doet de troepen weten
die

de afscheiding tusschen de nationale Belgen ende

Hollanders , bij corpsen , eerlang zal plaats hebben ‚ en
dat de Generaal van Geen verwacht wordt, om dezelve te

bewerkstelligen. De Belgische troepen zullen in België
en onder de bevelen van den Prins, verblijven.
Z. IL'H. noodigt derhalve de oﬂicieren , onder-oﬂicieren

‘t-

.
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en soldaten, om. het oogenblik , waarop deze maatregel

ten uitvoer gelegd zal worden, in bedaardheid af te
wachten.
Namens Z. K. H. den Prins van Oranje,
(Gea) De Graaf van Cxncousnronnc.
‚Antwerpen den 18de’; October.

N°. 55.
MEDEDEELING VAN DEN PRINS VAN
ORANJE AAN HET PROVISIONEEL
GOUVERNEMENT. .

‘

l

De Prins van Oranje belast den Luitenant-Kolonel Mal
‘herbe, om zich naar Brusselbj de tijdelijke regering te
begeven, en dezelve, aanzien de proclamatie van den

16den dezer maand, te kennen te geven, dat Z. K. H.
bemerkt, dat de Belgen en hij hetzelfde bedoelen en dat
doel door dezelfde middelen willen bereiken.

Een Wa

penstilstand moet het natuurlijk’ gevolg van dien staat
van zaken zijn, op dat er geen Belgisch bloed meer ver
goten‘ worde. Z. K. H. doet derhalve de tijdelijke rege

ring voorstellen, om alle beweging van troepen, ter
beschikking van dezelve staande, tegen hen, die nog een
gedeelte van Belgie bezetten , te doen ophouden en. ver
bieden, en Hoogstdezelve verzekert, dat er, in dat geval

geene Vjandelijkheden, doo1‘ de troepen, welke voor Ant
‚werpen liggen, zoo lang deze aangeboden‘ wapenstilstand
van weerszijden duurt, zullen plaats hebben.
De.Prins] geeft verder aan de tijdelijke regering te ken
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nen dat de gevangenen op de schipbruggen. welker lot
van hem alleen afhing, in vrijheid heeft doen stellen.
Antwerpen, den Igden October 1830.
(Gen)

De Graaf m‘: Cavcourltsoune,

Adjutant van Z. K. H.
Gezien en geapprobeerd door ons
(Gek)

‘VILLEM, Prins van Oranje.

N“. 54.

APÌWOORD OP DE MEDEDEELING VAN DEN
. PRINS VAN ORAME’
DE TIJDELIJK}: REGERING VAN BELGIE.

(Centrale Vergadering.)
Belast den Heer ridder de Gammoml, aan Zijne Konink
lijke Hoogheid te doen opmerken, dat, alvorens eene be

slissing, ten opzigte van het voorstel van ‚den Prins te
kunnen nemen, namelijk: om alle bewegingen der Bel

gische troepen, ter harer beschikking staande tegen de
vijandelijk benden, die nog in België zijn, te verbieden,
wel deugdelijk zou moelen blijken.
1°. Dat deze vijandelijke benden,

aan den Prins van

Oranje bij uitsluiting onderworpen zijn , en hem uitslui
tend als generaal en chef gehoorzamen.
2°. Dat hij het eerst het bevel gegeven heeft tot het
ontruimen van de Provincie Antwerpen, de stad Maas

tricht en het Kasteel van Termonde , om aan de over
zijde van den Moerdijk naar Holland te rug te trekken.
3°. Dat dit bevel stiptelijk en zoo spoedig mogelijk ten

uitvoer zal gebragt worden.
.
De tijdelijke regering zal zich haasten,‘ al de Holland

nu BIJLAGEN.
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sche gevangenen in vrijheid te stellen zoodra er geen
Belg meer uit dwang in Holland zal verblijven.
Bussel den 20ste’; Octaber 1830.
na POTTER, Roanm, van m‘‚ ‘Venen,

Graaf Famx na Mamma;

N’. 55.
De Burgemeester en Schepenen van de Âstad
'
Antwerpen.
Haast'en zich hunne Stadgenooten kennis te geven dat.
de heide onderstaande hrieven van Mijnheer den Luitenant

Generaal Baron Chesse’; het gevolg geven aan den eer
sten is door Z. Exc. tot op heden vertraagd geworden.
Gedaan ten Raadhuize den 24slen October 1830.‚
‚De Burgemeester ,
G. nu Cmms‚

Ter ordonnantie, de Secretaris ,
Wzumns.

AAN DE REGERING DER STAD ANTWERPEN.

Hoofdkwartier van Antwerpen, 19 October 1830.
Bij

besluit van mijnen hrief van den

17den

dezer,

No. 536 , had ik de eer u te herigten , mijne heeren! dat
de stilte en rust der ingezetenen, mij alleen zouden
kunnen bewegen , om het in slaat van beleg verklaren
van deze.vesliiìg nog eenige dagen te vertragen. Ik
vleide mij door dit herigt het gewenschte doel te zullen
bereiken; de ondervinding heeftmij Van het tegendeel
overtuigd. Ik heb derhalve de eer u te beriglen , dat ik

‘
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de vesting Antwerpen in staat van beleg verklaar, aan
vang‘ nemende heden middag ten twaalf ure.

Alle ge

meenschap met'Brussel , Mechelen, Gend en Lier zal oo-‚
genblikkelijk ophouden.’
Met betrekking tot de vreemdelingen zal men ten stip
ste zich honden aan de bepalingen van den ‘24sten De

cember
1811 , voor
welker
naleving de regering persoonlijk
verantwoordelijk
wordt
gesteld.
i
Ik verzoek u, mijne heeren, aan den inhoud dezes de

meest mogelijke publiciteit te geven.
De Luitenant-General, Commandant van het 4de
Groot-Militair Commando ,

.

(giet)

_

Baron CaAssé.

Voor eensluidend afschrift, bij overzetting,
De Secretaris van het Stazibestzzur van ‚Ântwerpen.

WEELENS.
AAN DE REGERING VAN DE STAD ANTWERPEN.

Hoofdkwartier van Antwerpen, 24 ‚December 1830.
Ik heb de eer u te berigten, dat mijn brief van den
19den dezer, No. 549, van nu af volslagen gevolg er
langt, en dat de stad Anhverpen in slaatvan beleg wordt
verklaard, van het oogenblik ai‘, dat er de afkondiging
van gedaan zal worden. Gelieft de ingezetenen overwijld

kennis van dezen maatregel te geven, op dat eenie
der er zich‘ naar rigten moge.
De Luitenant-Generaal,

Commandant van

het 4de

Groot-Militair Commando,
(gat)

Baron CHAssé.

Voor eensluidend afschrift, bij overzetting,
De Secretaris van het Stadbestuur van Jntwerpen ,
WELLBNS.

EN
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NQSG.
B E L G 1 ë n s!
Ik heb getracht u al het goed te doen dat in mijn ver
mogen
stond, maar ik heb het doel‘ waarop al mijne po
gingen gerigt i waren , de bevrediging uwer schoone provín- ‘
ciën, niet mogen bereiken.
Gij gaat ‘thans, in het nationale congres, waartoe de
toebereidselen gemaakt worden, over de belangen des va‘
derlands raadplegen; ik oordeel dus, zoo veel in mij
was, mijne pligten jegens u vervuld te hebben , en thans
ga ik er nog eenen zeer smertelijken vervullen, door ‘mij
van uwen grond te verwijderen , om elders de uitkomst

der staats-beweging van België af te wachten.

Doch, ver

van u, zoo wel als in uw midden, zal ik steeds trachten

bj te dragen tot uw wezenlijk welzijn.
Iuwonzas VAN Axrweiiren! gij die mij, gedurende mijn
verblijf in uwe stad, zoo "vele blijken van uwe genegen

heid gegeven hebt, ik zal, hoop ik, in geruster tijden,
terug keeren om, nevens u , tot vermeerdering van den
/
voorspoed dezer schoone stad , mede te werken.
Gegeven te ùlntwerpen den 25ste’! Qctaöer.

WILLEM, Prins van Oranje.

‚

N“. 57.

ANTWERPEN, oen 27mn Ocrosun i830.
Generaal!
Gij ziet, dat de drang der omstandigheden het volk ge
noodzaakt heeft , om zich te verklaren, ten einde daar
door voor het oog der zuidelijke gewesten van Belgie zij

6

\\
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ne eer te redden.

Deze stad, waar gij zoo langen tijd

gevestigd zijt geweest, waar men u hoog acht, en wel

ker uitstekende geest door u op Prijs heeft kunnen wor
den gesteld, vraagt u met aandrang , om het bloed , dat

van vvederszijden stroomt, te sparen. Wees verzekerd ,
dat u Holland daarvoor even veel verpligting zal hebben
als
Geef aan de Hollandsche troepen bevel, om in
het kasteel terug te trekken; laat de stad door ons bezet

worden, en eene bezending zich onmiddelijk naar ’s Gra
venhage begeven , ten einde van Zijne Majesteit de ont
rniming dezer vesting te verwerven.
“
‘
In afwachting van het antwoord daarop stellen wij u
eene wapenschorsing voor.
.
De Afgevaardigde van het voorloopige Bestuur ,

F. van DEN HERREWEGHE.‘
Ontvangen van Delcaminet, portier van het kasteel, een
lederen zak, waarin tien sleutels.
‚
Antwerpen Q7 October, 1830.

‘

F. van mm Hmuuzwnone.
G

.

‘

N“. 58.
\

Uittreksel van het nadere VOORSTEL, door

de Heeren van DEN HERREWEGHE en KESSÈLS ,
aan den Generaal caassé overgebragt.
...‚..Het bestendig zegevierende Belgische leger ‚ stelt,
na door ‚de bulp der dappere ingezetenen te Antwerpen
‘te zijn binnengerukt , de volgende voorwaarden voor‘:
1°. De ontruiming van het kasteel en van het tuig
huis in de Kloosterstraat door de Hollandsche krijgsben
den, die het een en ander bezet honden;
2°‚. Al het materieel in het kasteel, het tuighuis en‘
andere plaatsen der stad, moet daar blijven, waar het

Wòvî-‘w- mw

.
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es

zich thans ‘bevindt. Deze krijgsbehoeften zullen toch
slechts eene kleine vergoeding zijn voor al wat reeds is
weggevoerd ;
‘3°.

De oorlogschepen , die zich op de reede voor de

stad bevinden , zijn insgelijks en buiten alle tegenspraak
een nationaal ‘eigendom.

i

4°. Deotﬁcieren zullen hunne degens behouden; maar
de soldaten zullen hunne wapenen op het glacis van het
kasteel nederleggen. Ook zullen de Hollandsche krijgs
benden niet dan met honderd man te gelijk, en door de ‘
hulppoort kunnen uittrekken; of wel, zij zullenrzich in‘
naam van het voorloopig Bestuur kunnen inschepen , bin-‘
nen den tijd van twee dagen; te rekenenvan den dag
af der aanneming van de tegenwoordige bepalingen;
5°. De tegenwoordige voorstellen zullen ten vier ure
na den middag aangenomen moeten zijn , of als niet ge

daan beschouwd worden.

‘

Gedaan in het hoofdkwartier te Antwerpen , den 27s en
October 1830, des middags ten 12 ure.

De Generaal,‘ Opperbevelhebber,
MELLINET. ‘

‚De Afgevaardigde van
het Bestuur
‘

l
‘
De Luitenant-kolonel,

F. van DEN, HERBEWEGHE‘

NIELLON.

N°. 59.
ANTWOORD van den Luitenant-Generaal,

Baron Chassé, op de aan Z. Exc. aange
boden voorwaarden iel‘ kapitulatie.
Antwerpen , 27 October 1830.

MIJNE Hennen!

.

‘

Na op het voorstel van een afgevaardigde van het voor
loopig Bestuur eenen wapenstilstand te hebben aange
‘

I
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gaan, tot dat Z. M. onze Koning zoude bepaald hebben ,
of‘ het leger al dan niet het kasteel zoude moeten verla
ten, was ik ten uiterste verwonderd eene opeisching te
ontvangen, om het kasteel over te geven , en om dien
aangaande voor vier ure na den middag een besluit te
nemen. Ik had de eerste overeenkomst op het verzoek
van afgevaardigden der stedelijke Regering van Antwer
pen gesloten, alleen om verder bloedvergieten voor te
komen, en om aan de ingezetenen der stad, waar ik

jaren lang gewoond heb, verschrikkelijke en onbereken
bare onheilen te besparen.
Ik moest het daarvoor houden, Mijne heeren! dat deze
overeenkomst van uwen kant met naauwgezetheid zoude
worden in acht genomen, doch ik zie met leedwezen,
dat ik mij bedrogen heb, en dat gij het op u hebt kun
nen nemen , om dezelve, met verachting van alle krijgs
wetten te schenden.
Ik stel u, Mijne Heeren! verantwoordelijk voor deze
trouWelooze en verachtelijke handelwijze, die als zooda
nig door geheel Europa zal worden beoordeeld, en waar
van ik aan onzen doorluchtigen Koning kennis zal geven
Ik verklaar u ten slotte , Mijne Eeeren! dat ik de ver
nederende voorwaarden , die gij mij hebt durven voor
stellen, niet aanneem; dat ik de vesting, waarover het
bevel mij is toevertrouwd, tot het alleruiterste zal trach
ten te verdedigen, en dat ik nooit eenige voorwaarde zal
aannemen, waardoor mijne eer , die tot nog toe zonder
den minsten smet is gebleven, zoude bezoedeld worden.
De Luitenant-Generaal , Kommandant der vesting
Antwerpen.

‚‘
Aan Mijne Heeren de
‘Al’ evaardigden en de
militaire Commandan

ten van het voorloopig
Bestuur van België te
Antwerpen.

Baron Cuassé

w‘.

WW.— ĳ“-w’ r." - ‚

—
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N“. 60.
\

ZEEHELDEN!
De dag van

den 27sten October laatstleden heenmij

bewijzen opgeleverd, dat het heldenbloed van uwe voor
vaderen in ruime mate in uwe aderen stroomt. Uw ge
drag is voorbeeldig geweest; Gij hebt gevochten met leeu
wenmoed, en de Antwerpenaals overtuigd, dat gij lijfen
. leven voor Zijne Majesteit veil hebt, en zijne regten tot
het uiterste wilt verdedigen.
Ik ben ten hoogste voldaan over uw ge da , en Zijne
Majesteit zal hiervan geenszins onkundig blijven. Ik re
ken in het vervolg op uwe standvastigheid en moed, en
durf u reeds voorloopig, indien elk zijn pligt betracht,
van de overwinning verzekeren.
‘
Hoofdkwartier Antwerpen , op de citadel , den 2den No- ‘
vember 1830.

‚De Luitenant-Generaal, kammanderende de ci

' del van Antwerpen, en het 4de groot Militair
Commando.
(GeL)

'
Baron cnsssé.

N°. 61.

NOMÍNATIVE LIJST der manschappen, welke
in het gevecht van den 27m" October i830 ge.
sneuveld en gewond zijn.

J

Aan boord van het Fregat Eimrmcs : H. Bynders, boots
mansleerling, en J. Kramer, matroos der 3de klasse,
ligt gewond.
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Korvet PROSERPINA: L. 6‘. Maas, Luitenant der 2de klasse
en ‚F. Brehm, matroos der 3de klasse, gesneureld. —
H. A. de Non , Chirurgijn-Majooi‘ , A. Klementsen , ma

troos der 1ste klasse, J. ‚Fríederìclz en A. Moelaort, ma-.
trozen der 3de klasse,‘ J. ‚Koreîìaar, marinier der 1ste
klasse , zwaar gekwetst. -‘ M. van de Wetering, matroos
der 1ste klasse , ‚B. ‚Meeuw, ‘matroos der 2de klasse,
J. Mulder, matroos der 3de klasse, J. Schoemaker, Op
perstuurman , J. H. Althqﬂ, marinier der 3de klasse, en

J. ‚Kostense, oHìciers jongen , ligt gewond.
Kervel: Kenner: J. ‚Klinkhamer, Luitenant der 2de klas
se, J. C. Kreyenburg, kwartier-meester, en J. Dykman,

marinier der 2de klasse, gesneuveld. — A. ten ‚Broek en
‘W. Norman , matrozen der 2de klasse , ‚F. L. du Gommier,
H. ‚Hengsman en G. Kerstam, matrozen der 3de klasse,
1’. Hurtz,

1ste bootmansmaat, en C. Wegewys, matroos

der 2de klasse , zwaar gekwetst,‘ ‚F. C. ‚Klaas, stuurmans
leerling, J. J]. de Vries, matroos der 1ste klasse, J. ‚L.

Seeger en B. Gosse, matrozen der 2de klasse, A. Mulder
en ‚P.

H.

Waalen , matrozen der 3de klasse, en . . . . .

Seeger, Vlissinger-loods, ligt gewond.
Boor , n°. 2.

J. W. Poel, Kwartiermeester, C. Eikelen

boom, matroos der tweede klasse, L. La Croict en J. ‚Be
rends , matrozen der 3de klasse , en J. Coene, marinier
der 2de klasse , zwaar gekwetst; T. de ‚Maat, matroosder
2de klasse , ligt gewond.
l

Boor, m9. 4. H. H. van Beest, matroos der 3de klasse,
en J. J. Harrivan, scheepsjongen , gesneuzìeld.
Boor,‘ n°. 9.‘ ‘J. ‘Húitses de Jong, matroos der 1ste klas
se , J.

Balthazor en F.

klasse , zwaar gekwetst.

Meyer, matrozen. der 3de

“t
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N’. 62.
VOORSTEL ‘VAN óiatlîzaz.‘ ‘ ‘
1°. Om de ‘citadel binnen dagen te ‘ontruimen , en
2°. Om zich met de troepen onder zijne bevelen ‚met
wapenen en bagaadje te retiren.

ANTWOORD VAN DEN LUITENANT
GENERAAL CHASSÉ‘
1. Dat hij de citadel onder zijne bevelen niet overgaf‘,
dan op last van den Koning; en
t
2.

Dat hij , tot het welzijn van de stad, in eenen wa

penstilstand bewilligde , op de volgende voorwaarden:
a) dat men met het maken van alle werken tot verde
diging zou ophouden;
‘
b) dat geen gewapend man zich op de esplanade of in
den omtrek der citadel vertoone;
05 dat men geene hoegenaamde vijandelijkheid tegen
Zijner Majesteits eskader op de Schelde plege; en
d) dat men het magazijn van levensmiddelen , den 27sten
te Tivoli, niettegenstaande den getrotfen wapenstilstand
geplunderd, terug‘ geve, daar ‚die wapenstilstand‘ den
Luitenant-generaal‘ cnsssr’: belet ‘heeft een uitval tegen de
plunderaars te bevelen.
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No. €5.
VOORSTEL van

ANTWOORD . van den

CHAZAL.

Luitenant-Generaal
Baron CaAssé.

‚ Het voorloopig Bestuur mag‘
‘ tigt den Heer ‚Felix Clzazal,
om met den Opperbevelheb
ber van het kasteel van Ant
werpen ,

in

overeenkomst

met de vroeger vastgestelde
grondslagen en na de vol
gende ophelderingen ontvan
gen en gegeven te hebben ,

te onderhandelen.
l. Men zal er in toestem

Toegestaan.

men , om den arbeid aan de
werken tot het doen van aan
val op te schorlen, onder

de zeer uitdrukkdlijke voor
waarde, dat men zich op

het kasteel van alle derge
lijke werken onihoude, en
de zaken dus in statu qua
blijven.
2°. Bepalen, wat men door
Van de Mechelrche poort
den omtrek van het kasteel af, Je Ekster- , Zwaanlvech‘
verstaat , alsmede den afstand

[waarin zich geene vijanden
mogen vertoonen].

ters- , Naa/ctenvoet-, St. Bach‘
en Lepelstraten ,‘ voorts het
geheele tuighuis en buiten de
stad eenen ajivtand van SOÒ
Ned. ellen, te rekenen van
den voet der glací; van het
kasteel en van de beide Bril
len. (Lunettes).

en

BIJLAGEN.

30. Het Hollandsche smal
deel zal, zoodanig als het

De

89.

Luitenant-Generaal

er ‘

niet voor kunnende instaan,

‘zich thans voor Antwerpen dat 2. M. de Koning der Ne
‘bevjndt, ‚geeerbiedigd wor- derlanden niet nog eenige an
deîe oorlogschepen zendt, ver
den.
‚
langt, dat men deze onder
het smaldeel Öegrijpe.

40. Ten aanzien van de
teruggave der geroofde le

vensmiddelen , wordt aange
merkt , dat deze plundering
buiten weten van het he
stuur, door het volk, en
niet door de troepen geschied
en daar dezelve aan het Be

‚Daar de plundering gedu
rende de wapenstilstand door
de troepen geschied is , zoo
eischt de regtvaardigheid, dat
de geroqfde voorwerpen terug

worden gegeven.

stuur meer‘ na- dan voor
deel is, zoo kan het de ver

antwoordelijkheid daarvoor
niet op zich nemen.

50. De Generaal zal het
‚De Luitenant-Generaal, niet
tijdperk bepalen , binnen het- waar hetïaantal dagen kunnen
welk hij de bevelen van zij
de instaan, waarin het ant
nen Vorst zal doen kennen. woord van Zĳne Mtĳesteit zal
dit tijdperk zal niet langer z'nkamen , Ìcan op dit artikel
dan vijf dagen mogen du niet antwoord.en.
ren , te rekenen van de dag
tekening dezes af; en alzoo

den
eindigen.
2den November,
‘
ten ‘

60. Het hervatten der
andelijkheden zal, zoo
van de. eene als van de
dere zijde twaalf uren te

vij
wel
an
v0‘

Toegestaan‘.

\‚

go‘
ren
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moeten worden aange

kondigd.
‚
voor gelijklnidend afschrift,

De Luitenant-Generaal ,

. F, CHAZAL,

cornmandeerende de citadel
van Antwerpen.

Baron Cusssé

N°. 64.

GETROFFEN WAPENSTILSTAND.
l) Alle ‘werken van aanval zullen van weerszijden wor
den opgeschort, en ‘alles blijft te dezen aanzien in rtatu

‘ìuv’

.

‚

2) De voorposten der Belgische krijgsbenden zullen daar
blijven ‚ waar zij zich sedert den 23sten bevinden, na
melijk aan de Begijnen-poort,
de vereeniging der
Munt- en Barrevoetstraten , in de St. Rpch-straat , in de

Lepelstraat en in dat gedeelte van het tttighuis, hetwelk
aan den kant van het entrepot ligt, en het materieel
bevatte; voorts buiten de stad tot op eenen ‚afstand van
300 Nederl. ellen van den voet dér.glacis , die der bril
len (lunettes) mede daaronder begrepen.
i
3) Het Hollandsche smaldeel zal, zoodanig het zich thans

voor Antwerpen bevindt , geëerbiedigd ‘worden.
4) De Heer Luitenant-generaal, Bevelhebher van het
kasteel, zal de bevelen , die hij van zijnen Vorst gevraagd
heeft, zoo spoedig mogelijk doen kennen. Het tijdsver
loop daarvoor zal niet langer dan vijf dagen kunnen du
ren , te rekenen van de dagteekening dezes af , ‘en alzoo
op Donderdag den 4den November, des middags ten twaalf
ure eindigen.
‘
5) Het hervatten der vijandelijkheden zal , zoo wel van
de eene als van de andere zijde , twaalf uren te voren

moeten worden aangekondigd.
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Naschrĳì‘ : Tot Vergoeding der weggeroofde levensmid
delen verbindt zich het voorloopig Bestuur om aan den
Generaal cusssiiterug te geven ‚ 12 ossen ‚ 3 vaten jene‘

ver en; 251 vat rijst.

.

.

‚

Van het tuiïghuis zal de helft aan het kasteel verblij
ven, en de andere helft aan den kant van het entrepôt
aan de Belgische krijgsbenden. De lijn van afscheiding
zal door eene afpaling worden aangewezen.
l

N°. 65.
Bewoners wan Leuven!
l

‘Eend Belgische bezetting is naar úwe stad op weg, om

aldaar Personen en eigendommen tegen de buitensporig
heden van eenige kannibalen te beveiligen. Eene regter
lijke commissie zal waarschijnlijk herwaarls komen, om
naar de voorgevallene

gruweldaden onderzoek te doen. ‚

Dat de schuldigen beven! zij zullen voorbeeldig gestraft
worden. Leuvenaren! uwe eer zoude bevlekt zijn, ‘indien de arm der geregtig’heid niet ten snelste de bewer
kers van wreedheden trof‘, waarvan men in de jaarboe

ken geen tweede voorbeeld vindt. Wat men tot nu slechts
bij menschen-etende wilden gezien had, is bij u‘ geheurd=
‚de laf hartigheid van îeenige booswichten heeft eenen ‚
misschien strafwaardigen ,‘ man tot eenen martelaar ge.
maakh. Hij zal gewroken worden,.dat zweer ik bij mijn
leven! - Leuvenaren‘! Nog ben ik uw vriend; ‘maar
indien de gepleegde misdaad ongestraft bleef, zoude ik
niet meer in uw midden willen leven, en eene stadont

vlugten , die ik voortaan alleen als den scbuilhoek eener
rooversbende zoude moeten beschouwen.
Leuven , den 3lsten October 1830.

‘A. Bovssnr.

‘z

‘‚
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AANTEEKENINGEN
N°. 66.
WET van den 3de" November i830 , ter beteu

geling van schadelijke woelingen en bedrjjven
van kwaljjkgezinden.
WIJ WILLEM, 1m nn GRATXE Gons, KONING
.DER NEDEKLANDEN, Puurs vaN ORANJE-NASSAU ,
GROOT-HERTOG vaN LUXEMBURG, ENZ‘. ENZ. ENZ.
Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salutt doen
te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat in de
omstandigheden , waarin het vaderland verkeert, kracht
dadige maatregelen worden vereischt , ter beteugeling van
bedrijven en woelingen, welke kwalijkgezinden zich zou
den mogen veroorloven , om den opstand te begunstigen
of in de getrouw geblevene provincien van het Koning

rijk de gemoederen in gisting te brengen;
Zoo is het, dat Wij, den llaad van State gehoord, en
met gemeen overleg ‘der StatemGeneraal, hebben goedge
vonden en verstaan , gelijk Wij goedvinden en verstaan
bij deze :
Art. 1. De bepalingen , vervat bij art. 76, '77, 78 , 79,
80, 81, 82 en 83 van het wetboek op het Strafregt, wor‘
den toepasselijk verklaard op misdadige en bj die artike
len breeder omschrevene verstandhoudingen met inwoners
of gezagvoerders binnen de provincien en streken van
Ons Rjk, welke zich door opstand aan het wettig gezag

hebben onttrokken.
2. Degenen, die , hetzij door openbare gesprekken,
nitroepíngen of oproerkreten , hetzij door het dragen of

uitsteken van oproerleuzen , hetzijídoo1‘ het inzamelen of

‘en
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verstrekken van‘ gelden of anderen onderstand , ten be

hoeve van opstandelingen , of eindelijk door andere daden
of door geschriften zullen getracht hebben oproer te ver
wekken of opstand te begunstigen of uit te breiden , zul
len worden gestraft met tentoonstelling en opsluiting
(reclusie) voor den tijd van niet minder dan vijf, en niet
meerder dan tien jaren; zullende deze straf, ingeval van
verzachtende omstandigheden, kunnen worden vervangen

door eene gevangenis van twee tot vijf jaren.
Alles voor zoo verre dè schuldigen ‚door het gevolg
van het gepleegd misdrijf, niet mogten vallen in de

termen van strengerewetsbepalingen.
3. De straf van verbanning, bij onderscheidene artike
len van het wetboek van strafregt bedreigt , zal worden

vervangen door die van tentoonstelling en opsluiting ,
gedurende den tijd van vijf, tot ten hoogste tien jaren.
4. Alle misdrijven bij deze wet voorzien, mitsgaders
die waarvan in den lsten titel, 1ste hoofdstuk, 2de en

3de afdeeling van het 3de boek des welboeks van Straf
regt gehandeld‘ wordt, zullen bj uitsluiting worden be

regt op de wijze en met inachtneming d'er formaliteiten
voorgeschreven

bj

Art:

3,

4

en

5 van de wet van 10

April 1815 , welke artikelen bij deze wederom worden in
‚ werking gebragt.
5. De tegenwoordige wet zal van verbindende kracht
zijn op den derden dag na dien der uitgifte van het
Staatsblad waarin
zal zijn geplaatst; zij zal vervallen
indien zij niet vóór den lsten Januarij 1832 bj eene wet
zal zijn vernieuwd , of vroeger afgeschaft of gewijzigd.
Lasten en bevelen , dat deze in het Staatsblad zal wor.

den geplaatst, en dat ministeriële departementen, autori
teiten, kollegiën en ambtenaren aan de naauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.
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Gegeven te ’s Gravenhage , den ‘Ban November des jaar:
1830 , van Onze regering het zeventiende.
Van wege den Koning,
J. G. m’. Me‘! VAN Srmnzrximx.

Uitgegeven den derden November 1830.
De Secretaris van ‘Staat,
J. G. ma Mm’ VAN Sruzrxenx,

N". 67.
WETBOEK VAN STRAFREGT.
IIIde Boek , 1ste titel, 1ste hoqfìistuk,
1ste afdeeling. ‘
‘
Art. 76.

Al wie met de buitenlandsche Mogendheden

of bare bewindslieden , aanslagen of verstandhoudingen

gesmeed of belegd zal hebben, ten einde dezelven tot het
plegen van vijandelijkheden of het ondernemen van oor
log tegen de Nederlanden over te halen , of om haar de

middelen daartoe te verschaffen, zal met den dood ge
straft worden . . . .. Deze veroordeeling zal plaats grij‘
pen ingeval zelfs de gezegde aanslagen of verstandhou‘
dingen van geene vijandelijke gevolgen mogtenlzijn. I
Art. 77. Desgelijks zal met den dood . . . . . . gestraft
worden, al wie met de vijanden van den Staat aansla
gen of verstandhoudingen gesmeed of belegd zal heb
ben , teneinde hun intrekken op het grondgebied en de
onderhoorighedeiì van het Nederlandsche Rijk ‘te bevor
deren, of hun eenige steden, sterkten, vastigheden,pos
ten , havens , voorraad‘ of. tuighuìzen, schepen of vaar

tuigen , aan de Nederlanden behoorende , over te leveren,
of den vijand ondersteuning ‘in soldaten, manschappen,
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geld , levensmiddelen , wapenen of krijgsbehoeften te be
zorgen, of tot den voortgang hunner wapen en‘ opde
Nederlandsche bezittingen of tegen de Nederlandsche krijgs
of zeemagt mede te werken , hetzij door de getrouwheid
der oHicieren , soldaten, matrozen of anderen , jegens den
Koning en den Staat te verwrikken , hetzij‘ op eenige an
dere wijze hoegenaamd ook.
'
Art. 78. Indien de verstandhouding met de onderda
nen van eene der Vjandelijke Mogendheden ‚zondereenige
der misdaden, in het vorig artikel vermeld, tot voor

werp te hebben, niet te min bj de uitkomst gestrekt
heeft, om aan den Vjand, voor de krijgs- of staatsge
steldheid van zijne Bondgenooten , nadeelige berigten te
bezorgen , zullen zij, die deze verstandhouding gevoerd
zullen hebben, met uitbanning gestraft .zullen worden;
onverminderd zwaardere straffen , in het geval dat deze
berigtgevingen het gevolg mogten geweest van maatrege
len , die eene daad of een bedrijf van verspieding uit
maakten.

Art. 79. De straifen bij art. '76 en 77 gesteld, zullen.
dezelfde zijn , hetzij de aanslagen aldaar vermeld tenaan

zien van Nederland gesmeed mogten zijn ‚hetzij ingerigt
mogten zijn tegen de bondgenooten van Nederland, die
zich tegen den gemeenen Vjand verzetten.
‚‘
Art. 80. Met de straffen, bij art. 76 uitgedrukt, zullen
gestraft worden alle ambtenaren, alle agenten (of be

windslieden) van de hooge Regering , en ieder een, die
in zijnen post, of uit hoofde van zijnen staat, met het
geheim eener staatsonderbandeling of onderneming belast
of vertrouwd zijnde, dat geheim aan agenten van eene
buitenlandsche Mogendheid of aan den vijand verraden
zal hebben. ‘
'
‘ Art‘. 81. Ieder openbaar ambtenaar , ieder agent (of
bewindvoerder) der hooge Regering,‘ of wie door dezelve
of eene zaak gesteld is, die, uit hoofde zijner bediening,
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met de bewaring van kaarten of plans van vestingwer-ì
ken , tuighuizen , havens of reeden belast, deze kaarten
of plans of een van die aan den vijand of zijne agenten
vergeleverd zal hebben , zal met den dood worden ge
straft . . . .
Ingeval hij die kaarten of plans aan agenten eener. met
het Koningrijk verbondene of onzijdige buitenlandsche
Mo/gendheid heeft overgeleverd, zal hij met uitbanning

worden gestraft.
Art. 82. Ieder ander persoon, die door omkooping,
list of geweld, de gezegde kaarten of plans magtig zijnde
geworden, dezelve qf aan den vijand of aan de agenten
eener buitenlandsche Mogendheid overgeleverd zal heb
ben, zal, even als de ambtenaar of agent, waarvan het

vorig artikel handelt, en naar de onderscheidingen
daarbj bepaald , gestraft worden.
Ingeval de gezegde kaarten of plans, zonder eenig voor
afgaand gebruik maken van slinksche wegen , in handen
van dengenen, die ze overgeleverd heaft, geraakt mog
ten zijn , zal de straf, in het eerste geval bij art. 81 ge-‘
meld, de wegvoering naar een oord van ballingschap
zgn.
En in het tweede geval van hetzelfde artikel, eene ge

‚vangenzetting van 2 tot 5 jaren.
Art. 83. Al wie de ‚Vjandelijke verspieders, of op
ontdckking uitgezondene soldaten, hem als zoodanig bef
kend, verborgen zal hebben of doen verbergen, zal ter
dood‘veroordeeld worden.

Wet van ro April 1815.
Art. 3. De Regtbanken van eersten aanleg in de on
derscheidene arrondissementen worden‘ bij deze speciaal
gemagtigd en gelast, om van alle zaken , waartoe deze
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betrekkelijk is, kennis te nemen , en daarin te vonnis
sen , op de aanklagten en vermanningen van Onze Oﬂi
cieren’ van justitie bij dezelve regtbanken fungerende; de
vonnissen zullen moeten worden geveld door ten minste
vijf leden, en voor zoo verre de regtbanken uit minder
dan vijf leden mogten bestaan, zal het getal der leden
uit de plaatsvervangers, en bij gebreke van deze uit ad
vokaten en praktizijns, op de wijze bij de wet bepaald,
tot het in deze vereischte getal van vijf leden worden
aangevuld.
Art. 4. De aangeklaagden zullen door Onze Oﬁcieren
van Justitie met den meesten spoed voor de gemelde
Regtbanken openlijk worden teregt gesteld, zonder dat,

in deze zaken, de functie van den Regter van instructie
als zoodanig , of deszelfs bijzondere werkzaamheden zul
len te‘passe komen, en, zonder dat, tegen de geslagene
vonnissen eeni hoo er beroe ‘cassatie z l worden toe

’

' ‘i

gestaan.

Art. 5. De vonnissen zullen dadelijk, immers binnen
24 uren na dvpronuntiatie, in het openbaar worden ge
ëxecuteerd; wordende Onze respective oﬂicieren van Ju
stitie met deze executie belast, welke van hun verrigtte ‚ i
met toezending van copijen authentiek der geëxecuteerde
vonnissen, binnen gelijke 24 uren , kennis zullen geven
aan den Procureur-generaal bij het Hooggereglshof.
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Ik acht het der belangrijkheid noodzake
lijk, de Verhandelingen, gedaan in del/er

gaderingen der Staten-Generaal, in derzelver
verband te boek te stellen, dewijl dezebve
onafscheidelijk zijn verbonden , aan het doen

kennis dragen van de Handelingen des M0‘
narchs en de Verrigtingen van de Vertegen

woordigers der Natie. Dezelve geheel en on
vermindert te vermelden is voor den naauW-‘
keurigen onderzoeker noodzakelijk, om van
oorzaak tot gevolg te kunnenovergaan.
In het Eerste Deel ‘van mijn Werk heb ik om
genoemde redenen vermeend, dezelve te moe

ten instellen,’ ofschoon ik naar aanleiding van
den opstand, bij den aanvang des algemeenen
afvals, alleen in de Provinciën Zuid-Braband

en Luik uitgebarsten, dezelve tussclzeìz de Ge
‘ schiedenis heb ingevoegd. In het vermolgis
echter gebleken, dat die opstand, door den
overerfelijken tuimelgeést , zich in Zuidelijke
A

Provinciën heeft merbreid ,‘ waarom ik overL
ging in dit Tweede Deel de Geschiedenis on
afgebroken voor te stellen. Om dit doel te
bereiken dient dan ook tevens, de Verriö

tingen in de Vergaderingen van de Leden der
Staten-Generaal, benevens alle die handelin
gen daartoe betrekkelijk, afzonderlijk bij
wijze ’van Aanhangsel, en mede tot sta
‘ving van het door mij in de Geschiedenis

‘voorgestelde , achter te voegen.
DE S.
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A.

EDEL MOGENDE HEEREN !

Uwe ijverige raadplegingen gedurende de on
‘ langs gehouden buitengewone vergadering der Sta-t
ten-Generaal, en het beleid, het doorzigt en de

‘ vaderlandsliefde , welkedaarbij op nieuw zijn aan
den dag gelegd, hebben , in derzelver gevolgen,
Mijne hoop niet vervuld. ‘Billijk had Ik mogen
verwachten , dat een dadelijk grondwettig onder

zoek van voorgehragte wenschen en bezwaren,
vooral bij de geblekene overeenstemming tusschen
den Vorst en de vertegenwoordigers van het volk,
dien zedelijken invloed zouden hebben uitgeoefend,
welke noodig was, om intusschen overal de rust
en orde te doen terugkeeren. Mijne verwachting
is op eene treurige wijze te leur gesteld.
Tot daartoe was de naleving der wet en wet
telijke vormen, door de eerste voorstanders der

geopperde wensehen , en bezwaren, altijd op den
‘
A a
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voorgrond geplaatst. Nu echter beantwoorde die
beradene gang niet meer aan de onstuimige drif
ten der verblinde en opgeruide menigte; zij brag.
ten eenen gewclddadigen opstand te weeg; en de
pogingen der krijgsmagt van den Staat, tot onder
steuning vauden wensch der welgezinden, zijn

ontoereikende geweest om dien opstand te be.
dwingen.
Reeds voor de aankomst te Brussel werd die
krijgsmagt, Welke bescherming kwam aanbrengen , ‘
feitelijk aangerand , en, hoezeer voorafgegaan door
eene plegtige aankondiging van zachtmoedigheid
en vrede , ontmoette haar‘, in die stad , de moord-

dadigste wederstand.

De gewapende afval van

het wettig gezag heeft zich , sedert, in de Zuide
lijke gewesten meer en meer, en met zulk eene

schrikbarende snelheid, uitgebreidt, dat Ik, tot
beveiliging en verdediging der getrouwe Noorde
lijke Provinciën, en van derzelver handel, de
noodige maatregelen ten aanzien van land- en zee
magt genomen, de schutterijen gedeeltelijk mo
biel verklaard, de dienst van den landstorm voor
bereid, en eene oproeping tot vrijwillige Wape
ning gedaan heb. De geestdrift, waarmede daar...
aan wordt beantwobrdyen de nieuwe blijken
‘ van liefde voor‘ mijn Huis, welke Mij bij die ge

legenheid gegeven zijn, hebben het leed verzacht ‘
hetwelk mijn hart vervult, bij degedachte, dat

het‚ een hoop muitelingen heeft mogen gelukken ,
eene zoo belangrijke en beweldadigde bevolking

\

.
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af te trekken van die Regering, onder welke zij
tot.’ eenen te voren nooit gekenden trap van voor
spoed en rijkdom was opgeklommen, en voor ha
re algemeene en bijzondere regten zoo wel ‘als
voor hare slaatkunnige, burgerlijke en godsdien
stige vrijheden, de ruimste bescherming had on
dervonden.
Mijne blijvende verwachting, dat het grootste

deel dier bevolking deze ‘weldaden , bij ernstig
nedenken, terug moest wenschen, heeft Mij ge
leid tot het besluit, om aan Mijnen bemiuden
Zoon, den Prins van Oranje , bij het tijdelijk be
stuur der trouw geblevene. gedeelte der Zuidelijke
gewesten , tevens op te\dragen, om, door midde
len van overreding, zoo mogelijk, de afvallige
gedeelten nog tot de wettige orde te doen we

derkeeren.
Ik.heb alzoo, door eene administrative schei

ding, de ontwikkeling van het verklaard gevoelen
der Staten-Generaal , in hunne jongste buitenge
wone zitting, voor zoo veel van Mij afhing,
voorbereid, Waardoor thans mijne zorgen zichmeer

uitsluitend tot de Noordelijke Gewesten bepalen,
en derzelver krachten en middelen alleen in hun
belang zullen worden aangewend; terwijl ik te
vens aan alle Mijne onderdanen en aan geheel
‘Europa het bewijs hehgegeven, dat niets is on
beproefd gelaten , om de afgedwaalden terug te
brengen.
‚
Gestrekt door de innige bewustheid,
dat ikiden

‘A 3
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plegtigen eed, door Mij op de Grondwet gedaan,
ben nagekomen, en onvermoeid werkzaam ben

geweest , om de Welvaart van het Nederlandsche
volk, met al Mijn vermogen, te bevorderen, zie
ik den uitslag dier pogingen en van de beraadsla
gingen mijner Bondgenooten , welke dit Rijk ge
waarborgd en den tegenwoordigen toestand van
deszelfs Zuidelijke Gewesten tot een onderwerp
hunner ernstige overwegingen gemaakt hebben,

met kalmte te gemoet.
Het leger heeft zich , over het algemeen , We
gens deszelfs dapperheid , met gematigdheid ge
Paard , mijne tevredenheid Waardig gemaakt. Ik
moet intusschen diep betreuren , dat, in de laat
ste tijden, een zoo groot gedeelte van hetzelve,
door verkeerde begrippen of bedriegelijke belof
ten misleid , eed en pligt verzaakt en zijne vaan
dels verlaten heeft.
Onder de omstandigheden , Waarin het Koning

rijk zich bevindt, en die zoo sterk verschillen van
den staat van vrede, heb Ik Mij verpligt gevon
den uwe tegenwoordige zitting te ’s Gravenhage

te openen. Het strekt Mij tot genoegen, bij die
gelegenheid, ter kennis vamU Edel Mogenden te
brengen , dat Ik , bij voortduring, van de vreemde

Mogendheden de verzekering ontvange van hare
opregte deelneming en van hare vriendschappelijke
gevoelens.

Het is mij niet‚minder aangenaam, aan U Edel
Mogenden te kunnen mededeelen, dat de moed
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en volharding der krijgsmagt een einde hebben
’ gemaakt aan den oorlog, die het eiland Java heeft
geteisterd, en dat op de verdere overzeesche be
zittingen , volgens de laatste berigten, eene ge‘
Wenschte ‚rust bleef heerschen.
‚‘ De oogst is over het algemeen, tren gevolge der
menigvuldige regens, min voordeelig geweest;

. Ik heb alle voorzorgen genomen, die in mijn hereik waren , ten einde, gedurende den naderen
den winter, in de behoeften der armen en min
dervermogenden zoude kunnen worden voorzien.

De inwendige toestand van het Rijk levert,
voor het tegenwoordige, een onoverkomelijk he‘
letsel op, om , op goede gronden, den staat van
ontvangsten en uitgaven voor het naastvolgend
jaar te begrooten. Het is mij ‚daarom meest ver

kieslijk voorgekomen de voortduring van hetgeen
‘bestaat,

zoo veel doenlijk , te verzekeren.. Een

ontwerp van wet , daartoe strekkende, en waarbij dan ook alle veranderingen, Welke in de‘ ge
wone inkomsten zouden hebben plaats gehad,
buiten uitvoering zullen blijven, zal eerstdaags

aan U Edel Mogenden worden aangeboden.
Naar aanleiding der verklaring, bij de‘ opening
uwer jongste buitengewone Zitting gedaan , is
door mij een maatregel genomen , om voorloopig

‘in de dringende behoeften der schatkist te voor
zien‘; de vaderlandsliefde der ingezetenen doe/t

het Welgelukken van denzelven hopen. Die maat
regel behoort echter door nadere wettelijke be

A4‘
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palingen te worden opgevolgd, welke, in den
loop dezer zitting, ter tafel van U Edel Mogen
den zullen worden gebragt.
Hoe bezwarend de staat van zaken ook zijn‘
moge, behoort niet te min , ten aanzien van de
nitdelgingder staatsschuld, aan het beloofde vol
daan te worden, en ik stel mij dierhalve voor,

ook een ontwerp omtrent den inkoop en de af
lossing van schuld aan uwe Vergadering voor te
dragen.

‘

Tot krachtige beteugeling en bestraﬂing van be
drijven en woelingen, welke kwalijkgezinden zich
zouden mogen veroorloven, om in de getrouw ge

blevene gewesten en streken de gemoederen in
gisting te brengen en den opstand, ware hetmo
gelijk, voort te planten, zal insgelijks de mede

werking van U Edel Mogenden door Mij ingeroe
‘pen worden. Ik heb het intusschen dringend
noodzakelijk geacht, hieromtrent voorloopigc maat

‘regelen te nemen ," en voorschrift.en van toezigt en
voorzorg, met opzigt tot vreemdelingen en door

"reizende personen, vast te stellen.
Ter voldoening‘ aan den billijken wensch , door
U Edel Mogenden bij onderscheidene gelegenheden
geuit, was het tijdstip der invoering van de na
tionale wetgeving en der regterlijke instellingen

door mij, op den 1ste“ Februarij van het volgen
de jaar bepaald. De opstand, in de Zuidelijke
Provinciën uitgebarsten, maakt het thans onmo
gelijk, dien wensch, op de vastgestelde tijdstip ,'
‘

STATEN‘GENERAAL.

9

te verwezenlijken, en ‘zal dan ook ‚ uit dien hoof.
de, met de aanvankelijke vestiging van den H09.
gen Raad, voor als nog, niet kunnen worden

voortgegaan.
.
Edel Mogende Heeren! de snelle loop der ge
beurtenissen, door welke dit Rijk, zins weinige
Weken, geschokt ‚is, kan van invloed worden op
‘ meer andere onzer instellingen, de uitkomst dier
gebeurtenissen is nog niet te voorzien; en de ge

heel onverwachte tijdingen , heden uit Antwerpen
ontvangen ‘, strekken op nieuw ten bewijze van
den dagelijkschen voortgang der daadwerkelijke

scheiding tusschen de twee groote afdeelingen van
het Rijk.

Ik verbeide evenwel die uitkomst met vertrou
wen, Want mijn geweten is gerust. Ik mag bij
voortduring rekenen op uwe medewerking, op
die der getrouwe Noordelijke gewesten, op de
ondersteuning mijner Bondgeriooten, die het staat

kundig ‘stelsel van Europa steeds zulleii handhaven,
en Ik sta nog aan het hoofd van een volk, welks
godsdienstigen zin den besten waarborg schenkt
voor de beschermende hoede des Almagtigen.

B.‘
EDEL Moemvnn HEEKEN!

Bij het eindigen der betrekkingen, Welke mij
voor de jongste buitengewone zitting zoo eervol

A 5
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werd

opgedragen, ‘gevoele ik eene wezenlijke

behoefte, om u de

betuiging mijner diepe er

kentenis aan te bieden voor al de blijken van
achting, en van welwillendheid, die ik gedurende
deze betrekking van/ u mogt ondervinden.
Gij
weet het, Edel Mogende Heereu! dat ik, onder
inwachting van den Goddelijke/n zegen, steeds in
uwe ondersteuning eene voorname kracht verlangde
te zoeken, en daardoor werd ik dan ook in staat
gesteld eenigzins te slagen ,‘.... te slagen, ik durf
dit Woord te bezigen, nu ik., door uwe zoo al
gemeene keuze van gisteren en door het besluit,
hetwelk Zijne Majesteit heeft gelieven te nemen,
mij op de vleijendste wijze, mede voor deze aan

gevangene zitting tot‘ uwen Voorzitter benoemd,
en aldus den stempel van goedkeuring op mijne
handelwijze gedrukt zie‚ Geldoft , Edel Mogende
Heeren! dat ik al hetgeen daarin gelegen is, met
vollen nadruk gevoel; gelooft dat ik de waarde
van het in mij gestelde vertrouwen bij de tegen

woordige zoo moeijelﬁjke en zorgvolle oogenlilik
ken, Waarin wij verkeeren, in hooge mate er
kentelijkbesef: maar gelooft dan ook dat ik, op
denzelfden ‘Weg voortgaande, waarop ik uwe en
"s Konings goedkeuring mogt wegdragen, met een

opregt vaderlandsch hart aan deze nieuwe roeping
zal trachten te beantwoorden. Ik steun bij verl
nienwing op uwe hulp en welwillendheid; ik ver—
zoek dezelve met denmeesten aandrang.

Onze beraadslagingen, Edel Mogende Heeren‘!

he“
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zullen bij de verschrikkelijke schokken, die aan
den Staat zijn toegebragt van‘ eenen buitengewo
nen, maar tevens van eenen zeer gewigtigen aard
zijn. Zoo immer , heeft thans de natie, even als
het geëerbiedigd Hoofd van den Staat, te regt
het oog op de Staten-Generaal gevestigd. Die
beraadslagingen zullen‘ getuigen van onze liefde

voor het dierbaar Vaderland; zij zullen getuigen
van onze zuchrom mede te werken tot de edele
bedoelingen van onzen Vorst; zij zullen getuigen
van onze pogingen ter opbeuring van het open
baar vertrouwen, en ter bevordering van ‘al het
geen daaraan kan dienstbaar ‘zijn; maar zij zullen

mede, zoo ik mij“ verzekerd houde , getuigen van
eerbiedig opzien tot eene ‘wakende Voorzienig
heid, die te meermalen ook aan dit Nederland
toonde , dat het in Hare hand is, om aan den

euvelmoed te zeggen:

» Tot hiertoe en niet ver

der I”

C.
‘- a-‚û-w..-” —‚
’

‘î‘

EDEL Moenmns HEEREN!

Uit de proclamatie door Onzen beminden Zoon,
den Prins van Oranje, den 16deu dezer te Ant
werpen uitgegeven, en waarvan de aanleidende

oorzaken Ons even weinig bekend zijn, als de ge
volgen daarvan door Ons kunnen berekend wor.
./‘\
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den, blijkt intusschen ontwijfelbaar, dat de er-‘
kenning van het grondwettig gezag in de ‘Zuide
lijke Provinciën thans geheel heeft opgehouden.
In die gesteldheid van zaken, moeten onze zor.
gen zich , van nu voortaan, geheel uitsluitend tot

de getrouwe Noordelijke Provinciën bepalen, zoo
dat niet slechts derzelver middelen en krachten
eeniglijk voor hare belangen zullen worden aan
gewend, maar alle maatregelen‘ van het grond
wettig gezag alleen die Provinciën betreffen n1oe—
ten. Naar dit beginsel zullen de voorstellen zijn
ingerigt, die Onzentwege in deze zitting aan uwe

Vergadering zullen worden aangeboden; Wij ver
langen dat dezelve ook bij U Edel Mogenden uit
dat oogpunt beschouwd en behandeld worden, en
dat U Edel Mogenden zich , van nu af, aannier

ken, als eeniglijk en alleen vertegenwoordigende
de Noordelijke Provinciën, allesi in afwachting
van hetgeen, ten aanzien der Zuidelijke gewesten,
met overleg onzer Bondgenooten , zal worden be

slist.
En hiermede ,‘Edel Mogende Heeren! bevelen
Wij U in Godes Heilige bescherming:
’s Gravenhage, den 20ste“ October i830.
WILLEM.
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D’.
EDEL Moeenne Hennen!
\

Bij het (ipenen van uwe zitting hebben Wij
het voornemen aangekondigd tot het/aanbieden
van eene wet, Waarbij beschikkingen zouden wor
den daargesteld , om voorloopig de staats-inkom

sten en staats uitgaven voor het i830, te doen
voortduren, mitsgaders van eene wet, omtrent
den inkoop en de aﬂossing van schuld voor het
volgend jaar.
Beide die ontwerpen worden hiernevens aan
U Edel Mogenden overgelegd; dezelve zijn inge
rigt naar het beginsel, waaromtrent Wij Ons,

bij Onze boodschap van den ‘aoslen dezer maand
aan uwe Vergadering verklaard hebben.
l
De wet , omtrent de aankoop en aﬂossing van
schuld, gaat vergezeld van de stukken die tot
‘grondslag van dezelve moeten dienen; en hoezeer
het aanbieden van Begrootings-Wetten voor i831

tot een meer gepast tijdstip moet worden verscho
ven, vermeenen Wij niettemin U Edel Mogenden,
bij de voorstelling van eenen voorloopigen maat
regel tevens te moeten bekend maken met de ge
wone rekeningen van hetjaar ‘i829, en den staat
van de opbrengst der middelen over de vier laat‘
ste maanden van ‘het vorige en de acht eerste
maanden van het tegenwoordige jaar.
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En hiermede, Edel Mogende Heeren! bevelen

Wij U in Godes heilige bescherming.
’s Gravenhage , den 23ste“ October i830.

‘

WILLEM.
ONTWERP VAN WET, houdende voorlo

‘

pige bepalingen omtrent de Begrooting over‘
1831.

WIJ WILLEM, enz.
Alzoo Wij in overweging hebben genomen, dat
de tegenwoordige ‚toestand van het Koningrijk,
het daarstellen eener begrooting, zoo in ontvang
als ‘uitgaaf, voor het jaar i831 , voor het tegen

woordige onmogelijk maakt, en dat, gevolgelijk
daaromtrent alleen voorloopige bepalingen kunnen
Worden daargesteld ;
.

Zoo is het , dat Wij, den Raad van State ge
boord, en met gemeen overleg der StatemGene
raal , hebben goedgevonden en verstaan, bij deze:

Art. i.

Ter bestrijding van ’sRijks nitgaveu,

begrepen in de eerste afdeeling der begroeting ,
aanvang nemende met i830, voor zoo veel dezel

ve tot de Noordelijke gewesten betrekking heb‘
ben, zullen, tot dat daaromtrent nader zal zijn‘
voorzien, worden gebezigd de middelen, aange.

wezen bij de wet van den 24ste“ December i829
(Staatsblad, n‘). 76), de wet van 3 Junij 1830
(Staàtsblad n‘). 18) zal dien ten gevolge niet Worĳ
den ingevoerd.
J
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De staatsuitgaven, vastgesteld bij art.

r en‘ 2 der Wet van den 24ste“ December 1829
(Staatslîlad n‘). 77) zullen, wat dezelfde gewesten
aangaat, in afwachting van nadere bepalingen

over het jaar i831 , plaats hebben, tot zoodanig
bedrag‘ àls bij die artikelen voor het jaar 1830
is toegestaan.
'

Art. ‚3. ." De regten , inkomsten en uitkeeringen
van het Amortisatie-Syndikaat vermeld bij de wet
van den 24ste“ December i829 (Staatsblad n‘). 78)

tot vaststelling van middelen ter bestrijding van
de uitgaven begrepen jin de tweede afdeeling der

begrooting over het/jaar i830 , zullen, ‚in afwach-‘
ting van nadere bepalingen, voorloopig over i831

worden ingevorderd op den voet van het jaar
1830.
Lasten en bevelen, enz.

ONTWERP VAN WET, tot bepaling der
som, wel/se gedurende het jaar 1831, tot
aankoop en aflossing van schuld zal be
steed worden.

WĲ WILLEM, enz.
Alzoo wij in overweging genomen hebben, dat,
volgens art. 199 der grondwet, de schuld jaar
lijks in overweging moet worden genomen, ter
bevordering der belangen van de sehuldeischers
van den Staat:

Gelet op de bepalingen van Art. 4a en 43 de:
I
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wet van ‘den 27ste“ December i822 (Staatsblad
n°. 59) , tot instelling van een Amortisatie - Syn

dikaat , en ter regeling van onderscheidene ﬁnan
ciele aangelegenheden des Rijke‘;
Gezien de opgave, ter voldoening aan het eer.
ste der evengemelde artikelen dier Wet , door het

Amortisatie - Syndikaat gedaan.

’

Gezien de Wet van den 24ste" December i829
(Staatsblad , n‘). 80), op denationale schuld en

tot regeling der belangen van het Amortisatíe
Syndikaat, ter gelegenheid van de vaststelling van
de tienjarige begrooting, aanvang nemende met
' 1830.

‚Zoo is liet, dat Wij, den Raad van‘State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten-Gene
raal, hebben goedgevonden ‘en verstaan, zoo als

Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De som welke door het Amortisatie Syndikaat,
ter voldoening aan het 43ste artikel der wet van
den 27ste‘1 December i822, gedurende’ het jaar
i831, tot aankoop en ‘aﬂossing van‘ schuld zal
worden besteed , wordt bepaald op een millioen
zeven honderd vyﬂig duizend guldens , onver
minderd de aanwending tot gelijken einde, van

de uitgespaarde renten der kapitalen, aangekocht
en afgelost uit de som daartoe voor 1830 aange
wezen, mitsgaders boven en behalve de bij de
wet ter bepaalde inkoop en vernietiging over de
kapitalen Werkelijke schuld, Waarvan de daar
stelling is geauthoriseerd bij de Wetten van den

STATEN-GENERAAML.
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31ste“ December ‘1819 (Staatsblad n0- 62), 24
December i820 (Staatblad no. 30)‘, 2 Augustus
1822 (Staatsblad no. 24), 27 December i822
(Staatsblad nr’. 59) en 3 Maart 1825 (Staatsblad
n°.

13).

Lasten en bevelen, enz.

OPGAVE van het gebruik bĳ het Amortisatie
Syndikaat gemaakt‚ van ‚de som van een
millioen zevenmaal honderd en vijftig duizend

guldens, bĳ de wet van den 24sten December
1829 (Staatsblad n‘). 81), bestemd om geda
rende het jaar 1830 te worden besteed tot

aankoop en aﬂossing van schuld,‘ zoo mede’
aan het bedrag der renten van de kapitalen
werkelijke rentgevende schuld, in den jaren
i825, 1826, i827, i828 em829 aangekocht, naar

aanleiding der wetten van 25 December 1824
(Staatsblad 110. 77),‘ 23 December i825,
(Staatsblad n‘). 85) , 27 December 1826 (Staats

’

blad nl’. 66), 24 December 1827 ,(Staatsblad
nu. 67) en 27 December 1828 (Staatsblad no.
89).

Geschiedende deze opgave ter voldoening
aan artikel 42 der wet ‘fan 27 Decem

ber 1822 (Staatsblad n‘). 59).
Van de bovengemel
de som is, tot aﬂossing
van schuldbekentenis
sen van het Amortisat ie
.

‘

‘

B
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Syndikaat ,

rentende

4% ten hondert, bestemd
geworden een millioen.
guldens,‘ ‚zijnde deze
aﬂossing opengesteld op
den Isten April 183of|,ooo,ooo,oo.

Voor aankoop van
schuld met de daarop
te goede renten is uit
het overige gedeelte der
‚som vanfi,7 50,000 be
steed geworden zeven

honderd negen en weer‘
tig duizend, negen lton- ‘
derd negen en zestig
guldens enzeven en der
tig en een halven cent,

‚‘

waarvoor verkregen is
Een kapitaal van een
millióen een honderd
vier en
duizend
en honderd zes guldens
werkelijke rentgevende ‘
schuld, waarvan de ren

ten bedragen f28, 865
Welke, ingevolge art.
45 der wet van 27 De

cember i822 , tot nieu
we
aankoop van schuld
zullen Worden besteedf 7 49,969.37à

í.

f ‘,749,969—?’7“
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Uit het overschot van vroegere ren
ten, en uit het bedrag der renten

verschenen 10.Julij 1829, van de kapi
talen werkelijke rentegevende schuld,
aangekocht naar aanleiding der Wet
ten van 25 December 1824 , 23 Decem
ber 1825 , 27 December 1826 , 24De—
cember 1827 en 27 December 1828,
te zamen volgens de voorgaande op
gave bedragendef 13,737,1oo , is tot

aankoop van schuld met de daarop t
te goede renten besteed geworden een
honderd een en zeventig duizend ze
ven honderd vijf en dertig guldens
en zes en zestig en een halven cent,

waarvoor is verkregen ‚een kapitaal ‘
van tweemaal honderd zeven en lach-

tig duizend en zes honderd guldens
werkelijke rentegevende schuld, het- ‚

welk de kapitalen dier schuld, aangekocht naar aanleiding der hierbo
ven genoemde welten, heeft opgeò
voerd tot een gezamenlijk bedrag van
f 14,o24,7o0 , waarvan de renten ver"

schenen 1°. Januarij i830 , beloopenò
def 175,3o8,75 , ingevolge artikel 45‘

der wet van 27‘ December 1822 , tot
nieuwen aankoop van schuld zijn be
steed geworden . . . .
. . . . ‚f 171‘,735,66l‘
Uit het overschot van vroegere ren
‘ B 2
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ten , en uithet bedrag der renten ver

schenen 10. Ianuarij 1830 van het
laatstgenoemd bedrag vanf14,024,7oo

werkelijke rentgevende schjlld , is tot
aankoop van schuld met de daarop te
goede renten besteed geworden een
honderd vĳfen zeventig duizend vier

honderd zeventien guldens, en twee ‘
en een halven cent,waarvoor is ver

kregen een kapitaal van twee honderd
zeven en zeventig duizend en vjĳhon’

n»

derd guldens, werkelijke rentegeven
de schuld , waarvan de renten bedra
gen f 6937,50, welke , ingevolge art.
45 der wet van 27 December i822,
tot nieuwen aankoop van schuld zul
len worden besteed; zullende tot ge- .
lijken einde worden aangewend het

bedrag der renten ad f 617,50 van
f 24,700 Werkelijke rentegevende
schuld, overschietende van het kapi
taal vanf 1‚4,o24,7oo na de vernie‘
tiging op 10. Januarij 1830 , van een
kapitaal van f 14,ooo,oo0 bevolen bij
artikel 1 der wet van ‘24 ‘December
1829 (Staatsblad n‘). 80) . . . . . .f 175,417,o2i: \
f2,o97, 1 22,021‘:

\‘
\
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AFLOSSING
van

‘schuldbekente- AANKOOPEN
nìssen van het

T5111

Amortisaĳe.syn‚ werkelijke ren
dikam;
vende schuld.

Volgens de voorgaande opgave f 5,ooo,o0ò 00 f i3‚737,ioo 00
Naar aanleiding der wet van
‘
‚ 24 December i829 (Staatsblad
m. 81)

.

.

.

.

.

.

. ..

i,oo0‚ooo oo

IJÔÍhGÒO 00

Uit het overschot van vroegere
renten , en uit het bedrag der
renten,

verschenen Îio. Julij

i829, van de kapitalen werke
‘ lijke rentegevende schuld, te
. zamen bedragende f i3,737,ioo . ‚ . . . . . .
Uit het overschot van vroegere
renten en uit het bedrag der

..

287,600 00

-‘

277,500 oo
—-—‚—.-— _
f 1511563800 00
‘

renten, verschenen i". Januarij
i830, van de kapitalen werkelij

ke rentegevende schuld‘ te za
‘ men bedragende fi[|‚o24,7oo . . . . . . ‚ . . .
vernietigd op 1°. Januarij i830,
krachtens art. i der Wet van
'
‚ 24.‘ December i829 (Staatsblad n“. 80)

.

.

.

.

.

Totaal

‘- . . . ‚ . ..

-.

f 6,ooo,ooo o-o

Iá,0oo,ooo oo

f i,t}56,89oloo

De Perînanente Commissie uit het

Amortisatie-Syndikaat ,
r

van GENNEP ,

Ter ordonnantie van dezelve
1

.

‘

‘

Noëi. SIMONS.
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EXTRACT uit het proces-verbaal van de
vergadering van het Amortisalie-Sfìzdi
kaat, gehouden binnen Amsterdam, op
Woensdag den 29sten September i830,
des namiddags te twee ure.

Present, enz.

.

De lilinister van Financien, President, gecom
municeerd hebbende dat de Heereu van Wieke
voort Crommelin, de Vinck ‘de Wezel, Bareel,

van Heeckeren van Kell en Carp , zich onledig
hadden gehouden met het onderzoek van het ver
slag der Permanente Commissie en verdere stuk
ken, bij besluit iran del} 285Wu dezer , aan dezel
ve gorcnvoijeerd, en bereid waren hun rapport
deswegens uit ‚te. brengen, is. hetzelve rapport
door den Secretaris voorgelezen.‘
Door den President ‘het appel nominaal inge
steld zijnde, heeft de vergadering, zich met het
rapport vereenigende, met eetlparige stemmen be
sloten: ‘
10. In enz.
‘ ‚‚
E Ü
‘
‘
40. In overeenstemming met het voorstel door

stel door de Pennanente Commissie gedaan, en
. ter naleving van het 46Steartikel der wet van den
27sten December 1822 en het 6de artikel der wet
van den 248m“ December 1829, totaankoop en aﬂos

sing van schuld, in den loop van het jaar 1831 ,
aan te wijzen eene som vanf 1,75o,ooo, onvermin
derd de aanwending tot gelijken einde van de som

van f45,ooo, aan rente, door de aﬂossing in.183o,

l
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van één millioen schnldbekentenissen van het Amor
tisatie-Syndikaat à 4% pCt. uitgespaard,‘ en van

dief 36,420, zijnde het bedrag der renten van
het overschot der aangekochte werkelijke schuld,

met enz.
Accordeert met voorsz. proces-verbaal ,
zooveel hct geëxtraheerde aangaat.

De Secretaris van het Amortisatie Sijndikaat
Noër. SIMONS

E.

Ener. Moernnn Hennen!
Wij bieden hiernevens aan U Edel Mogenden

‘ een ontwerp van Wet aan,strekkende tot het
doen voortduren , voor de Noordelijke Provinciën,

van de verdeeling en den omslag der grondlasten
over i831‘, op den voet, vastgesteld bij artikel 2
der wet van den‘ 24mm December ‚i829 ‘(Staatss
blad,‘n0. 82.)
i '
‘

Dit ontwerp is vergezeld van eene korte me
morie van toelichting; Wij vleijen Ons, dat het
zelve de goedkeuring uwer Vergadering zal weg‘
dragen.
En hiermede, Edel Mogende Heeren! bevelen ‘

Wij U in Godes Heilige bescherming.
’s Gravenhage , den 255W“ October i830.
WILLEM.

B4
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WIJ WILLEM, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben de
noodzakelijkheid ,‚ om over te gaan tot het bepalen
van hetgeen door de Noordelijke Provinciën over
i831, Wegens de grondlasten, moet worden op
gebragt.
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State ge

boord, en met gemeen overleg der Staten-Gene
raal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk
Wij goedvinden en verstaan bij deze, te bepalen 1
De ‚verdeeling en aanslag der grondlasten in de’
Noordelijke Provinciën, over 1831, zal geschieden
op den voet van 1830, vastgesteld bij art. 2 der
Wet van den 248ml December i829 (StaatsÄ
blad, no. 82).
‘
Lasten en bevelen, enz.

TOELICHTENDE MEMORIE van de
conceptwvet, ter bepaling van de grondbe‘
lasling over 1 83 1 .

1"

De verdeeling der grondlasten over 1831 Wordt

voorgesteld, op den voet van die over het loo
pende jaar voor de Noordelijke gewesten bepaald,
daar‘ eene andere verdeeling, op afdoende gron
den gevestigd , nog niet kan plaats hebben,‘ en de
vermeerderingen of verminderingen welke ver
Schillende Provinciën, ter zake van opbouw van
nieuwe huizen , vergravingen van landerijen , enz.

STATEN-GENERAAL.
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zouden
moeten bekomen
of ondergaan,
niet noemenswaardige
sommen
bedragen. ‘ slechts
l i

Het opnemen in het‘ onderwerpelijk concept van
een artikel van de wet van 24 December 1829
(Staatsblad n‘). 82), komt thans niet te pas,
overmits voor de Provinciën, waarin de onderha
vige wet zal werken, de grondlasten van 1831
minder bedragen dan derzelver‘ aandeel in de

f 16,028,16o voor het geheele Rijk, bij de wet
van 12 ‘Julij 1821 (Staatsblad, no. 9) bepaald,

beloopen heeft.
. y

b

\
P

'

SIRE l

De Staten-Generaal der aan Koning en Grond
wet getrouw gebleven Nederlanden‘, brengen bij

het openen dezer gewone zitting, aan Uwe Ma
jesteit hunne eerbiedige ‘hulde toe, met de op
regtste gevoelens van verknochtheid en vaderlands
liefde, die hen steeds bezielden , maar tevens met
die van de diepste smart en verontwaardiging,

l over den gewapende afval van het wettig gezag’
in de Zuidelijke gewesten des Rijks.
’ Ook Wij, Sire! koesterden nog eenige hoop,
dat onze jongste buitengewone beraadslagingen,
‚ waarbij scliier alle de vertegenwoordigers des

ganschen Nederlandschen volks Uwe Majesteit de
betuiging toebragten hunner liefde en trouw, ee
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nen gunstigen invloed tot bevrediging‚ zouden uit
geoefend hebben. Thans betreuren Wij het, met

Uwe Majesteit, dat noch die raadplegingen , noch
Uwer Majesteits daarmede instemmende verklaarde

gezindheid, om in een grondwettig onderzoek te’
‘treden van geopperde bezwaren, noch de pogin
gen der Krijgsmagt van den Staat, totondersteu

ning van den wensch der Welgezinden en demping
des opstands aangewend, met eenen voorspoedi

gen uitslag mogten ‚bekroond worden.

Wij zien‘

met rouw en droefheid , dat eene misleide en op
geruide menigte, eene der Welvarendste landstre
ken van Enropa, welke de ruimste bescherming
van burgerlijke, staatkundige en godsdienstige vrij
heden onder Uwer Májesteits regering genoot,

uit snoode muitzucht , gepaard met drieste on
dankbaarhìeid , heeft gemaakt tot een afschuwelijk
tooneel van regeringloosheid en ellende.
‘‘ K

Zoo Werd de band verscheurd, welke, tengeë
volge van‘ Europesche staatkunde, een deel der
Nederlanden, vroeger van eigen staatkundig be-.

staan verstoken , en daardoor welligt minder rijp
voor ‚vtlrare vrijheid, op het innigst aan den staat

der van ouds vereenigde Nederlandsche gewesten
moest verbinden.
.
Een gevoel leeft nu in het gansche oude Ne
derland , de wensch om dien‘ band, bestemd tot
‘bevordering van gemeenschappelijken voorspoed,
doch die zoo veel onheils berokkende en geweldig
werd verbroken, thans ook regelmatig ontbonden
‚

te zien.

STATEN-GENERAAL.
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.In die beschouwing reeds bevestigd door Uwer
Majesteits openingsrede , ontvipgen wij met de
meeste voldoening Hoogstdeszelfs gewigtige bood
schap van den 20ste“ dezer ,‘ welke ons daarin ver

‘ sterkte.

Van nu af ons eeníglijk en alleen als ‘

Vertegenwoordigers

der Noordelijke Provinciën

aanmerkende, zullen ook wij , behoudens de schik‘
kingen tot regeling der afscheiding, onder behoor

lijke‘ inachtneming van de regten ‚der schuldei
schers ‘van den Staat, en in afwachting ‚van den
uitslag der onderhandelingen met de Mogendhe

den, en van de.‚wijzigingen die de grondwet vor
deren mogt, ons verpligt achten, om uitsluitend
het oog te vestigen op‘ datgeen, wat in het be

lang van oud Nederland behoort te worden be
raamd en bestendigd.
.‚
nemen dan, als Staten-Generaal van dat
Nederland, hetwelk door het vertreden der grond
wet, elders, niet van de waarborgen, die zij ver

leent‘, mag verstoken zijn , het door Uwe Maje
jesteit ons ‘medegedeelde eerbiedig aan, ‘zoo ten
aanzien van de ‚betrekkingen met de buitenland
‘ scheï Mogendhedeu als van Hoogstdeszelfs bedoe

lingen voorde toekomst en de vooîrloopig geno-Ì
mene maatregelen ter voorziening in de behoeften
der schatkist, ter wapening, ter beteugeling van
alle woelingen en ter verzorging van debehoef
‚ten der minvermogenden gedurende den winter.

Wij berusten daarbij voor het tegenwoordige
in het door de tijdsomstandigheden noodwendig
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geworden uitstel van de invoering der nieuwe
wetgeving.
Wij zullen in het belang der Noordelijke'ge- i
westen alle de
weging nemen,
aangelegenheden
dat dezelve met

Wetsbepalingen in ernstige over;
Welke ons omtrent de geldelijke
zullen voorgedragen worden, op
de meest mogelijke zorg, naauw

keurigheid , eenvoudigheid en spoed mogen wor
den geregeld.
Wij beamen ten volle den lof door Uwe Ma
jesteit toegekend aan dat deel der legermagt , welks

dapperheid en onbezweken trouw luisterrijk uit
blonk
afval.

in

tegenstelling

van den schandelijksten
‘
‘

Met bijzonder genoegen ontvangen wij de me
dedeeling der gelukkige voleindiging van den oor
log op het eiland Java en van het herstelof be
houd der rust aldaar‘ en in al de overzeesche be
’ zittingen , en wij zien daarin een nieuw bewijs ,
dat Neêrlands zeelieden en krijgsknechten zich den

roem hunner voorvaders allezins waardig blijven
maken.

Doch Sire! wij mogen ons tot deze verklaringen
‘miet bepalen, maar voelen ons door ’t gewigt der
omstandigheden gedrongen om , nu de band is los

gemaakt, welke ons niet zelden verplígte .onze
wenschen slechts ten halve te uiten, dezelve thans,
in het belang alleen van ’t oud Vereenigd Neder».
land aan U. M. met vrijmoedigheid en vertrouwen

te openbaren.

Wij moeten daarbij voornamelijk

STATEN-GENERAAL.
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op de zorg ter verdediging van het

grondgebied van den Staat, door de onverwijlde
vorming eener legermagt, op Welke in alle om‘
standigheden kan gerekend worden. — Van Uwer
Majesteits wijsheid en voorzigtigheid mogen wij

dit verwachten , daar reeds openbare blijken ‘be
staan , dat die zorg en die' der instelling van een

onvermenlgd Noord-Nederlandsch Bestuur Hoogst
denzelvenbezig houden.
Van gelijke beginselen uitgaande, vertrouwen
Wij , dat, tot zoo’ lange de Zuidelijke gewesten
/

.

.

‘zullen zijn terug gekeerd tot eenen staat van orde,
die alleen eene wettelijke afscheiding en het doen

gelden onzer regten mogelijk maken, Uwe Maje
steit wederkeerig zal opgeheven achten alle die
verbindtenissen en verpligtingen ,’ die als een ge- ‘

‚volg der vereeniging ten behoeve dier gewesten
bestonden, zoo ten aanzien der vaart op de kolo
niën als van andere aangelegenheden‘
Met hetzelfde vertrouwen mogen wij de voor

drag te gemoet zien van ‘al wat strekken kan ter
dpheﬂing van zoodanige belemmeringen, als on
zen handel en nijverheid, in ‘algemeen belang des

geheelen Rijks , gedrukt hebben, en welke niet
langer

als opoiïeringen van onze zijde kunnen

worden ‚gevorderd.
verlangend zien wij ook die voordragten ‚te ge
moet, die strekken moeten tot opbeuring van het
vertrouwen op onze geldelijke aangelegenheden.
Op deze wijze, Sire! zullen wij voor de ram‘

30

VERHANDELINGEN m n:

pen en verliezen, ons zoo onverdiend door den
opstand aangebragt, eene ‘aanvankelijke vergoeding
vinden, en‘ de oud Nederlandsche natie zal vol

gaarne, uit alle bare krachten, medewerken,
niet alleen ter verdediging van den dierbaren ge
boortegrond, waartoe zij zoo volvaardig en met
de bewonderenswaardigste geestdrift toesnelt,
maar ook tot stijving van ’s lands schatkist, door
alle die middelen, welke het eervol behoud der
goede trouw en de herstelling en instandhouding
van het openbaar vereischen.

î

De gerustheid‘ des gewetens is het loon der
deugd; -— dat loon mag Uwe Majesteit ten deel
vallen. Met Hoogstdenzelven zullen wij vol ver
trouwen de toekomst verbeiden. En terwijl wij
van de staatkunde van Hoogstdeszelfs bondgenoo
ten, die het Koningrijk der Nederlanden vestig
den en waarborgden, verwachten dat zij de voort

during niet langer zullen gedogen van den tegen-.‘
‘woordigen rampzaligen en ‚gevaarlijken toestand

der Zuidelijke gewesten, zullen wij , met de
natie die wij vertegenwoordigen, gedachtig aan
voorouderlijke deugd en roem , bij de inspanning
aller krachten, het oog gerigt houden op die

Voorzienigheid, wier beschermende hoede ditland,
hoe klein en geteisterd, vaak heeft bewaard en
gered.

STATEN-GENERAAL.
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G.

EDEL MoGENnE HEEREN!

l
l

Bij de opening uwer tegenwoordige zitting, heb‘
ben Wij aan U Edel Mogenden Ons voornemen
aangekondigd om uwe medewerking in te roepen

tot krachtdadige beteugeling en bestraffing van be
bedrijven en. woelingen ‘welke kwalijkgezienden ‘
f

u

zich zouden mogen veroorloven.

Daartoe strekt het ontwerp van wet, hetwelk
bij dezen aan U Edel Mogenden wordt aangebo
den; Wij vertrouwen dat hetzelve de goedkeuring
- uwer ver g aderin

zal ‘kunnen weadra
en en dat
o
g

‘Edel Mogenden , het gewigt in aanmerkíng ne

mende eener spoedige daarstelling noodzakelijke j
verordeningen ten dezen, tot dat einde aan derzel- w’
ver beraadslagingen zoodanige rigting zullen willen
‘ geven, als de drang der omstandigheden vordert.
En hiermede bevelen Wij U Edel Mogende Hee
ren in Godes heilige bescherming.
’s Gravenhage , den a7sten_October i830. ‘

WILLEM.

‘H.
WĲ WILLEM , enz.
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat in
de omstandigheden , waarin het vaderland verkeert,
krachtdadige maatregelen worden vereíscht, tot
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beteugeling van bedrijven en woelingen’, welke
kwalijkgezinden zich zouden mogen veroorloven,
om den opstand te begunstigen of in de getrouw
geblevene Provincien van het koningrijk de gemoe
deren in gisting te brengen;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State ge

boord, en met gemeen ‘overleg der Staten-Gene
raal, hebben goedgevunden en verstaan gelijk wij”

goedvinden en verstaan bij deze;
Art. 1. De bepalingen vervat bij art. 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82 en 83 van het wetboek op het

strafregt worden toepasselijk verklaard op misda
dige en bij die artikelen breeder omschrevenever
standhoudingen met inwoners of gezagvoerders
“binnen de provincien en streken van Ons Rijk,

‚welke zich door opstand aan het wettig gezag
hebben onttrokken.
Art. 2. Degenen, die, het zij door openbare

gesprekken, uitroepingen of oproerkreten, hetzij
door het dragen of uitsteken van oproerleuzen,

hetzij door het inzamelen of verstrekken van gel- ‘
den of anderen onderstand, ten behoeve van op
standelingen, of tot uitbreiding van den opstand, \
of eindelijk door eenigerhande daden of geschrif

ten, zich zullen hebben doen kennen als voorstan
ders of begunstigers van‘ den opstand, zullen wor
den gestraft met tentoonstelling en opsluiting voor

den tijd van niet minder dan vijf, en niet meer
‘ ‘der dan tien jaren.‘ Zullende deze straf , ingeval
van verzachtende omstandigheden, kunnen worden

267 D-é
/
STATEN-GENERAAL.

33

vervangen door eene gevangenis van twee tot vijf
jaren; alles voor zoo verre de schuldigen, door

het gevolg van het gepleegd misdrijf, niet mog
ten vallen in de termen van strengere wetsbepa
lingeu.

‘

Art. 3. De straf van verbanning bij onderschei
dene artikelen van het wetboek van strafregt be-.
dreigd, zal worden vervangen door die van ten

toonstelling en opsluiting gedurende den tijdvan
vijf, tot ten hoogste tien jaren.
Art. 4. De tegenwoordige wet zal van verbin
dende kracht zijn op den derden dag, na dien van

hare afkondiging in het Staatsblad, en zij zal ver
‘ vallen, ‚indien zij niet voor den isten Januarij i832
zal zijn vernieuwd, of vroeger bij eene wet zal zijn

afgeschaft of gewijzigd.
Lasten en bevelen, enz.

1.
EDEL MOGENDE HEEREN!

De maatregel, welke Wij, overeenkomstig de
mededeeling aan U Edel Mogenden, bij de opening
der tegenwoordige zitting gedaan, hadden geno
men ter voorloopigc voorziening in de behoeften

der schatkist, tot Ons leedwezen, den gewensch
ten uitslag niet gehad.

Ondertusschen worden die behoeften, ten ge
volge der voortduring van den gewapenden op

C
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stand, en van de noodzakelijkheid omde Noorde-‘
lijke provincien krachtdadiglijk te beschermen,
alsmede tot nakoming der verplichtingen op de
schatkist rustende meer en meer dringende.
‘
Het ontwerp van wet, hetwelk Wij bij dezen,‘
aan U Edel Mogenden , ter overweging aanbie
den, strekt om, behoudens eene latere meer alù‚

gemeene bepaling tot schraging van het openbaar‚
crediet, de schatkist inmiddels, op eene voldoen
de wijze te stijven; de redenen welke aan het

daarbij voorgestelde de voorkeur hebben doen ge
ven, zijn ontvouwd in de hierbij gaande memorie
van toelichting, en zullen, zoo Wij vertrouwen,
den bijval uwer vergadering kunnen ontmoeten.
En hiermede, Edel Mogende Heeren! bevelen
Wij U in Godes heilige bescherming.
’s Gravenhage, den 31sten October 1830.
WILLEM. ‚

J.
WIJ WILLEM , enz.

Alzoo Wij in overweginglrebben genomen, dat
de door Ons aangewende maatregelen om op de‘

geopende credieten, de noodige geldmiddelen te‘
verkrijgen, ter voorzienning in de behoeften uitï
het te zamen blijven der militie en uit vele an
dere noodlottige gevolgen van den gewapenden‘

u 1—‘-

‘”

‘
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opstand in de Zuidelijke provincien voortvloeijen

de, den gewenschten uitslag niet hebben gehad;
Dat de beveiliging van de Noordelijke gewesten
krachtige maatregelen vordert, waarvan het be
zwaar niet uit de schatkist in
dige gesteldheid kan worden
Dat Onze dure verpligting
delen daar te stellen, door

derzelver tegenwoor
goedgemaakt;
medebrengt om mid
welke kan worden

gezorgd voor de bescherming van de personen en
goederen der getrouwe ingezetenen van die gewes
ten , en tot vervulling van de verbindtenissen door

de Regering ten behoeve van dezelve aangegaan,
‘bijzonder ook de voldoening der renten van de
nationale schuld op den 1ste“ Januarij 1831;

‘s Dat noodzakelijk is voorgekomen, om aanvanke- \
lijk door het daarstellen van een gepast hulpmid
del in de behoeften aan gereed geld bij Ideschat-ï
kist te voorzien;
Dat tot bereiking van deze oogmerken zonder
uitstel voorloopige middelen behooren te worden

aangewend, welke zoodra mogelijk zullen worden
vervangen, door eenen meer algemeen werkenden
maatregel, tot schraging van het vertrouwen en tot
eindelijke voorziening in de gezegde behoeften,
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord
een met gemeen overleg der Staten-Generaal, heb
ben goedgevonden en verstaan , gelijk Wij goed.
linden en verstaan bij deze:
Art. 1. Ten einde in de behoeften van de schat
kist onmiddellijk te voorzien, zal ‚er eene betaling
C2
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bij wege van leening plaast hebben, in evenredig
heid van hetgeen een ieder in de directe belastin

gen is aangeslagen.
Art. 2.

‘

Deze leening bestaan in eene‘ som, ge

lijk staande met hetgeen een iegelijk over het jaar

1850 in de Noordelijke provincien is angeslagen.
in degrondslagen voor het volle jaar, en in het

regt op de patenten voor het geheele jaar; alles
te zamen genomen, volgens den vollen anslag der
kohieren, en met inbegrip alzoo van de opcenten
voor het Rijk, de provincien, steden en plaatsen
‘als anderzins geheven wordende, geene uitgezon
derd.

Art. 3. Echter zullen degenen, Wier aanslagen,
Wegens de voorschreven belastingen gezamenlijk ge
nomen, niet meer gedragen, dan:
f 6,00 in de gemeenten van beneden de 10,000 zielen bevolking.
-

‚,

„

25,000

„

„r

- 12.00 ‚, ‚, ‚‚

9.00 in die van 10,000 tot

25,000 „

‚,

„

50,000

„

„

- 164m „ ‘„

50,000 „

„

„

75,000

‚,

„

„

‘ ‚f-2o.00 „ „ „ 75,000 zielen en daarboven, niet in de lee
“ing dragen. Terwijl, daarentegen, de aandeelen in deze leening
te voldoen, door de zoodanigen welke in de voljarige kohieren
van de belasting op het personeel, hooger angeslagen zijn dan:
f
-

50.00 in de gemeenten van beneden de 10,000 zielen bevolking.
7500 in die van 10,000 tot

- 100.00

n

n

n

— 125.00 ‚, ‚‚ „
of 150.00 „ ‚, ,‚

25,ooo

‚u

,‚

‚,

25,000

„

u

‘i!

1)

50,000

n.

n

50,000 ‚,
„ „ 75‚000
„
„
75000 zielen en daarboven, voor zooveel die

aanslagen ‘in de porsoneele belasting Iwtreﬂ met een vierde zul.

len worden verhoogd.

Art. 4.

Er zullen behoorlijke kohieren worden

‘M -

.

‚

‚

—‚

w’,
‘
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zarnenlgesteld, Waarop elks aanslag wegens de‘ 011
derscheidene belastingen tezamen genomen, wordt
vermeld; deze kohieren zullen door de Gouverneurs

der provincien worden executoir verklaard.
Art‘ 5. Diegenen, welke wegens hunne aansla
gen in de opgemelde belastingen over i830 recla
matien hebben ingeleverd, zullen wel gehouden ‘

zijn, zoolang dezelve niet zijn beoordeeld, den
aanslag Wegens deze leening te voldoen; echter
zal de beoordeeling van hunne reclamatien daarop
ook toegepast worden, en alzoo tot restitutie aan

leiding kunnen geven, tegen weder-intrekking der
bij de betaling afgegeven recepissen, hierna om
omschreven.

Art. 6. Aan de belastingschuldigen zal‘ door
den Ontvanger kosteloos eene kennisgeving van het
bedrag van hunnen aanslag worden uitgereikt, ten
einde daarop bij de successive termijnen de afschrij

ving der betaling te doen, onverminderd de uit
reilîing van de hierna vermelde recepissen.
‚Art. 7. De betaling zal moeten geschieden op
de volgende termijnen , te Weten:

Van een derde vóór of op den laatsten Novem
ber i830;

Van een derde vóór of ‚op den laatsten Decem
ber daaraanvolgende;
En

van het laatste een derde vóór of op de

laatsten Januarij i831.

‘

Zullende de betalingen moeten worden gedaan
C3
Â

as

VEBHANDELINGEN ‘m;

in gereed geld, en aan hen welke de beide laat
ste termijnen te gelijk met den eersten, of den
laatsten met den tweeden voldoen, toegestaan
worden eene korting in het eerste geval van twee;
en in het laatste geval van een ten honderd over

de vooruit betaalde som.
Art. 8. De invordering en vervolging van het
verschuldigde zal geschieden op dezelfde wijze en
met gelijke ‘regten als bij de wetten op de directe

belastingen is vastgesteld.
‘Art. g. Bij de betaling van de verschuldigde
termijnen zullen worden afgegeven recepissen ten
bedrage van elken termijn; welke zullen worden
‚gesteld ten name van den belastingschuldigen,
doch met opzigt tot de belanghebbenden worden

beschouwd even als of dezelve aan toonder hiel
den , en diensvolgens voor dezelve, in geval van
verlies of ontvreemding, nimmer duplicaten kun..
nen worden afgegeven.

Art.‘ io.

De gedachte recepissen,ieder op zich

zelve of met anderen vereenigd , zullen, met aan
vang van i April i831 worden verwisseld tegen

obligatien, rentende

ten honderd; de slot

sommen , om tot de ronde honderd guldens te
komen, zullen bij die inwisseling bijbetaald kun
nen worden; en voor de overschietende sommen,

beneden de f ioo , bewijzen worden uitgegeven ,
die, te ‚zamen of wederom met recepissen veree
nigd , voor gelijke verwisseling zullen vatbaar zijn

Art. ii.

Het kapitaal der obligatien, bij het
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vorig artikel vermeld, zal overeenkomstigde be
staande kohieren , zijn van zeventien millioen gul‘
dens, zullende elke obligatie ‘groot zijn f 100,‘
f 500, off rooo , met ingang van rente van den

1ste" April 1831 5 dezelve zullen worden uitgege
ven onder de handteekening van Onzen Minister

van Financien , na bij. de Algemecne Rekenkamer
te zijn gezien en geregistreerd.

Art. 12.

Bij zoo verre de gedachte obligatien

niet vroeger door eenen algemeenen maatregel
zullen zijn ingetrokken, zal de aﬂossing plaats heb

ben bij loting, aan te vangen met het jaar 1832,
en zulks met eene som van honderd duizend gul
‚dens elke maand, waarvoor, en voor de renten

‚.derzelve , alsdan de noodige sommen op de be
grooting van staatsbehoeften van dat jaar zullen

worden gebragt. ‘ ‘
Art. 13. Ten einde al verder in de behoeften
aan gereed geld bij de schatkist te voorzien , zal
worden daargesteld een kapitaal van twaalf mil
lioenen guldens, in schatkist-biljetten, rentende

‘zes ten honderd.
‘
Art. 14. Deze schatkist-biljetten zullen groot
‘zijnf 1oo,f5oo off 1000, met ingang van ren
ten van den 1sten October dezes jaars; dezelve zul

len op gelijke wijze en ‘onder dezelfde bepalingen
worden uitgegeven, als hiervoren bij artikel 11
.van de obligatien is gezegd.

Art. 15.

Deze schatkist-biljetten zullen met de

verloopen renten, berekend tot het einde der

‚04
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maand, voorafgaande aan die waarin de betaling
plaats heeft, worden gebezigd tot voldoening van ‘
de helft der traktementen , toelagen, pensioenen
en bezoldingen ten laste van het Rijk, welke bo
ven de som vanf 1000 in het jaar bedragen, en

zulks over de drie laatste maanden van het tegen
woordig jaar en vervolgens. De militaire trakte
menten , zoo van de land- als zeedienst, worden

echter van de betaling opdeze wijze, uitgezon
derd.

Dezelve schatkist-biljetten zullen insgelijks kun
nen dienen tot betaling van de helft van alle an
dere vorderingen ten laste van het Rijk.

Art. 16. De schatkist-biljetten zullen aanvanke
lijk‘ met het ‚jaar 1831 ,‘ benevens de daarop ver
loopen renten, berekend tot het einde der maand,
voorafgaande aan die , in welke de betaling plaats
vindt, kunnen gebezigd worden tot ‘voldoening
van alle gewone belastingen en inkomsten van het

Rijk.

‘

‘

Art. 17‘. De renten van de schatkist-biljetten
zullen zoo‘ lang dezelve niet zijn ingetrokken,‘jaar
lijks op den eersten October worden aangezuiverd.

Op de begrooting van bebjaar i831 zullen de
vereischte sommen voor deze renten worden ge
bragt.

Art. 18. De in betaling ontvangen schatkist
biljetten zullen voor wederuitgifte vatbaar zijn,
tot de oogmerken waartoe zij zijn ingesteld, en
zullen ‘ook kunnen. worden vernieuwd, mits het te .
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gelijk in omloop gebragte bedrag derzelve nimmer
de twaalf millioenen guldens te boven gaat.
Art. 19. Bij de overwegingen, welke zoodra
‘mogelijk zullen plaats hebben, over meer alge
meene maatregelen, tot schraging v.an het ver
trouwen , en tot eindelijke voorziening in de be

hoeften , zal de vvijze van intrekking der obliga
tien en schatkist-biljetten , volgens deze wet voor

loopig daar te stellen, worden bepaald.
Lasten en bevelen , enz.

MEMORIE VAN TOELICHTING}

De gewapende .opstand in de Zuidelijke provin
cien heeft de drukkendste gevolgen voor de geld
middelen van den Staat. Verstoken geraakt van

de beschikking over de kassen, Welke zich in het
opstand zijnde ‘gedeelte bevinden, zoo wel als van
de gewone inkomsten aldaar, zijn deze laatste ook
elders minder ruim geworden, niettegenstaande
den prijsselijken ijver van de getrouwe bevolking
der Noordelijke Provinciën in het opbrengen‘ niet
alleen van de gewone lasten maar ook van het

doen van buitengewone bijdragen: de uitgaven
zijn intusschen zeer aanmerkelijk toegenomen, en
het behoud van leven en goed voor de getrouwe
ingezetenen vordert steeds maatregelen, die groo
te uitgaven na zich slepen: de bezwaren zoo in

verlies van ontvang als in buitengewone uitgaven
C5
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juist te begrooten is thans nog ondoenlijk ,ï want.
het bedrag van de eene en andere zal van den
loop der gebeurtenissen afhangen; later zullen
daaromtrent voldoende uitleggingen worden gege:

ven.
De Koning, gebruik makende van vroeger ge

opende credrieten , heeft eene‘beleening op Waar
den doen beproeven, welke het verwachte gevolg
niet heeft gehad, en alzoo ‘is door de ondervin
ding bewezen , dat het tegenwoordig tijdstip niet
geschikt is voor eene vrijwillige leening , maar
dat, in afwachting van meer gunstige oogenblik
ken tot het nemen van eenen maatregel, waar
door het vertrouwen geschraagd zal worden, thans
naar middelen moet worden omgezien , waardoor
ommiddelijk geld wordt verkregen, om de loopen
de bezwaren goed te ‘maken en de bestaande ver
bindtenissen, bijzonder die van de rentebetaling der
Nationale schuld, te kunnen vervullen.

Met het oogmerk om, zoodra de omstandighe
den dit eenigzins zullen veroorloven, zoo wel den

geheelenomvang der behoeften open te leggen,
als een algemeenen maatregel van voorziening voor
te dragen, worden thans twee middelen tot vin

ding van het benoodigde voorgesteld.
Het eerste derzelve bestaat. in cene betaling‘,
bij wijze van leening , in evenredigheid van den
aanslag in . de directe belastingen,‚ op het voor
beeld van hetgeen bij de wet van den ‚i lden N0

vember i815, tot dekking der oorlogslasten van

w ‚_-.‚
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dat jaar heeft plaats gevonden, met dit onder
scheid evenwel, dat de uitzondering op de ver
‚pligting tot opbrengst, welke toen is toegestaan,
nu‘ veel ruimer is uitgestrekt ; want, naar mate
van de plaatselijke ‘gelegenheid, wondt die vrij
stelling zelfs verleend aan hem, welke tot aan
f 20 in de directe belastingen, tezamen genomen,
opbrengen, en velen, die vroeger tot bijdragen
geroepen werden, zullen derhalve daarvan nu

bevrijd blijven; terwijl daarentegen door de aan
slagen in het personeel, wanneer die tot zekere
hoogte geklommen zijn , voor deze betaling met
25 ten honderd te ‘verhoogen, iets meerder zal

gevorderd worden van hen, welke gerekend mo
gen worden tot ‘het dragen daarvan wel in staat
te zijn, en er alzoo meer in evenredigheid van

elks vermogen zal worden bijgedragen.
Deze maatregel stemt overigens met die van
1815 genoegzaam overeen, ook nu Wordt er een
rentegevend papier ad 5 ten honderd uigegeven,

hetgeen de belastingschuldige die dit benoodigd
heeft, in de gelegenheid zal stellen, om reeds
na die voldoeling van eenen termijn, zich dit
uitschot grootendeels te zien‘ vergoeden, en dus
daarin weder het hulpmiddel voor de volgende

uitschotten zal kunnen‘ vinden; overigens zal de
uitloting van het gedachte‘ papier , zoo hetzelve
niet vroeger is ingetrokken, reeds met i832 be.
ginnen, en maandelijks worden voortgezet, en

‚V .‚
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‚deze bepaling moet ‘op deszelfs Waarde van guns’ ‘
tigen invloed zijn.

Het tweede middel bij de wet voorgesteld zal
bestaan in de uitgifte van een matig kapitaal schat
kist-billetten, rentende 6 ten honderd, geschikt
om een gedeelte der betalingen van het Rijk me

de te voldoen, en tevens om bij de schatkist voor
de vóldoening van gewone lasten te worden in
ontvang genomen; —- hieruit zal alzoo een ver
mogend hulpmiddel ‘voor de circulatie, in des

zelfs betrekking met de schatkist, kunnen worden
gevonden, hetgeen wel tot hiertoe in dit Rijk on
bekend was, maar dat in naburige Staten sints
lang met nuttige gevplgeu in gebruik is geweest,
en Waarvan men zich ook hier dergelijke uitkomst

durft voorspellen , terwijl en de beperktheid der
som, en de geldelijke wijze van uitgaven, en de
gelegenheid om hetzelve aan het Rijk in betaling
te geven , zoo vele omstandigheden zijn ‚ die het ver
trouwen mogen doen voeden, dat de omloopvan dit
Papier met geene ongelegenhedeiì verzeld gaan.
Door deze bij de ontworpen wet omschreven
middelen , zal, zoo als het voortkomt, een iege
lijk tot die hulp worden geroepen, welke de te
genwoordige geldelijke toestand vordert, en waar

aan dus elkeen, in billijke evenredigheid‘, het zij
ne behoort toe te brengen. De last van rente en
aﬂossing {zal zich slechts ten deele op de begroo
ting van 1831, en dus dan eerst volkomen doen
gevoelen, wanneer. men onderstellen mag, dat er“

‚trpĳ-uwel— ...
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gelegenheid geweest zal zijn, om de geldmiddelen
der getrouwe Provinciën, op eenen meer geregel
den voet te brengen, terwijl men inmiddels ,zoo
dra de zaken/er eenigzins toe geschikt zullen zijn,
‚maatregelen tot opbeuring en weder bevestiging
van het vertrouwen zal voordragen.

’
’ De Heer Luzac:

K.
De wet, waarover wij in dit

‘oogenblik spreken, is eene gelegenheids-wet eene
wet welke aan de droevige omstandigheden, waar
in het vaderland verkeert, haren oorsprong ver

schuldigd is.

’

De eerste vraag, welke hier, dunkt mij, in
aanmêrking komt, is deze: vereischen die omstan
digheden eene dergelijke wet?

Ik zal niet onderzoeken of ons tegenwoordig wet’
boek van strafregt, in ‘combinatie met de ‘wet te.
gen hoon en laster, op het laatst der voorgaande
gewone zitting, door U Ed. Mog. aangenomen,‘ niet
zoodanige wetsbepalingen bevatten, als voldoende
zouden kunnen geacht ‘worden, om veel kwaads
te stuiten, en wil wel aannemen dat er noodzake-

lijkheid bestaat tot het nemen van eenige tijdelijke
maatregelen van nog meerderen ernst en kracht.
Dan nu komt hier de tweede vraag in aanmerking:

voldoet het project aan de behoeften, ‘is het te
streng of te zacht?
‘

'
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‘Hieromtrent geloof ik mij ten faveure der vvet

te mogen uitlaten: ik geloof dat de latitude aan
den Regter, bij art. 2, in het bepalen van den
tijd voor de straf gelaten, ‘ruim genoeg gesteld is,
endat in deze, zoo veel uoodig, aan het oordeel
der Regters is overgelaten: alleen spijt het mij,‘
in dit en in het volgende artikel, de tentoonstel
ling van den beklaagde behouden te zien, welke

de sectie, tot welke ik de eer heb te behooren ,
en ook anderen, zoo gaarne hadden zien wegge

laten, enl ik acht mij verpligt hierop als nog aan
te dringen.
‘.
,
‚
Waartoe toch zal deze tentoonstelling dienen ?

Kan zij geene gelegenheid geven tot het verwek
ken juist van die gebeurtenissen , welke men door
deze‘ wet wil voorkomen? -— ‘Ik stel mij toch
‚voor, dat hij , die zich aan het oproermaken of‘
bevorderen, door een der middelen, bij art. 2

voorzien, zal hebbenischuldig gemaakt , zal wor
den of ondersteund door den algemeenen geest
der populatie zijner woonplaats ofwaar het feil
gebeurd is, dat hij bij het gemeen beklaagd zal
worden ,of in tegendeel door die klasse , welke

in dergelijke vertooningen behagen schept, zal
worden gehaat, verfoeid , soms gevloekt. ‚In het
eerste gevalwordt de tentoongestelde als een mar
‘telaar beschouwd , die men soms zal trachten door

geweld te verlossen, en in het omgekeerde geval
loopt men gevaar den schuldige aan ‘de volks
woede prijs te geven, en hem door ‘den doode
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lijken angst waarin hij gebragt wordt, eene pijs
niging doen ondergaan, tienmaal erger dan de
‚straf ïhem nu bij den letter der wet opgelegd.

Jf Ik ‚weet, dat men‘ op deze aanmerking geant-.
Woord heeft met art. 22 van het Strafwetboek,

bij hetwelk “die ‘tentoonstelling als een gevolg van
de reclusieh‘genoemd‘ wordt; doch geloof ‘niet ,‘
dat dit antwoord ‘afdoende kan geacht worden,
vermits eene gelegenheids-wet als deze‘, ook zeer
wel andere afwijkingen van de‘ gewone bepalingen
‘gedogen kan , en er, dunkt mij, volstrekt geene
reden bestaat, waarom wij niet“ in de moeijelijke
en buitengewone omstandigheden, welke wij be
leven, uit consideratien van voorzigtigheid, eene
andere en ongewone beperking of uitvoering der
straffen zouden mogen en kunnen toelaten.

In dit zelfde 2de artikel ben ik nog gestuit op‘
het woord geschrĳten, als zijnde dit van eene

zoo veel omvattende beteekenis, dat het gevaarlijk‘
worden kan. -— Voor hetzelve zoude ik de woor

den, door openbaar gemaakt, of rond gedeeld ge
schrĳì gedrukt ‚of ongedrukt, verreverkozen heb
ben, als bevattende eene omschrijving, welke ten
minste eenige‘ limiten aanduidt, en particuliere‘

briefwisselineen
b J zonder eeni

malicieus 00g merk

geschreven, en in vertrouwen toegezonden, buiten

de scherp navorschende oogen van het publiek
Ministerie houdt. Zeker heeft de nieuwe redac-‚
tie , waarbij de woorden, zich zullen hebbendoelz
kennen als voorstanders of begunstigers van den‘
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opstand, zijn weggevallen , en door veel positiver
bepalingen vervangen zijn, het artikel aanmerke

lijk verbeterd, doch het onbepaalde van het woord
geschriflen is gebleken. Ik wil erkennen, ‘dat
nu wij ‘weder het oog alleen mogen vestigen op
Oud-Nederland, en ik België, als geheel en voor‘
altoos van ons gescheiden wil beschouwen, der

gelijke min bepaalde uitdrukkingen, in eene ge
legenheids wet, minder vrees inboezemen‘; onidat Nederlandsche
ik‚ nu ook alleen
het oog
behoef te vesti
geniop
Regters
en Regtbanken,
die
weten wat het te zeggen is met ongekrenkte stand

vastigheid , en alleen naar den geest en den letter
der wetsbepalingen, regt te spreken: die eheenen
roem in stellen, zelfstandigheid bij wijsheid te pa
ren, en niemand zullen straffen, tenzij zijne schuld

duidelijk en bewezen zij.
Waarom bij de 4de art. eenige gedeelten of ar
tikelen eener reeds door de wet weder worden in
werking gebragt, en deze artikelen niet liever
woordelijk en als geheel nieuwe bepalingen in het
project zijn ingelascht geworden , is mij ook duis
i ter‘ gebleven, het maakt het terugkeeren tot en

opzoeken eener afgeschafte wet noodig, en alwa
‘re het slechts voor het gemak van alle de ingeze

tenen van den Staal, die het hoogste belang heb
ben deze wet goed te keuren, had men den mo
dus procedendi textueel in de wet moeten inlasschen: —- nu moet hij, die deze materie goed
kennen wil, zich weder twee nommers staats
Il

\\’
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bladen aanschaffen, terwijl het zeer goed ‘en ge‘ .
makkelijk in een had kunnen bevat worden. He
is niet uit hoofde der geringe meerdere kosteh,
dat ik deze aanmerking maak, maar alleen, om

dat aldus in het belang der zaak , de‘ kennis aan
hare strekking bespoedigd en vereenvoudigd wordt‘
De tijd tot 31 December van het volgend jaar

1831, voor het bestaan dezer Wet gesteld, komt
mij in geenen deele te lang voor, de omstandig

heden , wij mogen dit niet oyntveinzen, doen de
mogelijkheid eener vroegere vervulling niet voor

uitzien, en zóó dan al, hetgeen1 de goede God
geve , de situatie van ons dierbaar vaderland veel
vroeger zóó gelukkig is geworden, dat wij deze l
Wet niet meer behoeven, en tot de gewone straf

Wetten kunnen terugkeeren, \— dan zal zij ook
waarlijk , bij Nederlandsche Regtbanken , wel bui
ten veelvuldige toepassing blijven, en eenige wei

nige maanden onschadelijk kunnen voortleven‘
Ik zal gaarne de verdere.deliberatien afwach
ten, alsmede de toelichting door Z. E. den Heere
Minister te geven, om daarna mijne stem te re
gelen.
De Heer

op man nooFF:

Ofschoon art.’2"ín

‘in de nieuwe redactie reeds eene werkelijke ver‘

betering ondergaan heeft, had ik echter gewenscht,
dat in de tweede zinsnede van hetzelve duidelij

ker ware te kennen gegeven, dat de daar bedoel
de straf slechts eene correctionele straf is. Im
zoo als het artikel nu luidt, zal al ligt bij iemand

‚

’
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het. denkbeeld g eboren worden 1 dat deze 'g evan-‘
‘genis van twee tot vijf jaren mede eene criminele

straf is. Gaarne zoude ik eene daartoe strekkende
verandering alnog in de wet gebragt zien ; doch
zoo dit niet kan zijn, dan verzoek ik den Minis
‘ter te dezen opzigte alhier eene openbare verkla

ring te willen geven, welke ten leiddraad aan de
‘regters zoude kunnen verstrbkken.
Voorts komt het mij voor, dat het voorloopig
‘u

Koninklijk‘ besluit van 11 October jl. uitdrukke
lijk behoorde
worden
ingetrokken;
dat besluit
kan
toch niet te
naast
deze wet
blijvenibestaan.
Overigens kan ik mij niet ten volle daarmede

vereenigen ,‘ dat aan de regtbanken van eersten
' aanleg wordt overgelaten, om criminele ‘stralïen ,
ja zelfs de doodstraf” uit te spreken,zonder voor
loopige instructie, zonder booger beroep, zonder
het middel van. cassatie, zelfs zonder dat de ver
oordeelde zijne toevlugt tot den Koning kan ne
men , om genade te vragen. Dit laatste stond
zelfs onder de Fransche vrij aan degenen, die
door speciale Geregtshoven waren gevonnisd.

Wanneer ik echter van eenen anderen kant be
denk, dat de omstandigheden eene spoedige toe
passingder wet, en spoedige uitvoering der krach
tens dezelve uitgesprokene vonnissen kunnen ver

eischen; dat deze wet slechts tijdelijlgis; dat de

teregtzittingen toch in het openbaar plaats heb
ben, en dat onze Regters voorzeker altijd liever
eenen schuldigen zullen ontslaan, dan eenen on.
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schuldigen veroordeelen, dan meen ik , ondanks
de bij mij gerezene zwarigheden, mijne stem aan

het ontwerp te moeten geven.
De Heer nonnen conrws verklaard mede‘, dat
hij zich in detegenwoordige omstandigheden,
niettegenstaande eenige bij hem gerezene beden

kingen, niet tegen de aanneming der wet zoude ver
zetten. Zoo had ook, zijns inziens , voornamelijk
de straf van ‘tentoonstelling achterwege kunnen ‘
blijven, Hij kon echter niet deelen in het door
den eersten spreker geuíttte gevoelen, ten aanzien
van de inlassching der bepalingen van de wet van
10 April i815. Die inlassching‘betreftalleen den

vorm der wet, welke zijne ‘goedkeuring wegdroeg.
Wat de toepassing der doodstraf inde bij der
wet omschreven gevallen aangaat, vermeende hij, dat
genoegzame ruimte aan den Regter was overgelaten;

te meer daar toch altijd aan den Koning de magt
verblijft tot het verleenen van genade. Voor het
overige vertrouwd hij , dat , van de zijde van het
ministerie, de noodige aanschrijvingen tot de‘ rig.
tige tenuitvoerlegging der wet, en tot wering van
lalle misbruik , aan de Procureurs-generaal zouden

worden gezonden.
De Heer JUNIUS VAN IIEMERTZ

De buitengewone

omstandigheden ‘die wij beleven, overtuigen mij‘
van de hooge noodzakelijkheid dezer wet. Wij
zien het Rijk der Nederlanden , thans tot het ou
de vaderland beperkt‘, van oproerige benden , die
niets te verliezen hebben, omringd; onze geboor
D’;
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tegrond bedreigd door moordenaars en brandstich
ters, die slechts op het oegenblik loeren, om de

tooneelen, die

elders hebben gesticht, in onze

gezegende gewesten over te brengen , en die, voor
al bij den aannaderenden winter, door honger en
gebrek ‘genoopt, zeer wel hunne vermetelheid

zoo verre zouden kunnen uitstrekken. In dezen
buitengewone staar van zaken, waarin ‘hulp van
buiten onzeker schijnt, behooren er krachtdadige

maatregelen, gelijk in de onderhavige wet zijn
voorgesteld, te ‘worden genomen, ten einde de
onafhankelijkheid van een voorvaderlijken grond

ongeschonden te bewaren.

Een standvastigen

verlicht bestuur, naar vaste beginselen handelen
de, moet daartoe\in tijds voorzieningen makeu,
zonder schroomvalligheid te werk gaan, en in al-l

len deelle voor de belangen des volks waken.

Het

openbaar vertrouwen zal daardoor geschraagd
worden. Steeds de veiligheid der ingezetenen en
het weren van alle onrust en woelingen op het

oog hebbende , komt het mij voor , dat zulk een
bestuur, standvastigheid aan voorzigtigheid paren
de, vooral eenen maatregel moest nemen, waar

door al degenen, welke aan de oproerige gewes
ten door betrekkingen verbonden zijn, en daarom
geenen waarborg voor hunne echt Nederlandsche

gezindheden kunnen aanbieden , uit alle ambten
en bedieningen geweerd wierden. Die menschen
kunnen gevaarlijk worden, en zouden onder de
rustigste inwoners der getrouw geblevene gewesten‘
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onrust en bewegingen kunnen verwekken. Zulk
een bestuur behoort eindelijk de veerkracht des
volks op te wekken, hetwelk door de dagelijksche
ondervinding leert, dat geene opofïeringen te
grootzijn, tot behoud van deszelfs grootsten schat ‚
de onafhankelijkheid van het vaderland. Reeds

heeft de Koninklijke proclamatie van den 5deu
October, waarbij Nederlands jongelingschap pleg
tie te wapen Werd geroepen, de beste ‘uitwerking

gehad.

Één gevoel bezielt die allerwege te wa

pen snellende jeugd; overal vertoont zich de op
regte Hollandsche geest, die vurige liefde voor

Koning en vaderland ademt. Reeds heeft men
gezien dat het ons aan geene veerkracht ontbreekt
en behalve de ‚middelen tot verdediging , die reeds
gebezigd worden, staan ons nog 200 vele andere
ten dienste. Men kan nog de geheele nationale

‚ militie , ook die lotelingen , welke hoogere nom‘
mers hebben getrokken, oproepen —- doch ik
Wil die middelen niet opsommenf; de Regering
kent die beter dan wij. en zal voorzeker niet na

laten, dezelve in Werking te stellen......

‘

Wat de thans in overweging zijnde wet be

treft, derzelver bepalingen komen mij zeer doel
matig voor; de spoed, waarmede de uitgesproken

stralïen worden uitgevoerd, is zeer prijsselijk,
want alleen de zekerheid van eene spoedige bestralïing is geschikt, om, bij den snellen voort‘

‘gang der gebeurtenissen, eenigen waarborg aan
de maatschappij op te leveren.

D 3
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doodstraf, waartegen eenige aanmerkingen gemaakt
zijn, moet ik doen opmerken, dat ook in de wet
van April 1815 met die straf gedreigd werd,
zonder dat eenig misbruik daarvan gemaakt is.....

Ik zal voor de wetten stemmen.
De Heer BEELAERTS beschouwde de wet mede
als zeer noodzakelijk, om in de tegenwoordige om
standigheden de rust te handhaven; want hoewel
de Noord-Nederlanders toonen met hart en ziel
toegedaan te zijn aan de bestaande orde van zaken,
en aan den Koning, die ons regeert ‚staan er ech

ter voor de opstandelingen vele wegen open, om
zwakke gemoederen te begoocl1elen en te verlei

den; en daartegen behoort gewaakt te worden. .
De bedenkingen , welke tegen het ontwerp‘ geop
perd zijn, kwamen den spreker niet genoegzaam
gegrond voor, om hetzelve af te keuren.

Bij het

zelve is aan den regter genoegzame ruimte gelaten,
om naar gelang der omstandigheden eene mindere
straf‘ toe te passen. Voor misbruik der Wet vreest

hij niet, bij de bekende braafheid en onpartij
digheid der Noord-Nederlandsche regters. {Hij zal
aan het ontwerp zijne goedkeuring geven.
De Heer nu JONGE antwoordde insgelijks op ‘ee

‘ nige tegen de wet gemaakte‘ bedenkingen.
‘ De aanmerking, dat bij dezelve het besluit van

11 October jl. uitdrukkelijk behoorde te‘worden
'

ingetrokken, vervalt van zelve; vermits bij dat
besluit te kennen is gegeven, dat hetzelve slechts

voorloopige maatregelen bevat, genomen in af
\
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wachting van de nader vast te stellen wettelijke
bepalingen.
Ten opzigte van art. 2 heeft men de zwarig
heid gemaakt, dat hetzelve zoo als het nu luidt ,
ook opeene bijzondere en vertrouwelijke brief
wisseling zoude kunnen toegepast worden.

De

spreker meende, ‚dat men het aan den Nederland
schen Regter veilig kon overlaten, om te beoor
deelen of zulk een briefwisseling in de tegenwoor
dige omstandigheden van ‘eenen strafbaren ‚laard

is , dan niet.

’

Ook hij had aanvankelijk eenig bezwaar gevon
den in de dadelijke uitvoering ‘der straf , in alle

de gevallen waarop deze wet toepasselijk is, en
vooral ten opzigte der doodstraf, welke, eenmaal
uitgevoerd, onherstelbaar is. In gewone tijden
zoude hij nooit zijne toestemming tot zulk eene
bepaling kunnen geven; maar voor den tegenwoor.
digen drang der omstandigheden moesten die be

denkingen zwichten. ‘ Thans, nu het er op aan
komt om den vijand af te weren , moet men met
de grootste gestrengheid te werk gaan; en zoude

de omslagtige instructie en rcgtspleging voor de
Hoven van Assises eene nadcelige uitwerking heb

ben.
De spreker‘ zal voor de wetten stemmen, en

vereenigt zich met hetgeen door andere leden aan
gemerkt is nopens de noodzakelijkheidom dege
nen, die ‘door geboorte of betrekkingenîaan de
oproerige gewesten verbonden

D4
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halve uit alle ambten en bedieningen te verwijderen.
De Heer raars: Het is geen tijd om vele of
lange redevoeringen te houden. WVij zijn met er
daad gescheiden van een land, dat ons‘ alsnu
vreemd is. Het heeft aan Holland 'z00 veel als
oorlog werklaard.

Het schijnt, althans aanhet

graauw aldaar te oordeelen , ons onverzoenlijk te
haten. Het gevaar staat voor de deur. Ik mag
derhalve dank zeggen aan de Regering, dat ons
eene wet ‘wordt voorgesteld als deze, waarover

wij ‘spreken.

‚

Evenwel vind ik mij bezwaard. Het is eenbe
zwaar , waarin de geheele afdeeling , waartoe ik

behoor, heeft gedeeld. Het betreft de magt aan
regtbanken gegeven om in de zaken aan hoog ver
raad te vonnissen , en de doodstraf zonder appel
‘ of cassatie uit te spreken; wij hebben gemeend ,
dat dit zoowel voor het openbaar belang , als voor
dat van beschuldigden nadeelig kan zijn. Maar
zal ik nu mijne toestemming aan de wet weige

renl Ik ben vooral“ aan de leden mijner afdee
ling verpligt de reden op te geven , waarom ik
mijn eigen gevoelen aan dat van anderen onderwerp_

Ik wil niet trachtentvan den drang der om
standigheden te spreken. Dit heeft een ander zoo‘
even voor mij gedaan en beter dan ik zoude kun

nen doen. Ook wil ik niet verder een tafereel
ophangen van tooneelen elders; dit laat ik liever aan
anderen over. Ikkan mij ook voegen bij andere spre
kers , die ‘ in het eigen karakter van onze Regters een
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waarborg meenen te vinden tegen

misbruiken

Ik‚hoop dat die regters het vertrouwen , dat in

hen gesteld wordt, als eene hulde zullen aanzien,
door ons aan het oud-Nederlandsch karakter toe
gebragt, en dat zij daaraan zullen beantwoorden,
Zij mogen moed aan voorzigtigheid‚‘, kracht aan
regtvaardigheid paren. Zoo zullen zij den laster,
waaronder Holland bij vreemden gebukt gaat, het ‚
best beschamen. Maar ik had nog eene andere
reden van toestemming. Ik offer, namelijk, mijn
gevoelen aan de eendragt op. Vergeef het mij ,

Edel Mogende Heeren! dat‘ ik voor u van een
dragt spreke. —- Welligt behoefde dat niet 5 maar
in dagen als thans, kan het niet te veel zijn. Gij
zult hoop ik mijne opoffering op regten prijs stel
len. De wet is tijdelijk.‘ Ik zal mijne stem voor
dezelve geven.
‚‘

De Heer normen van rarnnnnncur: Men heeft
bij het opstellen der tegenwoordige wet niet ge
noeg nagedacht, tegen welke soort van misdaden

en misdadigers zij dienen moet, en daarom zijn
derzelver bepalingen, naar mijn inzien, onvoldoen
de. Het geldt hier niet, zoo als in 1799, om de
geheime verstandhouding met eenen buitenland
schen vijand voor te komen; maar wij moeten de
woelingen tegen‘‘‘gaan van lieden, die zich tot
handlagers zoude vernederen van de‘ slechste soort

van misdadigers van hen, die onze kinderen en
nabestaanden verraderlijk overvallen en hier en daar

vermoord hebben.

Wij hebben de pogingen te
D 5
o
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beletten van hen, die sedert twee jaren te Brus
sel zamenspaningen met buitenlanders gesmeed, en

onophoudelijk alle middelen uitgedacht hebben,
‘om de werking der wetten te verlammen, en‘ de

Regters in de uitoefening hunner ambtspligten te
belemmeren. Wij moeten waken ‘, dat de.lie
den , die ‘in Brussel geld hebben uitgedeeld, om
het.gemeen tot plundering en brandstichting ‚aan

te zetten, ook hier in geen geval hunnen helschen
invloed kunnen doen gelden.

‚l‘

De gestrenge bestrafïing van éénen enkelen mui
ter, van iemand , die eene oproerkreet aanbeft,
eene. vlag of oproeleus vertoont, kan honderden
van gelijke gedragingen terug brengen.‘ De doods

straf is een verschrikkelijk iets; maar te groote
zachtheid in het straffen doet de misdaden ver
meerderen. Bij de bekende regtschapenheid en
trouw onzer Regters heeft men niet te vreezen,

dat zij iemand ligtzinniglijk zullent veroordeelen.
(‘Det wet tegen oproerige gedragingen van den 239W‘

Augustus 1799 heeft, zoo mij bekend is, slechts
een voorbeeld van gestrengheid ten gevolge gehad,
maar ook dit heeft goede werking gedaan. Te
Amsterdam stak men oudtijds de gegrepene op
roerlingen uit de Waag, en veroorzaakte daar
door eenen heilzamen indruk , ten minste in het
oog van hen, die meenen , dat eene billij

ke ‘gestrengheid tegen opzettelijke booswichten
veel meer met de echte menschlievenheid over
eenkoînt , dan eene te groote zachtheid, die
‚/
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de braven en welgezinden aan onverlaten opotïent.
Daar de thans voorgedragene wet mij voorkomt,
in sommige opzigten niet aan het doel te beant

woorden, zal ik tegen dezelve stemmen.
‚De‘ Heer COLLOT D,ESCU.RY: I" gewone tijden
zoude ik misschien nog eenige aanmerkingen 'tegen
de ‘ onderhavige wet in het middenzbrengen; maar
in de buitengewone omstandigheden , waarin wij
leven, houd ik haar voor noodzakelijk, en, voor
al ook na de veranderingen in‘ art.4 van het oor

spronkelijk ontwerp, voor doelmatig.

Ik hoop en

vertrouw, dat de Regering, in het oog houdende
dat de afscheiding tusschen ons en het oproerige
Belgie nu ten eeuwigen dage is vastgesteld, hare

aandacht bij voortduring op de wezenlijke belangen
van den Staat vestigen en nadrukkelijke maatrege
len nemen zal tegen die moordenaars en verraders
die dezer dagen van den edelen en grijzen cnassé
geleerd hebben, hoe ‚men hen straffen moet. De
eerste zorg van die Regering behoort thans te zijn,

om te verhoeden, dat de gewapende muiters gee
nen stap weder op den oud—Hollandschen bodem
zetten. De bijeenroeping der geheele nationale mi

litie moet dus ook niet langer worden uitgesteld.
‚Als het vaderland in gevaar is, moeten alle krach;
ten ingespannen, alle middelen te baat genomen

worden en geene opofferingen tegroot zijn.

Ik

zal voor de wet stemmen.

De ‚Heer Lnvnsiv:

Ofschoon niet deelende in

het gevoelen dier regtsgeleerden, die de doodstraf

a‘.
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onvoorwaardelijk willenafgeschaft hebben, zal ik
het toch nimmer van mij kunnen verkrijgen , om
eene wet aan te nemen , waarin het aan vijf Reg

ters wordt overgelaten, over die verschrikkelijke
straf uitspraak te doen. Hoe ligt kan het toch
gebeuren, dat zich onder dit vijftal er een be
vindt, die slechts eene oppervlakkige kennis van
het regt bezit, en toch kan van de stem van de
zen het leven van eenen mensch afhangen! Zoo
kan men bij voorbeeld, bij het gemis van een
genoegzaam aantal regters , in het geval komen,

om eenen Procureur in de regtbank te roepen,
van witì toch in den regel geene grondige regts

kennis te vorderen ‘is. Maar behalve deze beden
king is er nog eene bij mij gerezen, die mijne

stem stellig tegen de wet bepaald heeft. Ik be
doel, de daarbij vastgestelde invoering der dood
straf , zonder booger beroep of cassatie. Ik weet
wel, dat buitengewone omstandigheden buitenge
wone maatregelen vereischen, maar zulke maatre
gelen kunnem toch nooit van dien aard zijn, dat
daardoor de onschuld bedreid wordt. Wij be
hooren ons ook te herinneren, hoe veel reden tot
beklag eene dergelijke bepaling onder de Fransche
overheersching gegeven heeft. Andere aanmer

kingen zal ik niet te berde brengen, daar ik re
denen genoeg meen’ te hebben aangevoerd, om
mijne afkeurende stem te wettigen. Alleen moet
ik nog zeggen, dat ik mij volkomen vereenig met
de bedenkingen , door den Heer Luzac tegen de
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straf der tentoonstelling op zulk eene duidelijke‘
en overtuigende wijze aangevoerd.
De Heer van BOELENS verklaarde zich tegen de

wet, op grond dat de daarin voorkomende bepa
lingen niet streng genoeg waren.‘ '
De Heer van ronnnsr: De bedenkingen, tegen

het weder in werking brengen van artk3 ,. 4en5
van de wet van 10 April 1815 in het middenge
bragt , wegen bij mij zoodanig, dat ik , hoe‘ onaan
‘genaatn mij dit ook zijn moge, uitdien hoofde
tegen de wet zal moeten stemmen.
Ik hoop en vertrouw , dat bij Noord-Nederland- ’

sche Regters van de wet geen misbruik zal wor
den gemaakt; maar de moeijelijkheid om altijd
vijf goede regtsgeleerden te vereenigen, de behan_

deling der zaak zonder voorloopige instructie,he;
gemis van appel en cassatie, en eindelijk de spoe
dige executie , dit alles gevoegd bij de omstandig
heid, dat het thans zoo moeijelijk is zich voor
drift te hoeden, verbieden mij volstrekt om dáár,

waar de doodstraf wordt bedreigd , de toepassing
daarvan op te dragen aan de Regters , bij, het
ontwerp van wet bedoeld.
De Heer warm: Ik erken, dat de wet nood

zakelijk is, en dat hare invoering spoed vereischt;
maar de daartegen aangevoerde bedenkingen zijn
ook van zulk eenen gevvigtigen aard, dat zij we
gens dien vereischten spoed niet over het ‚hoofd

mogen worden gezien. Aan de voornaamste dier
bedenkingen kan‘ ook gemakkelijk worden voldaan.
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Wanneer wij thans tot het besluit komen,om van
Zijne Majesteit het in nadere overweging nemen
van het ontwerp te verzoeken , dan kan hetzelve
dadelijk veranderd , en binnen twee of drie dagen
door ons aangenomen worden.
De bedenking, die bijmij het meeste weegt,
bestaat daarin, dat, volgens het ontwerp, vijf reg

ters over eene misdaad uitspraak zullen doen,
waarop de doodstraf gesteld is. Men zegt wel,
dat zulk eene wetsbepaling slechts voor het oogen
blik en gedurende de ‚buitengewone omstandighe

den van.kracht zal blijven; maar de ondervinding
heeft ons geleerd, dat tijdelijke wetsbepalingen

somtijds zestien jaren achtereen van kracht blijven.
Nog kort geleden is door deze Vergadering het be
ginsel aangenomen, dat er acht regters noodig

zijn , om eene doodstraf uit te spreken, en dat de
uitspraak daarvan door de meerderheid van vijf
‚tegen drie stemmen behoort te geschieden; ter

terwijl, indien de stemmen slaken, het besluit ten
voordeele van den beschuldigde moet worden uit
gelegd. Ik zie niet in, waarom men in dezewet
niet eene gelijke gunstige bepaling, en dus het

vereischte aantal regters van vijf op zes zoude kun
nen brengen. Zoolang deze verandering niet daar.
in gebragt is, zal ik tegen het ontwerp moeten
stemmen.

‘

De Heer nu Jonen merkte op het gezegde van

den voriger spreker aan , dat‘ het toch wel on
mogelijk zonde zijn, om op een oogenblik, dat de
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vijand aan de grenzen staat, regtsvervolgingen‘voor

landverraad op dezelfde langzame wijze te doen
plaats hebben, als de gewone regtsgedingen voor

de Hoven van Assíses.

In dat geval, zoude de

straf ten minste nimmer binnen twee of drie da

gen op de misdaad kunnen volgen.

De Heet‘ waan‘: antwoordde, dat deze aanmer—.
king op een misverstand beruste, daar hij niet van
eene regtsvervolging van drie dagen ha’d gespro
ken, maar alleen van den korten tijd, waarin

men een veranderd ontwerp van wet tot stand
zoude kunnen brengen.
”
‘
De Heer BEELAERTS stemde toe, dat de wet spoe
dig‘ zoude kunnen worden veranderdgLmaar dat

het eene andere vraag is of de noodzakelijkheid
der bedoelde veranderingen gebleken is. Dit geloofde de spreker niet en trad daaromtrent in een

kort betoog.
De ‚ Heer noELEivs zeide: dat zijn geweten hem
verbood de concept wet zoo als dezelve lag aan te
nemen, alzoo hij in gemoede niet kon besluiten ,
aan eene regtbank van Vijf leden, bij eene zeer
verkorte en buitengewone regtsvordering, de uit‘
spraak over leven en dood in het hoogste ‚ressort
over te laten, te minder ‘nog in een tijdstip ,waar

in elk Noord Nederlander met een hoogst billijk ‘
gevoel van verontwaardiging bezield is, en het
zeer bezwaarlijk. ja bijna onmogelijk kan onder
steld worden, dat de regter die kalmte, die on
partijdigheid zal behouden , welke bij zijne ambts
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verrigting, ook in het straffen der bij deze wet
bedoelde misdrijven noodwendig vereischt wordt‚
Zijne Excellentie ‘de Minister van Justitie:
Bij de opstelling der tegenwoordige wet, en

bepaaldelijk bij het vervaardigen van ar‘tikel 4 van
dezelve , door U Edel Mogenden zelve verlangd

heb ik mij geplaatst buiten den kring der denk
beelden, waarin ik in de laatste vijftien jaren bij

zonder heb moeten leven, en “mij teruggebragt in
de vroegere tijden, toen men nog niet bekend was
met al die ﬁjnheden, overbodige formaliteiten, en
maar al te dikwijls geheel onvruchtbare en ijdele

voorzorgen in de behandeling van strafzaken, wel
ke de thans nog plaats hebbende procesorde voor
schrijft, en hunnen grond vinden in de‘ vrees en
in het wantrouwen, welke men in de latere tijden

tegen regters en regterlijke beambten heeft zien
oprijzen. ‘Ik heb, en met genoegen, herdacht, en
mij als het ware wederom verplaatst in den tijd
toen in ons goede vaderland niemand beducht ‘was
om lijf en leven over‚ te laten aan de uitspraak

van brave, gemoedelijke Hollandsche Regters, wier
eer, regtschapenheid en gemoedelijkheid zelfs on

der het bestaan van eene, zekerlijk in sommige op- ‘
zigten gansch niet volmaakte, procesorde, grooter
en steviger waarborgen opleverde voor‘ eene eer
lijke en goede regtsbedeeling dan latere verordea

ningen. Die terugtred in het voorledene bemoe
digt mij; de buitengewone omstandigheden, waar
\
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in het vaderland verkeert, vorderen ‘krachtige en
nadrukkelijke maatregelen ter spoedige en gestren
ge beteugeling van het kwaad, aan welks bestaan
niemand uwer zeker twijfelt; en waartoe de op
volging der gewone procesorde thans even zeker
geheel ontoereikende zoude zijn, als zij dit is ge

weest in het jaar 1815, toen dezelfde beschouwing
Welke ik zoo even kortelijk aanstipte, geleid heeft
tot het vaststellen eener Wet, waarin de nuttige

en doelmatige bepalingen voorkwamen, welker we
derinvoeríng U Edel Mogenden zelve hebben ver-

langd, en over welker toepassing zich niemand
heeft gehad te beklagen.
‘
Deze aanmerkingen zal ikbniet verder uitbrei
den, noch mij inlaten in praktikale kwestiën, wel
ke zijn aangeroerd, doch, zoo ik mij niet geheel
bedriege, waarlijk niets ter zake doen. Ik bepale
mij dus tot de beantwoording van de krachtigste
en gewigtigste aanmerkingen ,waaraan ik hulde doe, ‘
omdat zij‘ uit de zuiverste bronnen zijn voortgesproten.
l
.
‚
De wensch, door sommige geachte ledien geuit,
dat ten minste de zaken, welke doodstraf zonden

kunnen ten gevolge hîbben, aan den gewonen loop
der justitie, en aan de beregting der hoven van
Assises zouden worden overgelaten , gelnigt van
eene lofwaardige gemoedelijkheid ; — hare vervul-

ling echter zoude het doel dezer wet, welke ‘ge
heel tijdelijk en eene wet van omstandigheden is,
doen missen, en ten gevolge hebben, dat‘ de snood

E‘. ‚
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ste misdaden, welker onmiddellijke bestraffing voor
de gemeene zaak zoo hoog gewigtig kan zijn, ge
durende een geruim tijdsverloop buiten straffe zou

den blijven: —‘ zoodanig uitstel zoude het doel der ‘
straf geheel verijdelen.
‘
Men heeft al verder de strafbepalingen van art.
2 te zacht geoordeeld Ik erkenne, dat in dit art.
daadzaken voorkomen van zoodanigen‘ hoogst mis
dadigen aard, dat de bedreiging van de doodstraf
daartegen niet ongepast, en op goede gronden ver

dedigbaar zonde zijn; —— maar men heeft wel ens,
misschien niet zonder eenige aannemelijkheid, be- ‘
twijfeld of he- wel oorbaar zijn aan den Regter
eene correktionele straf, naarmate van omstan
digheden, te kunnen nederdalen: bespiegelingen
van dien aard zouden tot vertraging in het vast
stellen dezer wet hebben kunnen leiden: — en

daarom heeft men zich bepaald om alleen het ei
genlijk gezegde crimen perduellionis, waartoe art. 1
van het ontwerp, betekkelijk is, met den dood

te bestraffen; —— alzoo is in het ontwerp, over
het algemeen eene trapsgewijze opvolging van straf

fen in het oog gehouden. "
Er is gesproken van het min gepaste der ten
toontsellin". Deze straf is voor onderscheidene
beschouwingen en bespzegelingen vatbaar, zij is in

het nog bestaande wetboek bekend, en volgens
hetzelve, van de straf opsluiting (réclusion) onaf

scheidelijk. Men heeft aangemerkt , en dit is het
versla‘g der centrale afdeeling ook opgenomen: dat
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niets ‘zoude belet hebben om‘ bij de onder werpelij

ke wet de straf van opsluiting, zonder tentoonsteL.
ling, ‘te bedreigen, inde gevallen waartoe het out‘;
‚ werp betrekkelijk is, en alzoo bij deze wet van‘

die wetsbepaling uit het straﬂwetboek af te wij.
ken. Dit is waar, en indien dit argument alzoo
vroeger was voorgesteld geworden, en ik mij had

kunnen overtuigen, dat de meerderheid der Ka
mer zulks had verlangd, zoude ik voor mij zelve

daarin geene groote zvs/arigheid hebben gezien; nu
echter, vind ikjuist in het bijbehouden dier straf
de ontwijfelbaarste‘oplossing van eene andere ge
‚ opperde zwarigheid , betreffende de beteekenis van
het woord gevangenis en van den gerezen twijfel
of personen, tot gevangenis veroordeeld, ook de ‘
toonstelling zouden moeten ondergaan. Ik antwoord

daarop, zeer zeker neen: —- het woord gevangenis
heeft, zoo wel in de onderhavige wet als in alle
wetten, in delaatste jaren door mij ontworpen ,

geene andere dan de legale beteekenis van het
Fransche regt, namelijk die van emprisonnement,
en alzoo van eene Ìcorre/ttionele straf, in tegenover
stelling van de [criminele straf van opsluiting (re
clusion), welke van tenloonstelling verzeld gaat. ’
Een der leden heeft eene aanmerking gemaakt
omtrent de wenschelijkheid, dat deze wet ook
zoude inhouden eene bepaling omtrent de moge

lijkheid , van preventie, en die bedenking is dan
ook in het verslag der centrale afdeeling opgeno
men.
E2

r-p.
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Indien ik ‚al eensvoor een oogenblik ‘uitgîi van
de noodzakelijkheid, om eene bepaling v_an dien
aard, in de tegenwoordige omstandigheden, vast
te stellen, waaromtrent ik gaarne erkenne nog
al eenigermate te twijfelen, dan stuit ik voor als
nog op de moeijelijkheden en zwarigheden , ten
opzigte van de rigting daaraan te geven, en ik heb

mij die dus verre nog niet kunnen oplossen. . Cu
dertusschen is de kwestie‘ zelve belangrijk en zal
door mij nader overdacht worden; —— maar zij

vordert een gezet en rijp overleg en overdenking,
en is in mijn oog althans niet gewigtig genoeg,

om de tot standbreiìging dezer Wet, uit hoofde
van dat gemis, te vertragen ‘of te verschuiven.
De tijdsomstandigheden toch zijn van zoodanigen
aard, dat deze strafwet eene behoefte is, en de
dagelijksche ondervinding leert, en zal welligt nog

meer leercn, dat de noodzakelijkheid gebiedt, dat
het voorloopigc koninklijke besluit door de voor
gedragene wet ten spoedigste vervalle, waartoe
niets anders dan de aanneming der Wet vereischt
wordt.
Sommige sprekers zijn van meening geweest, dat
de wijs van procederen, in art. 4 van de wet voor

komende ,

geene

instructie hoegenaamd zoude

vorderen. Die opvatting is niet gegrond ; er zal
zeker wel eene instructie plaats hebben, want hoe
is het denkbaar, dat men in eenen beschaafden

staat zonder instructie, dat is zonder geregtelijk
onderzoek der zaak, zoude teregtstellen en veroor

“‚
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deelen; maar in“ deze omstandigheids-wet heeft _‘
men niet de Fransche proces-orde van requisitoi
ren, noch de functien van den Regter van/instruc

tie, als zoodanig, of deszelfs bijzondere werkzaam
heden, enz.,“ willen behouden;doch alles wat de
‘teregtstelling betreft aan den officier bij de regt
bank overgelaten , ter bevordering van eene spoe

dige en onvertogene regtsbedeeling.
Ik geloof de voornaamste bedenkingen te heb
ben opgelost en vleije mij dat U Edel Mogenden,
daardrongen van den drang der omstandigheden,
aan het ontwerp van wet hunne goedkeuring zul

len schenken, overtuigd dat de snoodste misdadi
gers op onze grenzen loeren, en slechts het oo
genblik afwachten, niet om den afval in de ge
trouw geblevene gewesten te bewerken, want

hiertoe bestaat, Gode zij dank, ‚geene vrees, —
maar om onzen dierbaren geboortegrond te be-‘
roeren en te bederven, duizenden in jammer en
ellende te storten, ligtgeloovigen te misleiden en
kwalijkgezinden en onrustigen aan hunne boosaar
dige bedoelingen te verbinden ;‚ — en dat U Edel

Mogenden alzoo, met mij, de noodzakelijkheid mogen ‚gevoelen om hoe eer zoo beter den krachtigen
arm der geregtigheid in staat te stellen, de mis

dadigen ten strengste te straffen.
Z. Exc. de Minister van Jiinuenlandsche zaken:

De wet, welke het onderwerp uwer overwegin

gen uitmaakt, behoort tot het straf)egt; zij ken‘

—. —Uw-w‘ m
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teekent het misdrijf, regelt de regtspleging, wijst
de straf aan, en schrijft de uitvoering derzelve

voor; alle hare bepalingen betreffen uitsluitend
het departement van Justitie, en. zijn dan ook door
het Hoofd van hetzelve, als naar gewoonte, volle
dig toegelicht en verdedigd geworden.
Mijne taak zou zich derhalve moeten bepalen,
om het beginsel der voorgedragene wet, in ver

band met den tegenwoordigen toestand van het
vaderland, te verdedigen; maar zoo ik deze taak
wilde opvatten, en naar mijn vermogen volbren

gen, zou ik U Edel Mogenden in deze oogenblik
ken nutteloos bezig houden, dewijl het toch zeker
is, dat noch het beginsel, noch de doelmatigheid
der voorgestelde wet zijn ontkend geworden, maar

integendeel door U Edel Mogenden, zoo in de af
deelingen als in deze vergadering, zijn voorge
staan.
'
‘

Ik zal mij dan ook alleenlijk bepalen, tot het
antwoorden aan twee geachte sprekers, dat hunne

aanmerkingen betrekkelijk eene oproeping van na
tionale militie mijne aandacht niet ontgaan zijn._

Edel Mogenden Heerenl Niet gewoon om tot uwe
vergadering te spreken

‚bij mijne

is het

mij

eerste optreding voor U,

aangenaam

mij tot

deze weinige woorden te kunnen bepalen," en

U Edel Mogendens goedkeuring te mogen afwach
ten op eene wet , welke mijne verdediging niet
behoeft.
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De Voorzitter zeide, dat hij van een der leden

een voorstel‘ ontvangen had , en vroeg of dat
geëerde lid hetzelve verlangde ontwikkelen.
De Heer WARIN:

Ik‘ heb mijn voorstel van

eenen brief aan de Kamer doen voorafgaan, en
acht het onnoodig iets daarbij‘ te voegen, indien
de Heer Griﬂier daarvan voorlezing zal gelieven
te doen.

De Griffier las de navolgende stukken voor:
EDEL Mooennn HEEREN!

De omstandigheden, in welke ons vaderland zich
bevind, vereischen, dat wij ons voornemen doen

blijken, ons als een zelfstandig volk te handhaven.
Indienwijjons niet eerbied wrkkend ‘toonen, zul
len de naburige Mogenheden ons niet eerbiedigen.
Wij waren eertijds de Republiek der Vereenig
de Nederlanden: wij waren later het Vorstendom ‘

der Vereenigde Nederlanden: wij zijn thans het
Koningrijk der Vereenigde Nederlanden: Wij zijn
altoos dat zelfde volk, hetwelk, door huisselijke
‘en publieke deugden, de achting van andere vol
‘ken wist te ‘winnen en de behouden. Thans we
derom doen de trouwe Nederlanders den besten

‘volksgeest blijken.

Wij kunnen, naar mijn oordeel,

veel bijdragen om dien goeden geest te ondersteu

"nen.

Te dien einde strekt het. voorstel tot een

7’
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AJÂĲ aan den Koning, hetwelk ik U Edel Mo
genden aanbiede.
De inhoud van mijn voorstel‘ moge zich zelf tot
opheldering verstrekken;

de omstandigheden, in

welke wij verkeeren, zijn een ieder van U Édel
Mogenden zoo wel bekend als mij.

Moge het mij gelukt zijn, in mijn voorstel, de
gevoelens van U Edel Mogenden te brengen, en
wel met die bescheidenheid/die altijd de heer

schenden toon in deze vergadering geweest is.
’s Gravenhage , den 851811 November 1830.
A. Wmm.
Voorstel tot een adres aan den Koning.
SIRE!
De bedenkelijke toestand, waarin zich het ge
trouwe voik , hetwelk‘ wij‘ vertegenwoordigen, bij
voortduring bevindt, spoort ons aan, andermaal

tot uwe Majesteit eerbiedig te naderen.
Bij den omvang der eerste zitting van de Staten
Generaal der.aan Koning en grondwet getrouw ge
bleven Nederlanders, hebben Wij al onze aandacht
gevestigd op de toekomst, welke door het gansche

volk, niet zonder angstvalligheid , wordt te ge
moet gezien.
‚
Nogtans, Sire! zijn de lessen der ondervinding

voor ons niet verloren, en zij werken levendig op
onze overtuiging, nu tot behoud van ons vader

m
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land , hetwelk onder de aanvoering van den eer‘
sten Willem van Oranje, en van deszelfs held.
‘ haftige zonen, zich heeft vrijgevochten; hetwelk
in i813 zijne onafhankelijkheid herwonnen, en den

troon van Uwe Majestet in het midden van eene‘
dankbare natie gesticht heeft; welk vaderland ech
ter, ongevraagd, in het vermeend belang van En

ropa, met Belgie vereenigd, dikwijls is miskend,
veel heeft geleden, en thans tot behoud van zijne

zelfstandigheid
op nieuw de wapenen opvat, ter
wijl niet meer teldenken is aan eene hereeniging,
nu een wederzijdsche‘ afkeer zulke diepe wortelen
heeft geschoten, dat zelfs de goede nabuurschap
niet dan met veel moeite zal kunnen hersteld wor
den.

Dikwijs heeft verschil van begrippen tusschen
de twee groote afdeelingen van het Rijk , in den
boezem van onze vergadering zelve, het gemeen

overleg tusschen‘ den Koning en de Staten-Gene
raal verlamd: dit zal voortaan niet meer kunnen
plaats hebben; wij durven derhalve nu, al wat
tot behoud van het lieve vaderland kan verstrek

ken , met het volste vertrouwen aan de overwe
ging van Uwe Majesteit aanbieden.
Wij zien Uwe Majesteit onvermoeíd werkzaam
aan het hoofd van alle de departementen van het
algemeen bestuur, terwijl geen menschelijk ver

mogen in staat is , alles wat tot zoo uitgebreide
zaken behoort, in de vereischte ‘bijzonderheden

14
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genoegzaam na te gaan.

Hiervan moet het natuur

lijk gevolg wezen, dat degenen, die onder Uwe
Majesteit werken, ieder in zijn departement, eenen

zeer aanmerkelijken invloed op de maatregelen van
regering uitoefenen.
Even eens is het met alle de dienaren van Uwe
Majesteit in de min of meer ondergeschikte be
‘ trekkingen gelegen.
Intusschen , Sire! zien wij niemand verantwoor
delijk gesteld voor de nadeelige gevolgen van on

beraden daden; en het schijnt, datjeder mindere
ambtenaar zich niet verantwoordelijk rekent voor

het gedrag, hetwelk hem door een hoogeren wordt
voorgeschreven, ofschoon zijne gehoorzaamheid zich
niet verder behoort uit te strekken, dan tot die
bevelen , welke elk ambtenaar is bevoegd te ge

ven.
Van hier, dat in alle de takken van het be
stuur een schijn van willekeurigheid is ingeslopen,
die strijdig is met den geest van het Nederland

sche volk, van hier, dat het gezag‘ van Uwe Ma
jesteit tot dekmantel kan dienen voor elk misbruik
van magt, voor elken misslag in burgerlijke, 'in
staatskundige, ja zelfs in militaire aangelegenhe
den. En hieruit volgt onvermijdelijk dat Uwe Ma.

jesteit zelve als verantwoordelijk wordt aange
merkt voor al wat in Haren naam verkeerdelijk
geschiedt.

‘

‚

Hierdoor, Sire! wordt het vertrouwen op het
beleid der Hooge Regering in gevaar gebragt, het

STATEN-GENERAAL. ‘‚

75

welk toch bij‘ merkelijke tegenspoeden zoo onont
beerlijk is.
1
Om alle deze redenen verzoeken wij Uwe Ma

jesteit, met den eerbiedigsten ernst, dat het Hoogst
denzelven behagen moge, aan hare getrouwe on‘
derdanen de grootste weldaad te schenken, ‘wel

. ke Hoogstdenzelve hun‘, in deze .kommervolle om
standigheden,

verleenen kan, namelijk een ver

antwoordelijk ‘ministerie.
Het is in het onafscheidelijk belang van Koning
en Vaderland, dat wij uwe Majesteit verzoeken,
'zich wel te Willen omgeven met een ministerie,
geheel bestaande uit mannen, die het vertrouwen
van Uwe Majesteit en van de natie bezitten, die
onder de leiding van Uwe Majesteit, .de groote

belangen‘ des vaderlands uit één en hetzelfde oog
punt beschouwen een eenstemmig behandelen; die
niet schroomen zoo wel gezamenlijk, als elk in het
bijzonder, de verantwoordelijkheid van alle daden

van Regering 'op. zich te nemen, en zich daartoe
door‘ de onderteekening van alle akten en beslui

ten , elk. in zijn departement, stellig verbinden.
Zulk een ministerie , Sire! zal' de noodzakelijk
heid gevoelen om alle de ondergeschikte amb

tenaren insgelijks verantwoordelijk te houden voor
hetgeen elk hunner aangaat; wijders, om aan den
staat en het beheer der geldmiddelen die publici

teit te geven , zonder dewelke het algemeen ‘ver;
‘trouwen niet kan bestaan: en eindelijk, om zich
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daar waardemedewerking der Staten-Generaal
grondwettig gevorderd wordt, steeds in onmid

delijke aanraking met deze vertegenwordigers des
volks te stellen, tot bevordering van dat gemeen
overleg, waaruit de Regering van Uwe Majesteit
haren meesten klem kan onltleenen.
l
De verantwoordelijkheid, ofschoon bij onze grond

wet
niet uitdrukkelijk
strookt
" M.
metlhare
voorschriften;genoemd,
zij kan dus,
‘in arwachting
van nieuwe grondwettige bepalingen, terstond door
Uwe Majesteit worden erkend en ingevoerd, en
wijlhouden ons overtuigd, Sire! dat de heilzame
invloed daarvan, op het toekomstig lot van ons

vaderland, zich al spoedig zal ontwikkelen.

M.
VERSLAG der centrale afdeelilzg over het
ontwerpvan wet betrelrkelĳk den omslag
der grondbelasting voor het jaar‘ 1831.

De antwoorden hieromtrent zijn voor kennisge
ving aangenomen bij vier afdeelingen.

Twee le

den van eene derzelven blijven echter van gevoe
len, dat eene betaling ter goeder rekening, in
het belang der te hoog aangeslagene provincien

niet ondoenlijk ware.
Evenmin nam nog eene afdeeling genoegen met de
l‘
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gegevene antwoorden. Doch eene andere heeft met
verwondering gezien , dat onbeantwoord is geble.
ven eene door haar voorgedragen aanmerking.
Zij had namelijk daarop aangedrongen, dat er
vooruitzigt dient gegeven te worden aan de pro

vincíen die te hoog belaat zijn om het te veel be
taalde terug te erlangen. Ook had een lid der—
zelve gewenscht, dat de som van
123,60‘), in
het voorgaand jaar gereserveerd, benevens de 2

Percent voor kwade posten , in mindering dcr
contingenten gekomen waren.
De meerderheid der afdeeling blijft bij het’ aan

gemerkte volharden, en verzoekt antwoord daarop.
Een lid eindelijk van eene afdeeling, blijft op ‘
de dadelijke perequatie aandringen, en de overige
‘hebben met hem gezamenlijk het volgende gevoe
len geuit :

In de memorie van toelichting wordt gezegd,
dat het opnemen van het 3de art. der wet van
24 December i829 in het concept niet te pas
komt‘, vermits de grondlasten van 1831 voor de
provincien , waarin de Wet zal Werken, minder
zullen bedragen dan derzelver aandeel ‘rn de

f 16,o28,16o voor het geheele Rijk, bij de wet
van ‚21 Januarij i8a: bepaald, terwijl bij de ant
woorden op de aanmerkingen te kennen gegeven

werd, dat men primitief de vermindering, ‘wel.
ke de belastbare waarde der grondeigendommen

in den jare 1830 heeft ondergaan , van de con
tingenten had afgetrokken, doch later geoordeeld
‚
-
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heeft, die contingenten te moeten voordragen, zoo-‚

danig als dezelve bij de wet van 24 December
1829 waren verpaald. Dat alzoo het gezegde in
de memorie van toelichting als vervallen moest
worden beschouwd , hetwelk ten gevolge heeft
dat de verdeeling der grondlasten, zoo als dezel
ve voorgedragen werd, het aandeel der noorde

lijke gewesten in def i6,o28,i6o bij eene we:
vastgesteld, zoude overtielïen.
'
Daar bij de wet van 24 December i829 het
principe aangenomen is om een fonds van het ex

eedent ‘te formeren, spreekt het van zelve dat men
zich gelijk moet blijven, en dat het bedrag daar

van, hoe gering het dan ook mag beschouwd
‘ worden, in reserve moet komen, en strekken tot
vermeerdering van het fonds, te meer , vermits
de perequatie voor i832 nog zeer onzeker gehou

den wordt en de belastbare waarde der grondei
gendommen verder zoude kunnen toenemen, zon
der eenig accres aan het reserve-fonds toe te bren

gen, hetgeenstrijdig met de belangen der bezwaar
de gewesten zoude wezen, en hoe klein de som om

in reserve te houden ook mag beschouwd worden,
zijn de excederendef 920 nog geringer in vergel
lijking van het bedrag van de omgeslagen som,
weshalve de tegenwoordige leden dier aldeeling

hunverlangen te kennen gaven, dat dezelve tot
accres van het aanwezig fonds afgezonderd wer
den, en dat dienvolgens art. 3 der wet van 24
December i829, hetwelk de aanneming van die
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wet bevordert heeft, in het ontwerp opgenomen
worde.‘
VERSLAG der centrale afdeelingen voor het
ontwerp van wel, houdende Ĳoorloopige be

palingen omtrent de begroeting over het jaar
I S3 r ‚

Vier afdeelingen hebben de hierop bekomene
antwoorden voor kennisgeving aangenomen, waar
van eene zonder ten eenemaal. daarmede genoegen

te nemen en onder betuiging van haar verlangen,
dat de begrootings-wetten ter vervanging van het

voorloopig bepaalde zullen worden voorgedragen
in de eerste zes maanden van 1831.
. Eveneens konden drie leden van eene andere

dier afdeelingen geen genoegen met de antwoor
den nemen, en meenden dat bij de wet een stel

lig tijdperk behoorde bepaald te worden, kunnen
de hetzelve des noods later worden verlengd.

Twee, afdeelingen hebben met de antwoorden
genoegen genomen, vindende daarbij eene derzel
.ve dat aan hare aanmerkingen door de Regering
was voldaan.

.

Eene afdeeling eindelijk nam,
van eene nadere regeling
1831 , insgelijks genoegen
kingen gegevene algemeene
antwoorden overigens voor

in afwachting

derbegrooting‘ voor
met. op bare aanmer
ophelderingen en de
kennisgeving aan.
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”’

VERSLAG wegens het ontwerp m‘ wet, betrĳ.
fende de vernieting van staatsschuld in

het jaar 183 r.
12e antwoorden zijn over het algemeen voor

kennisgeving aangenomen.
Betreffende het behoud der verordeningen om.
trent de amortisatie, hebben zich vier afdeelin—

gen daar voor verklaard.

De leden van eene der

zelve, gaven daarbij hun‘ verlangen te kennen, dat
stellig in de wet worde ingelascht, eene bepaling
dat, te beginnen met i Januari] ‘i831’ eene ‘afzonderlijke rekening van aankoop en aﬂossing van
schuld zal geopend en‘ gehouden worden, buiten

welke bijvoeging zij bezwaarlijk hunne toestemming
aan het ontwerp zouden kunnen geven.
Eene afdeeling meende dat, aangezien de wet op

het Syndikaat slechts bepaalt,

dat er eenige af

lossing zal zijn , daartoe eene geringe som zoude

kunnen worden bestemd, en wel zoo gering, als
het crediet eenigzins gedoogt, met toezegging van

vergrooting, zoodra de tijdsomstandigheden dit
zouden toelaten.

Eeneafdecling oordeelde het raadzaam, om
de beraadslagingen dienaangaande uit te stellen,
tot de voordragt eener bepaalde begrooting, ‘im- ‘

mers tot dat de omstandigheden, zoo als gehoopt

e
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werd , verbeterd zouden zijn, en alzoo de Rege
ring in staat om den afkoop en de aﬂossing met
minder bezwaar als toenmalig,

hetzij dan geheel

of gedeeltelijk, te kunnen voorstellen.
Eenc afdeeling ten laatste, was van gedachte, dat‘
in de omstandigheden waarin het Amortisatie
Syndicaat zich scheen te bevinden, het schorsen ‘
van de aﬂossing voor een enkel jaar, minder na

deelig voor derzelver crediet zou zijn, dan het op‘
leggen der. verpligting daartoe, door bezwarende
maatregelen. ‘
‘
Het niet‘ aanwenden van zoodanige mgatregelen,
zoo wel als de gelegenheid om de voorhanden zijn

de of inkomende fondsen, bij den (in November
1830) tegenwoordigen staat der prijzen van de ef
' fecten tot aankoop van schuld te geruiken, zou
‚ veeleer deszelfs crediet schragen.
Het gemis van de inkomsten van het Amortisatie ‘
Syndicaat uit de zuidelijke provincien, die zich

feitelijk afgescheurd en onttrokken ‘hebben aan.
hare verpligtingen, zou al het bezwaar ‚op ‘de

Noordelijke getrouw geblevene gewesten overbren
gen, indien dezge (voor en aleer eene schifting kan
daargesteld worden, tusschen dat gedeelte der

schuld, ‘dat behoort gebragt te worden ten .laste
dor Zuidelijke gewesten,

als‚ zij een bijzonderen

Staat worden, en dat gedeelte, dat ten laste der
Noordelijke gewesten moet verblijven), aan alle

verpligtingen bij vroegere wetten , ten laste van
.
F
I
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het algemeene Rijk der ‘Nederlanden daargesteld,
moeten blijven voldoen. .

‘

‘

De Voorzitter gaf te kennen dat vier leden he
een voorstel hadden overhandigd; daar een dier

leden hetzelve thans nader verlangde te ontwik
kelen , zoo verleende hij aan dat lid het woord.
De Heer van ALPHEN zeide, dat hij , gezament‘
lijk met de Heeren CQLLOT nhascunv ,‘ van nes en

LUZAC, het bedoelde voorstel, strekkende tot het
aanbieden van een adres aan den Koning, gedaan
had;

dat de

Heer

GOLLOT Ifnsctnur zich belast

had met de taak om hetzelve aan de Kamer voor

te dragen, doch, door zijne betrekking tot de
Hoogeschool te Leiden, verhinderd werd, om‚
op dien dag de Vergadering bij te wonen; wes
halve hij (de Heer vaNJALPHEN) de Kamer met

het voorstel zoude bekend maken.
deed daarop de volgende aanspraak:

De spreker

Ik‘ heb weinig woorden noodig om de gronden
te ontwikkelen , waarop het door ons voorgestelde
adres aan Zijne Majesteit gebazeerd is.'

Wij‚vonden ons verpligt, op eene plegtige wij
ze raan Zijne Majesteit kenbaar te maken, wat
thans de algemeemgevoelde behoefte der Natie
is; dat namelijk haar nationaal bestaan, ‘zoo als
het vóór de bijvoeging van België best0nd‘,erkend
en ongeschonden,’ zoo wel als onvermengd be‘
waard blijve en zal blijven.

Als België‘ zich door‘ opstand het regt aanma
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tigt om

zich zelve te constitueren, en , met ver

regaande‘ onbescheidenheid , dat regt wil erkend
hebben, dan‘ mag oud Holland wel met beschei
denheid vragen, dat niemand de willekeurige be

schikking over haar lot en over hare nationaliteit
zich aanmatige. -—

Daarvan de verzekering van

Z. M. te ontvangen, zoude voor haar eene wel
daad zijn , want‘ het zoude de‘ zoo gelukkig ont
waakte geestdrift steunen en op een bestemd doel
rigten, door ze op een.bepaald standpunt te ves
tigen , ons‘ Hollandsch grondgebied,’ en niets.dan
dat‘ grondgebied , door Hollandsche trouw en

moed, zonder hulp van vreemden, maar door‘
eigene hulpmiddelen te verdedigen en te handha
ven.' Ons eenig doel is, om de regering moed
en vertrouwen in te boezemen en hare zedelijke
kracht te vermeerderen, door eenheid van doel
voor allen vast te stellen: dat doel zal door U

‘ ‘

Edel Mogenden niet miskend worden. — Bij de
onnoemelijke ,‘onberekenbare en waarlijk aandoen
lijke opofferingen, die dagelijks gedaan worden,
blijkt het aan geheel Europa, dat denatie als
één enkel man zich schaart rondom den troon;
waarheid en rondborstigheid moetendan ook over

kleingeestigheid triomferen, die al te‘ ligt alle
pogingen tot ondersteuning van den nationalen
geest, als ontijdig, ongepast of nutteloos veroor
deelt, en ik herhaal het, wat een Nederlandsch ‘
tijdschrift dezer dagen met zoo veel grond als na

druk gezegd heeft: nDe natie zal aan de Rege
'

F. 2
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ring niet ontvallen, als de Regering aan de ‚natie
niet omvalt.” -— De vraag die zij doet, om bin
nen hare oude grenzen bepaald te blijven, en al
leen daar voor te strijden is billijk voor God en

voor menschen. Onze kinderen, die op de gren
zen staan, de opofferingen die door onze half ver
woestte fortuinen gedragen worden, geven kracht

en klem’ aan die vraag, welke door elk Nederlander gedaan wordt.
‚
Alsdan de brave ensssé, zoo getrouw als moe
dig, ondersteund door onze heldhaftige zeemagt,
het ongehaordste verraad straft en de verraders in

bedwang houdt; als van GEEN het oud Hollandsch
grondgebied doet eerbiedígen , en de vreemde roo

verbenden als Javanen behandelt en als afhange
lingen van DIEPO-NEGORO ontvangt, dan kunnen wij
de uitkomst van dien heiligen strijd in gerustheid
afwachten en te gemoet zien, en ons aller leus
zal zijn, wat de ronde Zeeuwen tot eene spreuk

voerden: saevis tranquillus in undis.
Een koninklijk wijsgeer heeft’gezegd: n Waar
1’ de beste raadslieden zijn, daar‘ zal de overwin
» ning wezen.” Die overwinning . zal voor ons

niet twijfelachtig zijn, als in dan echt Holland
schen geest raad gegeven, maar ook raad aange
nomen wordt. Dit vertrouwen wij , door ons
voorstel gedaan te hebben ‚(en daarom vleijen wij

ons , dat hetzelve de goedkeuring van ‘U Ed. Meg.
zal wegdragen .

w’.-

v-‘Mĳ
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Het voorstel was van den navolgenden inhoud‘;
‘
/

De ondergeteekenden stellen voor, dat het na
volgend adres door de Staten-Generaal aan Zijne

Majesteit worde aangeboden:
SIRE!
De tegenwoordige toestand van het vaderland,

in‘ verband beschouwd met de aangelegene be
moeijenissen ,. waarmede de groote Mogendheden

van Europa zich te Londen schijnen onledig te
houden, maken het ons tot eenen onvermijdelijken
en duren‘ pligt, met onzebetuigingen , met onze

bezorgdheden , en onze Wenschen tevens, den
troon van Uwe Majesteit te naderen.
Gedachtig aan den afgelegden eed, dat zij de
onafhankelijkheid van den Staat, de algemeene
en bijzondere vrijheid der ingezetenen, bewaren.

en beschermen, en het algemeen belang, ‚met al
hun vermogen, bevorderen zullen, vermeenen de
Staten-Generaal, Sire! dat zij, in gemeen overleg
met Uwe Majesteit , behooren‘ toe te zien ,t/dat in

deze. gewigtige oogenblikken, waarin, door ‘de
Mogendheden, volgens de‘ boodschap Uwer Maje
steit van den 2osten October jongstleden, over den
toestan van België zal worden beslist, de .onaf
hankelijkheid der van ouds Vereenigde gewesten,

ook door het bloed uwer doorluchte vaderen ver
worven , in geencn deelen worde gekreukt, ofte
F3
“

‚w‘
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op derzelver lot en voortdurende bestemming een

invloed uitgeoefend, welke met het waar belang
van ons ‘vaderland strijdende zou kunnen bevon
den worden, en 'Wazirtoe zij, als getrouwe Vertegenwoordigers, geene Mogendheid ter Wereld
geregtigd‘ mogen achten.
De Staten-Generaal zien zich alzoo, uit bezef
van pligt, gedrongen , om, in ondubbelzinnige

taal, aan Uwe Majesteit de ‘plegtige‘ verzekering ,
te geven , dat de oude Nederlandsche natie de
toekomst niet zonder angstvalligheid ‘te gemoet

ziet , en beducht is , dat veelligt , in een vermeend
Europeesch belang, die Mogendheden,welke‘ zich
de bemiddeling over het toekomstig lot van Bel
gië hebben aangetrokken, zouden kunnen denken
aan het weder aaneen hechten van den noodlotti
gen band, welke gedurende vijftien jaren aan de

aan Uwe ‘Majesteits en Uw Huis, ‘ook onder dien
druk , trouw geblevene

gewesten ,‘ zóó ‚veel on

spoeds heeft veroorzaakt; en ‘welke voor haar, in
dezen stond, daar te boven, de oorzaak van zóó

vele zware rampen en van zód veelvergoten bloen
geworden is‘.
'
‘ ‘
‘De Staten-Generaal van die gewesten ,‘ Sire! aan
welke , onder de‘ ‘algemeene benaming van Hol.
land‘, voor het verlies van eenige derzelver Kolo
nien,‘ en voor zóó vele opoíreringén, als door
hen , in het belang van Europa {Werden gedaan,

eene vergrooting van grondgebied, ‘bij de‘ trakta
len werd toegestaan, zonder dat zij daartoe de
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minste begeerteïhaddenïaan den dag gelegd , acht
ten zich thans‘geregtigd, aan Uwe Majesteit‘ te
kennen te geven, dat, ‘hoe onbeperkter de af
scheiding van België ook wezen zal, hoe meer
Holland geene andere aanraking met dat land dan
dat van nabuur ‚zal overhouden , des te meer vol

daan zal worden aan het ernstig verlangen en de
vurigste wenschen der ‚natie , welke zij vertegen.

woordigen. ‘
‘
_ ‘. '41‘; ‚ .
‘ ‘
De van ouds,Vereenigde Nederlanden, Sire! en
wij bidden Uwe Majesteit deze onze plegtige ‘ver
klaring, welkewij , in der natie , aﬂeggen, met
welgevallen te ontvangen, die ‘Nederlanden, ver
langen niets meer , dan bnder de Regering van
Uwe ‚Majesteit en den schepter van het Huis van

Oranje, vrij en eensgezind te‘ leven,‚en bij het
ongestoord genot tevens van die voorregten en in- ‚
stellingen, welke eene goede grondwet toezegt en

verzekert, bewaarden gehandhaafd ‚te worden.
Ia, de Staten-Generaal vertrouwen , Sire , dat
onder dehoede‘ en den zegen‚van den God onzer
Vaderen, het ‘land , dat doori moed en volharding

gevestigd werd, dat nog door een nijver en Gods

dienstig volk bewoond wordt, eenmaal weder die
kracht zal kunnen ontwikkelen, welke onze stand‘;

vastige voorgeslachten‘ bij zoo vele gelegenheden
betoonden,‘ enhdat alzoo op nieuw de waarheid
zal ‘bevestigd worden ,. dat, voor eenen Koning,

de zegen der regering niet in het getal, maar in‘
de trouw zijner onderdanen, en ‘voor een volk,

F4
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de bron van geluk niet in een uitgebreid grond
gebied, maar in een door broederliefde vereenigd
stipje gronds, in waarheid, gelegen is.

’sGravenhage, den ioden November i820.
rfascnar ‚van HEINENOORD,

n.
J.
1..
De Voorzitter:

r. van ALPHEN,
c. van mis.
c. LUZACl
De orde der werkzaamheden

vordert , dat thans de beraadslagingen over de

belasting-wetten plaats hebben.

Ik zal dezelve

eerst openen over het ontwerp van wet , betrek
kelijk den omslag der grondbelasting over het jaar
183i , doch moet de kamer vooraf bekend maken
met eenen bij mij ontvangen brief van Z. Eijc.
den Minister van Finantien.
Deze brief werd voorgelezen, en hield in , dat
Z. M., toegevende aan den wensch van vele le

den der kamer, hem Minister had gemagtigd’
een tweede artikel in bovengenoemd ontwerp van
wet in te lasschen; hetwelk in de oorspronkelij
ke voordragt was ingevoegd en door den Minis

ter Secretaris van staat gewaarmerkt.
Dit tweede artikel was van den volgenden in

houd:
Art. 2.

’
De som vanf 920, met welke de

Noordelijke Provinciën alzoo honger worden be
last , dan derzelver aandeel in defi6,o28,i6o,oo ‘

bij de wet van den 16den Julij 182i (Staatsblad
m. 9) als hoofdsom van de grondbelasting be

'\

STATEN-GENERAAL.

89.

' paald , bedragen heeft, zal, in voege en tot het

einde bij art. 3 der wet van 24 December 1829
"(Staatsblad na. 82) vermeld, afgezonderd worden.
De Voorzitter verlangde het gevoelen der ka
mer te Weten, of men alvorens over de Wet te

‚beraadslagen, zoo als zij toen lag, het bijgevoeg-a’
de artikel in de afdeelingen zoude moetenonnderzoeken.

’

Eenige leden achtteden dit onnoodig , omdat
het nieuwe artikel duidelijk’ genoeg was.
De Heer van nEEnEn meende‘, dat men niet van

den aangenomen regel behoorde af te Wijken, en
drong aan op een voorafgaand onderzoek van het

artikel in de afdeelingen.
De meerderheid evenwel van een ander gevoelen
zijnde, werden de beraadslagingen onmiddellijk
geopend.

De Heer van srrzama: Nadat het nieuwe twee
de artikel bij de Wet ‘gevoegd is, zieik van het
woord af ; ik zal echter tegen. het ontwerp stem

men, Want het is mij geenszins gebleken , dat het
‘ onmogelijk zonde zijn de grondbelasting .ter goe
der rekening te doen betalen, en daarna, bij eene

stellige regeling derzelve het te veel betaalde‘ te
rug te geven.

‚

De Heer van IBOELENS: Toen ik in het vorig jaar
mijne stem voor de verdeeling der grondbelasting

over 1830 uitbragt, Werd ik daartoe bewogen
door den geest van tegen de Regering, ‘welke
reeds langs ‘het verfoeijelijk doel,‘ om onrust te
F 5
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stooken en eindelijk het ganscheimaatschappelijk
verdrag om verre te werpen , had te kennen ge

geven ,‘‚en‘ bij de beraadslaging over ‚ genoemde
wet zich meer duidelijk begon te vetttoonen. Ik
wilde mijne‘ stem , al ware zulks ook voor som
mige gewesten nadeelig geweest , in geene de
minste overeenstemming brengen met den . toon
van begunstigers van wanorde en oproergik wilde

niet huilen met wolven, Wier plaatsen ik thans ,
God dank, verlaten zie.
Onder het eigenoud Nederlandsehe gezin terug
gebragt, onder mannen, die waar gevoel van bil- ‘

lijkheid en regtvaardigheid met wijsheid en door

zigt paren, keer ik op. het ‚oude pad terug, en
kan ik op de beoefening van zoodanige beginse
len op nieuws aandringen , en U Edel Mogenden
‘ het drukkend bezwaar , dat eenige gewesten bij‘
de onderhavige wet van verdeeling, bij voort
during zullen lijden, onder het oog brengen; dit
echter‘ behoeft

slechts

‘in ‚ eene herinnering te

bestaan, daar de onevenredigheid ‘van de verdee

ling der grondlasten meermalen en algemeen is
erkend geworden, en dezelve geene ophelderende
bevestiging noodig heeft.
De wijze derhalve,
waarop eene meer billijke verdeeling had kunnen
bewerkstelligd worden, Ihad.door de Regering,

ingevolge hare belofte ,‘ ‘behooren te zijn opgeno
men ,‚ om alzoo van dien kant te trachten aan de
bestaande klachten een einde te maken; dan hier
in is alweder de hoop te leur gesteld.
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Tijdsomstandigheden ,‘ ik “beken het, kuiineníde
zaken ‘ dien ‚îgeregelden gang ‘‚‘ .niet ‚doen houden,
welken dewgﬂwülledìrde. vordert ‘nauwer in‚‘.deze

vind ik geene geene' genoegzame ‘reden, waarom
mengeene gelijkmatigere . verdeeling heeft kunnen
voordragen, daar’ de ‚aanslagvan iederder Noor.

‘ délijke Provinciën in de hoofdsomî bekend is,“en
het ‘kadaster, in die gewesten,‘zoo.. niet afgedaan,
ten minste zeer' verre’. gevorderd zijnde, het niet
moeijelijk ‘zoude geweest zijmhet ‘juiste verschul
digde van‘ ieder derzelve uit te‘ vinden‚:î‘-- Indien

er echter‘ zwarighedenîbestonden, welke zulks op
dit oogenblik ondoenlijk schenen te ‚‘ maken , dan
toch had men inĲ‘deze wet kunnen bepalen, dat
hetgeen ‚bij eene nadere verevening blijken zoude
door eenige gewesten te‘ veel teîzijmîbetaald, aan

dezelve ‚in de volgende verdeeling in mindering
zoude verstrekken of‘ vergoed worden‘; noch het
één ‚noch het ander is geschied, en zulks ‚nood
zaakt m1j , .om mijne stem‘ aan de voorgedragene
wet te moeten weigeren. ‘‚
De Heer LYCKLAMA vereenigde zich met het gevoe‘
len van den Heer van romans en zou tegen de wet

stemmenl ‘
.
Geene der‘leden meerî het woord vragende, ging
menìtot de stemming over. 37 leden stemden voor,en
7 tegenhet ‚ontwerp, hetwelk alzoo werd aangenomen.

‘Tegen hadden gestemd de Heeren LYCKLAMA à
NYEHOLT, van REENEN , van BOELENS , crrs , ‘man
enas , VAN SYTZAMA en wuun.

9a
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‘ De Voorzitter verklaarde de beraadslagingen ge.
opend over het ontwerp van Wet, houdende voor.
loopige bepalingen omtrent de begroeting over i831.
De Heer norsrnnn vond de in art. 1 voorko
mende woorden‘ tot dat ‘daaromtrent nader zal
zijn voorzien , te onbepaald, en had liever ge
zien, dat er een bepaalde tijd ware uitgedrukt
geworden. Ook wenschte‘ hij , dat met het einde
van het loopende jaar alle staten van ontvangsten
en uitgaven des Ríjks behoorlijk wierden afgeslo
ten. Intusschen meende hij in de tegenwoordige
omstandigheden alle bedenkingen van minder be
lang ter zijde te moeten stellen , en een volkomen
‘vertrouwen in de Regering te moeten hebben. Hij
zal dus voor de wet stemmen.

‘ ‘ De Heer nonxnn oturrws:

Toen wij ons,bij den

aanvang dezer zitting , vestigden als de vertegen

woordigers van het oude Nederland, geschiedde
zulks, omdat de nood het vorderde, en omdat
l wij niet vermogtèn onzen lastbrief in allen opzigte
te vergeten of te verwerpen, alleen omdat Bel’
gië zich van ons afscheurde.

"Wij verklaarden door die daad, dat wij de
grondwet voor het Noorden zouden naleven‘en
handhaven, in zoo verre als wij door die afscheu

ring zelve, en alzoo als het‘ware door geweld of
pi majori, daarin werden verhinderd.

Wij durfden aldus handelen, omdat wij niet:
behoefden te duchten‘dat Noord-Nederland zulks

‘zou af keuren. -— Wij moesten alzoo‘ handelen ,
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omdat de schandelijke schending van het verdrag
in het Zuiden , bij de inachthouding en bewaring
daarvan in het Noorden, dat Noorden niet moest

verstoken van de waarborgen welke de grondwet
aanbiedt.
Genoodzaakt, en volstrekt gedrongen . om toen
reeds niet te blijven hangen aan den dooden let
\

ter îvan een enkel artikel dier grondwet, opdat
wij‘ niet alle hare bepalingen zouden verwerpen
en overtreden , door de onmogelijke vasthouding '
van îdat ééne, aarzelden wij niet om thans het

ioiste artikel der grondwet zoo te verklaren , dat
wij vermogten te raadplegen en te besluiten met
de meerderheid der Staten-Generaal, uit de Noor

delijke gewesten gekozen.
De Eerste Kamer volgde ons voetspoor. - De

Koning stemde met ons in. —— De natie juichte
het ‚uitdrukkelijk toe of bekrachtigde onze daad
stilzwijgend. —— Allen begrepen dat de nood haar
wettigde, dat het ‘belang van Noord-Nederland
haar volstrekt vereischte, en dat wij als wettige

Vertegenwoordigers van ‚Noord-Nederland mogten
besluiten, de grondwet dáár in acht nemende ,
waar de scheuring en hetgeweld hare inachtne
ming niet volstrekt onmogelijk maakten , tot dat

zij, nadat de afscheiding tusschen Noord en Zuid
regdmatig zou zijn gevestigd, de vereischte ver
’ anderingen zou hebben ondergaan , en naar de
behoeften van het Noorden alleen , zou zijn gewijzigd.
Niet wij vermogen dit, maar de grondwet
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zelve schrijft voor, hoe het geschieden moet, en
niets belet, om spoedig bij kalmer oogenblikken
dat werk. aan te ‘vangen en naar het voorschrift

der grondwet tot‘ stand te brengen, een werk,
hetgeen mij echter toeschijnt niet juistte kunnen
worden geregeld, voor en aleer meer regelmatig

de afscheiding van het Zuiden zal zijn bestendigd,
en wij alzoo weten zullen hoe het actif en passif
der gemeenschap tusschen Noord en Zuid zal wor
den verdeeld, wat onmogelijk deelbaar mogt zijn ,
en alzoo de noodzakelijkheid mogt gebieden, dat
in het gemeen gehouden wierd; hoedanig onze
onderlinge verhouding als gedwongen naburen zijn
zal, en welk aanzien ìalzoo onze huishouding‘ van
Staat, ten gevolge dier afscheiding zal verkrijgen,
opdat wij daarna deszelfs Bestuur regelen.
Vroeger en reeds thans mogen wij dan welver

eenvoudigen en bezuiningen, al Wat daarvoor , be
houdens de verdediging onzer onafhankelijkheid
vatbaar is, en alzoo ook den grond nu reeds leg
gen, ‘tot een gemakkelijker overgang tot die ver
eenvoudigingen en‘ wijzigingen welke Wij voorzien
mogen dat ons Bestuur zal kunnen ondergaan;
maar, zoo lang de grondwet niet herzien is en
veranderd naar den aard onzer ‘kleinere staats
huishouding en naar,onze behoeften , zijn wĳ aan

hare voorschriften,‘ naar onzen eed verbonden,
voor zoo‘ verre de ‘scheuring van den band tus

schen de twee groote afdeelingen des Rijks, het
ons niet van zelve volstrekt belet.
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Ik heb gemeend deze korte aanmerkingen bij
gelegenheid der beraadslaging ter provisionele re
geling onzer ‚geldelijke aangelegenheid, teîmogen
doen voorafgaan, eensdeels,‘ om daardoor wegte
nemen alle ongepaste en‘ ondoelmatige bedenking

nopens het wettelijke van onzen provisionelen staat,
en de wettigheid onzer besluiten in toepassing op

het volk, hetwelk wij vertegenwoordigen,‘ ander‘
deels, om, indien het mogelijk is, de algemeene
overtuiging te vestigen, dat ofschoon niets‘ ons be
maar alles integendeel ons gebiedt, om in dezen
provisionelen staat, reeds zoo veel doenlijk.,‚ver—

eenvouding en bezuiniging in het beheer der open
bare zaken daar te stellen, naar den aard onzer

minder uitgebreide huishouding, echter onze be
moeijingen thans min doelmatig zouden schijnen,
indien wij reeds nu aanvankelijk ,

ons voor de

toekomst wilden verdiepen in het onderzoek en
de schepping van zoodanige grondbeginselen van

regering , waarop welligt ons volgend staatsge
bouw zal moeten worden ingerigt, maar welker
voorloopige inweviug in ons provisioneel grondwet
tig beheer, mijns inziens, niets dan voorloopige‘
verwarring zou veroorzaken, en welligt wijzigin

gen in het bestaande zouden vorderen‘, waartoe‘
niet bevoegdzijn, en die zouden strekken, om

de toekomst vooruit te loopen, veel meer , dan
om‘ ons bij het‘ dringende van het tegenwoordig

oogenblik te bepalen.
Het doet mij ‘waarlijk leed, Edel Mogende Hee
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(ik meen het thans rondborstig te moeten zeggen;
ik acht dienstig, het zoo spoedig mogelijk te verkla
ren); het doet mij leed, dat ik andere denkbeel
den in dit opzigt meen te moeten ontwaren, ook
bij sommige onder ons , op wier oordeel , kunde
en ervaring ik prijs stelle, en wier vaderlandslie

vende bedoelingen bij mij boven allen twijfel ver
heven zijn, doch die. mij toeschijnen, door te
grooten ijver gedreven, al te zeer de toekomst te
willen vooruitloopen, zelfs eenigermate met voor
bijzien van het dringende van onzen provisionelen

toestand, en van de vereischte omzigtigheid voor
dat toekomende.
U
Ik moet het schier daarvoor houden ,‘ dat hun
nes erachtens, de Staat gered zal zijn, indien
maar bij voorbeeld de ministeriële verantwoorde

lijkheid oogenbliklijk zal erkend zijn , en de Mi
nisters het contreseing der Gouvernements-akten
aannemen, —-— en indien maar de bestaande schei

ding tusschen Noord- en Zuid niet alleen zeker
vaststaa,‘ maar bij uitdrukkelijke algemeene verkla
ring van wege Noord-Nederland voorloopig en ten
spoedigste worde verkondigd.
Ik ben even als die geëerde ambtgenooten een‘
voorstander der ministeriële verantwordelijkheid.

Ik geloof‘, dat zij. tot de essentie van eene repre
sentative constitutionele monarchie behoort, en ik
heb dit altijd beweerd. Ik‘ geloof tevens, dat,
wanneer men zich maar wel verstaat, allen , ook

de Monarch zelfs, hare erkentenis zullen verlan

b! ‚M—— m“
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gen , en dat bij eene aanstaande noodzakelijke ver-

andering en wijziging ‚onzer grondwet, het goed
en dienstig zal zijn, dat men die verantwoordelijk
heid met ronde woorden bij dezelve erkenne, en

als een middel van werking het contreseing der
Ministers eische.
/
Maar ik geloof niet, dat de volkomen werking
van dit beginsel behoudens het monarchaal gezag
mogelijk is , zonder aan den Monarch. het regt van
ontbinding der representatie toe te kennen, tenzij

men deze volkomen souverein wilde maken, en
naardien dusdanig beginsel zonder verandering in

onze grondwet niet in onze staatshuishouding is in
te weven, zoo geloof ik , dat, in dit oogenblik,
nu Wij bij de minste verademing ons gereed zul
len maken, om onze grondwet te wijzigen , en de
zaak dan in haar geheel en volkomen te verkrij

gen, de aandrang op de provisionele plegtige er
kentenis, op zich zelve, niets beteekent, maar
alleen door eensgezinde toepassing bij de represen
tatie kracht erlaugt en vrucht kan geven.
Het doet mij dus leed, dat men in dit opzigt

nutteloos voornitloopt, en ons nu roept, om ex
professo theoriën te

behandelen , welker volko

men toepassing wij, zoo het mij toeschijnt, niet
bij magte zijn, voorloopig volkomen te bewerken.
Evenzeer is het gelegen met het stuk der af

scheiding tusschen Noord en Zuid, waaromtrent
het mij toeschijnt, dat men eene plegtige verkla
ring verlangt.
‘
’
G
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Toen de vraag deswege aan ons werd voorge
steld , verklaarde ik mij ten sterkste voor de af
scheiding , als noodzakelijk geworden door de om
standigheden.

Toen waren er slechts vĳﬂien on

der ons die hier mede instemden.

Sedert zijn al

len het eens geworden, en er valt trouwens niet
meer te kiezen. Mijn verlangen in dit opzigt kan
dus evenmin verdacht zijn, dan dat van een eeni
gen mijner ambtgenooten, die voor de zaak ijvert,

en er kan, dunkt mij, geen twijfel meer aan zijn,
of het resultaat zal ons geworden.
‚ Maar mijn vurig verlangen daarna maakt het
mij niet onverschillig, hoe dat resultaat erlangd
wordt. Het is mij niet genoeg, om, even als de

Belgen die dolzinnig facto de scheiding. hebben be
werkt, van onzen kant ze maar plegtig af te kon
digen en te verklaren, en ze dan facto en jure aan

te nemen, even als of Noord-Nederland gered
‘ware , indien maar de afscheiding onherroepelijk
‘verklaard is. Neen, het komt .ook hier wel duch
tig op de voorwaarden aan, en evenmin als het

mij onverschillig zijn kan noch mag, of Belgie, al
tijd onze gedwongen nabuur , onder het woelziek,
bestuur van eenen de Potter, cum suis ,‚ of on‘

der dat van eenen de Merode of onder dat van
een Vorst van Oranje, of onder dat van den te
genwoordigen Koning der Nederlanden, schoon

‘geheel afgescheiden, en als bijzonderen Staat ge
regeerd worde, en voor ons en stil, of wel een
woelziek en gevaarlijk nabuur worde, even zoo

“’—"" ‚
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min is het mij genoeg, het maar facto de gemeen
schap te zien ontloopen, en van onzen kant, de
afscheuring zoo maar voetstoots’ uit te spreken,
even als of wij niets gemeens niet elkander had
den.

Neen! er is noodzakelijkheid dat regelmatig actif
en passĳ‘ worden en gedeeld; de verhouding ‘als
naburen bepaald - dat wat gemeen zoude moeten‘
blijven, geregeld — voor toekomstige veiligheid ge

zorgd; het lot van den schuldeischer van den Staat
gewaarborgd‘; de gemeenschap in een woord be
hoorlijk ontbonden worde, en daarbij vrede en
vriendschap met de Europesche Staten bewaard,

wier staatkunde die gemeenschap heeft geschapen;
maar het is niet genoeg, dat wij, zonder ons over
dit alles te bekommeren, ‚het beginsel maar pleg

tig verklaren, en dan de ‘schikkingen omtrent het
verdere maar aan het lot overlaten, ons vergenoe
gende met te zeggen: ‚ìwij‘ zijn gescheiden, al
laat Belgie ons ook metalle‘ de lasten der gemeen
schap zitten.’ ’ Dit‘z0u onverstandig van onzen

kant zijn, en hoe zeer ik wel weet, dat door de
verklaring van het beginsel, dit alles niet verla
ten wordt, zoo zou het nogtans hoogst onstaat
kundig zijn, door .onze plegtige verklaring van

wettige afscheiding, de gewelddadige afscheuring der
Belgen plegtig te bestendigen, en Belgie even daar

door als onafhankelijk te verklaren en te erkennen,
alvorens zij de;lasten der gemeenschap, ‚waaronder

Wij zuchten,‘ met ons gedeeld hebben.
G 2

Ioo

VERHANDELINGEN IN n:

Die deeling kan, ja, na de verklaring der schei
ding en der wederzijdsche onafhankelijkheid, des

noods, geschieden, maar zij moet, hij den eisch
der Belgen tot afscheiding eene conditie zijn sine
qua non, welke wij niet met de wapenen in de
hand moeten verpligt zijn te doen gelden, maar
die ons door de Europesche staatkunde, die Bel
gie met ons vereenigde, moet worden gewaar
borgd, en tot welker bestendiging wij dus wel
ligt hulp en medewerking zullen behoeven en er
langen, opdat de rust in Europa door onze twis

ten niet gestoord worde.

En hoe zeer ik er verre

af ben om Nederland, hoe klein ook, van die

staatkundc afhankelijk te willen maken, zoo kan
ik toch de Nederlanden niet als een geïsoleerd
ligchaam van staatin Europa beschouwen , en de
zaak,‘ zonder aanzien tpt die Europesche staat
kunde, zoo maar voor geklonken houden, Wanneer
Belgie zich oproerig afscheurt en oud Nederland
den band ontbonden verklaart, zonder te weten
Wat er nu verder van worden zal.

Ik oordeelde daarom nu reeds‘ dienstig, om de
onvoorzigtigheid en het onstaatkundige van zoo
danigen stap, met een enkel woord, voorloopig

aan te duiden.
Na deze meer algemeene anmerkingen over 0n

‘zen toestand, die ik, schoon‘ hulde doende aan de
bedoelingen van andere denkenden‚ heb gemeend
te moeten maken, om al aanatonds alle verkeerde
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indrukken weg te nemen, ga ik tot eene korte
beschouwing over der aan ons voorgedragen wet.
Volgens de 6de afdeeling van het 2de hoofdstuk
der grondwet, moesten in deze gewone vergade
ring worden vorgedragen, de wetten, regelende

de buitengewone eenjarige uitgaven en de midde
len ter bestrijding over i831.
Edoch die gewone uitgaven en middelen , wel
ke voor tien jaren zijn geregeld, betreffen Noord
en Zuid. —- De eerste vervallen grootendeels oi

geheel door de afscheuring, wat’ het Zuiden be‘
treft. — Inhoetíerre daaraan nog gedeeltelijk, nit
den aard der zake zal moeten worden gestand ge

daan, is a priori naauwlijks te berekenen.

De‘.

tweede, de middelen ter bestrijding, worden door

die afscheuring, facto, niet meer ten behoeve der
schatkist ontvangen ,, en indien dus al, door die
afscheuring, eenige. uitgaven van belang ‘voor het
Zuiden ophouden, de inkomsten van daar, falen
ten eenenmale, en dit gemis doet bij de verplig
ting tot nakoming der verbindtenissen omtrent de
staatsschuld, een te kort voorzien, waarvan ech

ter de becijffering, bij de onzekerheid van later‘
verhaal op en verevening me/t het Zuiden, vooraf
niet te berekenen is.
‘Wat dus van het geconsenteerde‘ zal moeten vor
den uitgegeven, gedurende den voorschreven staat

van zaken , en bij de behoeften ter buitengewone
verdediging des lands, is, mijnsinziens, alnog voor
geene juiste berekening vatbaar, en daaruit volgt
G3
-

‘p-

‚‘

t-’

1 o‘:

‚. . „w.

."'-"w"‘“—‘ --‘‚.—--—-‘—-—‚-——‚_„_

VERHANDELINGEN IN m:

dan ook, naar mijne Wijze van zien, dat alle bui
tengewone gewijzigde petitie, ten behoeve der

Noordelijke gewesten allen, thans allermoeijelijkst,
zoo niet zedelijk onmogelijk, zou, zijn.
Dat intusschen de opbrengst der lasten , zoo als

zij thans loopen ten laste van het Noorden, zeer ‘
zeker de behoefte niet zal overtreffen, maar be‘
neden‘ dezelve zal blijven, kan thans wel door
niemand betwijfeld worden; en men schijnt dan

ook geen het minste bezwaar te kunnen zien‘ in
de aanneming van het eerste artikel der on
derhavige project-wet, waarbij. alleen tot be—
strijding

der uitgaven,

voor zoo veel zij

de

Noordelijke gewesten betreffen, worden aange
houden de bestaande belastingen en opbrengsten ,
met weglating echter der belasting op de koﬁij,
die ter bestrijding der algemeene behoefte was
aangenomen, doch in het‘ Noorden zoo zeer zou
gestrekt hebben ten nadeele vanden handel, dat
die‘ belemmering voornamelijk op de eischen van
het Zuiden toegestaan, alsnu, als eene eerste
'‘ vrucht der afscheiding schijnt te moeten vervallen.
Ik zie dus geen bezwaar , om thans bij provi

sionele beschikking de bestaande middelen en be
lastingen te bestendigen , tot dat aan de uitdruk.
kelijke bepaling der grondwet, met eenige meer

dere kennis van zaken en uitkomsten zal kunnen
‘worden voldaan.

.

‚

" ‘De nood dringt derhalve, mijns oordeels , tot

deze‘ buitengewone transitoire wetsbepaling, even
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zoo als zij er dan toe pleeg te dringen , wanneer

hegrootingsvvetten werden afgestemd.
Uit hetzelfde oogpunt beschouw ik de artikelen
2 en 3 dezer wet, volgens welke de uitgaven,
voor i830 toegestemd, voor zoo veel ide Noorde

lijke gewesten betreft, ‚ook over 183: worden
toegestaan, in afwachting van nadere bepalingen
deswege, en waarbij ook de middelen en lasten
ter bestridin
J

dier uit gaven P rovisioneel worden .

aangehouden.
Ik herhaal het, Edel Mogende Heeren! thans

reeds , bij de onzekerheid der verhouding tot, en
der eventuele verevening met het Zuiden, meer der
speciﬁcatie en splitsing te vorderen, schijnt mij
toe ten uiterste gewaagd te zullen zijn, en tot

geen bestemd en zeker resultaat te kunnen‘ leiden,
terwijl ik geenerlei nadeel voor de belastingschul

digen daarin zien kan , dat alsnu Provisioneel over
183i , dezelfde uitgaven, altijd wat de Noordelijke
gewesten aangaat, en dus voor die huishouding,

worden toegestemd, en dezelfde lasten provisioneel
‘bestendigd, Welke over 1850 hebben bestaan.
Ik zal dus voor de wet stemmen.
‘
‘De Voorzitter? De betrekking, welke ik de
eer heb hier te bekleeden, vordert, dat ik aan
de beraadslagingen haren vrijen loop late.

Even.

wel meen ik te moeten doen opmerken , dat het
noodig is, dat men zich volstrekt bepale bij het
onderwerp, hetwelk in beraadslaging is, en dat
men zich onthoude van al hetgeen buiten de orde
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van den dag is. De onderwerpen, door den Heer
nonnen CURTIUS behandeld, zijn bij de afdeelingen

aanhangig, en zullen nader bij deze Kamer in
overweging komen.
De Heer nvcxmensrna merkte aan, dat nu een
maal door een lid over de gedane voorstellen ge

sproken is, het ook aan de voorstellers moet vrij
staan, op de tegen hen gedane aanvallen te ant
Woorden.

De Heer van mm van Issrrr: Indien men het
gevoelen van den Heer nrcxmaesrra aannam, dat
men telkens antwoorden kon op de incidentele
discussien, zou het van een enkel lid afhangen,
om de geheele orde der beraadslaging te veran

deren.

"

Verscheidene leden vroegen het woord.

De Heer LUZAC erlangde hetzelve,‘ en zeidehoofd
zakelijk: Ik heb alleen het woord gevraagd', om
de kamer bekend te maken met de reden waarom
de Heer nonnen cunrius heden reeds in staat is
geweest, om het dezen morgen door mij en drie
mijner ambtgenooten gedane voorstel,‘ terstond in

eene ‚wel bewerkte en geschrevene redevoering te
bestrijden..."

Wij hadden reeds Woensdag jl.

ons voorstel aan den Voorzitter overhandigd, met
oogmerk om hetzelve in de zitting van Donderdag
te ontwikkelen.

De Voorzitter verzocht ons, om

gewigtige redenen, het voorstel dien dag nog
niet te doen, maar zulks tot heden uit te stel

len.

Wij hebben daaraan toegegeven, en op die
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wijs is ons voorstel sedert eenigzins bekend ge-‚
worden, en heeft de Heer nonnen cnnrins zich in
staat gesteld gezien, om hetzelve terstond , bij
gelegenheid der beraadslaging over de begrootings
Wet, in het breede te bestrijden.... Gaarne neem
ikden lof aan ‚\door dien geachten spreker toe

gezwaaid aan de vaderlandslievende bedoelingen
der voorstellers, welke wij hopen, dat door nie
mand zullen betwijfeld worden; maar ten opzigte

van het door denzelven aangemerkte wegens de
ontijdigheid en voorbarigheid van ‘ons voorstel,
meen ik te moeten verklaren, dat wij tot hetzelve

genoopt zijn geworden door een dagblad-artikel,
hetwelk eene zeer oﬂiciële kleur had, en door
bijna alle ‚dagbladen overgenomen is , en waarin

het denkbeeld doorslraalde ,‚ dat België, of een
gedeelte van hetzelve, bij voortduring tot eenen
voormuur voor ons land zoude blijven strekken... .

Het doet mij leed, dat het geëerde lid t/hans
tot eene ontijdige discussie ‚over deze zaak heeft
aanleiding gegeven. Wij zouden gaarne geregeld ge

‘ antwoord hebben op de aanmerkingen, die door de
leden tegen ons voorstelrmogten worden gemaakt;
en ik hoop dat de gezegden van den Heer norixlan
cunrius geenen invloed op het oordeel der verga

dering over hetzelve gehad hebben of hebben zullen.
De Heer van REENEN :

Reeds meermalen is in

deze kamer de vraag behandeld, of er bij de be
raadslaging over begrootingswetten al of niet uit’
weidingingen buiten die wetten mogten plaats heb
G 5
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ben. Dit is door mij steeds ontkennend begrepen... .
Alle aan de begrooting vreemde beschouwingen zijn
niet aannemelijk , en hebben alleen bij ons voor
heen plaats gevonden uit verkeerde toegevenheid.
Bij de overweging van het onderhavige ontwerp,

zal ik mij dan alzoo geheel tot de zaak zelve be
palen. Dit doende, hoeft mijne aandacht zich al
dadelijk gevestigd op eene feil, welke in hetzelve
bestaat, en mij te gewigtig toeschijnt, dan dat ik
daarvan mijne goed- of afkeuring der wet niet zoude
doen afhangen. Zij is hierin gelegen, dat de op

brengsten‘ natuurlijk geraamd zijn over‘ alle de ge
westen van Noord- en Zuid-Nederland. Bij de af.
scheuring van de Zuidelijke gewesten zullen de

opbrengsten echter eene aanzienlijke vermindering
ondergaan en beneden de behoeften blijven , zoo
als een vorig spreker te regt heeft gezegd : dit is
eene fout in het beginsel der wet, welke mij niet
zal toelaten dezelve aan te nemen.

Ik erken met dien vorigen redenaarydat het
zeer moeijelijk is , in het tegenwoordig oogenblik,
juiste berekeningen op te maken van alle de on
derdeelen en bijzonderheden die tot ‚het daar
stellen van eene goede en naauwkeurige begroo

ting, zoo wat de eerste als de tweede afdeeling
voor 1831 betreft, noodig mogten zijn , maar

ik meen U Edel Mogenden te mogen herinneren,
gelijk reeds in de afdeeling, waartoe ik de eer‘
heb te behooren, gedaan is, dat ik de begrootin
gen der uitgaven tot in de kleinste bijzonderheden,
\
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zoo als die in laatste jaren zijn gevorderd, nimmer

heb verlangd.

Ik blijf dezelve nog als hoogst

moeijelijk, minder noodig en althans op dit oogen

blik ondoenlijk en niet raadzaam aanmerkengdoch
ik meen te mogen vaststellen , dat eenige meer

algemeene trekken en hoofdstukken der ontvang
sten en uitgaven kunnen worden bijeen gebragt,'
om te kunnen dienen tot eene schets der begrooĳ
ting.
.

Geheel afgescheiden van alle denkbeelden van
staatkunde in deze, verlang ik eene ﬁnanciële Wet
daargesteld te zien, die het vertrouwenzal hel—

pen herstellen en vestigen; ‘met ròndborstigheid
moet ik verklaren, dat de voorgestelde Wet daar
aan niet voldoet. Volgens mijne wijze van zien ,
wordt eene Wet gevorderd, waarin de uitgaven
der tien- en éénjarige begroeting , volgens de
voordragt, gesplitst kunnen worden in die van de

Noordelijke gewesten en in anderen. Kan dit niet
geschieden, dan ‘zoude men eene voorloopige be

grootingswet kunnen daarstellen....

De tijd tot

eene wijziging is verre van verloopen te zijn
Vroeger beraadslaagden wij gewoonlijk eerst over

de begrootingswetten op het laatst van de maand
December. Thans zijn wij pas in de eerste helft
van November. Nog ruim eene maand is dus tot
eene voldoende bearbeiding, op welke wijs dan

ook , over. Men bedenke , dat het. hier het ves—
tigen van een hecht en stevig geldelijk bestuur
geldt.

‘Het geen voorbij is, kan niet hersteld
\
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worden, maar wat voor de deur staat , hierin
kan niet worden voorzien. Wanneer een huis
zwak is in deszelfs grondslagen, dan kan, dan
mag niet‘ verder in de hoogte gebouwd worden,
anders moet het te eeniger tijd invallen. Het is .

derhalve van belang , en ik dring er ten sterkste
op aan, vaste grondslagen voor het vervolg teleg

gen,
ten einde een goed ﬁnancieel
gebouw
daar
te stellen.
‚ï
i
De Heer van DAM van rssELr: Bij de behande
ling van eene belangrijke ﬁnanciele wet , is de aan
Ó

dacht van allen op de discussien der Kamer ge
vestigd. Van de wijze en doelmatige inrigtingvan
ﬁnanciele wetten toch, hangt het welzijn der in

gezetenen ,‘ en dus dat des lands grootendeels af.
Het doet mij nogtans hartelijk leed , dat ik he
den in deze .vergadering een toon heb hooren
voeren, Welke niet is die van ‘Noord-Nederland,

hetwelk wij thans alleen vertegenwoordigen.
De bewoners van Noord-Nederland hebben in
deze hagchelijke oogenblikken hunne verknocht
heid aan orde wet, hunne liefde voor het vader
land en voor den Koning , op de ondubbelzinnig‘

ste wijze aan den dag gelegd.
Vele en groote gebreken in onderscheidene tak
ken van administratie zijn aan de algemeene opmerk
zaamheid niet ontsnapt; de geest tot bureaucratie,
j die zijne regten deed gelden, wanneer men handelen

moest , was velen tot ergernis , en toch is geen het
minste gemor bij de getrouwe bevolkingontstaan.
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De offers die men aan Belgiëns fabrijkwezen ,
ten koste van den handel heeft gebragt, zijn niet
wrevelig opgesomd, en nog, ik durf het gerust
verklaren, zijn de bewoners van het oude‘, door

roem gekenmerkte Nederland tot iedere opoffe
ring bereid, wanneer‘ dezelve onder het beheer
van kundige en trouwe staatsdienaren , dienen
kunnen om het dierbaar vaderland te redden.
Maar wanner aan de eene zijde zoo veel trouw,‘
zoo veel volharding, zoo veel verzaking van eigen
belang wordt aan den dag gelegd, mag men van

de andere zijde daarloor, zoo geene belooning
vragen — want die ligt in de overtuiging van te
hebben wel gedaan —- althans schadeloosstelling
verwachten.... Het voorzigt op vrijheid, — niet
die, waarop de Zuid-Nederlanders stoffen, ter
wijl zij aan regeringloosheid ten prooi zijn-maar
gepaste grondwettige vrijheid op vaste grondslagen
gevestigd, het vooruitzigt op onbekronipen staat

kunde, zij het lichtende stip, dat te midden van
den donkeren nacht die ons‘omgeeft,
idige, ons ten leidstar vertrekke.
‘
‘ En hoewel er overvloedige redenen
staan, om de voorgestelde begrooting
pen, zal ik, in het vaste vertrouwen,

ons bemoe
zouden be
te verwer
dat Noord

Nederland zich in deze verwachting niet zal bedro
gen vinden _‚ mijne stem voor de wét uitbrengen. .
De Heer WARIN: Zoo straks heeft zich eene le
vendige woordenwisseling opgedaan, en is er eene

vraag van orde over de wijze van beraadslaging

l IO
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opgeworpen.

De Heer DYCKMEESTER heeft hetregt‘

ingeroepen, om te mogen antwoorden op gemaak

te aanmerkingen, indien het zoo verre gekomen
was, dat de Heer Voorzitter aan een spreker had
toegelaten geheel uit te spreken aangaande datgene,
wat buiten de orde der beraadslaging ligt. De
Heer VAN DAM heeft een ander stelsel voorgedra

gen; hetwelk ik echter niet kan beamen, dewijl
daaronder altijd ongelijkheid van kracht zou bestaan.
Mijne bedunkens moet men, indien het eens zoo
verre gekomen is, dat men een lid geheel laat uit
spreken, er de gevolgen van dulden; wanneer de

kwestie eens op het tapijt is gebragt, kan men
haren loop niet tegengaan; dit ligt in den aard
der zaak, dit is met alle wereldsche dingen het

geval. . Men moet steeds de gevolgen van eene daad
dulden. Zoo hebben wij ons vergenoegd, eenen
verkeerden Weg, ten opzigte van de ﬁnantien, te
zien inslaan; wij moeten er, helaas! de gevolgen
van dulden. Dit ondervinden wij sedert 1°. Oc

tober van dit jaar. —— Ik beaam geheel en al de
vergelijking, door den Heer vaNJIEENEN, tusschen
denîstaat der geldmiddelen en een gebouwge

maakt; men moet niet eer hetzelve hooger optrek- ‘
ken, voor dat er hechte grondslagen gelegd zijn;
anders is alles te vergeefs gebouwd. Het is juist
in dien geest, dat het door mij, voor weinige

dagen, gedane voorstel werken‘moet. Het strekt
tot versterking der grondslagen van ons staatsge
bouw.’

\
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Ik beaam ten volle hetgeen door den Heer non
xEn-cnarius gezegd is, omtrent de bevoegdheid de
zer kamer, om te beraadslagen, ofschoon naar
eisch van art. 79 der grondwet niet voltallig zijn
de. Men‘moet niet de grondzuilen van den‚ Staat

ondermijnen, omdàtﬁenkele artikelen der grond
wet wegvallen, terwijl wij toch de overigen be

houden.

Neen! zoo lang er nog een enkel hoekje

in Nederland overblijft,

hetwelk op de tegen

‘ woordige wijs is georganiseerd, hetwelk den Ko
ning als Souverein erkent, en de grondwet ge
trouw blijft,\zoo lang zal de tegenwoordiging van

die overbleven kern, onverschillig of die uit rio,
uit 60, uitao of uit Io leden bestaat, de wet
tige vertegenwoordiging van het vaderland uitma
ken. Wanner wij dat beginsel niet aannemen, ver
vliegenwij als stof, geraken wij uit elkander, zon

der ons te kunnen wedervinden.‘
Het verschil tusschen den Heer nonmîn cvnrms
en mij, omtrent de bevoegdheid van die verbe

teringen, welke ik heb voorgedragen in ons staat
kundig gebouw ‘te verlangen, komt derhalve slechts
hierop neder, dezelve nu in te voeren, of daar
toe tot een geschikter tijd te wachten. Dan, in
derdaad, de vereischte verbeteringen zijn niet
ontijdig; waartoe zou uitstel dienen? Uitstel, en

gedurig ‚uitstel, hoop en verwachting, zijn woor
‚den, welke wij honderde malen in deze zaal heb

ben gehoord, en die ons ongelukkig gebragt hebben ‘
‚totfden ‘oever van den afgrond waaraan wij tegen

r |2
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woordig staan. Het is niet door de woorden van

hoop en verwachting, dat‘ wij kunnen worden
gered, maar ' door daden, door spoedig werken
de daden. Wij hebben een gebouw, een goed

geregeld gebouw, hier en daar zijn slechts zwak
ke steenen in den grondsla". Dat wij die zwak
ke steenen versterken. Het gebouw blijft toch
staan. Dikwijls heb ik hooron zeggen, er is geen
tijd , geene gelegenheid , om verbeteringen aan te

vangen.

\

‘Wanneer men Wil, is er tijd en heeft men
tijd. Het is onmogelijk ‘alle onvolmaaktheden in
eens te herstellen; doch wanneer wij, tien, twin
tig maal aan verbeteringen arbeiden, zal. er telken
keer iets verbeterd worden. Daarheen leidt mijne
voordragt. ‘
Ik erken met den Heer nonxnn cnivrins, dat aan

de ministeriele verantwoordelijkheid de bevoegd
heid van den Koning tegen over staat, om de
Kamer te onbinden. Dit erken ik, en waarom?

Omdat, indien het mogt gebeuren , dat de Kamer
zich stelde in cene vijandige houding tegen het mi‘
nisterie, Zijne Majesteit de Kamer kon ontbin
den, en nieuwe verkiezingen te bevelen, ten‘ ein
de zich daardoor te overtuigen of de meerderheid
van de aanzienlijke en denkende lieden des lands
over het ministerie eenstemmig oordeelde. ‘Ik zeg

hier opzettelijk, aanzienlijke en nadenkende lieden,
dewijl in deze de ware volksstem is gelegen. Dat
die volksstem bestaat, zal wel niemand ontken

\
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nen, doch men moet die niet zoeken in het ge
‘meen, ofschoon welligt de meerderheid in aantal

uitmakende.

De stem des gemeens geeft slechts ‘

tot wanorde aanleiding, en ‘uit besef van het be
lang des lands....
‘
.

De Voorzitter:

Ik verrneen den geachten spre

ker te moeten doen opmerken , dat wij, op deze

wijs , wederom in hetzelfde geval van voor eenige
oogenblikken komen.
‘
De ‘Heer wantn: Ik merk, dat ik mij te ver
verdiept heb; ‘uit vrees van U E. M. te misha
gen,’ zal ik ‘ gaarne van‘ het door mij behandelde
onderwerp afstappen. Wat de tegenwoordige in
beraadslaging zijnde begrooting betreft, vereenig

ik‘ mij met het deswege door‘ den Heer van REENEN
geuitte gevoelen; ik‘ zie geene noodzakelijkheid ,
die wet ‘thans ‚reeds aan te nemen, maar achtte
het raadzamer daarmede‘ tot de‘ maandDecernber
aanstaande te wachten. Ik zal derhalve tegen het
‘ ontwerp stemmen.

De Heer van armen verklaarde, voor de wet te

zullen stemmen ,in het vertrouwen, dat dezelve,
zoodra‘ de‘ omstandigheden ‘zulks gedoogden , door
eene meer bepaalde voordragt ‘zou worden vervan
gen. LHÎj was‘ het overigens eens‘ met de beden
kingen , die‘door het geachte medelid van REENEN
in het midden waren gebragt.‘ Op den ontijdigen
aanval, ging hij voortï, van het voorstel, dat ook
‘door mij is ingediend, zal ik niet op eene onedel
moedige ‚wijze antwoorden. ‚Ik ‘ben overtuigd,
‘
H
J
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dat men aan onze goede bedoelingen regt laat .
wedervaren.

Wij van onze zijde schroomen even

min , om voorbarig, als om na rijp overleg be
oordeeld te worden, en het is om die reden, dat
ik den Heer nonnen CURTIUS zoude verzoeken, om '
zeven afschriften van zijne redevoering en deze in

de afdeelingen neder te leggen. '
De Heer asnruzars: Tot nu ‘toe heeft in deze
kamer de on elukkige geheerscht, om‘ over de

begrootings-wÍtten tot aan Kersmis toe te strij
den , en dan‘ eerst ,. alsof wij den strijd moede
waren, tot derzelver aanneming te besluiten.

Ik

zie niet in, waarom ‚wij thans dienzelfden. weg
zouden volgen; in allen gevalle komt het mij on
gepast voor, om in de tegenwoordige omstandig

heden bedenkingen tegen de wet te doen gelden,
die niet uit derzelver onderwerp, het beheer on

zer geldmiddelen, geput zijn.
De wet van 3 Junij 1830 heeft in de begroo
ting, bij de wet van 24 December i829 vastge
steld ,‚‘ veranderingen , gebragt welke aan de be
woners‘ der Noor.d-Nederlandsche gewestenl die
wij thans alleen vertegenwoordigen‘, grootelijks heb- .

hen. mishaagd. ‚Daar is. bij. de eerstgenoemde wet
eene belasting vastgesteld, die opeen voornaam
artikel‘ ‘van den‘ grooten handel drukte, ‚en dus

vrijwvat. misnoegen in onze koopsteden‘ heeft. ver
wekt.‘ Op een oogenhlik rals het ‘tegenwoprdige,
nu er zoo vele '-orpofferingen ‘van eenen anderen

gard; vereischt. worden, ‘is het‚ van. hoog belang,

WWW
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om de laatste sporen van dit misnoegen te doen
verdwijnen, en ik acht het dus wenschelijk, dat
wij door. gene spoedige aanneming der‘ wet in de
eerste plaats de zekerheid verschaffen, dat die van

3 Junij 1830 niet in‘ werking zal komen.
. Het hangt niet van de Kamer af, om de
laatstelijk vastgestelde tienjarige begrooting te doen ‘

vervallen ,. en dit is ook niet het ‚punt ,’ dat ons‘
thans bezig houdt.
Wij beraadslagen over de‘
tweede afdeeling der begrooting van 183i, of met
andere woorden , over de buitengewoneontvang
sten en uitgaven voor het volgende jaar. Het‘ ligt‘

buiten het bereik der Regering om deze nu reeds
op eenen vasten [voet te regelen en zij ziet zich
dus‘ gedwongen tot hetvoorstellen van eenen maat

regel, ‚eigenlijk daarin bestaande, dat zij de opening
van een krediet vraagt, ‘welks maximum in‘ het
beloop der ontvangsten bestaat , die op de eenja
rige begrooting’ van ISSogebragt waren, terwijl
zij‘ tevens de vroegere bepalingen omtrent de staats

uitgaven, voor zoo veel de Noordelijke gewesten be
treft, voorloopig in‘ Wezen laat. Ik zie niet in,
dat wij op het tegenwoordig tijdstip der Regering
een‘ beter spoor kunnen aanwijzen, en zal dus voor
dewetîstemmeu, na alleen nog den wensch geuit

te„hehben, dat zij binnen vier, vijf of zes"maan
den instaat gesteld zal zijn, meer bepaalde voor‘

dragten aan‘ het ordeel van UEdel liíogendente‘ ‘oli
derwerpen ‘voor hetbelang van den Staat „zoo wel
alsovoor; dat des ‘Bestuursis het altijd veelï verkies;- ‚
H‘ a

'
l

‚

‘
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selijker, dat het beheer der geldmiddelen naar vaste

regelen, dan wel met zekere willekeur plaats hebbe.
‚ De Heer Lurven:

Alleen de buitengewone om

standigheden , waarin het Koningrijk der Neder
landen thans verkeert, kunnen mij bewegen, om
voor eenen voorloopige’: maajregel in het stuk‘ der
geldmiddelen te stemmen.

Vroeger heb ik mij

steeds tegendergelijke maatregelen verklaard, en
daarom dan ook de voordragt, om de eerste af
deeling der begrooting voor 1830 voorloopig vast
te stellen, verworpen. Overigens blijf ik getrouw
aan mijne verklaring, bij gelegenheid der beant
woording van de bekende vragen gedaan, dat ik
de scheiding der Noordelijke en Zuidelijke gewe
sten niet voor wenschelijk houde.

Thans echter

is het de tijd niet, om daarover uit te weiden.
behooren de Regering met alle onze kracht te
ondersteunen. Wij weten, dat de schatkist thans
groote‘ behoeftenheeft, en moeten over vele ne

venbedenkingen heenstappen.

In de stellige ver

wachting, dat men ons in den loop van 1831 meer

bepaalde voordragten zal doen, zal ik voor de

de wet stemmen.

‘

De‘ Heer na Jonen: ik koester de zeer levendi
ge overtuiging,‚dat de regering in de tegenwoor
dige omstandigheden, nu alles onbepaald is,‘ den‘
besten weg heeft ingeslagen, door eenvoudig het
bestaande te doen voortduren, en alle andere be
schikkingen of nieuwe verordeningen tot kalmer
oogenblikken uit te stellen. Toen de Belgen hier
.

‚

--
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nog zaten, moesten Wij te dikwijls bijzondere denk
beelden aan het algemeen nut opofferen; thans
rust op ons de heilige, dure pligt,‘ om alles te
vermijden, wat er naar zoude kunnen zweemen,

een erfdeel der‘Belgen te zijn.

De verdediging

en handhaving‘ van het volk, dat wij vertegenwoor
digen, behoort het denkbeeld te zijn, dat ons bij
onze beraadslagingen gestadig voor de oogen zweeft.

Als één eenig man moeten wij ons aan den Ko
ning aansluiten; wat gebrekkig is voorbij zien, en
"Hem tot handhaving van het bestaande de hand
reiken. Wat zou het ons ook baten, verbeterin
gen aan het Staatsgebouw te willen aanbrengen ,
zoo te midden van onzen arbeid daaraan de vlam

ten dake uitsloeg i’ Dat wij ons bepalen tot de vraag
wat tot redding en opbeuring van het vaderland kan

worden gedaan; dat wij het ministerie schragen, en
in het oog houden, dat alleen door eendragt ‘in deze
vergadering ‘aan den troon vastheid bijgezet, en

aan de natie, die zich thans tot zulke uitstekende
opofferingen gereed‘ betoont, nieuwen moed in

geboezemd kan worden.
De Heer LuzAc. Op de gronden, door de Hee
vAn ALPHEN en van DAM aangevoerd, zal ook ik

mijnen goedkeuring aan de voorgedragene wet ge
ven, hoe zeer ik het met de Heeren van REENEN
en WARIN eens ben, dat de bepaling van art. a
nog wel had kunnen worden uitgesteld. Maar
wij bevinden ons nog steeds in het ongelukkig ge
val van door een enkel woord, over het geheel

H3

,

1 18 ‘

VERHANDELINGEN IN nn

der wet onze goed- of afkeiizring daarvan te moe
uiten, en ik heb dus niets anders kunnen doen, dan
het goede tegen ‚het kwade in de schaal te leggen.
De laatste spreker is intusschen wederom terug
gekomen op het heden gedane vorstel, en heeft

het doen voorkomen , als of. daardoor de kalmte
onzer beraadslagingen was verstoord, ja zelfs, als

of deze stoornis een erfdeel der Belgen konde ge
noemd worden. Ik voel mij dus gedrongen te
verklaren, dat wij het voorstel vooraf verschei
dene dageu achtereen hebben overwogen, en ook
in de Wijze,‘Waarop het stuk gesteld is, bewijzen
meenen te hebben‘ gegeven van bedaardheiden
kalmte. Zoo het verwijt omtrent van de Belgen

overgeërfde gezindheden eenigen grond had, dan
zou het ook veel meer ‘op hen toepasselijk zijn,.
die het voorstel ontijdig en hevig aangevallen en
bestreden hebben, dan op de voorstellers. Wat‘
is onze begeerte anders, dan stellig te Willen We

ten, wat wij voortaan onsvaderland ‚zullen mogen
noemen; dan overtuigd te zijn, dat het gezag van"
den troon zich alleen over de oude gewesten van

Noord-Nederland zal uitstrekken, zonder dat daar
aan op de eene of andere Wijze een andere troon
verbonden is. Ik kan niet inzien, dat in het voor
stel'iets is, waardoor het staatsgebouw tot in zijne
grondvesten zou‘ worden geschokt. Het volk koe
stert nog eenige ongerustheid, en wordt daardoor

misschien hier en daar van het goede terug ge
houden; maar is eenmaal alle grond tot weifeling
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of; onzekerheid ‘weggenomen, dan zullen ‘ook de
bewoners der oude Vereenigde Nederlanden als
één eenig ‘ manwipstaan,‘ en alle" hunne schatten
voor de algemeene zaak veil hebben.
De Heer nonkEn onwrws: Indien ik had kun
nen vermoeden, dat niet de bestrijding in prin
cipe van aan de kamer gecornmuniceerde denk

beelden, maar vau derzelvertijdigheid zoodanige
animositeit zou opwekken als ik nu ondekke, dan
had ik mij welligt thans onthouden van de opene
ontwikkeling dier bestrijding.

Nu andwoord ik alleen, dat eer een regtstreeksch
verband tusschen de discussie der Wet in over
weging en die onderwerpen is; naardien ik, bij
de eerste beraadslaging ‘over erne transitoire wet,
door‘ de omstandigheden geboren, het standpunt,‘
waarop‘ Wij ons bevonden, meende de moeten aan
Wijzen.
Dat standpunt is uit eene gedwongene scheuring‘

en daden van geweld in het Zuiden ‘geboren. -‘Ik heb al dadelijk willen aanwijzen, dat het mij
ontĳdig toescheen,de scheiding uit die scheuring
geboren, in principe plegtig te verklaren, alvorens‘
de condien zijn geregeld, — en die demonstratie
in verhouding staande, met de regeling onzer gel‘ä delijke aangelegenheden in dit oogenblik, zoo is er
verband tusschen het onderwerp in overweging,
en tusschen de voorstellen aan ons gedaan.

. Dit; voorstellen aan ons bekend gemaakt, en ge‘
maakt, ‘en gedeeltelijk reeds gepubliceerd, zijn da‘
l
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delijk ons eigendom, en men schijnt mij toe zich ‘
verkeerdelijk te stooten, waaneer men niet de za

ken daarin vervat, maar het tempestive daarvan
in het belang van den Staat, terstond vermeent
te moeten wederleggen en bestrijden.

Ik houde mij verzekerd," dat men bij die be
strijding waarbij ik de beiderlei beginselen aan
neem, geen enkel onbetamelijk woord zal vinden,
hetgeen reden tot animositeit geven mogt‘, en ter
wijl ik de goede bedoelingen der voorstellers niet
betwijfel maar openlijk heb gehuldigd, zoo maak
ik aanspraak op gelijke erkentenis ten mijnen‘ aan
zien.

De Minister van Financiën , alstoen het woord
opvattende, zeide hoofdzakelijk:
Ónder de rampspoedige gevolgen van den hate

lijken opstand, die in de Zuidelijke gewesten is
uitgebroken;

een

opstand, welke door verraad

geteeld, en door snoode ondankbaarheid ‘opge
voerd, voor een onbepaalden tijd in de bladeren
der geschiedenis met zwarte letteren zal geken

merkt blijven; onder dernmpspoedige gevolgenâ‘
zeg ik , van dien euvelmoed, tel ik die verbijste
ring en verwarring van denkbeelden , welketwij
felmoedigheid over het tegenwoordige emangstige
bezorgdheid voor het toekomstige verspreiden;hoe

vele vragen toch rijzen niet uit den beangsten
boezem van vele onzer ingezetenen? Hoe vraagt
men hier, wat zijn wijop dit oogenblikfwat

zal ons lot in de toekomst wezen?
l

Hoe ginds ,
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.’‘ wat is en wordt van het geldelijk vermogen van
den Staat? wat hebben wij van onze nationale

waarden te hopen of te vreezen? Ja ‚hoe worden
die vragen niet als tot in het oneindige vermeer

derd , naar gelang van de bijzondere gesteldheid
der goede ingezetenen van die getrouwe gewes-‘
‘ten, tot ‘wier vertegenwoordigers ik thans de eer

heb het woord te voeren.
‚
Wils het mijne taak, Edel Mogende Heeren
in ‘staatkundige ontwikkelingen met u te treden,
dan zoude ik overgaan, om in het breede te be
toogen , hetgeen de geschiedenis van alle volken
en‘ van ons ‘eigen vaderland als antwoorden op die

vragen kennen doet, nu echter zeg ik slechts als.
‚ met een woord , dat een volk is, wat het bij deugd
en eendragt wezen wil ,‘ dat onze vaderlands
liefde, moed en trouw, onze geestdrift en opoffe

ringen, reedsÎaanvankelijk ons volksaanwezen be
vestigd,

en

ons een vrijen en onafhankelijken

staat verzekerd hebben, en dat zoo lang eensge
zindheid met en vertrouwen op den Koning en

zijn bestuur, vertrouwen vooral op den God on
zer vaderen, alle harten bezielen en alle handen
doen in een slaan, het bij mij vast staat’, dat de

staatshulk uit eene beroerde zee in veilige haven
zal gebragt‘, en de ‘toekomst dan ook niet als zoo
verschrikkelijk ‘behoeft beschouwd te worden.
En‘sla ik het oog ‚op onzen geldelijken toestand,
ook daar vind ik genoegzamen grond van gerust
stelling en bemoediging; het is‘ zoo‚, ‘overrompeld
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door verraad, op het

onverwachts besprongen

door omstandigheden , welke het meest geoefend
oog noch voor-‚ noch doorzien konde, zijn wij
eensslags van vele bronnen van staatsinkomsten en

aanzienlijke kapitalen verstoken‘, en tot zeer groote
onvoorziene uitgaven genoodzaakt geworden , en bij
oogenblikkelijke belemmering daardoor veroor

zaakt, deelen wij daar te boven, met alle ‚volken
van ons wereldeel, in het door onrust en onze
kerheid geschokt krediet; ‚maar het is er verre af,

dat ook te dezen aan overdrevene bekommeringen
/behoeft te worden toegegeven.
‚
Neen, Edel Mogende Heeren! bij den eendrag

tigen wil heeft de natie genoegzame krachten om
het staatsgebouw te schragen , en het uit de ge
varen te redden, met welke boosheid en misdaad
het bedreigen.
‘
‚
‘

Het wezen van een Staat zinkt niet zoo plotse
ling weg, en geen Rijk gaat in een oogenblikvan

mannelijke kracht tot de zwakheid van het kindterug; er.’ konde nog onlangs eene begrootingÌvoor
het volgende jaar aan den Raad van Staten wor
den voorgelegd, op Welke eenige millioenen in

uitgaaf bespaard, en vele verminderingen van be
lasting Werden voorgedragen , dan voorzeker heeft

een kortstondig onheil de innerlijke krachten der
getrouwe. gewesten niet zoo eensslags tot eenen
hopeloozen toestand kunnen doen wegzinken.
Neen , Edel Mogende Heeren! die oogenblikke
lijke belemmering, die oogenblikkelĳke behoeften
t
I
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zijn zeerï wel te ‚overwinnen en te bestrijden; zij l
zijn dit door de welwillendheid der natie, door
de vele hulpbronnen die ons nog overig zijn, en

‘door de eenstemmige hulp ‘van U Edel Mogen
den , waarop de Regering , vooral in‘ ditĳoogen
blik, met vertrouwen rekenen mag.
‘.‘‚
De Minister ging vervolgens over tot ‚eene ver

dediging der onderwerpelijke wet; betoogde het
onuitvoerlijke en onraadzame eener begrooting,bij
alle bestaande onzekerheid; merkte op dat hier
alleen de rede was van eene doorloopendeantori

satietot ontvang en uitgaaf op den bestaandén
voet; gaf de verzekering,dat, zoo spoedig doen
lijk, niet alleen eene begrootiugvoor 183t,maar
ook eene herziening der tienjarige aan de kamer
zal worden overgelegd; dat de noodzakelijkheid

en het belang der Regeringî hier een dubbele
waarborg waren; dat bereids een te kort van de
administratie van oorlog over de ‘twee laatste
‘maanden van dit jaar bestond, dat dit ook spoe
dig in het volgende jaar kon plaats hebben, dat
het eerste weldra door. eene ‚suppletoire begrooting
van l83oizoude moeten bestreden worden, omdat

Neêrlands instellingen geene liquidatie toestaan van
uitgaven, ‘niet bij de hoofdstukken toegestaan, en
het verdere op gelijke Wijze zou moeten vereffend
worden; maai‘ dat het maken van begrootingen,

voor i831, van vele ‚omstandigheden‘afhankelijk
was, welker toenmalige ontwikkeling deels. zelfs
doorhet staatkundigbelangdes lands verboden werd;
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Hij eindige met aan te merken , dat bij de
hagchelijke oogenblikken waarin verkeerd werd,
het oog alleen op het behoud van het vaderland
behoorde te worden geslagen; dat alle bestuur, als
uit mcnschen zarnengesteld, voor dwalingen bloot
stond; dat verbeteringen in oogenblikken met
vrucht konden wogden overwogen, maar dat op‘

dien tijd handhaving van nationale eer en onafhan
kelijkheid het doelwas, naar hetwelk de Koning
en zijn bestuur, de vertegenwoordigers der natie
en de natie zelve, slreefden, en bij welks bevor
dering alle meer ondergeschikte bedenkingen

wijken ,

en

alle krachten

daartegen moesten

vereenigd worden, om, onder opzien tot den

Almagtigen, het dierbaar vaderland te redden en
te behouden.
De Heer wnm: Door zeerwelsprekende re‘
denaars heb ik de gevoelens hooren bestrijden van
diegenen, die zwarigheden tegen deze Wet meen
den le moeten opperen.. Ja zelfs, indien ik het

welbegrepen heb, heb ik een blaam hooren
werpen op diegenen, Welke tegen de wetge

stemd hebben die heden het eerst in deli
beratie geweest is, Schoonspreken is zeker zeer
behagelijk , doch kan dit te pas komen ten aan
zien van bezwaren, aanzien van bezwaren, aan
gaande eene begrooting van ’s lands ontvangst en
uitgaven? Ik geloof het niet, evenmin als ik mij

denwaren zin kan voorstellen hetgeen dooriden
Minister zoo even gezegd is, nvan verbijsterde en

30-— W‘:
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verwarde denkbeelden, die nog. het overblijfsel
van de vereeniging met Belgie zouden zijn.”

Z. Exc. de Minister van Finantien merkte op,
dat hij niet gesproken had nvan een overblijfsel
van de vereeniging met Belgie.” Hij beriep zich

dienaangaande op alle aanwezige leden.
De Heer waan‘: : het zij 200, dan behoef ik dit

niet verderte beantworden ; doch er is nog een
ander gezegde van den Minister, hetwelk ik meen
Z. Exc. heeft gezegd, dat
te moeten opvatten.
wij ons geenzins in dien hopeloozen toestand, noch

aan dien rand van eenen afgrond bevinden, zoo
als sommigen gelooven. Die toestand is al of niet
hopeloos, naar mate men de zaak wil beschouwen.
Ik voor mij heb niet gezegd, dat onze toestand

hopeloos is, maar ik sta erop, en zal er altijd
op staan, ‚dat er met orde en kracht ‘gewerkt
worde tot voorkoming van verdere verwarring in
de ﬁnantien. -— Men herinnere zich wat‘ er sedert
verscheiden jaren met opzigt tot onze ﬁnantien

heeft plaats gehad, ‚ en dan vraag ik :. aan welke
zijde hebben verwarde denkbeelden, aan welke
zijde heeft verbijstering van verstand bestaan?....

Geen mensch hier in ‘de kamer zal Koning noch
vaderland verlaten, en juist omdat wij verzekerd
zijn dat alle de gemeene zaak zullenschragen,
juistdaarom mogen wij vrij zwarigheden opperen,
en niemand behoeft te schroomen zich in het be
lang des vaderlands te uiten. -— Hiermede vleije

ik mij, dat men mij genoegzaam zal begrepen heb
ben.
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’ De Heer. vm RHENEN: Juist het gezegde des Mi
nisters,‘ dat ons eene suppletoire begroeting voor‘

een der departementen van Algemeen Bestuur ‘zal
worden voorgelegd,‘versterkt bij mij de overtui
ging, dat de wel’; niet volledig is, en dat het be
ter zoude zijn eene nadere voordragt af te Wach
ten. Ik volhard dus bij mijne afkeure stem. ‘

‚De Minister van Finantien: Ik heb gesproken
van eene supplementatire begrooting voor het de
partement van oorlog voor de laatste twee maan

den van 1830. De Wet thans in overweging, be
treft de toekomst, en moet eerst met 1831 Wer
ken.
De Voorzitter verklaarde de beraadslaging geslo
ten. Men ging over tot de stemming, 45 leden
stemden voor, en 2 tegen (de Heeren van Reenen
en Warin). De Wet, derhalve aangenqmen zijnde,
Werd dezelve aan de Eerste Kamer toegezonden.

BEBIGT "
VOOR DE RESPECTIVE ABONNENTEN
VAN DEFBIJDRAGEN TOT, OF HET
VERVOLG OP DE GESCHIEDENIS
’

DER NEDERLANDEN.
——=o%o>— -

Voor de stuksgewijze uitgave van dit werk ,
zijn bij de eerste stukken der twee deelen

‘ gevoegd voorberigten alléén tot te stukjes
betrekking hebbende; bij de voltooijing van.
ieder/werk wordt door den Uitgever eene

voorrede voor het werk zelve afgegeven;
H. H. Abonnenten gelieve dezelven bij het

doen inbinden ‘der deelen, in te voegen,
met weglating van de voorberigten voor de
stukjes.
/
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ADVIJS aan den Heer HOFSTEDE, uitgesproken
den 13de’! November, bij de beraadslaging
‚ ‘ over de begrootings4vet.
Ener‘ MOGENDE HEBBEN!

\

In den eersten opslag, had men het voor zeer

wenschelijk kunnen houden, dat de voorziening in
den ﬁnancielen toestand der Noordelijke provin
cien over 183i , niet reeds nu een onderwerp van
\

.

.

onze overwegingen had moeten uitmaken , maar dayt

zulks zoolang mogelijk ware uitgesteld geworden,
omdat, als het groote‘ vraagstuk Wat er van Belgie
worden moet, eenmaal voor‘ goed beslist zal zijn,

en dien ten gevolge onrust en bekommering door
kalmte en betere vooruitzigten worden opgevolgd,
Ì

1

die voorziennig op eenigzins bepaalde grondslagen zal
kunnen geschieden, zoo dan al niet door het ontwer
pen van een formeel budget, dan toch ten minste,
door de aanneming van eene globale berekening
onzer behoeften, om des‘ te zekerder te gaan in de
behartiging onzer. huishoudelijke aangelegenheden.
Doch bij nader inzien zal men beseffen , dat eene
voorloopige beslissing in deze , zoo onbepaald als de
onderhavige dan ook zijn moge, in de tegenwoor

dige omstandigheden, eene wezenlijke behoefte is
geworden, zoo tot opbeuring van het publiek cre
‘diet‚ als tot gerustelling van allen, welke bij den
geregelden gang van zaken belang hebben, aange
zien men zich daardoor verzekerd kan houden, dat,
althans van dien kant, geen schok te duchten is.
Evenzeer had men‘kunnen verlangd, bij art. 1.
in plaats vande woorden: ntot dat daaromtrent
neder zal zijn voorzien,” die voorzienig minder

onbepaald ware aangekondigd worden, en dat bij
voorbeeld, in de wet, met zoo vele woorden, de

bepalingen Waren opgenomen: „dat op het einde
van dit jaar er eene afsluiting van ontvang en

uitgaafzal plaats hebben, opdat daardoor de grond
zou kunnen gelegd worden tot eene eventuele likwil‘
datie met Belgie, en dat onmiddellijk daarna,
een formeel budget,

op die li/îwidalie gegrond ;.

en met inachlnening van onze veranderde betreke
Ìcing, ten gevolge de afscheiding, aan de Sta

ten-Generaal zou worden voorgelegd.”
Dan, Edel Mog. Heeren! zoo immer , is het
thans de tijd, om in ’s Konings wijze en goede

bedoelingen, niet een blind, maar een allezins
billijk en regtmatig vertrouwen te stellen, te wel
overtuigd, dat het Gouvernement niet anders kan
willen, dan ter gelegener tijd, alle die wenschen
voor te komen, of op te volgen, welke strekken
kunnen om ons vernieuwd staatsgebouw op eenen
goeden grondslag te vestigen, in zoo verre de mid

delen om die te verwezenlijken bruikbaar zijn, en
Waartoe onze vaderlandslievende en ‘aan den K0ì

in

ning getrouwe medewerking ,‘zoo veel kan bij
dragen.
In overweging van dat alles, stem ik dauook \.
voor de onderhavige begrootings-wet, thans aan
onze raadplegingen onderworpen.
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In het korte tijdsbestek dat den tusschenstand

uitmaakt

'van het einde der beraadslagingen ,

over de Koninklijke boodschap, (of de ondervin
ding de noodzakelijkheid heeft aangetoond om de
nationale instellingen te wijzigen, enz.) C‘) tot op
het midden der maand November des ‘jaars i830,

hebben gebeurtenissen, gewigtig in derzelver aard
en gevolgen , elkander bijna verdrongen. Nadat over
gedachte Koninklijke boodschap was beraadslaagd
geworden, nam‘ de Koning allerlei maatregelen,
die slechts dienstig konden zijn, om den welstand
‘ ‚ des lands te bevorderen, en hetzelve zoo veel
mogelijk voor de rampen uit den ondankbarenBel
(*) Zie I Deel bladz. 12th

gischen opstand tegen het. wettige gezag ontstaan,
te behoeden; riep het getrouwe volk te wapen,
dat ijlings die wapenen ‚aangordde en ter verdedi

ging van den eigen’ grond , zich naar de grenspalen
des lands begaf, deed vervolgens eene vrijwillige
geldleening uitschrijven ,‘ tot ‘stijving van ’s Lands
schatkist‘, vóóral om in de buitengewoneuitgaven

te voorzien; zag dat de omstandigheden des lands
niet geschikt wajren terbekomingvaneene vrijwil
lige geldleening, en ontwaarde aan‚de andere zijde
de welwillendheid der getrouw geblevene ingeze
tenen , die vrijwillige geldelijke opofferingen deden;
stelde vervolgens nieuweî maatregelen, (benevens
alle andere, welke in dit boek voorkomen,) vervat
in hetlontwerp van wet terûvoorloopige voorzie
ning van de dringendste belrbeftemAanî de andere

zijde Werd de Prins van Oranje, op verzoek van ver
scheidene ingezetenen door den Koning gezonden
om het beheer in zijnennaam over de nog over
geblevene Zuidelijke Provinciën op zich te nemen.

WVelke vredelievende ‘zendingdoor den‘ Prinsîvan

Oranje volbragt, niet aan de billijke verwachting
beantwoordde: alle Belgische Provinciën twerden
afvallig, zelfs ook de laatste!

De pogingen des

Prinsen werden alzooniet bereikL-Het volstrekste
tegenbeeld van gedrag en handelwijze der Hollan

ders was zigtbaar bij de Belgen; aan verwoesting
roof en moord was het land bijna overgegeven;
trouweloosheid, laagheid en verraad, namen bij de
krijgsbenden of roovers de plaats in van het bil

lijke krijgsregt der volken. ‘ Naauwelijks was de
Prins van Oranje uit Antwerpen naar ’s Graven
hage vertrokken , of de losgelatene benden door
de burgers geholpen, bestormden de stad en pleeg-’
den de gruwelijkste geweldenarijen in dezelve, ver

braken den gesloten’ wapenstilstand , en kondenzich
eerst méér rustig houden , nadat de brave Gene
raal.

cnasse’

hun zijne

handeling als getrouwe

krijgsman had doen‘ zien en ondervinden.

Aan

de andere zijde ging van de oproerlingen de uit-

sluiting van het huis van Nassau uit, waardoor
de gevolgen van den opstand zoodanig verbreed
werden, als naauwkeurig in het volgende of derde
boek zal aangewezen worden.
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nen aldaar. Aant. en Bijlagen No. 21.

36

het Pruissisch krijgsbestuur der Bondvesting

Bladz.
Bekendmaking ,
‘ als van

Luxemburg aan de ingezetenen van dat ge
west. Aanteekeníngen en Bjlagen No. 22.

37

t) den Prins van Oranje aan de ingezetenen der
ZuidelijkeProvinciën van het koningrijk.
Âanteekeníngen en Bijlagen N. 23.
. .
n den provisionelen Gouverneur van Zuid
Braband. Aant. en Bijl. No. 24. . . .

40

n ‘het opgeworpene Bestuur te Brussel aan de me
deburgeren. Aant. en Bĳl. No. 28.
.

46

39

» de rorrrn en ROGIER, inhoudende dat de Zen

‘ deling des Prinsen slechts was gerigt ge
weest, aan de lleeren mrnoma en van m’.

wrrnn. Aamt. en Bijl. No. 29.

.

.

.

47

n den Prins van Oranje aan de Belgen. Aant.
en Bjl. No. 30. . . . . ‚ . . .

48

n het Provisioneele Gouvernement van België.
Aant. en Bĳl. No.‘ 32.
. . . . . .

49

‘

» het Provisioneele Gouvernement van België,

aan de medeburgeremAant. en Bijl. No. 34. ‘

51

n de gedachten van eenige Gentenaren over de
Proclamatie van den Prins van Oranje.

Aant. en Bijl. No. 35.
. . . . .‘ .
» de regering der stadGend. Aant. enBĳl.No.36.

52
56

n den Baron mîmvmn, Generaal van deviesie,

Oppercommandant der beide Vlaanderen.

Aant. enBîjl. No. 37.

.

.

.

.

.

.

57

.

58

» de Courier na LA neus]: , over de constitutio

nele Monarchie. ‚lam. en Bĳl. No. 38.

‘ Bladz.

Bekendmaking ‚
als van

» CHARLES uoemaaan debewoners van de Pro

vincie Henegouwen. Aanten Bĳl. No. 39.

58

» de Administratie ‘voor de Nationale ‚nijver
heid, tot narigt van den handel. Aant.
enBijl.No.47.-. . . . . . . . .

71

‘ n den Minister van Finantiën inhoudende dat de
uitgeschrevene leening wordt ingetrok

.

71

» een gezelschap‘ kooplieden en fabrikanten te
Antwerpen aan hunne Belgische medebur
geen. Aan. enBĳl. No. 49. . . .‘ . .

ken. AantenBîjl. No. 48. .

.

.

.

72

n Burgermeester en schepenen der stad {int
werpen aan de ingezetenen aldaar. Aan
toekeningen en Bĳlagett N. 51.
. ‘. .

75'

J) de Regering der stad Antwerpen houdende
berigt van het instaat vanbeleg stellen der
vesting Antwerpen , door de Generaal
Cnassé Aant. en Bijl. 55. . . . . .
i’ den Prins van Oranje aan de Belgiërs. Aant.
enBîjl.No.56.
. L . . . . . .

.
79
81

n de Distriokt-Commissaris van Leuven a noussrl.

aan de bewoners aan Leuven over den‘ ge
pleegden moord , aan den overste GAILLABD.

Aanteekeningen en Bĳlagen No. 65.

.

.

91

‚Dagorders , als r
Dagorde ‘ aan het leger door den .Prins van‘
Oranje. Aanteekeningen en Bijlagen.
No. 52. . . . . . . . . . . .

76

Bladz.
Dagorde aan de Zeehelden, door den Generaal
Cmssé. Aant. en Bijl. No. 60.
. .
85
Rapport ofgantwoordRapporten,
op het voorstel
als :aan
4 den Prins
van Oranje, door de tijdelijke rege
ring van België Aant. en Bijl. No. 54'
»

»

78

of antwoord van den Luitenant Generaal
Baron cnsssé op de aan Z. Exe. aange

bodene , voorwaarden, ter kapitulatie,
‘geteekend door de Generaal opperbevel
hebber nrrunrr Aant. en Bĳl. No. 59.
»

n

83

ofantwoord van den Luitenant Generaal

Baron Cnsssé op het voorstel van CIIAZAL.
Aantcekeningen en Bijlagen No. 62.
»

1)

.

87

of antwoord van de Luitenant Generaal
Baron cnsssé op het voorstel van ons

ZAL. Aanteekeitíngen en Bijlagen No. 63.
i l ‘L i‘

Voorstel van den Prins van Oranje aan hetPro
visioneele Gouvernement. Aantcekenin
gen en Bijlagen. No. 53.
. . . .
»

n

88

Voorstellen , als z

77

van den afgevaardigde van het voorloo
pige Bestuurlì‘.vsnnrullrnanvvreiîa aan den

Generaal CHASSé. Aant. en Bijl. N0.57.
i)

‚i

v
»

n

81

(uittreksel van het nadere) door de Hee
ren van DEN Hrnnrwrene en KESSELS aan '

den Generaal CHASSé ovorgebragt. Aan
teekeningen en Bjlagen, No. 58. . .

82

van CnszsL aan den Generaal Gmssé.
‘Aanteekeniizgen en Bĳlagen. No. 62. .

87

/

Bladz.

Voorstel (laatste) van Caszu. aan den Luitenant

Generaal Baron Cmssé. Aanteekeníngen
en Bĳlagen.

.

88

No. 63.

Wetten , als 1

Wet ter beteugeling van schadelijke woelingen
en bedrijven van kwalijkgezinden.
en Bijlagen. No. 66.

Aantee- ‘

92

Wetboek (artikelen uit het) van Strafregt toe
passelijk verklaard op de wet ter beteugeling
van schadelijke woelingen enz. Aanteehenin

en Bijlagen. No. 67. ‘

.

94

wetvan 10 April 1815. Aant. en Bijl. No. 67. .

96

Wet (ontwerp van) houdende voorloopigc bepa
lingen omtrent de begrooting van het jaar

1831- Aanhangsel D.

n

14

(ontwerp van) omtrent de aankoop en ali
lossing van staatsschuld.

Aanhangsel D.‘

15

»

(ontwerp van) ter bepaling van de grond
helasting over hetjaar1831. Aanhangsel E.

24

))

(ontwerp van) tot beteugeling van bedrij
ven en woelingen welke kwalijk gezin
den zich zoude mogen veroorloven. Aan

‚û

hangsel H.

31.

i»

(ontwerp van) strekkende ter voorziening
in de behoeften van de schatkist.

hangsel J.\ .

»

Aan‘

.

(verslag van het ontwerp van) betrekke
lijk den omslag der grondbelasting voor
het jaar 1831. Aanhangsel M.

34

76

_

Bladz.
Wetten , als :

Wet (verslag om het ontwerp van) houdende
voorlopige bepalingen omtrent de begroo
ting over het jaar 1831. Aanhangsel M.
»

79

(verslag van het ontwerp van) betreffen
de vernietiging van staatsschuld in het
jaar 1831. Aanhangsel N. . . . . . '80

Overeenkomst te Luik. Aanteek. ewlìijlugen
NO.19............34

‘ Nominative lijst vande gesneuvelde Manschap
pen bij de Marine ter gevolge van den
aanval der Belgen en het daarop volgend
Bombardement der stad Antwerpen. Aan’

teekenìngen en Bĳlagen No. 61.

.

.

.

.

85

Getroiîen Wapenstilstand. Aanteekeningen en
BĳlagenN.64. . . . . . . . . .

90
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