Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.
Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:
+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.
+ Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
Informatie over Zoeken naar boeken met Google
Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web via http://books.google.com
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De opstand in Brussel op den 25°u Augustus 1830 begonnen, en

door eene scheuring en geheele afscheiding der twee groote deelen
van het Rijk der Nederlanden gevolgd, wordt door elk’ opregten
s

maar ook ter gedachtenis daarvan, op de eene of andere wijze kan
verstrekken.

Behalve de berigten, die ons langs verschillende wegen worden

Er is eene diepe

kenbaar gemaakt, en die verder naar waarheid ter onzer kennisse

wonde geslagen, die welligt nimmer geheeld, ‚maar nog doorhet

zullen worden gebragt, is aller aandacht voorzeker bij uitzondering

nageslacht zal gevoeld worden.

gevestigd op hen, die, zoo van de eene als van de andere zijde, op

beminnaar van Koning en Vaderland betreurd.

Hoe lang de thans nog voortdurende woeling en worsteling
mogen duren, en welk de uitslag daarvan moge zijn, niet slechts

het bedrijvend tooneel eene luisterrijke — of bedroevende rol vervuld
hebben, of verder zullen vervullen.

de geschiedschrijver, maar tevens elk ingezeten, die niet koel en

Wij, die gaarne daartoe het onze wilden bijdragen, waren niet

onverschillig verkeert omtrent hetgeen rondom hem gebeurt, —

vreemd van het denkbeeld, dat de mededeeling van de hand— of

wat zeggen wij? hetgeen hem zoo van nabij betrett — zal voor

naamteekeningen der handelende personen op het woelige staats— en

zeker alles trachten op te zamelen, wat tot opheldering niet slechts,

krijgstooneel, aan onze Landgenooten welgevallig zoude zijn.

Het

16

kwam ons voor, dat het'beschouwen dezer hand- of naamteekeniugen,

moge wegdragen, waaraan wij niet twijfelen, dan zijn wij voornemens

als het eigen werk van den persoon, in eene zekere mate kdn mede—

het tegenwoordig werkje door een tweede stuk te laten volgen, waarin

werken, om zich den man en zijne daden en bedrijven des te beter

wij niet alleen de in dit ontbrekende naamteekeningen *), maar ook

voor den geest te brengen.

die van hen, welke verder op het tooneel met eene bedrijvende rol

Ter bereiking nu van dit oogmerk, hebben wij de hulp en mede—

moglen verschijnen, zullen opnemen en evenzeer mededeelen. Wij

werking van eenige onzer bekenden ingeroepen, door wier vereenigde

bevelen ons daartoe in de gunstige medewerking van allen, welke

bijdragen wij in staat zijn gesteld tot het leveren eener verzameling,

in de gelegenheid zijn, ons tot dit einde eenige bijdragen te leveren.

die wij ons vleijen, met den naam van bijna volledig te kunnen en

Wij zullen niet alleen daarvan een dankbaar gebruik maken, maar

te mogen bestempelen.

zeggen ook aan zoodanige inzenders een exemplaar toe van dat stuk ,

Indien deze onze onderneming de goedkeuring van het publiek

*

waarin hunne bijdragen gevonden worden.

Waaronder die van nucrmuux ’ xrssns ‚ van m: weven en zeer vele anderen 1 reeds in ons bezit.

G. en R.
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WILLEM FREDERIK,

WILLEM FREDERIK GEORGE LODEWIJK,

Parns van Oaanra-Nassau,
Pnnvs van Onanir,'
KONING DER NEDERLANDEN,
Gr:nraaar.,
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WILLEM FREDERIK KAREL,
Pmns nr:a Neornt.anman,
Kommssaars-Grnrnaar. van Oom.oc,
Gennaaar. m:a Anru.r.nrurz,
Anmnaar. van nu VL00‘1‘,

Gaoor-Hearoc van LUXEMBURG,
, KOLonEL-Gnnnaaar. nr.a veascnru.rznns \Varnnnn
KoLoan—Gi:niaaaan m-za Scnurrnauan.

ENZ. ENZo EN Z.

van m: Lannmacr.

MÔÓÓW——

MINISTERS.
1.

C. 1“. van MAANEN, Gaoor-Kaors.
Minima van Jrsri‘ris.
Zijn Hotel te Brussel, op 20 Augustus geplunderd en

VOOR DE BELGISCHE ZAKEN.

8.

verbrand.

HERTOG van URSEL, Gaoor-Kanrs.
Ministers van S‘raa1‘.

Op deszeli's verzoek, op 3 September, als Minister
eervol ontslagen; doch op 5 October op nieuw aangesteld.
2.
1. G. BARON VERSTOLK van SOELEN,
Rounannrun. lrnrs‘rza van B1nnrnzanoscns ZLKEN.

GENERAALS.

MINISTERS

Voorheen Idrnrsrra van

1. ABERSON

N. L.) Ridder, Generaal-lajoor, Com

mandant der Marechaussee te Brussel in Augustus 1830.
2. BOECOP (C. G. J. Banen van) Ridder, Generaal-Majoor,
Kommandant van Luik. Geeft de Citadelaldaar bij verdrag

over , en vertrekt uit dezelve, op 5 Ootober, met omstreeks
11th man. Daarna Kommandant van Maastricht.

anznr.annscae Zaxsn.

‚
President der Commissie, op 1 September, door den
Prins van 0ran[je benoemd, welke Commissie de scheiding
der tWee ui‘dee ingen van het Rijk voorstelt.

3. BYLANDT (W. Gitaar van) Ridder, Generaal—Majoor,
Provimiale Kommandant van Zuid-Braband, te Brussel in
Augustus ‚1830.

4. CRASSE (Balt0n D. R.) Kommandeur, Luitenant
Generaal.

Kommandunt van Antwerpen.

Door het Provisioneel Gouvernement te Brussel (0—ll

3. A. W. N. van TETS van GOUDRIAAN, Gaoo‘r-Kanrs.

September) benoemd tot. Lid van het Comité van Zekerheid
te Brussel enz.

M_rsisrrn van Financiën.
4.

G. 6. CLIFFORD,
Runen.

Hij verlaat Antwerpen, belet het Kasteel en beschiet
vervolgens de stad, op 27 Ortnber 1830.
6. CONSTANT REBECQUE (J. V. Banen) Kommnndenr,

Op 4 Ortober wegens de Belgische Zaken met den Prins
van Oranje naar Antwerpen vertrokken.
Den 18 October op deszelfs verzoek eervol ontslagen.

bij den aanval op Brussel gekwetst.
6. CONSTANT VILLARS (G. A. Baann n11) Rommandeur,

9.

Brussel in Augustus 1830.
7. DIBBE'I‘ (B. J. C.) Ridder, Generaal-Majoor, Kom

Luitenant-Generaal, Chef van den Generalen Staf. ‘Vordt

Generaal van de Infanterie, Gouverneur der Residentie

Op 4 October belast met de dirertie van het Departement
voor den Waterstaat , de Nationale Nijverheid en de Koloniën.

s.

’11. J. van nooan,
anra.

Op 4 Ût‘lﬁl)t‘.t‘ de directie van het Ministerie van Binnen
laudsrhe Zaken ad interim aan hem opgedragen.
0. F. W. I-‘. T. BARON van PALLANM' van KEPPEL,
Konxanmwn.

Belast met de generale directie van het Departement
voor de Zaken van de Hervormde Eeredienst, enz.

Op 4 September provisionecl belast met de Portefeuille
van het Ministerie van Justitie; doch op 5 October daarvan
Wederom eervol ontslagen.
7.

J. G. BARON DE MEY van STREEFKERK,
Kouannltm. Szcnzraars van Sraa‘r.

E. C. 6. G. DE La COSTE,
Koxnanosus.

Tot op 4 Ortober Minister van Binnenlandsche Zaken;
alstoen met den Prins van Oranje, wegens de Belgische
Zaken naar Antwerpen vertrokken, en , op deszell's verzoek
den 20 Oetober eervol ontslagen.
10. P. L. I. 8. van GOBBELSCIIROY, Gnoor-Knurs.
Tot op 4 Ootober Minister voor den Waterstaat, de
Nationale Nijverheid en de Koloniën.
1Ieelt op 31 Augustus eene Conferentie met den Prins

van Oranje, ten gevolge waarvan deze besluit, zich binnen
Brussel te begeven.
Vertrekt op 4 October, wegens de Belgische Zaken,
met den Prins van Oranje, naar Brussel; wordt, op deszelt‘s
verzoek den
slagen.

%ì(/>î

mandant v n Maastricht in September 1830.
8. GEEN (J. van) Kommandeur, Luitenant-Generaal, Kom
mandnnt van Namen. Trekt op 4 October uit de stad, na

de Citadel bij verdrag te hebben overgegeven. Vervolgens
Kommandant van het Leger te velde.

9. GUNCKEL (C. A.) Ridder, Luitenant-Generaal, Gon
verneur der Militaire Akademie, Kommandant van Breda.
10. HEYLIGERS (C. H. CORT) Ridder, Luitenant-Generaal,
Kommandant van het Rollandst‘he Leger.

11. HUWEN
Ridder, Luitenant-Generaal, Kommandant
van Bergen in Henegouwen, wordt door de Burgers van
Bergen, nu door bijna al de troepen te zijn verlaten, met
eenige andere Oílicieren , gevangen—genomen en naar Brussel
evoerd.

12. ROISIN

Banen Dit) Ridder, Generaal-Majoor, Pro

vinriale Kommandant van Namen. Onderteekent mede de

kapitulatie van de Citadel van Namen, op 2 Orlober.

('l‘

'Ó’ùûîmí
ë .’r Jí«/Îc’e’/.
—.-‚..
_‚
_. -

/’J

u ’r‘1-‘ò. 1....Ww -q—-_» «W.—

4
BELGEN EN ANDERE PERSONEN IN DE ZAKEN VAN BELGIE BETROKKEN. (Zie P]. 4.)
1. AEBSCBOT SCBOONBOVEN, (Gaan D’) Kommandeur.
Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Voegt zich bij de verklaring voor de afscheiding,
geteekend te Brussel 3 September.
Lid der Commissie uit Brussel aan Prins Faenarx,
om
de scheiding aan te dringen.
6 October door den Prins van Orar;{'e benoemd
tot Lid der raadplegende Commissie voor e Belgische
Zaken.

. BAGNANO, (LIBBY) uitgever van het Dagblad de
National; met de plundering van wiens huis het oproer

8. KINKEB, (JOHANNES) Ridder. Hoogleeraar te Luik.
Door de ingezetenen van Luik , in verzckcrdc bewaring
( genomen als gijzelaar voor JACQUBS Baan, welke, bij
eene attaque op 1 October, in handen van den Kom
mandant der Citadel was geraakt.
Wordt op 9 October, met en benevens negen Noord
Nederlandsche Oﬂicieren, van de bezetting van Arlou
(Hertogdom Luxemburg) tegen opgemelden BIE] uit
gewisseld en dien ten gevolge in vrijheid gesteld.

. LIGNE, (Prins na) was op 31 Augustus in de tweede
Commissie van den Prins van Oranje gezonden.

te Brussel, op den avond van den 25“ Augustus is
begonnen.

3. BABTELS, (A. D.) bij Arrest van het Hof van Assises
te Brussel, in dato den 30en April 1830, voor den tijd
van 7 jaren gehannen uit het Koningrijk der Neder
landen.
Komt in het begin van October te Brugge. Werﬂ
aldaar 200 Vrijwilligers. die wederom worden afge
dankt.,
Benoemd tot Distrikts-Commissaris te Bousselaere.
. BBOUCKBRE, (CHARLES DE) Ridder.

Lid van de

Eerste Kamer der Staten-Generaal.
Teekent de afkondiging der afscheiding te Brussel
op 3 September.
Op 6 October door den Prins van Oran 'a benoemd
tot Lid der raadplegende Commissie voor e Belgische
Zaken.
Op 8 October door het Centraal Comité te Brussel
benoemd tot Lid der Commissie, belast met het ont
werpen eener nieuwe Grondwet voor België.
. CELLES, (GRAAF A. P. F. G. DE) Bidder. Lid van de
Staten-Generaal wegens Zuid-Braband.
Teekent de afkondiging der afscheiding te Brussel
op 3 September.
Onder-toekent op 0 September de oproeping der
Zuidelijke Afgevaardigden, om zich naar Brussel te
begeven.
Op 0 October door den Prins van Oranje benoemd
tot Lid der raadplegende Commissie voor de Belgische
Zaken.
0. CUYLEN, (P. B. E.) Secretaris der stad Brussel, ten
tijde van het ontstaan der bewegingen aldaar.

7. HALEN, (JUAN van) Militaire Chef der Brusselaars.

Wordt (9—11 September) benoemd tot Lid van het
Comité van Zekerheid te Brussel, doch neemt die
Commissie niet aan.
10.

NEVE, (J. B. 111) bij Arrest van het Hof van Assises
te Brussel, in dato 30 April 1830, voor den tijd van
6 jaren gebannen uit het Koningrijk der Nederlanden.

11. NICOLAI, (P. F.) Kommandeur. Lid van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal.
Lid der Commissie, ter overbrenging van het Adres
der Brusselareu aan de Zuidelijke Leden der Staten
Generaal, zich in ’s Bage bevindende, waarbij zij
worden aangemaand, om op een spoedig besluit aan
te dringen enz. Komt als zoodanig, met VLAIIINX,
op 18 September, in ’s Rage. Na vijf Zuidelijke
Afgevaardigden te hebben gesproken, komen zij op
18 September in Brussel terug.
Door het Provisioneel Gouvernement te Brussel be
noemd tot hoofd van het Comité van Binnenlandsche
Zaken; doch weder als zoodanig ontslagen bij de
aanstelling van TIELBIAIS tot dien post.
Wordt door hetzelve Gouvernement aangesteld tot
Raadsheer in het Boog Geregtshof te Brussel.

14. STASSART, (G. 1. A. BA101! 1112) Lid van de Tweede
Kamer van de Staten-Generaal wegens Namen.
Was te Parijs ten tijde der bewegingen te Brussel.
Komt op 28 Augustus te Namen.
Komt op 2 September in ’s Hoge, aan het hoofd
der Commissie uit Namen; doch krijgt geen gehoor.
Voegt zich bij de declaratie tot afscheiding van
3 September te Brussel.
Onderteekent (6 September) de oproeping der Zui
delijke Afgevaardigden, om zich naar Brussel te be
geven; welke oproeping naderhand werd ingetrokken.
Komt op 1 October te Brussel terug.
Wordt door het Provisioneel Gouvernement te Brussel
benoemd tot Voorzitter van het Comité van Binnen
landsche Zaken; en tevens tot Gouverneur van de
Provincie Namen.
15. SURLET na CIIOKIER, (L. E. Bnon) Lid van de
Tweede Kamer van de Staten-Generaal wegens Limburg.
Voegt zich bij de declaratie tot afscheiding van
3 September te Brussel.
Op 0 October door den Prins van Oran'e benoemd
tot Lid der raadplegende Commissie voor 0 Belgische
Zaken.
bij Arrest van het Hof van Assises
16. TIELBIIANS,
te Brussel, in dato 30 April 1830, voor den tijd van
7 jaren gebannen uit het Koningrijk Holland.
Komt o 7 October uit Parijs te Brussel.
Wordt door het Centraal Comité te Brussel be
noemd tot Lid der Commissie, belast met het ontwerpen
eener Constitutie voor België; mitsgaders tot hoofd
van het Comité van Binnenlandsche zaken aldaar.
17 VEBÀNNEMAN, (P.) Lid van de Tweede Kamer van
de Staten-Generaal wegens West-Vlaanderen. Burge

meester van Brugge.
Voegt zich bij de declaratie tot afscheiding van
3 September te Brussel.
Op 6 October door den Prins van Oran ‘0 benoemd
tot Lid der raadplegende Commissie voor
Zaken.

e Belgische

12. OULTREKONT-W'EGIMONT, (E. C. D. J. Gaan D’)
President der Commsssie van Veiligheid te Luik
op 27 Augustus.

18. WELLENS, (L. Baron na) Ridder. Burgemeester van

1.3. POTTER, (LOUIS Int) Eerste Lid van het Provisioneel
Gouvernement te Brussel.
Bij Arrest van het Hof van Assises te Brussel, in
dato 30 April 1830, voor den tijd van 8 jaren ge
bunnen uit het Koningrijk der Nederlanden.

Brussel, tijdens de onlusten aldaar.
Lid der Commissie, door den Prins van Oranje te
Brussel benoemd, op 1 September, om met hem te
handelen; welke Commissie daarop de scheiding tus
schen de twee groote afdeelingen des Rijks heeft
opgegeven.
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Na het in het licht verschijnen van het eerste stukje dezer

vindt die in het tegenwoordige stukje verbeterd; voorts vond ik

Fac simile’s, waartoe ik deze en gene bijdrage heb geleverd,

achter dan naam van den Heer Vensrorx van Sormm (N°. 2) gesteld.

werd ik door den uitgever verzocht, het opzigt over de regeling

Miníster van Binnenlandsche Zaken, hetwelk moet zijn Buiten

en uitgave van het tweede stukje op mij te nemen; ik heb dit

landsche Zaken; en achter dien van den Hrnroo van Unsnr. (N°. 8) /

aanzoek niet kunnen afslaan, maar daartoe mijne snipper-uren ,

Minister van Binnenlandsche Zaken, in stede van Walerataat en de

die ik nu en dan koude uitbreken , besteed.

publieke Werken.

Mijn eerste werk was , het reeds uitgegeven stukje naamw—
keurig na te zien.

Ik ontdekte daarin eenige weinige abuizen in

Voor deze en soortgelijke misstellingen, die

de Lezer gelieve ten goede te houden , is in dit stuk zoo veel
mogelijk gewaakt.

handteekeningen , die van elders waren toegezonden, te weten in

Op de echtheid der handteekeningen kan men zich verlaten.

N". 2 en 7 der Hollandsche Generaal: en in N°. 4 der Belgen; men

Verre weg de meesten zijn uit mijne verzameling; sommigen van
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elders, aan welker inzenders de uitgever deswege zijnen dank
betuigt.

Aan de kunststift van den Heer Darwan.u: is men de

getrouwe navolging der bandteekeningen verschuldigd.
In de beschrijving heeft men den titel van Grootkruís, Kom-‘

Meer heeft de uitgever niet te berigten.

Hij vraagt ten slotte

alleen verschooning voor het niet vroeger in het licht verschijnen
van het tegenwoordige stukje , hetwelk alleen aan omstandigheden
buiten hem is toe te schrijven.

De belangrijkheid der handtee—

mandeur en Ridder weggelaten; men zag zich daartoe genoodzaakt

keningen , die in geen opzigt voor die van het eerste stukje be

uit hoofde der veelvuldige veranderingen , die hieromtrent in de

hoeven onder te doen, zullen, zoo hij vertrouwt, dit verwijl

laatste maanden hebben plaats gehad , hetwelk , bij het gemis

vergoeden bij een publiek, bij hetwelk de zucht tot het verza

van den gewonen Staats-Almanak , zeer ligt tot deze en gene

melen der naamteekeningen van beroemde of beruchte mannen

misstellingen aanleiding zoude hebben kunnen geven.

dagelijks meer en meer aangroeit.

J. KONING.
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FRAN S nu 11.

LODEWIJK PHILIP,

KEIZER VAN OOSTENRIJK.

KONING van FRANKRIJK.

FREDERIK WILHELM DE 11].
KONING van PRUISSEN.

WILLIAM De W.
KONING van ENGELAND.

‘

nrconaas PAULOWITZ,
KEIZEB VAN RUSLAND.
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HOLLANDSCHE STAATSMANNEN , GENERAALS , ENZ.
AUBREME (A. C. I. G. Gaan 11’), Luitenant
Gcneraal, gewezen Commissaris-Generaal van Oor‘
log, te Brussel, tijdens het uitbarsten van het op
roer op 25 Augustus tegenwoordig.

Op 1 Sep

tember door den Prins van Oranje benoemd tot
Lid der Commissie onder voorzitting van den Hertog
_nan Ursel. Komt op 15 November te Aken.
BOECOP (C. C. I. Baron van). Generaal-Majoor,
Provinciaal Kommandant van Luik. Geeft de Citadel
aldaar bij verdrag over, en vertrekt uit dezelve,
op 5 October. met omstreeks 1100 man. Later
Provinciaal Kommandant van Limburg, en als

zoodanig tweede Bevelliebber in Maastricht, —
zijnde dit eene verbeterde handtcckening.
BOECOP (L. T. F. Baron van) , Kapitein van de
Infanterie, Kommanderende de Kompagnie vrij
willige Jagers der Lcijdsche lloogeschool.

. carru.nn (F. s. a. P. BAIOI van nu), Gc- ‘
neraal ‚ Opperbevelhcbber der vesting Bergen op
den Zoom.
7. DAM van ISSELT (EDMOND WILLEM van). Lid
van de Tweede Kamer der Staten Generaal we‘
gens‘(Gelderland ; ook als Dichter bekend. 0 rigter
van het Korps Vrijwillige Jagers, op 's l€onings
last de Jagers van van Dam genoemd.
. mssrrzj (B. J. C.)‚ Generaal Majoor, Komman
dant van Maastricht, welke Stad en Vesting met
veel‘beleid , moed en standvastigheid tegen al de

aanslagen dcr Belgische troepen verdedigd en voor
Koning en Vaderland bewaard wordt. Zijnde dit
eene verbeterde handteekehing.
. GOBIUS (0. W.), Vice-Admiraal. Directeur in
het Departement der Marine Van de Schelde. Kom

mandant van de Flotille aldaar ; Opperbevclhebber

BOER (H. E. DB), Majoor, Chct‘ van den Staf op

van Vlissingen.

de Citadel van Antwerpen. Heeft gedurende bijna
drie en twintig jaren onder de onmiddelijke beve
len van den Luitenant-Generaal Baron Chassó. als

Aide-de-Camp. Adjudant en Chef van den Stafge
diend, en in die betrekkingen zich steeds als een

uitmuntend 0ilicier gedragen. Sedert het gebeurde
te Brussel 0 25 Augustus 1830, legde hij in alle
omstandighe en de ondubbelzinnigste proeven van

zijne ver nochtheid en trouw aan Zijne Majesteit,
en van moed en beleid aan den dag.
BORSSELE (F. van), Majoor van het Regement
Huzaren , N°. 6. Bij den aanval op Brussel krijgs—
gevangen.

10.

KLINKHAMER (JUSTUS) , Tweede Luitenant op
Z. M. Korvct de Komeet. Na , in de maand Sep- ’

tember , van eenen rcistogt in de 0. I. in Vlissingen
te zijn aangekomen ‚ wordt hij ‚ zonder zijne 0u
ders en verdere betrekkingen te Amsterdam te
hebben gezien ‚ terstond naar het tooneel des
oorlogs geroe en ; en Werd, op den a7sten Octo—
‘ber, nadat
et schieten op de stad Antwer en

reeds had opgehouden. "terwijl hij rustig op iet
dek wandelde ter opneming der bekomen schade

aan schip en wand ‚ door een verraderlijk kanon
schot uit Antwerpen op zeven (plaatsen gewond;
overleed ‚ na een smartelijk h'j en van 26 uren,

il. .\\iSTERDAM BY

kalm en gelaten, in den ouderdom van 22 jaren,
en werd te Vlissingen begraven.
‘ u. KOOPMAN (J. C.)‚ Kolonel Kapitein ter Zee ‚ kom
manderende Z. M. Zecmagt voor Antwerpen. Werd
doorden Luitenant Generaal Baron Cuassi benoemd
tot Chef van den Staf voor de Marine; heeft zich
in het gevecht van den a7sten October voor Ant
werpen bijzonder onderscheiden ‚ en zoo wel toen

als vervolgens, vele gewigtige diensten aan den
Luitenant Generaal bewezen.
12. LEWE van ADUARD (Jhr. J. 13.), Kapitein Ko
lonel ter Zee. Kommanderende de Hollandsche
Zeemagt, tijdens het Bombardement vanAntwerpen,

op 27 October 1830, thans Schout bij Nacht.
13. LUCAS (E.), Ka itein ter Zee. Kommanderende
voor Vlissingen; heeft in der tijd het bevel gehad
over het Oorlogschip de Zeeuw . belast met eene
expeditie naar Java. toen het Schip de Wassenaar
verongelukt is; aan zijn bijzonder beleid heeft
men alstoen het behoud van de Zeeuw te danken
gehad.
14. ROËLL (Baron W. F.) . Minister van Staat; Kan‘

sclier van de Orde van den Nederlandschcn Leeuw.
President van de Eerste Kamer der Staten Ge
ncraal in de buitengewone en gewone zittingen op
13 September en 18 October 1830.
15. RUPEBTUS (K), Luitenant Kolonel bij de Der
tiende Afdeeling. Ileeft in de laatste dagen voor
het uitbarsten van dan opstand te Antwerpen ge
kommandecrd , en zichdoor zijn manmocdig gedrag

ze;‚e‚‘
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op i2 October, geplunderd. In het laatst van Oc

en standvastigheid , en vervolgens in de Citadel al

daar allezins lotfelijk gedragen.
‚д i6. SARRAZ (JAMES 'ALBERT HENRI nl La), Kolo
nel der Artillerie. Bragt veel toe ter handhaving
van het wettig gezag te Bergen in Henegouwen , op
den i9 September , doch werd , door het schande
lijlist verraad , met den Generaal Howes en andere
Otlicieren , door het mnitend volk gevangen ge

nomen.
‚ i7. SCHUURMAN (A.),Generaal Majoor. Belast met het
onmiddelijk toezigt over de afdeeling Grenadiers en
de beide bataljons Jagers. Bij den aanslag op Brus
sel gekwetst. In Januari' i83| aangesteld tot Be
velhebber van het mobie e leger. ter vervanging
van den Hertog can SareWeimar.
i8. SEELIG (H. G.) , Majoor der Artillerie , Komman
dant van dat wapen op de Citadel van Antwerpen.
Heeft den meesten moed , beleid en koelbloedig
heid , zoo in het gevecht als in de werkzaamheden
aan zijnen post verbonden , aan den dag gelegd.
i9. SPEIJK (JAN CAREL JOSEPHUS vim), Luite
tenant ter Zee van de 2de Klasse ; kommanderende
op 5Februarij i83i de Kanonneerhoot N°. 2 , toen

tober aan esteld tot Opperbevelhebber van Go
rinchem; aarna belast met het kommando in de
Provincie Zeeland en de defensie der Zeeuwsche
Eilanden , wordt op 23 November Generaal Ma'o_or.
In Maart i83| geplaatst als Bevelhebber a in
terim der Divisie van den Hertog van Saren
Ífeimar.
. EERENS (D. J. ns), LuitenantGeneraal , Direc
teur-Generaal van het Departement van Oorlog.
25. FAVAUGE (C. A. ns), Generaal Majoor. Heeft,
bij het verwonden van Z. D. H.. den Prins van
Sa.z'e~IÍ/eímar, hoewel ziek zijnde , zich, uit ei
ene beweging, aangeboden, om het bevel over

die Stad , door den afvalligen Generaal N. Duns .
op ii November |830 ; alstoen door de Belgen ge
vangen genomen , doch in April i83i ontslagen.

33. STUERS (L. ns) ‚ Luitenant- Kolonel van het
Flankeur Bataljon der Zcstiende Afdeeling, Door
het Provisioneel Gouvernement van België benoemd

zijnde tot Bevelhebber der |6de Afdeeling , weigert
hij deze benoeming aan te nemen, en zendt het
brevet terug.

34. TRIP (Jhr. A. D.) , Luitenant-Generaal , Op rhe
velhebber der gezamenlijke Korpsen Kava lerie,
als zoodanig aan Z. D. H. Prins Faanaaiit toegevoegd.

35. TR1? (H. R.) , Generaal-Majoor , Directeur van het
Departement van den Grootmeester der Artillerie ,

iet mobiele leger o

te nemen; en heeft zich

als zoodanig aan Z. D. H. Prins Fliinsailt toege
voegd.

vervolgens in de
itadel van Antwerpen, van
24-27 October , zeer verdienstelijk gemaakt.

36.
26. GUMOÈNS (N. F. F. ns), Luitenant-Kolonelbij

den Generalen Staf. ln September |830 te Brus
sel krijgsgevangen gemaakt.
. LEDEL (J.) , Luitenant Kolonel . Bevelhebber in
Oud Hollands- Vlaanderen. Gedraagt zich man
nelijk in het afslaan van de aanvallen der Belgen.

VERMASEN
nuarij |83i

(L.), Luitenant Generaal. In Jr;
aangesteld tot Kommandant van

's Hertogenbosch.
. WElMAR (Hertog K. B. nl SAXE-), Generaal
Majoor , komman,teert eene Divisie hij den aanval
op Brussel. Heeft zich zoo bij die gelegenheid ,

als hij het
voorts in
rieur van
October .

bevelvoeren over het Leger te Berghem,
zijne betrekking als Kommandant Supe
Antwerpen , op den dag van den 26sten
vervolgens in dc Citadel, en „мы.

Sta , ondersteund door gewapende Belgen , zich
van die Boot trachtende meester te ma en en de

Ontvangt daarvoor van Z. M. den Koning eenen
Eeredegen en de Ridderorde van den Nederland
schen Leeuw , was vroeger reeds Ridder van de Mi
litaire Willemsorde.

Hollandsche Vlag aanrandende, stak deonverschrolv

28. MAAS (LUDOVICUS CORNELIUS). Luitenant ter

Bergen op den Zoom , op eene allerroemrijkste

ken van Sveti». den brand in het kruid , deed de
Boot met vriend en vijand in de lucht ‘îsringen ,
en stierf alzoo den roemrijksten heldendo .
вo. TOULON (Mr. L. nn) , President van de Tweede

Zee van de Tweede Klasse , op den 27sten October
i830 ‚ аап boord van Z. M. Fregat Praserpina,voor

Wijze gedragen ; en hoven dit alles , door zijnen
logt naar Maastricht, en het brengen van venter

Antwerpen , roemrijk gesneuveld.

king aldaar op 2| November, zijne kunde , beleid
en moed o eene luisterrijke Wijze aan den dag ge
legd. Na ien tijd tot Luitenant Generaal aange
steld en geplaatst bij het Leger te Velde; daarna

dezelve door den storm te en den wal van Ant

‘стен aansloeg en vastraa te.

Het graanw dier

Kamer der Staten Generaal in de buitengewone
en gewone zittingen op i3 September en i8 Octo
her i830.
2i. WAUTHIER (G. J.), Generaal Majoor , Plaatselijke
Kommandant van Brussel ten tijde van den opstand
aldaar. Zi`ne woning op 26 Augustus geplunderd
en verbran . In het laatst van November op non
activiteit gesteld.
‘н. BOREEL IW. F.), Generaal Majoor , Kommandant

der Kavallerie bij het mobiele leger.
23. DESTOMBE (A. J. J. Bnon), Kolonel , kommande
rende de Afdecling en Kommandant der 2de Bri
gade,l|dc Divisie Infanterie te Gent. Zijn huis aldaar,

* N°. 22 en volgende.

Zie Pl. 2'.

hand bij het évacueren der overtollige troepen naar

29.

MAN (M. J. ns) , Generaal-Majoor, Directeur van

het Archief van Oorlog en Topographisch Bureau ;
thans Opperbevelhehber van de Vesting Grave.
30. MULLER (H.) , Generaal-Majoor , Directeur van
de iste ArtillerieDirectie en 's Rijks Gescliutgieterij
in ’s Gravenhage; thans Opperbevelhebber van
Gorinchem.
3|. POST (J.) , Generaal-Majoor.

Belast met het on

middehjk toezigt over de oefeningen van de Afdee
ling Kurassiers en het ltegement Lanciers. ln dienst
bij het Leger te Velde . als Kommandant der zware
Kavallerie onder den Hertog van Sa:|:e-ÍVel'mar.
32. SCHEPERN (F. J. J.) , GeneraalMajoor Gewezen
plaatselijke Kommandant te Ostende. Later Opper
bevclhebber van Venlo, ten tijde der inneming van

Gouverneur van Luxemburg, en thans weder bij het

Leger te Velde.'
WILDEMAN (J. E.), Generaal Majoor, 0pperbe
velhebber van Breda.
. WOLTERBEEK (C. J.) , Vice -Admiraal , Direc
teur Generaal bij het Departement van de Marine.
. WIJCK (J. M. van nn), Majoor, Kommandant van
de Genie op de Citadel van Antwerpen. Heeft zich
niet. alleen door zijne militaire talenten , maar ook
door zijnen aan den dag gelegden ijver en trouw

zeer verdienstelijk gemaakt.
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BELGEN EN VOORMALIGE OF TEGENWOORDIGE AMBTENAREN ALDAAR.
vene Brieven enz. Betoont zich een voorstander
van de zaak der Belgen te zijn. ls tegenwoordig
bij de onthaling van ne Porriia en с. ‚ч. te Parijs;
houdt zich in Brussel op gedurende den opstand;

ARENBERG (PROSPER Dnc n‘), was op 3i Augus

tus i830 Lid der Commissie aan den Prins van
Oranje gezonden; vervolgens Lid van het Co
mité van Zekerheid voor België; en wijders, i_n

den beginne een der Kandidaten voor den Belgi
BARTHELEMY. Gewezen Lid van de Tweede Ka
mer van de Staten Generaal wegens Zuid’Braband.
Voegt zich bij de declaratie van 3 50р|0пiЬer te
Brussel, ter afscheiding.

Lid van het Nationaal

Congres van België. Stemt als zoodanig voor de
uitsluiting van het Huis van 0ranjeNassau. Doet,
nevens andere Leden , op 25 Januarij , in het Con
gres, het voorstel, om den Hertog nan Nemours tot

Koning van België te verkiezen. Lid der Deputatie
van het Congres, om den Koning van Frankrijk

kennis te geven van de verkiezing van den Hertog
van Nemours. Wordt Minister van Justitie.
BASSOMPIERRE (H. nii) , Gewezen Agent van het
Departement van Oorlog; na den opstand geplaatst
met den Generaal Gozrints aan het hoofd van het

ii October te Brussel terug; is President van de
Club: du Centrale Vereeniging aldaar; vertrekt,
nevens twee anderen , naar Antwerpen ‚ т! liefff

aldaar , op I5 October, eene conferentie met den

vertrekt met Vannicwzisn naar Londen enz.;en
beantwoordt o deze wijze de hartelijkhcid, waar

schen troon.

mede hij in
vangen.

e Noordelijke Provinciën was ont

Prins van Oranje.
9. DUVIVIEB (L. Впoк) ,Provinciale Kommandant

van Henegouwen.

f

Eerste Kamer van de Staten Generaal. Teekent de
afkondiging der afscheiding te Brussel op 3Sep
tember. Op 6 October door den Prins ran Oranjs
benoemd tot Lid der raadplegende Commissie voor
de Belgische Zaken. Vervolgens verkoren tot Lid
der Commissie. belast met het ontwerpen eener
nieuwe Grondwet voor België; daarna tot Lid van
het Nationaal Congres te Brussel , en vervolgens

Minister van Finantien. Tcekent , met en hcnevcns
anderen , het voorstel. op 25 Januarij i83i aan
liet Congres gedaan , om den Hertog van Nemours
tot Koning van België te verkiezen. Lid der De

waring en verdediging dvr Stad Bergen; doch valt
den Koning af, en wordt door het Provisioneel
Gouvernement te Brussel aangesteld tot l)ivis_ie«

Generaal en algemeenen Bevelhebber in de belde
Vlaanderen.

io. FONSON. Voorheen gepensioneerd Kapitein. Gaat
tot de Belgen over. Wordt Kolonel en Onder
chef onder Мишки. Kommandecrt de 3110 Bri
gade Vrijwilligers , legt vervolgens zijn' post neder,
uit hoofde van het gebrek, waaraan zijne vrijwil
iI.

putatie aan den Koning van Frankrijk . ler kennis

brieven , waarvan de laatste aldus luidt:
Mijnheei de Commissaris ,

Ik had gemeynd , dat de wapenstilstand mij per.
mitteerde eenige opperwater af te trekken. Het
water was reets o i60. Sy is nog op i00 ‚ ende
de sluysen worden advlijk toegezet, ende en sullen
tot nader orders van den Heer Colonel (Lanai.)
niet meer geopent worden . ten zij het water boven
de mois koinende: de regens sullen welhaest desc

hoogte bereykt hebben.
Aengesien ick iiaer Gent vertrek , en kan ick

aan Ulìd. vriendelijk verzoek niet voldoen.
Ontvang de verzekering van mijne hoogste ach
tin".
D
get.) Du Bosca.

geving van_ de verkiezing van den Hertog ran Ne
mnun. - Zijnde dit eene verbeterde handtecke
ning ; terwijl de in het Eerste Stuk voorkomende ,
die is van den gewezen Gouverneur van Limburg.
7. DAINE (N.), Generaal Majoor . in i823 ‚ Provin
д ciale Kommandant van NoordHolland ; later Pro

vinciale Kommandant van Limbur. Meer dan
eens door Z. M. den Koning beweîdadigd en on
dersteund. Maakt zich verdacht door zijn dub
belzinnig gedrag bij gelegenheid eener poging . om
ven konvooi levensmiddelen in de Citadel van Luik
te brengen , welks mislukking aan hem wordt toe
geschreven. Gaat vervolgens tot de Belgen over;
neemt op 8 November Venlo in ,door het verra

derlijk gedrag der inwoners van binnen bijgestaan ;
trekt op i3 November met i000 man voor Maas
tricht , na het uitvaardigen van 5 Proklamatiën;
ontwijkt het korps van den Hertog van Saxe
Wcimar uit Hasselt, en komt op 2i November te
Brussel; trekt daarna weder naar Maastricht; be

i9 Nov. i830.
Ik mag Ulîd. heylig versekeren , dat er geen or
ders om in ’t land van Cadzand te komen , sullen

gegeven worden , soo lanck men geene onderne
mingen tegen onse sluyzen of dycken doet , of onse
posten attaqueert.

Aan ilen Heer DistrictKommissaris te Sluis.
BOWBING (JOHN), Engelsch Schrijver; bekend
door zijne reis in dc Nederlanden; zijne uitgege

Ondersteunt in den beginne

de pogingen van den Generaal Howell, ter bc
6. BROUCKERE (CHARLES nii) . gewezen Lid van de

Bestuur van Oorlog te Brussel.

BOSCH (no), Grondbezittcr in Oost-Vlaanderen.
Opperbestuurder der Wateringen van den Kapita
len Dam en Isabella. Schrijft op i3 еп ig Novem
ber i830 aan den Luitenant Ko onel J. Lsnsl. twee

Zie Pl. 3 0114.

lcgert die Stad , doch moet dezelve wedirverlaten.
8. DUCPETIAUX (EDOUARD , Advocaat te Brussel.
Een der Redacteurs van en Courrier des Pays
Bas. Komt, in het begin van September met
cene bende gewapend volk en twee stukjes ge
schut te Brussel ; op 2i September door de Brusse
laars in Commissie aan Prins Iìriiioiiiiiit afgnzonilen

zijnde. wordt door dezen in verzekerde bewaiing
genomen cn naar Antwerpen gevoerd; komt op

ligers waren blootgesteld.
FOSSE (A. F. G. van naa), gewezen Prokureur
Generaal bij het Hoog Geregtshof te Brussel. Op
i September door den Prins van Oranje benoemd
tot Lid der Commissie te llrussel, tot het doen
van voorstellen aan Z. K. H. ’Stemt mede voor de

I2.

afscheiding.
GOEDKOOP (A.) , Predikant der Hervormde Ge
meente te Gent. Heeft bij het inrukken der Fran
sche bende Gent moeten verlaten , doch is , na zich

eenigen tijd in Holland te hebben opgehouden , op
verzoek van den Burgemeester , terug gekeerd.
i3. GOETHALS (Ca ) , gewezen Generaal-Majoor. Pro
vinciale Kommandant vanWest Vlaanderen en kom
manderende de 211e Brigade van de 3de Divisielnfan
terie. Verlaat de zijde des Konings; bewerkt den af»
val van Ostende enz. op 30 September ; wordt door
het Provisioneel Gouvernement te Brussel aange
steld tot Kommandant van West - Vlaanderen з
voorts benoemd tot Lid van het Comité van 00,-.
log . en belast met de organisatie dcr Infanterie.

Verzoekt zijn ontslag in December i830.
. HUYSMAN D'ANNllCllOlX (P. J. M. G.), gen.
zen Lid van de Tweoile Kamer der Staten Generaal
wegens ZuidBraband; was iii i827 G0l.ive|'|'|eur
ad interim van gemelde Provincie. Onilerteekeiit
op 28 Augustus het Adres aan den Koning . door
de Brusselsehe Commissie overgebragt, in hetwelk
niets van cene scheiding werd gerept. Voegt zich
hij de declaratie van al`scheiding,op 3 Se щдьщ

te Brussel geteekcud; onderteekent op 6 . ptgm.

verdacht gehouden van een geheime voorstander
van den Prins van Oranje te zijn ; men tracht hem
te arresteren ; doch hij ontvlugt en komt te Aken
in Maart i83i.

Stemt als zoodanig voor de uitsluiting van het

ber de oproeping der Zuidelijke Afgevaardigden ,
om zich naar Brussel te begeven, welke oproeping
naderhand werd ingetrokken. Was voorts Lid der

Huis van 0ranjeNassau. Halfßecember benoemd
tot Gouverneur van West-Vlaanderen.

MOLTZBERGER (C.), Kolonel van de 6de Afdee

Commissie, welke omstreeks 8 September aan Prins
20.

1"ai=.nizaiit der Nederlanden werd afgezonden , om
op de afscheiding aan te dringen. Voorts Lid van

ling.
Kommandeerde te Menen op ljûctober;
verlaat die plaats met de Hollandsche Oflicieren

het Nationaal Congres , cn doet als zoodanig , nc

van het garnizoen aldaar, als vroe er in Hol
landsche dienst gestaan hebbende, och neemt
dienst bij de Belgen, zijnde hij cchter,door hnn

vens andere Leden . op 25 Januarij i83i . het voor
stel, om den Hertog can Nemours tot Koning van

i5.

België te verkiezen. Neemt in het laatst van Maart
zijn ontslag als Lid van het Congres.
KESSELS (CHE\"ALlElì) , Eigenaar van het Ge
raamte van een’ Walviscli,door hem op de Kermis
te Amsterdam en elders vertoond , ook te Paris ,

waarvoor hij door den Koning van Frankrijk ,
Cnnnizs X , met het Lidmaatschap van het Legioen
van Eer werd beschonken. Na liet uitbarsten van
den opstand in België , voegt hij zich bij de opstan
delingen ; wordt bij hen Kommandant der Artil
lerie; dringt, op

i6

October . aan het hoofd

lijk tot Kommandant der troepen van ZuidBraband,
tot Lid van het Comité van Oorlog, en tot Komman
dant der troepen tegen NoordBraband benoemd en
komt als zoodanig in Antwerpen ; geeft op 2i No

gesteld en tot Opperbevelhebber over dc Artillerie

Vsnniiwiiriia en zijne ambtgenooten , dat zij poog

Dunn handelde met hem,

in de procedures tegen ns Рoттвв еп с. в.
26. TIECKEN вz"rE1iriovE (Jhr. M. м. в. nz) , vroе
/

ger Kolonel van het Regement Lanciers. daarna
gepensioneerd met den rang van Generaal Majoor.
Gaat tot de Belgen over. Was op 8 December met
3000 тап еп ii stukken geschut in de vlakte tus

schen Maaseyk en Weert. Lid van het Congres van
dienst en gaat tot de Belgen over. Wordt door het
Provisioneel Gouvernement van België achtervolge

penschorsing. Wordt omstreeks het laatst van
Maart i83| , door de Belgen gearresteerd.
ROBAULX mi SOUMOY (ns), Advocaat te Phi

Vrijwilligers uit Luik.

is

. NUPELS (A.). Gewezen Kolonel van de 3de Af
decling Nationale Infanterie. Verlaat ’s Konings

van een' hoop gewapende Belgen in Lier , en
voert het bevel over een deel Brabanders bij de in
neming van Antwerpen en het Bombardeinent van
die stad (25-27 October) enz. , wordt later door
de Belgen gevangen genomen en aan eenen
krijgsraad verwezen , daarna weder in vrijheid
van het leger van Luxemburg benoemd.
i6. KNIJFF ns GONTROEUL (nii.) Referendaris be
last met de Directie van Policie te Brussel. Zijn
Huis aldaar op 26 Augustus geplunderd en ver
brand. Zie de Verantwoording van den Graaf
vsn Bi.ii.snn1\ en de tegenschriftcn.
LUCAS (A.) , zich noemende Generaal en Chef bij
I7
de Belgen ; hij heeft onder zich gehad een Korps

i8.

ne bchandeling, reeds genoodzaakt geworden hen
te verlaten , en is met levensgevaar naar Duitsch
land ontkomen.

25. SPRUIJT (H. J.) , gewezen AdvocaatGeneraal bij
het Hooge Geregtshof te Brussel.
Fungeert als
zoodanig ter waarneming van het Publiek Ministerie

vimber , bij cene Dag-order, kennis van de wa

lippeville. Lid van het Congres van België; een

hevige republikein; beschuldigt in het Congres
den de Vergadering om den tuin te leiden. Heeft
de onbeschaamdheid, om in de Zitting ian het
Congres te Brussel van den misten December 1830
openlijk te verklaren: 1’ geene godsdienst te belij
den , noch le erkennen." Stelt, nevens andere Le
den , op 25 Januarij i83i, 111 het Congres voor,

om den Hertog non Nemours tot Koning van Bel
gië te verkiezen; en, omstreeks half Februarij,

België. Stemt als zoodanig voor de uitsluiting van
het Huis van Oranje Nassau.

27. VELSEN (Ihr. G. J. M. vsn) ‚ gewezen Lid van de
Tweede Kamer der Stalen Ge‘’eraal wegens Ant
werpen. Zijn Huis tc Mechelen omstreeks de helft
van de maand October i830 geplunderd.
28. VILAIN XIIII.

Gewezen Lid van de Tweede Ka
mer der Staten Generaal wegens 0ostVlaanderen.
Lid van het Nationaal Congres te Brussel Stemt
als zoodanig voor de uitsluiting van hct Huis van
Oranje Nassau.

29. WAHLEN (AUG.) , voorheen Koninklijk Drukker
te Brussel ; herhaalde malen door den Koning on
dersteund , en voor het minst met een voorschot

van f25o,ooo geholpen , door`,hem grootelijks ge
bezigd tot het nadrukken en verspreiden van
Fransche, meestal onzedelijke en schadelijke ge
schriften. Па de uitbarsting van het oproer, Druk

ker van schimp en straatliedjes tegen den Koning.

om eene Republiek in België op te rigten.
3o. WYEB (SIJLVAIN van ns), Advocaat te Brussel.
Bekleedt, na den opstand te Brussel onderscheidene

tegen zijne instructiën bij het overbrengen van
het konvooi naar de Citadel.
MEAN (FRANCOIS ANTOINE Pniiicz nx), Aarts
bisschop van Mechelen. Gewezen Lid van de Eerste

23. КОШЕК (CHARLES), Lid van het Proviaioneel
landsch Bestuur en van hetNationaalCongre.s. Bevond
zich op 28 November teParijs , zoo men wil , belast

posten , als onder anderen: Secretaris der Comg

Kamer der Staten Generaal. Komt te Antwerpen ,

om de Kroon van België aan den Hertog van
Nemours aan te bieden; doch krijgt geen gehoor
bij den Koning van Frankrijk (Pniur). Wordt
Lid van het Buitenlandsch Bestuur; vervolgens
Adjudant van den Regent; en wijders belast met
het Ministerie van Binnenlandsche Zaken en open
bare veiligheid.

laren op 29 Augustus; Lid der Commissie aan
den Pr1_1is va_n Oranje gezonden om denzelven uit

om bij den Prina van Oranje tot bemiddelaar niet
de Brabanders le verstrekken.
In den beginne
een der Kandidaten voor den Bclgischeu troon.
Overleden den i5den Januarij i83i.
MEULENAERE (F. ns). Door het Provisioncel

Gouvernement van België.

Lid van het Buiten

Gouvernement tc Brussel benoemd tot Gouver

neur van WestVlaanderen , welken post hij wei

. SMISSEN (Biaon un mia) , Majoor der Burgerij

tot Lid van het raadplegend Comite der Stad

van Brussel; tijdens het uitbarsten van het oр
roеr aldaar in Augustus ; vervolgens benoemd tot

Brugge; vervolgens tot Lid der Commissie van
bestuur over West-Vlaanderen; en eindelijk tr

Kommandant van Ath; daarna tot Generaal der
Belgische troepen van Antwerpen; en wijders tot

Thielt verkorcn tot Lid van het Nationaal Congres.

Kommandant en Chefdier stad.

Беrt -’ian tenemen ; later (29 September benoemd

Wordt vervolgens

missie ter overbrenging van de petitie der Brusse
te noodigen in Brusse_l.te komen op 3i Augustus;
Аферы van het Provisioneel Gouvernement van
België aan het Congres te Londen , op.’4 November

begonnen, komt op i5 November te Brussel te
rug-, President der Commissie van Buitenlandsche
Zaken д Lid van het 1\ationaa_l Congres van België;
stemt in hetzelve voor de uitsluiting van het Huis

van Oranje Nassau; Afgevaardigde van het Provi
gjonâel Gouvernement van België naar Parijs en
on en, enz.
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