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Dr MAURITS JOSSON
(1855-1927)
Bij de lezing .van onderhavig werk,. dat de vrucht is van
.35jaar opzoekingen, zoo in openbare als -private bibliotheken
én- in archiefverzamelingen, zou men allicht den..indruk er- • «
langen; dat Maurits Josson een kamergeleerde.. • 'Más,. —
iemand .die, ver tvi ,an. de onstuimigheid van bet dagelijksch •
. leven — rustig in zijn studiekamer, steeds gebogen zat over
schriften van allerlei aard, onbekommerd over wat daartitil,
jen woelt en groeit.
Men zou zich niet weinig vergissen!
Josson was, als niet 667, de .man van .de dáád,, de doorgedreven daad tot hare uiterste konsekwenties,. in woord, in
schrift, ja -- met de karablpi in de hand.
Dat hij daarnaast nog de werkkracht en het Benediktifner
geduld vond, om wildloopen.de, gescliiedkundige navorschingen te ondernemen, het baart onze verwondering, en nog
méër onze bewondering.
Van huize uit was hij een echt strijders-iemperamient:
Zijn .grootvader; van Sch.otschen oorspriong, vestigde zich
:te Antwerpen in 1808, huwt er 'een Vlaamsche vrouw, en
. sticht de bekende Portland-Cement Firma, die thans nog
.bestaat.- Weldra werd hij -lid van .den Stederaiad. •
-.Zooals.. al de intellectueelen van dien tijd was hif..« oran%Ijst » in hart en nieren, en onderteékencle. in September]
1830, de . petitie der Antwerpsche . kooplieden aan koning
.Willem I, en waarin gezegd werd: « Uit vrees .dat ons stil,
zwijgen mocht aanzien warden als een toetreding tot den
wensch voor een bestuurlijke. scheiding, voelen wij'. ons ge-.
noopt aan Uwe Majesteit •eerbiedig.lijk bekend te maken,
dat Wil dit verlangen geenszins doelen. Een 15-jarige ohdervinding heeft ons op de klaarste wijze aangetoond, dat wij
•

onze wederzijdsche .welvaart te danken hebben,. aan de vrije
uitwisseling onzer voortbrengsels.b
Ook zijne grootmoeder, geboren Maria Theresia Van
genhove was eene verstandige, stambewuste vrouw. 'Zij. was
anti-franschgezind daar ziji al de gruwelen had beleefd 'van
de Fransche .Révolutie eerst, en daarna van de Nap,oleonsche
.i dwingelandij. A13 zij soms den lof hoorde • uitbazuinen van
den « igrooten keizer » bad ziji voor gewoonte te antwoorden::
«.Als gij in dien tijd hadt geleefd, zoudt d aldus niet
•spreken ».
. Geen wonder dus, dat Maurits' vader — Eugeen .Nikolaás
— een Vlaamscbgezinde was. Getuige vat" den Franschen.•
inval van 1848 te Risquons-ToUt, .zag. hij' met helder • oog:
vanwaar het gevaar dreigde, en leidde zijne kinders pp tot:
Flaminganten, daarin .bijgeáltaan. door Zijne echtgenoote, eéne •
Vilvo•ordsche.
Zoo .00k zijn zoon, Maurits-NikOlaas, geboren te. AntwrOn.
den 10 Februari' 1855.
.Maurits was voorbestemd om in de zaak van zijn vader
opgenomen te worden. • Na zijne lagere -Studies' gedaan te
hebben, werd hij, ter voltooiing van tïné middelbrate:,stli7:•.
dies naar Dugschland gezonden, bleef er 'Zes jgar.;:en...genoOt
er tevens een .begin van Universitaire opleiding, ..dat. .141,
ntiusschen 'meer neliffing voor.: de rechtskundige ..Wetenscliag
was gaan gevoelen.
Terug. in 't vaderland, voleindt bil zijne .juridisché. stLidies
en vestigt zich als advokaat te Brussel in :1880. Als studént.
.had hij reeds in de hoofdstad den eersten Vlaamschen tu-•
diekring gesticht. Weldra huwde hij eene Aittwerpsche
Ylaamschgezinde, 'Mej. E. Meeuwá en bètrok .een groot .hulá•
in een der deftigste straten van Brussel. Op de deur zijner
woning prijkte een groote koperen naamplaat: «Maurits Tosson. — Advokaat ».
• Het Was iets ongehoords in de verfranschte hoofdstad
van ..die dagen.
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Niet lang zou het duren of de jonge advokaat kreeg het
aan den stok- met den 'Tuchtraad 'zijner Orde. •
Zooals gebruikelijk; werd hem — als stagist — eene
« prodeo-zaak » opgedragen, .‘vaarover hij; schriftelijk verslag
uit Ie brengen had. Wat nooit iemand vóór hem: gedaan trad,
deed Maurits Josson: hij leverde een rapport, in 't Nederlandsch gesteld Het was als een heiligschennis in den Tempel van Themisl Voor den Tuchtraad ..gOdaagd, werd van
hem een Fransch verslag gééischt,- onder bedreiging Van
schrapping uit de advokatenliSsten. Niets mocht baten, en
het is dank aan een schitterend pleidooi van den beaamden
Edmond Picard, dat Josson er af kwam . met slechts twee
jaar .,schorsing..
• needs kort daarop zou de princiepvaste Josson een
tweede bewijs leveren van daadvaardigheid. In het Hoofch
postkantoor had hij, spijt de be•stuurwet van 1.878', ééntalig
Fransche officieele aanplakbiljetten opgemerkt. Schriftelijk
daar zijne klacht geen
verwittigt hij den postmeester ,
gehoor vindt, scheurt hij eigenhandig een biljet van den:
muur en brengt het, met zijn naamkaartje, aan liet loket.
"Proces-verbaal wordt opgemaakt; hij wordt geclaimd,. doch
vrij gesproken.
. Intusschen had hij met zijn medestanders Frans Reinhara
•en Dr Goffin, te Brussel. een strijdblad opgericht, De Flamingant waarin de franskiljons zonder genade • werden
bekampt. Tegen den • I renschen gezant, Z. Exc.. Bourrée,
die zich • anti-Vlaamsch betoonde, richtte Josson heftige
pamfletten.
• In 1893 'sticht hij niet Frans Reinhard het « Vlaamseh Nationaal Verbond » en als uitvloeisel — met Professoren Fabri
•en ••Obrie en A—De Vos
den « Vlaamsche. Volksrdad /).
Het was de eerste weivoorbereide poging om Vlaamsehgezinden van elke levensopvatting samen te brengen ter verovering van gemeenschappelijke taal- en volksrechten.
Te •eklo°, in 1897, stelt josscin, weer een dier daden,

welke meer aarde aaii "den dijk brengen dan tientallen' .van
vertoogen. Hij treedt namelijk op, tegen een officier der' Bar,
gerwacht, die ondanks de Wet-Heuvelmans, weigert ziftte .
manschappen in 't Nederlandsch aan te voeren. wordt •.
op staanden voet naar het gevang geleid, . doch door de bé- •
volk.ing bevrijd.
Als in 1899 de Boerenoorlog uitbreekt, "laat hij het nier
bil mondelinge sympathiebeluigingen voor de TransvaalSehe
stambroeders, maar gaat hij als Rood-Kruisverpleger het'.
Boerenleger vervoegen; wordt alras actief soldaat, en secre. tariS van generaal Smuts. Door. Portugeesch verraad, ge-7•
raakt hij in Engeisch krijgsgevangenschap; komt vrij. naar•
Europa, waar hijr. secretaris wordt van Dr Leyds, den gezant.
van TránsN'iaal.
. In deze hoedanigheid schreef Josson zijn eenigst
werk: Over het Zuid-Afrikaansche Recht.
Maar van langeren ;adem was zijn boek « Onthullingen over .
de Belgische Omwenteling », in 1903- uitgegeven byE. Janssens te Antwerpen. In beknopten vorm heeft :.de
schrijver 'hier een massa materiaal opgehoopt; . ,hét werk.
maakte ;grooten oef, her okkende den schrijver zelfs • moei,. •
lijkheden met nakomelingen van 1830-omwentel.aárk._ ..5;!at
. allerminst geschikt bleek om Jbsson te doen terugdeinzen. .
Tijdens een protestmeeting te Brussel, in September ..1904,... •
ingericht tegen de jaarlijksc.the zgn. vaderlandsche . bedevaart :
naar de Martelaarsplaats, zegde Josson:
« Indien wij onze onafhankelijkheid willen behouden en
onze dubbele-Vlaamsch-Waalsche Nationaliteit vrijwaren,.
gene eigen volksontwikkeling, natuurlijk en volgens onze over-.
leveringen willen bevorderen, dan moeten wij — om aan
het annexatiegeVaar, dat. 'altijd uit Frankrijk dreigt, te ontsnappen — opnieuw opbouwen, onder een nieuwen: vorm,
den heerlijken Statenbond van het Koninkrijk der Vereenigde
Nederlanden.
0! Vlaanderen, wie zal 11 h.Aden hergeven, wat gij zoudt
.
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bezitten, waart gij gebleven onder het wijie en nationale
beheer der Oranje's »:
Zijn boek van 1903 heeft Josson, gedurende 10 jarea-aangevuld, en er • een zeer uitgebreid relaas lij. geschrev'en over
de 122 Fransche invallen, waaraan ons land tusschen, 8431913 heeft blootgestaan, en zoo ontstond dan zijn standaardwerk van 900 blz.: «Frankrijk; 'de eeuwenoude vijand van
iVlaanderen en Wallonië in 1913 te Bteda uitgegeven bij
Engelbrecht, met als motto, den tekst van een knipsel
uit het « Journal du Commerce; van 28 Juli 1832, en -datjosson, • onderlijnd, gevonden had onder de papieren van.
zijn vader:
« La France, cette France qui ne fut jamais pour La Helgigue qu'une fatárité, 13,ése de nouveau sur elle; elle a pris
somn de lustifier ie mot de nos pères: Nulla• fides Graffis ».
Dit reuzenwerk van Maurits Josscin heeft hem den dank
bezorgd van gansch hèt denkende Vlaanderen. Onophoudelijk
wordt er uit geciteerd in báek, vlugschrift .en dagblad: het*
. is eene onuitputtelijke en betrouwbare bfron voor al wie
behoefte heeft aan geschiedkundige, documentatie.
Pas was het van de pers, of de groote.,00rlog kwam ons
in Augustus 1914 verrassen.
De volgende
maand reeds. in September, zat de ongelYr.el.
delde Josson in Dnitsch gevangenschap!
Langs het kanaal te Lot-bij-Halle kuierend, treft hij daar
• tweetalige fluitscb-Fransche borden aan, waarschuwend tegen
ontploffingsgevaar. Hijr wendt zich dadelijk tot den DUitschen.
officier ter plaatse en eischt Nederlan.dschen tekst. De officier gelast Josson met de vertaling, wat hem het antwoord
op- den hals haalt: « Gij komt • hier haas spelen; zorg
ook dat gij de taal van het. volk kent ».
En zoo proefde J9sson van de Duitsche gevangenschap,
na de Belgische en na de Engelse' he: 't zou de •laatste maal
niet wezen.
Toen ontstond, 1917, het Vlaamsch Aktivisme.
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H.et zou Wel eenieder verbaasd hebben, •zoo Maurits. jos. •
son, .de man van de doortastende daad, niet een der .a110‘
eerste toetreders ware geweeit:
Het • gaat . niet aan, hier uit. te weiden over het streven
der Aktivisten. 'Stippen wij enkel aan, dat Maurits JOSS011,
een zeer breed aandeel aan« de actie heeft genomen van af
het eerste uur. Hij was lid 'van den « Raad van Vlaanderen »
van dezes stichting ar. aan, tot aan het einde; 'zeer werkzaam. lid van. de Commissie van .Justitie; Director aan
het Vlaamsche Ministerie van fraaie Kunsten; — H000léeraar in Burgerlijk Recht aan de Vlaamsche Hoogeschéol van
Gent; — Lid van de Commissie van Onderzoek nopens .artikel 20 der onderwijswet .van 1913.
Alhoewel 62 jaar, legde 'de kranige grijsaard meermala15
per week, te voet de reis af tusschen Bkussel en Antwerpen;
waar váér de stichting van den « Raad van Vlaanderen »..
het centrum der Vlaamsche actie gelegen was.
Met zijnen trouwen vriend en medestander Frans Reinhard, gaf hij'. in September 1917 een merkwaardig .viUgi •
schrift in het licht, uit naam van den: .« VlaamSéh-Nationalg
Landsbond », getiterd. 5.Hèt Nlaamsche Volk tegen den een!ij •
traliseerenden. en -verfransch.enden Belgischen. Staat ».
Het is een vinnige aanklacht tegen Belfflé, .een vurig pIei.
dooi voor Vlaanderen.. • geschreven met dezelfde vaardige en
strijdlustige pen, die Josson,• onder . pseudoniemen! Jan
Janssone, Segher, Goupil e. a. in 't Nederlandsch en in 't
Fransch, bij elke gelegenheid in de wereld slingerde-. 4c Les
gloriéuses Journées de Se-p- tembre 1-.830 »; — « De Ontwen.
« Variété- .
teling van 1830 is een staatkundige misdaad »;
Schouwburg,. een middel tot Verfransching van Antwerpen »;
— ((Frank:rijks kuiperijen in België »; — « Het verraad van
Leuven »; — « Lear° d'un Patriote Beige á S. Exc.. K :AI
Gerard »; — « La vérité sur la RéVolution de MG ; .
« Kuiperijen van Vrankrijks' partij in België »; enz. • "èáz..
Tot de laatste zitting van den « Raad van Vlaanderen »
•

heeft de moedige Josson meegemaakt, tot, November 1918,
de ineenstorting kwam.
Josson toog naar Breda. Als zoovelen werd 'hij bij, verstek tot zware gel angenisstraf veroordeeld, en tot een hnoge
geldboete verwezen. Zijn eens aanzienlijk vermogen zeer geslonken, was zijn financieele toestand benard. Voer gine
dappere vrouw, voor zline drie kinders wil hij, trachten
het -overschot zijner fortuin te redden en gaat zich; na
korten tijd, aanmelden te Brussel, bij• het gerecht.
Kranig verdedigt hij zich-zelf voor het Assisenhof, zonder
eenige kreuk aan zijn innige Vlaamsche overtuiging. eh ziet
zijn vonnis herleici tot 5 jaar gevangenis.
De voorhechtenis bad den ouden man echter zoo fel geknakt, ciat hij -- om gezondheidsredenen — moest in.voorloopige vrijheid gesteld worden. Hij ging zich metterwoon
te Leiden vestigen, waar gine vrouw een studentinneapension opzet. •
Tot Vlaamsche bannelingen zei Josson Wel eens: « Gaat
u toch niet gevangen geven; de Belgische cel is warempel
geen sanatorium ». En toch-, toen hij; eenige maanden véár
zijn dood, het bezoek van ambtswege ontving van een dokter,- tot onderzoek van zijne gezondheid, luidde- het orfiefeel
rapport: «Apte á la prison »1
Wreede spotternij r.tij wisten maar al ie goed, dat Josson.
niet opnieuw het moordend .celregiem zou doorworst?len
op 70-jarigen ouderdom: — .'en zoo moest de edele man.,
ten tweede male uit zijn dierbaar geliefd Vlaanderen geinnen blijven. •
Met lange voet- en fietstochten, mek dagelijksche koude
baden, bedwong Josson, heldhaftig, een sloopende zènuwkwaal; toch werkte hij nog aldoor aan onderhavig werk, en
was zijn groote bezorgdheid, dat die hooge stapel papier,
nooit in druk zou verschijnen.
Vrienden hebben hem dan aan zijn sterfbed materie&e.

hulp daarbij beloofd en hebben de. taak,
.hoe
ook — na Jossons afsterven voleind.
Maurits Josson,
—• na een pijnlijke, moedig doorstane
operatie, — in het Ziekenhuis te Leiden, op •13" December
1927, en werd op. 17 tel aarde besteld, na .grafreden door
Prof. Mr. k. R. van Roy, Den Haag, namens de VlaamsChe
banneljngen; — Prof. Dr. Rr. Speleers, Eindhoven, namens
.de « Vlaamsche Universiteit?, ; •L- gejuffer Rosa De Guchtenaere, Gent, namens de Vla.amsche Vrouwen; — Karel. Waternaux, Rotterdam, namens het « Verbond van V1.-Holl.,Vereenigingen; Mr- P. W. de Koning, Amsterdam, namens den
« Dietschen Bond »; •- - Herman Vos, Antwerpen, V1.-Nat.
volksvertegenwoo, diger ; •die den groóten Diolode hu1di8den
als Vlaarnsche- Kamper en als vurig Groot-Nederlander. .
LofwoGrden kunnen. bij • de biografie .van een man als
Maurits Josson, best achterwege blijven: zijne daden spreken
luid genoeg voor hem, en de meest gepaste wijze, Om, deze
regelen te besluiten, is wel de woorden aan te halen, die
Josson schreef op zijn portret, bestemd voor Zijne dochter;
zij zijn in hun eenvoud • een zeker richtsnoer voor alle bewuste Vlamingen: , •
« Wees Vlaamsch van hart, wees Vlaamsch in Uwe taal
en Uwe Zeden. Het -is Uw hoogste 'plicht ».
K. A.
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VOORWOORD

Over het werk zelf valt weinig .te zeggen: het spreekt
voor zichzelf. Vele jaren heeft Josson gewijd aan het onderZoek dezer gebeurtenissen; de uitslag van dit speuren ligt
nu voor. Aan den lezer te oiordeelen. Misschien zal mmigeen
verwonderd opzien, steeds verkondigde. vloorstellingen te
moeten' wijzigen, doch liet aangehaalde materiaal ral ongetwijfeld .vistaan tm ten volle te overtuigen. In tegenstel=
ling met• wat gebruikelijk is bij Belgische historiri, heeft
Jossion zich niet laten leiden door de vraag of de aangehaalde bronnen in het voordeel van België zijn of :niet,.
doch alleen door de wetenschappelijke waarde er van. Geen
wonder dat het onderzoek anders uitvalt dan gewoonlijk
in België geleerd wordt. De Nederlandsche bronnen werden
ten volle benuttigd en vooral het getuigenis van ooggetuigen
werd ingeroepen; aan den deskundigen, lezer uitspraak
te doen..
Voor deze uitgave gebruikten wij het oorspronkelijk handschrift vaD Josson, en hebben het slechts door een verwijzen
naar de laatste werken aangevuld om het geheel op peil
te brengen. De aangehaalde teksten hebben wij' echter vertaald, daar het hier een werk geldt, bestemd om een uitgebreiden lezerskring te bereiken,' vaak niet Voldoende bekend
met de vreemde talen waarin deze geschreven zijn. Voor
wie het oorspronkelijke wil raadplegen weze verwezen naar
de aangehaalde werken. Nochtans zip' sommige teksten Zoo
belangrijk of zoo moeilijk bereikbaar, dat zij« -toch in de
nota's aangehaald warden. In de vertaling werd er naar gestreefd den juisten zin der aangehaalde stukken weer te geven
in een verstaanbare taal, wat bij een letterlijke vertaling
niet steeds mogelijk is, en daarom hebben wij' niet geaarzeld
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desnoods een klare iomsc,hrijving te geven In plaats van
een-moeilijk-te-verstane woordelijke overzetting.
Het eenige dat wij vragen is dat de lezer « sine ira et
studio » het boek leze en het vraagstuk onderzoeke zoals
het voorgesteld werd -- in geest van waarheid en rechtzinnigheid. De lessen die er uit volgen zullen aldus aan niemand ontgaan.
Aan de talrijke vrienden, die zoo belangloos geholpen hebben dit werk in zijn gaafheid te laten verschijnen, zij hier
om hun kostbare hulp onzen besten dank gezegd.
De uitgevers.
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INLEIDING *)
Het ware verkeerd ei 1 ten zeerste misleidend de Bel.gische
Omwenteling van 15130 tc teschouwen, afgescheiden van de
geschiedenis van Europa. Het is echter niet voldoende het
verband te schetsen, dat op diplomatisch en ander terrein
bestaat tusschen de -fiogendfieden en België; het is 'ook
noodig, tot begrijpen der orientatie van deze omwenteling,
een blik te werpen op de heerschende geestesgesteltenis.
De FraLsche omwentelinu van 1789 vernielde niet alleen
door geweld het oud regiem in Frankrijk; 'veel meer• bracht
haar ideologie te weeg, saamgevat in de « Déclaration 0.?.5
dreits de l'homme », waarbij op den voorgtond het .dogma
kwam der volstrekte persoonlijke vrijheid, bij' zooverre dat
de wet ze.lfs vereenigin.gen, zooals .de oude gilden verbood,
om. die , vrijheid te verzekeren. Die ideologie vond zoo wat
overal ingang. en had den grondsteen der :oude staten ondermijnd vóór dat de Fransch.e legers de tronen omkegelden.
Tegen het feit, dat de c'vrijheid »-brengende omwentelaars
feitelijk slechts ver ove nars waren ten bate van Frankrijk.,
kwamen de EUropeesclie volkeren in het veld. De nederlaag van Napoleon beteekende in: de oogen der vorsten ook
den dood der vrijheidsgedachte. Op het Congres te VnTeenen
teekende de Heilige Alliantie de kaart van het nieuwe Europa, zonder rekening te houden met eeni,gen ïmolkswensch;
de vorsten zagen in dit Heilig Verbond Slechts een • onderlinge verzekeringsmaatschappij voor hun troon. Doch al was
de omwenteling. overwonnen, haar ideologie was niet gestorven. Deze werkte als een zuurcteesem door in het volk. Degenen, die de vrijheidsgedachte als ideaal nastreefden, zagen
uit. naar Frankrijk om zijn voorbeeld na te volgen .en ztiln
idealen na te streven. Dat de wensch tot aansluiting hij dit
(*) De cijfers verzenden naar de nota's, die in een afzonderlijken bundel,
derde dezer uitgave — verzameld werden.
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gedroomde land der vrijheid brij velen levendig was, is vanzelfsprekend.
Zoo -waaide de liberale gedachte — het huldigen der onvoorwaardelijke perwonlijke vrijheid — als een oproervaan
over Europa. 1)e krachten, &at: de om vvegteling ontketend,
stoorden zich' niet uni het Heilig Verliond, en veroorzaakten
-een uitbarsting, eerst in Frankrijk, dan in België. Het valt
opsdat het 'juist ook het Fransche element in Zuid-Nederland
— de Walen — was, dat de revolutie goed gezind was.
Het Vlaamsche deel bied onverstoorbaar en nog. lange jaren
loyaal, al eischte het -- en niet nadruk — grooter vrijheid
Op, dan koning «Willem I hem toestaan wilde.'
op afstand gezien, is dit zeer verstaanbaar. Die onvoorwaardelijke vrijheids-gedachte bracht immers, onwetens weliswaar,. maar toch werkelijk de machtige natu.urkrachten
van het nationalisme in beweging. De Fransche overheersching. had in Wallonié etm, vaak onbewust, nationaal gevoel wakker gemaakt: aansluiting bij: Friankrijk werd er
teschouwd als een natuurlijk. iets, als. vanzelfsprekend; wat
het ook was. Eens die elejnentaire kracht wakker, kon een
Nederlandsche Staat haar op geenerlei wijze voicléening
schenken; alles, toegeving toowel als teganwerking, sterkte
haar. 1-let Walschea element moest het koninkrijk der Nederlanden doen uiteenspringen. •
Zoo zag markies de Ia Tour du Pin het in, toen hij schreef
in 1815: « Ce niariage de convenance eest fait sans aueuu
amour de part ét d'autre, et il est douteux qu'il fera le
bonbeur &auditie des deux partie's » (1.).
• Nog scherper teekende de Gostenrijkáche gezant, baron
von Binden, in 1818 aan: « De zaken gaan hoe langer hoe
erger. in het binnenland,. en de minste schok uit het b ti Itenland zal voldoende' zijn om het .2eheele kraain. Ineen
te doen vallen » (2).
Het heropleven der revolutie in Frankrijk zou voor dien
schok zorgen;
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Hét Vlaarnsclie element stond echter heelemaill 'anders
daar tegenover. Doch vier- h.o.nderd jaar onderdrukking door
vreemden, vier honderd laar lang speelbal: van Europa
hadden .. de Vlaamsche. zelfstandighéidsgedachte gedoofd.,
De vereeniging .met Holland begon •rpnd 1830 vruchten te.
dragen én een nationáal gevoel begon zich 'te vormen.
noch dit begon eerst, toen de Belgischo omwenteling uit,
béak. Tegen zo'n Storm kon liet niets: •het volk was Dm.
.totaal .onbewust en onmondig. De leidende :standen .waren.
Omtrokken met de Fransche cultuur 'én Fransche- ideologie en vroegen niets beters dan zich op sleeptouwf te láten .
némen door liet Franseli-voelende Wallonië. . •
• é. .moet bijgevoegd, dat cie geestelijkh.eid, toen • almachtig
in 'Vlaanderen, van den 7Seginne. af; eerst onder leiding..van
IVEgr Prins de Broglie, bisschop van cent en Fransciiman„
tegen het. Oranjehuis gekant was, .en niettegenstaande • Mies
aan die vijandige houding trouw bleef, en het katholieke
Vlaanderen medesleurde in die atmosfeer van ontevredenZoo volgde Vlaanderen de Waalsche ialscheidsbeweheid
ging, »el' niet zonder tegenstand doch deze werd spoedig
onderdrukt. Dit is de tragedie van Vlaanderen in 18.30: door
•zijn ontaarde hoogere standen wérd het afgescheurd van.
zijn stamland .en tonder de leus van: vrijheid,- vastgekoppeld .
aan een land wgitraiati .geen band het verbindt, tenzij : de ge- .
heugenis bij toeval door eenzelfde vreemde macht te zijn
onderlukt" 'geweest. .
Juist. wat Wallonië naar Frankrijk . elan :s.baar.de het
grootste wantrouwen in Enpa. Onder. een nieuwei, minder
radicalen vorm werd de omwenteling -in Frankrijk'. .herboren
in 1830. Aan de meeste Europeesche hciven,.kwani deze herleving, even verderfelijk vOor ,als de grootte omwenteling,
door. hare leerstellingen van volksvrijheid, die het absolutisme vernietigden en de koninklijke macht zooveél mogelijk
beperkten en even gevaarlijk door haar. chauvinistische tendenáen, die de Rijngrens en de 'daarmede gepaard gaande
•

Fransehe hegemonie- over Europa opeischte..
Belgische'
omwenteling scheen slechts een Frans' che poging om... ,die.
desiderata der buitenlandsche politiek te verwezenlijken
en was het« voor een groot deel. Vandaar de onverzoenlijke tegenstand van Oöstenrijk, Pruisen .en Rusland, nog afgezien•
van- de familieverbintenissen tusscben deze hoven en het
Oranjehuis.
- Engeland was het gehborteland dier verdachte ideologie.
Voltaire en de «Encyclopedisten hadden •in het • Engelseh regeerin,gsstelsel -het worbee,l4 • gevonden voor hunnen staat,
en hij. de Engelsché wjjsgeeren de grondgedachten hunner
ideologie. Zoo hoeft het niet te verwonderen dat . deze,
hoewel werkelijk veranderd, veel bijval vond in Engeland,
hoe men er ook • de gruwelen der daaruit voorspiuiten:de
omwenteling .verafschnwde en haar imperialisme bestreed.
Met den val van het ministerie Wellington kregen : de .r.laanhangers dier gedachten het heft in -banden. Pabilerst0.1.1•waá
hun man. /ij aren wel bereid een natie te lielyirlideti.,H(tët:
meer daar dit juist strookte met hun`.-Iïelingën,rin • het geval
België-Nederland), indien dit hun eigen, •positie . niet in ge.
vaar « bracht: vándaai. hun medewerking tot. dë...:4fsetiuring
doch: hun doorta s tend ugnjpen om Fralcrijkr.«..té :belette',
van den nieuwen' 'Staat een kolonie or -grensprovincie .te
maken. Ten gevolge van de bestanden in Vlaandéren echter
werd het Belgisch dualisme nergens ingezien, en men sprak
gewoonweg van een '« Belgisch volk », een « Belgische natje »,
enz.; deze uitdrukkingen moeten «gelijkgesteld met « Belgische Staal », en vortuden den grondslag waardp. deze werd
opgericht. Eerst hel bewust worden van Vlaanderen door de
Vlaamsche Beweging -- een itittoiopen en .voortzetten van. heg
Orangisme — heeft n onze dagen onwederleghaar beweizen, dat de grondslag zelf ondeugdelijk is; en daaruit volgt
dat ook het gehOuw,. alle pogingen ten spijt, gedoemd • is tot
ineenstorten binnen korteren of langerenytermijn.« De scheur
die -van boven tot onder doorloopt, kan door geen enkel middel voor goed gedicht wordèn.

man

HOOFDSTUK I

De Fransche Muiterijen te Brussel,
Oogst en September 1830.
La génération actuelle ignore, qu'après .1a chtite de Charles X,
•personne ne songeait en Belgique á renverser le gouvernement
existant, sauf quelques hommes qui voulaient nous réunir á la France. Elle ignore que ce áont des agents karwats, des émissaires de
Ja société républicaine des « Amis du Peuple », qui °at fait éclater
la révolution beige dans la nuit du 25 au 20 Aout, au sortir d'une
représentation de « La Muette de Portici ». Elle ignore que presque tous les chefs du mouvement se trouvaient á Lille et á Valenciennes pendant qu'on se battalt A.Bruxelles.
(Ch. Vict, De Bavay, procureur géitéral honoraire d Bruxelles, Révolotion Beige, 8),

« La révolution beige a eu pour point de départ une étneute
organisée par les clubs frangais, dans un intérét karwats ».
(De Bavay, Révolution, préface),

« Le mouvement n'est pas un mouvement beige, huis un mouvement frangais ».
(id. p. z3».
Les révoltés étaient encouragés par les agents de la Francé, qui.
promettaient des secours en hommes et en argent.
(Buffin, Documents, pref. XXVIII, XXIX),

Quant á la Belgique, ce n'était pas pour la soutenir ..dans son
élan vers l'indépendance, mais pour la conquérir de nouveau que nos
• meneurs ardeats s'agitalent. L'esprit impérial et l'esprit révolutionflair• s'unissent dans ce dessein. On envoyait á Bruxelles des
émissaires chargés .de s'entendre avec les partisans de la réunion
A la France. La « Société des Amin du Peuple » recrutait un bataillon de.volontaires, qui devaient se potter en Belgigité pour y seconder un mouvement frangais.
(Guizot, Mémoit es pour servir 4 Phistoire &I mon temps, II, 94,

Van Halen et mol (4), nous résoletnes de fake remplir de vitriol
les pompes á incendie, de les faire servir par le corps des pompiers et de marcher en avant sur l'ennemi en l'inondant de ce feu
liquide.
(Métnoires du Lieutenant-général Pletinckx, cfr, Buffin, Mémoires et documents inédits 1, 45).

EN 26 Juli .1830. 's •iniorigená werden kirt algetitéene
. Verslagenheid te Parijs de 'koninklijke besluiten (5)
. ;door het g Journal Officiel » . 'en door plakbrieven
. • ..(afgekondigd. De Kamer .,i;ffts ontbonden, nOch krant
noch • tijdschrift mocht verschijnen zonder Molorafgaandelilke
goedkeuring, OM de .drie Maand te .vernieuwen; • de kieswet
was -afgeschaft en vervangen dOor een stelsel, dat teruggreep naar 1814; het kiezerskiott;ps was sainengerbgpen legen
h en 18 .September, de Kamers Voor 28;. ten. Slotte namen
soOnlige..Staatsra:den, door . het ministerie Afartignat.:..ve.
*Werd, opnietrw..linn vroegere bediening op.. :...- • • : . ...• .''.
Lrete: •Fesluiten seffonclán op gaande wijze d0 .« Charte.»•
(gröndwet). Art.if van:deze grOdwet bepaalde inderdaad, dat
de Franscben, in perszaken, zich, lig:resten schikken naar de
wetten, doch niet naar de ordonnantiën. •ni% bepjaalde•
dat de samenstelling van het kiezerskbrps zou -geregeld 'Worden dabt de wet, doch sprak niét van ordomiantièn. Att.(50
tiepaalde, dat de koning de Kamer der VOlksver.tegenwiogrdigers kon ontbinden; daarVar echter was het niolodig, dat
zij bijeeágekomen was, en de Kamer .samengestelct; voor het
lifeenkomen en hé( samenstellen van de Kamer is et niets
noodig dan • een .- verkiezing: Welnu,' nergens; bepaalde de
igon.dwet, dat de . koning de. verkiezingen kon verbiréken': . - •
fret eerst was de pers tetröffen..c.ltior de odQnnantiën van
'dei, 25,. en. zij. Nood Ook :.hiet..e.erst- .tégeinstand: een protestade
verscheen .op 26. Thiers, toen opsteller van de «ti ntational »(:,
had .ze:gesChreven en Vier .en veertig •dagbladschrijvels 'bie;dden • ze onderteekend. Ze eindigde in dezer voege: De reigeering verloor tip ;heden het .wettelijk karakter, dat tot
gehoorzaamheid verplicht ; wij: ti weerstaan haar, voor, wat
Ons Lietreft. Aan Frankrijk le oordeelen," boe ver zijn eigen
weerstand zal gaan.
D'eze :oproep tot de otnwenteling Vond gehoor (6): Denr,
zeilden. dag. 'wierpen benden gewapende mannen, barrikaden

op en verbrijzelden de straatiptaarns toin de troepen in hun.
bewegingen. te. .beleimmeren. Op . 28 sloeg de omwenteling.
over naar alle stadswijken .van Plarifs; op 29 waren de omwentelaars de stad meester. .Generaal La .Fayette,..die het be-. vel Over de burgerwachten aanva'ard hai.d,«- :bezette het stad- • •
huis. Op 31 verklaarde hij. aan .den hert dat
hij, gezien de onmogelijkheid de constitutie ..der Vereenigde • .
Staten in Frankrijk toe te piassen, een • konipg... Zou • erkennen, omringd door republikeinsche De hertog stemde, daar ten volle mede in. • Op 3 Augustts..kiadden
Charles X en zijn zoon afstand gedaan van den troon.
gunste van den hertog van BOnleaux, Charles''. kleinzoon;
zij, -vertrokken over Cherbourg naar Engeland. Op.] .•
de Kamer der •Volksvertegenwoordigers de v•Jran.deitijie.IN•-;
in de « Charte» .aan te brengen, goed en- noodigdo Oh' ..4er-tog van Orleans uit den titel van koning der Frinschen aan
te nemen, na de verandeale Chiarte» tehebhen bezworen:£.71:
Op dit tijdstip was .Brussel ten volle in.. beslag genomen
door de eerste. drielaarlijksc'he tentooinstelling van 'cie voor t brengselen der nationale . nijverheid. Deo.. belan,prOdOn;40gebeurtenis, opgeluisterd dot een reeks .feesten en cpticer,
ten, :Vood duizenderlei aantrekkelijkheden -• aan de talr ij ke
.ivreemdelinigen ...aangelokt door deze geheurténk NoC)it.. had
Brussel er blijder en levendiger uitgezien,. notiic • was een •
plechtigheid van algemeen nut zulk een- prikkel geweest
voor private vermakelijkheden-CS). Den 10 Augustus triok de
koning naar Brussel om de tentoloinstelling te bezoeken; heli
Nolk ontving hem hartelijk, wilde zelfs- zijn i-ljtuig. voort
trekken Til het igeteele land prees men 's konings wijs-. •
biel.d(10). De voorn.aainste grieven der oppositie waren her- •
steld. De .Juli-opstand heeft in de Nederlanden. geen wanorde.
veroorzaakt (11). «Le Politiqu.e », de kriant door Lehean,,
!Devaux, en de twee Rogiers opgesteld, en versclibende té
Luik (12), schreef na den val .van Charles X:. gelukkig de
ivOlkeren, die tot geen zulke yreeselijke uitersten gedwongen •
4

werden:. Wij helakjoren tot dit getal. De *ettelijke weg staat
Ons open; Meer dan ooit blijkt uit .de tegenwoordige gebeurtenissen. dat het welslagen van een wettige, vreedzame
ernstige oppositie zeker is (13). — En dit gevoelen werd algemeen . gedeeld (ti).
In. «.Le National » (Parijs, redactie: Thiers Carrel,
net, enz.) werd beweerd, dat België, daar het Frankrijk aanstond en binnen zijn natuurlijke grenzen lag, door Frankrijk
.
niet volle .recht uitat ingepalmd • wortien(.15)...
, De leiders der Fransche partij, o. a. Gendebien, . Charles
en Firmin. Rogier, De Brouckez:e,. de.:Stassart, Le .11on. Van.
de Weyer. de Fransehe generaal Mellinet (die naar •Bruss.el•
was 'moeten- 'vluchten", besloten een • omwenteling te. doen
uitbreken .ont . België Met Frankrijk te .vereenigen, .en. áan.
dit land de Rijngrens .te bezorgen (16). Van Frankrijk 'uit.
kregen ze aanmoediging van La Fayette,. L'amortpie, Mauguin, gen. de BichémOnd, wier partij te. Parijs de macht.
veroverd had en die hetzelfde doel: ..deRijngrens, nastreefde.
»De Fransche regeerifig, steunend op de inlichtingen dooie
haar gezanten verstrekt(17), datht' er eveneens zoo over. De
duidelijkste uitdrukking der innerlijke tegenstelling Neder
landen -Frankrijk werd doio.r Verstolk van Sic:tien, minister
van •buitenlandsebe zaken, in een lang verslag neergelegd:,
« In de oprigting van 't koninkrijk der Nederlanden ligt het
denkbeeld van natuurlijke vijandschap tusschen hetzelve en
.Frankrijk opgesloten:. Het werd gesticht on Frankrijks Nijátor
delijke grenzen dobr een genoegzaam.. sterken nabitur af te
sluiten. Intusschen heeft Frankrijk. België geenszins ver
geten. Een. bezit.•.7an. 18 .jaren deed ér. de waarde van .op
prils" stellen. Men. geraakte vertrouwd met. de beschouwing,
alsof de. natuur de Zuidelijke Gewesten bestemd had om het
lot • van Frankrijk .te deelen, en de • kosten aan de dokken!
en de versterking van Antwerpen verspild, maken het verlies dubbel gevoelig. Geen wonder dat te Párijs de uiterste
partijen, de apegtelijken. en de ultra-liheralen, het op dit

stuk eens zijn en de « Gazette de Franco » Belgiën. openlijk •
terugeiseht, terwijl dé generaal Sebastiani in de Kamer der.
. Gedeputeerden dezelfde taal voert » (18). •
..De regeering van Louis Philippe durfde, noch kion open - ,
lijk optreden in dezen in (19). doch de 0:ppositie (le parti
du mouvement) trad des te .driester op. zoiolang zij liet heft .
niet in -handen tree&
De Belgen, leiders der • annexatiepartijr, onderhielden
drukke 'briefwisseling met de hbolden der Fransche annextomisten(20). .
, Den 2 Kir 3, Attgustns schreef 'Alex; Gen.debien naar Parijs
om een afdoend antwoord op de vraag of men de Rijngrens
wenschte, en verzekerde volledig welgelukken zoo het tot
Open strijd kwam (21).
De Brouckere, LéTion , de Stassart, De Langhe wenddr?n
dringende zaakbelangen vOor, en vertrokken in.' aller heast:
imar Parijs. Ze kwamen er 'aan den 5Augustus,':met
de regeering over hare buitenlandsphe politiek te.-pi.iderf,'
vragen. Veel meer uit .heerschzueht dan uit• vaCteMaildsljerde;••
veel meer 'bezorgd .om hun; eigen heb:Inge:á.' dan om die vaa
hun land, :verwaarloosden. ze .niet een beweegéedett..110:400r......
Frankrijk de "aansluiting van België te deti::40..V.atetten.. Met
hetzelfde doel wendden zij: zich tot La..F.giyette; lot gen.L4amarqu e en tot Odilon .13hrrot(22).
•
« Wat wilt ge •antwloorden», schreef generáal Laviv.hestine,
kleinzost. Van Mine Génlis, in de eerste dagen van 3.831, .
«'aan .mannen -als de BroUckere en Surlet de Chokier, die
wanneer men hun spreekt van den oorlog en al .zijne gevoken (23), Uitroepen: Indier Iet -nOodig is, zullen wij! onzen
laatsten penning en ims laatste kind 'geven en wij zullen ons
niet beklagen indien het is voor koning 'Louis-Philippe en
voor Frankrijk, alle duivels! » (24). .::•••••',?..-.• •
D'en 7 en 8 augustus vergáderden vettidene leiders; der
Franschgezinden in de. bUreelen van. «Le Courrier des
P•ays-Bas » 'om _te onderzoeken welk 'voordeel er te trekken

was uit de Fransch,e Juli-Omwenteling. In. deze bijeenk00- 'sten, waáraián Gendebien. en andere ifoogeze,gde Belgische
patriotten deelnamen; werd besloten met algemeenheid van
stemmen, Op één na, tot aansluiting van Bel.gió-' bij
Frankrijk (25).
Den 15 Augustus verspreidden de aan,hangers der...annexa. lie-gedachte In overvloed in de straten van Brussel, .strood.biljetten, waarop stond ciFranschenl, gleti stap, en Bielgié is
het uwe! » Men hoorde roepen: leve de Fransdhen, leve de
vrijheid! (26;
nen 15 Kugustus trad Gendebieli in betrekking met een
geheim .agent der. Fransche regeering, gewezen secretaris
'Ivan graal Celles. Deze !agent • verzocht Gendebien -de .hoofdleiding van ge op handen zijnde omwenteling 1.6p. 21Qh1
te nemen en de uitbarsting • er van uit ie stellen,- tot dat
Frankrijk in staat zou zijn tusschen te komen. Hij legde den •
betreurenswaardigen toestand. van • het Fransehe "leger uit,.
en de daaruit volgende noodzakelijkheid ten minste drie.
maand op de herinrichting te Waelten (27). Vrouwen werden gebruikt om • de briefwisseling over te brengen, daar de
Nederlandsche politie scherp toezicht uitoefende op alle reizigers, die 'uit Frankrijk kwamen (28).
Den 15 en 17 AugUstus grepen ftieuwe geheime bijeenkom-, .
sten plaats in de bureelen van « Le Courrier des Pays-&s »;
daaraan ntmen deel o. a. Gendebien en Van de. Weyer.
..
werd beskiten de omwenteling uit te stellen .(29). •
. Den -21.5Yugustus vertrok Gendebien, Met instemming
-politieke. Y'riendttigt naar Parijs Om den steun •der Franshe
regeering te vragen(0). Vooraleer BrliSSél te verlaten had .
hij aan de krant ele Beige » een brief geZonden, waarin
Mij! .0. a. schreef: elle Belgen 74jh overtuigd' dat zoo zij
op heden met Fretbrijk' vereetiligd waren, zij • .diens lot in
alles en voor alles- witten 'doelen » (31). •
Dank zij de ttissebenk'omsf van baton -de StasSart(32).•
kregen 'De Potter, Tielemans en Battels, die verbannen wa-

ren en op .weg naar Zwitserland, • toelating om: Frankrijk. •
binnen te komen. Bik hunne aankomst • te 'Palts werden -m• •
Ontvangen door de Bethune, Louis Bellet- en Heat, nanieni:.•:
generaal La.Fayette. « Le Cdurrier des Pays.-Bas vertelt, dat
ze door den generaal als broeders ontvangen. werden, en •
dat de• generaal verklaarde ze -reeds lang te verwachten,
en •te wenschen dat de Fransche :03i:wenteling dok in Belgié
zou gevolgen hebben, waarop hunne begeleiders geiden, dat
zij tot hun spijt likt hadden kunnen deel •• nemen - aan. de
. ~wenteling (33).
Zöoi ben ik dan •in Frankrijk, verklaarde De. Pott9r in een
brief aan de krant «Le Beige ». Eergisteren .heb
eerste' maal de roemrijke FransChe vl Wedergezien;
heb haar met teedere aandoening begroet. Sitidsligistereil
draag ik, evenals..Mijhe medeplichtigen, 4e diiek!eitrige. ko•
kardei(34). Later schreef De Potter.: «Niooit zal • ik 'ijern.
druk vergeten welke de eerste driekleurige vlag, dielk.:-aan
de Fransche• grens zag, op Mij maakte »'(35). Kenme~....
Zijn deze zinnen uit «Tje. Clourrier des •Pays-Bas
«-ölge
vrienden ontvangen. Voortdurend het bezoek van... ho*.
geplaatste Parijzenaars? 'die hen kómen. "geluk wenscireg,- Op
de soirée bij generaal La Fayette..hebben ?,e kunnen-trepler,i
ken, dat heit grootste deel der dégutés uit de bverwinneide
partij', de Belgische oppositie steunen en haar zegepraal
wanschen ( 36).
Op een banket, den bannelingen aangebtoden, bracht De.
Potter een heildronk uit Op. de vereeniging van België met .
Frankrijk t 37). Tieltmans schreef tla,g Heer de Giamiond:i
«fflp dit zelfde °ogenblik .ton men tien. duizend Franscheri ••
bijeen kryg,en om naar België ép te rukken' >.) ( 387. •
Ware de Fransche regeering niet, weerhouden geweest,
~dat za eiken rkog moest vermijd" zij had de .Zu,i4e,lijke
Néderlanden.'kunnen annexeeren met 0:het. 'aandringen van .
uitzendelingen, die zich gek noemden,. te *ijzel en hunne
wense,;hen te doen • doorgaan !als .deze van geheel h'et volk.
•

De partij. van. de +annérPtie, .die de worzichtigheid derFransche diplomatie verachtte, besloot de omwenteling In
België, te doen doorgaan, otin‘ het zot) met Frankrijk te vereenigen. Aldus hoopte men Louis Philippe te dwingen, hem
te. doen tusschenkom.en in de binnenlan.dsche aangelegen
hÇden van het koninklijk der Nederlanden, waarvan het
Zuulerdeel bij Frankrijk zou geVoegd Worden. Daarom stuurde de «Société des Muis du Peuple de: voornaamste der
paiijzer clubs, talrijke nit7endelingen naar. Brussel, o. a.
P. Er. Pesez, handelaar te -Parijs, Wet vereerd met het I.rzeren Kruis (:59), vichmte de Cuthat, BOUT sou, ei.az.,(4(J). Deze
stelden _ zich in betrekking met de handvol Brutselsche annexionisten, en konden zonder rnbeite hun aanslag voorbereiden met als doel, eeuwig-hetzelfde: de Rijngrenr.s..en de
daaruit vloeiende annexatie van 13elgié: Het was -omzmens
de . voorbereiding van den Franschen • aanslag te Risqu'onsTont in 1848(41), De • Fransche uitzendelingen •leelen geld
uit om den opstand voor te bereiden, die te Brussel moest
uitbreken en België bij' Frankrijk voegen (42). Ze . verbroederen met • de vele Fransche politieke .bannelingen, die te
Brussel een teevluchit• gevOnden .hadden. Dezen verhoziptèn,
dat zij' naar Frankrijk zoiiden mogen ierugkeeren als gevolg
der Juli-ijmwenteling, en waren geheel bereid de Fran.schë.
kuiperijen te ondersteunen, daar Zij toch niets. te 'verliezen
doch alles te winnen haddenr,(43). De driekleurige kokarde
droegen ze op oipyallende manier 'op straat en in . openbare
plaatsen; zij voerden ep hogen talon • gesprekken in theater.
en in koffiehuis over de Vrijheid, de Rechten van den Menschiá
de glorie van. de Jcnge Republiek en het .Keiterrijk, de gra>
to 'toekomst. van Jong Frankrijk; ze 'beschouwden België* en
Ritin'and .als een erfdeel van Frankrijk(44). Het toosiralant
van verscheidene ;Fransen.° zaken, o. a. die -man Bertrand in
de Magdalenastralat, Waren bedekt met kokarden, linten, sjerpen en andere versiersels met de Fransche driekleu.0(45)..
. Een eerste oinwentelinigspOging mislukte, want verre het
•

talrijkste deel "van het land begeerde hoegenaamd geen 'aan.
sluiting bij Frankrijk. Dit bleek uit het volkomen misLukken der inschrijving ten voordeele der verwanten van
de slachtoffers - der Juli-omwentéling(46). De leiders lieten
zich echter niet «ontmoedigen en hadden de stoutmloedigheid,
door plakbrieven, aangeslagen-den 22 en 23 Augustus, de Omwenteling- voor .den 25 aan te kondigen. Op de plakbrieven.
stond « le 23 feu d'artifice, le 24 illmnination, le -2:5 réválution » :(den 23 vuurwerk, den 24 verlichting, den 25 Jomwe.nteling)(47). •
De omwenteling brak feitelijk uit den 25' Augustus, 's avonds,
en begon met brandstichting. en plundering. Van de eerste
•uitspattingen af . werd .naast den kreet « Weg met den koning! », .panhoudend, uitdagend geschreeuwd « Leve Franktijk? Leve de Franschen! » (48). •
Den Woensdag 25 Aigustus 1830, ging in de Muntschouwburg de « Stomme van Portici ». Daar "waren geen •andere
dan ..de" gewone toeschouwers,. en er gebeui'de niets .danfhet
bis-roepen bij. sommige toespelingen. Op de Muntplaats "eebterf
.waren "er een-heele reeks tronién .die men .daar «gewoonlijk
niet te zien --kreeg. .-Daár Waren de oproerrnakérs."-verga...'derd(4.9). Rond tien .uur, voor het eindigen der vo*stelliiw,
'44 aangevoerd. door verscheidene .Fránschen en. oenige Belgen,
.die riepen: c'Vive-39. France! A; bias le rol! A bas 1e .forgi.at
libéré » (Leve Frankrijk!' Weg met den koning! Weg met
den vrijgestelden ga1eiboef0(50),. trok. een bende naar de
Wolvengracht, naar de drukkerij' van « L'e "National »; Libry
Bagnano WW. immers een der opstellers van dil' blad. Ventters en blinden werden verbrijzeld, en men poogde de deur
in te leggen, doch te vergeefs; de vensters waren te hoog
en te nauw om een man door te laten. Dit scheen-dell9roermakers, die zich nog heel bedeesd voelden, te 'ontmoedigen.
Rond hall. elf riep iemand:' naiár het huis van I.,ibry Biagnaoo,
hier woont hij piet! De woelmakers verlieten. " terstond de
Wolvengracht; sommigen trokken langs den Wiarmoesberg en
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de Bestormstraat, anderen langs -de Muntplataits naar de
blagdalenastraat. Nevens de plaats .waar op heden de Magdalenaniarit is, lag het buis .en de boekhandel v'itn Libry
B:agnano.
Een der benden had de vensters il:erbrilield en de blinden .ingeslagen bij burgemeester Wellens. en 'kwam omtrent
te gelijkertijd met de andere( bende vklo6r den beekhándel.
De woelmakers groeven terstond de kasseisteenen uit, sloegen deuren en venster in en drongen in huis. Libry was afgelukkiglijk: !min ..een venster op het tweede: had
Men .een bezemstok bevestigd, waaraan een strop• hing. Daar
ze ',hunne woede niet .konden botvieren op Libry zelf,. verwoestten de woelmakers alles. Meubels, . uurwerken,. ber,Iden;,
alles werd de vensters iiitgeworpen en vernietigd.
Opmerkenswaardig is , dat, toen iemand in het Neder:landsch- een bevel gaf, hem toegeroepen werd «en. frangaid
en fran.eais! gransch. spreken (51). Men "drong. de» »kelders
binnen 'en dronk den wijn uit, al drinkliederen . zingend,
schreef C. J. Mackintosch, een ooggetuige(52).- Hen .sleepte
Oud papier weg, dat per gewicht verkocht werd, en• zello
.den trap; het deel der. « Grandes. Messageries », •.itai.tian • den
b6ekhandel paalde, werd eveneens verwoest. 'Dit alles :was
bet Werk van een driehonderd woelm.akers, die dertig uur
aan bet werk blevén, en beschermd waren dooehandlangers,
met geweren bewapend. welke wacht hielden aan s Grasteen en aan den Warinoesberg(53).
Rond half twaalf trek • een aéel der bende, die' het •huis
van Libry plunderde, naar de Berlaimiontstrfaat, waar politie.overste de Knijff woonde; waP.roin men hein haatte weet men
niet (54). Op hun weg verbrijzelden de woelmakers, die. •
aangevoerd waren door den Franschman de Culhat(55),
vensters en lantaárnen; in de Berlaimontstr:aat .drongeh .ziji
het huis van de Knijff binnen en vernielden het geheel (56).
Meubels, schilderijen, boeken, porcelein, kortom de heele
inboedel werd vernietigd; j.uweelen en zilverwerk van grote
•
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waarde verdwenen (57,). « Een • halve compagiiie. jagers
der bevel .van den 1.11itenant .Caplaumont gelukte er in: de
movers uit 'het huis van de Knijff te- verwijderen; na twee
van dezelve gedood en verscheidene gekwetst te hebben »(58).
Terwijl -de . bende van Culh'at de woning van den politie-.
commissaris plunderde. viel eet! .andere, die insgelijks gin.
de plundering bil Libry had deelgenomen; het huis van den
officier van justitie Schuermans aan, in de Priemstraat.
de kasseien uitgegraven te hebben sloegen de woelm:akers de
vensters stuk, onder de kreten: « Wil zullen hem doodslaan,
hij moet betalen voor Van «Maanen„ dien hif opstookt! »; zij
gelukten er niet in de deur open fe beuken. Schuermans was
naar de Magdalenastraat gegaan eim te zien -wat er ge,.
b'eurde. Dit was zijn geluk; ware hij tehuis geweest, men
had hem ani hals gebrgeht. Mevrouw Schuermans; die overvloedig weende, vertaonde zich aan een venster, en riep..op
in de handen Van de weeltna-?
haar man; ze meende dat
kers gevallen was. Dhor haar verschijnen Overtuigde zij hen,
zonder het te willen, dat de .agicier ven justitie.arwezig.
Deze toevallige omstandigheid behoedde het huis.-olor.piu. ndering. Men riep: Hij is .niet tehuis; .we. :gaan. . yöórt..De'bende
splitste zich, somMigen keerden terug btijl de .Kgijff,..anderen
trokken op naar ha verblijf.vn Van gaanen.(59).., • •
Rond 11 -uur vergaderde.- een •bende, bngéveer twee honderd man sterk, vóór het .Justitiepaleis. Ze .had aanleiders,
waaraian ze gehdorzaamde en ,die hen zelfs een tijd lang
beletten 'deel te nemen aan de plundering van Libry RagnaL.
Eds huis, hoewel men aan het Justitiepaleis het gerucht
hoorde. Na de ruiten van het Justitiepaleis ingeslagen .. te
hebben, trok de bende rond middernacht langs de 'Strooistraat en den G-moten Zavel. naar het verblijf Van .den minister van Justitie, op den hoek van den Kleinen Zavel .en.
de Kleine Carmelietenátraat. Geen °ogenblik Werd er. gearz.eld, !alles gebeurde volgens een vast plan. Langs het
portier.svenster drongen zij de woning binnen, verbrijzelden
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en vernietigden alles wat zij vonden; meubels en p:aptereli
werden :op. den Kleinen Zavel bijeen gebracht en daar verbrand. Daar dit te lang duurde riep een der ;aianvoerders:
steekt de 'woning in prand! Een vijftigtal plunderaars grepen.
fakkels en. trokken het gebouw binnen; een hoop' rookkotom en de opslaande vlam bewezen mm welslagen. Op den
Kleinen Zavel opgesteld, aanschouwden de woelniakers hun
werk met. genoegen. Het is echter waarschijnlijk, dat geen
hunner den Minister kende 'noch over hem te klagen ha(60).
Tot vijfmaal tüe werd de drukkerij', waar het dagblad « Le
Notional gedrukt werd, tangevallen; le Matste maal gelukten de muiters erin, aangevioerd door een bekenden drukker
der stad, die uit nijd en wraaklust handelde, in 't .geböu*
te dringen: alles werd vernietigd(61).
De benden, die de woning van Lábry Bagnano, van de
Knijff, van Schuerrnans en van Van Mia'anen aangevallen
hadden, plunderden gedurende den nacht de wapenwinIcels
yan. Thompson (St Pietersstr.), COoknans. (Dominikanenstr.),
Muller (Maddalenpstr.) eu verscheidene winkels waar buskruit, lood en ijzer te vinden was. Deze tochten werden uitgevoerd door kleine grhepen van vijftien tot twintig man,
die aan het ordewoord der owaiers gehoorzaamden (62).
Ook White vertelt hoe tijdens den, nacht het oprioer
beerschte (63).
Bond zes uur 's morgens .eischten. benden, na -verscheidene
herbergen geplunderd té hebben, brood en kleederen; bood
Uien eenigen 'weerstand, dan verbrijzelden zij alles. Zeven.
-en twintig winkels en •magatijnen werden aldus geplun•derd (64).
. Rond .acht uur 's morgens kwam een bende,. minstens vier
honderd gewap:ende minnen sterk, bijeen alin het Paleis van
•Justitie. De bendé, voorafgegaan door een trommelaar en
een mode- vlag, trok op naar het provinciaal bestuur, denkende dat de zetel der regeerin.g in dit gebouw gevestigd
was. Het uitzicht der bende was afschrikwekkend; iedereen
•
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ging zich vérhergen en sloot '2ijn. huis.. Het páleis. werd geplunderd en het archief van het kadaster vernield.
Het huis van generaal .Wauthiér, plaiatscOmmlandant en dit
van kolonel. Eversen, die aan zijn. sold:aten hevel gegeven
had te schieten, • werden insgelijks heelemaal verwpest:(65).
Het verblijf van minister van Gobbelschroy werd verschei.•dene malen bedreigd: zoo ook het paleis der nationale nillverheid (66). . De muiters wilden .de voorwerpen plunderen,
die daar tentoongesteld waren, maar ze werden dobr- een
peleton van dertig grenadien in bedwang gehouden (67).
Korten tijd nadien sverd de Fransch'e vlag -geheschen op
het stadhuis en in verschillige stadswijken (8). Toen de
leiders der annexionisten gewaar werden, dat dit verraad
met verontwaardiging dOor alleman werd «afgewezen, yigrvingen ze de Fransche vlag door de oude Brabantsche
ren. ..Het is misschien op . aandringen v,an Louis 'Tbiussaink,
-markies de la Moussaye, Franschen diplomaat, die in alle belangrijke vraagstukken van glien. tijd tusschenkwarg, :dat • de
Fransche vlag werd ingeti-Iokken,. Waarschijnlijk omdat .hij
vreesde. aldus Zijn regeering in opspraak te, kitrengn. Den .31
koitiinigsf'zionen
Augustus verklaarde de !allvaiardiging dobr
. dat, aannemen der. Briabantsche
te Vilvobrde ontvangen,
driekleuren als erkenningsteeken. vOcr de .burgerw.aCht • bet
eenAge middel geweest was om het opsteken der -Fransch'e
vlag te verhoeden(69). • "
Omtrent .elf uur werd de • hoofdwarht van het koninklijk
paleis aangevallen: een cem:piagnie, aangevoerd dobir kapitein Heyerman, peg de muiters met de bajonetten diteen,
zoodat die poging om te plunderen en te vernietigen gelukkigliik verijdeld werd.
-Gedurende den namiddag kwam een bende, met trom «en
vlag, op de Muntplaats. Na drinken •eéischt te hebben in.
het Café Domino, vernielden de muiters het (.4"afé,Suissii, omdat de eigenaar niet onmiddellijk opende. . • •
's Avonds trokken verscheidene benden, .meestal. dronken
•
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mannen. opnieuw naar het huis van de Knijff omdat ze niet
meer wisten wat gedaan. De straat was verlaten én het huis
leclig, •de plunderaars brachten de nibubels op straat en staken ze in brand(70).
.Terwijl deze tooneelen zich afspeelden in stad, waren de
naburige dorpen Vorst, .Ukkel en Anderlecht getuige van
plunderingen; (71). De reden :was een heel andere .dan in
voorgaande gevallen. Renden, gearmd in de kroegen der
.Hpogstraat, samengesteld voorál uit wevers, triakken lop aai
de fabrieken waar Stobantuigen gebruikt werden, • te . vernielen, oindat deze bun brood ontnamen, zeiden ze. Zij' wilden het voor
. b'eekl, van. Manchester navnolgen. Die "benden
vernietigden en verbrandden de fabtiek van Basse(Nieuwlandstr.), .van Rey,. i.inior (Cureighem),'van .Basdevex en Bal,
van Rey senior en Fentin (te Vorst), van Wilson (Cureghem);
41, plunderden en 'vernielden ~mullen meer dan • twintig
buitenverblijven. am. dit van Stok en Carbon, ()kak herbergen en. winkels. Toen keerden. ze terug naar Brussel, en
verwoestten er.de Oliefabriek van Meeus in de •Asenstr. (72)
. Bil het eerste daglicht Van den 27, kwamen opnieuw benden te voorschijn die- wei* en eten vroegen. 'Rond, tien uur
trokken: muiters naar het "Park, rukten de versieringen af,
vernielden de bogen, met groote onkosten opgericht voor
het vuurwerk, en ontstaken "de stukken. Het vuur dreigde"
tover te" slaan naar de booOkn, de kiosken en de Wia,ux-ltáill.
Rond twee uur verlieten eenige groepen het..par`k, en trokken,
Met lange stokken gewapend, naar de Leuvensche straat.
Deze gevaarlijke samenácholing werd gelukkiglijki omsingeld
-in de Hofbergstra-át; de muiters wierpen hunne stokken weg
en vluchtten door de kleine St Annastraat(73). Vrouwen en
kinderen doorliepen verder de straten en bedelden eten.. Zoo
hadden de muiters van de eerste dagen af, te kampen niet
'de volksellende, door ben rechtstreeks veroorzaakt, ellende,
waaronder het geheele land, yooral Vlaanderen; lange' laren
zou. lijden. •
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Maatregels moesten genomen warden. Een proclamatie Man
burgemeester en schepenen had aangekondigd, dat de rechten op.: het gemaal, die nog als. gem.eentetaks bestonden, afgeschaft waren, 'dat de burgers voortolopig belast Waren met
de bewaking van openbaren en privaten eigendom, dat de«
troepen verzocht waren in hunne kazernen fe .blijven. Hierover schrijft graaf yanBi.j.landt, generaal-majoor en. commandant van Zuid Brabant: Maar Wat het verzoek betreft om
namelijk de, troepen in de kazerne terug te doen keeren; dat
kon ik niet inwilligen, eh ik antwoordde dat wij — de generaals die mij omringden en ik — de paleizen wiaarvoloir
wil gelegerd. waren, tegen alle aanvallen en gewelddadighéden
zouden beschermen en verdedigen en ons eer onder hunne
puinhopen laten begraven, dan dezelve te verlaten om ons
in de kazernen op te sluiten (74).
De burgemeester en schepenen kondigden aan, dat baron.
Eimm. van der Linden d'Hoogvorsty op uitnoodiging van 'de
regentie en van de burgers, aanvaard 'had de brurgarwacht
aan, le voeren, en dat broodkaarten zouden 'afgegeven .wocden. door de zorgen vin de kapiteins Oer burgerwacht (75).
In een tweede priodamatie verklaarde de regentie
llet is aan u niet (aan het v.:Ciak vani 'Brussel); dat. men de
relletjes mOet toeschrijven, ontstaan sedert eergistereii, en.
die de stad verontrusten. Zij kininen alleen het werk zijn
!van eenige gewetenlocze mam" vreemdelingen 'in 'tad,
(misschien zelfs in België, ol dié teil minste niet verdienen
Belgen te zijn... » (76).
De « Courrier des Pays-Bas », schreef J.• F. Staiedtler,
ooggetuige van 'deze relletles,. den 28 Augustus aan .prins
Wuguste d'Aremberg, « zal veel moeite hebben om de relletjes, die we bewonen, te doen vfoorkomen als een volksteweging, die wenschen van hek volk: te , kennen geeft,
en die de regeering moet inwilligen » (77).
Vele woehn.akers werden gevangen genomen. De burgerwacht bracht de personen, beschuldigd van gewelddaden,
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op naar den amigo en vandaar naar liet gevang der Kleine
Larmersstraat. De Wargny, onderzoeksrechter,. werd Met het
onderzoek belast. Wanneer deze magistrale: zijn taak beffindigde • den .28 Sept., waren meer dan twee hönderd vijftig
Mannen opgebracht, beschuldigd .deèlgenoknen te hebben aan
plunderingen. Slechts twee en veertig bleven in het ge;vang (78):
•
Reedt van -in dem beginne begreep van Gobbeischroy, die
toen te Brussel was, dat de woelingen ernstig warén. De
raad dien hij den koning gaf werd to laat — ju praktijk
gebracht door prins. Frederik. Doch toen was- het gunstig
°ogenblik volikbij. De minister schreef: « Welke dok de richi9
ting zij welke .het oproer inslaat- zijn sterkte is 'op :heden.
Zee groot... dat de 'onderdrukking en tien volledigen terug?keer van de rust slechts door -de ontpboring van- een belangpijke krijgsmacht Zal te bekomen zijn.... Doch deze macht
zal moeten voorzichtig en zeer om.zichtig gebruikt worden.
Vooreerst is de.wootste inschikkelijkheid ~Ir de B'russelsch'e
burgerij noodig. Het zou niet Mogen zijn; dat de' troepen bij
haar ingekwartierd werden, doch dat Zij!. in de kazernen ondergebracbt werden na gebivakkeerd te hebben in den beginne, hetzij in het P:ark, hetzij; op de openbare plaatsen.)
Herhaalde •en talrijke patrouilles zouden zich er bij: beperken
de straten te doorkruisen. Deze dienst zon eenigen tijd kunnen
duren... Ten slotte, liet bevel van deze troepen zou moeten
toevertrouwd warden aan 'vOorzichtige, 'doch besliste .minnen.
Fret -spijt Me te ~eten zemen, dat dit alles het gevolg • is
van de -zwakheid die men in den b.eginne getoond .heeft (79).
• Den 28 Augustus verscheen een koninklijk besluit, dat de
bijeenroeping der Staten-Generaal aankondigde in buitengewonen zittijd, in Den Haag,' tegen 13 Septemberf(80).
Denzelfden dag kwamen een veertigtal burgers samen
op het stadhais, onder vobrzitterschap van baron deSécus,
lid der Stalen-Generaal. Ze beraadslaagden over de bewoording van een adres, aan den koning te overhandigen door
-
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een afvaardiging, waarvan deel zouden uitmaken Joseph
van der Linden d'Hoogvirst, Felix de Mérode, Alex. Gen4ebien, Frederik de Séc, en Palrhaert vader. Het adres eindigde in dezer voege t « Vol betrouwen in de goedheid .van
Uwe Majesteit en in uwe rechtvaardigheid, hébben de onderteekenaars hunne medeburgers nor Di gestuurd !alleenlijk
OM 'de aangename zekerheid te verkrijgen, 'clat hetgeen waarover igen klaagt even snel zal hersteld zij.it als het U bekend is. Zij zijn overtuigd dat een der Leste middels can dit
bereiken zal Oln het ssMeiireepen der Staten-Generaal » (8:04
Eenige uren vroeger h'ad men een strooibiljet. uitgedeeld
« Vont diii peuple » (de Velkswensch),. die de grieven opsomde,
waarvan men herstel vroeg: rechtzinnig naleven van de
grondwet, zonder voiirbehoad en tonder uitleg in het voordeel van de regeffiting; kifitslag van het 'ministerie Van
Maanen;
voorlotspige. schorsing Van • de rechten o
geslacht, tot aan de bijeenkomst der State&Genertial; — een
nieuwe kieswet, met grooter deelname van het' .volk;
een: wet Op de strafrechterl.ijke
herstel :van de rj.`ury;;
verantwoordelijkheid • der.. ministers; -- een wet dragende
Vestiging van Yiet 'lloOger Hoe in de Zuiderlijke provinciën;
het ophouden der vervlgirten tegen de liberale krantenmannen; — _vernietiging van alle politieke".~ordeelingeni
b'rooduitdeeling aan glle -arme. werklieden tot Z'é opnieuvir,
kunnen werken (82).
.
Geen enkel dezer griev.en kon e-en omwenteling verrecht-.
vaardigen. Meer dan een politiek programma voos het niet.
'Het valt op dat .er in dit vlugochilft geen spraak is van de
zoogezegde verdrukking der .FransChe taal, noch van de
dogezegde onjuiste verdeeling der 'openbare bedieningen),
noch; tuinder van bestuurlijke or andere scheiding. Wie beweert, — zoo sa:rijgt White terecht, — dat er een alganieene
wensch was naar vereeniging .met Frankrijk of zèlfs,
naar. volledige afscheuring van Nederland, weet niets af van
de volksgesteltenis te dien tijde. Niettegenstaande den korten
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triomf» van het geptrapel en het verwijderen der 'koninklijke
insignia, was er geep. .ander spohr van vijandschap tegen
het vorstenhuis; niet geen woGra werd gerept over scheiding.
De geheele pers drukte openlijk den wensch uit van een
herstel der regering, mits sommige toegevingen, die het
geiheele land. rond den troon zouden scharen (8&).
op, het einde van Augustus waren er geen twintig menschen in Brussel, die aan de mogelijkheid van een scheiding,
zelfs van een bestiiingijke,. tusschen Noord en Zuid delobif,
den (84). 's Zondag 29 Augustus .had Brussel zijn gewooá
levendig en blij uitzicht lieéwonnen(85)..
Bij het nieuws der gebeurtenissen te Brussel ~en rel.
letjes en plunderingen plaats in .Wallonié. In de meeste der.
Waalsche steden werd de Fransche vlag uitgehangen. Te
Herve werden bakkerijen geplunderd(86).. :Te BarchOn werd
een hoeve geplunderd, graan tm andere voorraad 'mede
genomeii‘87). Alhoewel er gee. n echte gewelddaden plaats
•grepen te Luik, werden de Cockeritlwerken te Seraing.,
waarvan de helft, naar men zeil; aan den koning boegehoorde, bedreigd; de werklieden echter zwoeren htui fa.
brieken te s verdedigen, en zoo ontsnapten. deze (88). De weelderige • nifterheidstad Verviers, waar' de plaatselijke bezetting
niet voldoende sterk was, was gedurende twee drie dagen
ten prooi aan grote wanordelijkheden. De koninklijke en
' gemeentelijke insignia werden afgerukt en de Fransche drie,
kleur werd in hun plaats op, het gemeentehuis uitgehangen.
Bet gepeupel, bezield met.. een rhekelooze vernietigingswoede, b:edreef • de meest-bekedigende uitspattingen onder
verschrikkelijk gehuil en geroep naar -vrijheid. De hUizen der
belastingsbeambten en dit van een rijken notaris werdengeplunderd en verwoest Verscheidene werkhuizen werden
gebeukt en de machines verbrijzeld. KOrtont, de schoonste
inrichtingen deriVesdervallei waren met 'vernietiging bedreigd,
tot de voirnaamste burgers, van 'den eersten schrik bekomen,
•
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een .C.Omité van Openbare Veiligheid vormden en de bur-.
gerwacht. opriepen (89).
De Fransche vlag werd ontplooid te Jeminappes, te Fratneries, te Paturáges (90). Te Dolornik verschijnen in de straten Fransche vlaggen en driekleurige kokárden (91). Te
Mons roepen de • woelniakers « Leve de vrijheid! Leve de
Fransche kokarde! » (92). Alexandre Gend.ebien, die zich den
26 Augustus in de stad bevond, ging Zijn vrienden opzoeken
.die allen de Fransche vlag wilden uithangen (93). Te •Theux
kond de Fransche driekleur insgelijks vo:or den dag. De 'bargemeester, daarmede getooid. trekt naar Spa, vergezeld :van
een dertigtal 'mannen, voorzien van Fransche klokardea en,
dragers van een Fransche vlag(94). Te Binche willen de
burgers insgelijks de Fransehe vlag uitsteken (95).
• Te Luik poogden de woelmakers "de Fransche vlag 'op te
dringen, doch de burgerij verzette er zich tegen. Bij de bespreking over het adres aan den koning, zegde de Geilache:,
«Te Luik heeft de burgerij de oude Luiksche kleuren. kleu!-!
ren die alleen de stad betreffen, aangenomen, alleenlijk omdat men haar de Fransche kleuren wilde opdringen ».
Den avond van 31 Augustus hitst de Franschnian
les Rogier het volk iom om. barrikaden 9p te werpen. Onder
zijne leiding plunderen de muiters een wapenwinkel, en
hij' geeft aan den eigenaar. een ontangstbewij in MAM
van liet volk ». De Franschinan Ch'azal, die vara Brussel
komt, spreekt tot het volk, en verzoekt het naar Brussel
op te trekken (96).
Chazal vertelt zijn. !aankomst te Luik, in gezelschap van
Bell-Pellafinet, die gediend had In Amerika en in Italië: op
de theaterplaats bevonden ziéh Charles en • Firmin Rogier,
Lign.ac, Lebeau en verscheidene andere hunner vrienden..
Chazal sprong iop een ton en sprak een redevoering uit Op
deze tribune. Zijn rede werd op wilde geestdrift onthaald;
en alle toeborders • gaven hun. woord naar Brussel op, te
rukken. Charles Rogier, die nevens de ton stond, was ver•
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schrikkelijk opgewonden, juichte zijn gezél toe, en riap hein
te midden het gerucht: «Zeg "hun wie ge zijt, want ze kennen u. niet ». Nadat de bijvalsbetuigingen eenigszins gestild
waren, riep Rogier uit t « Hij die .0 spreekt is de zoon van
een der glorierijice.., bannelingen, die wij bewonderen en vereeren 1(97).
De. Luiksche Muiters wilden Charles Rogier verplichten
hun aanvoerder te zijn. Charies • Iltffler weigerde. Op zekeren dag kwam hij naar de htuweelen van. « Le Politique
bleek en ontdaan: men bad hem, onder bedreiging van een
pistool, doen beloven naar Brussel op te rukken aan het
hoofd der Luiksclie viijwil1igers. Lebeau wilde zijn vriend
ontraden die belofte, 'Anet geweld ontrukt, na te koimen..-'s Anderen daags echter trok Rogier naar 'Brussel op, in gezel-schap van zijn vriend. den Franschmlan Lignac, en aian het
hoofd van een , honderdtal mannen (98).
Te Bruigge greep op 29 Augustus, tengevolge van de ont.snapping van een twintigtal gevangenen, een oploop plaats
..vióór het gevang. Om negen uur blokken de woelmákers naar
de markt; daar men hun .te drinken weigert, slaan zij) de
ruiten in van de Letterkundige Maatschappij, en in het
gasthof •Cranenborg, waar zij de hand leggen op een tonnetje -brandewijn dat ze onder elkander veateelden. Daarna
rikken ze op naar de Kathelijnestraat, waar Sandelin.woont,,
de voorzitter van de. burgerlijke rechtbank, die hinlangs verkozen werd tot lid • der Staten-Generaal en als dusdanig de
Muelenaere, een .« patriot » vervolgen had.- De. deuren van •
het huis werden ingestampt, «de ruiten • verbrijzeld, de meubels buiten getvorpen en in brand gestoken. De vrouw 'van
Sa.ndelin met 'haar kind kon Vluchten; Sand.elin. 'zelf was niet
tehuis. De woelmakers worden door de burgers uiteengejaagd.
Doch 's anderen daags staken •dezelfde mannen uit het gepeupel den brand in het. huis van Sandelin en in het mijl,
tair gevang. De tusschenkomit der troepen stelde een einde
aan deze uitspattingen. Voor het grootste getal der deelnemers
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was deze . « manifestatie » slechts een reden om te faun-,
deren (99).
Met uitzénderin2 van Brngie, Meel 'heel Vlaanderen "teni,
volle rustig, vat meer opmerkelijk is als men: zich -herinnert,,
dat de petitionneering van hier uitging. Gent, zoo rijkelijk
bedeeld door de regeering, voelde heelemaal geen genegenheid voor de Brusselsche woelmakers: Antwerpen ook bleef
kalm.; een begin var roering- ontstond,• doch werd terstond
!onderdrukt. In de weelderige en nijverige stad vreesde da.
bevolking onlusten, en steunde ten volle de regeering(100).
Den Maandag 30 9ogst .kwamen in Den Haag 'aan: baroni
Josef van der Linden il'Heogvorst, graaf Felix de Mérode,
Alex. Gendebien, .Frederic Sems, en"Palmaert vade,r. Zij
vroegen audientie aan den. koning.; Nauwelijks een half uur
later kregen zij cén gunstig antwoord. De koning ontving de
efigevaardigden met welwillendheid. Nadat Gendebien het
adres voorgelezen had, 'antwoordde de konin.g zeer .verheugd
te zijn de wensehen van de Veertig voorname grusselsche
ingezetenen te • hebben. voorkomen &lor de bijtenoeping der
• Staten-Generaal 'tegen 13 September. Dit *as het zekere en
«wettelijke middel CM de wenschen van alle doelen ván, het
koninkrijk te kennen en er aan. te voldoen, om de . klachten.
te vernemen en .de middelen te zoeken. om deze -te ttoeá.
ophouden. Toen begon de bespreking 'over do plinten welke
de algevaardiging, valgens haar opdracht, :aan -den koning
Moest mèdedeelen. Voor wat de ministerieele verantwOlorde.
lijkbeid en het onderteekenen der- wetten "betrof, zegde de
koning .dat de grnndwet •Met de theorie van sommige ‘inornánie ingezetenen niet overkwam. Deze kon juist, zelfs nuttig
zijn, .doe.h. kon alleen in zwang komen door een verandering
.der grondwet,: in overeenstemming met de Staten-Generaal.
Daar een buitengewone zittijd begon op 13 Sept. kon er een
oo•stel in 'dien zin evenals vototr al het overige dat nuttig
of noodig geoordeeld was. 'ingediend Warden. Bij de-- vraag
tot afstellen van sommige ministers, vooral van Van Maanen,
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bleef de koning vriendelijk Hij deed pmerken dat de grondwet hem de keus van zijn ministers overliet; dat hij geen beslissing nemen kon zoolang men scheen .hem te wijlen dwingen: dat bij te veel hield aan de ece der koninklijke waardigheid om schijnen .toe te geven aan. druk Met het mes op
de keel. Hij liet nochtans dorschenleren dat 'hij over dezen
wensch zou nadenken. Ten (overstaan van het Hooiger Hof
verklaarde de koning dat het alleen na rijp beraad was, dat
men de zetel er van bad !aangeduid; ten :andere, hij zou zich;
Met de zaak bezig houden .en 'aan alle belangen pbgen voldoening te schenken Wat de ongelijke vordeeling der Pedieningen in staatsinrichtingen en !administratie betreft,. zegde
de koning dat het moeilijk viel iedereen te voldoen; hij Z011:
zich met de zaak bezig houden mocht: de orde hersteld was.
Vóór alles was het" noadig dat zijn 'zonen, de Prinsen, h,u'nne
intrede te Brussel zouden den aan liet hoofd hunner troepen, om de toestand van schijnbare onrust te doen 'ophouden:
daar de koning niet k.rn toegeven, tonder een verderfwekkend,
voorbeeld te bieden aan de andere steden van het rijk. Na,
langdurige 'beschob.wingen •over het iongemák, zelfs de mogejijke .rampen van een inrukken met geweld, en liet voorde&
van een overeenkomst Voor deze intrede, waarbij. de . buizerwacht gedeeltelijk de stad zou blijven bezetten, noodigde de
koning de. vijf afgevaardigden -„uit den minister voor binnenland te bezoek:1i en rich bij: de Prinsen aan te bieden, wanneer zij'' terug in Brussel kwamen: Om tie eindigen &tikte
de -koning .den wensch uit, dat alles ten spoedigste opnieuw
rustig werd, • en «zegde met grOote aandoening en her'ha'alde
lijk, dat hij' zeer afkeérig .was van bl.oedvérgiete(101).
'mand kan beweren dat de«koning den eerbied Vidor de griondwet niet met matigheid en tevens Met kalme' *aardigheid
paarde. Zijn bewijsvoering was juist en gepast (102).
De Prinsen kwamen denzélfden Maandag over Antwerpen
en Mechelen te Vilvoorden aan, alwaar zij'. binnen de poort
hun intrek namen. Hier bevonden zich. sedert 27 Augustus

drie batalkons- voetvolk, twee schwadrOns ruiterij en een bátterg 'veldgeschut. Den volgenden morgen terwijl de prinsen
een wapenschiouw hielden over deze troepen, reed de graaf
de etu.yckenburg, adjudant van den prins van Oranje, naar
Brussel. ten einde de hertogen van. Aremberg 'en 'van Urm*
tot een Onderhoud met den prins uit te noodigen en aan
den barion .Emmanuel van der Linden d'Hadgvorst, bevelhebber der burgerw9cht den last dver te brengen om zich
in het hoofdkwartier der prinsen le vervbegen.
De .11arop d'Hoogivorst verscheen, vergezeld door den mi&
artillerie-maihor ViandersmIssen„ ionderbevelhebber der be.
gerwacht, door den ridder Hotton, die een burgerwacht te
paard !aanvoerde, .door graf Alexander van der Rulrehr,
lid van de eerste kamer der Staten-Generaal; door Rouppe,
die onder b:et Franseh keizerschap maire der stad was geweest, en door Sylvain Van de Veyer, allen afgevaardigd,
zoo zij 'zegden, doOr de burgerij:. van Brussel. Berst-w.erd
alleen dlloogvorst, omdat laan -hem alleen het bevel int Vers
schijnen gegeven .was, in de vorstelijke tegenwoordigheid
jbeigelaten. Aan hein. gaven dei prinseiii mondeling • hunne
volornemens te kennen; en opdat niet bij de overbrenging
van dat langdurig. onclerhOud, waartoe verviolgens dok de
-afgevaardigde Rouppe werd toegelaten, aan het gehoorde een
niet bedoelden toon zJon kun.nen gegeven warden,. onderteekenden de Prinsen een geschrift van dezen inhoud: • •
-« Gij' kunt aan de brave burgerij van Brussel berichten, dat
de prinsen zich 19n de poort der koninklijke 'residentie bevinden . en • de armen openen voor allen. die tot hen willen
komen. Zijl zijn geneigd de stad binnen te komen. van. der,
zelfde burgerij: lontringd, en gevolgd door de militaire macht,
die bestemd is om haar te verlichten in den moeilijken diensi
.van waakzaamheid, die de burgerij tot dusverre heeft waargenomen, zoodra de kleuren en vaandels, welke niet wettig
zijn, zullen zijn afgelegd en de teekenen, 4i eene verdoolde

Menigte beeft doen verdwijnen, zullen hebben' kunnen hersteld warden » (103).
d'Hoogviorst deed deze voorwaarcten 'aanplakken 'aan het
stadbuiá. 's kouds rond zeg uur braken benden, samengesteld uit ,het laagste gepeupel en 'aangevoerd door Fransche
leiders; in allerhaast de plaveien uit, sloten de wegen en
kyuisstraten ai, van af de Lakensche tot ;aian de Naamsche.
Peött, versperden- met gevelde hoornen de buitenlanen, die in
dien tijd. nog van het wijle veld door een gracht gescheiden
waren, waarin een scheidingsmuur uitstak (104).
Op het. stadhuis werd eene vergadering vn den star der,
burgerwacht en van vele andere ingezetenen gehouden. Nadat d'HoogVorst daar verslag uitgebracht had vla» zijne
zending, werd besloten, uit vrees 'Voor eene Moedige botsing
nog véér den nacht een .tweede bezending af te vaardigen.
naar Vilvoorden, ten einde den prins te bewegen het voor• •
nemen "tot een gewapenden intocht te laten varen. Hier was
,intusschen tegen den avond de krijgsmacht versterkt • met
twee bataljons grenadiers en een halve batterij" bereden
artillerie, en deze troepen, bij ham aankomst door den prins
in ogenschouw genomen, "hadden eene zoo eenparige geestdrift doen blijken van allen zonder onderscheid, Zuid- en
Noord-Nederlanders, dat op de trouw ván het leger met gerustheid kon gerekend worden. Doch de aandrang waar'mede de nieuwe zendelingen uit de oproerige stad zich deá
avonds te negen uur bij het hoofdkwartier .kwamen aanmelden -en de aanzienlijkheid van 40mmigen hunner, deden
hen toegang vinden bil de prinsen. Met sterke kleuren schil-1
•deren zij den toestand • van Brussel, •de stemming van het
opgewonden gemeen, het gevaar dat hij een gewapenden intocht de schoone residentie het thoneel zou voorden van een
bloedbad. «Wilden daarentegen 's •konings 'beminde zonen
zonder gewapende macht in de stad komen, dan durfden tik
de verzekering geven, 'dat de orde terstond zou terugkeeren ›.
»e omstandigheden van het °ogenblik hadden .een knoop

gelegd, dien de oudste der broederen doorhakte met het
grootmoedig besluit bui Wit sparen van burgerbloed zijn leven te wagen in de oproerige stad. De afgevaardigden kwfamen 'te middernacht in de stad terug inet de tijding, dat de
prins van Oranje den volgenden dag zou binnen komen al,
leen <vergezeld van zijn staf (105).
De proclamatie, die dit nieuws vermeldde, werd 's nachts
gedrukt en 's morgens aangeslagen. Zij luidde als volgt:
Proclamatie.
Z. K. H. de prins van Oranje komt heden, vergezeld alleenlijk van zijn staf, zonder troepen. MI vraagt dat de burgerwacht hem te gemoet trekke., De afgevaardigden staan borg
voor zijn persaki,nlijk e veiligheid en voor Zijn vrijheid om:
met de burgerwacht In stad te komen en zici terug te
trekken Zoo hij het gepast acht (106).
Een weinig later werd een dagorde uitgevaardigd ,om den
dienst der burgerwacht te regelen bij. de intrede van.. den •
prins ván Oranle.
Dagorde. De MI. sectieoversten worden • verzocht zich he- .
den op klokslag tien, :te begeven mei hunne gOede -sectie,
• wapend en in beste kleedij, naar het: stadhuis, waar zijl zich.
in. slagorde zullen opstellen op twee- rangen orn Z. K. H dei .
prins van Oranje te gemoet te !gaat. Alan elke poort zal
men een kleine Wacht laten.
(w. g.) De majoor in dienst, graáf Al Van der Meére.
De burgerij bereidde den prins een geestdriftig onthaal.
Den 1 September .was het prachtig weer. Vele huizen waren bevlagt, alle ramen zaten vol toesdhbuwers; kijkers waren
op daken en straatlantaarns geklommen.. Rond een uur trok
de prins de brug van Laeken over, vemeztild door -den
markies van A'sséhé en baro'n .de Roisin,- leden van de
Staten-Generaal, dei generaal de Con.stant da Rebecque, kolonels graaf van Cruyekenburg en van Limburg-Stiruin, luitenant-kolenels de Xhenamont en graaf J. Fr. Dumonceau,
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kapiteir.. Nepveu, luitenant graaf. van der Galt; kamerheer
baron Sirtéma van Gravenstins en referendaris graaf van
HoogendOrp, allen te paard (107).
Een .paar honderd stappen over de brug stond de burgerwacht opgesteld, langs de Groenlaan, rechts aan de vloior-,
stad Schaarbeek 'aangeleund en pgesteld naar de stad toe.
Zoo stonden de verschillende secties, vanaf de .L'akensche
poort tot aan het paleis (108).
• De h'oOfdaanvoerder baron (van .der Linden dlitiogvorst, ge.7
viggd door een talrijken staf, allen zoowel !als hij.kelf getooid
'met de Brabantsche kleuren, stond Op een braakliggende
grond nevens het eerste huis links van de Groenlaan. Naast
hem stonden rechts de afgevaardigden der stad, die insgel ksi
de Brabantsche kleuren droegen. rechts de hertogen • van
Aremberg en Ursel, generaal d'Aubiremé en een aantal aan-:
zienlijke burgers, die gekomen waren om. hun genegenheid
te betuigen en .• geen kleuren: droegen. • Een- eere-geleide
jonge mannen te paard zou den prins vergezellen tot aan.
het .paleis. Dit geleide, waarvan Felix Chatal deel uihmaakte
stond. Onder bevel van ridder Hotton. DaarrOnd schaarde.
een dichte massa nieuwsgierigen. (109).1
Toen hij naderde werd de prins begroet met eenstemmig
en. aanhoudend gejuich « Leve de Prins! » Daarin deed van
der Linden d'lloogvOrst een narspri.lak om de verknokffitbeid der burgerwa.chf. uit .te drukken en .hare vretigde, omdat Z. K. H. haar loyauteit <rertrouwde .door in .1 taar midden te komen. Nieuw gelu. leb; steeg langs allé kanten op
het duurde een 'heel tijdje. eer stilzwijgen inviel en de .prins
kon spreken. Eerst verklaarde deze, dat de koning. tem helast had ter Plaats.- de middelen te 'onderzoe:ken om. orde en
rust fe herstellen; 'hij bracht hulde aan de burgerwacht, die
dit doel ten deele reeds-bereikt had door het verstr;ooien van
plunderaars 'en Brandstichters. Toen zegde hij: Ik zie met
.split, dat gij doorgaat kleuren te dragen die niet de staatskleuren zijn. Misschien met een lofwaardig doel in den be•
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ginne aangenonlen, kunnen zij van mi af in uw midden alleen een zinnebeeld van. wanto.Me zijn. 'Hij hief zijn hoed op
en toonde de Oranjekokarde. Ziedaar, zei hij', de kleuren die
ons allen Mbesten vereenigen. De Belgen droegen ze toen ze
voor de onafhankelijkheid streden op den onsterfelijken dag
van Waterloo. Herneeint dus deze edele kleuren. Ze roepen.
slechts herinnering aan vrijheid én glorie op. Ik zal uw woord
vertrouwen, heeren, zoo 'gil belooft ze te hernemen.
— wil zweren het! werd er langs alle kanten geroepen:
— Zweert gij ook trou.w te blijvát aan het rege&ende
vorstenhuis? vroeg de prins.
— Ja, wij zweren het, antwoordde opnieuw. de staf van
de burgerwacht, de hand opheffend.
-- Herhaal dus met mij.: Koning, Wet, Vaderland.
Allen herhaalden het tot ddentaal toe, zonder een zweem
van E.!arzeling en riepen toen: .Leve de koning! Leve de prins
van Oranje!
— Welnu, laat ons iggaii, zei de pring(/10).
De stoet van den prins bestond uit een sectie burgerwachten te voet, de aanzienlijke 'ingezetenen die de ontvangst
hadden bijgewoond, • deft staf van de burgerwacht, •wahropi
volgde baron van der Linden 'd'iloiogvorst, vergezeld door;
Van der Smissen en Hotton; zij &gen. den prins onmid-,
dellijk vooraf, die omringd waS door de afgevaardigden der
stad. Het overige van de 'burgerwacht volgde: in kolom
naarmate de stoet vooruitging.
Albcenel de Groenlaan zwart van net yolk zag, en
dat allen pons,den den prins te volgen waardoor .ze
grofiten last veroorzaakten, begon de intocht op 'gelukkige
wijze. De bevolking téande zich .heelemaal tiet vijaridig gestemd; de burgerwachten' waar'. de stoet langs trok, ontvingen
den prins glimlachend, met blijken van toegenegenheid.
De toeschouwers aan de ramen juichten to-e(//1). Zooi bereikte de stoet de Willems- of Laken.sche POort. Deze gruote
poort was gestGpt met een hiologe barrikade, achter de ge28

sloten. hekkens opgericht. Een. zijkleuAjle was °peil+ en langs .
daar trok de prins niet .zijn stoet de stad binnen. Hij igoést«
wel ongerust zijn, daar men hem verwittigd had dat .door
de slechte gesteltenis van de lagere. volksklas, zijn bleslissing
zeer onvoorzichtig was. Rij moest weten dat, gedurende de
nacht benden, door Fransclien aangevoerd, overal barrikadeat
hadden opgeworpen (112) . Toch toonde hij' zich zoo lieflijk
en zoo gerust dat iedereen verrukt wis: Heel alleen ging,
•hij• voorop tusschen de volksmassa door, „die op zijn doortocht saamgestroomd was. Zijn fiere houding wekte de geestdrift van bijna iedereen op. De vrouwen wuifden met ."liun
:zakdoeken en wierpen bloemruikers. Toch; 'gingen Soms
andige kreten •op, samen • met « Vive la France! -» (113). • Ze .
klonken • luider aan het pinde de- Lakenstraat en vooral op
de Kiekenmarkt. De volkstoeloop was zuks grot, dat de prins
;verplicht werd stil te houden. Geweldig, onverstaanb'aar gegebreeuw werd • vrtn alle kanten • vernomen. Weldra' werd
het geroep « Naar het stadhuis » overwegend. De prins, wiens
.k.almte onverstokehaar s.chéen, keerde zich om naar zijn geleide, en zegde glimlache.nd « Welaan clan,. mijne Heeren, naar
het stadhuis! »
Toen men den prins de Heuvelstraat zag opgaan naar «de
Citoote Markt- toe, weerklonken tioeluichingen. Deze omweg
was onverwacht, de plats bijna ledig en in eenige piassen
van zijn paard bereikte de prins het stadhuis. Burgemeester
Weifels, gevolid .door den heelen regentieraad, waarvan de •
meesten zeer ontroerd schenen,. was verwittigd over het
gebeurde en . wachtte beneden den igrOuten buitentrap van
het stadhuis. De. prins stapte af en Of vriendelijk de hand
aan de leden van den.piad (114). De burgemeester deed een
korte, eerbiedige . aanspraak; de prins antwoordde en noodigde met luider stem de heeren uit, te roepen « Leve de
Kieming! », wat zonder aarzelen gedaan werd, niet alleen door
de leden van den regentieraad, doch ook door verschillige
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dichtbijstaande toeschouwers: Hier echter klonk ook nogmaals
de kreet « Vivo la 17rance! » (115).
.De Groote Markt was vol volk. zotrl als . de straten op
den doOrtocht. De prins steeg terug te paard. Toen legde een.
der dronkemannen die voortdurend den stoet gevplgd had'den, •de hand op liet paard van den ptins. Dit sprong op,
Sloeg achteruit en trof dei . taan in 'volle borst. « Zoo hij' gekwetst is », zegde de prins, « geef ik hét« oen pensioen van
vijfhonderd gulden » '116). -Het grauw was geweldig opgehitst. Graaf van Limburg-Stirum., die den prins uit het gewoel trachtte te -bevrijden,. kreeg een bajonnetsteek. De prins'
begreep, dat Zijn leven op het spel stond. Hij j .wendde zich
tot ridder Hotton en -bot Chazal; die het dichtst 'bij 'hem]
waren, en .zei hun). « We 'kunnen. nooit door die maása
heenkomen; laat ons ;kelder het stadhuis" gaan, naar het paleis, langs de Viiolettestraat en" de Lizarenbritg»(111). De
prins zette. zijn .paard in galop langs den kant van het stad,
huis, de Violettenstraat in, gevolgd door Constant de Rebecque,. Zijne adjuchnton en oenige van de burgerwachten
te paard, 0. a. Chazal. In de llospitaalstraat waar eenë hoge
barrikade verrezen is, ‘Tolbi•engt 'de geoefen.aheld san ruiter
.en ros den ve.vaarlijken sprong., maar niemand dergeneR
die volgen is in staat an zijn paard de vereischte kracht,
inspanning te geven om insgelijks daarover te geraken. Inmiddels holt het gemeen door alle zijstraten op het spoor
van den prins, die het plein van net paleis van justitie .talleen
bereikt, dat door gewapend volk is afgezet. Een uit den hhop
ijlt op hem toe met de bajonet op het geweer en zon den
gruwel volbracht hebben, zoo niet een der aánsch'ouwers
ware toegeschoten en door een 'slag tegen 't geweer aan den
stoot éen andere richting had gegeven. Doch de overige officieren kwamen spoedig door zijstraten weder aansnellen
en hielpen ruim-baan maken. Zif werden bija handgemeen
met het gepeupel. Generaal de Constant de Rebecque stortte
neder en werd gegrepen, maar geholpeii door éen man Van
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de burgerwacht, rukte hij zich los en wierp zich weder in
het zadel. In de, Ruysbroeckstraat werden stoelen' en tafels
uit de vensters geworpen OM de 'paarden te doen struikelen,
maar over den GroOten• Zavel, dobr de: Regentiestrafat 'en
over het Koningsplein bereikte men, kwartier over drie, behouden het paleis(118),
Oordeelend over de intrede van prins Willem van Oranje
se-Wijlt .White: Al kan de gepastheid en het nut van .'s prinsen intrede in Brussel betwist .worden, .er kan Slechts een
oordeel Zijn over zijn durf en Z1Ji toewijding, waar het. de
daad op zichzelf betreft. Neon was er een gelegenheid, waarin
meer zedelijken mioéd 'vereischt was, noch waar' deze klaarder getoond werd waar het libkx1 deed (119). •
Zöodra de prins in zijn; paleis was aanOkognen, trok een
groot gedeelte 4er 'gewapende --burgerwacht in hare sectien
ingedeeld en den baron d'Hoiogvorst, opperbevelhebber, derzelve, aan het hoofd hebbende, in eolonne op, en plaatste
zich met den rechter vleugel aan het paleis en met den linker vleugel aan het lledel Bellevue. Zij werden van een.menigte gemeen volk «gevolgd, het welk gedtirende 'een uur aldaar rondzwierf, vreeselijk schreeuwende en getier makende,
waarna het allengs verdween(120).
Toen de hOolden der burgerwacht en de afgevaardigden
op wier verzekeringen. de intrede ondernomen was,. op het
paleis waren aangekom:en., gaf de prins lacht Mali zijn overstelpt gemoed: «•Gil hebt op, verbeurte Van uw hoofd u aansprakelijk !voor Mij. gemaakt, Mijne heeren », zeide hijI zich
tot d'Hoogvorst wendende «houdt gif. aldus uwe beloften.
en hebt gil den zon van uwen koning alleen in deze Stad
gelokt Om hem prijs te geven aan di de beleedigingen van
bet grauw? «Is dat de trauw der Belgen?» Verlegenheid en
veiontschuldigingen waren het antwoord. De hertog vran
Arembérg, de hertog van Ursel en anderen, die in 't paleis
den stoet hadden opgewacht Voegden hunne verzekeringen
hij die van d'Iloggvorst om de. onwehtegelijke houding des
.
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volks te doen beschouwen als het werk alleen van schooiers
en vreemd gespuis. Op dien grond noOdigde de prins eenige
'der- .notabelen die bij n zich , heen zag, uit, om met hein
te beraadslagen over 'de middelen waardoor ;aan dien staat
van wanorde een eind zou kunnen geblaakt worden. Ei' werd
besloten een Raadplegende Commissie in te stellen. Dit werd
aangekondigd door een proclamatie, waarin de prins zelfs
den geleden smaad als niet géleden geheel wilde: Ver—
geten (121):

ingezetenen van Brussel:
• Ik heb ntj. met vertrouwen in uw midden begeven: daar
hen ik volkomen veilig, uwe 'goede gezindheid strekt mij'
daarvan ten waarborg. Alan uwe zorg heeft Men het herstel
der orde te danken: gaarne erken ik dit en met. genoegen
bedank ik u daarvoor uit naam van den koning: .
Nereenigt u met mij om de rust "te bevestigen, dan • zal
geen krijgsvolk de stad binnen rukken, en, dan zal 114 in
overeenstemming met uwe overheden, de noodi,ge maatre
gelen nemen, om de kalnite ën het vertrouwen te herstellen.
Eene Commissie, bestaande uit de • Ik:eieren:: hertog :Vlau
.Ursel, voorzitter, Van der Fosse, gouverneur der provincie,
de Wellens, burgemeester van Brussel, Ekninanuel • van der
Linden d'Hibiogvorst, Idomknandant der burgerwacht, generaal d'Aubremé, KOckaert, lid ván den stedelijken raad,
beriog van 'Aremberg (die zich op mijn . verzoek wel met
deze taak heeft willen b'ela:sten), Stevens, lid van den stedelijken raad, secretarig, is gelast mij. die maatregelen voor te
stellen (122). Zij ' zal morgen,. 2 September, des mioirgens

te negen uur op mijn paleis vergaderen.
'Brussel, 1 September .1830.
Willeál Prins van Oranle'(123).
pen volgenden morgen vergaderde de commissie in het
paleis. Beurtelings woonde de prins hare beraadslagingen
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bij en beurtelings Igaf hij: gehOor aan hen, die in grobten;
getalle kwamen om hunne opwachting te .maken. Te twee
uur in den namiddag deed hij, alleen vergezeld Van generaal
,Constant, te voet eene wandeling door het Park en legde
een bezoek af bij de hertogin Itin Atem.berg. Daarna 'ontving hij aan den disch de leden -der .dommissie, den minister
van Gobbelschroy en eenige andere personen. in den klop
van den dag Werd liet verslag van .de afgevaardigden Over
hun onderhoud met den koning- overál. in de stad laangeplakt(124). In den avond meldden zich opnieuw onderscheiden personen tot een gehoor aan, 4aarond6r .Alei Gendebien.
Deze stelde aan den prins voor hem. 's anderendaags middags, koning der Belgen te doen uitroepeaf(125). Het kan
niet, antwoordde 'de prins, giji zelf' zijt 'vader, staat bekend
als goeden .vader en plichttrouwen zoon: Wat zó.u.dt ge van
glij denken, zoo ik de belangen van mijn vader op,offerde
aan .de `mijne? IWelk vertrouwen zoudt ge hebben in een
man, die zijn trouw aan -zijn koning zoutVerbteken, aan den
koning zijn vader, alleenlijk om zijn heerschzucbt te voldoen? Ik ben ook vader en' ben verplicht aan mijne kinderen het goede voorbeeld te geven. De nakotnelingschapf
zal mij' niet verlagen als de ontrouwe Nassau, die de krOon
van zijn Naders bOofd rukte om die op. het zijne te
plaatsen(126).
Gedurende den bedien dag juichte het volk, dat rond het
paleis samenstroomde, 'cln prins toe. 's Nainiddags ging hij
alleen uit, te voet, en wandelde door de straten van Bru.ssal
met eerbied door iedereen egroet(/27).
Zijn persoonlijke 'vijanden vreesden, dat hiji zou te populair worden, en daar zij, zagen, dat het volk hein zeer genegen was, kwamen zij naar het stadhuis, waar -zij deden vreezen voor het leven van den prins. Zij' beweerden dat het
zou voorzichtig zijn hein de stad te (ben verlaten, voornia1830-3
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in:elijk moor de zeven afgevaardigden, die .de verantwoordelijkheid voor zijn leven droegen (128).
De raadgevende commissie vergaderde den 3 September, te.
negen min Baron d'Hoiogvorst Orklaarde aan den prins, dat
-.bijl, als bevelhebber 'der burgerwacht, • instond voor diens
leven, doch de eqrust.was to» groot, dat hij ihoest verklaren
niet langer deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen; men
•eischte openlijk dat de weinige troepen, gelegerd in het koninklijk paleis, en"dei.ruiterij, opf.' de binnenplaats van het paleis van "den piins ingekwartierd, de stad verlieten. Baron
d'Hoovorsi kon niet bedienen dat. zonder troepen; het
leven van den prins groot gevaar liep. Deze mededeeting
werd bevestigd door Ro.uppe en Van de \Veyer. Men voitde
erbij; 'dat verscheidene 'officieren van de wacht de 'werke,
lijkileid van . dezen toestand zouden bevestigen. De prins,
na in tegenwoloragbeid van zijn adiu'daiiten„ een lang • on7
derhoud gehad te hebben met die officieren, die om gehoo.:n
verzocht hadden, verklaarde rond den middag aan de raadgevende commissie. dat de inlichtingen van d'iloogvorst„
hem bevestigd waren, en dat hij besloten had onmiddellijk'
naar den Haag te vertrekken hm.' te bemiddelen Jusschen de
inwoners van deze 'gewesten en den .koriing,' .dat hilfbevel
gegeven had aan de troepen Btussel ta verlaten na zijnvertrek, en dat bij de commissie uitnOodigde een stuk op tel
maken waarin de moeilijke ouistandigheden, die. h.,4 doorgemaakt bad, aangeduid Waren. Volgende verklaring werd met
algemeene stemmen aanvaard .fflor de commissie:
De ondergeteekenden, leden der commissie ingesteld door
Z.K.!1-1. de prins van Oranje oni hem de maatregels vOoir te
stellen, tot herstel van rust. en vertrcuwen, verklaren en
.bevestigen allen, overtuigd te zijn, dat de beslissing genomen,
.door zijn Koninklijke lidogheia, van zich onmiddellijk naar
Den Haag te tegeven on als bemiddelaar op te treden tusschen de bewoners van deze gewesten en Z. M. den- koning .
der. Nederlanden, .noodzakelijk is geworden .dolor den Moei•
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lijken toes'tand. vaárin Z. K. H. ziek bevond. Wij meenet,

dat het in den hnidigen toestand, .onmogelijk was aan
Z. IK. H., ,andere maatregelen te treffen cm bloedvergieten
en onberekenbare' ongelukken te voorkomen. Trouw aan het
vorstenhuis van Nassau en aan den koning, tegenstanders:
an- elke vreemde inmenging, achten wij, dat alleen de
houding van Z.‘K.:11. het vaderland kan redden op dit laatste
°ogenblik. Wij verzekeren,. dat niemand. van ons gemeend
heeft aan . Z. K. H te moeten de beslissing afraden, waarOver sprake. Gedaan te Brussel, in het paleis van Z.K. H.1.
in de zitting der commissie,. 3 Sept. 1830 (129).
De prins verklaarde daarop de commi s sie ontbonden (13O
Ze bestond gedurende twee dagen en maakte zich schuldig
aan twee groote fouten: liet vertrek van den prins en het
terugtrekken der tmepen uit Brussel.
Voor zijn vertrek, igntviw, de prins .,een afvaardiging van
het Verdedigingscomiteit en. van de commissie der Openbare
:Veiligheid van Luik, verscheidene afgevaardigden der Staten;Generaal en de personen van allen stand. die om gehloor
;verzochten (131). Als besluit van het onderhoud met den
prins werd volgende proclamatie opgesteld, en in den loop
van den dag aangeslagen:
Ingezetenen. van Brussel;

Zijne Koninklijke "ledigheid de Prins van Oranjte heeft ons
aangeboden zich. terstond naar "s GravenhUge ta begeven ten
einde in persoon onze..w.enschen aan Zijne Majesteit te doen
kennen. Hij zal die met al zijn invloed ondersteunen en heeft
reden om te hopen, "dat zij • ons zullen toegestaan worden.;
! Terstond .na Howtdeszelfs vertrek zullen de troiepen
Brussel verlaten. .
De Burgerwacht stelt hare eer te pánd, dat zij! geen verandering van regeerend stamhuis 'zal dulden en de stad en.
bepaaldelijk de paleizen zal beschermen.
Brussel, 3 September.
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Dit stuk was geteekend door drie en twintig hdoedóericie,
ren van de burgerwacht, fx a. 'door "Sylvain van de Weyer,
Jolly, van. -der Linden d'Hoogviorst; Rouppe,, J. Niciulan
Plaisant, de adj'ad3nt vian .den prins en door den prins
zelf (132).
In een andere kroclamatie, .op denzelfden. dag .aangeslagen,
verklaarden graaf de Celles, baron de Secus, Barthelemy;
De Langhe, De Er'otiÇkere, graaf Cornet de Grez bestuurlijke
scheiding te verlangen otder het heerschend vorstenhuis,•
dat alle Belgen eenparig steeds hebben willen behouden '133).
Dit worstel vond levendigen bijval in het land, o. a. te Brugge waar de regentje een wensehi in dien zin stemde (134).
Den 3 Sept. te half drie ure, verliet de prins de stadt wordende uitgeleid door de burgerwacht te paard en aan gene,
raai-majoor graaf van aijlandt selastende hem; te volgen en
zich 'biet de troepen Onder zijn bevelen naar Vilvoorde te
begeven (135).
Denzelfden dag aanvaardde de koning -het ontslag van.
minister Van Maanen (136). Den 7 Sept., in de .voormiddag werd een proclamatie van
den koning gedeigte!3kend 5 Sept., aangeplakt te Brussel:
De goddelijke VOhrzienigheid, zei 'dei koning, die zich ge;.
waardigd beeft ii‘'an "-dit koninkrijk, Vijftien jaren vrede mit
Ihi'eel Europa, inwendige rust 'en groeienden Voorspoed te
.verleenen«, heeft twee provincies 'Met "talloze beproevingen
"getroffen en de rust van verscheidene aan.palende provinciën
is gestoord of bedreigd geweest. Bij i het eerste nieuws van
deze ongelukken hebben wij ons gehaast de Staten-Generaal
in buitengewonen 'zittijd nlmen te roepen; deze, volgens de
grondwet, vertegenwOorcligen het geheele volk, en wil zullen
In overeenkomst met Hunne Ilhogmogefidheden, onderzoeken'
welke maatregelen .voor het heil der natie noodig zijn in
de tegenwoordige omstandigheden... Wij: zullen ze uitnoodigen te onder zoeken Af de kwalen waaronder liet vaderland
gebukt gaat, te' wijten zijn aan eeltig gebrek in de nationale
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Instellingen en of er reden zou zijn deze te veranderen, .V10(011al of de betrekkingen door de verdragen en de grondwet
Vastgesteld tusschen de twee groote d.eèlen van het rijk,
tneeten, in vorm en wezen, veranderen tot nut van 't- algemeen. «Wijl verlangen dat- deze belangrijke vraagstukken 'onderzocht worden met zorg en in volle vrijheid. Geen offer zal
ons te zwaar wegen, wanneer het Wat om de wensch..en, te ver,
vullen en het heil te ~zekeren van .een volk, wiens geluk
van onzentwege .steeds met aanhoudende en voortdurende Zoal
betracht .werd. Doch, al zijn.We geneigd otrn met eerlijkheid
ontrouw, door gx1o0te 'en beslissende maatregels., mede te helpen tot de redding van het vaderland, toch zijn we niet min-.
der 'beslist vast te hiuden aan de wettige rechten van alle
deelen van het rijk zonder onderscheid en alleenlijk te handelen op rechtmatige. wijze. Overeenstemmend met de eeden,
die wij afgelegd en ontvangen hebben
Deze proclamatie werd tafgescheurd, toen de leiders te
ergeefs gepoogd hadden ..de afkondiging ervan te beletten (138).
Den f; Sept. vergaderden de afgevaardigden van het Zuiden ie Brussel. Gendebien en Van de Weyár poogden • ze
terug te houden van naar Den Haag te gaan; zij wekten hen
op een voorloopig bewind •in te richten oni den. koning er
toe te dwingen onmiddellijk, in: strijd met da grondwet, de
bestuurlijke scheiding uit te roepen met den prins .van
Oranje als luitenant-generaal. De ;afgevaardigden besloten
eehparig, naar Den Hagg ,te gaan, Waar de plicht hen riep.
Woedend schreef Gendebien aan De Rotter: «Na alles in
gevaar te hebben geblaat, na 'ons in een volledig-vialsche
positie te hebben geplaatst, hebben zij' ons overstelpt met
al de lieflijkheden der wetloosheid, om! zich: In zekerheid te
gaan stellen in Den Raag en ~des een vraagstuk te gaan
bespreken waarvan de oplossing er reeds is in feite, wat een
woord hunnerzijds kan bestendigen » (139.
Eénige dagen later kwamen de afgevaardigden uit het
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Zuiden in Den Haag an en werden volgens gewoonte, in
koninklijk vet-11101or •ntvangen. De koning onderhield zicb!
een uur lang met den heer 'de Gerlaché. «Ik. denk•, » zei de
vorst, «.alles .gedaan te hebben wat ik van mijn kant doen
kon in de tegenwoordige omstandigheden Ik heb; de Staten'Generaal samengeroepen: hetvraagstuk der bestuurlijke scheiding zal tr voorgelegd worden en dit zal yele andere vragen
Medebrengen. 'Dat. God medelijden hebbe met België! »,(140)
Op den.zelfden dag stuurden de veornaamste Antwerpsche
handelaars een petitie ;aan den koning .'ont tegen .scheiding
te protesteeren, 'en Gent volgde een paar dagen later (.141).
Den 13 Sept. vergaderden de twee kamers der Staten-Generaal onder volorzitterschapi van den prins Van Gavre. De
koning, vergezeld dOer den prins van Oranje, kwam in persoon den buitengewonen zittijd openen. De leden.cter "I weeft
Kamer, aanwezig ten •getalle van honderd en een, droegen
allen de Oranje-kokarde (142). Willem I, zeer ontroerd,
sprak een rede uit waaraan we het volgende ontleenen:
Rustig. bloeiden de Nederlanden icloor orde, handel en n4verbeid. Ik hield bit bezig .met de borg °ni de lasten van 'het
Volk te verlichten, en gestadig in •het binnenlandsch' beAuur
de verbeteringen in te vloeren, die de Ondervinding had aaniiewezen, toen eensklaps te • Brussel, en, naar dat voorbeeld,
weldra Ook in sommige andere plaatsen des rijks, een • oproer
uitbarstte, gekenmerkt door tooneelen van brandstichting en
plundering, waarvian de voorstellin,g aan deze vergadering„
vioor mijn hart, .vior• het nationaal gevoel en voor de menschbeid bedrGevend• zijn zoude.... Bil den strijd der meeriin.
gen, 'blij het weder der hartstochten en het bestaan van
Verschillende drijfveren en bedoelingen, is het ee.ne hoogst
moeilijke taak, mijne -kucht naar het welzijn Van alle mijne
onderdanen, te vereentgen met do plichten., die ik aan allen
verschuldigd ben. en voor .arlen heb .bezworen... Daarom' rbep
ik uwe wijsheid, uwe bedaardheid en uwe standvastigheid
in. tea einde gesterkt door overeenstemming met de .verte38

genwoordigers van het volk, in gemeen overleg te bepalen,
wat in deze treurige poistandigheden voor het welzijn van de
Nederlanden behoort gedaan te worden... Van vele zijden wordt
gemeend, dat het heil van der -staat, door eene herziening
der grondwet •en zelfs door eene scheiding van .gewesten,
welke door verbonden en :grondwet vereenigd zijn, zoude
bevorderd ',morden. Maar zulic een vraagpunt is alleen voor
overweging vatbaar langs den weg door dezelfde grondwet,
aan welker voorschriften wij' allen. door plechtigen eed verbonden zijn, vJorgeschreven. Die ;k,.,ewithtige vraag Zal het
vioorname onderwerp uwer beraadslagingen uitmaken... (143)
Dadelijk nadat Willem I de zaal verlaten had, had eene
zitting van de Tweede Kamer plaats. in deze openbare zitting, gal ja e voorzitter aan "de kamer kennis van eene dcOor
hem ontvangen koninklijke bOOdschap, geda.gteekend van dein
zelfden morgen en luidend als volgt: Naar aanleiding van
hetgeen door ons, bij de opening uwer tegenwmrdige buitengewone bijeenkomst, aan •uwe Vergadering, en vroeger bij
onze proclamatie is ta kennen e,geven, verlangen wij: dat
dioor U.Edel Mogendheden Onverwijld in tiepaalde nwrgvuldige overweging genomen Worde:
10 Of de Ondervinding de noodzakelijkheid heeft aangetoond om de nationale instellingen te wijzigen; 20 Of, in,
dat geval de betrekking door de traktaten en door de kplon.dwet tusschen: de twee grooke afdeelingen van het koniikrijk gevestigd, tot bevordering van het gemeenschappelijk
belang, in vorm of aard, zouden behoren te worden veranderd... » (144 ).
Den 21 September; in antwoord op de .redevoering van
den. koning werd aan de Tweede Kamer een ontwerp van
adres aangeboden, wáarin a. a. te lezen stond: « Het opirioer
te Brussel en elders uitgebarsten te midden van vrede en
bloeiende welvaart, .de tooneelen van brandstichting en plan*dering, die hetzelve gekenmerkt 'eo vergezeld hebben, moeten bij alle ware Nederlanders een niet minder gevoel van
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smart en verontwaardiging verwekken. Ja, Sire! de leden
der Staten-Generaal durven liet in .naam des Nederlandschidd
volks plechtig verklaren, dat geene .opofferingen iaan dat
volk te zwaar zullen zijn,.;ivanneer z'ij strekken kunnen oini
uwen troon en dynastie te schragen, -obi orde en rust te
herstellen, de wetten te doen handhaven, een Ogen groddwettig bestaan te beseherinen en alle .Inuedwillige aanvallen
op hetzelve krachtdadig te beteugelen... Zij hebben een diep
besef van hunne dure verplichting om meer dan immer te
waken tegen de ioverdrijvins der driften, en tegen de. kracht
der gewelddadige aanranding op i:et gezag, welke geene andere uitkomsten beloven dan de ondermijning der ware vr*.
beid, die alleen Mor de kracht der wetten bescherming
vindt » (145).
Het 'adres werd aangenomen dobr 80 en verworpen door
19 der 105 tegenwoordige leden. 18 Noord-Nederlanders
stemden tegen, omdat zij -hetzelve te zwak vonden (146). Al .
de Belgen (0. a. Bartheleray, de Celles, Surlet de Chokiert,
deGerlache, d'Omalius Thlemy, Reyphins, -Sandelin,
de Secus), met uitzondering van den: beer Ch. De Brouckere,
stemden voor. Ch. De Brouckere kon de beweging te 1:kussel en te Luik geen «.oproer », geen «opstand » noemen:
« Ik verklaar evenv.Pel », • zëide hij, « dat geen inbreuk op de
grondwet tot het oproer aanleiding heeft kunnen geven.
Eienige vredelievende woorden, eenige beloften voor de toekelmst zullen den géheelen !ondergang, van onze schioone
gewesten voorkomen »(147). Le Hon daarentegen keurde elke
Min Of meer kraentige uitdrukking in het adres goed. Hij
keurde goed, .ja zeer goed, de uitdrukking « een diep gevoel
van smart en verontwaardiging». HIJ keurde ook goed do
verklaring van den vasten wil der Kamer mi Mede te werken tot het biehhud der dynastie (148). Graaf de Celle3. erkende, dat «hij' het gouvernemeift niet kon beschuldigen;
het deed wat het kon »;(149). In de Eerste Kamer werd het
adres met eenparigheid van stemmen aangenomen.

" Den 26 September werden de beraadslagingen over de
vragen in .de koninklijke boodschap gesteld, gesloten. Nog
denzeLfden dag ging men over tot- de stemming, waarvan de'
uitslag als volgt was: op de eerste vraag antwoordden 50
leden ia, 44 neen, 6, non 'lig u et.; op de tweede vraag 55
la, 43 neen, 2 non. li q u et. Nimmer heeft een antwoord,
zoo kort en bondis.1, 7loisvele uitleggingen vereiáchti nooit
heeft een woord. tc\ovele, Ia zulke geheel verschillende be.
teekenissen gehad.' Merkwaardig is het 'dat :lecbts 15 NoordNederlanders, waarvan elf de proNincie Holland vertegei.
woordigden, eena gehecle en volkomen scheiding vroegen
(150) — Wel te verstrán" onder (Ipn sehepter van Willem'
— 'deels uit verontwaardiging over de Brusselsche muiterij
deels daar zij ven oordeel .waren, dat de handelsbelangen
van de Noordelijke _gewesten opgeofferd werden aan de
verbeid van het Zuiden (151).
Al de Belgen met uityonderin.:g van Charles De Brouckere,
waren tegen een igetke-ale en volkomene scheiding. Tien Belgen, te vveten: De Liedell, deWell, DeBorchgrave (Limburg),
De Melotte. d'Envoz (Luik ; van Hulthem, Boeye, de Wapenaert, De Rovek (Oost-V19ian4eren).; Sandelin (,West-Vlaianderen); De Moor en Geelhand (Antwerpen) stemden zelfstegen het wijilden van (1., bestaande betrekkingen .tusschen
de twee igroiote afdeelingen van het lihninkrijk der. Nederlanden. De andere Belgen waren, zonale Ilijkt uit de redevoeringen van hunne woOrdvoerders, voorstanders van eene
min of meer uitgebreide -bestuurlijke scheiding.
Le Hon (Hen.eg(auwen): .« Wat de tweede kwestie betreft,
indien stemmen Voor de scheiding gelijk sta- at. met stemmen
voor eene algeheele scheiding, dan zal ik neen zeggen, want
ik zie de noodzakelijkheid van een zoodanigen maatregel
niet 'in. Maar de kwestie is zeer breed gesteld en: hij. die stenit
voor de Verandering van eenige betrekkingen, enz., is daal-om volstrekt niet gehnnden om Alle veranderingen goed te
keuren, die later zouden kunnen voorgesteld worden. Voor
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Stemmen sluit in dit • geval in:. behalve de voorwaarden.
liet kan dus gebeuren, dat ik,.ofschoion heden. vt56r de twee:
.de vraag stemmende, later .tégen zou stemmen, indien
ik de voorwaarden .niet kan gannemen, die meg- voorstellen.•• .
zal (152).
d"Anethan (L'uxemburg): « Zelfs als ik, minder dan nu.
.liet geval is, overtuigd was van het. welvaren, dat voor bet
koninkrijk in 't algemeen zal • voortspruiten uit « enkele veranderingen » in onze instellingen, zou ik nog voor de heide
gestelde vragen stemmen, ndat ik innig overtuigd ben, dat
enkel deze verklaring van de afgevalardigden van: het volk
de hoop op veibete,ring zal doen ontstaan in de harten van
onze verdwaaide landgenooten en .er toe zal bijdragen loni
hen tot rust en gehoorzaamheid aan' het wettig gezag te
brengen » (153).
d' Gni alius 1" h i erry (Luik): « In beginsel ben ik. -al-.
tijd. met anderen van gevoelen • geweest, dat liet. voor ..:een.
land bijzonder voordeelig was, de verbruiker te zijn, alt:ha:ns
voor zaoyer zulks mogelijk is, van zijne eigene veortbregtg,
sselen, Zijne 'kapitalen in binnenla.ndsche onderneniingen.
steken en zich zooveel mogelijk verwijderd« .te... houden.. van
de tolgrenzen, tonder daarom: te gitgebreid te zijn en
der ..dien politieken invloed te hezitten, waaruit a1len de
heeerschzucht partij! .trekt; • in dit opzicht hen ik steeds van.
igevoelen geweest, dat - het schoone koninkrijk' der Nederlanden zeer gunstig samengesteld was om een der bloeiendste
staten van Europia, zoo niet de bloeiendste 'te werden; en
niettegenstaande de wrijvingen voortkomende uit de samenvoeging van belangen, die lijnrecht .tegenstrijdig schenen., missehien omdat wij te veeleischend warm, bewijst onze bestendige yoorhpoed. dat do vereeniging niet nobidlottig. was.
liet schijnt mij onm;ogelijk., dat hiji, die te goeder trouw .en
zonder hartstocht beschouwt: aan den eenen kant het Noorden met Zijne talrijke havens, zijne uitgebreide scheepvaart
ei zijne bijna overvloedige kapitalen, het Noorden schier
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ontblobt van 'grtndvidortbrengselen In vergelijking met »tint
behoeften en veroordeeld ten gevolge van de duurte 'van het
arbeidsloon tot eene weinig uitgebreide fabrieknifterhei4;
aan den anderen kant, het Zuiden «met een verbazend getal
- vele gegrond,..nijiverheids- en landbonwvioargkengselen, zoo
legenheden biedend voor het winstgevend gebruik vanka"pitalen; het is onmogelijk, zeg. ik, die verscheidene dee. len
van het rijk, door hunne stroomen evenals- .door hunne.' wederzijdSché tiehoeften verbonden, in -Jogenschouw le nemen,
zonder te bekennen, dat zij' -- met- het -oog op handel .en
nijverbeid, met-. het oog, op de stoffelijke belangen, dat iá, niet
het oog• op .de.betrekkin,gen, die den grondslag uitmaken
den iijkdom van.elk volks:— geschapen zijn om. vOiénig0
zijn in een en denzeliden Staat. -Waad Men mg dus °foelie
volledige 'scheiding in het.. gemeensOlappelijk: belang is,
zal ik neen antwoorden, zoolang men-. mij niet bewezen 'zal
hebben, dat zij onvermijdelijk is » (154),
S ur let de C h io k i er (Lim:bjurg) : -« De commissie, benoemd door den erfprins van Oranje. heeft als onveranderNke Vi.lbrwaauden gesteld, het voortbestaan man het konink
rijk der.. Nederlanden mder dén schepter van 'de vorsten
van Oranje-Niassiiu en de scheiding van de .rielangen Van de.
twee groiote. afdeelingen... Een minister van financiën zau de
gegneenschappelijke geldmiddelen van den Staat besturen.
gr zou een minister van ocitlog voor• het .geheele .leger en
evenzoo een minister. van zeewezen zijn, die tevens aan het
hoofd zou staan van de. zeemacht -en van het • bestuur • der
overzèesche. bezittingen. 'Vo.or de buitenlandsche. zaken • zou
het geheele rijk cok .slechts een minister hebben: Maar het
zou echtër nig zijn twee Ministers van binnenlandsche
zaken te hebben, tot wier Werkzaamheden verscheidene 'takken van 's lands bestuur zouden bebsoten. Elke .afdeellig
van het rijk zou haar eigen rëchterlijke macht hebben en
de kosten daarvan -dragen. De kosten van den »eeredienst en
van het openbaar onderwijs zouden ook ten boe« van elke
-

-
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afdeeling van 't rijk 'zijn» (155),
Fa br i-1.4» ugr é e (Luik): « Spreekt van. eendracht, 'Van
de noodzakelijkheid van wederzydsche opoffesringen... Indien
het geneesmiddel slechts te vinden is in een scheiding zoo,
als die door mijn geachte collega Surfet de Chokier is violorgesteld, dan zullen wij dezelve aannemen » (156).
de Celles (Zuid-Brabant): « Ik gebit, dat in het belang
van Hplland, dat veel .geleden heeft, er ln het belang von
België, dat niet alles gewonnen heeft... belangrijke wijziéin,gen moeten en kannen gebracht worden tusschen 'het Noorden en hel Zuiden... In het belang van liet vorstenhuis en
van ons vaderland, zal ik beide vragen bevestigend beantwoorden » (157 ).
Andere afgevaardigden .uit het Zuiden weigerden echter
met de grootste krachtdadigheid het gebouw af te preken,
dat zij gezworen hadden te behouden en te verdedigen.
De Mbor (Antwerpen): « Volgens. de besprekingen,_ die
gisteren hebben plaats gehad, meen ik te moten gekloven,
dat bijna alle afgevaardigden uit het Zuiden •tegen een volledige 'scheiding Zijn. 'Het noodlottige thoverwloord « scheiding »
is door Effinm:g'én als jn wanhoop gesproken... De kwÇstie
van scheiding raakt in den grond de heele natie; toch heeft
nog geen der noordelijke „provinciën in dezen hare ~ening
uitgesproken, tenzij eene groote stad, dier zich overigens hieromtrent piet duidelijk heeft uitgelaten. In hel Zuiden werd,
de wensch van eenige personen ondersteund door het bestuur van eenige steden en gemeenten; waar het gepeupel
de overhand had) want, het. geroofd en geplunderd had, kortom waar het gezag krachteloos «en verschrikt was. Verschillende ancjere provinciën daarentegen hebben zich legen een
scheiding vuklaard en hun verlangen aan den koning te
kennen gegeven. Het verzoekschrift van Antwerpen draagt
de handteekeningen van een overgroot getal inwoners, handelaren 'en niet-handelaren, de aanzienlijkste uit alle .standen; het werd eenparig ondersteund — min .eene stem, zoo44

als. men mij verzekert doior de Regantie van .ide .stad
bestaande uit dertig leden... Deze stad, die evenveel aanspraak heeft op de welwillendheid, de rechtvaardigheid en
de bescherming van den koning als eenige andere, is daartegen opgekomen uit vrees, dat zij die voordeelen .zou verliezen door eene scheiding, even zwaar als onpolitiek. Ik
ben . overtuigd; dat tij die te Gent bet verzoekschrift geteekend hebben niet minder- talrijk of minder voornaam zijn
dan die het in Antwerpen deden. Bet geldt hier zonder
Mjfel eene levenskwestie voor het .gansche volk; zijn po- •
litiek bestaan hangt •nir .inan af en zijne denkwijze hieromtrent.
Is nog teenemaal onbekend. Indien mm ze wil kennen, dat
men het raadplege... Het volk heeft de Staten-Generaal
.niet opgedragen Zijne meening .hieromtrent kenbaar 1.)e
maken » (158).
Geelh nd della Iail1e (Antwerpen): « ...11taar Holland trekt Lubt alleen voordeel uit de overzeesche bezittingen en ik geloof niet te overdrijven als ik beweer, dat het
niet meer dan een vierde deal der winsten Inderdaad,
hoe groot is niet het deel van onze landbouw- en nilverheidsvolortbrengselen en delfstoffen, dat in het Noorden verbruikt
wordt, tengevolge van den voorspoed van de inwoners vian
die .provineiëni Wat al graan, ijker, zink en hout wordt niet
uitgevoerd naar het Noorden, voor den bouw en de _uitrusting,
der schepen. Maar vooral •onze nijverheids-voortbrengselen,
die naar Indië 'verzonden worden geven brood laan een overgroot aantal menschen'in..Belgit Hoe groot is niet de waarde
der mOde,artikelen, meubels, rijtuigen, wapenrustingen, schoenen en duikend andere ‘oorwerpen. die door Brussel geleverd
worden? Hoe bloeit niet. die. 'belangwekkende stad' Luik
tengevolge van den handel op onze Indische bezittingen?
Hoe .bedrijvig is men daar doer het maken van werktuigen,
en andere benoodigdheden voor de spinnerijen? Wat al zendingen van ijzerwerk, oorlogs- en weeldewapens verlaten
niet de fabrieken van Luik? Laat deze stad zich: nu' eens ver-

gelijken met" hetgeen zij vroeger was, en zij zal moeten erkennen, dat zij alles dankt alan den handel. Maar vooral de
spinnerijen, de wol- en katoenweverijen, de v.erwerijen 'en
drukkerijen nemen de eerste plaats in bil de verzendingen
naar Indië, in Gent (alleen verheffen meer dan zeventig Manerijen. hare reusachtige 'schoorsteenpijpen, ials moskeeën
hoog tot verWondering van den .reiziger, die deze bloeiendeistad
.nadert«. St Nicolaas., Brussel, Temsche, Lier en verscheidene
andere plaatsen werken met niet minder ijver .aan het maken van katoen, dat bijna uitsluitend' naar Indië wordt verzonden. .Dat Zijn de voordeelen die de Indische beáttingen;
aan de Zuidelijke provincies van het rijk verschaffen, dat is
de bron van de toenemende bevolking in Luik, Brussel„ Gent,
Antwerpen en heel het Zuiden. Bedriegen wij ons niet, dien
voorspoed danken wij: aan onze vestigingen in ,Indié; bijgevolg aan onze vereeniging met Holland. Zonder Wie :gemeenschap van belangen, hadden wij al .die rijkdommen moeten
missen en onze fabrieken zouden nogin denzelfden toestand
zijn als in 1792. Men • zegge niet, dat de opening der Schelde.
voldoende zoi geweest zijn om dien hnndel en dia bedrilvi*,
heid. in België aan te brengen. Niets is minder waar; onze
.fabrieken zijn niet pgewassen tegen de Engelschie
ker.); ik •beroep miji op het getuigenis van de fabrikanten zelven; 2onder ophouden dringen zij .aan .3p- wetten, die den
invoer van hunne voortbrengselen in Indië begunstigens en
het is slechts door het heffen vn inkomende rechten op de
vreemde voortbrengselen, die naar Java werden uitgevoerd,
dat wij daar een Markt voor de onze vinden... Ik zie (in do
scheiding) den ondergang van België; ik ;aarzel niet te zeggen, indien de scheiding tot stand .komt, zal het stoffelijk
welzijn van België afhangen van Zijne omsluiting. bil Frankrijk. Al de Belgen zullen noodzaker. lijkerwlite daarin het eenig
redmiddel zien om hunne verliezen wadec goed te maken.
Dan ten minste zullen onze fabrieken, hoewel zij een zwaren strijd zullen moeten voeren tegen het groot getal Fran-•
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sche fabrieken, nog eenig werk hebben; cone mijnen en onze landbouw zullen cenige uitveerwegen vinden en we .zullen op eenigé verbetering van ons .beklagenswaardig iot kunnen hopen.. Neen ik ra geen polittéken z?ilfrnoord begaan;
ik zal niet daar Mijne stemining de uitvoerwegen opofferen
van enze fabrieken. onzen hlandcl en onzeii landbouw; den
Ondergang bezegelen van een der eerste handelssteden van
Europa:, het verval van eene stad, die wij met trots het Belgische Manchester noenen &. C159).
N. D,e u c k (0'ost-Vlaanderen): « ...Het is mik op !iet
°ogenblik tonmiogelijk een %/borstel te stemmen, waarvan ik
noch de strekking, noen de bedoeling begrijp.... Dit verschil
(van denkwijzen en belangen. bestaat; miRar is het niet duidelijk dat men, daar waar verschil heerscht. .bijzondere bepalingen kan maken voor beide deelen van het koninkrijk...
Het is Moeilijk om aan te nemen, dat trien ter :genezing van
eenige kwalen, heel 'onze sociale orde, heel .ons politiek gebouw zou 'moeten omverwerpen en beide deelen van het
rijk blOotstellen aan de noodlottige gevOlgen van zoo'n uiterste middel I. (160j.
S a n clJe 1 i n (West-Vlaanderen): « Wat betreft dei vraag
naar eené scheiding van 'de gewesten, die als Noordelijk en
Zuidelijk bestempeld warden, ik beschouw .haar, uit hooftle
van de onvermijdelijke gevolgen, die zij met zich zou sleepen, met welke begoochelingen men zich ook mag vleiën
.-- als noodlottig met het oog op de staatkundige' betrekkingen
en als doodelijk voor allen voorspoed inhet Zuiden. Bijgevolg
verwerp ik eene vraag, die noodzakelijk den algeheelen
dergáng tot gevolg mioet hebben; die in de toekomst een onoverkomelijken 'hinderpaal zal zijn voor elke v• ereeniging,.
voor alle br'oederlijke betrekkingen tusschen de bewoners
van de twee afdeelingen, die de verovering van het Zuiden.
vo3rbereid1 of de rampen van een álgerneenen oorlog noodzakelijk maakt om het daarvoor te behoeden » (161).
. Tot het Voeren van die •vaderlandslievende taal' Was er
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waarlijk moed noodig. Gedurende de bespreking van het
antwoord op het adres had Pij c k e .West-Vlaanderen) op
weemoedigen toon verklaard, dat hij zich niet kon vereenigea
met het woord «. verimtwaardiging » (hetwelk in het ontwerp
gebruikt werd om de gevoelens uit te drukken, waarmede
iedere Nederlander het gebeurde moest aanzien): «Een z00danig woord kan voor ons 3, zoo drukte hij zich uit, « de
slechtste gevolgen hebben. Wij 'hebben alles achtergelaten.,
vrouw, kinderen en bezittingen, gedenkt daaraan » (162). Dit
was geen ijdele vrees •want •Sandelin, die insgelijks West.
Vlaanderen in de Tweede Kamer vertegenwoordigde, was
het slachtoffer van de « vrijheidzucht » der muiters (163).
Daarom ook wa'arschijnlijk werd door meer dan dertig leden
gevraagd, dat de besprekingen met gesloten deuren zouden
geschieden( 164).
Reeds toen gevoelden velen dat Hollanders. en Vlamingen
broeders waren en daarom werd zoiowel dOor Hollanders als
door Vlamingen. den .wensch geuit, dat de bestuurlijke scheiding tot stand zou gebracht worden, niet .tusschen de Noordelijke en de Zuidelijke gewesten, maar wel .tasschen de
(-Nederlandsche » .en de «Vvaalsche» gewesten.
De Lieden de Wen (Limburg: . « Wat de tweede
kwestie aangaat 'merk ik pp, dat • indien, tegen mijn verwachting, de Kamers in gemeen overleg' met en koning er
'tee besluiten wijtingen, in le. voeren in den vorm of in den
aard man de betrekkingen,. die door de verdragen en door de
grondwet tot stand werden geltacht eu eene scheiding er het
gevolg van was, het billijk zou, zijn aan elke provincie de
keus vrij te 'laten van hel deel v:an, het koninkrijk waartoe
het behooren zou» (16.5).
an Velsen (Antwerpen): «Tten wij, in • de afdeelinvn
-beraadslaagdén over dit belangrijk vraagstuk (tweedelkwestie,
heb ik .den wensch geuit, dat, indien het ontwerp van scheiding, waarvan sprake is, tot rijpheid geraakte, de provinciën,
dié aan de scheidingslijn zouden grenzen, eerst zondeli ge48

ragdpleegd ~den Over de (vraag bij welk deel van bet
koninkrijk zij wenschen te blijven. Ik volhard bij die mees
ming, die het -corollarium zal zijn van mijne stemming »(166).
% an Iftenhove van fleemstede .(Utrecht):
hen nochtans van tneening, dat, bijaldien in de tegenwoordige omstandigheid eenig denkbeeld van scheiding- tussehen
twee groote afdeelingen van pet koninkrijk in aanmerking
leunen loonde; en dan door deze groote afdeelingen niet wei
andere konden warden verstaan dan die cler Waalsclie en
der Nederlandsche gewesten en dat dientengevolge de lidei
Nlaanderen, Antwerpen en Limburg. ten minste voor bet
grootste gedeelte, in geen geval van Noord-Nederland, tong,
den behooren te worden gescheiden, te minder, daar in de
tegenwoordige omstandigheden zulk éene scheiding door die
gewesten in geenen deele scheen te *orden verlangd »(167).,
. ("Aa ts (Friesland), die ontkennend opi'',.beide vragen ant:4vGordde: «Maar liever dan eene gedeeltelijke sepáratie
langdurige twisten, botsingen en schokken zou hij' die dan
moest het .zijn, liever nu reeds dadelijk geheel zien tot stand
gebracht en dan wel of tusschen onze tegenwoordige en
Noordelijke gewesten; Ofwel tusschen • alle eigenlijke Nederlandsche en Waalsche provinciën... » (168).
Reeds toen werd door velen ingezian, dat de muiterij van
• Brussel het werk was van 'Frankrijk, ondersteund door verraders, die België aan die mogendheid .wilden overlevei-en:
- V:a n $y in'a (Friesland): «Wanneer ik niet weet,
waarom of boe het denkbeeld eener 5xfscheiding -door eenige
ioproermakers is voorungesteld, kan ik mij' niet uitlaten over
de noodzakelijkheid van dezelve; wanneer: 1)1i1 voorbeald,
dit eens door landverraders was voorgesteld, met. oogmerk
.om België voor te bereiden tnt deszelfs overgan,g tot Frankrijk — hoe zou ik dan la kunnen zeggen pp die (tweede)
wraag? »
Beelaer t.s van B lto k ra n d (Holland)! « ...Vnagen wij
tns teprechtelijk 'af, van waar het denkbeeld van scheiding
-1830-4
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ontstaan is? Immers alleen daaruit, dat dit dénkbeeld is uitgegaan uit een oDroerig do'nclaive te Brussel te. midden van
den opstand gehouden, en uit Frankrijk overgekomen" Of
aangevuurd... moeten wij het .daarom aangrijpen? • Indien
ik alleen had te spreken... als gedeputeerde .van, Holland;
indien ik alleen het vernieend. handelsbelang van Holland had
te raadplegen...; indien ik daarbij aan eene rechtmatige verontwaardiging wilde lucht geven, zoude ik met anderen den
handschoeen «ins door een verraderlijke donclave toegeworpen,
Oprapende, de oproerige streken des lands uit. ons Inlaatschappelijk verbond kunnen verstooten. Maar ik sta hier als
vertegenwoordiger des geheelen Nederlandschen volks, en
in die betrekking iiioet ik miji verheffen boven plaatselijk
en bijzonder belang, "Ik moet geenen" onbestemden en onberaden wensch uiten of endersteunen tot scheiding van hetgeen men -gewoon is de twee groote afdeelingen des Rijks
.te noemen, alleen omdat een opstand in een gedeelte der
eené groote afdeeling is uitgebarsten; 'terwijl in diezelfde
itfaeeling andere niet min belangrijke gedeelten zich getrouw
aan koning en grondwet houden: ot zal men Antwerpen en
Vlaanderen, waar de ingezetenen, met opoffering van eigen
rust en genoegen, voor het behouden van de openbare orde
waken, verstooten en tegen den .we'nsch van litinne voor-.
naamste ingezetenen, bij eene.1«deeling voegen, Zonder hun
belang en hun verlangen te raadplegen? » (170).
De Jonge (Holland): « ...In deze °ogenblikken kan ik.
geen beginsel helpen vestigen, dat het oproer, het landverraad en den meineed van zoovelen zal wettigen, want eene
schciding van de Nederlanden Is de .ïordering immers van
hen geworden, die wellicht, toen zij hun vaderland aan
Frankrijk niet leveren konden, met dat vuotwendsel de bevolking tegen hun wettigen vorst in de wapenen hebben
gesteld » (171;é.
Er ets ,(Holland): « Ik béschouw den bestaanden opstand
als een gewrocht van Fransche zendelingen, die wellicht met
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hunne eigen fegeering nog niet tevreden zijn. Ik zwijgt om
der eendracht wille an zoovele midd.clen, vroeger door verschillende lieden en met verschillende oogmerken aangewend.
om het volk ontevreden te maken.. maar- ik ontveins daarhip. niet; dat die heillooze middelen den weg aan. vreemdelingen gebaand hebben. Een Fransch beheer staat aan -de
Zuidelijke. grenzen gereed of heeft zich. misschien al van de
Zuidelijke provinciën meester gemaakt... In . dien stand dei,
zaak en met een geuiten wensch van scheiding kan wellicht in korten tijd het gedeelte vaii ons vaderland, dat nui
reeds door eigen onrust bestookt wordt, een twistappel tusschen groote mogendheden worden. Ik zeg daarom niet, dat
Ook de zeven provinciën zouden bevrijd blijven, . maar gij
ligt het eerst aan. de 'beurt, Edel Mogende Heeren uit .dat
gédeelte, van waar het woord van scheiding nu het- eerst in
het openbaar is. Ik spreek dus wel in uw belang, wanneer
ik U de scheiding afrade, of gij moest verlangen tiwe priovincién tot een wingewest van eene groote mogendheid te
maken. In dat geval verdient gij niet, cht ik Mijf met u: bezighioude... Eene scheiding geeft de Zuidelijke provincién

eerst aan Frankrijk over en tevens aan al de beroerten
waaraan dat rijk alsnog is blootgesteld »(172).
Noord-Nederlanders waren er, ook, partijgangers van een
algeheele scheiding, natuurlijk steeds onder het huis vian
Nassau. Eenige hunner uitspraken mogen hier volgen:
C orv er Hooft (Holland): « —Wat« was, in den aanvang
bet onveranderlijk voorwerp van onze eischen aan het gouvernement.? Was ,niet het strenge inachtnemen van onze
grondwet voortdurend het thema van al onze besprekingen,
het doel van al csnze moeiten? Door welke overgangen zijn
wij van daar gekomen- tot onze tegenwoordige bespreking?
Hoe zijn .wij er toe gekomen een voorstel te behandelen....
dat niet kan aangenomen worden zonder onze grondwet te
niet le doen?... Een denkbeeld heeft voor2I mijne 'gedachten
beheerscht sedert ik zitting heb te midden van u.., dat is:

de eenheid van tont vaderland en de beteekenis vian den eedo
dien wij gezworen hebben, om namelijk • heel het volk le
vertegenwoordigen, zonder acht te slaan op de belangen váli
deze of gene provincie, waarvan wij ons, door onze verkiezing, meer in het bijzonder als de afgevaardigden. zouden
kunnen beschouwen... Maar terwijl ik een d.ar fsonjwste vcior.4
standers hen geweest van een nauwere aansluiting, ben ik
nu een der eersten om, eene .algeheele scheiding te vragen...
Twee nieuwe staten Moeten het koninkrijk der Nederlanden
:vervangen, en, als wil . niet kunnen beletten dat zij zich
beide stellen onder den schepje' „van hetzelfde vorstenhuis,
dan moet die gemeenschappelijke band slechts daartoe clic,
nen om hen, door een nauw en oprecht verdedigend verbiolad
naar buiten krachtiger te maken... Evenwel, als Willem ziet%
dat de vaderlijke zorgen, die hij gedurende een -vijftal laren
zonder -ophouden aan de Belgen heeft besteed met bittere
ondankbaarheid werden vergolden, dan kan -hij afstand
doende van de gedlehte om zijne rechten door !geweld te
doen gelden, de volgende woorden, zonder schande, van zijn
troon doen hoeren: Gij hebt opgehouden mij te gehoorzamen;
nu houd ik op n te. .besturea; gij zijt mijne onderdanen niet
meer ».(723).
Donker Curtins "'land): «Wanneer Ik. zie dat uit
de meest bloeiende, de. meest begunstigde stad van het rijk
ja, misschien van geheel Europa, het monster der omwenteling is voortgekomen...; en bemerk hoe nietswaardig de beweegredenen of liever de voorwendsels zijn die er aanleiding
toe zonden gegeven hebben; hoe die beweegredenen boven
het begrip der menigte gaan, op wie geen enkele daad .van
materieèle dwingelandij heeft gedrukt, dan besluit ik daaruit,
dat het beter is het verbond te verbreken dan het 'langer te
laten voortbestaan tot nadeel van het goede en rustige ges
deelte i (174).
De overgroote meerderheid der Noord-Nederlanders wat
,
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ren tegen het wijzigen der betrekkingen bestaande tusschetti
Noord en Zuid:
Van Asch van 'W ierc k (Utrecht). t, ...Ik deel niet de
denkwijze van die ongelijkaardigheid van karakter, die, volgens verseheieene vorige sprekers, 'een onuitwischbare
zou getrokken hebben Lusschen Leide Volken; in de geschiedenis vind ik daarvoor ook geen bewijs. loen Holland nog
In voortdurenden strild was met Utrecht, de hertogen van
Gelderland en de Friezen. maakte het reeds deel uit van
de staten van de .hertogen van Biourgondiè; in lang vervliegen tijden hadden Henegouwen en Holland 'dezelfde graven; waren niet, ten tijde van Karel der. Stoute, Philips den
Schone . en Karel V, de . Staten-Generaal een staatslichaam,
waarheen al de provinciën hun afgevaardigden zonden? waren gedurende twee eeuwen die grenslijnen zichtbaar? Allen,
die de geschiedenis kennen. zullen mij toegeven, dat de
beroerten in Gent de oorzaak zijn geweest van de .arschelding
der Waalsche gewesten en van hunne verzoening met Spanje;
dat Vla:indeler, Brabant en Limitrurg ontrukt werden laan
de Unie, die tassChen de Nederlandsche gewesten bestond,
door een bloedigen oorlog, en na een heftigen tegenstand...
De Voorzienigheid heeft de hereenksing van het schoonste
gedeelte van :Europa, liet koninkrijk der Nederlanden, voorbereid. Wij hebben- zulks erkend, tijdens den laatsten zittijd,
in het adres aan denkoning; hetgeen waar was in December
1829, zou niet meer waar zijn • in September van het volgende jaar? Neen! wat toen waar was, is het nog; de vereeniging der Nederlanden is hèt1;vbrk der Voorzienigheid,
en zullen wij: dat te niet doen? Hebben wij dan in die vijftien jaren van bereeniging niets «tot • stand gebracht? Wij
hebben onze Nationale wetgeving gemaakt, onze wetboek
van burgerlijk recht, van handelsrecht, vwin
daar was er — ik wijs er met nadruk op — geen tweedracht
tusschen het Noorden en het Zuiden i nog maar zeer kort
geleden, hebben wij: bijna eenstemmig do tienjarige begroo53

ting vastgesteld; ,tvij hebben het voor en het tegen besproken, wel is waar; op verscheidene punten van wetgiMag
hebben wij uiteenloopende meeningen gehad; maar ik vraag
het u met klem: welke -wet heeft het Noorden aan -het Zuiden opgelegd?... 'Fret is onmogelijk, zegt men, dat .wij veeeenigd blijyen; het zaad der tweedracht ligt in de grond,
wet zelf; de gelijke vertegenwoordiging der beide deden Is
een badgebrek. .Maar, Mijne .Heeren, de vereeniging is
eigenlijk eene groote. confederatie van de Vereenigde Provinciën en hare overzeesche bezittingen aan de eene, en van
de Oostenrijksche Nederlanden en het land van Luik aan de
andere zijde. Oudtijds heeft het rijk en dichtbevolkte Holland zich vereenigkl Met • zes oneindig-minder bevolkte en
belangrijke provinciën, en niettemin had Holland in de Staten-Generaal maar eene stem op zeven. En niettemin heeft
het staatsgebleuw der Vereeniigde Provinciái, gedurende twee
eeuwen, weerstand geboden aan alle stormen... Men heeft
getwist: men is overeengekomen; men heeft andermaal
twist, de geschiedenis van de Vereenigde Provinciën is insghlijks eene aaneenschakeling van voortdurende oneenighei-f
den, daarom tijh wij niet uit elkander geg.aaii... Mag. ik als
vertegenwoordiger ,vau de heele natie, mij! verklaren voor
een e scheiding, .om, aldus den Gordkansehen knoop door,
kakkend, een eind te maken aan .oneenigheden over enkele
uiteenloOpende belangen? Ja, ik herhaal het, enkele betangen. Door het groedgebied van Nederland stroomen drie
groote rivieren, de Rijn_. de Maas en de. Schelde; die zich
in een enkelen '7. eearm vereenigen en die door andere rivieren en vaarten in verbinding zijn, zoodat het verkeer
zeer vergemakkelijkt wordt. Dit rondgebied vormt het
schoonste rijk van Europe_ » (175).
'D e heer D e Brou. c k ere was de oenige Belg die zich
kunstig toonde aan eene algeheele scheiding:, «Scheiding, het.
zij' dan gedeeltelijk, hetzij' geheel, is noodzakelijk). Men zou:
gedacht hebben, dat de heer De Brouckere de gelegenheid
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zou te baat genomen hebben tkIn in: een soort van manifest
de grieven der Belgen bloot te 'leggen. Maar aangaande dit
punt vergenoegde bij zich te verklaren; —Het is van weinig. belang uit te maken, welk deel van het koninkrijk .het
andere onderdrukte, of terug te komen over de grievea van
het Zuiden. Maar .het is duidelijk, en .dat is voldoende, dat
met het ootg op dikwijls tegenstrijdige zeden, gewanden .en
belangen het eene deel moest opgeofferd worden aan het
andere›, De heer. De Bruuckere sprak .00k nog de vrolgende
woorden, die een nieuw beveijs•leveren vIn Zijne verregaande.
franschgezindheid: «Een geacht medelid heeft ons gesproken van een beroep door keizer Alexander gedaan op elle volkeren om zich weer onafhankelijk te maken en het Fransche
l'uk af te schudden; en prijzende Holland, dat met geluk
aan alen oproep gevolg heeft gegeven, heeft hij België gelaakt, omdat het doof was gebleven voor de stem man Ruslands alleenheerscher. Voorzeker de tegenspoed -van Napoleon Dm een 'opstand. in Bel,gié g.erechtvaardigd hebben;
maar me. welk recht heeft een vreemde vorst aangewakkerd
tot opstand? 'Had dan België niet voor het keizerrijk gestemd? Waren er geen eeden afgelegd? .Wes niet, na, 'de
proclamatie van Warschau, de Rijn Jals grens aangeboden
.aan dien keizer tegen wien men de wapens had opgenomen?» i176)
Den -30 September sloot de Eerste Kamer zich smet 31
'stemmen legen 7.bij de wenschen vitt) de Tweede Kamer «Ok
De. buitengewone vergadering der Staten-Generaal .werd den
2 October gesloten. Bij' besluit van 1 October was eene com.missie benoemd, • belast niet het' ontwerpen der wettelijke
bepalingen, welke zonden noiodig zijn, om in de grondwet
en in de bestaande betrekkingen tusschen de twee gri.00ltie
afdeelingen van het koninkrijk de verandering vast te stellen, welke de algemeene belangen en die van elk der ge'zegde deelen vOrdeeen1(/77). Eet iontwerp, dat den 8 Novem-

ber den koning werd ov.ergelegd, behtláde de volgend«
hOofdbepalingen:
1, De Nederlanden en Belgiè maken een koninkrijk yit.
vereenigd .door .nauWe banden van bondgenootschap onder
den schepter wan een en denzelfden vorst, die den .titel voeren zal van koning van bet ‘ferbonden Rijk der Nederlanden
en België (Art. 15).
2. Ten gevolgc der Bondgenbotschappelijke Vereeniging
Iet Vorig artikel vsatgesteld waarborgen de «vee staten elka&er 'bij d ezen pJechtiglijk derz:elver wederzijdse-he onafi
h:ankelijkheid tegen eiken •buitenlandschen aanval te verdedigen (Art. Ui).
3.: Beide Staten verbinden zich tot het onderhouden van
eene geregelde legermacht(Art..17).
4. De vloot en do zeemacht zijn ten laste der Neder-.
landen (Art. 19).
5.. De betrekkingen der belde Staten naar buiten een
Zijnde, zal er maar een minister van buitenlandsche zaken
Zijn (Art. 66).
6. De konieg heelt het oppergezag •ov er vloten en legers.
In liet belang van de egemeéne verdediging tegen buiten,
landschen aanval zal er 'slechts een eigenlijk gekegd minis-.
terie van oorlog zijn voor geheel het Verbonden Rijk (178).
De ernst van den koning blijkt 0. a. hieruit sdat hij reeds
viobr de opening der staten aan de garandeei.ende miogend-,
hed€n instemming met zulk een scheiding gevraagd had(179),
De Staten-Generaal zouden echter niet meer bijeenkomen
IOM het Ontwerp der Staatsdommissie le bespreken. Voor de
laatste maal, zegt Th. Juste, hadden de vertegenwoOrdigera
van het Zuiden zitting enomen met de .vertegenwoordigers
van het Noorden. Een tweede «scheiding, even noodlottig
als die van de 16e eeuw, was van toen al een voltrokken
feit( 180).
Ordertusschen was er heel wat gebeurd tel Brussel, ..ter-(
mijl de 'Staten-Generaal in den Haag beraadslaagden. Dei
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koning had woord gehouden: volgens hél: verzoek der Veertig Brusselsehe notabelen, had hij de Stat...1.n-Generaa1 bijeengeroepen. De eenige uitleg, die de geschiedenis geven kans
is deze: het ;oproer brak los te Brussel, van. 20 'tot 13 Sepi
iember. omdat 'de wetgevende vergadering. beraadslaagd
bver het inwilligen van de uitgedrukte Wenschen, waarbij
de eenheid van het rijk der Nederlanden zou bewaard blilo
ven.. Pit bligct nog klaarder wanneer de geschiedenis erop
wijst dat de omwenteling zelfs niet door Belgen werd hegonnen, eenige muiters niet te na gésproken. Wat er -opvalt
In de woelingen te Brussel, is dat de Franschen er zoo tal,
rijk waren; vooral uit Parijs kwamen ze toegesneld, wat
Iedereen wist, zelfs de Fransehe regeering die ondertusschen
betrekkingen van goede nabuurschap, -- ten minste in dis
plomatieken zin; -- met .den koning der Nederlanden onderhield(181). De vrees. weliswaar bleef .in den ministerraad
van Louis-Philippe overheerschen. Het relletje van Brussel,
zoo. betitelde men deze muiterij', stelde de veiligheid van
Frankrijk in gevaar!(/82). Maar -ander.han0 verleende de
Fransehe regeering hulp en bijstand aan de ~wentelaars.
Zij liet toe .dat gewapende benden op haar grondgebied in.gericht •weJ.den, en daarlIti narar Brussel gestuurd. Het Belgische emwentelingsecmitdt, gesticht te • Parijs onder ~eizittersehap van De Potter, en waarvan deel uitmaakten Bartels, Tielem.ans, Bartier te. Parijs; De enrdin, gcneesheer'rte.
11Iaubeuge: Constant MbretUs, bankier te Parijs; riodet, schat;
bewaarder, zond dagelijks vrij . naar Brussel(183).
. Een -eerste groèp vertrok, aangevoerd " door J. B'. Lesire de
Valter; een andere Onder leiding van J. B. .Wilhemy; een
derde ;onder 13:„.11. A'uger; een vierde ionder. Aug. Ildephonse
Mauviet.(184), De maatschappij «Les amis du Peuple» Zond
gewapende benden (l85). Parijs zond twee korpsen: het «Lé-.
gion Parisierne » (Pariische legioen) en de «Tirailleurs bel
-ges ».; zoo deed look Rijsel en Douai(186): De Fransche
krant «La Tribune des Dép'artements» meldde, dat meer-

-
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dere h3nderden lange patriotten zich voorbereiden om naar.
België op te trekken (187). Het aantal 'vreemdelingen, die
zich toen te Brussel bevonden, schat men Up vier
duizend (188).
« De vreemdelingen die hier zijti », schreef. op 6- September 1830, Lebroussart, die bil, het hoofdkwartier op het
stadhuis zitting had.• t staan ons op bewonderenswaardige
wijze ter zijde » (189). •
Vele Franschen werden hurgerwRchten en hielpeu mede
om de wanorde en de gisting in de stad te doen voortduren (190).
Al deze -Fransche benden wilden ten allen prilze de aan..
sluiting van België bij. Frankrijk (191), tegen den wil in
van 'burgerij en volk, wien het Fransche scbriKtiewind onder
de repulliei . en de vervolgingen na het herstel der Bourbons te wejhekend waren.
Het verslag van het Belgisch Comiteit Van Prij, op. 7' 0etober1830- gezonden aan de leden van het Voodoiopig Bewind,
bevestigt het voorgaande:
Mijne Heeren, wijt meenen U Volgend verslag te •Moeten
toezenden over «hetgeen hier gedaan Is ten. voérdeele 'van
• België.
Wanneer het 'gebeurde- te Brussel bekend geworden is
te Parijs, werden inschrijvingslijsten geopend ten voordeele
der Beligen, een Congteit kwam tot stand om de: Belgen die
te Parijs verbleven, aan te zetten .en te h:elpea tot verdediging van hun vaderland op te trekken. Men heeft hun.
wapen9 en munitie gekócht en de. reisknoten %ergeed. Spoedig hebben vele Franschen zich aangesloten bil de vertrekkende Belgen.
Men heeft er zich niet tegen verzet, m.en heeft zle zelfs
.gewapend en geholpen gelijk de Belgen.
Dnell in weinige dagen tijds zijn alle Belgen vertrOkken
en het aantal Fransche vrijwilligers die vertrokken, werd
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ZOO groot,

dat het onmogelijk was geweren in voldoende
aantal te vinden om ze te wapenen. .
Meer dan vier duizend mannen zijn uit Patili3 vertrokken.
Het is tegen opzen wil, dat er zich tussehen deze ;vrijwilligers mannen uit de volksklas bevinden, die niet al de
waarborgen van moraliteit aanbieden, die we wel verlangen.
Zij hebben, buiten de stad, de detachementen vervoegd,
zonder ze nog te willen verlaten.
De heer Renor, die vanaf het begin onzer werking naar
Valencijn was gegaan om mannen, wapenen, enz. te ontvangen en door te sturen, schreef ons, vigor enkele dagen,
geen andere manschappen te iénden,, dan de leerlinged der'
beroepsschool, artillerie-officieren en kanonniers.
Van toen af hebben we alles .sedaan wat in onze macht
lag om het' vertrek van andere vrijwilligers te beletten Doek
de geestdrift is zoo groot dat, wat wij. 'ook a:I zeggen en doen,
toch nog eenige groepen gevormd werden, doch het zijn
mannen uit de 4: Garde Nationale » en de mpatschappii « Les
Amis du Ptráple ». Deze zijn niet te ontzien. Zij bezitten geld..
De sympathie der Franschen voor de Belgen, of beter der
Fransche zaak voor de Belgische zaak is zao! groot dat, to°
België opnier.* gevaar liép, vijftig duizend gewapende mannen van de «Garde Niatibnale uit eigen beweging zouden
ter bulp snellen.
Een kleine troep van een twintigtal kanonniers vertrekt
vandaag. we hebben de reiskosten tot aan Brussel biatalald.
••• •••
i•••
We worden goed geholpen door allé dagbladschrijvers,
die niet ophouden ons te zeggen, dat hunne Maden te onzer beschikking staan vao. alles wat wij willen in het voordeel van onze schoone en goede zaak.
Wat de regseeringi betreft, zij laat ons doen al wat wij
willen en schijnt biets te zien: de « Gardes Natiorvales»,
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die willen vertrekken krij'gen zonder moeite toelating vaii
den opperbevelhebber.
Uwe iandgenooten,
(w.g.) Bartier? Lepagé.
Parijs, passage des Petits Pères, 8 Oct. 1830(192).
(1:artwright. de Engelsche zaakgelastigde te Brussel, meldde
dat yoor 11 Oetvber .1830, meer dan drie duizend Franschen,
Over Valencijn alleen, naar. België waren gekomen .en dat
er nog dagelijks langs andere plaatsen kwamen (193).
Twee benaen Luikenaars. ongeveer drie. honderd rnai*
sterk, kwamen den 7 September aan te Brussel; de eene
onder bevel Van de Franschen Ch. Rogier en Lignac; de andere onder Bosce. Zij brachten twee kanonnen mede; het
eene was bediind door den oud-gediende Charlier, met bijnaam «het houten been Volgens bevel van den staf der
burgerwac.ht., werden zij deels in de kazerne Elisabeth, deels
bij burgers ondergebracht. «Het zijn mannen in kiel of in
lompen, . die meer geneigd schijnen ons te plunderen dan
ons te besehernien. Allen- zijn goed gewapend » (194). •
Intu.ssehen *aren Ook allerwegen mannen" Uitgestuurd 403*
rook in de andere steden de omwenteling am te prediken
en de .bevolking te bewegen hulp te sturen naar Brussel, en
dit met goed gevolg(195).
Om aan .de anarchie te ontkam.en, verko'.3s do Regentieraad, pil een dubbele lijst kandidaten voorgesteld door de
acht secties der burgerwacht, een Commissie voer Openbare
Veiligheid. Werden aanmesteld: Alex. Gendebien, Félix cle
Mérode, Rouppe. Meens en Sylvain Vat2 de Weyer.
De hertog van I.Trsel, de prins de Ligne en Fréderic de
Sécus weigerden het ambt, dat hun a:a.ngeboden was. Do
Commissie van Openbare Veiligheid had vleier zending:
a.. het behoud van het vorstenhuis te verzekeren;.
h.• het princiep der scheiding van Zuid en Noord. door te
voeren;
3
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L. de nictdige maatregelen te nemen in het belang !vim,
handel, nijverheid en openbare orde(196).
In hare proclamatie van 11 September, wekt de Ciornntissie
Noor Open b are Veiligheid de. boters 'op met kalmte den
uitslag der beraadslagingen van dè Staten-Generaál 1.at te
wachten en de vreemdelingen van naar huis terug te keeren; zij kondigt aan dat ze alle miaatregelen nemen tom
het vorstenhuis te behouden en de openbare orde te sverzekerenc/97;. Want de stad "verlangde den aftocht der .vril.willigers, die r)oveel schrik inboezemden.
Gendebien was" nochtans niet tevreden en schreef eenige
dagen later !aan De Potter: de. Commissie voor Openbare'
:Veiligheid, waarvan ik bij ongeluk deel uitmaak, heeft een
zeer beperkte en duidelijke zending die ze ontvangen heeft
wan de secties en van de ge,gentie te Brussel; zif »n zich.
dus niet, zonder aan haar mandaat te kort te komen, .zonder
in tegenstelling te komen met de .openbare vertegenwoor-,
digingi tot Voorloopig .Bewind bmvormen:., dit, biedt ten andere. weinig kans van welgelukken (198).
Den 14 September, 's avonds, was de koninklijke boodschap
aan den Staten-Generaal te Brussel bekend. Op sommige
plaatsen werd zij verbrand. De Fransche gezant meldde, dat
slechts nog een handvol woelmakers tot revolutielwstookten;
de burgerwacht — de drie vierden der bevolking — wenscht
rust. Slechts te Brussel en te Luik werd nog van scheiding
Eerept.
In de secties der burgerwacht werd heftig gedebatteerd
or men geen Voorloiopig Bewind zou inrichten, om. bilf de
afgevaardigden der Staten-Generaal aan te dringen tot het
bekomen der scheiding. Regentie, staf der Burgerwacht en
Commissie vo:or Openbare Veiligheid waren eenparig om te
dreigen in dat geval . terstond hun handen van alle kopende
zaken af te trekken(1991.
De franschgezinden Ontwapenden echter niet Zijl bleven
In betrekking met Fr2nkriik; Gendelmen, de 'Celles en Le

ion hielden het Fnmsehe ministerie op do hoogte der • gebeuArtenissen,(200).
..
Twee leiders der .annexatie-partif, .net name Alex. Grendeltbien en Ch.Rogier, besloten een nieuwe !organis-atie in het
leven te roepen, igidi e el onafhankelijk van den. Fiegentieraad;.
het :doel was de Commissie voor Openbare Veiligheid doortastender te-doen lptreden en ze, volgens de eigene ~den
van •eb. Rogier, uit de diplomatische banen te doen wippen (201), 't is te zoggen. liet •regéerende vorstenhuis omver
te werpen (202).
De club « La Réunion Centrale» werd gesticht den 15September in de zaal der schoohe kunsten, Beierenstraat. Later
hield men de vergaderingen in de St-Joriszaal, Alexianenstraat. De club bestond uit Luikenaars en een groot aantal
mannen, vreemdelingen In liet land, 1)0 voornaamste leden
waren de Franschen Cli.. Rogier; artiest Gré:goire, genees,
heer; Charles burgraaf de Culh'at; Citdrles Niellon; Alex.
1-1. Dechez, ,bijgenaamd Jen.neval; £ Fr. Mellinet, generaal;
Lafeuillade, 'acteur aan het groot theater; Frans adder die
'naar Oostende gezonden werd 'om de bezetting om te koopen (203); P.M.Pesez, handelaar te Parijs 7 Dantevelle, hgndelaar te Valencijn; 'de Spanjaard don JUan van Hálenj. de
Luikenaars Adolphe. en Felix Bayet (204).
De «Réunion Centrale», zooals blijkt uit de samenstelling,
was ultra4ranschgezincl. Velen harer leden, stelde Alexi.
Gendebien vast In een zijner verslagen, verlangen de Fransche vlag te beuren. Dit gedacht zal overwinnen zoo do
crisis nog acht dagen aansiiept(205).
Rogier was de ziel der 't Réunion Centrale » (209. Hij
werd tot voorzitter verkezen, doch later onder voorwendsel
dat. hij vreemdeling was te Brussel(207), liet hij den Luikenaar Ducpétiaux verkiezen, doch deze stond geheel onder
zijn invloed 208).
Denzeliden dag, in een vergadering der Burgerwacht, gehouden op het stadhuis, werd beslotén een adre3 aan do
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afgevaardigden van het Zuiden te sturen; *S. Van de Weyer
stelde het op. Het noocligde de afgevaardigden uit onmiddellijk van de Kroon een geruststellende en afdoende beslissing te bekomen, namelijk: bestuurlijke scheiding. Het schilderde 'duidelijk den noodtoestand, die dagelijks verergerde,
de steeds stijgende verbittering van handelaars en werklieden.
De economische crisis was in feite zoo groot dat de ondergang van het land onvermijdelijk scheen zoio de toestand
niet veranderde. Een massa armen belegerden voortdurend
bel paleis van prins Auguste d'Aremberg. In vele huizen der
•onifiklijke en Hertagelijk.e straten deed men brood bakken,
dat .dagelijks uitgedeeld werd. De graaf de Mercy stelde
daartoe aan zijn portier zestig florijnen, ter !laad. Deze economische crisis dwong de mannen, die meest In opspraak
gekemen waren sedert begin Augustus, tot .wanhoopsdadan.
De «Réunion Centrale stemde inggelijks -een adres,' in
hetwelk zij de afgevaardigden van het Zuiden uitnoodigde
naar Brussel terug te keeren zoo zij niet 1, D middellij k het
princiep der bestuurlijke scheiding kenden doordrijven.
bold en Dr Vlemincla werden belast deze adressen te dragen naar Den Haag. 's Anderendagas,'•om acht uur, schepten
ze in, op een boot die naar Rotterdam veer (21n9).
De «Réunion Centrale begon met volgende maatregels
voor te stellen, dan op te dringen aan de Commissie voor
Openhare Veiligheid:
1. de burgerwacht in te richten en te • wapenen.. en de
.kaders te .vergrooten; 2., vrijschuttersbáden te lande in richten; 3. een. bevelhebber voor de nationale legermacht ,aan te
duiden; 4. de Gpenbare gelden te dSea onbangen .en ze te
gebruiken voor de zaak der nationaleverdediging; 5.: de
agenten, die zich tegen de nationale weniche
n verzet hadden,
streng te doen bewaken; 6. de Belgische afgevaardigden naar
Brussel terug te roepen zoo het princiep der bestuurlijke
scheiding niet in het adres aan den • koning vastgelegd werd;
7.: de dienstplichtigen bij de nationale legermacht te doen
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dienst nemen; 8. onmiddellijk alle maittregelán te nemen,
•ig om het princiep der scheiding veilig to stellen.
:Weldra stelt de. club dringender eischen., en doet formeel
het voorstel, beslag te leggen op de fondsen van de Banken bij de ontvangers; hij vraagt rekenschap aan het Comiteit
iover de maatregelen, die bel genomen heeft er, voornemens
Is te nemen om de gemoederen: te stillen en iomi den aan.val
'der regeering te weren.
De Commissie voor Openbare Veiligheid poogde aan den
Invloed der « Réunion. Centrale» weerstand te bieden. De
meerderheid stond er vijandig tegenover, doch de minderheid,
nam ontslag en ging over naar de Réunion. Van: dat oogenblik al verloor de Commissie invloed en gezag: haar ríroclamatie werden afgerukt; lijk cern/eindige ko.ninklijka plak.
brieven (210).
Alex. Gendebien was zeer ontnioeffigd. Den 16 September
schreef hij een brief aan De Potter, waarin hiij. nognpaals
fexatie van België aan Frankrijk voiorstaat• Frankrijk, schrijft
hij zal het berouwen toegegeven te hebben aan den raad van
bangerikken. Het heen te huis géweld stil te leggen en Overvloed van kracht, die, zoo til in het buitenland tiet gebruikt
. wordt, de toestand in gevaar zal brengen. Voor drie weken,
. en nu nog, zou ze twee honderd duizend Belgen vinden die
geestdriftig de gijngrens zouden verciedigen. Over drie ot zes •
baanden, wanneer het tot oorlog zal gedwongen zijn, zullen
tvgil vrede gesloten hebben met de regeering (van Willem 1),
en het zal zestig duizend Belgen te bevechten hebben (211).
Den 17, September, te 5 uut 's Morgens kwamen Vleminckx
en Nicolai in Den Haag, en begaven zieh.! numiddellijk naar
Ded3rouckere, DeLanghe en De Gerlache die .weigerde.n. de
.kadressen te ontvangen. Daarna gingen zij! bij Barthelemy, den
tc.boonvader van Alex. Gendebien. Deze zei /min alles is ver..
loren, er is niets meer te doèn: Zegt aan 'Gendebien dat hij
zich ten spoedigste achteruit trekt Vlucht. onmiddellijk. Zoo
Men u bier vindt, zijt ge verl3ren.
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Nicelaï• en Vleminckx verlieten haastig Den Haag, in een
postkoets met twee paarden, ronder om .te zien. In den Morgen van den 18 kwamen zij te Brussel toe. liet nieuws, dat
Z3 over hunne zending medebrachten, was niet .aanmoedigend.,
Gendebien verliet Brussel denzelfden • dag, om tien uur 's
avon.ds. Onder voorwendsel de beweging in te. richten tellons,.
hij ging daarna naar Rijsel en vandaar mor Valencijn, Waar
hij' andere vluchtelingen vond (212)
- Het werd voortdurend moeilijker in de thofdstad de orde
te Lewaren. De benden vrijwilligers, die. de stad teisterden,
erkenden . geen enkel gezag meer, noch van de Commissie
voor Openbare Veiligheid, noch van de Burgerwacht Den 19
September trokken gewende benden de stad uit. De,, eene
ging tot Vilvoorden de vtorpOsten van het ktviiinklijk leger •
verkennen; een andere trok naar,Tervu
. ren: lota.twap.ende er de
rijkswacht en bracht de paarden naar Brussel mede.
De Commissie voor Openbare Veiligheid keurde deze tochten af in een proclamatie, denzelfden dag 'aangeslagen, waarin
zi; verklaarde dat dergelijke daden een openbare schending
van de aangegane verbintenissen waren. De. Luikenaars, die
de politieke gedachten der bendenleiders deelden, waren zeer
mistevreden over deze proclamatie, en «ver cje goedkeuring
door bet grootste gedeelte der burgers er aan gegeven. Zij
spraken van verraad. Rond half zeven 's avonds, drongen een
dertigtal Luikenaars Met vlag en trom, in ,het stadhuis, na de
deur, die gebarricadeerd was, te hebben ingelegd. Zydrongen
de taal binnen, waar de raad Van. de Burgerwacht zitting
hield. Zij eischten dat degenen, die de .proclamatie opgesteld
hadden, hun zouden. uitgeleverd worden: d'Hoegvorst weigerde top hun vraag in te gaan. Na een zeer hevige twist, triokken zij' weg, waarschijnlijk omdat ze niet talrijk genoeg waren,
en gingen naar hun kwartieren terug. Doch het gepeupel,
dat' reeds den heelen dag voor het stadhuis stand, bleef eden geheelen avond, riep voortdurend dat men verraden was,
en vroeg wapens om naar Yilvoorden op te rukken. De m a ssa
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was opgehitst door de Luikenaars en door Fransche agenten.
Den 20. rond 1 uur in den morgen, was de pwinding zoo
bevig. dat de burgerwacht vuur gaf, twee personen doodde,
en verscheidene kwetste; de overigen gingen uiteen.
Rond 7 uur 's morgens. kwamen de oproerlingen, onder
leiding van Dr Ernest Grégoire in grOoter aantal; gesteund
door de Luikenaars; door Ch. Rogier opgehitst, voerden zij.
onverwachts een aanval uit op de poort van het stalhuis.
Zij 'ontwapenden de wachten en maakten zich zonder moeite
meester van de gebouwen. Alle wapenen die zij konden vinden namen zij mede — het waren pijken en oenige kisten ge.
weren uil Parijs gezonden (213).
Na de inname van het stadhuis dacht eer. ooggetuige, J. G.
Staedtltr, secretaris van prins Auguste d'Aremberg, er aan
naar de St-Joriszaal te gaan om door eigen navraag, den oorsprong van de revolutie, die Brussel in IvIndz.n zou nemen,
uit te vinden. Den 20 September schreef hij: er waren ten
hoogste veertig man, gewapend en ongewapend, tegenwoordig, weinig Brusselaars, doch wel Luikenaars en" mannen uit
het omliggende. Rogier zat voor. Langs beide kanten waren
de veertig mannen gezeten op de banken van het parterre;
vim voor de voorzittér stond een tafel, waar achter plaats
namen zij die moties indienden of de vergadering toespraken.
De aanspraken duurden niet lang en de moties verdrongen,
- as juist overeengekomen over een Voorlocr
malkander. Men w
pig Bewind, samengesteld uit de heeren De Potter, Grendebien
en de graaf d'Oultrerniont uit Luik. 's Avonds had een anderø.
vergadering plaats, waarin men besliste o.a. geheel België
te wapen te roepen tegen Holland, waarvan men de verovering in het vuoruitzicbt stelde. Om alle afkeuring van 'hebgeen gebeurde te beletten, zou men desnoods een schrik-.
bewind inrichten (214).
Na deze zitting doorliep Rogier tot middernacht de stad,
aan het hoofd van de.Luiksch.e bende; zij droegen oen vlag
waarop in letters van zwarte slof stond «gouvernement ,pro66

visoire 3 (Voorloopig Bewind), gevolgd door de namen De Piotter, Gendebien en ,graaf d'Oultremont uit Luik. Dit aanstellen
van een Voorloopig Bewind, wiens leden naar Frankrijk ges
vlucht waren, had natuurlijk geen gevolgen(215).
De «Réunion Centrale» had verklaard, dat de Commissie
;voor Openbare VellighQ.id ontbonden was, en vervangen zon
werden door een Voorloopig Bewind (216)
Den 21 September, te 5 uur, stelde Van de Weyer den
oNerlijdensakt der" Commissie op, in dezer voege: De Commissie voor Openbare Veiligheid trof maatregelen Om i de.
notabelen der stad Brussel bijeen te roepen, lam zich de
hulp van alle goede burgers te verzekeren en em.zel te raadplegen over de maatregelen te nemen in het belang dér
stad. De bproepingsbrieven waren gereed,. toen de laatste
gebeurtenissen hare werking hebben ver12.md. Diensvolgener
is de Ce.mmissie voor Openbare Veiligheid ontbendea(217),
Weinigen tijd nadien sloegen Van de W.:eyer en Rouppe
den weg in naar Valencijd(218).
Vroeg in den voormiddag vergaderden de Telden der 'omkip
wenteling op het stadhuis, en verkozen graaf Van der Meere
tot opperbevelhebber en Pletinckx tot tweeden bevelhebber
der strijdmacht Een °ogenblik later werd een koerier, Q,
een boodschap droeg 'aan den gouverneur van der Fosse
door zijn neef De la Gaste, minister van Buitenlandsche zao
ken, aangehouden aan de Laekenpoort door kapitein Van der
Kelen en hij Van der. Meere gebracht. Deze gtneraal rcer.4
haastje zich kennis te nemen der boodschap: de koning ver.
leende volledige amnestie aan alle burgers in de laatste gebeui tenissen betrokken; alleen de leiders waren uitgezonderd.
Zonder een oogenblik te verliezen riep Van der Meere -den
raad der Burgerwacht bijeen, doch zijne adjudanten kwamen
met zijn brieven terug: allen, die de omwenteling geleid
hadden waren naar Valencijn vertrokken, ter uitzonderin.g
van baron d'Hoogvorst, die te Brussel was gebleven en itot.
gier, naar Boschvoorde gevluch4219).
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De engst hm het lot, dat de schiolone stad Brussel boven
bet hoofd hing, wat toen ten «hoogste gekinm'men. Gegoede,
aanzenlijke, welmeenende.ingezetenen hadden zich vereenigd
In gemeenschappelijk beraad: brieven, bezendingen, enkelei
afgevaerdigden vertrokken naar de bevelhebbers der troopen
te Vilvoorden en te Mechelen, naar het hoord.kwarter van
Prins Frederik te Antwerpen en naar mannen vlan bekenden
invloed te 's Gravefihage .met de uiting V211 den wenseh., dat
'S konings krijgsmacht spoedig de hand moest kom.en reiken
aan de burgerwacht, om 'de uiterste uitspattingen .van het
losgebroken gemeen te helpen voorkomen. De Zuid-Neder-.
landsche leden van de Staten-Generaal, die ziek in de Noor,derlijke residentie bevonden, drongen er bij den koning ho
aan, dat de troepen niet werkeloos. ~aten blijven bij de
wanorde en de regeeringsloosheid, die in Brussel en maga
steden aan het WaaAsche land heerschte: Terwijl hunne
huisgezinnen en eigendommen onder de macht waren van
een oproerigen hoop en Brussel ten prooi was aan alleilet
• vreemd gespuis, waren zij'. niet vrij • in het uiten hunner ges
Voelen& 19 de beraadsiagibgen der volksvertégenwoordi-,
ging(220).
De koning zag zich"; alzbo gedwongen töt het besluit, r.3Itu
zijne tot hiertoe gevolgde toegeeflijkheid te laten varen; en
In den nacht vóór 21. September ontving prins Frederik,
wiens hoofdkwartier te Antwerpen gevestigd was, het bevel,
om naar Brussel op te rukken, en aan de vrienden van orde
daar den sterken arm aan te Lieden tot herstel van het
wettig gezag(221). In den ochtend van. 21 vaarÇligde prins
Frederik de volgende wociamatie uit:
Aan de inwoners van Brussel:
Brusselaren, De koning, Onze ddorluehtige Vader, beijvert
,zich samen met de vertegenwoordigers der natia en op de
eenige wijze, 'die In overeenstemming te brengen is met zijn

eed, met 'veel aandacht de wensehen te onderzoeken, die
gij hebt uitgesproken.

Nochtans wordt de orde voortdurend in uwe stad gestoord;
terwijl gij met een ijver en een zorg, waarvon.r.giji dient geprezen, private en openbare eigendommen beschimpt, hitst
een handsvol woelmakers, in uw midden verschelen, het gepeupel op tot plundering, het 'volk tot 'opstand, het leger tot
schande; de bedoelingen van den. koning worden veckeerd
uitgelegd, de overheid is machteloos, de vrijheid verdrukt
Overeenkomstig de bevelen van den koning, brengen we
in dezen staat van zaken, die uwe stad ten onder brengt
en meer en meer voor deze koninklijkei residentie de mogelijkheid verwijdert, dat de vorst en de erfgenaam van den
troon er verblijf houden, het eenige middel dat echt en doeltreffend is: het herstel der wettelijke orde.
Het nationaal leger zal uw muren binnentrekken, in naam
der wet, op aanvraag der beste burgers, om ze van een lastige
zorg te ontslaan en hun hulp en bescherming te verzekeren.
Deze officieren, deze soldaten, vereenigd onder het vaandel van recht en vaderland, zijl, uwe medeburgers, uwe
'vrienden, uwe broeders. 7.4 brengen n noch tegenwerkins
noch wraak, doch orde en rust. Een edelmediga vergetelheid zal uitgestrekt worden over fouteri en onrechtmatige
doenwijze, door de omstandigheden veronrmakt.
De voornaamste daders van vergrijpen, te groot om te
kunnen hopen aan de gestrengheid der wetten te 'ontsnappen!,
de vreemdelingen die. misbruik makende der gastvrijheid,
In üw midden de wanorde kwamen inrichten, zullen- alleen
en volgens het recht gestraft warden; hun zaak heelt niet
de 'uwe geen uitstaans..
Dien tengevolge hebben wij bevolen en bevelen wil, ingevolge der macht ons verleend:
Art. 1. Het nationaal leger zal Brussel binnenrukken.
Art. 2. Elke hinderpaal voor hunnen intocht zal opgeruims*
worden door de zorgen der stedelijke overheid, der burger-

wacht, der Coininissie ‘_vidor Openbare Veiligheid en der goede
burgers. •
Art. 3. De posten der burgerwacht zullen achtereenvolgena
door de nationale troepen betrokken worden. Later zullen
wij bepalen welken dienst deze wacht zal vervullen.
Art. 4. De gewapende rièden, vreemdelingen in de stack
zullen Ongewapend naar hun woning terustkeeren. Elke ge,
wapende troep, afkomstig uit een andere gemeente, die zou
naar Brussel willen oprukken zal uitgenoodigd worden zich
terug te trekken, desnoods met geweld verstrooid wordm.
Art. 5. De kleuren, als herkenningsteeken door een deel
der burgerwacht aangenomen, zullen afgelegd worden. Wij
behouden ons vOor vast te stellen, welke herkenningsteekeng
zij gewettigd zal zijli te dragen.
Art . Q, De _gemeentelijke overheid, de Commissie voor
Openbare Veiligheid en de aanvoerders der _burgerwacht zulm
len waken 'over het naleven der voorgaande bepalingen, voor,
hetgeen hen aangaat, en over het bewaren der orde tot clq
troepen hunne intrede gedaan hebben.
Art. 7. De leden van deze lichamen zijn persulonlijk vers
antwoordelijk gesteld. van af kennisgeving van dit bevel,
voor eiken weerstand, die zon kunnen geboden worden aan de
openbare macht, look voor het onwettig _gebruik van staat-91
en stadsgelden, wapenen en munitie.
Art. 8. De bezettina zal ten spoedigste gecamoufleerd ot
gelegerd Warden Op zulke wijze, dat ze niet een last is voor
de inwonels Zij zal de strengste tucht bewaren. Elke weer,
stand zal afgeslagen worden door wapèngeweld; de lieden,
die er zich aan plichti,g maken en gevat worden door de
openbare macht, zullen aan den rechter Warden overwleverd
om strafrechterlijk vervolgd te worden.
Gedaan op ions hoofdkwartier te Antwerpen, 21 Sept. 1830,
Frederik, prins der Nederlaudau.(222)
Het hoofdkwartier verliet des voormiddags om: elf uur Ani,
werpen. In den loop van den dag berinnen de troepen, die
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sedert 8 September rustig in hunne kantonnementen hadden
gelegen, samen te trekken naar den kant van Vilvoorden. In
den loop van den dag kwam de tijding te Brussel, dat de
koninklijke troepen in beweging waren. Enige benden muiters trokken uit de stad en vielen de vuorp,osten van de kloi7
ninklijke troepen aan.
Bij, !cilia, vertoonde zich een bende van vijftien honderdmuiters. Bij de verschijning van eenige pelctons huzaren trok#en zij echter af. Denzelfden dag trok een setwadron dragonders het dorp Evere binnen, om daar te overnachten, niet
vermoedende dat de lieden, in kiel gekleed .en schijnbaar
ongewapend, die aan den ingang van het dorp hen stondeg
Op te wachten, Luiksehe vrijwilligers waren onder den
ranschman Charles Rogier en Franscha vrijwilligers onder
Oen Fransehen dokter C. Grégoire, en eensktaps •.zagen zij
zich omringd door vijandelijke scherpF:chuttcrs.,. die .uit sloteu
en achter .heggen verraderlijk een kogelbui afzonden, waaxtdoor twee officieren, die aan het hoofd reden, getroffen werden. De dragonders bepaalden ziel met de .plaats bestemd
voor hun kantonnement van gewapende muiters te ZUhr...,r3/1
en daarvan een groot aantal gevankelijk weg te voeren,(223).,
Road twee uur 's namiddags trok een groep muiters in
kolom opgesteld langs den Leuvenschen steenweg, tot aan het
eerste barreel, gelegen aan de Twee Huizen. Daar stelden 40
Franschen Niellon, Chazal en de Belgen Faider, Du.cp.étiau%
en itod.enbach voor, voormannen aan te duiden om' de tocht
te leiden. Dit voorstel .werd aanvaard en .Niffloo, ci!.a.za4
ftodenbach en Stieldorf (van Verviers) werden. verkozen. Om
hunne beurt stelden zij Niellon aan tot opperbevelhebber,
daar hij .cep Fransch. oud-gediende was. nazat zou de voorhoede en Stieldorf de achterhoede aanvoeren. Nauwelijks
rukte de kolom op, lof men antwaardde eenige pelotons rut.
terij, die in gestrekten galop naar Dieghem optrokken. Dit
ziende verstrooiden de muiters zich in de velden links van
den steenweg, en vuurden onophoudend. Opeens opende men
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• van op een hofstede een _levendig .geweervuur en terzelfder
tijde stormden schwadrons dragonders in volle vaart vooruit..
Als een wervelwind vlogen de aanvallers vocrbij•; eenise muiters, waaronder sommigen omvergeworpen werden of een
sabelhiouw opliepen, ijlden naar den stomweg, en zochten
beschutting achter de hoornen; of in een..gradhl.. De dragonders zetten hunnen rit volorL en gingen zich iopstellea op den
steenweg om den terugtoeht naar' Brussel af te snijden. De
Muiters poogden de bosseiéen an Linthout te .bereiken, waar
ze in de grootste wanorde aankwamen. Het. duurde niet
lang voor zij vernamen, dat de wachtronden elke verbinding
met Brussel beletten. De • aanvoerders beraadslaagden en hem
sloten naar Leuven. te trekken, waar ze rond Vier .uur 's
morgens aankwam en (224).
'S Prinsen proclamatie werd in den avt.nd van den. 22
September door de « Gaze!te des Pays-Rqs » te Brussel bes
kend gemaakt (225). De meerderheid der Ftansehgezinden
was zoo ontmoedigd, dat op dit °ogenblik sommigen dee
Luiksche vrijwilligers zich terug trokken. en men het ge-.
raadzaam achtte een bijeenkomst der leiders te beleggen in
het stadhuis te 6 uur namiddag, om te .beslissen over ver,
dediging of Overgave. De meeningen waren zeer uiteet**
pend. Velen ouder de vtoorzichtigsten, 'verklaarden dat *eer.,
stand met vernietiging gelijk stond en raadden onderwerping
aan. Maar Grégoire, Mellinet en Niellon, Franschen 'die biets
te verliezen hadden, zwoeren dat xij. de stad zouden verdedigen, al moesten zij onder de puinhoopen begraven worden.
De gematigden namen maatregelen om hun persoonlijke
ligheid te verzekeren (226).
Notabelen van Brussel hadden echter niet ...pgehbuden en
hielden niet op aan het hoofdkwartier de verzekering te geven dat de meerderheid der eg.zame bewoners zich rond
het • leger des konings zoude scharen, toodra dit in de stad
verscheerr(227). Van wege de burgerwacht ontviag prins
Frederik de verzekering, dat vijf honderd harer leden dog
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niet ontwapend waren en zich op het Kianingsplein of iii
Liet paleis gereed zouden houden om voor de troepen het
bezetten der stad gemakkelijk te maken/(228). Gedurende de
voorstelling in de Muntschlouwburg, welke dien avond Maar
de laatste maal geopend was, keurden de toeschouwers da
proclamatie goed en gaven duidelijk te kennegá, dat alles 's
anderendaags zou ',gedaan zijn ;229).
Op aandringen van vele burger werd in dien nacht een
tweede vergadering op bet stadhuis gehouden en daar de
hevigste opruiers afwezig waren, werd er eenparig besloten,
dat de verdediging onuitvoerbaar en de onderwerping nood,
.zakelijk was. Een adres in dozen zin werd opgesteld te mi&
dernacht, onderteekend door veertig notabelen en .aan -prins
Frederik gestuurd (230).
De toestand was volor de annexionistische partij wanhopig.
Alle leiders verborgen zich of vertrokken (231). Na de -rede
van Willem 1, 'den 13 September, was baron. de Stassart
uitgeweken naar Givet(232). Den 18 Septeinber verliet Alex,
Gendeblen Brussel en trok naar Mons, vandaar mar Rijsel
en eindelijk naar Valencijn, waar hij den 20. Sept. toekwam..
Den 21"Sept. vertrokken Van de Weyer en Rouppe eveneens
naar Valencijn. Graaf Van der Meere stelde denzelfden dag
vast, dal. alle leden van den Raad voor Openbare Veiligheid,
ter uitzondering van baron d'Hoog,vorst en Rogier, die te
Boselwoorde een toevlucht gezocht had, vertrokken waren
naar Valencijn(233). Lebroussart, opstellei aan «Le Courrier des Pays-Rag», en Isidore Plaisant. lid van den raad
• der" burgerwacht waren naar Henegouwen vcrtro.kken, onder
voorwendsel rekruten aan te werven;(231). P. F. Claes, hoofdOpsteller van den Courrier. des Pays-Bas », Levw, npsteller
van « Le Beige », graaf Hippolyte XIIII, 'graaf Franglais de
Robiano walen vertrokken of hadden ,zich in de kelders verscholen(235). Dr med. J. F. Vleminckx, Pieter Rodenbach,
graaf Charles van den Burcht, Moyard, lid van den raad
'der burgerwacht, waren« te Valencijn(236). Felix de Mérode
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ksioeg Op de vlucht den 22, en trok zich terug in zil'a kasteel
van TIA'élon in Frankrijk (237). Niellon, Chazal, Van. der
Smissen; onderbevelhebber der burgerwacht. Fleury-Du.rayi
majcor, ridder .Hotton, aanvoerder der wacht te paard;
podsen en vele andere Lulken.aars vedieten Brussel 'si
nachts (258).
Niellon had, viaoraleer heen te gaan, zijn vrijwilligers aangespoord afzonderlijk te vertrekken, en hun gezegd dat de
aanvoerders nedert lang overeengekomen waren, in gevial
van nederlaag, zich te begeven naar. Namen en de Ardennen
orn: een guerillamorlog te voeren op de grenzen, en beroep
te doen hp de Franschen, die mannen, leverumiddelen en
wapenen beloofd hadden en dat reeds verscheidene leden der
«Réunion Centra!e» zich daar bevonden en de verdediging
voorbereidden. Niellon had insgelijks aan Chazal geschreven
dat de patriotten — daar zijl te Brussel bip niemand piochteni
rekenen en zelfs gevaar liepen aangehouden te warckn en
aan de Hollanders overgeleverd te worden de sta4 vier;laten hadden en er op rekenden malkander terug te zien Op
de overeengekomen vergaderplaats (Valencijn), wat. (Tiendebièn, Van de Weyèr en vele anderen reeds aangekomen
waren, dat hij onmiddellijk vertrok en C.Inzai aanzett3 hem
te komen vervoegen te WaterlOo(2$9). Bijt zijp aankioirnst,
den 22 September, te Valencijn vond DePlatter aan de tafel
yan «L'He•tel du Grand Canard» vergaderd Van der Smis. ruitstrevende leden der vroegere
sen, Van der Meere, de ma
Commissie Voor Openbare Veiligheid, de haantjes-vooruit der
« Réunion Centrale ». en talrijke Fransche uitwijkelingen, die
de een voor, de andere na Brussel verlaten hadden. Allen
zonder uitzondering, .schrijft hil in gijn q.Souvenirs », gaven
zich over aan moedeloosheid, en gaven het ex.,.((240). Van de
Weyer kwam, "-bleek en ontdaan, eenige dagen na De Ploitter
aan, en meldde, dat alles verloren. was( 241). Ten laatste nam Ch. Rogier, de meest-schuldige, de vlucht
den 23 September, toen de eerste salvia's gelost werden aan
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de Schaerbeeksche Poort, en ging zich verbergen in een
'hoeve der abdij • van Eyères)(242) in het Zoniènbosch, en liet
laffelijk de Luiksche scherpschutters, wier aanvoerder hij
was, in den steek op het uur van den aanvab:243).
De leiders der Franschgezinde partij stelden dus • hun opgehitste volgelingen bloot aan de kans te sneuvelen in het.
gevecht of gevangen. genomen te worden en ,gefusiljeced. Van
dergelijke lafheid zijn er weinig voorbeelden te vinden inde
geschiedenis(244). Reeds toen wera hunne houding scherp
gelaakt. « Die heeren met bun zwarte casakken• van het.
stadhuis, mi ziet men die verdoemde kapoenen niet, nu er
gevegten moet worden?» riep en vrouw uit het vOlk(245).
Nechtans, ondanks de lafheid der leiders, werden de vredelievende beslissingen van de Brusselsche bui-gerij te niet
gedaan door de waaghalzerij van. het laag eepeupel en van
de vreemdelingen, die. in menigte in de stal waren (246):
Ducpéliaux en zekere Everard, die edart 7 September
uit. Parijs te Brussel was ngekomen, trokken naar. Vilvoorden en stelden een reeks eischen aan prins Frederik.
Daar zij echter .geen legitimatiebewijzen van hun zending
konden vertoonen, werden zij' al r eenvoudige oproerlingen
gev9.ngen gezel en naar Antwerpen overgebracht.
In den vroegen morgen van den 23 September stondefa de
koninklijke troepen op hun verzamelplaatsen, kringsgewijze
vanaf Zellick aan den Gentscb.en steenweg tot aan $t-StevensWelewe aan 'den Leuvenschen 'steenweg. De Zuidelijke toe-J
gangen tot de stad waren opengeblevery; langs daar vonden
de vrijscharen, die tot betere gedachten mkrchten kome;
.gelegenheid om af te trekker(247).
De muiters, ten getalle ven verscheidene duizenden, had,'
den de poorten der • stad bezet; Zij' -werden aangevoerd door
den I' ranschen geneesheer Grégoire(248), Elfgestaan.door deg
Franseben generaal Mellinet en andere Fransche officieren
o. a. .Des Galets, Bouebez, %rent) Levaillant, Poncelet, Bvdrard, Dutillet, le vicomte .de Culhat, Cb2rpigny(249).
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De koninklijke troepen, waarvan de twee rden in Belgia
geboren waren (250), waren ten getalle van 10.300 man, en .
beschikten over 26 stukken veldgeschut. Al de bevelen voor
de opmarsch gingen uit van prins Frederik, die het opperbevel voerde. Twee luitenant-generaals stonden den prins
ter zijde, A. 13. Trip die de opperbevelhebber was van de ge,
heele ruiterij van het leger en J. V. de Constant de Rebecque,,
+hoofd van den generalen staf. Het doel van het opperbevel,
'den 23September, was de Brusselsche bovenstad le bezetten;
deze immers moet, gezien hare hoogere ligging beschouwd
worden als de sleutel van de stad en als haar steektek(250.
Dientengevolge werden de aanvalstroepen verdeeld in vier
kolomMen.: de eerste twee moesten de bovenstad bezetten;
de andere rechts een afleidende beweging uitvoeren, de oproerlingen in bedwang houden en hunne krachten verdeelea
De eerste kolom, 'onder bevel. v.gm generaal-majoor J. Postl
was 2926 man sterk, waaronder 1123 ruiters. Luitenant-gene-.
raal Trip stapte aan het hoofd. Zij daalde als een stortvboed
in _de laagten van de voorstad St-Joost-teu-Oode, brak schar*
nieren en slot van het reusachtige ijzeren hek der Leuvensche poort., trok de stad in niettegenstaande den tegenstand•
der oproerlingen, die van uit .de huizen scheten en bezette
.4e Leuvensche straat, de Hertogenstraa,t en de Laan. Een afdeeting jagers bezette het Observatorium, een gebarrikadeerdet
poort gelegen aan het kruispunt der 0.14. V. ter Sneeuw- en
Ahrikoosstraten. en stelde zich oip op de Oranjeplaats, terwijl bet onderrichtin,gsbataijon 'aan de Naamsehe'.poort post
vatte.
De kdom, die bestemd was em deor «de Schearbeeksche
'Mrt liet park te gaan bezetten, bestond uit acht batalicins
voetvolk, twee s. chwadrons dragonders en twee batterijen bereden geschut; zij was 5377 man sterk en beschikte over 15
vuurmenden. Generaal-majoor A. Schuurman was aanvoer- •
der. De verdedigers der poort aangevoerd door GrégGire,
bijgestaan door den Franschen officier Des Galets, war en,
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spoedig overwonnen. Terwijl de scherpschutters van de vlok*
hoede ter weerzijden van den weg de muiters 'achter hunne
bedekkingen poogden te treffen, beukten de kogels van twee.
stukken eener batterij bereden geschut np de hinderpalen
die den doorgang belemmerden en eetlige sapeurs openden
een bres in den muur terzijde "van de poort. "loei' rukten de
grenadiers voorwaarts, ruimden de friessche ruiters op, die
den toegang tot het poorthek versperden, op.enden het door
de kanonkogels ontwrichte poorthek en drengen de stad bin-.
nen; een bataljon onder ulitenant-kolonel I. Th. Serraris
richtte' zich naar het park langs een omweg door de lanen;
twee .Nttaijons onder luitenant-kolonels E. J. Mathion en
Johan Anthing met twee stukken geschut rukten de Koningstraat binnen in stormpas.
Er waren in die straat twee barrikaden, de eene aan den
ingang der straat, de andere aan het einda der Leuvieasche
straat. Voor deze laatste barrikade werd da kolom opgeigiouden door een levendig geweervuur uit huizen, kelders
en vensters, wat de grenadiers een °ogenblik deed aarzelen.
;Aanstonds sprong Anthing vooruit en beklom de baérikade, de sabel in den vuist: de grenadiers waren niet te
houden, ze stormden vooruit, roepende LI:eve de koning! »
aen namen de barrikade. De huizen van waaruit geschoten
werd, braken zij -onderzochten ze en meer • dan een
tproerling werd met bajonetsteken atemaakt. Zoiodra de
troepen de Paleizenplaats bereikten deed .majoor Krahmen
Bichin een batterij geschut opstellen voor het telle-Vuei
paleis, zonder zich te bekommeren om de !oproerlingen, die
in de buurt waren. Tusschen aar en 10 uur waren de troepen der brigade Schuurman meester van de Warande, van
de paleizen van den koning, van prins Frederik én vian de
Staten-Generaal; zij hadden zich vervoegd bij de troepen
tvan de kolom Post; deze' had zich metster gemaakt van de
Leuvensehe poort en laan, van het observatorium, het paleis
van den prins van Oranje en vian de Naamsc.he poort
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Doch in plaats van de vijf honderd leden der burgerwacht,
die bij de paleizen zouden vereenigd zijn oat hulp te bieden,
waren er weinig meer dan dertig, en dan nog ontmoedigd;
zij schilderden den toestand in stad als hopelgos af. De hoofden der vrijscharen, waarmede de stad opgevuld was, speel,
den meester, verklaarden zij. 's Namiddags verwittigde gene.
raal Trip prins Frederik, dat men niet kon rekenen op de
medewerking der burgerij, die helemaal onderjukt was en
aan banden gelegd door de oproerlingen..
De derde, kleinere kolom een bataljon voetvolk, twee
stukken veldgeschut, een schwadron dragonders. samen nog
biet ten Nolle duizend man — aangevoerd door generaalmajoor C. A. De Fauvage. rukte over den straatweg naar
Vilvoorden en de Lakenbrug naar 'de Willemspoort op, met
de zending deze poort te hezetbn en aldaar verdere .bevelen
af te wachten. Toen ze bij de Willemspoort aankwamen wei'.
den de troepen ontvangen op een zeer hevig ge"ervuur, dat
voortkwam van de barrikade en uit de verdiepingen der nabu-,
rige huizen. De troepen trokken echter beslist op, namen de
barrikade en eenige huizen. 's Avonds deed De F.avauge echter
'zijn troepen stelling nemen. aan .de Lakenbrug ten • einde
-het, bezit van deze overtocht over de Willehroekvaart te
beveiligen.
Wat de vierde kolom betreft, die uit 142D mannen bestand,
aangevoerd door kolonel baron .van Balveren, ze kwam rond
acht uur 's morgens aan de Vlaamsche mrt, waar de bes
woners de soldaten als bevrijders en vrienden ontvingen. De
kolom rukte voiaruit tot op de Verkensmarkt, waar de kolonel bevel kreeg de wapens neer te leggen; bij Lijn weigering
stak een schildwacht zijn muts op zijn bajonet omhoog. Dit
was het teeken voor den al.gemeenen nanval. Op hetzelfde
oogenblik werden de vensters opengerukt en een hevig ge.
weervuur werd van uit elk raam, van ut da kelders en van
op de daken der Vlaanderenstraat, geopend. Bovendien wierpen de 'muiters uit de bovenste verdiepingen voortdurend
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met kasseien en allerhande voorwerpen: zakken ongebluschte
kalk, gloeiroiode kachels, brandende kogels, emmers kokend
water en vitriool. Kolonel van Balveren behield. 'zijn koelbloedigheid, beval den terugtocht en leidde hem; doch het was
een moeilijke 'onderneming want de miriters hadden vlug de
planken weggenomen die diepe grachten, opgevuld met ongebluscht kalk en met scherpe Dalen, bedekten. De Vlaamsehe
poort bleef echter in de handen der koninklijke troepen (252).1
NITelke de geestesgesteltenis was onder de oproerlingen
blijkt uit 'de woorden van Pletinckx: «van Halen en ik (Pletinckx) besloten de pompen *net vitriool te vullen, .ze te dOeïr
bedienen. door het norupierskorps en tegen den vijand
up te rukken, dien we met dit, vloeiend vuur zouden be-.
sprcielen (253).
De Hallepoiort werd bezet gedurende den dag, en de troepen rukten maar vooruit tot aan het paleis vrta den hertog
van remberg (25/t).
Vóér tien uur was bijgevolg de voornaamste 'aanval in zijn
geheel met welslagen bekroond, en de koninklijke troepen
vara) in bezit van de Warande, de paleizen en de StatenGeneraal. :van de poorten van Schaarbeek, Leuven en Namen,
van de Willemspoort en de Vlaamsche pokut, en van de bin-.
nenvestinaen in hun geheel vanaf Etterbeek links tot Molenbeek rechts. Vele officieren, zoowel Hollanders als Belgen
hadden zich dapper onderscheiden (255). De koninklijke troe,..
pen bezetten een oninneembare positie, want de troepen die
in het gevecht gewikkeld waren werden ondersteund door
talrijke reserven, zoodonig dat de muiters op geen enkel
oogenblik konden hopen de bovenstld te veroveren(256).
Prins Frederik had zijn hoofdkwartier ge%tstigd aan de
Schaarbeeksche poort, in een huis achter den botanischen
tuin (257).
• Na de inneming van de bovenstad doler de koninklijke trioes..
pen, strekt zich de stelling der muiters van den singel, rechts
'Nart de Naamsche poort tot aan de singel links van de

Schaarbeeksche poort, d. 1. tot aan de huizen aan ddr% overkant van die poort gelegen uit, langs de Kleins »armeilietenrstraat, het benedeneinde van de Naamsche straat, het Koninklijk plein, de Koninklijke straat, het Leuvensche
Onze Lieve Vrouw ter Sneeuwwijk, en eindelijk den Schaap..
beekschen weg. De huizen links en rechts van den trag
waardoor de Koninklijke straat met de Isabelladraat .yerbon,
den is, waren door de koninklijke troepen bezet. De toegang
van uit het park tot het Koninklijk plein is• maats bekend
eene upene ruimte tusschen twee hechte gebouwen, het MI
Ingericht tot het herbergen van vreemdelingen en «11-1Ötel de
Belle Vue » genaamd,. het ander een koffiehuis, dat den naam
.droeg «.L'Amitié ». Deze ruimte was door een sterk gebouwde barrikade versperd en beide gebouwen waren als blok-,
huizen met schietgaten doorboord. Hier In het 'brandpunt
:zelf van den tegenstand, voerde Mellinet, oud-generaallonge garde van Napoleon, het .bevel(258);..daar stond het
greio• kanon Oor den Luiker Waal Charller, liijgenoemd «la
jambe de bols», bediend. Des Galets. Fransch oud-offici er
voerde het bevel aan de Uiterste linkervleugel, aan de versteitingen bij de Schaarbeéksche poort(259).
Grégoire leidde de krijgsverrichtingen in het midden links,
in de Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw-wijkt(260)s Bouchez,
gedecoreerde oud-kapitein van het Fransche leger, voerde het
bevel aan de barrikade der Konio1dijke straat, bij de Legvenplaats(26/). Parent, oud onder-officier van het Fransche.
leger, gedecoreerd met de «Légion d'Honneur », voerde het
bevel ever twee stukken veldgeschut, boven aan den Waran.deberg(262). Don Juan van Halen, een Sp;Injaurd die in het
Fransch leger had gediend, stond aan het hOold der muiters
die huizen bezetten in de Konidklijke straat, tusschen
tandeberg en Treurenber,g. Burggraaf de Culliat, v'oerde de
muiters aan die opgesteld waren onderaan .de Naamsche
straat en achter het koninklijk paleis (263). De Fradsehe kapitein Ponceleti de oud-officieren Lev.aillant, EVerard, .Charr,
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.onderscheidden zich in den strijd(264;. De. eenige
13elgisch'e officieren die deel namen aan den strijd waren
Kessels en Ch. J. Pletinckx.
De prins verlangde het. bloedvergieten te doen. eindigen,
en besloot in den namiddag van den 21 elk verder vooruit-.
rukken van zijn troepen te staken en zooi het isi9in onderhou-,
delingen aan te knopen met de leiders van het gepeupel.
Dij droeg die taak op «cm luitenant-kfflon.el Frederik Grunleëns, een nioedig en voiorzichtig man, stafofficier." Mat een
witte vlag begaf Guntoèns zich te midden der opstandelingli
Pm onder ben een bevelvoerend of met gezag bekleed per•
won op. te sporen en tot onderhandeling uit te noodigen.
Toen hij Mei levensgevaar de bene- denstad bereikt had, werd
hij van zijn paard gesleurd en de. vlaá: werd h:etn, ontnomen'.
werd gevangen gezet in de kazerne der pompiers. Meilinet, Jolly en Delfosse vergaderden eentage n:otabelen der
derde sectie en openden besprekingen met den luitenantkolonel, 'die hun meldde; dat de prins de onderwerping der
stad en het .vertrek der Luikenaars eischte. Wen kwam overeen, dat Guntoèns aan den prins een Itief wou sturen om
hem den toestand van Brussel te beschrijven. Berten bood
zich aan hm de bobdschap te . bestellen en de aanwezigen
spraken af om zevenuur 's avonds Op het stadhuis samen te
komen en er het antwoord van den prins Af te wachten. Een
rijftiental personen :varen er bijeen oj. het gestelde uur en
:•ally werd als voorzitter aangewezen. Berten kwam weldra]
en bracht volgenden brief mede:
« Ik was gekomen op bevel van mijn doforluchtigen vader,
(om woorden van vrede te brengen; ik rekende ten volle op
uwe medewerking om de rust te 'herstellen. Ik ben .zeer bedroefd lover de gebeurtenissen van dezen dag ze hebben
hart diep ontroerd; noentans staat het voor.0 nog Open; dat
de burgerwacht zich aansluite bij, de troepen van Zijne Mia lesteit; en dan zal ik een edelmoedige vergetelheid doen uitbreiden over alle verledene gebeurtenissen.
Frederik( ».
Brussel. 23 September.
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Na lezing van dit dokument, stelde Sally voor ,een )arvaardiging, aan te duiden. die gedurende den nacht zelf prins
Frederik zou gaan vinden oni. hem te verzoeken de stad te
verlaten. De .afvaardiging bestond uit baron Van der Linden
d ITdogvorst. M. Delfosse en baron F, de Coppin, en.
naar Schaerbeek ( 265 ).
Het antwoord van den prins, uitgesproken .op dea bezadigden en minzamen toon hem eigen, kwam hierop neder':
Bil had de bovenstad bezet in de hooig van daaruit te zullen
medewerken tot het herstel van de rust en de orde binnen
Brussel; hij kon de _stad door de troepen niet laten ontruimen zonder daartoe gemachtigd te zijt doler den koning; hij.
verlangde echter van zijne zijde de nf;iodlottige gevolgen van
een langen, Voortgezetten strijd te voorkomen en to1.1 daarom
hèt toneel der . verwoesting, dat door den ionverwachten.
tegenstand geopend was, niet verder uitbreiden, maar de
troepen gelasten de vijandelijkheden - te bepalen tot zelfverdediging: wanneer nu Van . de- zijde der burgerij een einde
werd --gemaakt aan de regeeringslmsheid, de burgerwacht
:opnieuw zou geordend zijt en haar dienst gemeenschappe,
lijk met 'die -van 's koning; troepen geregeld zijn, dan zou
het doei zijner komst beriikt zip (266).
Door zich, te verplichten zich geheel tot zelfverdediging,
te bepalen, plaatste prins Frederik het leger in den oniulogelijksten aller toestanden, en verplichtte het tot. een iglorieloozen strijd, die mioest eindigen met een nederlaag. De prins vergat dat net uur der toegevendheid voiorbij was. Zijn beslissing verklaart, wat *Velen onbegrijpelijk voorkomt, waarom.
de koninklijke troepen de stad niet ingenomen hebben 's
nachts, wanneer de barrikaden oni; zoioi te zeggen geheel verlaten waren(267).
Hond vier uur in den worgen kwinn De Breinaeker, veld,
adjudant van baron van .der Linden d'IlioOstvorst in het
Stadhuis aan. Hij. vertelde do vriendelijke ontvangst, die de
afvaardiging Vanwege den prins te beurt ict,evallen was, en de
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levendige ontroering, die deze.gevoeld had, toen men hem! de gebeurtenissen van den dag had verte1d(268).
Weldra kwam de afvaardiging zelf iaan in het stadhuis.
Zij bracht een proclam'atie van prins Frederik mede, die'
ongeveer als volg luidde:
1. Algemeene amnestie voor het verleden, zonder oenige
beperking; uitwisseling van gevangenen en gijzelaars.
2. De burgerwacht zal heringericht wordend en de ordedienst in de stad handhaven te zamen met de nationale troepen. De sectieoversten zullen dan een regentieraad benoemen, clie dolor ons zal moeten goedgekeurd worden.i alle
vreemdelingen die in Prussel zijn, zullen zich naar hunne
haardsteden: terugtrekken, na de wapens te hebben neergelegd, en ik zal mijn dO(rluchtigen vader aanzetten door
alle middelen, die in nlijile Macht zijn, opdat de vergadering
der Staten-Generaal pleit? liebbe te Brussel,. voor zooveel
de kalmte er zal hersteld
Frederik.
Het scheen onmogelijk deze proclamatie aan de muiters
. voor te leggen, en hun de vijandelijkheden te doen Ophouden
om met de koninklijke troepen te verbroederen. Ten- andere,
de stormklok tampte 'opnieuw en • de vijandelijkheden herbegonnen (_269).
Daar .eenige perSonen. bijeen Waren stelde loaly •vlohr
een commissie te benoemen, die 'over voldoende macht zou
beschikken tm de 'onderhandelingen Iloort te zetted ot gebeurlijk "de verdediging In te richten. Dit voorstel weed _gloedgekeurd en niets eenparigheid Werden terstond als leden der
commissie aangeduid: baron van der Linden d'Hoog,vorst,
Charles Rogier en Jolly, de Coppin.(van Namen) en Van der
Linden (van Brussel).
Dit nieuw gezag, .aangesteld onder. de benaming B es I u r.1 ij k e Commissie deed een prfoclamatie aanslaan,
•waarin het verklaarde dat, daar er in Brussel sedert twee
• dagen heelemaal geen verantwoordelijk gezag bestond,. blur.7
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gers, uitsluitend. door vaderlandsliefde henolgen, volorlolopig
verantwoordelijkheid hadden opgenomen -en dat ze gereed.
waren de- macht -Over te geven aan 'beteren., zodra' de elementen van eennieuw _gezag vereenigd waren (270). • •
De eerste daad van het eerste zoOgezegd-Belgische gezag
was een leugen. In .een .proclamatie, op: eten .datum, van denzeilden dag, 'zegde het: Burgers van Brussel, die de plundering van uwe. huizen vreest, weet .ge de misdadige hoop,
die men niet aarzelt onder de Soldaten aan te wakkeren: de
piundering. Neemt de stad in, zegt meg hun, en twee uren
plundering zullen U voor uw Moeite. bonen.
Dit bedreigen Met plunderen, is een leugenachtige -.bek
fscihuldiging waarvan men prins Frederik heelemalal ivdj
moet spreken (271).
De Bestuurlijke Commissie benoemde A.. Engeispach, bilgenaamd Larivière, zoon van een Fransch tooneelspeler, tot
algemeen agent. Engelspach's rol was van: korten duur doich
van groot belang; by nam de verantwoordelijkheid• op zich
de zwaarwegendste en bezwaarlijkste kevelen te- onderteel
kenen. Hij vestigde zich op het stadhuis. Van af ,zijn mg,
stelling tot op 30September v.aardigde hij 10.560 bevelen uit
;van allen aard, betrekkelijk Sammunitie, bevoorrading, • le:,
vensmiddelen, finantie, politie, verpleging, enz. Om aan de
uitgaven het hoofd Ie bieden leverde hij. 483 bOns af, waarvan de totale waarde 10460 florijnen bedroeg(272).
Daarna beval de Commissie door bare plroclamatie van 25
de oprichting van een nationaal gedenkteeken op. de St Michielplaats (later Martelarenplaats). waar de strijders in het
gevecht gevallen, zouden 'begraven Warden (273).
• Den 25 vertrouwde de Bestuurlijke Commissie het opper• bevel der átrildende benden toe aan den Spanpard Don.
Yuan van Halen, van ouds vriend van Ch. Itogier en politiek Vluchteling. Zijn staf bestond uit luitenant-kolonel Pletinckx, 'baron Felner, den Franschman Ernest Grégoire, Kes7
. sels, bevelhebber van bet geschut, enz.(274). Mellinet werd
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Onderbevelhebber benoemd en Niellon adjudant, tom hij]
terugkwam. Waren nog ban bet hoOrdkvgiartier gehecht de
Franschnian J. Piarent, burgraaf de Cullt en Chazal na
Zijn terugkeer ( 275).
Toch bleef prins Frederik de hioop ks.Lcen op verzoening. misschien onder den invloed van den « Courier. des
Pays-Bas » die schreef; « Heden .is er 3een spyaak de verdragen van 1815 in hu« geheel te ver.nietigen; in 1815 bah-.
ben de vereenigde mogendheden gewild: 1'.• oprichting van
het rijk der Nederlanden; 2. verheffing van het • huis van
Oranje. Deze -twee punten zullen geëerbiedigd worden »(276),
In den loop van den 25 Oogde hij' te onderhandelen met de
Bestuurlijke Commissie. Door een eigenhandig schrijven 7100digde hij baron van der Linden d'HOogvnrst uit hem te
komen opzoeken om te zamen te beraadslagen over de
middelen hm den vrede en de. rust in del stad tel herstellen.
Een weinig later stuurde hij -hein een anderen brief', die
aldus luidde: «Zijne Koninklijke HObightid stemt er in toe
de troepen uit Oe stad terug te ttekke.n de voorwaarde,.
dat de vijandelijkheden °ogenblikkelijk gestaakt woeden -en
dat -men zich aanmelde om te .onderhandèlen evei?. de middelen om rust en orde te herstellen ».
De Franschmaii Rogier, die gedurende iitchttien jaiari de
gastvrijheid genoten had van koning Willem, wiens broeder
Firmin .gedurende vijftien jaar leerea.r was geweest laan het
lyceum te Luik, die. aan Kessels bevel had gegeven 'het
kon'inklijk paleis in brand te steken;(277), durfch antwOorden aan den Eerwaarden Heer Van Gheel, den gelant van
het koninklijk hoOfdkwartier: «Men onderhandelt niet met
brandstichters.» (278).
In den loop van den avond .evenwel schem het einde der
vijandelijkheden nabij' te Zijn. Met een canvoerder der. Luiksche vrijscharen, Pourbet g,eheeten2 en aan hetwhootdkwartier door invloedrijke personen voorgesteln, «vk.7erd een Over,
komst gesloten volgens dewelke de Luikenaars de stad zou85

• dell verlaten; .amnestie en vergoeding der .ddor hen: gemaakte
io‘ nkásjen zouden de vloorwaarden zijn vn hunnen aftocht
Ook déze poging tot verzoening werd verijdeld en de aanvallen der Muiters duurden vo'ort(279).In den nacht van 25 tot 26,. na-middernacht kwamen. Alex..
Gendebien, S. Van de Weyer, Niellon, Ctrazal, Van der Meer°.
Van der Smissen, Nique en veel anderen he op het stadhuis
te Brussel (280).
Ziehier in 't kort, .hloe Chazal hun terugkeer vertelt. CMzal, in gezelschap van een jong Luikseh vrijwilliger Robert
genaamd, had Brussel verlaten in den nacht Van 22, en wals
met het krieken van den dag .(23 Sept.) te Water100 'Wegel
kernen. Hij had in de gasthoven en herbergen doen vriagen
of Niellon geen b1oOdschap vOor hem gelaten had. Rond negen.
uur, vernam hij van een inan dlt Niellon, toen hij. door Woterloo ‘loorbijkwam, trem verzocht han een zijner vrienden,
hij. name .Chazal, op te zoekeni(281), en dezen: aan. te tellen
naar '1huin. te gaan, Walar Gendebien. Fransche
die van de grens kwamen, afwachtte. ChaZal. Was onmid.dealijk vertrokken, dor Nijvel gereisd en 'de weg naar Binche
ingeslagen. Onderwege vernam hij dat de « patriotten! »' te
41caussines waren. Hij Was daarheen: gegaan en gedurende
den nacht (24-25) liad een vertrouwd .man hein .geleid naar
een buitengoed op den weg van Ath, waar. hij Gendebitg,
Van de Weyer, Nielloin en vele andere patriotten vond. Men
lieslobt naar Brussel te vei-trekken. Uitzendelingen met proclamaties op datum' van 25 September, en onderteekend &tor
Felix de Ménde, S. Van de Weyer en Alex. Gendehien ww.!
den naar de tmli ende dorpen sestnurd. "Gendetrien, Van
deWeyer, Niellon en Cházal namen plaats in e.e.' koets. Tien
tot twaalf ruiters. wahronder Van der. Meere, Van. der Smissen, Nique. op boerenpaarden, deden dienst als verkenners,
Tegengehouden door de Slechte wegen en door' de vele omwegen die zij doen moesten om vij'andelijke patrouilles te
„ontgaan, kwamen- ze eerst 's nachts in de vi3Oorstad. Ander86

lecht, en na middernacht op het .stadhuis, in de ,zittingszlal
der Bestuurlijke Commissie. :baar vond Chazal Ch. Rogier,
'die enkele uren vroeger in de. stad was teruggekeerd(282).
In den lhop van den 26 nam de Bestuurlijke Cornmissie 4:1E;
naam aan van VoorloOpig Bewind, wáar-van ook graaf Félil( de Mérode, A...Gendebien ,en S. Van de Weyet, leden werden. Dil werd aan het rábliek door ‘rolgende proclamatie
kenbaar gemaakt:
Voorlopig Bewind

Gezien de afwezigheid v2n elke overheid, zoo te Brussel
als -in het rotste getal steden en gemeenten van; België,
In overweging -nemende, dat in de tegenwoordige omstandigheden- een algemeen centraal béheer het (.enige, middel
is om onze vijanden te overwinnen'en de zaak Vali het Belgische volk te doen zegepralen,
is het Vieorlaopig Bewind aldus samengesteld;
1111. baron van der Linden d'Hoogverst, Chi• Rogier, graaf
Félix de M:érode, Alex. Gendebie:n, S. Van de Weyer, A. E.
J.olly. — J. Var der Linden Schatbewaarder.
Baron F. 'de Coppin en N. Nicloilay-.
Brussel; 26 Sept..1830 (volgen de handteekeriesen). (283)
In alen stand van zaken vaardigde de prins ;den overste
vara Zijn generalen staf, generaal de Constant de Rebecquel,:.±die
veortzetting van den strijd aanraadde, naar Den 'Haag af om
na uiteenzetting van den toestand, 'á konings-goedvin.de.n te
vernemen en in. plaats van generaal Schnurmiandie gekwetst
naar Antwerpen vervoerd was, werd hertog Bernhard man
Saksen-Weimar, die rang had van g.enerhal-majoor, en te
Gent verbleef. naar het veldleger geroepen.
Prins Frederik zond tegelijkertijd bevel aan Gort-Heyligers te Tongeren om Inet zijn zeven batallians, een batterij
-veldgeschut en een regiment dragonders langs- Thienen en.
Leuven, over Cortenberg naar Brussel op Le,.rukken.
ln den nacht evenwel, zonder te wachten !failfet. antwoOrd
van den koning rioch, op de komst van Saksen-Weimar, wei'87,

den de bevelen tot den aftocht gegeven en toen bij het aan.
breken van den dag (7 Sept.) de muiters tbc schrgiorndern
zich in de Warande te wagen, was zij met haar gehnivende
hoornen, haar Omgewoelde wandeldreven en aan gevels en
prachtramen geschonden prachtgqbiouwen, eenzaam! geworden gelijk een verlaten slagveld. Drie -aren na middernacht
'waren de troepen afgetr,3kken. in vOlkoinen orde naar de
standplaatsen waaruit zij in den morgen van 23 waren 'Opgerukt, en na nog twee dagen toehens, koerden ril 'naar
hunne kantonnementen tusschen .Vilvoord•n en. Antwerpen
tentg(?84.).
Chgrles White, die toen te Brusse'l verbleef, en eeá bekend
gescniedschritver der Belgische .0mwenteling werd, schrijft
Zoo eindigde een onderneming die,. ware ze geleid geweest
met kennis, voortvarendheid en durf onfeilbaar met welsla-s
gen mioest eindigen, doch ze werd ontworpen onder invloed
van een allerongelukkigst bedrog, uitgevderd bijna in tegenstelling .rnel alle regels der krijigskunst, en (ruwde voort
tegen alle vioorzic,htigheid in; ze eindigde met een ionver,
klaarbaren en roemloozen aftocht, met -algeheele ontnioecli.- ging van een dapper en goed-aangeMaeid leger, .en v011edigen
• ondergang van het yorstetihuis. Geen enkele tekortkoming
noch gebrek kan de leden van het Nassau-stambuis ten laste
gelegd warden, aan gloed. of aan medelijden. ontbrak het
bun niet. Hun kunnen oenige gaven ontbraken hebban noodig om grote staatslieden en aanvoerders te zijn, doch: noch
Nen, 'de dappere :der dappfflren, ntioh Wellington, 'de kalmste
van alle onbevreesde Soldaten waren dapperder iüf minder
bevreesd » (285).
Gedurende die klagen ontfatg .prins Frederik geen gevaar.
White, die de Nederlandsche krijgsmacht om haar beleid
in- die dagen goh fel heeft gegispt, getuigt, dat :duizand.xt er
getuige van geweest zijn dat by zich meer blootgesteld heeft
dan in zijn positie voorzicht% was, en dat hij het behoud van
zijn leven alleen aan de Voorzienigheid te .danken had, want
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behalve de gewone gevaren, heeft . driemaal een lafhartige
verborgene hand een schot fop han gericht(2,5.6). Het hele
leger wist dat prins Frederik de laatste pershon was, die
Bussel verli.." achteraan de 'achtettoedel(287). Ook do
Fransche gezant, generaal Valazé spreekt van « de onbe,
kwaambeid » Van de militaire aanvoerders (288).
Om den onverwachten terugtocht der koninklijke troepen
te vieren, vielen de overwinnaars het huis van Ferd., Meeus,
hij do Sch:aarbeeksche poort aan. Men .beschuldigde den bevffiner geweigerd te hepben aan het Volk de wapens af te
leveren, die hij verborgen hield. Benden bandieten met pie-.
ken en oude sabels gewapend, woedende vrouwen, drol,
kaards, dromden riond liet huis, en Wilden 'om -wraak. De
deur werd ingebeukt en de vensters ingeduwa; in een oogwenk was de woning geplunderd. Meubels, rijtuigen, • schilderijen werden Milten Opeengestapeld en verbTranct Het vuur
steeg over naar het huis, dat na ..eenige uren t.:en puinhop
vormde. Er- waren vier Opslagplalatseen die meer dan lacht
duizend tonnen olie bevatten. Gedurende drie dagen kwaml
het gepeupel er putten en zich bevoorraden. Vnuwen ventten van deur tot deur emmers olie. Ook hot huis,, dokr, Meeus
cp de Oranjeplaats gebouwd werd verbrarid:(289).
Pletinckx, die de muiters te Brussel had aangevoerd, kwam
als parlementair bil den prins te Vilvtiorde, en werd er als
muiter gevangen gezet (290).
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Voorloopig Bewind. Laatste pogingen van den Prins van Oranje om
de eenheid van het koninkrijk der
Nederlanden te bewaren. Verovering van Vlaanderen door de
Franschen Mellinet, Niellon,
Grégoire, Pontécoulant.

Niellon et Mellinet étalent les véritables soutiens de la Révolution.
(P. A. ~broches, Histoire politique et militaire de la Belgique, z830.183z, bl. Si.)

Nous sommes sous un régime de terreur.
(Staedler aan den prins van Aremberg, bij Mein, Mémoires inédits 191.)

DEN 19Septenber had DePotter Parijs verlaten loin zich'

naar Rijsel te begeven. Van het bestuur. van do «:»sociation Beige »; .slOor hem met Tielemans en Bar-.
tels gesticht, bad hij last gekregen te onderzoeken wi
vooraeeliger zou Zijn:. België binnen te vallen en daartoe Via- .
lenc.iln als vertrekpunt te nemen, of binnen te 'dringen langs de
grens bil Rijsel. Alex. Gendebien beende, dat men langs ValenCijin Moest Oprukken en de eerste aanval tegen Brergentrichten,
dat men als steunpunt nolodig had Moor elke krijgsverrichting
en eveneens als zetel van een Voorloiopig Bewind (or Provision7
neel Gonyernement, toto& men toen zegde). Aan mannen
sou men weinig behoefte hebben, In den beginne, breweerde
bil, doch men m:oest er in grOoteren getalla wreed houden
. om als reserve te dienen, en bij het eerste keken; op te rukken. In geval van tegenslag 'of indien Brussel .of iandere steden geen beslissing te weeg brachten, zouden waarschijnlijk
✓ijf tot zes duizend Belgen, gewapend, naar Frankrijk arzak ken :. om deze mogelijkheid het hbofd• te bieden moest
men giften inzamelen Of een Mening sluiten om' op de grens
een legerkorps te vormen, dat spoedig zdu saangroeien(l).
' Het was vebral geld, dat ontbrak. Felix de. Mérode, die
insgelijks te •Valeneijn verbleef, scheid zes duizend gulden
,voor Om wapens te koopen(2). Aldus bereidden De Piottèr,
fiendebien en de Mérode den inval in de Zuidelijke Neder,
landen vtior. Den 27 September. te C uur 's avonds, kwam
de Potter aan de Anderlechtsche PA:trt toe,' gevolgd door
een groote massa en begeleid door verscheidene benden Vit's
willigers die hein Onder -weg vervoegd hadden. 's Anderendaags • richtte hij• tot zijn geliefde medeburgers een proicia. »lade om ze op te wekken zich; rond het VoiorloOpigi Bewind
te scharen. De brandstichters die gij met schande uit uw
hoofdstad komt te verlagen — zold luidde net --- . bereiden.
nieuwe misdaden voor. Geen aarzelen meer, geen . mededoolgen; wij 'moeten voor altijd van onze hiaardsteden de moor98

denaars verwijderen, die gebrand, gedood, onteerkl en vermoord 'hebben (3).
Die moordenaars Waren de soldaten van het koninklijk
leger, voor twee derden Belgen!
DenzeIfden dag werd De P.Icitter, "dien de Oproermakers als
een martelaar van de pers-vrijheid .v0orstelden, aan hét Voiorloopig Bewind toegevoegd, dat den 29 Völgend besluit nan“
Het Voorloopig Bewind van .België,

Aangezien, dat het belangrijkste in de gegeven omstandigheden, is, een spoedig afwikkelen der zaken,: heeft in zij:n
schobt 'een Centraal ,Comiteit opgericht; belast met het uitvoeren van alle maatregels genloimen op verslag der bilzondere Commissie. het .Centraal COmiteit 'bestaat uit vier leden,.
te weten de HH. De Potter, C.h. Rogier, Sylvain Van de •
Weyer, graaf Felix de Mérode.
Brussel, 29 September 1830. (Volgen de handteekensWa
Het Voorloopig Bewind stelde tOen commissies in ,volor de
onderscheidene takken van bestuur, o. i.:
I. De finantieele cornrn5Ssie, 'onder voorzitterschap van
A. Coghen, die beloofde lory een of andere wijze geld te
bezorgen om aan .:dringende vragen te Voldoen en de. verschrikkelijke ellende onder de bevOlkirki te lenigen. Naar.
het getuigenis van Charal, werden belangrijke sommen uit
Fr ankrij k 'gezonden (5).
2. De commissie violor binnenland, onder voorzitterschap
van•de'Stassart, die tevens benoemd werd tot gouv-arneur der
provincie Luik (6).
3: ne gerechtelijke commissie, voorgezeten door -Alex. Gen-,
debien en belast met h'et inrichten der justitie (7). J. Ruikeni
werd procureur-generaal benoemd lalan,-"het gereichtshof té
Luik. Lebegu, advocaat-generaal aan hetzelfde hof, Isidiorg
Plaisant 'advlOcalat-generaal aan het bpdger gerechtshof te
Brussel (8).
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4. De comMissie 1:tbr beloningen,. onder -voorzitterschap'.
van den Franschlnan Grégbire(9).
5. De commissie vlOor leeftocht en voeding .,(vivres et subrj.
sistances), voorgezeten daar F. de Mérbscle (10).
6. De commissie voor Openbaar Onderwijs, waar Lebroussart vidorzat en 'de Fransehinan Baron (//) secretaris was.
Weinig tijd nadien werd Lebroussart bestuurder van het
openbaar ionderwijt benoemd, en de Franschinan Alvin werd
bureeloverste in hetzelfde bestum,(12).
7. De barlogseommissie, volorgezeten ddor Jolly, lid van
het Vocrloopig Bewind(13). 'Dot opperbevelhebber was de
Spanjaard don Juank Van .liblen 'aangesteld; de Frausche
generaal Mellinet Voerde bevel Over .het gechut(14).; de
Frans.chman Felix Chiazal was !algemeen: proyilandnkeester(15), later ordannateur en chef » vian het Beighcli
leger(16). Het grootste getal der vrijkbrp.sen waren aangem.
Ncerd &Or Franschen, namelijk door CharlesNiellnn, die den
27 September 1830 opperbevelhebber was le.noemd van het
eerste vrijkorps en den &October luitenant-kolonel; door burggraaf Charles de Culhat; dor .Adolphe Le noulcet, graaf de
Piontéchulant(17); dobr P. J 3. Parent, die den 1 October
belast Werd met het Oprichten van een vrijkbrps (18); door
.ffavelt, aanvioerder *n het zioogezegde « Légion Parisiennel » (19). Men herinnere zich dat de Fransche officieren lieuchez, Levaillant, Pbncelet, Everard, Dutillet den
23 September en volgende &sen de oproermakers. !aanvoerden. L. Saint-Martin, gehecht aan den staf van de Plontécoulant, wiens korps uitsluitend uit Franschen, samengesteld
was( 20). die de aansluiting vn Belgie bij Frankrijk, :als een
onvermijdelijke zaak beschouwden(21), werd belast met de
verstrooide vrijkorpsen (22).
Na den aftocht der koninklijke trioepen, sttobmcien vrijwilligers uit alle landen, voornamelijk uit Frankrijk, toe. Tal-rijke vrijwilligers waren, luidens Chazal's getuigenis, misdadigers, gelukzoekers yan de ergste soort, aangelokt door hoop
•
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bp plundering, lof lust Op avonturen (23). Duizende gelukzoekers, . verklaarde Have% aanvoerder van het .BelgisehParijsch- legioen aan Leopold I aa de nederlaag van Leuven,
hebben het land Overstroomd om het uit te buiten, zoogezeigd
om het te verdedigen (24). Het is onmogelijk een gedacht te
geven van de wanorde; de verspilling, de tuclitloo' sheid die
in het zoOgezegde nelgischleger heerschten... Geen enkel aanVoerder. der vrijwilligers kon .een piste opgave van zijn getalsterkte verstrekken, daar .deze elk °ogenblik veranderde.
iedereen handelde naar willekeur, ging van het eene
willigerskorps Oer naar het andere, waar en wanneer hij.
wilde. Vernam gten dat een zending ammunitie, kleederena
wapens, levensmiddelen naar een korps gestuurd was, wie
iets te kort had, wie bulten het korpsverband rondzwierf,
sloop in de rangen, waar men zeker was goed onthaald te
worden, daar elk korps Zijn sterkte en zijn belangrijkheid
trachtte sop te Voeren. De aanvoerders waren 'ontn'achtig zelfs
een schijn van Orde Le handhaven bij. hunne troepen, die van
natuurswege aan elke Onderwerping weerspannig Waren (25).
In dien tijd waren. nr in Beleg twee partijen: :een Fransche partij die België bij Frankrijk wilde inlij'ven,
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door een tezschenpert.;
soon, namelijk door het verkiezen van een Franschen prins
tot koning of door het scheppen van een federatief verband
tusschen Frankrijk en België (26); -en de Orangisten-parbj",
anti-Fransch, die streed voiár net behbud der eenheid van
de Zeventien Provinciën en kun volledige ionafitanke!ijkh'2d,
zowel moreel ais ecenietnisch. De Fransche partij. •was gesteund door- Fransch geld .en -door al de gewapende benden,
die Frankrijk over het land uitgoOt(27).
De Franscho .partij was het die het oproer te Brussel had
verwekt en die den 29Septemb'erl,een Voorlopig Bewind, den
29 • een Centraal Comiteit had ingericht. Nauwelijks samengesteld, zond dit °milten Gendebien,naar Parils, waar'.hijr.den
I October aankwam (28). 'endebien had:als zending Louis96

Philippe en de leiders van «Ie parti du mouvement » (de.
anneikmisten) te polsen over de mogelijkheid Belgié 'met
Frankrijk te vereenigen(29) en over kunne instemming met
het plan den hertog van Nemours als koning der Belgen
»uit te roepen met La Fayetté als luitenant-generaal (30).
Generaal Li Fayette, bijr wien Gendebien zijn eerste poging
deed, antwüordde dat zijn politieke beginselen hem verplichtleit de eer van voogd te zijn over den koning te weigeren, doch aan Louis-Philippe zou hij liet voorstel van het
Voorlopig Bewind nopens. den 'hertog .van Nemeurs ovarmaken. Lenis-Philippe riep zijn raad bijeen çn weiderde.
Gendebien verzocht toen: La Fayette voor hem zelf den
trOcia yan België te aanvaarden. De generaal weigerde: zijne
beginselen, zegde hil; beletten hem het erfrecht té erkennen.
Zoo hij een .uitzondering gemaakt had voor Frankrijk met
het uitnepen van Louis-Philippe tot koning, was het omdat
hijf door de omstandigheden er toe verplicht was geworden;
daar dezelfde omstandigheden in België niet bestonden, konden deze hem, tegenover dezen staat; niet tibt hetzelfde orfer
dwingen.
Met de hoiop hem zijt" weigering te doen intrekken, stelde
fiendebien 'voor hem als levenslang voorzitter te benoemen;
bij deed hem opmerken., dat het een bewonderenswaardig
• gedacht was de leiding der volkeren toe te vertrouwen 'aan
mannen die, zoOals ,1311 ma een onderscheiding verdiend
. hadden; dt,t, ZOO Napoleon een gewonnen slag beloonde met
een hertogdom, de Volkeren geen ander middel 'bezaten de
diensten, aan de vrijheid bewezen, te vergelden dan door
,aan de meest verkleefde liberalen het bestuur d..r zaken toe.
• te vertrouwen.
La Fayette bleef hij zijn weigering (31).
Gendebiea kreeg de •wortaiging, in -den loop zijner onderhandelingen; dat er door, Frankrijk een droom gekoesterd
wcrd. de ,gr.enzen van het rijk naar." den Rijn tel. verlegg,m
1830-7
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en Belgié met Frankrijk te vereenigen(32). Doch vrees had
de 'overhand in den raad Van Llouls-Philippe. OM de erkennik; van het nieuwe koninkk ie bekomen', riep, hij als
princiep uit dat geen staat zon tussehenkom.en(33); 'aan
zichzelf verbolod hij aldus ook tussch'en te komen in de
zaken van het koninkrijk der Nederlanden; • doch' mi voldoening te geven aan de annexionisten-leiders, zoo machtig in
Frankrijk, vettlaarde hij aan .Gèndebien dat Frankrijk, zelf
van een eenzijdige tuischénkomst afziende, zich ook tegen
eenzijdige tusschenkomst van anderen ziou verzetten (34).
•ulitclanig waren de eerste Officieele betrekkingen van de
Belgische regeering met de Franst-Ie.
Te . Brussel vreesden de leiders der Fransche partij ene
tusschenkomst der grobte mogendheden, vrnamelijk van
Pruisen en Rusland. Zoo deze tusseh'enkomen, zegden • zij;
moeten wij onvermijdelijk het onderspit delven; zOof er alemand ttisschenkomt zal de 'omwenteling zegevieren (35). •
In bezit van de stellige verklaring der Fransche regeering
dat, zoloi Pruisische soldaten België binnenrukten, de Franscht Soldaten hetzelfde zouden doen (36), vaardigde het Gentaal Comiteit; volgend besluit uit;
Het .VoOrloopig Bewind, Centraal Comiteit,•

Gezien het noodig is de status van Belgje Voor de toekomst
vast te stellen, besluit:
Art. J. De Belgische prOvincies, -met geweld afgescheurd
van Nederland, zullen een onafhankelijken staat vormen.
Het Centraal Comiteit zal ten spoedigste een ontwerp van grondwet Opmaken.
Art.- III. Een nationaal Congres, waarin alle belangen der
proviincién zullen vertegenwoordigd zijn, zal bijeen geroepen
worden. Het zal het grondwet-Ontwerp onderzoeken, het veranderen zooals hem ped vohrkond, en het' uitroepen als
definitieve grondwet, toepasselijk Moor geheel 'België.
Brussel, 4 October 1830.
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get. De Potter, Ch. Rogier, Sylvain Van de Weyer, graaf
Félix de Mérode
Op, bevel
De sekretaris,
get. r. Van der Linden (37).
De zending van Gendebien toont aan wat het Centraal Comiteit verstond dOor een onafhankelijken staat Het is alleen
lijk ten gevolge der mislukking van Cendebien, dat die.onafhankelijkheid uitgeroepen werd C38). Bedoeld was annexa.tie aan Frankrijk rechtstreks of door bemiddeling van een
strioffien man. Nochtans Van deWeyer wist het wel en heeft
het aan het Congres bekend, dat de geschiedenis geen voorbeeld kende van een land, dor een prins vanFranschre• Oorsprong 'bestuurd, dat niet -rechtstreeks Of .onrechtstreeks de
dwingelandij van den Fransch'en invloed had moeten lomergaan (39), en dat; eens de Franschen meester in Bélgité,.
een massa arme en begeerige lieden zich erover zou uitstorten en zich verrijken 'door de winstgevende plaatsen Ie
bezetten (40).
Pe andere leden van de Centrale Coinmissie: De Potter,
CIL Rogier en graaf Felix de ikférode, Waren. insgelijks Voor.
vereeni8ing. Louis De Potter ;3ntwierp een Franco-Belgische.
federatie.. « Geen scheidstriutir meer, », schreef hij, zich tot
de Franschen richtende, « tusschen ons geen "tolgrenzen. V001rtaan 'trinet er peiliieke eenheid heersehen, gelijk er tot nu.
toe ImOreele eenheid, eenheid vim Lelangen en van doel bestaan heeft. Beiale natkmaliteiten zullen blijven -bestaan, iom'
met elkander in liefde voor vrijheid au gerechtigheid te wedijveren, doch er zal vOortaan slechts één volk zijn, dat tegen
allen dezelfde rechten en eenzelfde onverdeeld bestaan zal
verdedigen » (41.). Om deze eenheid te bevestigen stelde hij:
voor den leeuw van Waterlooi raf te breken en te vervangen.
door een verzeeningsgedenkteeken, waarop . de volgendawloor, den zouden prijken «Mui bet Me.nschdom., Frankrijk en
belgié »(42)
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Ven. 16 November 1832 schreef De Potter aan Jfittrand:
« Séaert meer . dan twee jaar tracht ik mij deze gedachten
(annexatie MI Frankrijk) eigen te maken en ik verwacht elk
°ogenblik dat het Verwezenlijkt Wordt. Ik zal zelfs zeggen.
dat ik door Mijne wenschen den .datuln zou willen vervroegen, opdat wij ten minste bevrijd van een nationaliteit, die
we niet hebben weten te verdedigen, van een vrijheid, die
we niét hebben kunnen gebruiken; en van een naam', dien
we belachelijk hebbren gemankt, in werkelijkheid kunnen
het lot deelen van een groot volk, dat .altijd in Europia den
stoot gegeven beeft aan beschaving en aan- vrijheid » (43).
De Franschinan Ch. .1togier wensehte eveneens uit Igian.
schier hart de vereenigin.g. Aan het Congres zei hij: ,«,Wie .
zou zijn genegenheid 'weigeren aan -dit edelmoedig volk (het
Fransche), dat met de weldaden vlan Zijn beschaving en zijn
handel, aanbiedt zoloiveIe beroemde staatslieden, krijgers, burgers en letterkundigen smet Ons, te doelen? Van zijnen kant be-,
mint Frankrijk ons; allen • gevoelen we Ons gedwpngen het
te raadplegen als een Liettonwhare vriend, in wien we ai
ons Vertrouwen stellen Moeten... Volor allen die, sedert acht
dagen hunne dogen geopend hebben votr het licht der, diplomatie, is het klaEtrblijkend, dat Frankrijk alles doet Wat
het kan som den oorlog te -vermijden, en wanneer het ons
zegt: ik kan u geen prins geven, en wil geen vereenig,ing, •
dan moeten we het geloven (44). De toelating woede gegeven of niet gegeven -doler de diplomatie, de wil van: twee
edele volkeren, tot malkander getrokken door een bro•derlijke neiging, Moet niettemin onoverwinnelijk blijven »st45).
Felix de Mérode, ten slotte, was heelemaal verfranscht
door Zijn lang verblijf in Frankrijk, van 1800 bot 1830, en .
door zijn huwelijk met Française Rosalis de Gram:mant,
nicht van La Fayette (46). g Ik zal in het openbaar zeggen »,
:verklaarde hij aan het Congres « zooals ik dit ten. .andere in
private gesprekken gezegd heb. dat" ik persoonlijk partijganger ben van de yer,egniging Man; België ,.met Frankrijk » (47).
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Van rechtskundig standpunt bezien, is het Lesluit vian
4 October onwettig. De Centrale .Gommissie was immers uitsluitend belast. met de uitvoering van alle maatregels genomen op verslag der bijzondere CiomMissies. Niets bewijst •
dat die Commissies zijn geraadpleegd .1gewhéden.. Het baart
verwondering, dat zulk een belangrijke "maatregel niet genomen werd in naam van geheel het V.dorloopig Bewind,
en niet ionderteekend werd .door al de leden.
Dit besluit is klaarblijkelijk in tegenspraak met de StatenGeneraal, die slechts bestuurlijke scheiding wilden, en dit
in een stemming uitdrukten, en met de gevoel ens In Vlaan.deren waar de openbare meenin.g trouw bteef aan den kkIIning en waar de violoniaamtte steden Gent (48), Antwerpen,
Denderrnonde, St-Niklaas, petitién opstelden tegen bestugirliike scheiding:09). Een proclamatie werd in Vlaanderen
verspreid. •
Aan de inwoners van Vlaanderen,

, Brussel en Luik hebben elk zijn • eigen kleuren aangenomen, waarom zouden tv% Vlamingen, de onze .niet
dragen? Wie herinnert zich niet uit zichzelf of door familieoverlevering dat die klem-en, door ieder goed Vlaming
steeds bemind, zwart en geel zijn, de kleuren van het *apenschild'i 'Wezen wij Vlamingen, nemen we deze kleuren
aan, dat deze ons herkenningsteeken worden; het 'bewaren
der orde; de belangen der: Vlaamsche provinciën, moeten
het voornaamste doel vormen van ar de daden der weldenkende lieden.
Door dit verlangen bezield, bereidt men een Voorloopig
Bewind voor, samengesteld als volgt.
Centrale Commissie:
HH. Van Crombrugghe, voorzitter; graaf Ch. D'Hane
Steenhuize: Papeians de Morchoven; Joseph De Cock, handelaar.; Verh:aegen de • Nayer, handelaar; G. Bassaert, nijveraar; de Smet de Nayer,,
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Commissaris voor eeredienst: Aijékewaert, kanunnik; commissaris vloor de finantiën:. -Ch. de Meulemeester, bankier;
:commissaris Moor. binnenland: Roman, advokaat; ecyrnmis.-;
paris voor jUstitie: Em.m. Bailliu, • !advokaati. commissaris
voor handel en nijverheid: Jean Minnd(50).
Te gent was er sprake van de vlag van Vlaanderen uit
te hangen (51).
Don Juan van Halen was den 24 September 1830 Opperbevelhebber benoemd Over de strijdende troepen van België,
hij, werd in beschikbaarheid gesteld, omdat hij. de afgunst
van De Potter ioipwekte;- deze verdacht hem de dictatuur te
betrachten, terwijl Deaner zelf belust was vOrzitter der
Belgische republiek te worden(52). Den 4 October kwam;
Palmaert van Halen verwittigen, dat het Vohrloopig Bewind •
ten stenigste begeerde, dat hij. ontslag nam, en stelde hemi
in kennis mei hetgeen hij lienti" in •ruil aanbieden rribtlit.
Rogier drong nogmaals aan, en van Halen stemde er in toe
zich terug te trekken. Denzelfden dag (5 October) benoemde
het Vicoricopig Bewind doil :Trait van Halen
' tot luitenantgeneraal in besebikbaarhéid, en kende hem een jaarwedde
toe, waarvan de helft aan Zijn vrouw zou uitheta.ald warden
na zijn afsterven (53V). De regeeting behield zich het recht
voor hem nog andere onderscheidingen toe te kennen (54);
zoo groot was de vrees viaor den invloed. van dezen vreemdeling. Zijne plaats werd ingenOmen doior Lambert Nijpels(55),
Inmiddels had koning Willem; 'den f October een adres
van Notabele Ingezetenen der Zuidelijke gewesfen onivangen,meest leden van de Staten-Generaal, medewonderteekend door
den hertog van Ursel en 'de 'ministers van GObbelschroy ende
la Coste, strekkende om hem te verzoeken den prins van
Oranje als gouverneur-generaal der . Zuidelijke Provinciën
naar Antwerpen te zenden, mok,rzien van uitgestrekte volmacht met. een 'eigen ministerie en een afzonderlijk.en
staatsraad; deze maatregeel werd - hem door de onderteekenaars voorgesteld als het uiterste .redmiddel geschikt, om
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het oppergezag in België volor het Huis van Oranlei te redden. Bovendien zouden daardoor de getrouwen -in België een
steunpunt'inden, dat hen zou vrijwaren aan de regeering
ontrouw te worden.
Denzelfden dag,' dat de. Ceiatraló Commissie de onafhiankelijkheid van Belgié uitriep, na menigvuldige raadplegingen
met zijne ministers en de gezanten der vr'eenide mogendheden, teekende koning Willem een besluit, waarbij aan den
prins van Oranje een tweeledige taak- werd opgedragen.
Vooreerst moest hij « tijdelijk in 's .konings naam het bestuur
waarnemen -over 'al de gedeelten der Zuidelijke gewesten,
waar hei grondwettig gezag erkend'werd'», en daartoe werd
hem" Antwerpen als residentie aangeweten,-daarnevens moest
hij « de pogingen, die door welgezinde ingetetenen mochten
worden aangewend om die gedeelten, *aar de orde gestoord
was onder het wettig gezag terug te brengen, door middel
van beNrediging ~veel mogelijk bevorderen en iondersteunen ». De 'minister van staat hertog van Ursel, de ministers
van Gobbelsehrioy en De la Coste, beiden Zuid-Nederlanders.,
werden hem toegévoegd, ten einde hem in het bestuur behuIpzaam te zijn zeven leden van den Raad van State uit
de Zuidelijke • gewesten afkomstig, werden aangewezen, om
hem naar Antwerpen te volgen en « hein van raad te dienen
in alre zaken, waarover de Raad van State mioet -warden
gehoord of waar ver hij. tou verlangen die leden te .raiadplegen » (56).
Nog denzelfden avond vertrek de nieuwe landvoogd van
het Zuiden naar Antwerpen en reeds den volgenden morgen
vaardigde hij aldaar een manifest uit van dezen inhoud:.
,

Wij Willem, Prins van Oranje-Nassau,
Aan de ingezetenen
der Zuidelijke Provinciën ,van het Koningrijk,

Door den Koning, Onzen Worluelitigen Vader, tijdelijk
belast zijnde met het bestuur der 'Zuidelijke Gewesten, kee103

ren wij in uw midden terug, Met de hoopfoini er tot herstel
der orde en tot heil des vaderlands mede Je werken.. •
• Ons-bari bloedt 'over de raelpen die gij, undergaan hebt.
Mogten wij in staat zijn, om met den bijstand van alle goede
Ingezetenen; de ongelukken voor te komen die u trog zouden
kunnen bedreigen. Toen wij u verlieten, hebben wij den
wenseh ddor velen uwer geuit, naar eene afsch:eiding der
beide deelen des Rijks, die echter onder denzelfden schepter zouden blijven, aan de voet3n des Ircons gebragt. Die
wensch is verhhord geworden. Maar alviorens de wijze en
de voorwaarden, waarop deze -jgewigtige maatregel moet
worden uitgevoerd, volgens de grondwettige vormen, die uit
den aard .eenig tijdsverldop noodzakelijk maken, kunnen:Vastgesteld 'zijn, staat Zijne Majesteit aan de Zuidelijke Gewesten
reeds vidorloopig een afzionderlijk bestuur. toe, :aan welks.
tOofd ik sta; en hetwelk geheel "uit Belgen is samengesteld..
Alle zaken zullen vrij bij hetzelve met de verschillende be,
sturen en bijzondere personen verhandeld voorden. in de taal
welke zij' zullen verkiezen. AUe bedieningen, die van dit
béstuur afhangen, 'zullen gegeven worden 'aftn de ingezetenen
der gewesten, die tot hetzelve behoren. .Ten opzichte van
het -onderwijs der jeugd zal de groOtste vrijheid gelaten
Nog andere verbeteringen zullen worden ingevoerd, om
aan den wensch des volks en aan de behioeften van onzen
tijd te voldoen.
randgendoiten, Om deze verwachtingen te vervullen, ven;
langen wij niets anders van u, dan dat gij uwe pogingen niet
de Onzen vereenigt; én zdodra dit plaats" heeft, waarborgen
wij dan ook eene geheele vergetelheid voor destaatkundige
missIagen, die vo56r .het uitvaardigen dezer proclamatie bregaan zullen zijn.
Om te beter het doel te bereiken, dat wij ons voorstallen,
zullen wij. alle verlichte lieden raadplegen, en met ;alle nuttige raadgevingen ons voordeel doen. .Wij zullen eenige .aan104

zienlijke en -door hunne vaderlandsliefde uitmuntende ingezetenen tol ons ~pen. Dat dan ook allen, die door zulk
een gevoel bezield Worden, ons met vertrlouwen naderen.
Belgen! -.door deze middelen hopen wij met uwe hulp dit
schoene gewest, dat iins dierbaar h, te redden.
Gegeven te Antwerpen, den 5 October .1830.
Willem, Prins van Oranje(57).
Het was boven alles noodig, dat de toezeggingen door den
'koninklijken landvoiogd gedaan, bleken vertrouwen te verdienen en daartoe werd zijn manifest reeds • daags daiarna
geviolid .door een besluit, waarbij de prins tot zijne raadgevers. die hem maatregelen • zouden Voorstellen tot béreiken
Van hel .doel zijner afkondiging van den vorigen das, elf
leden van de Staten-Generaal benoemde en. daaronder- twee
woordvogders -der liberale oppositie. in de Tweede Kamer
Charles Le Hlon en • Charles de Brouckere, verder baron
Erasme SurIet deelibkier, den meest bekwamen vlag,voserder
der Boomsch-Kathiolieke partij, Etienne Constantin de Gerlache, en -- 210'0 ver ging prinsen zelfverloochening • —
1n1>apOelons 'onbarmhartigen prefect Antoine Philippe Fiacre,
Ghislain de Vischer, graaf de Celles. Dit hesluit was! 'medeonderteekend dcior den hertog van lirsel, en daardoor werd
bil voorbaat het beginsel gehuldigd eener ministerieele verantwoordelijkheid, .waarvan de Miskenning eene . der voornaamste •grieven was tegen de regnering van koning Willem. Doch drie dagen later nam de .prins een meer bepaald
besluit, waarbij werd vastgesteld, dat geen zijner verordeningen van kracht zouden zijn, tenzij' onderteekend door den
minister Of eenig ander hoofd van het departement, waarop
de zaak betrekking had. Op de instelling van een verantwoordelijk ministerie
de eene oi1edige rijverklaring van het onderwijss door een
besluit van 11 October. Als een andere grief "was•aangevolerd
het gemis van rechtspraak door gezworenen. Den 14 Oc-.
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tober werd op vhordracht der ministers de wederinvieeting
van den jury door den prins goedgekeurd, en naar zijnen
staa. tsráad ter verdere behandeling verzonden.
Terwijl aldus te Antwerpen &Or 'den Regent, een verantwoordelijk 'ministerie en een Staatsraad de grondslagen werden gelegd tot een regelmatig bestuur over België, werden
te. Brussel, inzonderheid door- een Russischen 'diplomaat Van
aanzien die, te St-Petersburg in ongenade gevallen, te Gent
in afzondering leefde, pogingen aangewend om de ledew,van
'het. VolorloOpjg Bewind te winnen (58). de Mé;ode en Vande Weyer braken in eene mededeeling, die den 7 Oétober
ruchtbaar werd gemaakt, 'alle onderhandelingen af.
« Iemand, gezonden. doOr Z. K. 11. de Prins van Oranje
verklaarden zij, «- heeft verlangd zich tot ons te wenden om
inlichtingen in te winnen over den toestand der 'openbare
opinie en de 'middelen Lin de belangen van Z. K. H.--en die
an de Belgische natie in overeenstemming te brengen. Wij
hebben aan dezen persoOn verklaard, dat wij. geen enkel
recht. bezaten Om met den Prins te onclerhandeU,n Over den
teekumsligen status van België; dat dit recht aan het 1 n111.9
tIonaal Congres toekomt, hetwelk- alleen kan beslissen over
de toekomst van liet land; (en dat, ten ware wijt een hijkikidere
zending van het volk zouden ontvangen,. Wij ons niet naar
Antwerpen konden begeven, zooals de Prins bet wenschte...
,wijf hebber er aan, toegevoegd, dat alle daden door den
Koning gesteld, beschouwd worden als nietig en ongedaan,
en ilat het goede dat zelfs Z. K...H., doen .kan, zonder uitwerksel zou. Plijven zoo men achter hem den Koning vermoedde. » (59).
Den 8 October eischte de Réunio.n Centrale » van het
Voorloopig Bewind een formeele akte, waarbij. het Nassau
stam,huis vervallen wOrdt verklaard (60). De vergadering
verklaarde alle Belgen, die naar Antwerpen bil den prins
zanden gaan, verraders, en hunne -goederen verbeurd; het
eenige lid . dat tegensprak, werd lichamelijk mishandeld (61).
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Naar bet- voorbeeld van Brussel, werden Le Namen en te
Gent clubs opgericht. Van den beginne. af werd de vervallenverklaring "der Nassáu's er voorgestaan; mannen zwoeren
er den dood van den prins, zoo hij looit te Brussel terugkwam; men verzekerd zelfs, dat er een samenzwering tegen
zijn leien bestonc4.62).
Een krant « Le Patriote » werd gesticht om verslag uit
te brengen lover de zittingen van de clubs. In het eerste
nummer leest men den korten inhoud van een rede. >uitgespioken door een zekeren heer Humbert, die de Franschgezindheid van de club aantoOnt. Spreker, zOo luidt het.
bespreekt vervolgens deze vraag:' zullen we aansluiten bij
Frankrijk? Zouden we. Louis-Philippe I niet kunnen uitrioe-•
pen tot koning der vereenigde Franschen en Belgen? Hij'
Iaat met .welgevallen al de voordeden uitschijnen, die uit
een vereeniging met -Frankrijk zouden' .volgen... Ik denk,
dat wd Moeten een republiek vormen, met .}Frankrijk verbonden en op de grens der twee landen een paal planten
met het 'Opschrift: Eendracht maakt macht, en langs den
eenen kant .Frankrijk, langs den anderen België.
De Bénnion » poogde zich lan te stellen 'als Vourloopi,g
Nationaal Congres (63).
De keus van den prins van Oran3e maakte vereenigt,'ng
van België met Frankrijk, én rechtstreeks én langs een tusschenperstoon om tonmogelijk. Dit verklaart de Vijandigheid van
de Fransche partij, te zijnen opzichte. Om eenzelfde reden
zal .die partij kater de kandidatuur van prins Leopold 'van
Saxe-Coburg, bestrijden.
Niettemin -werd de prins van Oranje gedurende veertien
dagen door zijn bmgeving gevleid met de verwachting op
een gewenschten uitslag zijner pogingen (64). de Celles, De
Brouckere en Le Hon, die tusechen Brussel en Antwerpen
af en aan gingen, hielden vol dat zijne kansen goed stonden.
Den S October kwam De Brouekere zelfs verzekeren, dat
hij aan het Voorloopic,, Bewind verklaard had, dat het eenig
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uitvoerbare plan Was een grondwettelijke regeering op te
richten, met den prins van Oranje aan het h[Oofd, en dat hij'
overtuigd was ten slotte daarvoor de instemming 'aller partijen te verwerven (65).
In later tijd mag het bevreemding hebben gewekt dat hij,
die anders zoo. vlug van doorzicht was, niet spoediger Opmerkte, dat velen der hem Omringende Mannen niet te vertronwen waren. Terecht merkt Bossen!! op: « hij. die door
de slin.gerpadcn van den doolhof gaat, omstuwd door ragden berichtgevende personen, -waarvan het onmogelijk is de
vriendelijke Maskers van de nakuurliike wezenstrekken te
onderscheiden, moet Over zijn toestand .gelieel anders oor• deelen dan zij die door het oog der historiø het geheel der
geiijklijdige voorvallen en handelingen overzien, .en met bedaarden blik de personen, die . daarin werkzaiain zijn geweest, ontmaskerd beschiouwen kunnen. • Dan, 't. was hier
minder de vraag, wat uit de verwarring en de regee"ringlpOsbeid zou te voorschijn komen., dan wat de inspraak viail 't
geweten als plicht Vcorschreef. Die stem sprak luid en duidelijk: tot hét uiterste inioet de poging tot • bevrediging der
oproerige gewesten worden- doOrgezet... Hij' 'Ikras het verschuldigd aan dé taltijkp vrienden; die hij nog in België
kezat en die niét ophielden hein toe te roepen « Gij gilt voor
Begië een noodzakelijkheid geworden ».. Hij was het eindelijk ok verschuldigd aan geheel .Europk».
Men lu-greep, dat eene vreemde krijgsmacht in België —
van wie ook -- een oorlog zou doen ontbranden; waarin licht
geheel Europa kon gewikkeld .worden. Maar man begreep
aan den anderen kant, dat zii,o België werd OM gelaten: aan
de revolutie-korts, die: daar de menigte beheerschte —
welke verbintenis ook Louis-Philippe mocht hebben aangegaan — eene siamen.siroOrming van de reun-ionistische partijen
in Frankrijk en Bz,10ë niet te verhinderen en ook dan een
algemeene oorlog onvermijdelijk riou zijn; gelukte het integendeel aan den prins van Oranje de oproerige ewesten

108

tot rust te brengen door er een zelfstandig bewind te vestigen; dan zou. het gevaar geweken zjt, en de taak der rno7.
gendbeden zich bepalen tot het erkennen tian den nieuwen
toestand in het Efuropeesche Stataistels'el. D.aaröm hield de
diplomatie de 431ogen gericht naar Antwerpen, en hoorde
men bevoegde staatsm;dnnen toen weggen: «.de eenige man
die een algemeenen Oorlog .kan vioorkornen, is de prins van
Oranje ». Hèt gewicht dezer bedenking werd hem van 'verschillende zijden Op het hart gedrukt, en de voorstanders
van een onafhankelijk België riepen hem niet nadruk toe:
roBehoed ons van in vreemde handen te vallen » (66). , •
De Belgische kamerleden 'te 'Antwerpen hed.uidden -Spoedig
aan 'den. prins van Oranje, dat de ingeslagen weg zeker niet
tot den troon van B:elgg leiden Zou. Zij sloegen hem voor, eene.
bijeenkomst van zfki, mogelijk alle Zuid-Nederlandsche leden
der Tweede Kamer, den 18 October te Antwerpen te houden, de enafhankelijkheid 113351 België te proclameeren
tegelijk een bestuur te yestigen, waa-van hij het souvereine
hoofd zou zijn. De prins was geneigd aan te. nemen, doch
niet zonder voorkennis van zijn vader, dien hij' het aanbod.
mededeelde. Den 16 Jas de prins aan . Cartwright 's .konings antwoord voor; het 'machtigde hem de souvereiniteit,
indien aangeboden, 'aan te nemen onder voortehioud van de
goedkeuring der mogendheden, en voorts onder beding dat
Luxemburg geen deel" van den Bel,gischen staat zou. uitmaken, en dat Antwerpen en de andere plaatsen, nog door
'S. konings troepen bezet, niet door die troepen ontruimd
Ouden Warden dan na afloop Van alle .te • treffen regelingen. Maar toen 's konin,gs blief aankwam .Iti.d.den de. kar
inerleden reeds van de vergadering te Antwerpsen afgezien,
en aangeraden lie%er moeite te doen voor eeae oraggistische
meerderheid in het Congres. 'Doen, op vioorstel van de Cones,
De Brouckere en Le lion,, maar in strijd met het 'advies van.
den hertog. van Ursel, van Gábbelschroy en la CoSte, die. ontslag namen, verklaarde de prins pet de prOvincién, die hij; be109

stuurde, te willen toetreden tot de staatkundige onafhankelijkheid van Zuid-Nederland (67).
Deze beslissing was In de volgende proclamatie vervat:
Belgen!•
Sedert ik hij 'mijne proclamatie van den 5 dezer tot u' gesproken heb, heb; ik uwen toestafid »zorgvuldig overwogen;
ik besef dien, en erken u als een onafhankélijk volk.
Ik -zat u dus, zelfs in die gewesten, alwaar ik eene groote
macht uitoefen, niet in het minst . belemmeren in het gebruik maken van uwe rechten als staatsburgers.
Verkiest vrijelijk, en op; dezelfde wijze als uwe landgemeten in de andere provincián, afgevaardigden tot het Nationaal Congres, hetwelk eerlanï zit:1 plaats hebben, en gaat
daar over de belangen van 't vaderland raadplegen. s
Ik stel mij in Oe provinciën, die ik bestuur, aan het hoofd
der beweging, welke u. tot een nieuwen en -vasten staal van
zaken leidt, waarvan de nationaliteit de kra'19111 zal uitmaken.
Ziedaar de faal vian hem, die zijn bloed gestart heeft vloor,
de onafhankelijkheid van uwe gewesten, en' die zich thans
met u vereenigt in uwe wminge. n, Onl uwe staatkundige ionafhankelijkheid te vestigen.
Antwerpen, 16. October 1830.
Willem, Prin3 van Oranje (68). .

In het algemeen aanschouwden de. Belgen deze proclamatie als .gesehik;. om ,grahten invloed uit te oefenen ten gunste
van den prins (69).
De hoogere klassen spraken zich meer en meer ,,uit ten
zijnen gunste. De nijveraars in »Vlaanderen, 'Antwerpen .en
Liml-yin waren bern insgelijks goed gezind (70). De orangisten-partij werd gesteund door allen die onder den volledigen stilstand der nering gebukt linea en door .hen, die
groote verliezen vreesden voor hunne •onroerend.e. goederen (71). Toen de prins in Löndèn verbleef, waarheen.
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vertrokken was na zijn ni;slukking te Antwerpen, ontving
hij' .eene afvaardiging van ingezetenen uit Brussel; Antwerpen, Gent .en Brugge, met adressen waarin negentig dviiend
hunner tnedebnrgers het verlangen naar de regeering van
den prins van Oranje als den ialgemeenen wenselir van België 'uitdrukte:3(72).
*al de ,kranten betreft, nen kon za aldusi inde&en: « Le
Beige • en « L'Emancipatión » (73), opgesteld door Bayet,
verzetten zich tegen den prins van Oranje tondeii te zeggen
wát ze wensehten; .« Lé Politique » en «"Le.Courrier des PaysBas » wilden dat iedereen, -ook de prins; zich zonder voorbehoud onderwierp aan het Nationaal Congres; « L'Observateur du •Hainaut », «Le Jeurnal d'Atvers « Le „Tournai
de Gand »,• «.I";e Patriote de Bruxelles », „Tournai
du Luxembourg» kwamen vr.or den.prina op (74). « Le Com-rfer de- la ltreu.se », stelde volgend plan voor dat, naar zijn
meening, door velen zou aanvaard worden: « De twee landen. Holland en België, zullen elk een afzonderlijk, igr, oudwettelijk koninkrijk Vormen, zonder dat ze ooit door een
zeIfden prins kunnen bestuurd worden. Elk zal zijn 1whing, zijn grondwet, zijn wetgevrs, zijt begroblin,g hebben.
•Deze stalen zullen niettemin een Statenbond vormen, genaamd Vereenigde .Nederlanden of Vereenigde Koninkrijken
der Nederlanden, en de gemeenzame belangen zullen geregeld worden door een landdag, die elk laar zal bijeenkomen,oir 0.e beurt in de "hhofdstad van een dw.-koninkrijken. Het
is wel begrepen, dat deze landdag heelemaal verschillend
zal .zijn en gescheiden van de nationale vertegenwoOrdiging.
der beide volkeren ». «Le COurrier de la Mouse » was bovendien partijganger van den prins van Oranta(75).
Na. de proclamatie van 16 October schreef <Le Courrier
(les Pavs-Bas In minder dan een maand kunnen de omstandigh.eden zo.odanig veranderen, dat de prins. van Oranie
de onmisbare man wordt. De stoïteltjke moeilijkheden van
onzen toestand groeien met den dag aan. De ellende overvalt
•
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het volk; de naderende winter is voor ons de « overtocht
der Beresina ». Zonder een grioot man te zijn, kan de prins
partij trekken yan de moeilijkheden waarin wij mis bevinden.
Up dil tijdstip was de economische crisis zeer .hevig. De
handel- en de nijverheiddrijVende burgerij .was ten. icmder, gebracht. Doior geheel België, zoowel in Vlaanderen els in
Walloni, weerklonk een noodkreet — die van hét volk
dat cm brood vroeg. Zeer ernstige onlusten braken uit. Te
Brugge. in den morgen van 18 October, verwoestte ,het volk
de herberg .« Noorwegen », .buiten de Dampart gelegen, meenende daar een graanmapziln te zUllen vinden i daarna
maakte bet zich meester van verscheidene wagens met
graan geladen. De bakkeil en de graanpakhuizen van..
leghem werden leeg geplunderd; niettegenstaande de burgerwacht vuur .gaf. Om zich hierover te wreken. verwoestten
de opstondelingen de woningen van Herremans-Ly.baert, bevelhebber van de burgerwacht, van VanDam,me, Meulerneester, d'Hauw en Liebaert, een man die om zijn weldadigheid
bekend 'stond. Dèn. geheelen nacht liepen mannen met fakkels van huis tot .huis, geld eischende, terwijl vrouwen Of
liever furids akelige kreten lieten. hboren. God weet -boe
hoiog de razernij zou geklommen zijn, als niet de• buiserif,
tot bezinning gekomen, bij het aanbreken van den • dag,.
onder de wapens was gekomen.
Te Gent was de toestand niet beter: reeds den 4 October
1830 'moest de Regentje een leening sluiten • van 100.000 fl..
om de werkloozen te ondersteunen, en dagelijks werden vijf
. duizend porties soep kosteloOs 'uitgedeeld aan de onbemiddelden (76). .
Bergmann gaf wel juist den algemeenen toestand weer,
teen hij. , schreef:. •It Ontbinding van alle, maatschappelijke
'orde, volkiomen regeeringloosheid; ziet daar de zegeningen
die de Parljtehe clubs en de koólmilnen 'van iiet Wale-nland
over dat onlangs zoo gelukkig Belgenland verspreid hebten » ( n).
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Bijiia terzelvertijd btaken Onlusten uit in frenegiouw.
Bergen hadden de brakkers geen drood gebakken, omdat .de
regentie den broodpriit niet wilde 'opslaan.. Het graan. was
zeer duur; de kOoplieden, zegde men, hielden het in ma-,
ga2iin en weigerden te verkoopen. Het volk, dat zich geen •
brood . kon aanschaffen, was ten uiterste verbitterd het
voer luidop uit tegen de regentie, tegen de graanhandelaars.
ys .Avionds schOolden groepen' op de markt samen, rechtover
het kbffiehuis van Verteneuil, graankoopman.i We gouverneur, de burgemeester, de leden der regentié poogden,. Ie
vergeefs het volk te stillen> met vOor.'s anderendaags goed:kcop igraafl en brood te bekgren. Re t luisterde niet, en op.
een'ocgwenk werd • alles verbrijzeld ten huize van Verte-neuil. De hongerlijders trokken »toen naar het huis Van
Massard en Cattier,• graankoOplieden, waar te alles vernietigden. Dergelijke wanordelijkheden grepen plaats te Edingen, Thin, Chlrlerroi, 's Grtkver1;taket(78)., Te Hornu vielen :vijf tot, zes honderd mijnwerkers het werkhuis Degorges aan: Alle machines werden er verbrijzeld; de groote
werkpAccts, toen ter tijde eenig in Europa, werd verwoest.
Nadien werd het verblijf van Degorges geplunderd;. rijtuigen, kleederen en zilverwerk lagen over de straat geworpen." De schade werd op meer dan een millioen geschat.
Benden gewapende mijnwerkers plunderden te, Wasmes,
Jemmapei en Gblin. De Fransche .ps.rtii werd beschuldigd
wanordelijkheden te hebben willen inrietten langs de. ge-,
bede Fransche grenslilá(79). Het Vhorloopig Bewind zond
den Franschman Ch. Rogier om de orde te herstellen met
eenigc salvo's. «.Wat het fusiljeeren betreft », liet Ch. Rogier
.den 23 October aan zijn .collegas weten, «ik zal het maar
zelden doen; én zelfs trachten het heetenraal niet te doen.
Ik' ben geen vriend van veroordeelen en ter -dood brengen
den dag van vanda'ag De "wederwrilak zou_ kunnen. Nierschrikkelijk zijn »(80). Men mioest niochtans een zondebok
vinden. Don Juan van Halen, die zich; te Bergen biev;oad,,
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werd aangehlmiden, onder ,voortrendsel dat hij' .de opstoker
was van de Wanordelijkheden in Henegouw en Namen doch
zijn volledige onschuld werd spoedig bewezen (81).
Terwijl deze droevige gebeurtenissen, doior de om;ventelire
veroorzaakt, het volk in ellende stortten door aan de nijverheid haar voornaamste afzetgebied, Noord-Nederland ei de
overzeesche bezittingen te. iontnemen., trof de prins van
Oranje nieuwe maatregelen.
Dén 18" maakt Mi. in'eene dagorde aan het leger bekend, dat
de Belgische en de Hollandsche troepen met toestemming
des konings, eerstdaags in afzonderlijke ,afdeelingen zouden
gescheiden worden, en dat de Belgische- troepen onder zijn.
bevel in België zouden blijven. Generaal Van Geen was met
de uitvoering 'van dit bevel belast (82.). Daags daarna stelde
hij alle Belgische krijgsgevangen en , die .te Antwerpen waren, 0. a. Ducpétiaux en Pletinckx, in vrijheid. De kennisgeving dezer vrijlating aan het Voorloopig• Bestuur. te Brus- ••
.sel ging vergezeld' van een vcdoretel to het staken der vijandelijkheden.. Smadelijk was .het antmiolord:. Bewijs
dat de troepen u gehoorznmen, wier vijandelijkheden gijj
wilt doen ophouden.; beveel. haar Maasttitht en Antwerpen
Le Ontruimen en over den. .1111oerdijk tot in. Holland terug te
trekken.; wanneer rij dit zullen gedaan hebben, dan iijia
geneigd over. een, ,wapenstilstand te onderhandelen (83).
Den 18 October opende de koning te 's. Gravenhago de gewone zitting der Staten-Generaal. Een enkele afgevaardigde
uit het Zuiden was aanwezig: Sandelin .uit Brugge. In zijne
ti oonrede laschte de koning deze _woorden in: « Dé geheel
onverwachte tijdingen uit Antwerpen ontvangen, strekken Opnieuw ten bewijze van den' .dagelijkáchen voortgang der
daadwerkelijke scheiding tuseehen de Lwee groote afdeelingen van het Rijk », Den 20 October zond de koning a=
de Tweede Kamer der Staten-Generaal eene boods.chap,
waarvan de aianhef Jals volgt luidt.
.« :Uit de proclamatie door onzen beminden zoon den prins
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van Oranje, den zestienden dezer te Antwerpen uitgegeven:,
waarvan de aanleidende oorzaken ons even weinig bekend
zijn als de gevolgen daarvan Idgior ons .kunnen berekend
worden, blijkt intusschen ontwijfelbaar, dat de erkenning
van hel grondwettig gezag in de Zuidelijke Provinciën thans
geheel .heeft opgehouded (84).
Door twee koninklijke besluiten werd .de opdracht aan
den prins van Oranje, op den vierden gedaan, vervallen:
verklaard en aan de opperbevelhebbers der vestingen Maastricht en Antwerpen, de uitvoering van het Opperste Gezag
in de provinciën Limburg en Antwerpen orgedragen:(85).
• Toen de besluiten zijns vaders hem bekend • waren, ~est
de print, ontheven van alle gezag, bedacht worden om Ant:werpen te Verlaten. Den 25 October riep. hif -aan België een
eenvoudig en aandoenlijk vaarwel toe.; het was van den
volgenden inhoud:
t.Belgen I

.Ik heb getracht u al het goede te doen, waartoe ik in
staat was, milder dat het inlj gelukt" is h.-et edel doel te bereiken, waartoe al •mijne pogingen strekken,- de bevrediging
uwer sehioone gewesten. Gij zult nu over de belangen van
het vaderland gaan beraadslagen in het Nationaial Congres,
. 't welk wordt votorbéreid. Ik reken dus mijne plichten jegens
u volbracht te hebben vdor toioveel in dit ioogenblik van
mij afhing, en ik .ga een nog smartelijker plicht vervullen
dur mij Van Uwen grond te verwijderen, 'am 'elcterg den
uitslag af te wachten der politieke beweging van België.
Raar van verre gelijk van nabij( zullen mijne wenschrea met
u zijn • en ik .zal altijd trachten mede te werken tt* uw waarachtig welzijn.
Ingezetenen van Antwerpen, die mij' gedurende mijn ver. blijf in uwe stad zool vele blijken uwer verknOchtheici gegeven
hebt, ik zal, hoop ik, in meer kalme tijden terug komen,
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om met-1Y. samen le werken• bot vermeerdering der welvaart van uwe schoone stad».
De verwijdering van den ondankbaren grond, wao.' op
'twintig lange dagen had doiorbracht in 'een dampkring van
list, endank en verraad, werd in den morgen van .den 26
October violbracht Oor eene stoombOot, die de .Schelde afzakt€, en koers zette naar Willemdorp.. Den 31 • droeg; de'
koning eene nieuwe zending aan den .Prins te Londen Op,
waar de \:eerste bij•enkom.st der gevolmiacirijgde gezanten,.
der grot,te mogendheden, den 4 November zou _gehouden
worden (86).
Terwijl dit alles plaats greep, belastte liet Voorioopig Bewind "de franschen Le Doulcet de Piontédoulant, Cuihat, Grégoire, 1e1iinet Parent, Niellon, zijn gezag Over Vlaanderen;
te vestigen, toen het vernomen had dat 'Gent zich grOoten-.
deels voor Oranje uitsprak en zelfs een deputatie aan den.
prins te Antwerpen gestuurd had. Le Dbuldet, burggraaf de
PiontéchuIant, rukte op aan hethoOld Van het « Légion BelgoParisienne » naar Gent Het nieuws, dat dit legioen naderdei,
verwekte griohte ontroering in de stad. _Men vreesde terecht
dat die bende vreemdelingen, waarvan het grootste getallons.
door Frankrijk toegezonden warenr87) en die zoo 'naar opeens de onafhankelijkheid brachten, geen 'al te goed omlijnde
begrippen bezaten Over Mijn en dijn. Notabelen begaven zich
naar het stadhuis, waar «;tenigszins ontroerd », schreef • een
blad var; dien tijd, _graaf Félix de Mérode en ridder do Ga'mond; afgevaardigden van het Voorloopig Bewind, zetelden;
zij' verklaarden hun dat de heele stad zou opstaan tegen het
legioen. elk zweer op 'mijn eer », verzekerde graaf de Mérode, .«,dat het Gent niet zal binnenkomen ».
Niettegenstaande deze plechtige verbintenis, rukte net
Bedisch-Párijsch Legioen Gent binnen den 11 October, om
drie uur 's namiddags08), en werd gekantonneerd in de
ruiterijkazerne, bij de Brusselsche poort (89). Hoe de Gentenaars met de « bevrijders» gediend waren, kan men op,

maken uit de proclamatie door de 'regentie aangeslagen den
12 October, Om de inwoners te verzoeken af te.zient van elke
bcitobiging tegen het Belgisch-Fransch: Legioen.
De legionnairen maakten zich weldra schuldig aan grove
buitensporigheden, welke de Pontécioulaál betitelde. als een
«.brandende ijver voor de noodwendigheden van den dienst 2,
doch niettemin pelioOlde te beteugelen; (90).
Den 13 October begon .het legioen het beleg der citadel,
bezet door de koninklijke troepen onder bevel -van "kolonel
Des Tombe. Den 15 viel het de burgerwachten aan, die vergaderd waren pp de Reciollettenplaats, en dreef ze achteruit ten deele naar de Reeollettenbrug, ten deele naar de
Veldstraat, ook op den Kouter was de strijd zeer hevig. Verscheidene posten der burgerwacht werden nangevallen; deze
aan het provinciaal bestuur opgesteld, geholpen door' de
pompiers, gelukte er in alle aanvallen af te slaan. Burggraaf
de Culhat werd tijdens den strijd gekwetst.. Er vielen zes
dooden< 91).
. De verbinding van het Kasteel met de stad, 'waaruit de
troepen van -leeftocht moesten voOrzien worden, was sedert
den 13 geheel afgesneden, en toen het zoiogenoande • Belgisch-Parijsch Legioen met een aanval dreigde, kreeg Des
Tombe door de eenstemmige verklaring van al. zijne - ofTi
deren de zekerheid dat, met uitzondering van het. bataljon
der vijfde afdeeling uit Noord-Nederlanders bestaande, al de
manschappen niet alleen weigerden eenigen verstand te
bieden zoo het kasteel, gelijk ieder oogenblik-serwacht werd;
uit cie stad werd ~gevallen, maar oiok niet toelaten zou', dat
er een enkel schot tegen eenigen zoodanigen aanval "gedaan
werd. Deze weerspannigheid strekte zich ook tot de kanonniers uit en al. de geschutkracht der citadel, deels in bastion,
ravelijnen en kanonkelders in batterij gebracht, deels hovendien in voorraad, werd daardoor geheelonbruikbaar.
Men had alzoo bij den eersten aanval uit de stad een soldaten-oproer te voorzien en daarenboven legden de kwaad117

willigen het er op toe ;om den bevelhebber tot de overgaat
te dwingen, door 's nachts de bkonputten •ronbtuikbaar- te
maken ten einde het gebrek aan levensbehoeften nog te verhogen. In dezen toestand van Machteloosheid besloot de "raad
van verdediging eenstemmig tot liet aanknolapen 'van 'onderhandelingen met het opperliofd der Vijandige M'acht, Waiardoor 's konings troepen waren ingesloten.. In dea namiddag
van den 17 October werd dor den luitenant-kolonel Kenor
en den major De Haan, 'als gezniachtigclen van Des TOImbe",
met Pontécoiulant uit naam van Duvivier, boen militair gouverneur van beide Vlaanderen, een Overeenkomst geloken,
waarbij'. bedongen werd dat de .Belsische troepen in het
kasteel tonden blijVén met uitziondering 'van de officieren,
die verlangen rnlochten Mede daaruit te trekken;,.. liet kasteel zou worden !overgegeven aan den luitenant-kolonel Ysebrand de Lendonck, een Zuid-Nederlander;. eerst na verkiep van acht- dagen goh een der _plasten van het kastitel
door de trOepen van het Vo'orloopig Bewind Worden bezet,
en wanneer, wederkm[ na, een verkoop van achts dagen, de
gebeurtenissen geene wending namen gunstig voior de regeering van koning Willem, eerst dan .zou. het. kasteeei geacht
worden aan de nieuwe regeering van België te zijn overgegeven; Des trOmbe en _al de 'officieren, die Verlangden hem:
te Volge-n, zouden aan het hoofd der Noord-Nederlandsche
manschap uittrekken met krijgseer, en vier veldstukken medevoeren, volledig uitgerust, bediend en bespannen. Overeenkomstig deze .vioiorwaarden had den 19 October de uittocht
plaats en de :uitgelogene lOolorme, ongeveer zeven hólid•td
hoofden sterk, zakte Over St-Nichlaas 'ar naar Antwerpen (92).
Eéne stad was nog in .de macht van 's konings troepen,
Dendermonde. Maar Chassé gaf bevel 'aian den majoor Cr.oetz,
die am' het hOofd stond Van de bezetting, nul 'onverwijld
Dendermonde te verlaten. Den 21'0C~ trok die dappere
officier; die een 'oproer in den avond van den lff had weten
-te bedwingen, de stad uit met het geheel° garnizoen, heb118

bende de geweren geladen, en met vier veldstukken, .waarbiji
de lonten brandende waren.. onder het geroep van Leve ge
Koning ›, (93).
Na eenige manifestaties was _generaal Goethals, bevelhebber der stad .Brugge, eern Belg van geboorte; Met de bezetting
naar Oostende vertrokken (27 Sept.), en eenigen tijd nadien
naar de Belgen overgeloopien(94). Een vrijwilligerswacht
werd (ks« de regentje ingericht om de Orde te bewaren, doch
weldra, — Odoigetegd ten gevolgle van een Hollandsche samenzwering — begon het grauw te plunderen /J.6 Oct.);-.dei
regèntle verzocht militaire hulp van .generaal ljuvhier,. militair bevelhebber der beide Vlaanderen (95).
Met zijn legioen vertrok Pontécoulant na9.r Brugge, om
er de orde te herstellen. Nauwelijks in de stad aangekomen,
eisr.-hte hij betaling van een schadevergoeding- en van een
soldij, ten bedrage van een frank pier man en pier dag voior
de rioldat en en vijf frank voor de officièren; daarna eischte
hij hemden, .schoenen, :uniformen, slobkousen, broeken en
zelfs wapenen op. Terstond ook gaf hij' bevel tv‹ee stukken
geschut op de markt te plaatsen, en iom den Bruggelingen
heilzame vrees in te boezemen, 'deed hij ze laden en verscheidene schoten afvuren. Ook. was Men zijt troepen spoedig .moe. Werklieden dreigden ze aan te vallen. De regentje
besleint hun vertrek te vragen !(96). Sinds. een deel van onze
provincie — schteet 'men uit Brugge aan het tofficieele blad
(112Union Beige », — bezet is door de vrijwillige patriotten;
is ièdereeen hier op zijn hoede. Verscheidene - aanzienlijke
burgers hebben de stad verlaten; anderen maken zich .gereed dit 'voorbeeld te volgen.(97).
Door een toeval echter werd de stad. van- hare lieflijke
verdedigers bevrijd. Het gerucht was in °inkop, dat de Hollanders .ontscheept waren. te Breskens en. naar Brugge oprukten. Aanstonds beval de Pontécoulant aan zijn mannen
vooruit te trekken! (98).
Ziehier wat gebeurd was: terwijl de Pontécoulant zich
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onderscheidde te Gent en te Brugge, deden troepen vrij;
willigers(99) aangevoerd doOr dr. .Grégoire, hunne intrede
te Ysendyko(17 Oct.); daarna te Sas van Gent, waar de bun.
gemeester weigerde de Brabantsche vlag uit te steken. Grégoire nam vijf duizend frank uit de kas van den gemielenteontVanger (100). Den 30 öctorbfer bezette hij Aardenberg.
Den 31 October trokken de trioepen van Grégoire, ondersteund dosor deze van de Piontédoulant, naar . Oéstburg op.
Na een kort gevecht werden ze echter verplicht zich terug
te trekken op Maldeghem (/0/). EL H. 'Andries vertelde deze
onderneming aan het Congres in dezer voege: Pontédoulant
en Grégi.iire komen beiden aan met een prigelamatie, en aan—
zien zkh als leiders der onderneming. Men rukte op tegen
Oostburg zonder plan zonder Orde, met als achterwacht al dio
de plunderaars en landloOpers der omliggende dorpen, iaan.ge,
lokt door de toeieggingen van Grégoire, die beloofd had Oost,
• burg te plunderen. •Elenige kanonschoten •voistenden Om duo
bende te verstrooien, en ik durf Mijn vaderland eriív-er
luk wenschen, want de overwinning lou -`het land -met ellen.de en misdaad vervuld hebber (102).
.Het Belgisch-Parij'sc• Legioen trbk terug naar Brugg. e.
..Vooraleer de stad te verlaten had. PIontécoulant een proclamatie gericht tot de inwiotners, aan wien hij 'zegde: Verplicht
voOr een dogenblik te vertriekken, vertrouw ik den ordedienst
in stad toe aan de burgerwacht, en Zoo kwaadwilligen van
mijn- afwezigheid wilden gebruik maken, kou men Mij op
het minste teeken zien toesnellen. Dat ze dan beven, want
mijn terugkeer- zou verschrikkelijk zift).
Daar zij dezen verschrikkelijken terugkeer vreesde, voloraI
ten opzichte der stadsfinancién, had de regentie zich verhaast
aan generaal Duvivier, militaire gouverneur der Viaanders..,
te schrijven 'om. het Belgisch-Parljtch Legioen te verwijderen. Den 2 November kreeg dit hevel" naar Gent terug .te
keeren, en •eischte eerst te Brugge nog kleÇderen der "Schutterij op. 's Anderenda kwam het er aan, doch vernam,
,

ia°

'dat 'het Voorloopig Bewind aan burggraat de Pontéeoulant
had laten weten, • dat het zijn diensten na-9di,g 'had in Limm.
burg (103).. De Gentenaari waren zeer verheugd deze
wanordelijke bende verlost te gijn. Het vertr3k werd vastgesteld op 4 November. De samenkomst was bepaald tegen
zeven uur 's !morgens op het Oefeningsplein. Te negen uur
waren de Piontécioulant's-miannen nog niet op marsch, niettegenstaande de herhaalde bevelen van den plaaiselijken be-,
veilhebber. Toen kwam generaal Duvivier zelf en gaf- den
Officier. die bij afwezigheid van burggraaf de Pontécoulaat
het bevel voerde, opdracht onmiddellijk te vertrekken. De
mannen deden eenige passen. doch bleven toen opnieuw
staan. Verontwaardigd wierp de generaal zich te midden van
het eerste peloton 'en toen 'ieerst beslOot het heele legioen voor
goed op. riiarsch te gaan:(104).
Eenige dagen later kwam Pierre Van der Linden, geneesheer te Parijs, zoon van M. Van der 'Linden, notaris .aldaar,
te Brussel toe; hij bracht aan het Belgisch-Parilsch Legioen
een driekleurig vaandel, met dit opschrift « De •Parijsche dames aan het Beloisch-Parijsch Legioen » (105).
1erwij1 de Franschen de Pontécoulant, de Culhat, Grégoile in de 'Vlaanders stonden, gaf het Voorlopig Bewind den
9 October bevel aan den Franschinan Párent, kiolonel van
het eerste vrijkorps en aan den. Franschen generaal Mellinet,
aanvoerder. van .het tweede vrijkorps,. het leger van .prins
Frederik aan te vallen (106).
In de meest ongunstige 'Omstandigheden waren 's konings
troepen achtereenvolgens uit Vilvoorden 'en. Mechelen »geiweken, cm een stelling achter de Nethe en den Rupel te
bezetten. De beide uiterste punten waren Boom en Lier,
en de bruggen te Duffel en te Waelheni de sleutels tot deze
stelling;(107). Reeds den 30 September had de luitenantgeneraal Trip als opperbevelhebber der ruitezil te Mechelen
van de Zuid-Nederlandsche !officieren der: aldaar .aanwazi;ge
artillerie-regimenten, lichte dragonders .en kurassiers de
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schriftelijke verklaring 'ontvangen, dat zij den koning niet
meer dienen konden tegen hunne oproerige landgendoten.
Van nu 'af verdwenen Ook de Zuid-Ned-erlandsehe soldaten,
ruiters en kanonniers, bij geheele groepen uit de .gelederen.
Zoo werden alle banden van krijgstucht geslaakt. en het leger n al zijn deden uiteengerukt. Den Zuid-Ned.erlandschen
officieren was de terugtocht der koninklijke troepen uit Brussel- een teeken geweest, -dat het gezag -van dein koning niet
aleer in staat was, zich tegen -den opstand te handhaven.
Zij die igeen gevoel \Thor eer en krilgsm.ansplicht bezaten, ot
die niet bestand waren tegen de begeerte naar bevorderingen,
hel-hen met schending van den door hen algelegden eed,
terwijl Zij nog den Nederlandschen wapenrok droegen, hunne
diensten aangeboden aan het nieuw gezag, dat zich te BrusItact opgeworpen. Anderen, getrouw aan eer en plicht,
lebben. de aanbiedingen van het Voorloo•ig Bewind Met.
rechtmatige verontwaardiging van de hand gewezen. Anderen
zijn tot de nieuwere orde van zaken niet tibegetreden clan
a1s. eerlijke krijkslieden, nadat zik hun ontslag van den koning hadden bekomen. Er zijt er Ook geweest, die een zloo
greoten afkeer hebben gevoeld van: de wijze Waarop het
schone koninkrijk was uiteen gescheurd; dat zij van het
aanbod hun gedaan, om met eere. te .worden oni.slagen uit
den 'dienst van den koning der Nederlanden, geen gebruik
hebben gemaakt en die Sieraden gebleven zijn van het Nederlandsche leger (108). Tot desertie werden .de Zuid-Nederlanders aangezet door den vioorloopigen aanvoerder der Belgische troepen, Lambert Nijpels, die als luitenant-kolonel
naar het Nederlandsche leger was overgegaan in 015, bevorderd Was tot kolonel der derde videftviolk-afdeeling, en
die een der eersten overliep naar de opstandelingen (109).
-kolonel Parent ontving bevel tegen Lier op te rukken om
de linkerflank van den vijand te omtrekken, terwijl generaal Mellinet zou pogen de. brug van Waelbem te • veroveren (110).
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Om dit plan 3uit te voeren, verliet kolonel Parent Brussel
in den namiddag van 9 October, om zich' naar Letiven te
begeven. In den morgen van den 10 'aldaar lingekoimen,
verspeelde Parent kiostbaren tijd met eenige maatregelen te
treffen, die de vrijwilligers mistevreden ''maakten; na drie da-1
gen besprekingen, moest hij1 . afzien van zijn bevelhebbersschap, dat dolor het, officierenkorps werd aangeboden aan
Niellen. die aanvaardde. Deze benoeming werd bevestigd
door het Voorloopig Bewind, dat hein de aanstelling tot luitenant-kolonel zond (///).
De stad Lier, het steunpunt van het koninklijk leger, was
slechts «door de 15e divisie bezet; voor een groot deel samengesteld vit Zuid-Nederlanders, .onder bevel van graaf de Lens,
-een CTentenaar van !geboorte.
Onder de ingezetenen had zich een oproerigen geest geopenbaard.; verscheidene Officieren en. ruim vier honderd
soldaten maakten met hen gem:eene zaak; het was clen bevelhebber bijgevolg onmogelijk geweest den aanval der op-.
standelingen af te wachten, en hij was met hen 'overeengekomen, zoo de Zuid-Nederlanders hem wilden verlaten, zich
daartegen niet te zullen verzetten. De hertog Bernhard van
Saksen-Weimar, die zich als bevelhebber van de tweede infanterie-divisie met zijn hoofdkwartier te Antwerpen bevond,
had echter bevel gekregen 'Lier te hernémen. De aanval be.gion den 18. Bij het naderen van de koninklijke troepen +ontruimden de opstandelingen Lisp, waar zij i een vooruitgeschoven post hadden en de hertog trok aan het .hoofd van: een.
batalj+ofn toi op. nagenoeg acht h'onderd passen van de werken van Lier. Er mest daar een.e kleine brug worden overgegaan en op dit punt waren, vanaf den vestingwal met
juistheid twee vuurmonden gericht, waaruit met kartetsen
werd geschoten. Het bataljon trok een weinig terug 3chter
heggen> terzijde van den weg, en .er ontstond toen een levendig tirailleursgevecht, waarbij, de hertog?zijne kolonialen voorging in onverschrokkenheid en kolonel de Lens, door zijn
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voorbeeld, de Zuid-Nederlanders zijner afdeeling :trouw aan
hun plicht deed blijven. Op het oogenblik, .dat lipt geweervuur het hevigst was, werd den hertog de dagorde gebracht
waarbij de prins van Oranje ;aan het leger de scheiding van
Noord- en Zuid-Nederland aankondigde, tegelijk met liet bericht dat prins Frederik het leger te velde had verlaten.
Nu scheen verder bloedvergieten doelloos; de hertog gaf last
het vuur te staken en bleef in zijne stelling tot deo avond,
toen generaal Cort-Heyligers het bevel gaf, dat de kolonne
terug zou 'gaan. Hierdoor stouter geworden, kwamen de opstandelingen opdringen en in stormpas, met groot geschreeuw
uit de palmt van Lier -aanrukken. De kolonel Do Hart, met
de tweede kolonne van den Antwerpsehen straatweg aankomende, zond tirailleurs op: hen aan, deed een paar 'nukken geschut aanrukken en bracht alzoo den tierenden troep
tot zwijgen. Aan de zijde van de opstandelingen lieten Jenneval, door Niellon aan het hoofd .van zijn staf geplaatst, en •
den neef van Niellon het leven(112).
Nu de vijand te Lier vasten voet -bleef .houdeu, Mellinet
met. zijn steeds aangroeiend korps naar Waelhem Voortrukte,
Niellon den 19 langs den linkeroever van de Nethe tot Dut.
fel zijne troepen .ziond, was de stelling achter 'de Nethe en
te Duffel niet meer veilig. De maatregelen, tot beveiliging van
het aftrekkend leger werden reeds den 18 beraamd en in
den nacht van 21 op 22 nam de hertog 'den: terugmarsch aan
in de richting van Berchem. Gedurende den 19, 20 én 21
handhaafden de koninklijke troepen zich in het bezit van
de brug, waarop reeds een Belgische v:aan geplaatst was,
die door den soldaat J. Bavink werd weggenomen; Toen werd.
dok aan de troepen te Waelhem hevel tot den aftocht gegeven, en het hevel om; de brug le verbranden werd door den
sergeant Van Heerde vOlbilacht Onder het vuur der Belgen,(1/3). De stelling aan de Nethe• en de Rupel werd op
alle punten verlaten. Mellinet en Niellon trokken hunne troe.
pen te zamen bij Oude-God waar de wegen v.lan Waelheni
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en Lier elkander ontmbeten, en. rukten. den 24 'op naar Berchem. De ontmheting tusschen deze vereenigde macht — op
zes tot acht duizend man begroot Met .zes a acht stukken
gescnut -- en twee bataljons van de negende afdeeling; vóér
Berchem geposteerd met een sectie artillerie, had dentelfden
dag plaats en kwam de beide strijdende partijen op een gevoelig verlies te staan. -Fréderik de Mériode die zich bif het
corps van Niellon voor het gevecht bij Lier aangesloten had,
bekwam een kogelwond in de heup, 'waarvan een amputatie
en de dood de gevOlgen waren(114). Den volgenden dag
werd de aanval op Berchein hervat, en de hertog de SaisenWeimar, die aan den ingang van het dorp onder >s vijands
kartetsvuur het gevecht bestuurde, -werd aan den voet gekwetst. De koninklijke troepen, niet meer in staat het Veld
te h.ouden, trokken in den nacht van .25 de stad Antwerpen
binnen (115).
Na den terugtocht •der koninklijke troepen, verplaatste Meilinet zijn hoofdkwartier naar Berchem, en Niellion bezette
Borgerbout. Den 26. October, te 6 uur 's avonds, kwamen
Ch.. Rogier, lid van het VoorlOopig Bewind en F.61ix Chau',
«, orclonnateur » van het Belgisch leger te Rerchern aan; ze
waren .belast door het Centraal Ciomiteit, een onderzoek in
te stellen naar de klachten der .vrijwilligers, die beweerden,
dat de administratie hun aan alles liet ontbreken WO. •
Den 27 October werd een krijgsraad gehrniden "door de
aanvoerders, allen Fransch.en, Mellinet, Nielion, Rogier en.
Chazal; ze besloten dat de vrijwilligers zich zouden bardkaáeeren. in Berchem. en Borgerh'out om'. de uitvallen, die de
bezetting van Antwerpen Zou kunnen wagen, af te slaan.
Mon kwam verder overeen aan Brussel te vragen, dat levensmiddelen, munitie en Oe beschikbare troepen zouden gezonden worden, dat het Zou opgelegd w'orden. aan de aanvoerders der vrijwilligers de tucht in hun compagnies te herstellen, en dat Niellon na bevoorrading onmiddellijk zijn hm,
trekkende beweging zou vioortzietten langs Merksem, tusschen
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Antwerpen en de 11011andsche grens trekken en pogen NaordBrabant tot 'omwenteling. taan te zeden. Na heroiver. al deze
punten eens te zijn geworden.,paaakten Rogier en Chazal zich
gereed Onmiddellijk naar Brussel terug teckeeren; ze vertrokken feitelijk denzelfden dag Ord te Mechelen te over- •
nachten (117).
Tot op den dag van den terngtotht der koninklijke troepen was er te Antwerpen, dat baron C:hassé, luitenant-geheraal, koinmandeerende het yierd.e ,grOot militair .kommando,,
den 24 Octob'or, in staat van léleg had verklaard (118), niets
waar te nemen waaruit men zou kunnen opmaken, dat er
oproer te vreezen was: de stad was rustig, tuen, do trcepen
begonnen binnen te trekken. Doch toen men het koninklijk
legerkorps iondèr 'hevel van luitenant-generaal van Geen
noordwaarts zag aftrekken en men vernam, dat Mellinet en
Niellor, Berchem en Borgerhout bezet hadden,. toen kwam •
in den miorgen van den 26, het grauw in beweging ir)inder. •
aanvoering, van F. Van den Herreweghe, gedérnitteerd ontvanger van Berclietn, maar th:ani gedelegeerde van het VoorJoiopig Bewind van België, die den 24' October in de stad was:
gekomen waar hij .zich schuil had gehOuden. Het grauw, tierende en roependei « Leve de liberteit I » wierp zich eerst lop
een v a artuig. dat 'aan de werf tusschen de St-Paeters, .en de
Brouwersvliet lag en geladen was met wapenen an het regiment lanciers; de plunderaanval werd gestuit door een gewapende barkas van een der oorlogsschepen (119). Daar.na
wei-eten de hoofdwacht, de kazernen, de portwachten, alle
posten in de stad — Men had de troepen overal verspreid
gelaten -- aadgevallen door het gepeupel en uit de huizen
beschoten. Daarbij' werd menige gruweldaad. gepleegd. Een
gewond officier- werd op de wreedste wijze afgemaakt; de
officier van het hospitaal wérd met -zijn eigen degen doorboord; een ongelukkige soldaat, die in een huis vluchtte, werd
er, naar men zegt; zelfs door vrouwen afgemaakt. Sommige
wachtposten bezweken; aan de hioiofdwacht en op andere Run.
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ten hielden de troepen stand (120). Vrijwilligers van Niello.n,
omeene. voor de Antwerpsche muitelingen vourdeelige afleiling te verolarzaken, vielen • een der stadspoorten aan, .doch
werden op een lading schroot en op geweervuur-ontvangen,
en Meesten in wanorde aftrekken (121). Op d markt dreef
de hértoe. van Saksen-Weimar, in weerwil van zijne verwonding reeds vroeg te paard gezeten, een bende %Tall eenige lkondei-den gewapenden uiteen, door zijn «weg canaille! of ik
laat vuren:» en door de vertooning van een paar pelotons,
die .met gespannen hanen gereed stonden.
zoo duurde de strijd Voort tot diep in den nacht. Toen
deze ten einde 110 — het was nu Woignsdag 27 October —
vervoegde zich 's mbrgens te "zeven uur bij generaal Chassé
een afvaardiging van de regentie, te weten L Verdussen,• baron Osy en baron Dubois, en in haar gevolg hebbende. den
brenger van een brief door F. Van den H:erreweghe geschrevÇn!„ 122). Deze brief, die tot grondslag diende van een wapenstilstand, nadien door de Belgische militaire oiv erheid geseliOnden, luidde aldus:'
deneraal. Gij ziet dat de dwang der omstandigheden het.
volk • verplicht heeft‘ zich uit te spreken, zee het zijne
wilde redden ten Overstaan der .Zuidelijke Provinciën vian
België. Deze stad, waar gij zoo lang verbleven .hebt, walar
hOog <geacht wordt, wiens goede gesteltenis gil hebt kunnen
hidegtchatten, verzoekt u met aandrang het bloed te sp.át.en,
dat van weerskanten vloeit; wees overtuigd, dat Holland, even
goed . als wij, u ervOor dank zal weten. Geef level aan de
nollandsclie troepen zich in de citadel terug .te trekken, en
dat wij de stad bezetten; en een afvaardiging zal terstond
naar Den Haaig gezonden Warden hm van Zijne Majesteit de
ontruiming dezer vesting te bekomen. In afwachting van
.dit antwoord, stellen we u een wapenstilstand voor.
De afvaardigde van het Voorloopig Bewind,
3. Van den Herreweghe.,
Antwerpen, 27 October 1830(423).
•
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Ghassé verkeerde in éen mbeilijken toestand, daar hij. niet
rekenen kon op het voetvolk. In 'Zijn verslag aan den directeurieneraal van oorlog schrijft hij.: «Ik zonde met dit getal
nianschoppen (3000) de citadel„ op eet luisterlijke -wijze. kunnen verdedigen, indien de troepen slegts middelmatig waren,
maar aangezien de infanterie tot niets in staat is, en mijn,
vertrouwen zig alleen op de artillerie en het algemeen depot
moet vestigen, zoo kan ik niet ontveinzen, dat mijn positie
hier zeer precair is(». Dit inzicht werd door de Favattge en
Saksen-Weimar gedeeld (124).
liet -voorstel werd dan ok door Chassë, in overeenstemming met de ‘7ornaamste officieren, die hem omringden:,
aangenoim.en: De vijandelijkheden zouden .gestaiakt Warden,
de 'troepen binnen de citadel en het aangrenzende stapel:- en
constrnctiema.gaZijn(125) terugtrekken, afgeva'ardigden-- naar
'S .Gravenhage reizen om van den .koning te verkrijgen, dat
"het kasteel van Antwerpen door zijne troepen ontruimd werd.
Na het Va st stelt en dezer afspraak, deed Chassé ten teeken
zijner vredelievende gezindheid, een wit..mandel hij:schen op
een der basMons der citadel, en 'hij zond de sleutels der
poorten aan Van den Herreweihe, en •gaf tevens bevel:aan.
de troepen Om zich 'over de wallen naar het kasteel 10. begeven. Een onophoudelijk geweervuur uil...de huizen langs
de wallen en uit de straten, die daarop uitliepen, trof nog
menigen trouwen krijgsman met dood of verwonding. Zoo
had de 'zevende afdeeling alleen dien dag 245 .dooden en.
vennister en 62gekwetsten. Luitenant S. G. de Haan werd doio(lelijk gekwetst. Kolonel C. 11.,K. Eymael (werd. &Or, een kogel
en terwijl hij 'op geweren werd voOrtgedragen door een tweeden kogel getroffen, en bezweek twee dagen later aan zijne
wonden (120.
De overgave der -sleutels greep plaats om 9 uur 's morgens,
-zow....als vastgesteld door het verslag Van Van den Herreweghe
aan het Voorloopig Bewind(127). Van den ilerreweghe gaf
!een ontvangstbewijs, aldus luidend: cOntvangen van Dielco128

•ninet, portier der citadel, een lederen zak met tien sleutels.
Antwerpen, 27 October 1830. F. Van den Herreweghe ». (128)
Van den Herreweghe deed onmiddellijk de 'witte .vlag hijschen en in een proclamatie, aangeslagen om TO uur 's morgeus (129) meldde hij aan de Antwerpenaren den uitslag der
onderhandelingen. Ziehier de Vlaamsche tast van dit docum ent.
Proclamatie.
Belgen

De :gedelegueerde van het Provisioneel Gouvernement
maakt bekend, dat de commissie aan den generaal. Chassé
gezonden, verkregen, heeft, dat de troepen zich terstond in
het kasteel en naar het 'arsenaal zullen begeven. HU verzoekt de Belgen. de soldaten niet te mishandele. n, die zich
zullen terugtrekken, en krachtdadiglijk mede te werken ter
bewaring van de goede orde. Al de poSïten van stad zijn
geopend.
_Van den lierre‘v'eghei(130).
Nu de stadspoorten lopen waren, deden Mellinet en Niellon
• hunne intrede aan het hoofd hunner vrijwilligersscharen. Zij
'begaven zich naar het stadhuis, waar ze Van den Homeweghe ontm:oetten en aan -wien ze verklaarden het akkolord,
Om zeven uur 's Morgens gesloten, niet te erkennen. Zij gaven
bevel de proclamatie 7.van Van den Herreweghe af je ruk-ken e1311 « 'Generaal .Mellinet », zegt de afgevaardigde van
het Voorloopig Bewind in zip] verslag, cis aangekomen Meit
de beeren Niellon en Kessels, en ik heb • maart 23. te wel de
Ongelukken, die komen zouden, voorvoeld, toen ik ze
hoorde » (132).
Niellon snelde met Kessels nage tiet kasteel. Binnen gelaten, bmdat Kessels met een witten doek 'aan den sabel Zich
voordeed als vredesonderhandelaar, kwamen zijl. namens de
militaire bevelhebbers dm .Belgische troepen de verklaring af-.
leggen, dat- de gesloten overeenkomst, als Zijnde aangegaan
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• 'Mor een burgerlijke Overheid niet bevoegd !min horlugsovereenkpmsten te sluiten, 'geen verbindende kracht heeft voor
hunne troet.en. Chassé verwijst hen eenvoudig naar den gemachtigde van het Yoorloopig Bewind(133).
'De • volmacht aan Van den Herrevveghe gegeven, lUidde
•aldus:
ft fat Voorloopig Bewind van België, Centraal Comiteit, geeft'
oorlof aan M. Van den •Herrewegh'e bezit te nemen van de
citadel en de stad Antwerpen; en ze te doen bezetten in naam'
van het Belgische *volk ».
Brussel, 15 'October 1830.
Op bevel: Voor het Centraal Comiteit:
• de schrijver, . graaf Felix de Mérode, .
de Comin. ,Ch. Rogier. (134).
Nauwelijks waren de zoogenaamde Belgischa trioepen binnen de stad of zij vielen den TivOili aan, die de koninklijke militairen voor pakhuis gediend had en waarin nüg vele
van ,hunne goederen waren, en plunderen dit gebouw geheel en al uit; terwijl een bende uitschot der stadsbevolking
zich bij hen voegde om daarbij te helpen (135).
Te een uur namiddag werd een schriftelijk voorstel door
iç essets aangebracht, geteekend dolor Mellinet, Nielliorn en
Van den Herreweghe. Daarin. werden de volgende.. eischen
gesteld:
Het kasteel, het arsenaal in de Klonsterstraat zullen
door de Hollandsche troepen, die een en ander bezetten, ontruimd worden;
2. Al het materieel op net kasteel, in het arsenaal en in
andere plaatsen Van de stad zijnde, ral blijven daar waar
het zich bevindt Dit is maar eene kleine gelijkstelling Nian
al lietgene, dat reeds weggenomen is geworden;
3. De schepen op de reeide en volor de stad liggende zijn
«lok onw.edersprekelijk een nationaal eigendom,
4. De Officieren zullen hunne degens behloruden„ maar de .sol•
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daten zulle.n. hunne „wapens op het &cis van' het .kasteel achterlaten; en de Hollandsehe troepen. zullendoor de BijStaudspoort met niet meer dan honderd te gelijk uittrekken, of nog
beter, zij zullen zich inschepen in vaartuigen door het Provisioneel Gouvernement bevracht en dat in den tijd van twee
dagen, dagteekenende van den -dag Oer aanneming van het
tegenwoordig verdrag;
5. Deze voorstellen zullen' ten vier uren van den namiddag meeten aangenomen zijn, of zullen als nint voorgesteld
beschouwd worden.
In liet hoofdkwartier van Antwerpen op n.ei. middaguur.
En hebben met ons geteekend de opperbevelhebbers van de nationale machten en den gedelegueerden van het Pro- ..
visioneel Gouvernement. .
De generaal-kommandant,, Mdlinet.
De luitenant-kolonel, Nielkyn..
De gedelegueerde van het Provistoneel Gouvernement,
F. Van den Herreweighe(136).
Zonder echter het uur, gesteld voior het ontvangeti van gen.
Chassé's antwoord, af te wachten, en tegen den wapenstilstand in, dien morgen gesloten, werden om' half twee 's namiddags de koninklijke troepen, die zich bevonden in de
cpene plaatsen en ;-gebouwen ‘-an het constructiemagazijn door
de horden van Mellinet en Niellon beschotenV37). De kolonel Johannes Petrus Sprenger, die er bevel' voert, doet her. haaldelijk verlof vragen om geweld met geweld te keeren;
Chassé weigert en laat .00k uit het arsenaal een witte vredesvaan steken. IJdele waarschuwing, even vr. uchteloos als de
brief waarmede hij antwoordt op de gedane :opeisching. Deze
brief luidt als volgt:
«1Na op voorstel van een -afgevaardigde van het Voorloopig
Bewind een wapenstilstand te hebben aanvaard tot Zijne Majesteit, onze doorluchtige Souverein zou beslist 'hebben of de
troepen al dan niet de citadel moes" ten verlaten, ben ik ten.:.,
hoogste verWanderd een, sonmatie te Ontvangen, deze -03 mbe131

ten overgeven en daarover een beslissing te moeten nemen,voor
'S namiddags vier uur. De eerste overeenkomst heb ik aanvaard om bloedverffieten le beletten en dit op verzoek der
afgevaardigden. van den Antwerpschen Regentierarad, en om
aan 'de bewonen in wier midden ik versCheidene jaren geleefd h-eb, schrikkelijke en onberekenhare, Ongelukken te
sparen.
Ik had moeten gelooven, M. n., ;dat deze overeenkomst stipt
werd nageleefd van uwen kant: het is met droefheid dat ik
vaststel mij te hebben bedrogen en dat gij i de verantwoordelijkheid Aap u hebt kunnen nemen de wapenstilstand te breken, tegen alle tiorlogswetten in. Ik stel u" verantwoordelijk,
M.114.; voor dit breken •uwer beloften, afschuwelijke handel,.
wijze die als dusdanig doOr heel Europa zal .veroordoeld.
worden., en waarvan ik Onze Doorluchtige Vorst in kennis
zal stellen.
.Ik verklaar eindelijk, M.. 1L dat ik de vernederende voorwaarden, die ffij mij' hebt durven stellen, niet aanvaard, dat
ik de vesting, die mij is toevertrouwd tot het uiterste zal
verdedigen en dat ik geene voorwaarden zal aanvaarden die
mijne eer, tot nu . toe ongerept, zouden bevlekken..
De Luitenant-generaal, bevelhebber der vesling.Antwerpe;
Baron Chassé4(138)

Ondertusschen was• het volkskwartier St-Andries volgalpoipen met mannen uit het volk en vrijwilligers, die zonder bip• houden . vuurden op de troepen, die in het arsenaal terugtrokken. Eindelijk, rond drie uur, deed een Franschman,
kapitein Kuger-(139), Op hevel van Kessels, een stuk van
zes Opstellen volor de ihloOfddeur van het arsenaat(/40). De
troepen op het binnenplein, achter de opene.poort geschaard,
om met het geweer in den arm niet doOdgeschoten te wbr
den,. wierpen zich in verwarring door de zijpoort om het
kasteel te bereiken, terwijl onafzienbare stredimen woeste
horden aanrukten uit alle straten en dreigden door de kracht
-

132

der menigte alles te overrompelen en mede binnen te
stroomen.
Terzelver tijde werd de flottilje, op stroom liggende voor
het Vlaamsch Hioloed, onder vuur genomen door verscheidene.
stukken geschut door de vrijwilligers van Kes:sels op de kaaien opgesteld. De •marine-officieren Klinkhamer erl G. Van
Maas. der korvetten Proserpine en Komeet, en verscheidene
matrozen werden gedood. Het was toen vier unr in den namiddag.
Chassé, die op de wallen van het kasteel stond en' .getuige was van deze .afschuwelijke gebeurtenissen, gaf -toe
aan het dringend verzoek van den hertog van Saksen-Weimar•
en van zijne hoogere officieren. De Nederlandsche nationale
vlag verving .de witte, en Chassé gaf bevel niet alleen met
geweervuur het St-Andrieskwartier, waar de vrijwilligers in
groOten getalle aanwezig waren, te bestoken, doch bOvendien
met brandbommen den wijk te bbinb2rdeerens(141). 'Terugver tijd ontvingen 'ook de schepen bevel vuur te geven (142).
De beschieting was in de gegeven omstandigheden, schrijft
De Bavay, gewezen algemeen procureur, klaarblijkelijk slechts
een maatregel van wettige zelfverdediging. Chass.5 had zelfs,
we mogen het zeggen, bewijs gegeven van lankmoedigheid.
Ze0 de troepen van Niellon en Meliinet flitt-kerpen binren
getrokken waren, dan was het omdat hij' de sleutels aan Van
den 'fferreweghe had overhandigd, in uitvoering der overeenkomst. Hij had dus. hij het eerste igeweerschot dat deze over.eenkomst schond, kunnen gebruik mlaken wan alle iniddelen.
te zijner beschikking om onze Militaire leiders te verplichten ze na te 1even(143).
Terwijl hel kasteel het St-Andrieskwartier beschoot, vuurde,. het marine-geschut naar de kaaien (144). &mimen, granaten en. brandkogels doorkruisten de lucht -- en voor de
burgerij van Antwerpen begonnen de schriktooneelen van
dien ontzettenden October-avond.
Duizende vreedzame burgers namen de vlucht. De wegen,
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die _naar den buiten leidden, waren overstrnomd met vioertuigen van alle slag, 'karren vol kasten en vOorwerpen 'verward Opgestapeld, met wanhopige lieden .uit ili standei",.
met weenende vrouwen en kinderen (145). Het gemeen
!naakte gebruik yan die idogenblikken om! •de verlaten huizen
te plunderen. De zoOgezeigde patriotten, 41 des morgens in
de stad waren gekomen, volgden het voiorbeeld van de lagere .volksklasse, zij althans. die niet vol iar.gst en vrees '—
sommigen in veouwenkleederen vermomd gevlucht waren.
hoc.4 verloren vele Antwerpsche burgers al hunne bedttingen.
Ziedaar de gevolgen van het snoefde verrald 'en van eene
verachtelijke muiterij: (146).
De beschieting eindigde omstreieKs 7.30 's avonds (147).
Doch de horde.n van Méllinet bleven de schepen 'beschieten
o.:a. in de BrOuwerstraat. Deze beantwoordden dan ook
het vuur der. muiter(/48).
Rond half negen (149) besloten vierAntwergenaren: Dubeis, majbor van de burgerwacht, J. Ca.ssiers,, aa.ndelaar, De
Coninck, ontvanger en Van .Arts; griffier van de rechtbanki
zich- naar het kasteel te beieven om .het slált-et.i van een
nieuwen wapenstilstand aan te' vragen. «Zij r waren reeds 'iii de
llospitaalstraat, toen Mellinet, Nielion, Rogier, «Chazal en de
Roblanio — deze drie *aren uit Mecheilen terunekea d, toen
zij de beschieting van Antwerpen vernamed,(150j. -- die vergaderd ,varen in het koninklijk paleis, den wen.s'ai uitspráken in hunne poging deel te nemen. ..Dubois en zijn. gezellen
'begaven zich onmiddellijk .naar het paleis, dat 2ij na een korte
bespreking verlieten,' dragers van een brief Ook-, Rogier en
de Robiane aan generaal Chassé gericht,(151). Zij, begaven
zich opnieuw Op weg naar de citadel, waar 71C tusschen negen en half tien ''s avonds aankwatnen (15?). Binnengeleid
schilderden ze aan generaal Chassé de schade af door . de
beschieting veroorzaakt,. en • smeekten hem tne te stemmen
in een nieuwen wapenstilstand ten einde nieuwe ongelukken
te voorkomen. Ze reikten hem- tezelfder • tijl de brief over
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van Rogler en. de Robiano. Deze brief drong er bij generaal
Cbassé op aan, een wapenstilstand te sluiten tot 's "anderen
daags bij• het krieken van den dag; dan zou het misschien
lno.gehik zijn .de onderhandelingen, die kltnrbliikelijk.. dolor
misgreep van eenige bedronken mannen waren onderbroken,
te hernemen (153). Hoe yalsch dit voorwendsel is, zagen we
hiologer Méllinet Niellon en Kessels zijn klaarblijkelijk schuldig 'aan het verbreken der overeenkomst gesloten tusschen
Chassé en Van den Herreweghe(154).
Luitenant-generaal Cha.ssé, ontroerd door liet ,,ngeluk der
bewoners. stemde toe in het voorstel der notabelen (155),
en stelde hun volgende schriftelijke verklaring ter hand:
«, De ondergeteekende. luitenant-generaal Chassé. c'ommiaw
deerende het vierde -groiot militaire 'commando, neemt aan
hct vuur opi de stad gedurende .den nait te doen 'ophouden
einder voorwaarde. dat men op de troepen uit meer Schiete;
maar verklaart tevens dat, in geval zulks niet plaats heeft
bij den aanval op de stad opnieuw zal be_gianen. Daarenboven verlangt hij dat eene commissie, benoemd door het
Provisienneel Grou,vernement morgenochtend om acht uren.
naar het kasteel k:Ome arri de onderhandelingen te hervatten. (get.) Baron Chassé ». (156)
,

In 'dei stad teruggekeerd, gaf de Antwerpsche afvaardiging
aan 'generaal .Mellinet, den aanvoerder van de muiters die,
.ofschOon hel _bombardement sedert ruim drie uren opgehouden had, op -de schepen bleven vloortschieten, bevel liet
vuur te staken. Dit voiorbeeld werd onmiddellijk gevolgd
door den bevelhebber der flottilje, Zoodat des nachts om half
twaall: de stad tot rust was teruggekeerd (157).
De schade door de beschieting, in de stad lin haar gebel
aangericht, is zeer overdreven geworden, want met uitzondering van eenige toevallige ongelukken, was weinig schade
toegebracht aan de middenstad en de buitenwijken (i58).
Doch rond 2 uur 's morgens, werden de Antwerpenaars
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ontwaakt door Ontploffingen en een grOcite klaaéte. Van het
stapelhuis St-Felix, in de Kloosterstraat, vleien de muren
in. 'de vlammen en tonnen, die lichtonhiambare stoffen bevatten, ontploften. Benden plunderaars hadden het stapelhuis ioverrompeld, toen de koninklijke troepon • zich in het
kasteel terugtrokken, en hadden dit ongeluk veroorzaakt
hetzij vrijwillig om hunne misdrijven te verbergen, hètill
uit onvoorzichtigheid, want yelen kwamen om in den brand
en hunne verkoolde lijken werden onder puin eai ingevallen
muren teruggevonden. Heel. de Kloosterstraat stond weldra,
in vuur, de warmte jbeg door de • straten ia verstikkend3
vlagen, en de vlaginten sloegein zoo h003 uit, dat de klaarte
zichtbaar \vlas te Mechelen en te Brussel. Het was onmogelijk
het 'vuur, dat de fortuin Van een, groot aantal handelaars
in gevaar bracht, en dreigde de heele stad/in asch te leggen; tegen te houden Of te bestrijden (159). Deantwerpenaara
verschrikt, Vergruwd; wanhiolgg, een vernieuwde beschieting
vreezend, vluchtten in de richting van Brussel, Lier of de
Kempen. Iedereen droeg met zichrwat haf als kostbaarst aanzag. We.enende vrouwen staken kruiwagens vort, vloerden
handkarren waarin kinderen, grijsaards er:zieken lagen. Chi2.zal, die het "bevel Over de stad vloerde, deed de 'polorten sluiten en .geboiod niemand te lateii vertrekken zonder een 'bevel
door hem zelf onderteeken4(160).
Die onmensc,helijke handelwijze is hem dikwijls .verweten (/6/). Rogier was verheugd lover dezen brand: daargelaten
den k"ndergang van verscheidene handelaars, schreef hij aan
het VoorloOpig Bewind, aan wie Holland, naar ik hoop, schadeloosstelling zal geven, vindt ge niet dat deze brand op
uitstekende wijze onze zaak steunt? (162)
's Morgens te - negen uur begaf Chazal, •evloamachtigde
van het VolorlOopig Bewind, zich naar het kasteel om een
nieuwen wapenstilstand te sluiten (163). De onderhandelingen
duurden meerdere dagen.
Ondersteund dolor de benden van Mellinet en Niellon,

Oefende Charles Rogier te Antwerpen .gedurende 7erscheidene dagen een echte dictatuur uit; hij' stelde den burgemeester af, drie sch'epenen, den districtcomMissaris, den secretaris der Regentie, den aanvoerder -der biurgetwacht, den
bestuurder der posterijen, den havenbaljuw, den bestuurder.
der in- en uitgaande rechten.- en der accijnzen ( 164).
Daags na de beschieting en de . Volgende dagen trok het
uitschbt van -het gepeupel, van huis tot• huis, hield zonder
onderscheid alle ongewapende lieden aan, • die het ontm'oettel,
en eischte 'onder bedreigingtm. geld.. Verdachte lieden, die zich
uitgaven als ;aanhangers en giávolmachtigden Van" het Voiorliuopig Bewind, dohrliepen de straten én de openbare plaatsen;
Met 'ontwerpen van leening:en, plannen van aanvallen ien opstanden" om hét gbedgelomig pkpliek te bedriegen en uit to
buiten: reeds den 24 October sprak de «lUnion Beige », het
officieele blad van het Voorldopig Bewind, over de pogingen
te Antwerpen in het werk gesteld om woelingen te veroorzaken en de plundering in te richten..
Het Vdorlopplig Bewind dreef de onbeschaamdheid zoover.
de mannen, die al de ellende te Antwerpen veroorzaakt hadden, te beldonen: Niellon werd bot generaal-majoor bevorderd, bij besluit van 29 Octoiher; Kessels tot majoor der artillerie, bil besluit van .1 November; Meálinet tot generaalmalloior bij' besluit van 3 November (165).
Den 30 October werd een wapenstilstand gesloten tasschen
het Volorlobpig .Bewind en den opperbevelhebber van het
kasteel. De overeenkomst luidt als volgt:.
Het kasteel van Antwerpen.

Overeenkomst;
Gesloten .tusschen den heer Ch. Rogier, commissaris van
het Provisioneel Gbuvernement, den heer generaal Nijpels
van de eene, en den baron Chiassé, luitenant-generaal, ~mandant van het kasteel van Antwerpen, Van de andere zijde.
1. De werken van aanval zullen van wederzijde gestaakt
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worden, en alles zal te dien opzichte in statu! quo Cop denzeilden voet) .blijven.
2. De vooruitstaande posten der Belgische troepen zullen
geplaatst blijven, daar waar zij zich' den 28 bevonden i dat
is te zeggen aan de Begijneinpjoort, de ruimte tt&schen de
Munters- en Barrevoetstraat, de Rochusstraat; de Lepelstraat,
alsook het gedeelte van het arsenaal langs den kant van het
entrepót en hetwelk het materieel inhield; langs buiten de
stad op eenen afstand van drie hionderd meter -te yekenen
van de glacis, daarin begrepen die der beide halve manen.•
3.. Het Hollandsch eskader, zooals het thans voor Antwerpen ligt, zal .geëerbiedigd war
. den.
4. De luitenant-generaal, commandeerende het kasteel, zal
zoodra moigelijk de bevelen doen kennen, welke hij aan zijnen
soeverein gevraagd heeft.
Die vertoevin,g zal geen vijf dagen mogen te boven gaan
te. rekenen van de dagteiekening dezes; zodat dezelve zal eindigen op Donderdag den 4 November des namiddags.
5. Het hernemen der vijandelijkheden zal van wederzijde
twaalf uren te voren moeten aangekondigd worden. .
De kommissaris, lid van het Provisioneel Gouvernement, Ch. Rogier.
De -generaal-opperbevelhebber der Belgische traven,
Nijpels.
De luitenant-generaal, biatlon Chassé. (166)
Generaal Chassé had doen opmerken, den 28 Octoibtr, dat
de magazijnen van Tivoli geplunderd waren gevonden daags te
voor, niettegenstaande den wapenstilstand, die hem belet .had
een iiitval tegen de plunderaars te bevelen (167).
Daarop werd volgende overeenkomst bij de voorgaande gevoegd:
Voorwaarden vastgesteld door den gemachtigden Parlementair, ciommissaris-bestuurder van het leger; F. Chazal, goedgekeurd door de ciontracteerende..partijen:
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1.• Als wedergave der geplunderde levensmiddelen verbindt
zich het •PrOvisioneel Gouvernement den generaal Cbassé
terug te geven: twaalf ossen, drie vaten genever en •twee
vaten en half rijst.
2.; Het arsenaal zal blijven, de eene helft aan het kasteel",
en de andere, die langs den .kant van het entrepilt, aan. de
Belgische troepen. Te dien eánde zal een scheidingslinie bij
middel van palissaden opgesteld Warden.
Antwerpen, 30 OctObier 1830.
(get.) (als bhven\.:(168)
Artikel 5 .yan de. overeenkoMst werd den 5 Noveráber.
vervangen door een nieuwe overeenkomst, bepalende dat van
weerskanten het hernemen der vijandelijkheden drie da;gen..
op voorhand zou aangekondigd woeden 069). Deze verandering werd goedgekeurd door Ch. Rogier, afgevaardig.de-com.missaris, afgevaardigd lid van het Voiorloiop.g Bewind (170).
Ch. Rogier en F. Cházal hadden, elk met zijn familia, het
koninklijk paleis .betriokken; de rechter vleugel was bewoond
doior Rogier, die zijn twee broeders Firmin en Tell en zijne
zusters had doen koenen; de linker vleugel door Chazal (171).
Chassé verspeelde rijn -tijd niet. De krachtige weerstand
dien hij had geboden, had de troepen opnieuw aangevuurd.
De gesteltenis werd spoedig veel beter. De overtollige troepen — overschot van de macht door prins Frederik aangier
erd — vertrokken naar Berg-op-Zoom, waar gen. ValiGe;en
bezig was met de reorganisatie van het veldleger. Aan de
vestingswerken deed Chassé, die zeer voor een aanval bevreesd was; ;omdat de werken hieelemaal niet .af waren, uit
alle .macht !arb'eiden: de belegering door de rranschen in
1832, bewijst, dat zijn werk deugdelijk wasi(17.?).
Te Maastricht waren ook omwentelingsgezinden; een samenzwering werd op bouw gezet. Daine onderhandelde met
het Vioiorloopig Bewind, en beloofde, mits vijftig duizend gulden, een pensioen .en den graad van divisie-generaal,. de
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stad te leveren. Door .gen. Dibbets werd Daine verwijderd,
en dOor voorzichtige maatregels (licencieering der Belgen in

soldatendienst, en) • werd de omwenteling voorkomen en de
stad voor Holland bewaard (173). Gen. hertog van S'aksenWeimar Ondernam in November 'een stoutmloedigen tocht -Uit'
'S Hertogenhosch naar Maastricht, waar hij twee honderd
kanonniers achterliet, en het garnilaen in staat stelde aan
den blocus door Daine en Mellinet het hoofd te bieden (174).
Terwijl Antwerpen het tOoneel was van de verschrikkelijke
gebeurtenissen, die wij' beschreven hebben, werd te Leuven
den. 2 October een .vreeselijke moord gepleegd op 'rrlii0OP
Gaillard, eeu: Luncei. Waal, die in September bevel voerde
over de Nederlandsche troepen in die stad gelegerd. De feiten, die de aanleiding gaven tot dien moord, grep en
den 2September. Dien dag, tengevolge van de ophitsingen Man
Adolp,he Roussel, opsteller van het oproerige « Journal de
Louvain », was in Leuven een oproer losgebroken. Tegen den
avond was het gepeupel \Thor het gemeentehuis bijeengekomen en had om wapens 'geroepen. Toen het praatje de rondé
deed, dat een partij snaphanen in de kazerne verborgen lag;
sphedde de 'oproerige menigte zich daarheen, opende met
geweld de phorten en drong in het gebouw, waar zij,' een paar
onbruikbare vuurwapenen vond. Zonder slot of loop te onderzoeken, maakten de muiters er zich van meester en vervulden de lucht met wilde triomfkreten en wreede tiedreigin
gen. Nu èischten zij, dat de bezetting -onmiddellijk de wapenen zou neerleggen en de stad verlaten. • Daar Gaillard
slechts over eene geringe macht kon beschikken, grootendeels
bestaande uit jönge rekruten, kwam het hem verstandig voor
toe te geven. Hij verzekerde de muiters, dat hij, als zij zich
rustig hielden en zijne soldaten niet lastig vielen, de stad
zou verlaten, Zoodra de noodige .voorbereidingen getroffen
waren. Maar terwijl de onderhandelingen gaande waren, vie-.
len de muiters de kleine wacht van de kazerne aan en
trachtten die te ontwapenen: zonder orders af te wachten,
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schoot .de wacht ;op de muiters, waarvan een of twee gewond
werden. Het gepeupel viel de soldateii nogmaals aan; eenige
werden ontwapend; de andere namen de vlucht. De muiters
waren toen meester van de stad. Ofschoon Gaillard geheel
onschuldig was(175) en hij zelfs volledig te rechtvaardigen
ZOU geweest zijn, als hiJ,geweld met geweld gekeerd had,
werd JA toch aansprakelijk gesteld voor het schieten van de
wacht. Het scheen hem 'daarom geraadzaam, met .zijne
.naar Antwerpen te vertrekken 176).
Doch den 28 October, daags na de beschieting, vertrok hij
naar Brussel, ten einde zijne familie in veiligheid te brengen.
rre Mechelen echter, terwijl de diligentie halt hield voor het.
gasthlot c Dairaan », werd :Gaillard iongelukkiglijk .erkend dolor
J. De Neeff, zich noemende t aanvoerder der burger- én Mobiele wachten van Leuven, inspecteur der revues ». De. Neef?"
gaf aan den genaamde Joseph B•rclánlans en Constant Ifer-•
mans bevel Gaillard en zijne vrouw naar . Leuven en van
daar naar Brussel te leiden (177). Men kon zich erover verwonderen dat De Neef?, die .den haat van het Leuvensch
gepeupel tegen .Gaillard kende d,ergelijk bevel gegeven heeft,
en. den ongelukkige niet naar Brussel 'heeft laten vertrekken.
Bet Moet insgelijks verwhadering baron dat het nieuws der
aanhouding van Gaillard en zijne vrouw ZIOb spoedig verspreid werd "in Leuven dat, bij, hunne aankomst aan de
VaartpOOrt, meer dan zeshonderd man ze onmiddellijk omringden en • zich van. hun persoon meestei- maakten (178).
Gaillard en zijne vrouw, beschimpt, met vuisten en geweerkolven geslagen, werden triomfantelijk door de straten van
Leuven geleid. Ze waren stervende toen ze op de 'markt aankwamen. Toen brandden de monsters den ongelukkigen majoor de hogen uit en verkoolden hem den schedel met hunne
toortsen, hingen hein ''daarna op aan den Vrijheidsboom; de
tak echtei- brak en het lijk viel neder. Onmiddellijk rukte
het gepeupel de k•t:lederen er af en sleurde. het dhor de
straten met een koord om den hals, van tijd tot tijd stil,
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houdend om te zingen en te dansen rond Zijn, slachtoffer(179).
Gedurende de marteling van Gaillard Werd • zijn stervende
vrouw naakf aan het kruis van een Venster voor hem vastgemaakt (180).
Rousse', die district-commissaris was!, heeft den vrijh'eldslloom die een galg was geworden, 'omver doen halen; maar
het' volk, uitbarstende in scheldwoorden tegen Rousse', heeft
een anderen op dezelfde plaats geplant; vervolgens heeft het
de 'lantaarns voor ..Roussels huis vernietigd en Rousse" zelf
moest vluchten (181). De schrik, die in Leuven «•heerschte,
was zoo groot, dat geen magistraat een onderzoek durfde
instellen. De rechter van instructie nam ontslag. De regee• .
ring • zond een troep van vijfhionderd soldaten om de orde
te herstellen, maar het volk maakte zich Meester van de
kazerne, veribeg honderd vijftig soldaten »en de anderen waren gedwongen te beldven, dat zij i zich niet tegen den volkswil zouden verzetten. .«.*ij; hopen », schreef een ooggetuige
van deze afschuwelijke tooneelen, «.dát het Voiorloopig Bewind ons zal helpen, want indien het niet tusschen beide
komt, weet ik niet wat er .van ons zal geworden. 'Het is eene
dringende zaak. De in 't idoig vallende straffeloosheid der bel-•
hamels is eene« schande . Vgior België » (182). Deze walgelijke misdaad veroorzaakte een álgemeene 'afschuw in.
Europa. «:.Niemand kan door LeUven gaan zonder dat hij:
zijn bloed voelt koken, 'als ^hij er aan denkt, dat binn'en, de
muren van .die stad monsters ~1nm, • 'die in staat zijn tot
zulk een misdaad als de koelbloedige moord op .dezen. ongelukkige » ; aldus getuigt de Engelsche geschiedschrijver White,
die koen in België verbleer(183).: « Wij: zullen zeggen », scifreef
de officieële elJnilon Bielge » -den 7 November 1830 •« dat de
rutord op majbor Gaillard afschuwelijk is en. dat de schul7
dien, wie zij. Ook ziïa m,logen, door het zwaard der gerechtigheid Moeten gestraft wOrden». Do misdadigers waren_ bekend (184). De justitie haastte zich echter niet. Slechts in. de
eerste dagen van Maart 1832 werden drie der moorden:aars

van majoor Gaillard bij' verstek door het Assisenhof van Brabant- ter dohd veraordeeld (185). Ofschohin het • algemeen bekend was, dat die drie personen te Leuven Waanden en er
zich ;openlijk verthonden, werden zij niet aangehouden(186).
De benden vrijwilligers, die Antwerpen •binnen getrokken
waren, groeiden spoedig aan dOor de .aankomst 'van nieuwe
groepen(187). Het Vobrloopig Bewind vond het • noodig een
vaste inrichting te geven aan 'dien troepi mannen zonder.eenig.
verband. Alle compagnies werden ineengesmOlten, en men/
viormde er nieuwe, waarmede men bataljOns en brigaden. sa-.
menstelde. Er waren drie brigades, aangevoerd de eerste
door Niellion, de tweede door kolonel Fonson, en de derde
dobr Mellinet. Kolonel FOnsion sloeg zijn lijoordkwartier ,x-Jp• te•
Testvezel en bezette 'met zijkle brigade de grenslijn vanaf
Esschen tot Merksplas, de brigade van Niellon, .met hoofdkwartier te Turnhout, 'bewaakte de grens vanaf- Ravels tot
aan Baelen; Mellinet met de Zijne sloeg het blocus rond
Maastricht. De soldaten die zijn geschut bedienden 'waren
bijna allen gewezen Fransche.ka,nonniersi(/88). Mellinet sloeg
zijn hoofdkwartier op! te Valkenbior&- de belegeringsliin, van
af Op-Ha.eren tot ()bist werd onder Zijne bevelen gesteld. Het
leger, dat men met den bombast aan die dagen . eigen, het•
aasleger noemde, met generaal Daine als ,opperbevelhebber;
vormde h'et -midden der lijn op den linker oever (189). De
eerste .genieöfficier van dien generaal .was de Pontécaulan1(190). Den 7Nov,ember richtte Daine •eenelon.bescha;amde
proclamatie tot de ingezetenen der provincie Limburg, waarin deze uitigendadigd warden zich vrij' te maken: « van die
verwaande Hollanders, die sedert vijftien jaar ons schoon
land 'als een kolonie uitbuiten en !ons als slaven behandelen» (191).
Terwijl Mellinets benden Maastricht omsingelden, mak de
beve1hébber van het Maasteger noiordwaarts, ten einde het
Belgisch gezag in Limburg te Vestigen, voornamelijk om zich
meester te "maken van Venlo. Den NOvember stond hij voor.
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het opene Rhermond. Bij; de Roode Brug balt gemaakt hebbende, liet hij de beWoners weten, de stad te zullen fireschie-;
ten, zoo ze hem niet niet m,uzlek kwamen inhalen! Volgens
'de Belgische bladen had hij! de ingezetenen, die Illollandschgezind waren met vernietiging biedreigd. Den 10 November
trakiDaine's legerkorps (C or:a d' armé e, zboals de < Emancipation » zijne ordelooze bende .noemde) naar Venlo. Eene
tpeisching tot overgave werd door een weigerend antWoárd
.gevolgd. Hierop begon men met hioutwitsers de stad te beschieten. Dit was voor het reeds lang smgdend verraad het
sein, om met de aanvallers gemeene zaak termáken. De kwaadwillige burgers, geholpen dolor oenige honderden Belg"
die in bet geheim waren binnengeslopen, kwamen in vollen
opstand. Toen alle tegenstand hopeloos scheen, wilde de. bevelhebber Schepern niet zijne bezettin,g van drie . honderd
man er zich doorslaan om op Pruisisch gebied te komen;
de desertie van een officier met vijftig man aan da MaaspOort, die Daine den toegang tot de stad mogelijk maakte,
belette dezen uitval; op vijftig man na, werd het geheele
garnizoen ri3.et den bevelhebber overmand en gevangen ge»Omen. Aldus ging ook de vesting Venlo den 11 November
1830 .verloren, naar »osscha aanteekent «; &lor de invloed
der ontmOedigende omstandigheden waarin 's konings krijgsmacht doOr" den opstand was gebracht geworden » (192).
Twee weken na den val van Venlo, naderde Saksen-Weimar, die alleen van het plan van hare herneming werd teruggehouden, door .het juist ontvangen bericht, dat de Conferentie te Londen een wapenstilstand 'aan beide partijen bad
opgelegd met den last, dat Nederland zou bezet houden, wat
het in 1814 bezat en daaronder behoorde Venlo'. Nu echter
de stad in zijn macht was, liet het Voorlobpig Bewind de
Conferentie maar praten, terwijJ, tot diepe teleurstelling van
Saksen-Weimar, het verboden werd de vesting met geweld
te hernemen.
Met den val van Ven10 was Limburg, behOudens Maas,
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trial., verloren. Die toestand bleef negen jaren •voorklureg(193). Als belfoloning voor de verovering van Venlo werd
Dampt tot •uitenant-generaal bevforderd(194).
De aanwezigheid der vrijbenden zou in Limburg spoedig
dezelfde klachten als in Vlaanderen verwekken. Felix natel
« libefd-lordoimateur » van het Belgisch leger, verklaarde dat
een deel der vrijwilligers den schandelijksten handel dreef in
allerhande voorwerpen, die men hun voortdurend Uitdeelde;
dat zij: de akkers verwoestten; dat zij zich laan teen de minste
tucht wilden onderwerpen; dat ze op de voorposten kwamen op de dagen dat er. iets uitgedeeld werd; dat zij 's
anderendaags hetgeen ze ontvangen hadden, gingen verkoopen .en dat zdij eerst terug kwamen, nadat ze de opbrengst
er van verbrast hadden (195). In 7411.é « Souvenirs de
1830 et 1831: » vermeldt een zekere Demfony, luitenant bij het
LuikSche « Zuiderlegioen », dat de troepen van Mellinet, bestaande voor het grootste aantal uit vreemdelifigen, door hun
wangedrag een grooten weerzin onder de brave Limburgsche
Levolking verwekten (196). Generaal Dibbets, bevelhebber
over Maastricht, rapporteerde hediaaldelijk over de tuchtboosheid der Belgische benden, waarvan het platteland der
Maastrichtsche omgeving zooveel lijden moest (197). Den 22
December .1830 schreef . de Lhoe de Mheer, gouverneur van.
Limburg, aan Tielemans, ,voorzitter der kommissie voor binnenland; dat hij', sedert dé. aankomst *der vrijkorpsen, boeken klachten ontvangen heeft over hunne uitspattingen; dat
niets hun heilig is; dat de troepen van Saksen-Weima.r minder kwaad deden dan zij; •dat in deze omstandigheden de
bevolking ver van de verjagingftder Hollanders toe te juichen.
de regeering, die ze opvolgde, vervloekt (198).
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De Buitenlandsche Mogendheden
en de Belgische Omwenteling.
De Conferentie te Londen.
(tot December 1830)

Vijftien jaar lang had de fransche diplomatie den wensch gekoesterd, dat het koninkrijk der Nederlanders zou vernietigd wor den.
( De Lannoy, Origines diplomatiq_ues, 13.)
As to the ultimate settlement of Belgium, the more that country
is drawn back to Holland, the better for itself and for Europe.
(Bulwer, Life of lord Palmerston, II, 56.)

. .. OEN bet nieuws van de Brusselsche omwenteling tot
ril
Parijs doordrong, kon Louis Philippe zijn ongeduld
niet verbergen; .zoioals hertog - die Broglie het in
beeld bracht: het maakte hen!. den indruk Van een
pan, die op Zijn. hoofd vielt(/). De .toestand was moeilijk voor
hem: het Fransehe volk wilde België inlifved(2), en hij' wist,
dat de Belgische -omwenteling het Werk .was van. de Pariïsche
• duts en hun uitzendelingen; -hij i zelf ten minste erkende den
invloed der Parijizer clubs op de omwenteling1(3).
. Ten andere er viel geen tijd te., verliezen: Pruis.en,.
Rusland, Oostenrijk en het ministerie Wellington in Engeland
beschouwden de vernietiging van het .Koninkrijk der Nederlanden als een betreurenswaardig feit, dat een der belangrijkste bepalingen van het Wener Verdrag (1814) te niet
deed! 4). Wel ver er van dat een) inlyving bil Frankrijk mogelijk zciu zijn, vernam men spoedig te Parijs, dat Pruisen en.
'Waarschijnlijk Rusland, voorbereidingen troffen om de vorige toestanden te herstelleni(5). Om dit te beletten verklaarde Louis-Philippe het beginsel van non-interventie aan te
kleven: aan ieder vreemd leger, ook het zijne, ontkende hij,
het recht in de Nederlanden tusschen te komen. 't:Frankrijk,
en zijn regeering», schreef de Fransche Minister voor Buitenland)« zullen zich nooit rechtstreeks of .zijdelings mengen
in de bin. nenlandsche aangelegeinheden van ‘de andere staten,.
zoi)láng dit beginsel door de andere staten(' ;geëerbiedigd
wordt. Gij kunt u niet voorstellen vari, hoeveel belang het
viooc de algemeene rust is, dat geen buurstaat tusschenkome
in Oe tegenwoordige crisis(» (6).
-de Broglie geeft toe, dat dit princiep van non-interventie
een beetje op goed geluk af voorop gesteld werd om tijd te
winnen (7) : om te voorkomen dat de groote mogendheden
hunne inzichten van therstel ten uitvoer zouden" brengen, werd
gezocht naar een voorstel, dat niet in strijd zou zijn met het
volkenrecht, dat Euriopa niet zou tot handelen nopen, zvy)als
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een inroepen, ot& op bedekte wijze, van revolutionnaire splidariteit(8) en toch zou toelaten de omwenteling voor Frankrijks doeleinden uit te buiten (9). « Vijftien jaar lang » sch...ijft
De Lannoy, csihad de Fransche diplomatie den wensch gekoesterd het koninkrijk. der Nederlanden te tien uiteen
yallen... Want de tradionneele Fransché staatkunde bedoelt de Fransche heerschappij uit te breiden over de
rijke Belgische Prorvincién, die me« dan eens in haar bezit
geweest waren, en die het nader bij-den Rijn zouden brengen, welken het als zijn natuurlijke grens aanziet(10).
• Er was echter een gevaar: zoo Frankrijk(alleen bleef staan
met het princiep van don-interventie, Zou het tot verwikkelingen komen met de Oostelijke mogendheden, misschien
tot een oorlog. Louis Philippe begreep dit zeer goed, en diti
eerste zorg was steun te zoeken hij Engeland, waar een
deel van het volk de Fransche omwenteling van 1830 had
toegejuicht (//). Op het eerste zicht scheen dit echter niet
gemakkelijk. Engeland had meer dan eenige andere natie
'belang bij het voortbestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Engeland was het, dat in 1814 hij de inogendhetlen
had aangedrongen tot hereeniging van de Noordelijke en Zuiderlijke Nederlanden, en de verwezenlijking van dit plan.
tot een clo n di t i o -s i n e qua nip n gemaakt vóor zijt geldelijken steun gedurende de laatste coalitie. Engeland was
het, dat uit vrees voor Frankrijk gewild had, dat een reeks
vestingen zou aangelegd worden langs de Fransche grens, en
met zijn geld was het, dat die vestingen gebouwd waren:
het ontbinden van de vereelting der Nederlandsche Gewesten zou die vestingsmuur geheel en al waardeloos maken.
De koning van Engeland was bOvendien verwant aan Willem van Oranje; aan het hoofd van de regeering stond de
hertog van Wellington, de man, die volgens de uitspraak van
den geschiedschrijver Spencer Walpole, van de stichting van
het Koninkrijk der Nederlanden het hoofdwerk zijns levens
had gemaakt: -« the chief work of his lifetime 2). Engeland
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eindelijk had, toen het de vereeniging van B:elgié en Holland
bewerkte, daarbij als voorwaarde gesteld, dat laatstgenoemd
land daarybOr verschillende overzeesche bezittingen zou afstaan, met name de Kaapkolionie (Zuid-Afrikay/3.). De koning van Engeland bad tegenover Willem van Oranje verplichtingen aangegaan,. die hij' naar recht en billijkheid gebonden Mi as na te komen. De Fransche regeering en haar
gezant te Londen, -prins de Talleyrand (14) moesten dus niet
de grootste voorzichtigheid te werk gaan. Tegen' alle verw.achtingen in werden echter de voorstellen der Fransche regeering door de Engelsche staatslieden gunstig ontvangen. Maar
al aanvaardden zij, het beginsel van non-interventie, toch konden zij niet toelaten, dat Engeland een geheel lijdelijke rol
zon spelen tegeniorver gebeurtenissen in de Nederlanden.
«i Raadgeven is geen intervelnlie uitoefenen », zegde Lord
Aberaeen, Engelands minister van Buitenlandsche Zaken aan
Talleyrand, « en misschien zou men door nuttige raadgevingen een gewenschte toenadering tusschen Nederland en België 'kunnen tot stand brengen, waardoor, .als elke partij zich
eenige opofferingen getrOost,. zij ook een deel krijgt van hetgeen zij rechtmatig eischen kan. Heel Europa heeft in 1814
meegewerkt om het Koninkrijk der Nederlanden te stichten
en het zou een noodlottige vergissing Zijn te denken, dat de
algeheele vernietiging van dit rijk den vrede in Europa niet
verstoren zou» (/5).
Het gevolg echter der non-interventie politiek bleef niet
uit: het Koninkrijk der Nederlanden kon niet blijiven zooals
het was. De veranderingen die, naar het Oordeel der Engelsche ministers, in den toestand der Nederlandsche Provinciën konden aangebracht Warden, moesten zich .bepalen, , bot.
eene bestuurlijke scheiding met behoud der rechten van het
huis Oranje-Nassau. • Op al die punten had Frankrijk zich
geschikt naar den raad van Engeland, hoewel. Louis-Philime
• zonder twijfel oordeelde, dat de splitsing tusschen de beide
deden van het Koninkrijk der Nederlanden afdoender Z011
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geweest zijn. Maar de koning wilde voor alles vermijden, de
Engelsche gevoe‘ ilgheid te kwetsen; hij zei: « De inschikkelijksten zullen de slimsten blijken te zijn. Men waagt alles
te verliezen, door te veel te willen winnen!» (16).
Louis-Philippe en Talleyrand Zouden reeds. spoedig een
eerste belloioning krijgen voor hUn zoogenaamde gematigdheid.
Denzelfden dag, waarop de Fransche gezant door William IV
was ontvangen, werd er te Londen een nota van .den, konilig
der Nederlanden overhandigd, waarin deze verklaarde, dat.
d alleen de hulp der Biondgenooten van den koning de rust in
de Zuidelijke Provinciën der Nederlanden kon herstellen ».
Te dien einde verzocht .Willern I Zijne Britsche Majesteit te
bevelen, dat troepen in voldoende getalsterkte, onmiddellijk
in de Zuidelijke Piloivincién zouden landen. De nota voegde
er bij; dat eenzelfde beroep gericht wad bot Pruisen, Rusland
en Oostenrijk in hun hoedanigheid van. onderteekenaars der
verdragen, die het bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden en den tegenwoordigen toestand van Europa warborgden (17). Na de wijze, waaricip de voorstellen door Talleyrand igedaan, ontvangen werden, • koin 'de uitslag van dezen
stap niet twijfelachtig zijn: Lord Aberdeen. deelde Den Haag
mede; dat hij de gevraagde expeditie weigerde(18).
_Toen Friedrich-Wilhelm III .van Pruisen vernam,: dat Engeland het met Frankrijk eens -was aangaande de non-intervenNerklaarde hl: dat hij alleen, daar Engeland niets
wilde doen, geen oorlog zou 'ondernemen, waarbij 'Engeland
veel meer belang had dan Pruisen (19). Omi zijn houding te
St-Petersburg te verklaren, -beweerde de koning van Pruisen,
dat, naar de uit Engeland vernomen tijdingen, het •voortbestaan van den band tusschen de vier Mogendheden, ernstig 'bedreigd. zou worden door een militair optreden; en dat
deze. band, in de tegenwoordige omstandigheden, het eenige
reddingsmiddel was. Een gewapende tusschenkomst Op dit
°Ogenblik zou misschien een Oorlog met Frankrijk veroorzaken
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en Engeland • zon, wellicht daarin een -voorwendsel kunnen
vinden om zich van het verbond af te scheidein;(20).
Czaar Nikiolaas was terstond bereid een expeditiekorps te
sturen (21) en bleek zeer teleurgesteld over het gebrek aan
krachtdadigheid van zijn schiolonvader• Friedrich-Wilhelm.
Door banden van bloedverwantschap aan Willem r verbonden, kon hij den Belgen niet verg.even.,Lwat hij terecht noemde
-« hunne ondankbaarheid tegenOver het 'vaderlijk bestuur van
hun vorst ». « In Parijs », zioo schreef hij! verder, ,«. had
het ko.ninklijk huis fouten begaan, Want het had aanleiding
gbgeven tot den 'opstand; maar in Brussel was dit liet het
geval geween en de Belgen hadden. niets dan • weldaden van
hun Vorst ontvangen » (22). Intusschen zou Nikolaas. zonder
aarzelen zijn troepen in de Nederlanden hebben doen binnenrukken, ofschoon Engeland niet meeging, en . zonder de
hulp van zijn bonAgenooten af te wachten, indien hij niet
aan zijne zijde een raadsman gehad had, die de zaken uit
een ander oogpunt bezag dan zijn souverein. « Zij (onze b'ondgenoloteri) zijn het », schreef Neigselrode in een rapport van
6 Oktober 1830, « die !onze hulp noiadig hebben, want wij zijn
het niet, :die het eerst aan gevaar zijn bloOtgesteld. Door hen
eerst te laten handelen, komienl wij i in een veel voordeeliger
toestand bij alle onderhandelingen, waarbij: het te doen is
h'oofdzaken te regelen... Wij zouden vrijwillig dit voordeel verliezen, door zelf eene daad te Verrichten, welke aan
die mogendheden voorbehouden schijnt, die door hare geografische ligging rechtstreeks betrokken zijn in de tegenwoordige verwikkelingen)»'(23).
. Metternich was verstoord op Wellington om diens zwakheid, door hem verraad genoemd, en daarin bestaand; dat
Wellington maar •zoo dadelijk het voorstel van Frankrijk had
aangenomen, zonder eerst het gevoelen van zijn bondgendoten
te vragen. Hij teekende vOoral verzet aan tegen het beginsel
van non-interventie. «.Die daarvoor waren », ieide hij in een
beroemd gebleven volzin, « zijn als de roovers,. die van. geen
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politie willen weten, en als de brandstichters, die bezwaar
hebben tegen de brandweer, ».
Intusschen gaf Metternich, toen hij den keizer van Oostenrijk het verzoek van den koning der Nederlanden medeneelde, "den volgenden raad: « Ons streven met zich S te ed s
richten naar het Zuiden en het verzoek van den koning der
Nederlanden, die van Oostenrijk gewapende hulp zou willen ontvangen, is londoiordaclit ». — « De aardrijkskundige ligging van onze statent » antwOordde de 'keizer aan Willem 1,
«leid, dat ik mijzelf zou beschouwen als in de eerste plaats
aaniewezen om handelend op le treden, zoals Uwe Majesteit het mij verzoekt. Mein de Mioigendheden, die de, gelegenheid hebben om u een -degelijke hulp te verleen:en dienen den stand der zaken en haar *eigen. krachten in overweging te nemen. Wat Op dit °ogenblik in mijn! bereik ligt, is
het verstrekken van een moreelen steun, dien ik nooit zal,
aarzelen uit te breiden tot, een algeheel samengaan met de
besluiten die de raad van het bondgenootschap, in zijn wijsheid zal nemen » (24).
Louis-Philippe en Talleyrand konden. tevreden zijn over
den verkregen uitslag: zonder loorlogsverklaring waren gij
er in geslaagd de eensgezindheid der Béndgenooten aungkande
België te verstoren en een gewapende tusschenkomst te.
voorkomen, waarvan het noodzakelijk gevolg geweest zou
zijn: de handhaving van het Koninkrijk der Nederlanden. De
Fransche diplomatie kon nu haren werkkring uitbreiden.
Weldra zou het blijken, dat mine scheiding in het bestuur
van NOord- en Zuid-Nederland voor haar niet meer voldoende was; voortaan zou zal een volledige scheiding nalagen, da
verdceling, van Nederland in twee staten, te zwak om - haar
te beletten Frankrijks grenzen naar den Rijn te *verleggen en
de .Zuidelijke Gewesten te annexeeren. Deze verdere evolutie
werd mtagelijk door den val van het ministerie Wellingtuni(15 Nov. 1830). .
Toen Willem I zag, dat het beroep, dat hij gedaan had
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op zijn .bondgenáoten, om militaire hulp te verkrijgen, door
allen niet ontvankelijk werd verklaard, had hij den 18 October de hoven* van Oostenrijk, Frankrijk, Groot-Brittanie,
Pruisen en Rusland, in hun hoedanigheid van ionderteekenaar. s van de traktateu van Parijs en Weenen, waardolor het
Koninkrijk der Nederlanden in het leven geroeipen was, uitgerroadigd om in iovereenstemming mtit hem te beraaddagen
over de beste middelen omi een einde te maken aan de onlusten, die in zijn staten waren uitgebroken,(25). Koning
Willem zou het weldra bitter betreuren, dat hij' vertruuwen
-gesteld had in zijn bondgenooten. Erkend moet warden, dat
de redevoering, door den Engelschen koning Williain IV bij.
de opening van het nieuwe parlement den 2 November 1830
uitgesproken, wel in staat was 'om het vertrouwen te wekken
van alle echte vaderlanders in de Nederlanden. De koning
van Engeland drukte zich ten opzichte van de onlusten in
de Belgische Provinciën in de volgende bewoordingen uit:
Ik heb met diepe teleurstelling den stand van- zakerx in cie
Nederlanden gezien. Ik betreur het, dat het verlichte bestuur
van den koning rijn staten niet heeft kun~ behoeden voor
een opstand, en dat zijn wijze en voorzichtige maatregel, nl.
de wenschen en grieven Van zijn volk te onderwerpen aan
een buitengewone vergadering van de Staten-Generaal, geen
voldoenden uitslag heeft gehad. In overleg met mijt band-:
.genonten. bedenk ik middelen, v.ereenigbaar met het wélzijn
der Nederlanden en "de veiligheid van de andere staten, kt
het herstellen van de rust in de in beroering gebrachte gewesten. Steeds overtuigd. zijnde van de noodzakelijkheid Om
de trouw aan overeenkomsten tusschen de volkeren te eerbiedigen, koester ik de hoop; dat mijn besluit mni met mijii
bondgenlooten de algemene yerdragen te handhaven, die de
eenige griondslagen_ zijn van het staatkundig stelsel in Europa,
den testen waarbbrg zal worden voor de rust in ons werelddeel »
In het Hoogerhuis werd dat deel van de Koninklijke Bood155

schap aangevallen door Lord Grey, als dreigend met gewapende tusschenkomst in de Nederlanden. Ziehier. wat Wellington er op antwoordde: « Hij, kon aan de Kamer verzekeren, dat noch de ministers van Z. Nf.; noich oenige andere
Mogendheid voornemens waren de gewapende Macht te gebruiken bij de regeling der zaken van de. Nederlanden. De
wenseh van Engeland en van al de 'andere belanghebbende
partijen was de geschilpunten langs diplomatieken weg, • en
alleen langs dien weg, te beslechten; maar tegelijkertijd was
er geen twijfel, dat het de plicht en het recht van de groette
Mogendheden was tusschenb:eide te komen.in de oneenigheden
tusschen Nederland en België. België was in 1814 met Nederland vereenigd door een verdrag met het doel een staat
te vormen onder het beheer van den koning der Nederlan
den, en die regeling was getroffen 'door 'de vier Mogendhedepe
(lie het verdrag met Frankrijk onderteekend hadden. Die
regeling was neergelegd in 'het traktaat Van *de Acht Artikelen; deze loten zich b'il de grondwet der Vereenigde Pról7
vinciën aan, die toegepast meest worden in 't geheele koninkrijk. Het was buiten twifiel, dat de vier Contracteer'ende Mo.2,endheden- dolor dat verdrag verbonden waren in de tegenwuordige omstandigheden... Werd het traktaat nielt later in
herinnering gebracht? Was het niet een basis voor de onderhandelingen geweest op het Ciongres van Weenen?. Immers
• het verdrag der Acht Artikelen was in hoofdzaak opgeno- men in het Weener tractaat, waarin de koning ‘,zin Frankrijk toegestemd had. Het had dus ar de bevestigingen en
bekrachtigingen ontvangen, die mogelijk Waren, en .Franki.ijk
had al de schikkingen, die betrekking hebben op het Ko.ninkrijk der Nederlanden, goedgekeurd. Toch had men gezegd, dat de koning der Nederlanden zelf den band tussehen
de twee (kelen van zijn rijk kon losmaken, zonder hen te
raadplegen, die het. verdrag goedkeurden en zonder te
vragen cf zij die ontbinding goed vonden. Maar er was geen
twijfel aan, ot de Vijf Mogendheden, die het verdrag van Wee-

-
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nen onderteekend hadden, moesten aanspraak maken op lum
onaantastbaar recht, om hun meening- uit te spreken over de
toekOmstige • uitlegging der 'Artikelen. Engeland kon niet alleen trachten den vrede te herstellen, Frankrijk alleen kon
dit evenmin, geen enkele andere Mogendheid had het recht
alléen een- bevrediging of een schikking in de *huidige Moeilijkheden te beproeven; al de Mogendheden moesten eensgezind handelen, en welke regelingen er ook te treffen waren,
het was noodig, dat. Frankrijk. met de andere Moge!ndheden
Medewerkte. Z. M. holopte overigens er in te slagen cie tegen
woordig? moeilijkheden op te lossen »'.
Met andere woorden, *Wellington koesterde do overtuiging
dat men de algemeene verdragen moest- handhaven — en
daarin was hij het eens met Rusland, Oostenrijk en Pruisen..
De Czaar had er in toegestemd de vertegenwoordigrvan.
Frankrijk, prins de Talleyrand, toe te laten bot de bijeenkom.sten, die zich ten doel stelden «de bevrediging der Nederlanden, door middel van een verandering in de voorwaarden van de vereeniging van Bgië met Nederland, maar met
behoud van de integriteit yan dien staat onder de regeering
van 'de Oranjevorsten en met de volle instandhouding .der
vestingen, die zijn onafhankelijkheid Moesten beschermen ».
De Czaar voegde er bij dat hij dezek.n stap deed, als bewijs
van zijn verlangen . om den vrede te handhaven,- maar « dat
hij overtuigd was, dat men ten 'slotte door de wapenen de
.Belgische oproermakers zou .moeten onderwerpen », eii hij
liet aan het Britsche kabinet weten, dat hij( aan de grenzen
bijeenbracht, niet alleen zijn" aandeel aan troepenn maar
.een aanzienlijk 13-,:er, dat gereed zou zijn op te rukken, zoodra- met gemeen overleg bot een militair optreden zou be'sloten zijn (26). Do koning van Pruisen had verklaard, dat
hij: van •hetzelfde gevioeletn was, :als zijn sch.ioiontoon, Czaa4.
NicOlaas, en -dat hij bereid was met zijn boindgenidoten al de
maatregelen te beramen, die in staat zouden ijn 4e wettige
prde van zaken in de Nederlanden te hap.clhaven. Slechts
,
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met tegenzin gaf hij aan Vrijheer vonlhatow volmacht:om deel
te nemen aap de Conferentie, die te Lönderi zou gehouden
worden (27).
Toen Metternich, den Oostenrijkschen gezant, te Londen
machtigde de Conferentie hij! te wonen, werd hij' beheerscht
door het volgende denkbeeld: .« namelijk, te wrgen. dat .al
de nieuwigheden, die het nioodig zou blijken in te voeren:
vrij. zouden blijven van eiken Fran.sch.en invloed, en dat 'het
stelsel ,;an verdediging, met zooiveel opofferingen tusschen
den Rijn en de Nolordzee tot stand gebracht, niet verzwakt
zog warden; »• (28). In 't kort, de vertegenwoordigers van
Rusland, Oostenrijk en Pruisen, waren vast besloten de rech
ten van het huis Oranje-Nassau tot eiken prils -te verdedigen (29). Men kan vermoeden, dat van toen af de aandacht
der Mogendheden, en vooral van het Engelsch Ministerie gevestigd was Op het gevaar, dat het ev'efiwicht van Europa
liep door de zoo duidelijk uitgesproken neiging van Frankrijk Om België in te lilVen.
Het Fransche ministerie beweerde, als prijs van zijn belanglOos optreden; dat de Conferentie moest te Parijs gehouden warden: dit zou de Belgen :goed stemmen om de voorgestelde 'oplossing te aanvaarden, en del nabijheid van Brussel.
zou tt)elaten op de hoogte der gebeurtenissen te blijven (30)
Het was slechts na een heele onderhandeling, dat het Fran
sche ministerie eindelijk aanvaardde te Londen te confereeren (3 Oct.)(31).
Het .VOorloopig Bewind, bewust van den slechten indruk in
Engeland, zand Van de Wéyer daarheen om het Belgisch
standpunt te doen kennen. Den 4 November kwam. deze. te
Dover. aan; spoedig kwam hij' met de Engelsche regeering
in betrekking, dank zij zijn geestgenooten, de vooruitstrevende
« whigs ». Onder zijn trouwste toehoorders was lord Palmerston. Van deze eerste reis bracht Van de Weyer de overtuiging mede, dat Engeland niet zou tusschenkom•n om
de orde te herstellen. Wellington, de eerste minister, had het.
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hem verklaard, en België de vrijheid toegezegd rijn regeeringsvbrm te bepalen. zoo: .deze Europa niet in gevaar
bracht (32).
Den 4 Niovem,ber 1830 werd in het Foreign Office te Londen - de eerste zitting gegionden door de COnferentle, bestaande uit Lord Abérdeen, staatssecretaris bij! het Departement van Buitenlandsche Zaken, vertegenwoordiger van Engeland, en de gevolmachtigden der Grcáote Mogendheden, namelijk prins P. Esterhazy voor Oostenrijk, graaf M'atuszewie,
die den tijdelijk afwezigen prins Von Lieven verving,. violor
Rusland, Vrijheer Heinrich von Bulow votor Pruisen, prins de
Talleyrand voior Frankrijk. In het protokol van deze bijeenkomst verklaarden de .gevoarniachtigden vooreerst, dat zijt ter
Conferentie vergaderden, volgens bet verlangen van den "koning der Nederlanden, met het doel om « in ov.ereenstemmin3
met Willem I te beraadslagen ovier de meest gepaste middelen om een einde te maken aan de onlusten, Welke in deszelfs staten waren uitgebarsten », waarna zij aan de partijen een wapenstilstand voorstelden en in beginsel de lijn
bepaalden, achter welke de wederzijdsche krijgsbenden zonden moeten terugtrekken, daarvoor de grensscheiding aanwijzende tusschen Nederland en de volormalige Oostenrijksche Nederlanden vókSt het traktaat van Parijs Van 30
Mei 1814(33).
Overeenkomstig het protokOl van Aken van 15 'Noivenlber
1818, werd de afgezant van 'den koning der .Nederlanden uitgenoodigd om aan de beraadslagingen der Conferentie deel
nemen (34). Dit protiokol werd aan de Nederlandsche ragee,ring medegedeeld. Maar de Conferentie onthield zich van het
Vicerloopig Bewind van België te erkennen, door .het die acte
toe te zenden; volgens de biewoordingen van het protokol zou
de wapenstilstand in de Zuidelijke Nederlanden bekend gemaakt werden in naam van' de vijf Hoven (35). Tot dat doeleinde koos de Conferentie twee commissarissen, de heeren
Cartviright en Bresson, behoorende tot de twee mogendheden,
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die het meeste belang hadden hij, de oplossing van de Belgische kwestie, d. i. Engeland en Frankrijk, en stuurde hén
• naar Brussel (36).
Twee dagen later, den 6 November, ontving Talleyrand
nieuwe zeer merkwaardige vorschriften: « Wij i geloven, dat
de eenige manier om tot een oplossing le komen is, België
van Nederland te scheiden en er een onafhankelijken staat
van te maken onder een souverein vorst. De noodzakelijkheid
van eene afscheidintg 'van België en zijn erkenning als onafhankelijken staat, is, na hetgeen heeft plaats gehad, z66 duidelijk geworden, dat daartegen .geen enkel ernstig bezwaar
kan geiopperd wordeai Vidor ons — en daarover moet, dunkt
ons, iedereen het mret ons eens iijg, —2 is! dit een voldongen
feit, ;waarop men redelijker wijze niet pogen kan terug te
komen ». Als vorst stond de Fransche .regeering den prins
van Oranje voor. Zoo deze den troon niet bestijgen kon, moest
men den Belgen vrije keus .laten (37). Hetzelfde .standpunt,
werd ingenomen door Louis-Philip,pe en door Sebastiani, opvolger van Maison (38) die gedurende de heele Conreréntie
hetzelfde ministerie waarna. 'Hij! was niet hart en ziel verkleefd aan Liouis-Philippe, aan wiens wil hij zonder aarzelen
zijn p'olitieke denkbeelden iopöfferde(39).
In een depêche van Maison wordt de reden van Frankrijks
voorkeur voor Oranje aangegeven: dit scheen het eenige mid7
del om koning Willem en de andere Mogendheden, ~ral
Rusland, te beletten Hgewapenderhand tusschens te komen,
wat — gezien de vroegere Fransche verklaringen — een algerneenen oorlog beteekende(40). De gehéele Fransche diplomatieke briefwisseling toont aan, dat men geloofde dat
koning Willem rechtstreeks daarop aanstuurde. Bewijzen zijn
er niet, tenzij de herhaalde bèvestigingen der Fransche gezanten in Den Haag(4/). Ten andere, zulk een Europeesche
tusschenkiomst ziou de eenheid van de Nederlanden hersteld,
en de door Frankrijk behaalde voordeelen te niet gedaan
hebben.
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Hoewel het nieuwe kabinet Talleyrand opdroeg aan de
Conferentie voor te stellen België onafhankelijk. te verklaren,
streefde het toch naar een regeling voordeeliger voor "Frankrijk. NemOurs' kandidatuur stellen durft het nog niet. Flahaut,
die dOor oude familiebetrekkingen aan de Voornaamste Engelsche ministers verbonden Was, werd naar Londen gestuurd
bkn Job Mogelijk een Engelsch-Fransch verbOnd tot stand
te brengen. Dit werd door Palmerston en door Talleyrand
afgewezen. Deze laatste wil wel eene -vri.endschappelijke verhouding, doch geen verbond. In zijn kréMoires » verwart
rIalleyrand • (opzettelijk om de hatelijkheid van de schouders
te schudden het Verdeelen van B,elgiè te hebben!. voiorp,estaan?)
•dit voorstel met wat later in de Fransche Kamer werd opgeworpen eh door Seba.stiani in eei depêche van 30 Dec.
veorgesthan: het -plan ter inlijving van België, mits aNtrand
van Antwerpen en Oostende als vrije steden. Verder gaat het
niet: Talleyrand zelf zal de verdeeling later voorstellen (42).
Toen de Conferentie de instemming bekomen had
Willem 1 en van de oproierstichters, die zich in B'elgié van
het bewind hadden meester gemaakt, kwam zij' -den 17 November bijeen. In haar protokol vermeldde ziji, dat te Brussel .en te 's Gravenhage het voorstel van een wapenstilstand
was aangenomen. Zonder zich te laten op:houden doOr de opmerking van het. VoiorlOopig Bewind, dat het onder de scheidingslijn verstond de grenzen, die Overeenkomstig 'Art. 10
van de grondwet der Nederlanden de. Noordelijke' van de Zuidelijke Priovincién scheidden, er in begrepen den gebeden
linker -loever van de Schelde, hield de Conferentie zich aan
•de scheidingslijn; die 24 den 4 November had aangentmen, en
nhoidiede de twee landen uit commissarissen te benoemen om
die lijn in gezamenlijk overleg vast te stellen. De schorsing
der vijandelijkheden. zou binnen het kortst mogelijke tildbestek plaats hebben; wat den wapenstilstand betrof, die zou,
eerst beginnen tien dagen nadat de .grens was vas,tgeáteld,
waarachter de troepen aan weerszijden
Moesten terug1830-11
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trekken. De Conferentie verklaarde, « dat de wapenstilstand,
daar hij' door beide piartifen was 'aangenomien, als .een v e r•-•
bint enis jegens de Vijf Mogendheden diende beschouwd
te Werden » (43).
De zitting der Gonferentie had. tot teer laat in den nacht
geduurd.. Talleyrand, die een wijziging in de Engelschè politiek vreesde, had er bij zijnambtgenoioten op aangedrongen,
dat men niet uiteen zou gaan vóór de kwestie van den: wa.penstilstand was uitgemaakt. Wellington, die zich in het Parlement met nadruk tegen die kieswethervorming had verzet;
welke de Whigs vOorstonden, -en daardoor de gematigde Torys
van zich vervreemdde," had den 15 Nomeanber .geen ineerderheld kunnen krijgen in een ondergeschikte %kwestie betreffendé de civiele lijst en, had Onmiddellijk zijn ontslag bly.der
koning ingediend (44). Lord Aberdeen was bij de. Conferentie
van 17 tegenwoordig geweest, alleen omdat het aftredende kabinet het bestuur der zaken moest voeren, tot dat een nieuw
Ministerie benoemd was. In de loogen van'iTalleyrand was hel
van zeer veel .belang, dat de nieuwe Ministers de onderhandelingen over het Belgische vraagstuk ver genoeg gevorderd
vonden, om -gebionden. te .zijn aan de maatregelen, door hun
voorgangers genomen. Dehloofden van de nieuwe regeering45)
lord Grey, lord Lansdowne en ;lord Pálmerston hadden, boei
zij nog in de oppositie waren, beweerd, dat Engeland zich
oi geenerlei wijze kon -mengen in de Belgische aangelegen
heden. Maar zoodra zij" aan het bewind waren, volgden zij' de
voorzichtige gedragslijn, die lord Wellington had aangenomen
ten opzichte van het Nederlandsch-Belgisch geschil. « Engeland.», zei Palmerston, «.predikt de nbn-interventie, maar
alleen wanneer dat grondbeginsel:ons niet verplicht de verdragen. te verkrachten of Ons nationaal belang op te offeren » (46). Talleyránd zou waarschijnlijk zijn ontevredenheid
over het aftreden van Wellington. te kennen gegeven hebben,
indien hij het karakter van Pialmerston gekend had, die zich
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zoo krachtig Zou verzetten tegen de annexatiepblitiek van
Frankrijk.
Zola was de toestand, toen het Belgisch Congres den 24
November 1830 verklaarde, dat de:leden van het huis OranjeNassau ten .ffleuwigen dage uitgesloten waren van het koningschap in België. Het °ogenblik was slecht gekozen, om
Europa te trotseeren, en indien "de omstandigheden de Oostelijke Mogendheden niet hadden tegengehouden, zou het
revolutionaire Belgische bewind zijn onhandelbaarheid hebben beklaagd (47). « Nu is alle verzoening onmogelijk », zou
de prinses van Oranje, een • zuster van Gzaar Nikolaas • uitgeroepen hebben,. toen zij de beslissing van het Congres.
vernam (48).
Reeds vroeger had Nikiolaas verklaard, dat hij; niet ZOU
tGesteminen in de keus van een lid Van een ander Morstengeslacht, d. w. z. een ander dan dat van Oranje, welk over
dat land (België) gedurende vijftien jaar had geregeerd (49).
En die vorst was er wel de man naar om alleen zijn weg
te gaan, indien hij het zijn plicht achtte,- den koning der
Nederlanden te helpen (50).
Einde November was het Russische leger gereed om naar
den Rijn op te rukken. Maar een ;onverwachte gebeurtenis
verijdelde de plannen van. den Czaar. In den nacht van
29 op 30 November werd Grootvorst Constantijn, een broer
van den Czaar, genoodzaakt Polen te verlaten, waar een
voorlotopig bewind het dictatorschap opdroeg aan .Chlopicki,
een gewezen generaal van Napoleon (51). De Poolscbe omwenteling verlamde de krachten der drie 'Oostelijke Mogendheden. Daarenboven namen de gebeurtenissen in Italië .eene
wending, die Oostenrijk dwong zijn leger bijeen- te trekken
in de P6vlakte, waar het alleen op zijn eigen krachten kon
rekenen om den opstand te dempen en een tusschenbeidökomen van Frankrijk te voorkomen (52).
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E0OPDST1TE IV.

De Conferentie te Londen. Politiek van Frankrijk : ontbinding van
het koninkrijk der Nederlanden,
pogingen tot inlijving, openlijk of bedekt, van België.
bij Frankrijk.

De scheiding van Belgie en Nederland was een groote zege(Talleirand, Mémoires, JIJ. 122)
praal voor de Fransche politiek.
Mijn broeder ( Louis Philippe) belast mij u te zeggen, dat gij zijne verwachting overtroffen hebt door de behendigheid en de onbedeesdheid waarmede gij de Conferentie er toe overgehaald hebt
om het Koninkrijk der Nederlanden te splitsen.
Prinses Adelakie d'Orléans aan Talley rand — Tallerrand, ~tres IV, 175,)

Frankrijks zucht naar vergrooting.was voor niemand een geheim.
(White II, 200,

17)E houding van Czaar Nikoloas, die alleenlijk &r
den Pidolschen opstand belet werd gewapenderhand
tusschen te klomen in de Nederlanden, 'overtuigde
Talleyrand, den Franschen Gezant ter Conferentie
te Londen, dat er blijvende beslissingen 'moesten getroffen
worden. Geen enkele afdoende was tot nog toe genomen (1).
Na verscheidene weken lang ondel'hándeld te hel:ben was
men er niet eens in gelukt een wapenstilstand te sluiten in
de Nederlanden: de Belgen verwierpen den eenigen waarborg
van den wapenstilstand, namelijk het beschouwen er vait
als een- verplichting tegenover de Mogendheden (2); deze betwisting, en die over de grenzen, hadden aanleiding gegeven
tot de protokollen van 30 November, 10 en 18 December
1830, waarbij opnieuw verklaard werd, dat het staken der .
vijandelijkheden door de Mogendheden rechtstreeks gewaarhorgd werd (3). De iopstand der. Polen, die de legers van
Rusland; Pruisen en Oostenrijk in beslag nam, maakte het
deze miagendheden onmogelijk een voorstel van Frankrijk
en Engeland te verwerpen. Op ingéven van. Talleyrand,
stelde Palnierskin den 18 Dealmber voor de'onafhankelijkheid van België te erkennen (4). .
Na drie dagen onderhandelen, -- waarbij driemaal vergaderd weid • gedurende meer dan zeven uren elke maal,
gaven de gevolmachtigd-en der Oostelijke Mogendheden hoe
uit vrees voor Frankrijk. .« Wij hebben ons er niet tegen
durven verzetten », schreef baron von Wessenberg, die aan
Esterhazy was toegevoegd, aan Metternich, « n-, et liet oog
op het feit, dat Frankrijk zich wapent van top tot teen en
van ongeduld brandt, om. de grenzen te overschrijden. Ik
gevoel al het pijnlijke en betreurenswaardige van den maatregel, waartoe wij medegewerkt hebben. Intusschen bespaart
hij gIns een oorlog, verhindert hij' de vereeniging van België met Frankrijk, en stelt hij een grens aan de uitbreiding
van hel Jaeobljnendom » (5).
1S7

De Russische afgevaardigden gelo«den eveneens, .dat de.
onafhankelijkheid van België beter was dan de inlijving bij
Frankrijk (6).
De Conferenties van 18, 19 en 20. December werden p.
houden .zionder dat de Nederlandsctie gezant tot bijwoning
werd uitgenoiodigd, en dus werd- in strijd met § 4 van het
traktaak van Aken van 1818, de belanghebbende viorst uitgesloten (7).
Het protokol van 20 December, dat den band verbrak,• die
de NoOrdelijke en Zuidelijke Nederlanden gedurende vijftien jaar vereenigde, luidt als volgt:
« Protokol der Conferentie, gehouden in het Ministerie van
Buitenlandsche Zaken .(te 'Londen) den 20 December 1830.
Aanwezig de 'gevolmachtigden van Oostenrijk, Frankrijk
Groht-Brittanje, Pimisen en Rusland.
De geviolmachtigden der Vijf Hoven, ontvangen hebbende
de stellige toetreding van het Belgisch bestuur tot den wapenstilstand, die aan hetzelve was vOorgesteld en in walken.
°log Z. M,. de Koning der Nederlanden 'toegestemd heeft; —
en de gevolmachtigden aldus, door het doen ophiouden van
het blopdvergieten, de .eerste taak vervuld, hebliendé, .welke
til zich hadden vidargepomen, zijn« .hijfeengektinen, 'om te
beraadslagen 'over de. verdere maatregelen, . welke Moeten
genomen worden, om de verwarring te doen ophouden, die •
de Belgische -onlusten veroorzaakt hebben in het stelsel, dat
bij. de V erdragen van 1814 .en 1815 is gevestigd.
Toen de Mogendheden, welke die verdragen onderteekend.
hebben, en welker gevolm.achtigden op dit °ogenblik vergaderd zijn, bij de bedoelde verdragen België met' Holland
yereenigden, stelden zij zich daarbij ten doel om een geschikt evenwicht in 'Europa te vestigen, en de handhaving
van den algemeenen vrede te verzekeren.
. De. gebeurtenissen de vier laatste Maanden hebben ongelukkig bewezen, dat die innige (n algeheele vereeniging, welke de Mogendheden tusáchen deze beide landen
•
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tot stand wilden brengen, niet geslaagd is;.. noch voortaan
zou • kunnen slagen; dat bijgevolg datgene niet .meer
bestaat, wat men met de vereniging van België en Holland
vtior had,. en dat het dus volstrekt noodzakelijk is andere
schikkiimat te treffen ter • bevordering van de oogmerken,
tot welker bereiking. deze vereeniging als 'middel had Moeten dienen.
Het Holland vereenigd zijnde, en een .werkelijk deel- van
het Koninkrijk der - Nederlanden uitmakende, had België een
deel te ‘ervullen in de plichten Van dat koninkrijk- tegenover Europa, en in de verplichtingen, welke het bkil verdragen tegenover de andere Mogendheden op ziet. genomen
had. De afscheiding van Holland kan België: niet "'van die
plichten en verbintenissen ontslaan.
De Gevolmachtigden zullen zich dus bezig houden' met
het overwegen en beramen van ~danige nieuwe schikkingen, die. er het meest toe geschikt zullen blijken, om d e to ek•oin stige onafhankelijkheid van België overeen te
brengen met de bepalingen. der Verdragen, met de belangen
en de veiligheid der 'overige Mogendheden, en met het evenwicht van Euroipa. Te dien einde zullen de gevolmachtigden,
terwijl zij hunne onderhandelingen met den gevolmachtigde
van Z. M. den Koning, der Nederlanden voortzetten, het
Voorloopig Bestuur van België uitnaódigen, ..zoo spoedig infogelijk commissarissen naar . Londen: te • zenden, voorzien van
genoegzame voorschriften en <volmachten, om gehoord en
geraadpleegd te voorden over alles wat het eindelijk aannemen van voorgemelde schikkingen zal kmmen bevorderen.
Die schikkingen zullen in geenen deele• de rechten kunnen
verkorten welke den koning der -Nederlanden en het Duitsch
Verbond op het Groot-Hertogdom Luxemburg uitoefenen.
De gevolmachtigden der Vijf HOven zijn overeengekomen,
dat het tegenwoordig protocol zal worden medegedeeld aan
den gevolmachtigde van Z. ML den Koning der Nederlanden,
en dat een afschrift daarvan, met den hieraan toegevocgden
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brief, zal gezonden worden aan lord Ponsonby en den heer
Bresson, die daarvan aan 'het Voorloopig Bestuur van Bel.gle
kennis zullen •geven.
(was geteekend) Esterliazy. Wessenberg. — Talleyrand. -Palmerston. — BüIow. — Lieven. — Matuszewic.(8) •
Dat pr•looal, waarbij de onafhankelijkheid van BOlgiè feitelijk werd erkend en 'de Schelde zonder tegenprestatie geopend, werd aanvaard en onderteekend door de • gezanten
der Vijf Mogendheden, buiten de wete van den Nederlandschen gevolmachtigde Falck, zulks in strijd met de beslissing genomen bij het eerste protocol der Conferentie (9).
Tegen die verkrachting van reeht en billjkheid teekende
Willem I door de volgende verklaring verzet aan:
«.De Koning der Nederlanden heeft met diepe smart het
besluit vernomen, hetwelk de heeren Gevolmachtigden van
Oostenrijk, Frankrijk, . Groot-Brittan.je, Pruisen en Rusland
in hunne bijeenkomst te Lion.den, op 20 December 1830 gémanen hebben, en hetwelk uitgedrukt is in het protocol
.van gegeide dagteekening, dat aan zijnen gezant is medegedeeld.
Als Koning geroepen, om Moor het welzijn van een. deel
der bevolking van gluilopa te waken, heeft het Zijne Ma- jesteit diep getroffen, te bemerken, dat de moeilijkheden,•
waarin Europa gewikkeld is. geworden, voor zoo zwaarwich.tig zijn gehouden, dat men, als eenig hulpmiddel daartegen,
gemeend heeft zijn zegel te moeten hechten •aan de .gevolgen van eenen Opstand, waarvoor geen enkele wettige beivee,greden bestond, en op • die wijze de vastheid van alle
• tronen, de maatschappelijke lorde in alle staten; en het geluk,
de rust en den voorspoed van alle volken in de waagschaal
te stellen.
Zelfs zonder in aanmerking te nemen het .wederkeerig
verband, dat tussc.hen de leden van het Europeesehe Statenstelsel is gelegd, heeft Zijne Majesteit, als. Souverein van
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bet Koninkrijk der Nederlanden, daarin eene aanranding
van dille rechten gezien.
Ofschoon het Verdrag van Parijs van 1814 België ter beschikking. der Htoioge Bondgeniooten stelde, zip() deden deze
toch, van het °ogenblik af, waarop zij: over het lot der Belgische gewesten beslist hadden, volgens het recht der volken afstand van de bevoegdheid, om[ op het door • hen 'vastgestelde terug te koarmin., het oplossen van den band die
Holland en België onder de opperheierschappiji van he: huis
van Oranje-Nassan vereenigle, wia.s dus iets', dat buiten 'den
kring hunner bevoegdheid lag. De vergrooting van gondgcbied, die aan de Ver:oenig& Nederlanden werd toeáewezen, ging gepaard met de opoffering van verscheidene koloniën (10) 'het uitgaven, die voor het versterken van verschillende plaatsen der Zuidelijke Provinciën vereischt werden, en vele andere geldelijke lasten (//).
De Conferentie van Londen werd gehouden, weliswaar op
verlangen van den Koning, maar die omstandigheid gaf taan
de Conferentie het recht niet, om aan hare protokollen eene
richting te geven, strijdig net het 'doel, waarmede hare
hulp was ingeroepen, noch °g in plaats van tot herstelling
der orde in de Nederlandën mede te werken, .die beraadslagingen tot ontbinding van het Koninkrijk te .doen 3trékken.
Intussc h en kan Zijne Majesteit, hoewel omringd van.. een
trouw en rechtschapen volk, dat tot de handhaving van de
wettelijke regeering diezelfde 'geestkracht ten toon spreidt,
die elders drok. staatkundige geestdrijverij wordt opgewekç
alleen de "onweders niet afdrijven, 'die de staten van Europa
bedreigen. Zijne Majesteit "zal de gebeurtenissen kalm afuitchten. En wat België betreft, zoo stelt de koning te hbogen prijs op de vaderlandsliefde der hem trouw gebleven
Noordelijke Gewesten, dan dat hij die zoude Willen dienstbaar maken aan eene zaak die, hoewel ten nauwste. met
de belangen van Europa en Noord-Nederland verbonden, beschouwd zoude kunnen worden als slechts zijn eigen utak
•
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te zijn. mi zal zich dus van alle aanvallende mánirégelen
onthouden, die de strekking konden hebben om can ,verdwaald volk, welks ondankbaarheid zoo treurig afsteekt bij:
de .gehechtheid en de onafhankelijke welberaden geestesgesteldheid der 'bewoners .van het 'Noordelijke gedeelte des
koninkrijks, onder zijn gezag terug te brengen. Desniettemiá
schrijven de verplichtingen, die de koning jegens alle Vorsten, jegens zijn stamhuis en jegens het groot aantal dergenen heeft, die in de opgestane gewesten de rampen, waardoor zij overstelpt worden, betreuren, hem gebiedend voor,
om zich, zooals hij bij dezen doet, zijne rechten en die vazi
zijn huis op België voor te behouden, en, voor het oog der

geheele wereld te verklaren, dat hij, naar het voorbeeld
zijner voorvaderen, die 'hun bloed voor de ware vrijheid
gestort hebben, 'nimmer tot beginsel zijner regeering cone,
staatkunde zal aannemen, die tot omverwerping der maatschappelijke orde strekt, noch leerstellingen, die onder den
valschen schijn van vrijheid. ten laatste slechts op dwingelandij uittoopen.
Wat de gewesten betreft, oudtijds onder den naam van
Vereenigde- Ndderlanden bekend, 'zoo zijn de verplichtingen
van Belgié jegens deze ongetwijfeld begrepen in het door
de Conferentie vermelde .aandeel, hetwelk België in de plichten van het Koninkrijk der Nederlanden, jegens Europa had
en in de insgelijks vermelde verplichtingen, welke het uit
kracht der verdragen, jegens de andere Mogendheden heeft
aangegaan. Daar het er dientengevolge alleen op aan zal
komen, 0m. dit aandeel uit te drukken en te bepalen, houdt
.de koning het voor wenschelijk, dat dit onderwerp, waarin
de voorwaarden der scheiding tusschen Holland en België
begrepen zijn, inzonderheid die betrekkelijk de grensscheiding, de sehádeloosstellingen, de nationale schuld, den handel en de betrekkingen der Belgische scheepvaart me de kolonién, zoo spoedig mogelijk geregeld worden .op een billijke
wijze, en in overeenkomst met de grondslagen, welke zijne
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gevolmachtigden gereed zijn aan de. Conferentie mede te
deden.
De koning wenscht te meer op den gelukkigen uitslag van
de medewerking der Conferentie le dezen aanzien te mogen
rekenen, daar het hem zeer zonde smarten, om tegen de Belgen tot het erlangen eener billijke scheiding, zijne toevlucht
te moeten nemen, • tot de dwangmiddelen, die zich in zijne
macht bevinden, en waarvan het hem tengevolge van de
geheele verandering der omstandigheden, niet geoprIodd is,
zich te untdoen, zoolan;g Men zich niet over de voornaamste
voorwaarden der scheiding zal verstaan hebben. Een krachtdadige beweegreden tot het verhaasten van dezen arbeid,
vloeit uit het verschil van gevoelen voort, hetwelk ten aanzien van den wapenstilstand, tusschen het hof der Nederlanden en de Conferentie 'schijnt te .bestaan, daar Zijne Majesteit de voorwaardelijke toetreding van het zich noemende
Belgische bestuur niet voor eene stellige toetreding kan houden, en zich zelve ook niet gebonden kan achten door eenen
wapenstilstand, waartoe het voorstel onder een geheel ver—
schillenden stand van zaken gedaan werd » (12).

De Conferentie bleef natuurlijk alle antwoord schuldig op
dit protest door de gevolmachtigden Falck en Van Zuylen
van N y even overhandigd (13).
Frankrijk mocht zich verheugen over den uitslag, Want
hoewel het geen uitbreiding van grondgebied verkregen had,
m'oreel had het een groote overwinning behaald door, zonder
een druppel Fransch bloed te .vergieten, het doel te biereiken, naar hetwelk de Fransche diplomatie gedurende vijftien
laar. gesneefd had (14). «Ik hoop », schreef Talleyrand bij de
verzending van het protocol, « dat de koning tevreden zal
Zijn,» (15). De. goedkeuring bleef niet lang uit. « Ik Th-ensch
II van ganscher harte geluk », schreef madame Adelaide den
22 -December, « met den uitslag van uwe Conferenties; het is
inderdaad een mooi besluit, waarover ik mij dubbel verheug, zoowel vobr U,, als voor ons, mijn Waarde Prins. De
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KOning is er over in de ,wolken, en trotsch op de overwinning
van den gezant zijner keuze. Hij heeft mij; allerlei beleefdheden voor U opgedragen » (16). « Mijn broeder », schreef
zij. nog, belast mij U te zegge; dat gij' Zijne verwachtingen
'hebt 'overtroffen, doior de behendigheid en de onbede•sdheict.,•
waarmede gij de Conferentie er toe °verhaald hebt, OM het
Koninkrijk der Nederlanden te splitsen »,(17).
Het protokol van 20 December was het logische gevolg van
de non-interventie politiek van Frankrijk. Ondertusschem waren voior • een verdere ontwikkeling de grondslagen gelegd.
Ten gevolge van den opstand in Polen en den dreigehden toestand in Italië was het gevaar voor een Europeeschen oorlog
aanzienlijk -verminderd: de dwingende reden tot de canclidatuur van den prins van Oranje was aldus grootendeels
voor Frankrijk vervallen. De uitsluiting der Nassaus door het
Belgisch Congres ontnam bijna alle kansen aan die candidatuur; nu begint men andere mogelijkheden in te zien
te Parijs. De candidatuur van Leopold. van Saksen-Colmirg
duikt op (18). Weldra zal men Zich aan stouter draomen
wagen.
De herinnering immers aan de overwinningen van' de Republiek en het Keizerrijk werden trouw bewaard in de familie
van allen die van ver of \nabij •tot het leger behoord haddak
in de jaren 1792 tot- 1814. Weerwraak te nemen over 'Writerloo was de droom, de begeerte van een belangrijk deel van
Frankrijk, bij zooverre dat reeds de Restauratie gepoogd had
dit programma, gedeeltelijk althans, uit te voeren door langs
diplomatischen weg te beproeven grensverbeteringen te bekomen, die Frankrijk tot aan den Rijnoever zouden uitbreidefi.(19). Het struikelblok was geweest het Koninkrijk der »dei landen, en nu Was deze hinderpaal verwijderd. De strekking buiten de .regeeringskringen ging 'dan ook. heelemaal naar
inlijving van België. De regeering, inwendig met dit plan
sedert lang verzoend, zou nu Pogen het in werkelijkheid
om te zetten.
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Intusschen waren de moeilijkheden over den wapenstil-..
stand nog niet geëindigd. K.ioning Willem had niet aanvaard
de Schelde vrij -te geven; de schepen werden te Vlissingen
opgehouden, en de toestand was er niet klaarder op) geworden toen Antwerpen eerst geblokkeerd, van de blokk lde
ontheven werd, alhoewel de forten het opvaren bleven beletten ( 20). De Belgen onderhielden al evenmin den wapenstilstand, doch, sloten Maastricht nauwer in, en zonden er
alle beschikbare troepen heen. Gen. Van Geen 'rukte van
zijn kant op. Ten slotte werden de zaken geregeld: het Hollandsche hulpleger staakte zijn opm.arsch 21.) en, de vaart
op de Schelde werd vrij! geggven (einde Januari 1831), daar
Holland mloiest zwichten voor den dwang der Mogendheden,
al bleven zijn diplomaten van gedachte, dat de opening der
Schelde voor de Belgen eerst met de scheiding en niet vooraf
moest gebeuren. Doch ook die -troef voor' de komendederhandelingen werd doior Engeland, dat poogde den Fran.schen invloed in België te keeren, uit de handen van Willem t genomen (22).
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ZOOPIPOTITIC V

Het Nationaal Congres van zijn aanstelling af (10 November 1830) tot
aan de benoeming van den Regent
(24 Februari 1831). Buitenlandsche
politiek : vereeniging van België
met Frankrijk of suzereiniteit
van Frankrijk over Be
lg
ië.

Op het Congres dreigde men voortdurend met de inlijving
van België bij Frankrijk
(juste, Congrès II, 215)
Het Congres openbaarde een alles-overheerschende genegenheid
voor Frankrijk.
White II, 334
Men wist dat, binnen en buiten het Congres, de inlijving der
belgische gewesten bij Frankrijk zeer ernstig besproken werd.
(Discaidles, Ch. Rogier II, 83).

1830-12

DEN 10 October 1830 trof de Centrale Commissie van

het Volorloopig Bewind volgend besluit:
Gezien het verslag der Commissie, belast met het
opstellen van een ontwerp vian igrondwet voor België;
en het .vniorbereiden der besluiten om de verkiezingen voor
het Nationaal Congres te regelen>
Besluit:
Art. I. Het Nationaal Congres zal samengesteld werden
uit twee honderd leden.
Art, II. De leden van. het Nationaal "Congres zullen rechtstreeks dor de burgers verkozen worden.
Art. III. Om kiezer te zlijii, mbet men:
1•. geboren zijt in B:elgié, bi er genaturaliseerd zijn, of
sedert zes jaar in België verblijven;
2. 'minstens ten volle 25 jaar oud zijn;
3. een bedrag aan lasten betalen, zoals vastgesteld door
stedelijke of landelijke reglementen, naar gelang de verblijfplaats, om aanvaard te Warden in het kiezerskorps.
Aï-t. IV. Zijn insgelijks kiezers, zion.der dat eenige kiesCijns van hen vereischt zijt, indien zij; de eerste twee 'voorwaarden- van Art. III vervullen: de raadsheeren hij de gerechtshoven, de rechters blijf de tribunalen, de vrederechters,
advocaten, pleitbetogers, notarissen, doctoren in .wetenschiappen,, in letteren, in wilsbégeerte, in genee0kunde, in heelhinde en verloskunde. .
Brussel, 11 October.
(get.) ".DePiotter, 'Géndebien, S. Van de W:eyer, Gil'. Rogier. (1)
Een later besluit verklaarde dat aan de burgers, als kiezers opgeSoind in Art. IV, toegersIbegd Moesten worden: de
bedienaars van den eeredienst en de hOolgere officieren hot
aan ..den graad van ka item inbegrepen (2). ‘
Den 12 October verscheen en besluit vaststellende dat
de verkiezingen in geheel Belffié iouden gehouden worden
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den 27. Een besluit van 16 bracht de kiescijns op! de helft
voor de landelijke gem.eenten,(3).
De elft., de «iRéunion Centrale », die nu haar zittingen hield
in den Warande-schoiiwburg, en hegeerig was om pnieuw
de openbare opinie te beheerschen (4), viel het besluit van
10 October geweldig aan. De «.1)Iatriotte », uitsluitend bestemd icim het verslag der vergaderingen van dezen club
te geven (5), bevestigde, dat volgens het aangenomen stelsel
er nauwelijks • tien duizend kiekews ziouden zijn in België (6).
Den 18 October kondigde « Le Courrier des Pays-Bas »
aan, dat Gendebien belast Was met een nieuwe diplom.atieke zending en paar -Parijs . vertrokken. Tijdens die
zending, den 1 October, deed. hij er de overtuiging op, dat
er in. Frankrijk een onveranderlijke begeerte bestond om de
grenzen van het rijk naar den Rijn te verleggen en 8tilgiè
bij Frankrijk in te lifvenr(7). Lord Aberdeen verklaarde,
begin November, aan Sylviain Van 'de Weyer, die door het
Worlo9pig Bewind naar Londen was gestuurd, dat Gendebien de Belgische kroon aan den hertog van Nemours
had 'aangeboden (8). Van de W.eyer befficht eveneens den
hertog van Wellin.gton. De Belgische •diplomaat deed' opmerken dat, in geval van b'uitenlan.dsche tusschenkomst,
Beken de vereeniging met Frankrijk als een laatste reddingskans aanzagen. Hij' kreeg voor :antwoord van den h:értog:
ver van een reddin,gskans te zijn, zou -die vereeniging liet
teeken zijn tot een Erurdipeeschen Oorlog. Engeland en de
andere Mogendheden zullen zich altijd tegen uwe 'aansluiting bij' Frankrijk verzetten (9).
Den .28 October kondigde het nieuwe officieele blad,
« L'Union 'Beige.» aan, dat de Centrale COR1111iSSiC daags te Noren het Ontwerp van giondwet 'had ontvangen, zooals vastgesteld door de bijzondere Commissie met het opstel belast Het
Wim-1°01g Bewind verklaarde terzelvdr tijd dat dit ontwerp
doior de bladen gepubliceerd zou worden(10).
iret Ontwerp van grondwet voldeed De Potter heelem aal niet.
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Het was toch de ~he niet waard, verklaarde hij', zooveel
bloed te vergieten molm- zoo een kleinigheid(//). E:en afvaardiging der « néunion Centrale.», vergezeld dor omstreeks. vier
honderd reden,. overhandigde aan de Centrale Commissie
een; protest tegen het ontwerp,. en .eischte een republiek.
« :Het veTkiezingsbesluit »,, zeiden onder meer de protesteerenden, « ontneemt aan negen tienden der 'burgers hunne
burgerrechten. Wanneer de staat ingericht Wordt, heeft iedere
burger het recht om mede te werken aan het opmaken van
dc-1 grondwet, die hem Moet regeeren. Zoo men hein dat
recht weigert, behoudt hij' dit van te proteisteeren tegen het
anti-v'olksche werk, dat de vertegenwoordiging zou kunnen
ve rrichten, en ook het recht zijn wenschen uit te drukken
en zijn wil te laten kennen op ieen andere manier dan die
welke .hem onwettelijk iontzeid wordt i » (12).
De republikeinsche. partij, die in de « Réunion Centrale »
overheerschte en haar belangrijkheid op belachelijke wijze
oiverschatte, rekende op den steun van De. Potter, die in
een politieke geloofsbelijdenis yerklaard had, dat voer een
eenvoudig, werkzaam:, spaarzaam volk, hetwelk graag afziet
van den praal van een koninklijke hiofhOuding, .en wiens
eigendommen tot het uiterste verdeeld. zijn, de republiek de
, beste regeeringsvorm sclieen(13). Doch de invloed van De
Potter; taande snel (14): in de voorbereidende verkiezingen:
die rond 1.5 OctOber te Brussel plaats grepen, "kreeg hij, op
336 kiezers slechts 52 'stemmen15).
De 1.-erkiezingen voor het Congres hadden plaats op 27
October. Te Brussel namen 2001 kiezers deel aan de stemming, te Luik waren er 1543, in Henegouw 891 (16
Het aantal onthoudingen was aanzienlijk. Te Leuven, onder meer, nam slechts de helft der kiezers 'deel aan de
stemming (17V). Talrijke onregelmatigheden kwamen voor.. Te
Brussel moest men de verkiezing opnieuw beginnen (18). In
Vlaanderen, waar 65 verkozenen, waren, wa:arionder 13 priesters, stonden de verkiezingen onder den invloed van de geeste181

lijk.heid (19). De bude verdeeling in liberalen en katholieken liet 'zich opnieuw voe1en(20).
De Centrale Commissie was vertegenwoordigd dooi S. Van
de Weyer (verkozen te Brussel); Ch. Rogier (verkozen met
995 stemmen op 1543 kiezers te Luik); Alex. Gendeblen (die
Mans verteigenwhordigde, waar 'bok zijn vader FranOis Géndebien en zijn broeder J. B. Geludebien verkoren waren)
en Felix de Mérode (die Maastricht vertegenwoordigde, van
waar de kiezers te Tongeren bijeengekomen waren, beweerde men) (21).
Onder de vertegenwoordigers be vonden zich oud-leden der
Staten-Generaal der Nederlanden, zobals: Etienne-Conqtant de
Gerlaehe, cud-advokaat .aan het Ftansche Verbrekingshofi
sedert 1818 gevestigd te Luik; hij was reunionist (voor aansluiting brij Frankrijk) en zeer -invloedrijk als katholiek leider ;22); — graaf de .Visscher de Celles, oud-keizerlijk prefect te. Amsterdam, later gezant van Willen1 te . Rome; hij
onderteekende het Condordaat Van 1827. • Hij' was. p_ihrtijiianger van de aansluiting van België bil Frankrijk, hetzij volledig
hetzij ten deele(23). In Zijne pogingen 'niet geslaagd
verklaarde de Celles, zegt men: « Daar ik België niet' aan
Frankrijk heb kunnen geven, geef ik het aan den duivel »
(24). Den 30 Maart 1831 nam hij ontslag als lid van het
Nationaal Congres, vestigde zich metterwoon in I< rankrijk en liet zich als Franschmjan .naturaliseereri!25); —
baron G. 1. A. de Stassart, ondervoorzitter van het Conkl-es, die doiorging als een der voornaamste réunionisten (26).
Hijf liet lijsten in omloop prengen om de aansluiting bij( Frank-,
rijk te vragen, in de provin.cie Namen waarvan hif .gouverncur was; en in het Congres (27); — Charles en Henri
ei. Le Hom, burDe Brouckere, béide reunionisten,(28);
gemeester van Dolornik, die met De Brouckere en de Stassart den 28 Aug. naar Parijs getrokken was om; de inlijving
vaar te bereiden (29); — Erasme Louis Surlet. de • Chokier,
voorzitter van het 'Congres, later regent; — Jean Franois
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Hennequin, geblobirtig van Wasigny (Frankr.) genaturaliseerd
11 November 1815, gouverneur van Limharg (30);
Alex.
Gendehien, lid van het VokklOopig Bewind. Hij' heeft een
énberekenbaar schadelijken. invloed uitgeoefend op het
Voorloopt 'Bewind.. Gendebien had Frankrijk lief met .
de hevigheid. en de overdrevenheid, die hem kenmerkten;
en hij zag geen redding voor België tenzij in de annexatie. Hij!
wilde diensvolgens het Voorloiopig Bewind mOdesle•en in
een uitsluitend •Fransche politiek.. Ch. Rogier, en Felix de
Mérode vroegen niets beter, en Van de Weyer mats te jong
en te onervaren On aan zijn invloed te weerstaan, .Men
heeft de Franschgezindheid van: Geindebien uitgelegd als
gevolg van persoonlijke belangen; men heeft gezeid <lat zijn
fortuin bestond uii koohnijn-aandeelen, die in waarde verdub,held! zouden worden door inlijving of tolverbiond; elk van
beide oplossingen had immers, te dien tijde, dat uitwerksel
gehad (31).
Onder de nieuwe figuren, die spoedig lop het voorplan
traden,, vernaemen, we: den Waal Jean-Louis-losepb Lebeau, adviokaat te Luik; Waar hij met Paul Devaux, Ch. en
Firmin Rogier en Henri Lignac een blad had gesticht, eerst
« Mathieu Laensberg », later «:Le Politique.» genoemd. Hij
was een vastberaden réunionist,. zooals blijkt uit zijne
«Souvenirs » en uit Zijn verklaringen In het Congres.
Hij beoogde (32) aansluiting onder den schepter van LouisPhilippe; Destouvelles (geb. te Parijs, 3 Maart 1775) grgote
vriend: van Surlet de CbOkier(33); Forgeur en Paul
Devaux (gekozen te Brugge); -- -Luc. Jiottrand, die ziell de
Nrederduitsche Waal noemde, in hei Congres de annexionistische partij aanviel en krachtdadig 'de Mannen an'nkloegl
die in Frankrijk de gedaChte verspreidden, dat de Belgen de
annexatie wenschten (34). •
De twee republikeinsche afgevaardigden voor Philippeville
waren, Alex. de Fteliaulx, advomat aan het bol te Luik en
Séroni burgemeester te Philippevillq(35).
—
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• Alles samengenomen hadden de reunionisten, d. i. de aanhangers van rechtátreekschre lof onrechtstreeksche 'aansluiting •
bit Frankrijk, een schitterende overwinning behaald: gt waren niet 156, zo'oals bleek uit de verkiezing van het .sta'atshdord.
Den 10 No'vembèr vergaderden honderd twee en vijftig
afgevaardigden onder voorzitterschap iMan het oudste lid, de
Franschman Jean-Frangois Gendebien, in de oude 'zaal der
Staten-Generaal. In hoedanigheid van . oudste lid Van het
Voorkepig Bewind, was De Potter belast met het uitspreken
der 'openingsrede. Hij viel daarin de regeering van Willem /".
met uiteïste heviigheid aan.. HijI eindigde aldus: «.tmet een
wOord, geheel België werd als een wingewest, als een kolonie
behandeld, alles verplichtte tot ~wenteling, -maakte deze
onontkounabaar, verhaastte ze ».
De Potter zelf heeft zich er mede tielast die beschuldiging
tot haar juiste beteekenis terug te brengen, in zijne « 'Souvenirs] » (1840) waar hij, schreef: « Van het ofcgenblik af dat Willem tot Koning der Nederlanden was gehuldigd, handhaafde
hit de rechten van zijnKI kroOn. Op: eTene edele wijze,, en medekdie
onafhankelijkheid en de waardigheid van zijn staten, man zijn
volk..., Men herinnert zich: nog de krachtige en de waregrootheid-ademende taal van zijn minister van Bilitenlandsche
Zaken tijdens. bet geschil over de vaart. op -den Rijn.
Niekit gaf Willem toe aan de eischen van het Engel:scha ministerie....Hij handhaafde met eer zijn naam als Koning » (36).
«Nbor hunne revolutie, waarMan zij zulke- groote voordeelen hdopten en welke hun bp zulke 'groiote rampen is
kbmen te staan, Moerden de Belgen een eonstitutionneele op• positie tegen het Hloillandsche gouvernement. Indien de strijd
op dien voet nog eenige laren had voortgeduurd, zuil België
van stap tot stap alles verkregen, _waarop liet recht
had en aanspraak kon !naken » (37). « Nu blijft voor Willem! nog Over, om zich Op de grenzen van 'België te vertoonen
en, zonder er iets vijandigs te ondernemen, hetzelve met
zijne proclamaties te Overstromen. « Zonder koophandel »,
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zoo kon, hij daarin tot de Belgen spreken, « zonder uitwegen,. voior. uwe neve-rheid, belast met .een leger,. J.
welk gij' niet kunt onderhouden en dat gil nochtans nier durft
afdanken; bestolen, in den grond geholpen, onteerd door een
zwerm intriganten, die uwe, revolutie Slechts hebben aangegrepen orn ze geheel en al te doen ontaarden, breng ik u, voorspoed en vrede. Neemt in de eerste plaats de oude stoffelijke
ordeden van mij aan, welke gij' nog genoot nu drie; laar
geleden » (38). « Wat mij' (De Potter) aanbelangt, kon ik maar
in het 'minste Of dor een eenvoudige raadgeving, er iets toe
bijbrengen om twee natiën opnieuw te vereenigen, tot wier
scheiding 'omstandigheden, sterker dan ik, mij tien laren geleden •hebben doen medewerken, ik zou dien dag beschouwen:
als den schoonsten dag mijns leven» (39).
'S Anderendaags stelde het Congres zijn bureel samen. De
Luikenaar Surlet de Chokier (40) werd tot voorzitter verkozen; de Gerlache (Luik). en de Stassart (Namen) bot
ondervoorzitters; Forgeur (Luik), Vilain XIIII en Liedts (OostVlaanderen), NothOmb (Luxemburg) tot, secretarissen. Het Congres stelde daarna een ordereglement o(41).•
Welke houding zou het Voorloopig Bewind aannemen na
de opening van het Congres? Zou het ontslag nemen; of zou
.het verder, zonder eenige zending, zich alle macht, zoowel wetgevende als uitvoerende, toeeigenen? •Veel Congresleden maakten zich, en niet zonder reden, hevig daarover
ongerust. Eerw. Heer De Foere gaf uiting aan hunne meening hij het begin der zitting, den 12 November. Hij liet opmerken dat; sedert .de opening van het "Congres, . het « mandat tacite » (stilzwijgend-toegestane zending) van het Voorloopig Bewind geéindigd. was;. dat het Bewind niet. kon
meenen nog verder met voorloopige macht bekleed te zijn;
dat zo) het voortging die macht uit te oefenen, .het, zich sJechts
ki verrecb.tvaardigen &Or een beroep op zijn onbeperkte
. macht en willekeur; dat het in de vergadering zijn vervallen gelOofsbrieven had• moeten nederleggen. Ten slotte
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verhoopte hij dat het Voorloopig Bewind Zich zött onderwerpen aan de beslissing door het Congres te nemen over
den aard, den duur en liet einde van zijne niachk(42).
'Als gevolg Op die opmerkingen, deelde Charles Rogier bijt
bet einde der zitting aan 'het Congres de Volgende verklaring mede:
« Het VolorlOopi,g Bewind, mededeeling ontvangen :libbbende
van de vaste aanstelling van het Nationaal Congres,• draagt
aan dit wettelijk en regelmatig orgaan van . het Belgiséhe
volk- de voorloopige 'macht over, die het uitgeoefend beeft
sedert -24 September 1830, ten nutte en met toestemming van
het land.
«Het legt 'op het bUreel van den Voorzitter neder de verzameling akten en besluiten, die het onder den drang dee omstandigheden genomen heeft ».
«1Gédaan. te Brussel, 12 November 1830».
(w.g.) Graaf Felix de Mérode, Ch. Rogier, Jolly, Alex. Gendebien, F. de .Copipini, J. Van der Linden.
Van de Weyer en baron van der Linden d'Hoogvorst, afwezig, verklaarden later hunne instemming mét die. ácte(43).
Bijná zonder bespreking, bedot het Congres, dat de uitvoerende macht thevertriouwd zou blijven -aan het VoolIoripig
Bewind, "1/31 dat het Congres er anders over beschikt
liet Vioorlolopig Bewind antwoordde terstond:
,« Het VoOrlOopig Bewind, onderworpen aan den wil dér natie, zal er mede voortgaan; de uibloerende macht uit te oefenen,
tot dat het Congres het zal vervangen door een blijvende
•

macht.

«liet is Oukkig en fier zich te zien bevestigen in zijn
'hoog« en Moeilijke functiës door de toestemming van bet
Nationaal Congres. .
De voorzitter van den dag: (w.g.) Ch..Rogier. - •
Gendebien, graaf Félix de Mérode, J. Van der Linden, de Coppin, Jolly(44).
Het Nationaal Congres had gezeid: gij; zult de uitvoerende
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macht uitoefenen tot dat ik er ander over beslis. Het Bewind.
antwoor• dt: wij. zullen de macht uitoefenen tot gij voor goed
een bestuur hebt aangesteld. De zoogezeide « onderwerping
aan den wil der natie » was slechts schijn.
« Niettegenstaande de juiste .fopmerkingen van onzen achtbareti collega LetH2On », zei E. H. De Foere, in de zitting van
13- November, « opmerkingen 'die ik gesteund heb, zijn wiji
er niet in gelukt den aard en de uitgestrektheid van de
nieuwe uitvoerende macht vast te stellen, welke wij voor
.hadden aan het Volorloopig Bewind toe te vertrouwen. Ook
zijn de tydsbepalingen voor het gezag dat wij aan het Voor-.
loopig Bewind aangéboden hebben,. veranderd in het antwoord
vn dit Bewind, zonder dat het mogelijk was "het Congres
opmerkzaam te maken nop. de verandering. aan die belangrijke
acte aangebracht » (45).
De Potter had geweigerd de .akte te ionderteekenen, waardoor het VO.orloopig Bewind zijn macht aan het Congres had
overgedragen. 's Anderen daags, 13 NOvember, nam hij
ontslag citior den volgenden brief tot het • Bewind gericht:
Mij'ne Hoeren,
Sedert enkele dagen 'bespreken wij' de ontslagname, dio het
Vciorloopig Bewind bij het Congres zou indienen.
Er zeker win zijnde dat gij in uw ambt bevestigd .zoudt
worden, wilde! gij, door het indienen van uw ontslag, tegen-.
over het Congres en het land blijk geven 'kin onbaatzuchtigheid.

.Gij, legt mij, benevens andere erge zaken, mijn hectischzucht ten laste, omdat ik, naar uw ~ening, de macht bleek
te willen:" behouden, zelfs tegen de vertegenwoordigers van
het volk in.
Gij hebt u vergist, mijne hem-en, en ik zal het u heden
bewijzen, op mijn eigen wijze, met feitelijk ontslag te nemen
zonder tenig uitzicht op een bevestiging.
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Wat: mij zoo .doet handelen, het is dat naar mijn opvatting
het Nationaal Congres 'een donstitueerend lichaam is, door
het voorloopig Bewind alleen in.' het leven geroepen, om de
nieuwe sociale orde te vestigen en .een bilifvend gezag aan
te stellen om* het land te leiden. Naar mijn opvatting is het
Voi.orlooplig Bewind als gezag tot stand gekomen vóér het
Gong es, buiten het Ciongres oni. Het. Voorloopig
staak dan ook als zelfstandig gezag tusschén de _natie en
haar vertegenwoordiging. Het heeft in die hoedanigheid het
Ciingres bijeen.gerioepen, op een wikze die het vrikelij.k heeft
bepaald en waaraan het Congres zijn bestaan „heeft te danken. Het Sioorlootoig Bewind moest de uitvoering in handen
nemen van 'de beslissingen die h:et Congres bij meerderheid
aannam, miaar er voor zorgen vóór alles, dat het zijn zelfstandigheid bewaarde. Hoofdzaak was het, dat die zelfstandigheid volledig bleef, tot dat een blifvend gezag het Voort•opig Bewind kon vervangen. Dan eerst, 'alleenlijk dan,. maar
dan ook van rechtswege, eindigt de zending Van het Voor.
!copig Bewind.
•
Wannen.. in een vergadering, die zelf de souvereine macht
bezit, een minderheid ontstaat; dan is niets voior dia minderheid gémakkelijker, zoo ze steun vindt buiten hij( de massa,
dan de meerderheid !omver te werpen, en rziet haar die vergadering zelf. Daar begint een revolutie, een gevaarlijke:
zij' doorloopt alle vormen van anarchie, vervalt in despotisme',
en wat eger is eindigt met de tegen-revolutie.
Daal ligt de geschiedenis van de Fransche Nationale Conventje, van hel Fransche keizerrijk, met als einde de rer.3tauratie. Mijn doel was. Te beletten dat het de geschiedenis
van België werd.
Als lid van het Voorloop.ig Bewind vatte ik zijd .zending
op, als. die van een tegenwicht tegenover ,het Congres, dat
het «Congres tegenover zich zelf kon beschermen.
Dat -.zijn, mijne héeren, «gij: weet het, de voornaamste 'redenen, die ik bal u heb laten gelden, om te verhoeden dat
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een misslag werd begaan, dien ik onherstelbaar achtte, en
die het vaderland misschien, de geschiedenis heel zeker,
Ons eensdaags ten laste touden leggen.
Ik beklaag er mij niet Over, maar ik laat ui de verantwoordelijklieid.'ever, %Oor de genomen beslissing. Hier is de mijne,
Onwederroepelijk. Ik was niet de zaakgelastigde "van het Congres, ik kon noch' mlocht dan ook, mij. van • mijn last ontslaan, dom' opzegging aan: het Congres. Naar Iniln nteening
is .uw. volmacht vervallen, van het °Ogenblik. af waarop, gil
het Congres, elhor -uw .ontslag, bekleed hebt met de volheid
van alle machten.
Ik verzioek u dus mij ontslag te vierleeneni(46).
Die brief werd gelezen midden in 'het diepste stilzwijgen,
en het Congres ging over tot de dagorde, zonder dat de
minste opmerking gemaakt werd; wat men vernam liet echter
eeti slechten indruk na over het Voorloopig 'Bewind. Het
Congres had ten andere zoeven een onherstelbare- fout begaan, met de uitvoerende macht toe te vertrouwen a:an dat
diiectoriern, bij toeval ontstaan, waarvan verscheidene leden
totaal overbodig waren in een tijdperk van crisis, wanneer
de uitvoerende. macht noodzakelijker wijze sterk moet zijn
en bewust van haar verantwoordelijkheid (47).
Het ontslag van De Potter was aangenaam aan zijn gewezen politieke vrienden, met wien hij i hevig geredetwist
had, o. m. aan Gendebien, de Nférode en Van de Weyer(48).
.Gendebien beschuldigde er De Rotter openlijk van, .dat bij
slechts op het vestigen eener republiek aandrong, om zich
tot president te laten benoemen(49). Daarop .antwoordde
De Potter als volgt: « Er waren onder ons, het is maar al te
waar, eerzuchtigen of liever verwaanden!, die tot eiken prijs
de revubliek 'hadden gewild, indien zij daarin op de
eerste plaats hadden kunnen rekenen; maar die er nu
de bitterste vijanden van zijn, omdat zij er nu stellig van
Overtuigd gijn, dat zij die eerste plaats nooit zullen verkriji189

gen.i Eén. nder . hen verklaarde mij., dat kif mij voor den
kop zou geschoten hebben', indien ik tot president van hef.
Belgisch Verbond benoemd werd,: en die- blf die bedreiging
,..-oggde, dat hij zoo dwaas niet was, om' goedwillig aan
te tien, dat hij' de omwenteling tot stand gebracht had tót
voordeel van een ander,» (50). De Potter stelde 'de inannen
aan de kaak, die het meest voordeel uit de revolutie getrokken « hadden, xdoials Rogier, vroeger dagbladschrijver, doch
die lid ',geworden was van het Soeverein Voorloop:.ig Bewind,
en dong naar de SOuvereiniteit zelve (51); die zich bij,
de revolutie hadden verrijkt, eenen viorstelijken luister ten.
[Ooit spreidden met paarden, rijtuigen en livreibedienden, en
aller «ogen verblindden door ..de ergerlijke pracht hunner
meer dan koninklijke paleizen (52). « Willem », zeide hij Wig,'
«beeft vele vijanden in Brelgié gehad, persoonlifte Vijanden,
.1.vien het niet te doen was, om. hervorming nuttig yioor
het volk, maar oni een beteren. toestand voor zich zelve...
Ook ?Ouden gij er nooit aan :gedacht hebben, kim. tegen Willem op te staan, indien de vervallen koning door aan soruiruigen eenige gunsten, aan anderen meer invloed en 'aan :allen
eell; ruim. .aandeél in het -budget te Verleene, de revolutie
der Bel,gische Provinciën 'had vioorkomen'» (53). •
Den 18 November stelde het Voorlopig Bevind een Di,
plmmatieke COmMissie in, waarin zetelden S. Van de Weyert,
VOorrzitter; graaf d'Aerschot, iondervooriitter; graaf de Cellles, ondervoorzitter; Destriveaux en • Nothomb, leden. Einde
December werd Charles Le Hon aan die Commissie toegevoegd; begin Januari nam Destriveaux ontslag. De Diplomatieke Commissie bleef hare zending volvoeren tot aan de
beroeining van den regent (25 "Februari 1931) en werd toen
vervangen door een minister voor Buitenlandsche Zaken (54).
Zekere leden van het Voiorloopig Bewind en van zijn Diplo.
matieke Cominiásie namen de verslagen der .zittingen en
alle papieren, betrekking hebbende op de onderhandelingen
van dit tijdstip, mede (55).
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Het bleek uit het verslag aan het Congres . uitgebracht
&lor Van de Weyer, in de zitting van 16 November', dat lord
Aberdeen en Wellington verklaard hadden., dat Engeland en
de andere Mogendheden zich steeds Zouden verzetten tegen
een aansluiting van België bij Frankrijk (56). Daar dit dus
onmogelijk bleek, nam het Congres den 18 November volgende beslissing op voorstel van den reunionist, graaf de
Celles:
« Het Nationaal Cioingres van België roept de onafhankelijkheid van het Belgische Molk uit, mits vOorbehoud van de be-.
trekkingen van Luxemburg met den Germaanschen Staten.band >> (57).
Vele leden beschouwden dat voorstel als een stap. naar .de
vereeniging van België met" Frankrijk. F. L. L:ardinois, verkozen te Luik, had zelfs een aansluitin.gsiontwerp. voorbereid.
Ziehier wat hij. daarover zeide:•
« ja, ik ben er innig van overtuigd, dat handels- en nijverheidshelangen onze onmiddellijke, rechtstreeksche onrechta
Streeksdhe, aansluiting bif Frankrijk dringend .eischen. Inderdaad, n3ch de landbouw noch de werkhuizen zullen ooit een
afzetmarkt vinden Voor hunne aanzienlijke voorthrengst, zoo
België in zijn tegeinwioOrclige grenzen besloten blijft. . Ten
gevolge 'van die. 'beschouwingen en van 'andere, die het
nutteloos ware 'f'u voor 'te leggen, had ik een. voor3te1
maakt- om België met Frankrijk te vereeriigen. Ik heb het aan
de beslissing van deze vergadering niet onderworpen, omdat ik het obgenblik niet gekrOmen achtte, en .aan een anderen kant, hebben vele geachte dollegas, die ik raadpleegde,
mij gezeid dat vreemde tusschenkornst er het gevolg van,
zoude zijn. Ik ZOU Mijn voorstel opeven hebben, staande
voior de mogelijkheid van een algemeenen oiorlog, waren zelfs
de uitslag en dei zegepraal verzekerd. Ik zal dus inirre
stel verdagen, of liever ik laat de oplossing over aan de stuwkracht der gebeurtenissen en aan de sympathie der twee
volkeren 2 (58).
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Charles De Brouckere beschouwde de onafhankelijkheid
vim België als volorlOopig: « Zou Frankrijk er in toestemmen
Ons 'opi te nemen? Een vermaarde veldmaHarschalk (Maison)
zei op het spreekgestoelte van de Kamer der Volksveregen-;
wicsordigers: « De vrede, de vrede!, die de uitdrukking is van
alk Fampeesche »doden samengenomen; de vrede, dien de
stem van den soldaat niet vreest te noemen, iets dat boven
de ;overwinning te verkiezen valt ». Indien dit het gevoelen
is van de Fran.sche regeering, indien sprekers ..der oppt.sitie èn 0. a. •ángnin zich in .denzelfden zin uitlieten, treffen
wijt dan een gepast °ogenblik om, ottze vereeniging te verwezenlijken, wanneer Frankrijk zelf er niet toe geneigd schijnt'
ons te iontvangen?... Laten wij Belgen blifven en zien Wijr in
het heden €1.-J toekomst niet. Ongetwijfeld, Moest die toestand duren, dan zou Uil lastig zijn; doch de lieersctira_ppij
der ;gunstelingen is volorbijI in Frankrijk; .het lielang van
.dit land, zowel als het onze ligt bij een volledige .irelangen,.
gemeenschap met ons, Omdat dan de vereeniging »ander'
schokken zal kunnen geschieden... » (59).
Den 19 November begon het Congres. de bespreking over
het voorstel betreffende. "den regeeringsvorm. Den 22 •aan•
vaardde het, met 174 áteminen tegen 13; het v!olgende
« In den naam van het -Belgische Volk,
Verklaart het Belgisch 'Nationaal Congres, dat het 13é1giscbe volk als regeeringsvorm de grondwettelijke monarchie
onder een erfelijk hoofd aanvaard» (60). •
Het Congres schOof daarna, door het stellen van de voorargaandelijke kwestie, het voorstel Van -'llóbaulx aan kant, om
het ,genomen besluit aan de goedkeuring van het volk te
or.derwerpen (61).
De bespreking over den regeeringsvorm is niet zeer belang-.
wekkend. Men vindt er in de gewone gemeenplaatsen terug
Over koninkrijk en republiek. Er valt echter op te merken
dat vele leden, volgens den raad van Paul Er.e!vaux, voor de
Monarchie stemden uitsluitend hin aan 'Frankrijk te beha- gen.
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Moet de eerste plicht van onze buitenlandsche politiek; had
die 'afgevaardigde gezeid, niet zijn den natuurlijken hand,
die ons nieuw regiem aan het Fransche, onze regeering aan
de Fransche regeering ,verbinclt, _toe te halen? De republiek
aanvaaden beteekent dezen natuurlijken bbncligenffit werea...
iWelke vriendschapsbanden zouden we toen met de Frartsche
regeering kunnen onderhouden?... zij.- zou onze vijand zijn
en, zou zich. ais zioodanig gedragen hij het minste voorwendse.J... Zoo wij de sympathie en den steun der Fran.sche rewering willen verkrijgen, moeten wij• ze steunen en ze niet
afschrikken; laten Wij doen wat .Frankrijk deed, .laten wij
een grondwettelijke monarchie met een nieuw.. stamhuis ;op:richten( 62).
De dellen leden die voor de republiek stemden waren:
Seron en Robaulx Lardinois; David en de
nier (Verviers), E. H. De .Haerne (Thielt), Jean Goethals
(Kortrijk), Camille De Smet- (Audenaerde), Fransman en Delwarde (Aalst), Goffinet (Mons), _de Labéville (Namen) en Pkton (Dinant) (63).
De annexionnistische verklaringen van Davkl, de Riobaulx
en De Smet verdienen aangestipt te worden.
D a d : « Nochtans, K H„ wist ik dat, • sedert den val van
Charles X, .de wenschen van het volk naar Frankrijk gingen;
dat twee maand na diens val, het volk Ook hier zijt.dwingeland verjaagd heeft. Het samegvallen Van die twee gebeurtenissen. is voior mij. een Onbetwistbaar bewijs geweest van de
sympathie der twee volkeren. Ik heb gezien dat een onweerstaanbare zedelijke macht ons naar Frankrijk dreef, dat
deze macht Moest ,hérstellen wat brutaal geweld in 1815
vernield had:. Ik had dis ,alleenlijk te zoeken, om Ie bersliss. en! hoe ik stemmen zou, welke onder de twee regeeringsvorrnen, bel minst hinderpalen in den weg "Jou leggen,
Omi • te Lomen ligt dien toestand van vastheid dien we
zoeken:, nl. tot de ingftin,g, Pot de vereeniging niet Frankrijk. Ik, heb mijn stem g,.:even aan den eersten vkirm,
1830 13
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omdat bij: den tweede, het vjolk nog een 'troon zal !meten
omverwerpen als zijn siover.eine wil zich opnieuw zal doen
kennen, en moge het God behagen dat dit nièt gebeure
doio• een omwenteling, erger dan de Septemberdagen » (64).
de R 0 b aulx : « ...Doch, M. H., in de veronderstelling
dat Frankrijk met Zijn beschermingsstelsel, den huldigen -.toestand bestendigt, en Ons allen toegang ontzegt, dan Aou het
misschien noodzakelijk zijn met FranktiffiK te onderha.ndelen, doch Over andere. zaken: misschien, gezien de onmogelijkheid .vOlor onzen handel iom te blijven bestaan zonder
uitwegen te lande poch Over zee, zullen wif ruimten onderzoeken; 'dé aansluiting bij Frankrijk vhor ons niet voordeelig "kou tij; behondens zekere 'modaliteiten. 'Veel klaarziende Mannen- geloloiven reces aan de noodzakelijkheid
dier vereeniging; en, alles ingezien, indien 'de uitkomst- der
Omwenteling eén koningschap moet zijn, dan liever het •
Fransche: tiet "is lomringd Met .èién luister, 'welken de koning
dien ;gij maken zult, niet zal hebben » (65).
C ami lle De Smet : « —Ben achtbaar lid van deze
vergadering heeft gezeid, dat het oprichten 'ian een koninkrijk
een 'hinderpaal Zou rtipl: voor de vereeniging met Frankrijk:
die woorden zijn violor mir een lichtstraal geweest. In overeenstemming met tigjhe yvenschen en het belang van bet
land heb ik niet meer geaarzeld, en ik -teg openhartig wat
mijtje overtuiging is: het belang van handel, nijverheid en.

landbouw; de liberale gedachten, die in Frankrijk overwegend zijn, de sympathie *der -beide volkeren -Van elkaar, alles
doet mi die vereeniging verhioipen. Ik stem dus voor de
republiek als overgangstoestiand » (66).
Den 23I-November verdedigde Constant Rodenbach, geneesheer te Brugge, áljn vÍdorstel, .dat de uitsluiting der Nassa aars
~ir. doel had(67). Dat voorstel, door de Midden Commissie
geainendeerd, was in ;vIolgende bewOrdingen . gesteld: Het
Nationaal Congres verklaart, dat het stamhuis. Oranje-Nassau *Or eeuwig van alle Macht uitgesloten is in België (68).
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Constantijn ROdenbach viel • Willemi, I en de prins van
Oranje zeer ten onrechte aan. Hij: eindigde 'aldus: « Er Zijn
geen vredewoIorden, geen waarborgen, geen beloften die het
tijden kunnen afkoiopen, dat sedert vijftien laar ons vaderland getroffen heeft: een bloedstroban scheidt ons » (69).
Zijn broeder Alex. Hodenbach trad nog heftiger op: « De
prins Van Oranje kan de Volgende titels laten gelden voor de
kroon : van Hollandsch ras, 'lid van een familie aan België
4opgedrongen door wapengeweld; 'zoon en broeder van ionze
beulen, prins zonder waardigheid, zOnder politieke bekwaamheld, door zijn familie beschuldigd van alles •wat een mannenhárt onteert.. Het ware een model van onzedeliftheid,
door de verheffing tot den troon, als een schouwspel aan
de wereld. v ertoon4.15 (70).
Wanneer bij deze stormachtige: beraiadslagingen trouw
weergeeft, zegt Th. Juiste, is de .0eschiedschitVer niet verplicht zich aan te sluiten kij! die partijdige bésch'uldigingen,
tegen een der doorluchtigste koninklijke stamhuizen Van
Europa, ingegeven op dat °ogenblik door de heerséhende
opwinding (71).
De onrechtvaardige omvallen der Rodenbiaichs tegen het
Stambuis van Oranje-Nassau yverdem !afgekeurd Zelfs door,
leden, die de uitsluiting stemden. We halen aan: Vilatn. XIIIr:
-« Ik zou het de glorie van het Belgische • volk onwaardig
achten, te midden dezer vergadering, de vogelvrijerklaarde
ledeni van 'hen vervallen geslacht te komen blVerladen met
scheldwoolden en beleedigingen. Laten wij! de Nassauers
sluiten, laten wij ze niet breleedigeni » (72). — Graaf Quval
de Reaulleu: «Jk was Van meening hét viotorstel tot uitsluiting der Nassauers te bestrijden, omdat ik het bevlekt
zag door toloveel tekortkomingen, ongepastheden, nuttelooze
en lage beleedigin,gen » (73).
Het voorstel van Riodenbach 'werd iomniddellijfk bestreden:
dolor graaf de Billet, afgevaardigde voor Nijvel. « Hebben
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wij het recht », vroeg. hij; « kie toekomst te binden, de bevoegdheid onzer nakomelingen te beperken? » (74)
De .afgevaardigden varor Antwérpen: Legrelle (75); Werbrouck, Pieters (76), Claes: Melden staan, "« dat het voorStel
ongepast was ». Welke hoogdringendheid, verklaarde deze
laatste, bestaat er om fans zonder Uitstel bezig te houden 'met
de uitsluiting der Nassauers? Héeft het "volk de begeerte
daartoe uitgedrukt? Waar tfn de smeekbrieven die ze laten
kennen? Men heeft gezeid, dat de natie onrustig is: ja: zeker,
zij is onrustig. Doch men geve haar hare nijverheid, haren
handel terug, en de onrust zal ophouden » (77).
Zeventien sprekers eischten .uitsluiting ten eeuwigen .dage.
Zij riepen 'am de beurt de politieke noodzaak en dé cipportuniteit in. Op voorstel van Lebeau, werd over de sluiting
der Lespreking gestemd, doch de meerderheid verwierp ze.
'S Anderen daags rond tien uur, hadden. de leden van kat
Voorlopig Bewind en de Diplomatieke Commissie een onderhoud met de Langsdorff, buitengewoon gezant, die zoo
pas te Brussel was aangekomen, en rijt vergezeld was door
Biresson, de Fransché cokmnissaris btjr-de Conferentie te Londen. de Langsdorff !overhandigde hen een brief, die. het
VOorloOpig Bewind verwittigde dat de stemming van het
Congres den vrede in Europa kon verstoren, en een naburige-n, staat, te weten Frankrijk, in op spraak brengen.
Hij voegde er inlondelings aan toe, dat, zioo het Congres hij;
zijn, 'voornemen bleef, een Iusschenkomst der Mogendheden
ZOU -volgen, met waarschijnlijk de bezetting en misschien de
verdeeling van België (78). Het Vidorloopig Bewind en de Diplomatieke Commissie verklaarden eenparig dat de uitsluiting
een allerdringendste noodzakelijkheid was (79).
De zitting van het Congres .Werd rond den .middag geopend.
Een secretaris gaf lezing van twee vOorstellen,,om de tneening
der regeerinig te vragen; .het ene *as onderteekènd door
Osy, en vroeg uitleg over het protocol van 4 November, en de
vaart op de Schelde; het andere door Lregrelle, vroeg uitleg
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over de voorstellen aan de regeering gedaan door de agenten.
van Frank-rijk (80). De partijgangers der • uitsluiting riepen .
luide tot 4e dagOrde terug, Wat ongetwijfeld zotu ge,b'eurd zijn,
toen de leden van het Voiorloopig Bewind de vergaderzaal
binnen kwamen. Surlet de Chokier, na overleg met de regeering, riep het Congres in geheime zitting bijten; Van, de
Weyer bracht toen verslag uit over de mededeeling, hem
gedaan door de Langsdorff. De levendige bespreking die
,volgde, werd gesloten met een overgaan tot de dagordei(81).
Bij het hernemen der openbare zitting, sprak de Geriache icen
lange rede uit tegen de uitsluiting: «Wanneer gij: de Nas"sauers vOor eeuwig .hebt uitgesloten, meent gij; daarbij tè
kunnen blijven? Ziolo men u komt zeggen dat iemand samenzweert in hun vokrdeel, mbet gijlde verdachten niet bewaL
• ken, vervolgen en straffen? Het besluit, dat gif zult nemen,
zal op: zich zelf niet kunnen blijven staan; gij: zult er .
sancties moeien aan geven. Een gemakkelijke uitsluiting, een.
eenvoudig •vioorbijgaan voldoet u niet. Gij' wilt een 'uitdrukkelijke, volledige, eeuwige uitsluiting, . in het aanschijn van heet Europa: gij' wilt eindelijk een verklaring van onrecht
en onteering. Het is een bloedige en nutteloloze bele nediging,
die veel kwaad kan stichten » (82).
E. Tr. De Fere sprak in denzelfden zin: « In de veronderstelling, dat de .Hollandsche natie genegenheid en verknochtheid heeft voor haren koning en • zijn huis, -zou het
met onze ware belangen overeenkomen, openlijk in moreele
7viljandsc3iap te leven met een naburige natie, waarmede de
Belgische natie moet verlangen handels- en nifverheidsbetrekkingen te onderhouden? » (83)
Die bespreking kon natuurlijk niet eindigen zonder een
ulira-Franschgezinde rede, die eens te meer "bewees, dat vele
afgevaardigden vOior de onafhankelijkheid gestemd hadden uitsluitend, !omdat de vereeniging met .Frankrijk ;onmogelijk was.
. ken door Camille De Smet, verko
Die rede werd uitgespro
zen in Oost-Vlaanderen. Hier volgen eenige uittreksels: « Ik
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zal niet uitweiden: drie dagen bespreking en heldere uiteenzettingen, soms vreemd aan de taak, hebben u voldoende
ingelicht; opdat ik geen misbruik maken van uw tijd. Ik' motel
eiken de napdzakelijkheid om; eenige woorden te antwoorden
aan één spreker. Sprekende over verscbéidene‘ uitwei,geg,
vernioeinde hij daarbij de vereeniging smet Frankrijk:
Viblgens mij vloeit rij; Voort uit onfze zeden, uit onze belangen, uit de macht der omstandigheden, ik acht .ze onvermijdelijk. Die spreker, die eerst aan kle'noiodzakelijkheid der
vereeniging geloOfd had, heeft ons verklaard, dat hiji-tiet mis
voor had. Ik weet niet, wat hem van ~ening heeft doen
veranderen. Hij heeft -het niet 'geteld op dit spreekg,esbelte.
Ek wat mij •betreft zal die vraag niet bespreken.. Zijr komt
niet op de dagorde voor, doch ik kan niet stilzwijgend laten.
viutetijigaan deze manier, zoioniet ongepast, dan toch onbetehaafd, om te spreken Over "het Zo0 grocite en &dot schoen°
Frankrijk, over dien haard der 'beschaving, de wanhoop der
verdrukkers, waar de liberale «gedachten opschieten; over
dit Frankrijkk ten slotte, zonder hetwelk — wij' kunnen het
niet verbergen — wijt niog onder het Hollandsche juk zouden zuchten... (84) De Normandiérs hebben en hunnen na'arn
en hunnen moed behouden; ze zijn fier Franschen te zijn.En wij, van de eene naar de. andere Miogen.dheid gekaatst,
viuuddurend inzet van eiken oorlog; wij zouden een naarn
verlOnchenen die in de twee werelden den eerbied en de
erkentelijkheid der volkeren afdwingt? In deze bespreking
zei iem and : WIJ willen geen 'vreemde ovierheersching,
heiben ons onafhankelijk verklaard. Zeker, heeren, hebben
wij • dit gedaan, en door liet huis van Nassau uit te sluiten
van alle macht in België, bewijzen .Wif die onafhankélijk,heid
door daden; en eveneens bewijzen wij' ze door vereeniging
met Frankrijk te vragen » (85).
Het Congres lioiorde nog verscheidene andeée sprekers,
en ging toen Over tot de dagorde. Honderd een en zestig
•
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spraken ziek uit volor het voorstel• van Constantijn Rodenbach, acht en twintig er tegen (86).
Die temminig werd ingegeven door de volgende redenen:
•1. De vrees, dat de terugkeer van Willem de Franco-Belgische Oproermakers zou beroven van de vette postjes. die
.zij zichzelf hadden toegewezen. Van de Weyer, 'die den 3September bezworen had geen verandering van stamhuis te
zullen dulden, sprak zich den 23 November uit voor de
eèuwigdurende uitsluiting der Nassauers: «Diaartoe zijn wij'
als .burgers verplicht, sprak hij!. Inderdaad, zoo wij de Nas•
sauers .n.hg Willen laten heersch:en, dan zouden wij cie dapperen met eerlijke wonden er toe verplichten het land te4 verlaten., dan. zouden wijt moedige burgers noödzaken zich- te.
verbergen .om zich niet bloot ite Stellen aan de wraak' vn een
viorstenhuis, dat hun nooit zou vergeven,. dat ze deel hebben
genomen aan onze glorieuse omwenteling» (87).
2. De Vrees voor het gepeupel, opgehitst door de « Réuniori Centrale », waar de republikeinsche partij: overheenschend, was (88), en die in een .adres, den 8 October aangeboden aan het Bewind, een uitdrukkelijke acte 'verlangd had
waardoor te Wassauers werden uitgesloten.
Tijdens de bespreking .yan •Rodenbachs voorstel deden de
dreigende groepen, die het Paleis der Natie omringden en
ide tribunes vulden, kreten en doiodsbedreigingen hooren tegen
de Orangisten, die de uitsluiting 'niet zouden slemmen (89).
Bij het openen der zitting verklaarde Surlet de Choki.er,
dat hij drie naamlooze dreigbrieven ontvangen had (90). In
.den \klop der bespreking verklaarde Destouvelles,. dat vrees
vcor de dolken . rijt beslissing niet Zon beïnvloeden (91). Hij
vestiude de aandacht van zijn collega's op het kunstmatige
der onrust, die zich openbaarde voor het Paleis der natie.
« Het volk », zoo zegde hij', « verkeert in onrust, in angst;
burgeroorlog bedreigt ons. Nuttelooze schrik. Eergisteren
sprak men eveneens zoo, wanneer de regeeringsvorin moest
vastgesteld woeden; het volk wilde een republiek en eischte
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ze als loon van zijn 'overwinningen. Het erfelijk koningdom is
uitgeroepen; het valk is rustig gebleven » (92). De Gerlache
schrijft in zijn Geschiedenis (93) .(verschenen in 1842: « Men
moest eenigen mioed bezitten: om, in de gegeven omstandigheden te spreken tegen de uitsluiting der Nassauers, uit
zuiver vaderlandsch gevoel: Wil durven gelobven,- dat het
geschreeuw der menigte, die dreigde degenen,- die zij', om hun
stemming als orangisten beschouwde, op te hangen, een aanzienlijk „poot aantal achtbare «vertegenwoordigers heeft afgeschrikt ». « Ik had uitdrukkelijk mijn Inzicht om te te héstrijden aangekOnciigcba 7J00 zegt een gewezen lid van het Congres. «Ik werd met andere afgevaardigden, die tor invloedrijk dotrgingen, in het kabinet van H. de Chokier geroepen.;
deze zei ons, -dat bij het mogelijke gedaan had om bet voorstel
legen te houden. (en, in 'mijn hoedanigheid yan.s.ecrétaris was
ik 'getuige-geweest van zijt piogingen), maar dat hij f in gerxrAen
meende heden alles in het werk te moeten 'stellen voor de
grobtst mogelijke meerderh'eid, omdat. — zoo liet ktemm.engetal gelijk was, er onvermijdelijk te Brussel en in de proNincies ernstige woelingen zoiuden plaats hebben, die konden eindigen met een blirgeroOrlog. Hij smeekte 'ons dus het
voorstel te aanvaardèn en wij' beloofden het allen ». Uit
vrees -voor de Franschigezinde partij, die dreigde mét geweld
de uitspraak van het Congres le niet te doen, viel de "heslissing tegen de Nassauersi(94).
In di9 kiinstandigheden verdienen de hamen vernield te mij.-den der moedige mannen die tegen de uitsluiting stemden.
H. Cogels, d'Hanis van Cannart, .CIaes (uit Antwerpeii); Legrelle, Osy, Dubois,: Albert Cogels, WerbrouckPieters, D'omis (prov. 'Antwerpen); graaf Cornet de Grey,..
Huysman d'Annecroix, baro.n van Volden de Lombek, Deheemptinne, graaf de %Mot (Brabant); E. 11-. De acre en.
Maclagan (West-Vlaanderen); graaf de Bergeyek (Oost-Muonderen); de Gerlache, Orban, baron de StOkhem (Luik);
ron van Renesse, Destiouvelles, graaf d'Ansem.bourg, baron
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de Lieden de Well (Limburg); .Thorn (Luxemburg); baron
de Sécus vader, markies de Trazei,gnies, baron Fred. de
Sécus (ljenegouw)(95).
Rj die beslissing speelde ook de haat tegen het protéstaritisme een zekere rol. In een artikel,. eenige dagen .loor
s verkiezingen verschenen, legde een der leiders der katholieke partij, graaf U. F. de llobiarilo de 13forsbeek, gouverneur der provincie Antwerpen, aan h'et huis van Oranje ten
las" dat het in Zijn wezen een -vijand was an IiL catholicisme(96).
De stemming van het Congres was echter niet een uiting
van zijn ware gesteltenis. Gortwight, die steeds bewijst heel
goed Op de hoogte van -den toestand te zijn, schreef: «.Dre
uitslag van de stemming over dit vraagstuk (uitsluiting der
Nássauers) beeft bewezen, dat slechts acht en twintig per
bonen .den moed er toe, 'hadden, om openlijk weerstand te bieden aan h,t brutale voorstel van d.Jr.Rrodenbach: doch Uw
tordschap moet niet denken, dat de Oranjegezinde pa:rtif alleenlijk deze minderheid omvat_ .Schrikaania,ging "en bedreiging heeft verscheidene personen; belet hun eigen Inzicht te
violgen... gelottf, 'dat indien de beslissing genomen ware geweest bij geheime stemming, de minderheid zeer groot zou
geweest Zijn, imo de .maatregel er ai door kwam r» (97.).
Bleef nu nog te bezien, hoe dè groote Mogendheden de
vervallen-verklaring van een stamhuis„
is verwant aan e dIlfuLmanow's en de Hohenzollern's zouden opnemen. 'Van wege
Frankiljk viel niets te vreezen. De• Fransche regeedng was
feitelijk tegen den terugkeer 'der NaSsauers, bmdat .zij' hoopte,
Engeland. le kunnen overhalen tot een vetdeeling.(98). De
bedreigingen van heer de .Langsdorff waren niet gemeend,
en Louis-Philippe verheugde zich in het geheim' over het
mislukken" van zijn gezant (99). Kort nadien schreef Sebastiani,, minister voor birmenlandsche zaken aan TaIleyrand,
gezant. van Frankrijk te Londen: «liet Koninkrijk der Nederlanden; werd' gesticht uit haat tegen Frankrijk. Het -moet
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voor eeuwig .verdwijnen. Zoo de prins van Oranje of een
zijner kinderen in België heerichte, zou het Koninkrijk der
Nederlanden verrijzen, ,wei in: nieuwen'.vOrm,. doch even gevaarlijk voor Frankrijk. U komt het toe, waarde prins, er
voor te zorgen -dat de heropbouw van het Köninkrijk der
Nederlanden 'onmogelijk wiordt,, door het huis van Nassau
van den Belgischen troon te doen uitsluiten » (100).
'Geheel anders echter was de indruk te "Bierlijin, te Wie.nen, te Petersburg(/01). De houding der Duitséhe kranten,
die het Belgisch Congres afschilderden als bereid om de
vereenigin.g 'Van België met Frankrijk ,aan te nem:en, het bevel
gegeven .oim het leger op oorlogsvoet te brengen, het samen-.
trekken der Russische troepen Op de Boeg, het verzoek 'door
koning Willem gericht tot den Duitschen Landdag om het oproer te beteugelen in het Groot-Herhogdom Luxemburg, alles
spande samen om te doen gelooven, dat Pruisen, Rusland en
Oostenrijk zouden tusschenkomen ten vhordeele van het
Oranjehuis. pdch een Ionverziene gebeurtenis, de omwente,
ling 'die den 29 November uitbrak te Warschau, nam langen
tijd 'de macht der, 'drie hoven uit het Oosten in beslag.
Bovendien namen de zaken in Italië een wending, die dostenrijk er toe verplichtte zijn leger samen te trekken in de P5vlakte (102).
Den 25 November besloot het Congres, dat het ontwerp
van grondwet, voorgesteld door de commissie bijeengeroepen
door het Voorloopig Bewind, in de sectie-vergadering -onderzocht zou worden, om onmiddellijk daarna in openbare zitting te worden besprOken; en dit vóór eiken anderen maatregel, behoudens diegene waarvan het 'bewezen zou worden,
dat tij spoedeischend waren. Volgens de Gerlach:e hid men
uit bestaande grondwetten, vOlornamelijk uit de laatste Franschel «.C.,bartex, de bepalingen uitgezocht, die het test op
België trepasseliik schenen(103).
tenige dagen na de 'beslissing, waarbij koning Willem, dien
de ,Gentsche werklui Vader Willem noemden, van 'alle macht
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in België uitgesloten werd, ging het Congres over tot de
eerste steenlegging van het gedenkteeien, dat zou verrijzen
op de Martelarenplaats:(104), ter eere Van de omwenteling;
die Bel,glè ecionomisch ten gronde had geholpen en Vlaanderen
onder het slavenjuk. Door Guillaume Geefs Werd het geffindigsd in 1838; .het stelt het standbeeld der :Vrijheid voer, die
gebrokene *ketens vertreedt, met nevens haar den Belgischen leeuw.
In den nacht van 16 op 17 December vertrok Alex. Gendehlen, in gezelschap van S. Van de Wieyer voor de derde
Maal naar Parijs. Zij' hadden opdracht de kroon aan. te biedE:n aan een prins uit het huis. van Grleans, of, Wo dit °n.;
mogelijk bleek, de verbintenis met een prinses uit dit huis
te; beWerken (105). Te Parijs vervoegden •ze Firmin Rogier, die
er been 'gezonden was om te verbroederen met • de vaderlandsche vereenig,ingen, om Ie Onderzoeken welke vtordeelen
men 2.0U kunnen oogsten -uit een verbintenis er mede, hetzij
om het aarzelen en den kwaden wil van Llonis-Philippe te
bestrijden, hetzij om de Medewerking van »die maatschappijen
te verkrijgen om den nieuwen staat tegen aanvalleti van
buitetni te verdedigen. Gendebien .en. Van de . Nkreyer namen
"i.rinin Rogier bij hunne missie op in de hoedanighid van
schrijver (106). In den loop van zijne zending, zooals tijdens.
. de twee \lorige, deed Gendebien -de overtuiging .z-;p, dat het
te "Parijs als een « idée-fixe:» vaststond, dat de grenzen van
hèt kioninkrijk .moesten verlegd worden naar den Rijn en dat
Bclgië bij! Frankrijk moest voorden ingelijfd (107).
Den 20 December besloten de gevolmachtigden der grootmogendheden teLonden, zich: bezig te zullen houden. met
« het Overwegen e. n beramen van zoiodaniges schikkingen die
het 'best er op berekend zullen zijn, iom de tioekomstige onafhankelijkheid van België in overeenstemming te brengen
met de bepalingen der verdragen, met de belangen en de
vcili;gheid der overige inogen.dheden en met het evenwicht
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uh Europa ». Deze beslissing Stelde geen einde aan de .an-

nexionistische pogingen noch te Parijs, noch te Brussel.
'S Anderen daags meldde graaf Sebastiani aan de gezanten van het VoSorloopig Bewind, dat de scheiding van België
.met Holland en zijn onafhankelijkheid als. afzonderlijke staat
in princiep vastgesteld waren doloir de vijf Gtoote Mogend.heden. Nochtans
maakte de Prauw-hé minister veel Opwer,
pingen tegen de erkenning van die ionalliankeiijkheid, tegen de
mlogelijke keuze van den hertog van Nemours als hoofd'
van"den nieuwen staat, tegen die van den prins van SaksenCoburg mits een huwelijk met een Fransche prinses. Gezien
die houding werd beslist, dat Van de Weyer onmiddellijk
naar Brussel kou terugkeeren,, om met het • Bewind overleg,
te plegen over de wenselifelijkheid volor het Voorloopig BeWiLld ,tm zich naar Barijs te .begeven(/08). Alex. Gendebiea
bleef. alleen te Parijs achter, en werd op elkverzoek
Schastiani toegelaten (109).
Daar hij. den gewenschten steun niet vindt, schrijft
zeinderlinge geáant den 24 December naar het Volorloopig Bewind OlM het er toe aan te zetten, de aanhechting via.n.
hij Frankrijk uit te roepen. Hier volgt het belangrijkste liltde Sebattiani heeft mij' vertroutreksel pit dezen 'brief: «
welijk medegedeeld, dat men ms een der zonen van' den
prins van Oranje, naar keus- zou voorstellen; deze Zou in
den katholieken godsdienst opgevoed worden, enz. Ik heb
gezéid, dat het Congres er niet in zou toestemmen zich te
ontecren en dat de natie elke Nassauer zou verstooten„ dat
de eenige kans voor hem e9n burgeroorlog zou zijn, die wraakgedachten zou nalaten, een .altijddurende hinderpaal vbor dit
stamhuis. Indien dat het. goede is, dat *e te 'verwachten
hebben van Frankrijk of beter van zijn regeering, dat ze
naar den drommel loope, al mbest zij met ons springen!.
We moeten de groote middelen aanwenden, wij m'oeten ze in
opspraak brengen, ze verplichten vosor ons, of desnoods net
ons partij te kiezen. De vereeniging met Frankrijk heeft niets
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onteerends; de afstand van Luxemburg en een déel van Limburg is ons verderfelijk en 'onteert ons door 'een verdiende
beschuldiging van lafheid. Ik ben er van overtuigd dat wij,
door tag aan te sluiten bij Frankrijk, een van 's koning& zonen
als gouverneur-generaal zullen bekomen » (110).
Den 29 December had- Gendebien een nieuw onderhoud met
Sebastiani. Denzelfden dag schreef hij naar .het Vootloopig
• Bewind: «,ik had dezen mor,gen met den heer graaf Seba.stiani
een-onderbOu.d. Morgen middag zal hij. my aan den konilig
voorstellen. Ik heb hem; gezeid„ dat Engeland den prins van
Saksen-Col,urg zou steunen... Hij i zeide mijt, en dal ntoet
geheim blijven: (Wij zullen de zaak van den prins van
:Saksen-Coburg niet steunen; we raden hein u niet. aan,
steunen hem niet... ». Eindelijk gaf hij: Anif duidelijk to ver'staan, dat het Frankrijk niet aangenaam zou zijn Zoo wij
hem: áfs VOiSt namen. « Haast'u niet », zei hij' mij', ("met den
tijd zullen al uw wenschen vervuld warden » (Mi).
In een nota, bil dezen brief gevoegd; raadde Gendebien,
aan, een flinke bezetting Walen te -zendein naar Gent, »laar
men sanienzweert en van waar afgevaardigden naar Den
Haag vertrokken zijn Om te vragen aan koning Willem of
hij met krijgsvolk den weerstand der Gentenaars tegen Voorlopig Bewind en Congres • Min steunen.
Den 30 December werd Gendebien door Louis-Philippe
onhangén. Hier volgt het voiornaaniste uit den brief die hij:
.daarover naar het VioOrloopig Bewind stuurde: « Heden om
'één uur 'werd ik aan Zijne Majesteit voorgesteld. Moeilijk
kunnen meer waardigheid., openhartigheid, welwillendheid
en gezond vestanci samen gaan... Ik heb aan den koning den
kritieken toestand beschreven waarin wij. bus bevinden, dat
het land gevaar loopt in partijen uiteen te vallen: de
eenen kortaf voor vereeniging met Frankrijk, de anderen
voor het uitroepen van een zijner zonen; nog anderen voor
den prins van Saksen-Gobfurg; een klein aantal voor een der
zonen van den prins v,an Oranje, terwijl dat het goud Van.
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koning Willem en van Engeland .die kleine minderheid.steunt,
die zpu kunnen aangrfoeien door de mistevredenen over het
crisis In handel en nijverheid; de [onrustige en .on.zek.ere
toestand... .
. Hij scheen ontroerd door hetgeen ik hem .rzeide. Frijr antwoordde Ik weet wel dat giji in groote moeilijkheden verkeert. Zich • wendend tot 'den heer de .Sebastiani: wij' moeten,
zolorviervolgde hij; 'middelen zoeken iom met de Conferentie, accoord te geraken. Wij -moeten die dappere en moedige Belgen
helpen uit den kritieken toestand, waarin zij' zich bevina.en,
voior mij' waren zij steeds broeders. Zij; zijn het door princiepen, dor de zeden, door de taal... net is onmogelijk te
twijfelen aan mijn genegenheid vOor u. Ik heb er een; duidelijk
bewijs van gegeven in het begin van uwe moeilijkheden„ in een
tijd, hoen ik heel zwak was, in .een tijg toen .-anze itiorede
kracht alleen Ons kon helpen,). want we hadden toen .geen, leger.
Sire, antwoiordde ik hem,, gij kunt nu meer.; de moreele
sterkte van Frankrijk is top onmetelijke wijze toegenomen
door de wijsheid van uw handelwijze; 'een vreeselijk leger,
een natie geheel bereid om uwe zaak te steunen, stellen uwe
majesteit in staal Om alles te ondernemen„. nu vooral dat alle
Eiuropeesche Midgendheden op den. lijohravkind staan Van een
politieke crisis, die ze bezigihOudt.
Laat mij toe een der zonen van Uwe Majesteit tot den.
troon van België te roepen. Honderd duizend Belgen zullen
hemi steunen, en Frankrijk helpen den linker •iSnoover
te veroveren » (112).
1i&-Philippe weigerde, doch daarover zijn de verlopenbaringen van Genclebièn in « La Liberté » meer uitgebreid
dan de, brief van 30 'December. Toen «Gendebten den Belgischen troon aan den hertog van Nemours aangeboden had,
antwoordde Louis-Philippe: Ik ken het doel van uwe zending; ik heb er veel over nagedacht en ik betreur, dat de
slotsom van mijn •overwegingen mij: niet toelaat zoals gil
bet wenscht, zotials ik zelf het wensch, de verlangens van
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België nopens mijn zoon, • den hertog van Nemours in te
willigen... De Mogendheden zonden daarin een inbreuk zien
«pi bet E:urlopeesche evenwicht en een verkapte vereeniging
met Frankrijk. — Sire, antwolordde Gendebien, ik geloof niet;
dat de Mogendheden het bekliminen van den Belgischen
trOn dok29 een van uw zonen zouden aanzien Ms een daad;
strijdend met liet Eiuropeesche evenwichtstelsel. 'De eenvoudigste loverweging zal hen doen 'inzien, dat het sfoor hen een
Waarborg van rust zog 'git, door onrechtstreeks de begeerte
van Frankrilk te voldoen en zijn verlangen "(« sa 1-a.ssicin »j
naar de Mingrens (113).
Na die afwijking, keeren we terug tot den brief van 30
December. .Gendebien schrijft: Ziehier in het korte mijn
perscionlijke tneening Ovér hetgeen ik van Zijne Majesteit
vernam en van al de ipersbnen, met wie ik sedert vijf, zes da,
. gen gesproken heb te Parils. Merkt wel Op dat ik zgg:. niijii
meening, en dat gij nooit iets er van moet toeschrijven :aan
den koning noch aan zijn ministers. Ik ben er van 4vertuigd
dat de koning en het ministerie zullen eindigen niet ons den
hertog. van NemOars te geven, 'zoo we eenparig zijn tom, dit
te •vragen... Beste Vrienden, ik smeek er u om, al bety,een ik
mededeel zeer geheim te houden. Vandaag heeft de heer :cit
Sebastiani mij verweten onbescheidenheden begaan te hebben te 'Brussel, iof misschien iets anders gezeid te hebben,
dan he. tgeen hij: mitgezeid heeft. Ik heb geteld wat ik ir heb
laten weten.; dat ik alleenlijk mijn mening ,had medegedeeld over hetgeen ik vernoimen had, en tieelemaal niet
• de Woorden van den minister.. Het schijnt dat M. de Nférode den «diplomaat gespeeld heeft op gin manier, want zijn
. d geweest, toen er spraak was van onbenaam is vernoem
scheidenheden. Ik bid en smeek u dus nooit iets mede te
deden aan gelijk wie, van h:etgene ik u schrijft, .anders zal
ik verplicht zijn u alleen onbepaalde taken »mede te deden,
waarvan gij de kraeliit niet zult .kunnen Vatten » (114).
Denzelfden dag viel generaal Lam:arque, die gedurende
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lange 'laren een toevlucht gezocht had. te Brussel — hij was
een der acht en dertig vogelvrijverklaarden volgens de • ordonnantie van Juli (115) — in de Fransche Kamer van
Volksvertegenwoordigers het protokol van 20 December "aan,
0.3a. omdat er in gezeid werd, dat de groote Mogendheden
zoo weinig mogelijk zlouden afwijken van doel, geest en schikkingen van de verdragen van 1814. en 1815. « Vergeet mien.,),
:iep hij uU «. dat men toen van België een bolwerk wilde maken tegen ons, een Ikuggenhio0fd voor Engeland? ZOO het
doel der vijf grote 'Mogendheden wel zijn het verder aan, de
vroegere bestemming te doen beantwoiorden? Zullen ze een
Oostenrijkscbe, Pruisische iof -geconfedereerde bezetting komen leggen te Namen, Mons, Dioornik, ~als zij' er eene
hebben -te Londen, te Luxemburg? of zullen de Belgen, deze
kinderen van de grolote familie afgescheiden, verplicht, -zijn
ons te bewaken en steeds een vijandige houding tegen liet
inhederland aan te nemen? 0, :ver bestond een middel, dat
waardiger was van Frankrijk en dat zelfs Engeland zou
violdaan hebben.... Men kon Antwerpen tot vrijhaven uittroepen, tot hansastad, en toen het !aanbod tot vereeniging
vanwege België aanvaarden ».
Minister de Sebastiani antwoordde: « Ik zal e.
enlp n;oor-'
den zeggen over de loo natuurlijke gevoelens van • spijt, laan
den aChtbaren generaal ingegeven' door •de verliezen welke
Frankrijk onderging.. In 'deze spijt deelen wij allen, en ik
zelf heb er meer dan eens uitdrukking aan gegeven op( dit
gestoelte; doch het verlies, dat Frankrijk ondergaan .heeft,
is het gevolg van gebeurtenissen die gij' •kent en die, daar
zij het uitzicht van Europa veranderd hebben, de staten
die -het samenstellen tot wederzijdsche verbintenissen heeft
verplicht. Hoogere beschouwingen moeten het gevoel • der "natie beheerschen. Men heelt u gesproken over den foes4md
van Antwerpen en het uitroepen van die glad tipt vrijhaven.
Men moet het niet verbergen: daar is -oorlog 'or vrede mede
gemoeid. Ongetwijfeld is er niets gemakkelijker voor Frank,
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rijk dan België binnen te vallen, de versterkingen te bezetten. en de grond van een land, dat .met heel zijn hart ons
wenscht toe te behboren; doch dit zon het teeken zijn tot
een algemeenen oiorlog, waarvan de gevolgen ontsnappen aan
elk .Neoriiitzicht; en, ik vraag het u, is het gevaar van een
algemenen oorlog niet van aard om de overwegingen van
de regeering te beheerschen? » (116).
Denzelfden dag schreef de •Sebastiani aan prins de Talleyrand, de Fransche gezant te Londen: « De Belgen tonden
willen over t algemeen, dat of hun land met Frankrijk hereenigd werd of dat de hertog van Nemlours tot vorst' over
hen zoude" aangesteld. warden. Om dien belangrijken uitslag
te verkrijgen zouden dj er gaarne in .toestemtnen van Antwerfien een vrijhaven te maken en misschien zouden Zij' Ook
MOM Oostende zoover willen gaan. Frankrijk zlou in de heéeeniging van België, of in de keuze van den hertog- van
Nemours een billijke vergoeding voor het vierleden en -de
rust voor de toekomst zien. Dergelijke schikking zou viocir
Europa een waarborg voor den vrede worden. Toch zouden
wil om dat doel te. bereiken geen geweld willen gehruiken, daar wil tegen geheel Europa looi'log zouden moeten voeren en den reeds wankelen toestand zouden •schök-,
ken. Evenwel mIoet de gedachte aan een staatkundig stelsel
dat vosnr ons en de andere staten volmaakt zou zijn, zich
aan uwen .geest 1-opdringen, Prins, in al hare .grootheid en
waarheid. Als wij er van af moeten zien, zal het offer des
te grooter zijn, omdat geen heerschz'uchtige gedachte de zuivetheid er van besmet Aan U, _Prins, is de verhevene zending opgedragen, een zoo teedere en ingewikkelde kwestie op
te tossen oti_. eene wijte, die harde waardigheid en de belangen van ons land Past ne koning ziet uw antwoord; te geMoet met een ongeduld, dat gij: gemakkelijk zult begrijpen.
Uw endervinding en helder inzicht zullen u voorlichten aangoande hetgeen mogelijk is met de toestemming der Groote
Mogendheden. Zou Engeland nog altijd de wegen eener na1830-14
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ijverige politiek bewandelen? Zou zijn nu zoo verlichte Regeering er zich: niet kunnen van los maken, _en in de aangaande België te nemen sWikkingen niets anders zien dan
eene regeling, om gedurende vrij langen lijkt den oorYog te
voorkomen, totdat 'de 'rede haar rijk in Europa Wthreidf » WO.
Den 31 December zond het VioOrloopig Bewind aan zijne
agenten te Parijs en te Londen (waarheen het op 26 Dec.
Van de Weyer en Vilain XIII gestuurd had)(118) een nota,
die dreigde de aansluiting met Frankrijk uit te roepen.
Ziehier dit stuk:
Brussel, 31• December 1830.
Gedwongen dolor de 'moeilijkheden: tegenover het" Congres
en de natie, diø lijdt onder een te langen stilstand van den
handel, van de werkhuizen en ~ral van de ko.olmijnen,
acht het Voorloopig Bewind zich 'verplicht aan de Conferentie te Londen te verklaren dat, zoio de 1Vibigendhéden niet
onmiddellijk de vrijheid der Schelde,. het bezit van Zeeuwsch
Vlaanderen, Maastricht en Luxelml)rurg, Zooials -het «au het
Koninkrijk der Nederlanden toebehoorde, waarborgen,' het
enrniogelijk is een slaat te ylorimen, zonder aanleuning bil
Frankrijk. Het Vootloopig Bewind meent dus de Mogendheden bp 'de Conferentie van Lionden Vertegenwoordigd, er
te 'moeten bver verwittigen dat, Om de noodige. bewegingsmogelijkheid te beletten,..h,ét zelf in het koirte bijna zeker er
toe verplicht zal wOrden de aansluiting bal Frankrijk uit te
roepeni indien de Mogendheden deze noodzakelijkheid niet
vhorkomen, doior spoedig pen openhartige en vfollédige beslissing te treffen, niet enkel wat betreft de onafhankelijkheid,
doch io.-)k wat betreft de ongeschondenheid van het Belgisch
grondgebied, en de vrijheid van de vaart op de Schelde, die
slechts verzekerd kan *orden door aan Vlaanderen den
linkeroever van dezen strio,oim als grens te gevel. Van de
\Veyer en Gendebien zullen deze nota vertrouwelijk of officieel mededeelen, Itaar,vOlgens liet nioOdig
(get..) "Graaf Felix cie Mériode, JOIly, Ch.'. Rogier, J. Van
der Linden. (119)
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Denzelfden dag schreef graaf de Celles, ondervoorzitter
van de Diplomatieke Commissie naar Van de Weyer: Wij
moeten den hertog van Nemours als koning kilken, on onze
fenalhankeliikheid erkend zien, of -wijf Worden er toe _gedwongen, de wenschen van het violk, die gaan naar annexatie,
te erhoorern . >5 (120).
Den 2 Januari ontving Alex. Gendebien een brief van het
•Vborloopig Bewind, waarin verklaard werd dat het de antexatie zou inbeten afkondigen. 's Anderen daags qchreef
hij volgenden brief aan Sebastian':
Parijs, -3 Januari 1831.
Ik heb de eer aan Uwe Excellentie een 7afschrift te sturen
van een zeer belangrijk stuk dat ik gisteren ontvangen heb;
het was vergezeld Van een brief van heer graaf de Celles,
naam van de Diplomatieke Commissie, en van het afschrift
van den brief gericht aan 11. Van de .Weyerf te Londen. Uit
die dokumenten blijkt het, dat de gang .der gebeurtenissen
zo° dringt, dat een spOedige en afdoende beslissing van Frankrijk ce:1 dringende noOdzakelifflibid 'Wordt. .
.
Wij zullen weldra door géweld het patriotisch verlangen
naar Frankrijk moeten onderdrukken, en ons dienáválg.ans
blootstellen aan een burgeroorlog, zoo Frankrijk er niet Oe
besluit, de wenschen der Belgen -in te willigen en een zoon
van 1. M. de kroon te laten aannemen. Welk ook hot besluit
moge wezen dat de Fransche regeering nieleng, .het is onont-;
heerlijk dat het spoedig en voor goed genomen wordst_i want
net ergste voor België is die toestand van onzekerheid waarin
het ~keert » (121).
Strastiani antwoordde denzelfden dag: « Mijn antwoord
op den brief, dien dij mij .de eer aangedaan hebt heden te
schrijven, is zoveel Ie gemakkelijker, daar de Kon;rtg zelf
de goedheid gehad heeft het u te geven, den dag dat gij hem
werdt voorgesteld. Frankrijk aanvaardt niet en ve niet aan-
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vaarden, dat België bij zijn gebied gewiegd worde. Zijne
Ma festeit kan aan den hertog van Nemours niet toe-si:dan den
wensch der Belgen te vervullen;
De zaken van België hebben wij behandeld met al de belangstelling, die wij zouden wijden aan de onze. Dat beginsel geven wij niet prijs. Onze gevoelens van hoogachting en
genegenheid ten uwen opzichte zijn even rechtzinnig als
onveranderlijk. Dat België ons, zijn ware vrienden, zijn vertrouwen' schenke, en dat- het nooit vergete, dat • de natuurlijkste en rechtvaardigste wenschen en begeerten niet altijd
vervuld worden i dat onderhandelingen • aan den gang zijn
en tijd vergen. dom .de natuur der zaken zelf. Bedaar het
ongeduld van uwe medeburgers: het kan hunne zaak schaden. en hen in een henarden toestand brengen, waar geen
uitkomst your te vinden ware» (122). .
Denzelfden dag schreef Mex. Gendedien aan de Diplomatieke Commissie: « De koning, geraadpleegd, heeft doen ant-•
Woorden, dat Frankrijk de wenschen der Belgen niet • kan
inwilligen, noch voor wat vereeniging betreft, iloCh voter de
verheffino tot den troOn van een "Franschen prins. Dat antWoord is vertrouwelijk; doch het zal, ~als men van heide
kanten overeengekomen is, een officieel karakter kunnen
aannemen zoel de toestand eischt, dat een officieele mede
deeling gedaan worde aan het Congres,.» (123).
Te Brussel werd het protokol van 20 December 'geweldig
aangeviallen. Gedurende drie dagen werd, 'het besproken
door het Voorloopig Bewind, samen met de Diplomatieke
Commissie. Eindelijk werd den 3 Januari een nota opgesteld
en naar Londen gezonden. Het antwoord luidde. ongeveer als
volgt: dat de cOmmissarissen naar 'Londen gezonden, voldoende onderrichtingen ontvangen 'hadden om over alle Belgische zaken gehoord te worden; dat zij de- Conferentie niet
onwetend konden laten over de toestanden, waarin het Helgisch volk verkeerde. Het scheen onmogelijk dat dit land

een onafhankelijken staat vormde, zot) niet onmiddellijk de
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vrijheid der Schelde, het bezit van den linkeroever van dezen show; de geheele provincie 'LimbUrg en het Groot-Hertoddotm. Luxemburg,• uitgenomen de betrekkingen met de
Duitsche .Confederatie, toegezeid werden1124).
Denzelfden dag werden het protokol van 20 December en
het antwoord van het VOorloopig Bewind aan het Congres
medegedeeld. de Celles, die de Diplomatieke Commissie voorzat tijdens de afvvezigheid van S. Van de Weyer, voegde er,
als bevestiging op een vroeger . bezwaar, aan toe, dat
« geen enkele mededeeling, geen, enkele zinspeling zelfs was
gedaan geweest betrekkelijk de keus van een vorst, en dat niets
toe liet te veronderstellen, dat de ;gedachte bij. de Mogendheden opgekOmen was, het voorrecht van het Congres op *dit
punt te belemmeren » (125).
P5rsoin antwOordde daarop: « onze diplomaten hebben eerst
geloochend, dat er besprekingen geweest waren, betreffen&
de keus van een hoofd voor .den nieuwen Belgischen Staat;
daarna verspreid over onze banken toen zij met elkander
geen( tverleg konden 'plegen, wilde elk op zijn beurt zich:
verdedigen, waar niemand hen aanviel, ten minste niet voor
wat slechte inzichten of omkooperjj betreft; de eene beweerde te geLoven dat in de Conferentie te Londen, er mogelijks.
was gesprbken tover de 'keus' van een staatshoofd Noor Belgiè, dat ten andere, zoo -dit niet gedaan «was geweest, hiji
wenschte, dat het zou gebeuren...
Een andere bevestigde als zeker, dat Frankrijk den hertog
van Reichstadt en den hertog van Leuchtenberg afwees »(126).
de Celles en Le Hou verklaarden, dat het in elk igeval dringend noodig was, voor de vergadering om zonder uitstel tot
de keus -van een staatshoofd over te gaan. Rodenbaeh .nam, de
gelegenheid te baat en stelde voor, zonder uitstel in de secties hot onderzoek dier zaak aan te vangen. « Het land .),
zei hij', « is verontrust, een buitengewone beroering heerscht.
Het Voiarioopig Bewind verliest dagelijks aan 'macht en aan
invloed. Het Congres zelf wordt van traagheid beschuldigd.
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Dagelijks verwijt men het zijn niet-eindigende besprekingen.
Laten wij • de pareren den tijd niet om zich te ersterken » (127).
Voioraieer naar Londen te vertrekken had Van de Weyer
het volgende gezeid: « Wij; ~ten- het niet verheimelijken:
wij' staan 1124%* igrbote moeilijkheden; liet land is op het punt
om bus te ontsnappen; de partijen roeren geweldig; liet orangisme gaat vooruit; de onzekerheid van onze toekomst voert
er iedereen naartoe. De rninste beweging ten vourdeele van
het "huls van Oranje zou onze Zaak -bilitengewhon bemoeilijken en zou Rusland, dat 'alleen staat in het gelitAof aan de
mogelijkheid om het vorstenhuis te .herstellen, veel hoogere
tischen doen stellen. Het moet gedaan zijn, 'en daarbe is el'
slechts -één middel: een vorst te verkiezen. Van aVoind vertrek ik naar Lönden met deze gedachte » (128).
In België waren toen twee partij:én, .de -orangisten, antiFranschgezinden, die het herstel van het Keninkrijk der Nederlan.cien wilden of ten minste de verheffing van den prins
van; Oranje op .den Belgischen trOion, en 'de Fransch:e pnrtlf,
Of • de. réuniönisten (vereenigingsgezin.den), die "de aansluiting
van België bij Frankrijk( of ten minste de suzereiniteit V!im
Frankrijk over België* wilden,- doOr de keus van -den liertbg
van Neniours. De eerste partij yas. in wezen nationaal, de andere in wezen anti-national. De Géntsche nijveraars en de
Antwerpsche kooplieden betreurden het- oude stamhuis, dat
zooveel gedaan had 'Moor hen; Verviers en andere -Flaatsen
uit het Luiksche en het Henegouwsche zonden .petitiën ten
gunste der vereeniging bij Frankrijk. De rep.ublikeinsche -minderheid vermengde zich dikwijls met de partijgangers der
vereeniging van België met Frankrijk. Het. eenige middel. om
de omwentelaarspartij te redden voor een verpletterende nederlaag was het onmiddellijk verkiezen van eenkoning (120.
Den L's Januari *vroeg Ch. Rogier, dat het Congres In.
voltallige Commissie zou vergaderen, opdat hij er de hooèdringendheid van het voorstel Rodenbach zou kunnen bewijel4

zen. De vergadering Was onbeslist: de eenen Fteanden het
voorstel Rogier, de anderen wilden, . dat de verklaringen van
het .Bewind in openbare zitting zouden verstrekt werden.
Eindelijk werd er beslist, dat het 'Congres denzelfden avond
in geheime zitting zou bijeenkomen (130). Rogier verborg zijn
genegenheid niet voior de Fransche .partij, die aanvaardbare
(plausibles), zelfs sterke beweegredenen . kon aanvoeren; doch
hij erkende; dat de meerderheid der Belgen vijandig stond
tegenover de annexatie. Volgens hem .Lwas hiet dringen de hoop
der partij, .die vijandig 'gestemd was tegenoer de Omwentelaars, te niet te doen door het verkiezen van een koning. Dellwarde sprak zich uit voor Frankrijk, omdat daar de reden
tot de. omwenteling 'was. geweest eh. Lie Hon verklaarde, dat
de vereeniging met Frankrijk dit land in gevaar zou br'éngen
en de omwenteling .doen ineenstorten. S.urmont de Volks'berghe
en de GeAache bestreden de aansluiting. De graaf de eelles
herinnerde er aan) ,.dat Frankrijk én de annexatie én dei kroon
voor den 'hertog, van, Nemours afwees. Na een stormachtige
bespreking, die vier uur duurde, werd de hoogdringendheid
der motie Rodenbach aanvaard (131). Verscheidene secties
van hét Congres hadden, bij ontstentenis van den hactIm van
Nemours, de hogen gericht op pi...ins Otto, tweeden zoon van
koning Lodewijk van Beieren(/32). .
Terwijl die besprekingen het Congres beroerden, ging
Alex. Gendelien te Parijs naar Buitenlandsche. Zaken. [Tiji
vond er Seba. stiani, somber, droevig en slecht si,eind. e Zijt
gij ziek, generaal? » — « Ja, en zeer bekommerd; Btlgié, veroorzaakt ons grooten last ». « Ik dacht integendeel dat het
uw zorgen verlicht had, door. de vioorwacht der coalitie te
vervangen en haar de sterkten te ontnemen, die Frankrijk
zooi 'bedreigden ». — « De sterkten! gij hebt niet. aens mannen
genoeg 'OM ze alle te bezetten » (133).
Eeni.ge dagen nadien vroeg Tialleryrand dan ook aan Pal.merston de toelating om Philippeville en Máriernbourg te annexe er en (134).

Te viefi.• uur 'ontving Gendebien een koerier van de biplomatieke Comknissie die hem verzocht den Franschen. minister
te p!Osen Over de staatsgrenzen en den ~gelijken keuá van den
jongen: prins Otto, die een prinses van het huis van Orleans zou kunnen huwen. De gezant verhaastte zich "om bij;
Sebastiani terug te keeren. Te negen uur teekende hij de
bijzonderheden van het !onderhoud op. Op de eerste- vraag
had de minister geantwoord, dat hij! de Belgen zou; steunen
in de bespreking over hunne grenzen, wanneer zij het recht
langs hunnen kant hadden, en 'dat hij geen enkele tusschen,
komst zou dulden, die zou pogen hen tot grondafstand
dwingen. Wat de tweede vraag betreft, Sebastiani had heng
de verzekering gegeven, dat de keus van prins Otto van
Beieren, dooi. de regeering van Louis-Philippe 7011 aanvaardt
Worden, en hij had er bij:gevoegd, dat bil op het huwielijksviJor-;
stel van den toekomstigen koning van België met prinses;
Marie d'Orleans zou ingegaan werden (135).
Reeds in September had Gendebien onderhandeld met generaal barion Fahvier, die met eer Athéneá. Verdedigd had
tijdens den Grieksch.en onafhankelijkheidsoorlog, en had han
aangeboden het bevel te voeren °vei- de muiters. Tijdens zijn
del de zending te Parijs .boOd hij het opperbevel van het Belgische leger aan dezen generaal aan. • Den 6 Januari 1831
schreef hij aan Ch. Rogier: « Generaal Fabvier is nog steeds
en meer dan ooit ter onzer beschikking. Hij zal naar .B(igié
komen in de hoedanigheid die gij wilt; doch ik meen, dat
men hem het opperbevel zou kunnen aanbieden, of een belangrijken bevelspost. Hij zou een sterk aantrekkingscentrum
vormen. Firmin (Rogier)en ik, wil raden u aan, ernstig over
dit Ontwerp te beraadslagen en ons aanstonds bericht te
sturen » (136).
Tien 6; ontving Gendebien afschrift der mondelinge wededeeling, den 3 Januari door de Diplomatieke Commissie
gericht aan de Conferentie van Londen. Daar hij i ongesteld
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nas, "belastte hij Firmin Rogier het antwoord der Commissie
ter kennis- te brengen van Sebastiani(137).
Firmin Rogier, die Franschman was zetels zijn ~ede!,
na de zending Volbracht te hebben waarmede hij belast
was, besprak het Vraagstuk der annexatie van België.
— Gij weet* wel, zegde Sebastiani, welke beweging
er ontstaan is in verscheidene onzer provinciën ten. voor-.
deele van Frankrijk; van alle kanten stroomen petitiën naar
het Congres toe om aansluiting te vragen; in den schoolt der
vergadering onzer vertegenwoordigers spreekt een talrijke
groep zich daarvioor uit; zo.o deze de overhand behaalden,
zou de Fransche regeering voortgaan. neen te zeggen en Ons
niet te willen?
-- Mijnheer, antwoordde de minister, deze aansluiting, die
wij nvesschien even vurig als de Belgen begeeren, is echter
onmogelijk. NOodzakeiijker Wijie zou er ben algemeene o"orkg

uit volgen.. nooit zou Engeland er in toestemmen. De oorlog,
die wij zouden moeten voeren, zou uw schoon land versyotsteri
en in gevaar brengen, hetgeen we veroverd hebben door onze

lnatste revolutie. Wij. Moeten er aan verzaken. Zoo België
ziCh aan ons kwam aanbieden, of ons een onzer prinsen tot•
konip;g vragen, hoe lastig het ons ook zou vallen te weigeren,
toch tonden wij het doen. Niets kan de regeering van dit
besluit afbrengen.
— Doch Zoo de republikeinsche partij
ten onzent de over.
hand betaalde?
— Nooit zoudt gij erkend worden door de Europeesche
Machten, en men zou spoedig een aanleiding vinden om in
uwe zaken tusschen te komen.
-- En zoo de stemmen zich vereeniáden op een Belgisch
burger om hem op den troon te verheffen?
De Mogend:heden zouden zulke keus met bijna evenveel
ongenoegen zien als het uitroepen van de republiek; en uwe.
hoop Noordeelige handelsverdragen te bekomen zal zeer
lijk te verwezenlijken vallen. Dat de meerderheid van uw
2.17

Congres, bezield door hét gezond oordeel en de wijsheid die
het tot Mig toe geleid hebben, een keus. doe die door al de
oude staten van Europa onmiddellijk kan gioe,c1 gekeurd worden. :Prins Otto is, gek« ik', de man dien gij: hebben moet,
en Rusland zelf, niettegenstaande zijn verwantschap met het
huis van Oranje, zal niet lang wachten hem, te herkennen.
Nog denzelfden nacht, teil uur, schreef Firmin Rogier een
nauwkeurige samenvatting v:an dit onderhoud aan graaf de
Celles, • ondervoorzitter der Diplomatieke Commissie !138).
In den morgen van 8 Januari ontving Gendebien bericht
van het Congres. Zijn vrienden, ‹Terschrikt door de 'sboutimoedigheid der aanhangen :van. den . prins van Oranje,
allerhande kuiperijen, door de pogingen bij het leger aangewend, nodigden hem uit terstond terug te keeren om de
•eenen nieuwen mcitd, de anderen nieuw betrouwen • te
geven. 4 Er valt geen oogenblik te verliezen, schreef hem zijn
broeder; een oud-gediende, die vele vrienden bij het leger
bewaard had, en wist wat er vanw:.:e sommige bevelhebbers
beraamd werd. Komt 'onmiddellijk, zonder een uur te verliezen; alles valt aan duigen ».
Gendebien 'ging rond den middag naar Suitenlandsche
Zaken om afscheid te nemen van Seblastiani.
Op onze vorige besprekingen zal ik niet terug komen.»,
zr.gde Gendebien hem « doc,h welk antwioord hebt gij gegevea. op de belangrijke mededeelingen die Firmin Rogier
ti deed, eergisteren? Vatten we samen: vereeniging met Frankrijk is onmogelijk, dit begrijp ik. Doch wij • moeten afzien van.
den 'hertog van NemlOurs, van prins Leopold van SaksenCoburg, van een inlandschen koning, van een republiek! Wie
raadt gij ons aan? prins Otto van Beieren, een prins van
Napels, twee kinderen? »
In den loop van dit laatste onderhoud zei Sebastiani, zeer
opgehitst, Woedend aan. zijn tegenstander: « Zoo Saksen-Goburg een voet in België zet, zullen wij hem' op -kanonschoten
onthalen » (139).
,
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liet was klare en duidelijke taal, zegt Freson, en Gendehien was ter dege verwittigd.(140).
Gendebien vertrok denzelfden dag nog «naar Bruss'el, waar
hij" aankwam den 10 Januari, 's avonds (141).
Den 8 Januari besprak het Congres de schikking der grondwet die aan den koning verbiedt tevens hOofd te zijn van een
anderen staat, zonder toestemming der twee Kamers. Pirmez,
afgevaardigde voor Charleroi, vroeg de afsch:afffing .van dit
artikel, daar hij zinnens was te stemmen voor Louis-Philippes
d. 1. voor de annexatie,(142). « Louis-PMlippe, koning der
Franschen -tri der -Belgen, schijnt mij de sterkste band te
zijn, waarmede men de twee volkeren kan vereenigen zander
hunne vv edertijdsche nationaliteiit aan te randen... Door deze
spontane en duidelijke daad van genegenheid,. Maken wik hip
zekere wijze • tot het onze het oirioverwinnekke Franscht
leger, dat van verlangen brandt om onze rechten le verdedigen... :Het afschaffen -der tolgrenzen tusschen de twee
landen is het noodzakelijk gevolg Van de eenheid van leider...
De omwenteling is in gevaar gebracht zoo de massa een vergelijking instelt tusschen haar tegenwoordigen toestand en de
stoffelijke welstand dien zij genoot onder het Hollandsch bewind, want voor de massa is de beste regeering degene die

haar voedsel verschaft » (143). .
In tusschentijd dook een nieuwe kandidatuur op, en zij
had weldra een groot getal aanhangers. Het was deze van
Auguste-Charles-Eugène-Napoleion, hertog van Leuchtenberg
geb. i Dec. :1810, te Milaan), oudsten zoon van Eugiare de
Beauharnitis en prinses Ainalia van - Beieren. De hertog van
Bassano, oude en getrouwe dienaar van Napoleon E. hrad
reeds eenigen tijd vroeger de aandacht van baron de Stassart op 'dezen 'kandidaat gevestigd. Deze had geantwoord
dat de zoon van prins Eugène al zijn genegenheid 1-iezat,.
dochdat. de Belgen nauwere banden wenschten met Frankrijk en dat, zoolang het hem zou vrijstaan te hopen de twee
landen onder een schepter vereenigd te zien, hij geen an2191

dere plannen loon steunen. Dos& toen het klaar bleek dat
Louis-Philippe de knoon van België niet zou aanvaardén,
noch voor zichzelf noch vo' een zijner zonen, had de Stassart de keus'svan den hertog van Leuchtenbierg vioorgesteld
aan verscheidene partijgangers van een quasi-vereeniging main
België met Frankrijk (144).
Iii de gedachte van den ondervoorzitter van het Congres,
die een der kopstukken der Fransche partij was, moest de
keus van den hertog van Leuchtenberg een stap zijn naar
de vereeniging van België bij Frankrijk. « Sehoonzo:on van
den koning der Fransehen », schreef hij, ziou de nieuwe
koning der Belgen (d. i. de hertog van Leuchtenberg) de
Eleckste steun zijn van den troon van Louis-Philippe. In ge-.
val van oorlog (en een oorlog schijnt mij: onvermijdelijk) zot,
men hem kunnen aan het h!oofd plaatsen van een Fransch
leger langs den overkant der Alpen; zijn naam zou toovermacht uitoefenen; spoedig Meester in Italië zou hij' er den
troon beklimMen... Wie zou er zich dan ,nog tegen verzetten
dat België onder denzelfden schepter als Frankrijk zou geplaatst worden? Deze combinaties moeten u niet onmogelijk

voorkomen, heer hertog, die zooveel wondere gebeurtenissen gezien helt en Zelfs zoo dikWips hebt medegeholpen om
ze te vérwezenlijkeai » (145).
Een lid der middensectie, Lebéau, bewees, .dat het noodzakelijk was officieel het gedacht der Fransche regeering te
kennen over dit nieuwe plan; de Celles, ondervoorzitter der
Diplematieke Commissie schreef den 8 Januari, te 4 uur namiddag aan den Belgischen zaakgelastigde te "Parijs, om hein.
te bevelen het. Fransche ministerie te polsen. « Het • is onmithaar », schreef graaf de Celles, « dat ik uw antwoord
hebbe Dinsdag, 11, »rond tien uur 's Morgens, 't is te zeggen
over zes en zestig uren, zoo het kan ».
De koerier van de Diplomatieke Commissie kwam den 9
Januari, om 4 's namiddags, te -Pal* aan. Daar Gendebien
vertrokken was naar Brussel, was het .Firmin Rogier die het
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schrijven van de Celles ontving. Hij begaf zich onmiddellijk
naar den minister voor buitenland, schreef om half twaalf
's nachts de bijzonderheden van dit Onderwerp op en
antwoord kwam hij de Diplomatieke Commissie aan, den 11
Januari, te twee uur 's morgens.
Om half een kwam het Congres bijeen om de keus van
een staatshbold te bespreken. de Celles las onmiddellijk het»
schrijven van Firmin Rogier Moor:
Aan heer graaf de Celles, ondervoorzitter der Commissie voor buitenlandsche betrekkingen.
Parijs, 9 Januari 1831, 11 1/2 uur 's avonds.
Heer graaf,
Heden avond iom vier uur is uw schrijven dd. 8 mij toe,gekomen, en daar het antwoord dringend was, begaf ik mij
bmniddellijk bij den heer minister van Buitenlandsche Zaken.
Op dat ()Ogenblik was hij in raadszitting blij den koning.
Het Belgische vraagstuk, naar hij mij zegde bij zijn terugkeer, is er lang en ,grondig besproken, bij' zoover dat de
laatste beslissingen van de Fransche regeering en de uitdrukking van haar inzichten, haar gedachten, haar begeerten,
betreffende onze zaken, kersversch is en slechts van enkele
uren geleden dagteekent.
Nadat ik aan M. Sebastiani kennis gegeven had win den.
Inhoud van . uw schrifven en van de bijgevoegde nota betrekkelijk den. hertog van Leuchtenberg, antwoordde de minister: « dat van alle plannen het otnaangetnuainste, het nadeeligste misschien, dit was niopens den hertog van Leuchtenherg:; dat de Fransche regeering het zekerlijk noch steunen noch goedkeuren kon; dat Zij' nooit erin Zou toestemmen
hem te erkennen als vorst der B'elgen, ent dat inen het 'bijoa
als een uitgemaakte zaak mocht aanzien,. dat de Engelsche
regeering daaromtrent zoioals Frankrijk gesteld was; dat men
er zich te vergeefs tou, mede paaien, dat de koning der
•
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Pranschen een zijner 'dochters Zou willen uithuwelijken aan
een zoon van Eugène de Beauharnais; dat zulk huwelijk
Molt zou geslbten worden; dat men zich bedrbog zoo •men
'dacht, dat de bonapartisten.partij niet meer in Frankrijk
inigeworteld was; dat zij integendeel heden ten dage zeer te
vreezen was (146); dat België, bestuurd dOor den hertog van
Leucttenbbrg, een brandpunt zou worden waar alle driften
der aanhangers van Napoleon zich zouden bbtvieren, en eindelijk dat Frankrijk, in plaats van zooveel betrekkingen mogelijk met ons aan te knoopen, verplicht zou zijn slagborgnen
op te richten en zich van ons te verwijderen ». Daar ik aandrong en deed opmerken dat :door de keus van Leuchtenberg,
er kans bestond de zoo uiteenloopende stromingen van
het Congres saam te brengen en tot pen spoedige en afdoende uitslag te geraken die, ziooniet, ver verwijderd bleef,
wat het land aan twist en een beklagenswaardige verdeeldheid zou 'overleveren, antwoordde M. Sebastiani mij: «- Ik
zou met. echte droefheid zien, dat uw land niet tot het
uiterste de kalmte en de eendracht zou bewaren die uwe
omwenteling .zoo scholám gemaakt hebben. Het Congres en
de Belgische Natie zijn ongetwijfeld vrij de keus te doen,
die hun belieft in zake den prins dien zij zullen roepen .om
hen te besturen. Doel zoo zij een keus doen die Frankrijk
om eenige reden als vijandig moet aanzien, .moeten zij wel
indachtig zijn, dat zij alle voord.eelen van goede nabuurschap
met haar verliezen en zich van een machtige vriendschap
bercoven
ik meende toen aan M. Sebiastiani te inbeten vragen of
deze beslissing 'betreffende den hertog van Leuchtenbierg 'onherroepelijk was en Of zijne woorden een officieel karakter
droegen, tlat mij toeliet deze over te brieven. « Ja zeker
hernam hij, « en gij. zult er over oordeelen ». Toen deed hij
zijn secretaris roepen, en dicteerde hem voor M. Bresson een
brief, dien ik met dit schrijven verzend en waarin de inzichten van "de • Fransche regeering betreffende een Ontwerp_
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van vereeniging met Frankrijk, de kandidatuur van cfén hertog van Nemours, en deze van den hertog vaan Leuchtenberg
klaar en uitdrukkelijk, uitgesproken zijt. M. Bresson is,
meen ik; gemachtigd u dien brief- mede te deelen, die - ten
andere niets anders behelst dan .hetgeen ik u heden geschreiven heb. Het is ongetwijfeld met zulke bedoeling dat M. 'Sebastiani dien brief in mijn tegenwoordigheid dicteerde.
(get.) Firmin Rogier. (147.)
Bresson, Fransche Commissaris van de Conferentie van
Lenden, en secretaris van het Fran.sch gezantschap te Londen(148), had in den voormiddag aan de Celles den brief.
overgemaakt dien Sebiastiani in tegenwoordigheid van Rogier had doen zenden, en die aan den Belgischen koerier
toevertrouwd was geweest. de Celles las dezen brief voer,
«middellijk na dien van 'Rogier.
Aan den heer graaf de Celles, ondervoorzitter van de
diplomatieke Commissie.
Brugsel, 11 Januari 1831.
Heer graaf,
Vernomen hebbende oenige dagen geleden, dat een deel
van het Congres er aan dacht zijn keus te vestigen op( 1Vf. den
hertog van Leuchtenberg als vorst van Belgié, heb ik gemeend de regeering van den koning te moeten verwittigen.
Haar antwoord is me verleden nacht toegekomen; zij laat
geen den .minsten twijfel bestaan nopens hare opvatting over
de keus die men voorheeft; Zonder dat men mij kunne Leschuldigen de ber a adslagingen van hei Congres te willen
dwarsbomen, komt het .'mij' nochtans voor, dat' ik u niet kan
in onwetendheid laten b'etreffende de opvatting van den koning en zijn regeering, die denken dat de keus van M. den
hertog van Leuchtenbierg België in .groote moeilijkheden zou
brengen; dat deze prins ongetwijfeld niet zon herkend war23

den door de Grootmogendheden, en in geen geval 'door
Fr ánkrijk.
ik voeg hieraan toe, heer graaf, delf, daar Z. M. herhaalde malen zijn meening heeft laten kennen niet toe te
•temmen noch in de inlijving van België bij Frankrijk, noch
in de verkiezing van. M. den hertog van Nemours, het aandringen om -sommige dezer afgehandelde vragen opnieuw
voor te brengen, geen anderen uitslag zou hebben dan België
te beroeren en de Europeesche vrede, diè Z. M. wil bewaren, in gevaar te brengen.
Ik bid u, heer graaf, in deze mededeeling alleenlipi een

nieuw bewijs ic willen zien van de ware belangstelling vanwege den koning en zijn regeerin.g voor de zaak van België.
België zal nooit trouwer vriend hebben dan den koning der
Fransehen; .de raadgevingen, 'die hij aan de Belgen geeft
zijn om zoo -te zeggen vaderlijk; hij wil geen anderen invloed
uitoefeneh dan dengene die dog driften stilt, de waarheid aan.
Fint en naar een achtbaar en nuttig doel richt.
Aanvaard, heer graaf, de hernieuwde uitdrukking mijner
hioogachting.
• (get.) Bresson. (149)
Sebastian;, zegt De Lannoy(150), die daarin akkoord ging
met Louis-Philippe zooals blijkt uit een brief, dien hij den
39 December aan Talleyrand schreef, wilde de annexatie
van België. DOch hij dacht, dat men Europa er niet zou
kunnen toe brengen deze annexatie goed te keuren. Dit verklaart waarom ij Met veel vertoon deze :annetatie te Brussel van de hand wees, terwijl hij in 't geheim stappen deed
te Londen lom. ze te verwezenlijken.
Na voorlezing der brieven van Firmin Rogier en Bresson.
begon hee-Congres de bespreking over het voorstel der middeniectie om vier commissarissen te benoemen, gekozen in.
den sch'oot van het Congres; twee zouden naar Londen gezonden worden en twee naar Parijs om te onderhandelen,
bver alles wat betrek zou kunnen hebben op de verkiezing
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van het staatsholofd, de staatsgrenzen,. de verbonden en de
handelsbelangen. De commissarissen naar Parijs gezonden
moesten in het bijtonder belast worden de kroon van België
aan te bieden aan den hertog van Nemours, en zoo diens
verkiezing onmogelijk bleek, de verbintenis van een prinses
uit het huis Orléans met ::het toekomstige staatshoofd te
bewerken (151).
Deze besprekingen, voorbereiding tot de verkiezing van
het staatshoofd, namen drie zittingen in (11-13 Januari) en
lieten de sterkte zien in het Congres, van de partij, die België bij. Frankrijk wilde inlijven.
Een afgevaardigde voor Mons, de Blargnies, voerde de
eerste het woord om liet vOorstel der middensectie te steunen. Hij wilde aan 'de -commissarissen naar Parijs gestuurd,
last geven den troon aan te bieden aan Louis-Philippe, die
te Brussel een onderkoning zou aanstellen en de Belgische
grondwet aanvaarden (152). «De natuur heeft gewild.», zioo
sprak hij,« dat België een deel van Galliè was; tusschen Frank.
rijk en België bestaan banden van taal, gewhonten, eischen
Ivan handel en gemeenschappelijke ,verdediging... De echte
politiek van Louis-Philippe moet hem aan den Rijn voeren
en dit zal hij niet lang kunnen miskennen... Zoo België up houdt een der sterkten van de Nioordermbigendheden en
van Engeland te zijn, .worden wij een aanhangsel van het
.Fransche koninkrijk; niettegenstaande het ijdele vertoon van
onze oorlogsvestingen, keeren we terug tot G'allié en breiden het uit tot aan den Rijn » (153).
Volgens Juste had deze rede van de Blargnies de aandacht
der vergadering geboeid (154). De gedachten, die hij 'vooruit gezet had, werden .gesteund dor andere afgevaardigden
der :Waalsche • provincies, onder meer door de Stassart, afgeraardigde voor Namen en vooral door de afgevaardigden
Oor Verviers, Lardinois, Lavignon en David.
Baron de Stassart zegde: (Het plan dat ik ontworpen
,. de Mambad gedurende de Octobermaand, en waa rvan 111
1830-15
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nies met zeer veel talent ons de takijke voordeelen heeft
aangetoond, zöu wel over veertien . dagen geen utopie
meer Z412(155).
tardinds, afgevaardigde voor, Verviers, sprak aldus:
Mijne meening is bekend; ik stem heelemaal in met de
gedachte van een vereeniging met Frankrijk, met behoud
van eigen grondwet en eigen binnenlandsch bestuur. Doch
de welbekende wil van Lbuis-Philippe, de woorden zijner
ministers, alles zegt ons, dat Frankrijk ons niet wil! Ik antwoord dat, alleen onder politiek oogpunt, wijt volstrekt onmisbaar lijn aan Frankrijk en ik 01 nooit geloioven, zoioliang
er geen authentieke akte van formeele weigering is, dat
de Fransche natie ons uit hare familie zoiu stoioten ZOO wij
haar de armen reiken » (156).
Davignion, afgevaardigde violor • Verviers, zegde: « Het gin
niet meer, Waals men zei, eenige inwoners die de vereeniging met Frankrijk vragen, het is een bevolking in haar
geheel »(157).
David, afgevaardigde voor Verviers, voerde aan: « De
aardrijkskundige ligging 'Man. België, tijrn politieke nifverheids-, handels- en landbouwhetrekkingen, de gewoonten, de
gebruiken, de zeden der inWoners; hun liefde voor vaderland en vrijheid: ziedaar alle bestanddeelen van het samenvoelen, dat Belgen en Franschen tot 'ffin volk maakt; m. a. w.
ziedaar wat de drang der natuur iiitmaakt die ons medesleept naar dit edelmoedig volk. Het is als gevolg van dezen
natuurdrang, dat de inwioners yan Vorviers, waarvan ik de
eer heb burgemeester te zijn, u Veen smeekschrift toegezonden hebben om de yereeniging van. België hij' Frankrijk te
vragen, het is gedreven door dezen 'om stoo te zeggen onweerstaanbaren drang, dat onze medeburgers wenschen uitgedrukt hebben, door het ,grootste deel der Belgen gedeeld.
Nochtans hebben eenige leden vandeze vergadering, alsOok een Brusselsche krant, die ~als' een kameleoen dikwijls van kleur verandert, zich vermeten te zeggen dat die
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wensehen niet vaderlandslievend waren, dat zij die ze gevormd hadden slechte. burgers en zelfzuchtigen waren.
Welnu! op dit gestoelte kom ik verklaren, dat ik er gier lap
ga, dezelfde wensehen met uilige medeburgers te deelens
dat ik innig overtuigd ben (en elke ware vaderlander die
van elk persoonlijk voordeel afziet, en voor. zijn vaderland
een vast, Onveranderlijk geluk begeert, zal mijn "gedachte
deelen) ik verklaar, teg ik, dat Zij' heel wat redelijker zijn,
dat zij heel wat juister politieke beginselen aankleven, degene die deze wenschen vormen dan degene die ons tot
koning willen geven een kind, gestut doOr een zwakke N:Jgentie. Het eeuwig liedje, de heilige, banale opwerping der
tegenstrevers van deze -vereeniging, is de bedreiging :net een
algemeenen oorlog. Raar ziet gil niet dat, afgezien zelfs van
deze aansluiting, dat deze onafwendbaar en 'nabij is? Laat
Ons aan den koning der Franschen een afvaardiging zenden, gekozen ;onder de Congresleden, en dat hare rending
zij te' vragen of de aansluiting van België bil Frankrijk niet
te verkrijgen is voior het °ogenblik, en aan Louls-Phitippe
de kroon als koning der Belgen aan te bieden, om ben te
besturen volgens hunne grondwet en de waarborgen die zijf
zich gegeven hebben » (158). . •
Verscheidene sprekers vonden het jammer, dat noch in,
lifivin,g noch' unie igoigelijk waren.
Graaf de B'aillet, afgevaardigde van Nijvel: « De brief van
Firmin Rogier, die !ons hier werd medegedeeld, meldt ons
'dat NI de Sebastiani verzekerd heeft aan Gendebien, dat
een Oorlog alles zou kunnen in gevaar brengen in Frankrijk.
Ware het niet op zonderlinge wijze onze erkentelijkheid
bewijzen &tor het, tegen zijn wil, in een Oorlog te verwikkelen? » r159)
Charles Rogier, afgevaardigde voor Valk: « Te midden de
uiteenloopende gedachten staat toch' een feit onbetwistliaar
overeind: het is ons levendige en: bijna algemeené genegenheid voor Frankrijk.; ons hart trekt ons •daarliee.n. Och!' wie
•
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zou er zijn genegenheid ontzeggen- aan dit edelmoedig volk,
dat ons aanbiedt met hem te deel:en de weldaden van zijnbeschaviing en zijn handel, zooveel politieke, militaire, burgerlijke en letterkundige beroemdheden? Van zijnen kant
bemint- Frankrijk ons: allen voelen Wij de behöefte het te
raadplegen als- een zekeren vriend, in wien wijtalle vertrouwen mbeten stellen. Voor allen die sedert acht dagen de
oogen geopend hebben aan het licht der .diplom'atie, is het
klaar dat Frankrijk doet wat het kan om olorlo. g te venni.deni en 2100 het ons zegt: Ik kan u geen prins schenken, en
Ik wil niet Weten van aansluiting, dan moeten wij het wel
gekorven » (160).
Joseph Lebeau, afgevaardigde voor Luik: « Een der achtbare sprekers heeft gewetensvol en met talent de voordelelen bewezen van de vereeniging van België" met Frankrijk
onder den schepter van Louis-Philippe. Zoo dit ontwerp van
vereeniging mij niet onuitvoerbaar voorkwam, zou ik mij
er by aansluiten met geestdrift, wei overtuigd, dat er geen
beter middel bestaat om onze glorierijke ~wenteling te ein.digen. Doch wanneer ik zie dat de besluiten van Frankrijk
tegen de vereeniging 'en tegen de verkiezing Van den herits
van Nemours zijn, en dat de verklaringen der ministers in.
dit 'opzicht 4310 uitdrukkelijk zijn; wanneer ik zie dat de koning zelf' zulke verklaringen aflegt, wanneer deze verklaringen in de Kamers, in het aanschijn van Europa, herháald.
worden, dan denk ik niet dat er Moet aangedrongen worden: vereeniging is onmogelijk ».(161).
Alex. Gendebien, afgevaardigde voor Henegouw : « Ik meen
bet Congres te moeten doen opnerken dat, zoo het zenden
van 4n commissarissen vokr:doel heeft hetzij eenvoudig
de vereeniging van België met Frankrijk te vragen, hetzij
de kroon aan te bieden aan Z. M. Lbuis-Rhilippe, hetzij zijn
zoon als koning der Belgen te bekomen, ik meen te moeten
Opmerken, zeg ik, dat deze stap nutteloos is: ik ben 'vertuigd, dat zij geen andere uitslag dan een weigering zullen
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bekomen... het is, de vrees voor een algemeenen oorlog, de
vrees als heirsclituchtig uitgekreten te worden, die Z. Mr.
Louis Philippe belet onze wenschen in te willigen; doch de
gebeurtenissen kunnen de politiek van het Fransche ministerie wijzigen,- en in dit opzicht kan het zenden van een
commissie nut Opleveren » (162).
Bartbelemy. afgevaardigde voor Brussel: « Eerst. wilt gij!
Frankrijk en Frankrijk wil u niet. Ken heeft .er over "gesproken een beroep te doen op het Fransche volk! Mijne heeren, ik beschouw zOoiets als een misdaad. Wil inbeten niet
alleen onszelven inzien en wat ons zou kunnen passen in
den toestand waarin wil verkeeren; wij !Meten 'Ook den-,
ken aan de belangen van Frankrijk. Ik zou dus als rustver
stoorders van Frankrijk zelf aanzien degenen, die een vereeniging, op dit ioiogenblik onmogelijk, voorstellen » (163.).
Charles "Le Hon, afgevaardigde voor Doornik: « Ongetwijfeld zouden onze afgevaardigden een "nutteloozen Stap doen,
zoo zij aan den koning van Frankrijk gingen zeggen: Sire,
de • afgezant van ons Voorloopig Bewind heeft ons inedege
deeld dat' gij; om iosorlog te vermijden, noch onze vereeniging
%Moet aanvaarden noch een uwer tonen als koning geven;
doch het Nationaal Congres, denkend dat gif meer tegemoet;.
komend zoudt zijn voor hem ~dat het de natie vertegen.
wobrdigt, heeft ons tot u gezonden om u hetzelfde verzoek
te doen » (164).
Felix de Mérode, afgevaardigde vhor « Frankrijk, dat oorlog, deze geesel der vrijheid, wil vermijden,
laat u weten dat het de verkiezing van een Belersche prins
goedkeurt. Laat Ons voortgaan 'Volgzaam te zijn "aan de
vriendenstem van Louis Philippe zelf en van het edel huis
dat hij regeert... Zoo ik mij" hier kan verzetten tegen de vereeniging met Frankrijk, dan is het zekerlijk niet, rocials
sommige 'achterdochtigen het. zich zouden kunnen inbeelden, omdat mijn godsdienst mij aanzet volledige versmelting
met onze buren te vreezen » (165).
-
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Henri De Brouckere: « Wat is de uitslag geweest der inliatingen. door het VoorIoopig Bewind en de Diplomatieke
Commissie ingewonnen? Wij" hebben vernomen dat er van
ten vereeniging van België met Frankrijk of van de verkiezing van een Fransche prins geen spraak kon
Maar, zegt men, vd.j zullen officieel de weigering van den
koning der Franschen kennen. Och, mijne h.éeren, wat wilt
gij meer officieel, meer duidelijk dan den brief gisteren aan
de Diplomatieke Commissie geschreven &Mor den Franschen
afgezant? Ik zal er bijvoegen (dit zijn de woorden van
Bresson) dat, daar Z. M herhaalde malen de mténing uitgesprek-en :heeft niet 'te zullen toestemmen in de vereeniging
van België met Frankrijk, noch in de keus van M. den "hertog van Nemours, aandringen om deze afgedane zaken wederobi op te werpen, geen ander gevolg -zou hebben dan
België te beroeren en den vrede in Europa, die Z. M. wil
bewaren, in gevaar te brengen.. Volgens ben der achtiSare
sprekers zouden onze afgevaardigden aan den• koning .der
Franschen voor oogen• kunnen leggen het voordeel, dat er
voior hem zou gelegen zijn in een volledige vereeniging van
België met Frankrijk of in de verkiezing 'Tan den hertog
van Nemours Om den' troon. van België te bezetten.. Kan
men ernstig denken dat, om het waar be- lang van Frankrijk
te kennen; de koning der Franschen en zijn ministers onze
voorlichting noodig hebben? » (166)
•
'Baron de Pelichy van Heurne: « Wat mij betreft, ik kleef
de meening der middensectie niet aan en denk dat deze
stap heelemaal nutteloos is; en, inderdaad, welke rol zouden onze afgezanten aan het Fransche hof kunnen vervullen.? Wat zouden zij kunnen aanvoeren? Sire, gij komt
door tussekenkomst van uwen minister roor Buitenlandsche
Zaken ons te verklaren dat, niettegenstaande uwe rechtzinnige gehechtheid aan ons,- niettegenstaande den allergrootsten voorspoed,' dien gij ons toewenscht, het u on.nlogetijk
is <me wenschen in te willigen om de rust en de vrede

van uwe staten niet in gevaar te, brengen. Nochtans; Sire,
moe' gij dit doen :• liefde der Belgen vraagt het, de gesteltenis van uw vo. lk vergt het » (167).
Deze annexionistische verklaringen vonden een geweldigen weerklank in Frankrijk, waar ze de annexionnisten7
verlangens streelden; Vier dagen nadien herinnerde generaal
Lamarque op het spreekgestoelte van de Fransche Kamer
der afgevaardigden, dat het besluit van W vendemiaire, j.aar
IV,. ciblor hetwelk de Conventië België ingelijfd had, nog van
kracht was 16&), en Maugnin riep uit: .« Waarom dan België beletten Fransch te worden? België kan niet bestaan
zonder Frankrijk. Wat 'mij' betreft, ik beken, dat naar mijn
vol deel België altijd Frankrijk is » (169).
Dc partijgangers der inlijving en der unie hadden twee
welsprekende tegenstrevers. L. Jottrand, afgevaardigde voor.
Brussel, bewees, steunende op de landsgeschiedenis dat, sedert de verdeeling van Karlemanjes rijk, de Belgische na-.
tie molt had willen opgaan in de Fransche. België is dikwijls door Frankrijk veroverd geweest, doch altijd gelukte
bet er in zijn vrijheid opnieuw te verOveren. Na de overwinningen van koning Lodewijk XIV, en toen Frankrijk
door zijn wapenen een macht veroverde, die het sedert
slechts onder Napoleon nog bereikte, waarom bleef ons land
in de macht 'van onze Zuiderburen alleenlijk gedurende den
tijd, ongeveer noodig om het door hunne legers te laten
doortrekken bij het heengaan en het terugkeeren? Waarom
scheurde in 1813 geheel Europa opnieuw België tos van
Frunkrijk`t Het zijn de volkeren-torlogen, die in Europa
Josh' anden elke maal Frankrijk ons ingepalmd heeft of gepoogd heeft. in te palmen, die het voornaamste bewijs le.
veren, dat het onmogelijk is België bij' dit uitgestrekte rijk
in te lijven » (170).
de Geflache, afgevaardigde voor Luik; bestreed insgelijks
de inlijving: Deze vereeniging zou voor gevolg hebben een
Furopeeschen oorlog gevoerd pp Belgisch grondgebied, ten
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koste van België. Het is niet, !omdat deze woorden in den
brief van Firmin Rogier voorkomen dat ik ze aanhaal. het is
omdat zij in den grond der zaken zelf liggen, en omdat
de geschiedenis de waarheid ei- van getuigt, sedert er spraak
is van Enropeesch evenwicht En hebben wij ten slotte lie tang by een vereeniging met Frankrijk? Is Frankrijk geIukkiger dan wijl Zie toe Nole men er de politieke vrijheid
er: de godsdienstige verdraagzaamheid beschouwt; zie töe
hoe het er gesteld is -niet de van onderwijs, Iniet
az provinciale vrijheden, die het nog steeds afwacht. Staat
het niet meer onder de dwingelandij van zijn prefecten,
zobaIs ten tijde van NapOleon? Zijn de grondslagen zelf
van de nationale vertegenwoordiging en. van het pairschap.
er niet een onopgelost vraagstuk? Ofwel zult ge verlies en
winst 'moeten deelen, ea vOor het loogenblik schijnt dit laatsté ver hét kleinst Want zich inbeelden, zio0als men verondersteld heeft, dat wil met Frankrijk zullen' verecnigd
Zijn ouder den schepter van Llouis-Philippe en dat !lil ons
zal besturen volgens den Belgischen grondwet, dien wil
gepast dordeeIen ons te geven, Zooiets heeft in der waarheid.
geen antWoiord nOodig » (171).
Terwijl de meerderheid van het Congres inlitving of unie
vroeg, dacht de waarlijk-vaderlandsche, anti-Fransclie en
Oranjegezinde partij-er »aan Willem prins van Oranje op den
trbon van België te plaatsen, en aldus • onder • een anderen.
vorm het' prachtige koninkrijk der Nederlanden te herstellen.
Een afvaardiging an• ingezetenen uit Brussel, Antwerpen,
Gtnt 'en Brugge was te Londen aangekomen, niet'adressen.
waarin negentig duizend burgers uit de Zuidelijke Nederlanden het verlangen naar de, regeering van den prins van
Oranje, die in 1815 de vereeeniging van Bel.gen en Hollanders
met zijn bloed bezegeld had, als .den algemeenen wensch
van België uitdrukten (172). Als antwoOrd op deze verzoekschriften was een manifest dd. 11 Januari verschenen, in
hetwelk 'de prins verklaarde, dat uit de .mededeelingen uit
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de voornaamste steden en uit verscheidene gouwen van
België aan hem gestuurd, op Slaande wijze het vertrouwen
bleek, dat een groot deel der natie hein. schonk.
1Déze gevoelens », "zegde hij:, « kunnen -algemeen worden
WO mijn inzichten en bedoelingen voldoende begrepen worden ». Die inzichten en bedoelingen deed hij. kennen. Hiji
beloofde dat het verleden, voor -zioover het hem betrof, vergeten z'oude zijn; JA verplichtte zich geen enkel onderscheid
tusschen de personen te maken tengevolge van politieke da-.
den.. hij beloofde bovendien blijvende zorg te zullen besteden om aan de KathJolieke Kerk en .aan hare bedienagrs
de zorgvolle bescherming der regeering te verzekeren, en
ze te omringen met den eerbied der natie (173).
Den 12' Januari besteeg Maclagan, afgevaardigde vflor
Oestende, hét spreekgestoelte om de kandidatuur van den
prins van Oranje te verdedigen. Doch wanneer hij diens
naam uitsprak, brak een geweldig rumbier uit, dat vwseheidene minuten aanhield. De Voorzitter riep spreker tot de
orde terug, doch deze hield stand en riep met donderende
stern : « Tussehen den prins en ons staat slechts een besluit. Dit besluit worde ingetrokken! » Maclagan daalde
daarna van het spreekgestoelt, te midden het gehuil der
vergadering (174).
Den 13 'Januari besloot het Congres met honderd zeventien stemmen tegen twee en zestig, dat het geen oommissarissen naar dan vreemde zou sturen (175).
Toen diende C. Rodenbach een nieuw voorstel in,. in. hetwelk hij verzocht, dat het Nationaal Congres eindelijk een
vasten datum zou stellen voor het verkiezen van den. vorst.
Een ander voioir.stel van Duval de B'eaulieu beciogde de Belgische conimissarissen, bij de Conferentie van Londen afgevaardigd, stellige bescheiden over alles wat op de keus
van het staatshoofd betrekking had, ten spoedigste te doen
inzamelen en aan het Congres over 'te maken (176).
Den 19 Januari gaf Raikem lezing van het verslag der
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middensectie, belast met het onderzoek der voorstellen betreffencie Verkiezing van een staatshoofd. Zit stelde voor, die
verkiezing op 's anderendaags te stellen en zich daarmede
bezig te houden giet uitsluiting van elke andere zaak.
Lebeau, afgevaardigde Voor Luik, legde onmiddellijk een
ontwerp Van grondwettelijk besluit neder, door 'hetwelk het
Congres 'hertog August van Leuchtenberg tot den troon van
België roept. « Zoo wij Frankrijks vriendschap witlen bewaren », zegde hij, « moeten wiji ons wenden, niet tot het
Fransche ministerie, dat uit .zijn aard zeer onvast is, doch
tot de Fransehe natie zelf; en van allen die Wij kunnen
verkiezen is er niemand voor wien Frankrijk meer genegenheid "heeft en die minder gevaarlijk is. Oh! zoo bet ging
om een Engelsehen prins, de prins van Saksen-Coburg 14.jvoorbeeld, de afkeer van Frankrijk zou .zoo ver gaan hern
uit te sluiten. Waarom? Omdat Frankrijk of Engelschen ot
Duifáchen invloed zou vreezen,,, terwijl 'voor den .herbog
geen afkeer bestaan kan, Want. deze keus is in niets vijandig
aan Frankrijk » (177). Letbeau zegde nRg: « Ik geloof voldoende mijn afkeer voor den oorlog uitgesproken te hebben;
ik geloof voldoende de gen e' nheid,. die mij naar LouisPhilippe trekt, tegen gegaan te hebben: de vereeniging van
België en Frankrijk onder _dien • volksgeliefden koning was
voor mij de schoonste droom; van dit ontwerp heb ik afgezien uit vrees voor oorlog » (178). — Het voorstel Lebeau werd naar de secties verwezen.
De vergadering beslOot daarna, met tachtig tegen vijf en
zeventig stemmen, dat de commissarissen, naar Parijs gezonden; belast worden zoo spoedig mogelijk inlichtingen in
te winnen over alles wat betrekking heeft •op de keus van
het Belgisch staatshodd, op het grondgebied, de handels.:.
belangen, de verbonden. Jottrand bestreed dit voorstel. In
het raadplegen van Frankrijk », zegde hij, "zie ik gevaar.
Frankrijk biedt ons slechts kandidaten aan, die het -voorloopige onder een anderen vorm kunnen bestendigen. Eerst
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bewapende het zich voor zijn verdediging, nu is het voor
verbvtering. Ik mep als getuige in, hetgeen gezegd wordt in
de. Kamer te Parijs, .hetgeen gezegd Wordt in de kranten.
Tijd Winnen; dit 'is zijn. 'politiek; op onze onafhankelijkheid
is .hdt gemunt » (179).
Denzelfden dag deelde de graaf van Aerschot, ondervoorzitter van de Diplomatieke Gontnissie, de beslissing van 'het
Congres mede, dat de Fransche regeering moest geraadpleegd worden over de verkiezing van een vorst, aan graaf
de Celles„ die sedert 17 Januari te Parijs verbleef waarheen
hij gestuurd was op voorstel van Gendebien Ms zaakgelastigde der Belgische regeering(180).De vergadering besloot vervolgens dat in elk geval ten
laatste den 28 Januari de bespreking over de verkiezing
van een vorst zou aanvang temen. Het Congres aarzelde
tusschén Nemours en Leuchtenberg, die in enkele dagen
tijds een gevaarlijk mededinger geworden was voor den
zoon van Louis-Philippe.
Het Fransche ministerie toionde zich onvermioeibaar ,om.
éene combinatie te weren, die het aanzag als een gevaar
voor het huis van Orléans en voor het rijk van Juli. Den 23
Januari las d'Aerschbt aan het Congres een brief voor hem
gestuurd door Bresson. Deze w0 den 21 Januari aan Bresson
gestuurd door Sebastiani. Hij schreef : De toestand in België "heeft opnieuw de aandacht .van den koning en zijn.
raad getrokken. Na nauwkeUrig onderzoek van alle vragen 'die daarbij opgeworpen worden, ben ik helast geweest
op *klare en duidelijke wijze de inzichten van 's konings
regeering mede te doelen. Zij zal niet toestemmen in de
vereeniging van België met Frankrijk; tij zal de kroon voor
den herrog van Nemiours niet aanvaarden, zelfs indien het
Congres ze hem aanb:ood. De regeering van Z. Mi zou in.
de verkiezing van M. den hertog van Leuchtenberg een combinatie zien, van aard ooi de rust in Frankrijk te verstoren.
Wij zijn niet van plan in het minste de vrijheid der Belgen
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in hun keus te belemm:eren; 'doch Wij: gebruiken ook ons
recht, door te verklaren op de meest uitirkukkelijke manier,
dat wij de verkiezing van den hertog 'van Leuchtenberg
niet zullen erkennen » (181).
Penzelfden dag van ijkt bErief,, aan Bresson, had gebástiani geschreven aan Talleyrand, die Frankrijk vertegenwoordigde op de Conferentie van Londen: « Wat de Belgen
vragen, wat de Franschen verlangen, -het is toch deze vereeniging, en weldra misschien zullen we niet meer in staaf
zijn deze te beletten » (182).
D:e Fransche regeering, steeds weigerend in name van
den hertog van Nemours, besloot, om: de kandidatuur van
den hertog van I",'euchtenberg te 'bestrijden, zijn. keus te vestigen hp prins Charles de Capone (geb: 11 Oct. 1.811), broeder • van Ferdinand II, koning van de Twee Sicilieèn, en
neef van de khningin der Franschen. Den 23 Januari kwam
te Londen tOe, graaf de Flahault, belast door Louis-Philippe
de kandidatuur van den Napelschentl prins aan te hevelen
aan het- Engelsche ministerie (183). Den 24 schreef graaf
de Celles aan graaf d'Aerschlot, iondervoorzitter der Diplomatieke CoMmissie: « Wat er Ook gebeure, vereeniging met
Frankrijk keent er niet. Reeds komen de afgevaardigden van
het Noorden en andere nijveraars er tegen op. Het is een
vaststaande, onwederroepelijke zaak. :•Doch met den prins
Charles van Napels en een Fransche prinses hebben wij
onze onafhankelijk, onze wetten, de bescherming van Frankrijk, een zeer voordeelig handelsverdrag_ Nog eens, de vereeniging met Frankrijk, al ware zijl gedaan door liet volk en
het angres in groep!, nog zou zij niet doorgaan ». (184).
Den 25 *Januari werd aan het Congres een ontwerp-besluit
vioiorgelezen, in hetwelk twee en vijftig afgevaardigden, aan
wier hbofd Surlét de Chokier stond, voorstelden den hertog van Nerniours te verkiezen. De meeste onderteekenaars
vertegenwoordigden Hen en het Luikerland. Onder .
hen waren Alex. • Gendebien, Gendebien (vader), J. B. Geilde236

biei (broeder van Alexander),. Barthélémy, (Alexander's
schoonvader), Lardinois, de Blarignies, Séron, David, Davignon, Pirmez, Le Iron, Pirson, baron de Coppin, graaf Felix
de Méroae, eh. De Rrouckere. Barthélémy, belast het voorstel, dat aan de vergadering voorgelegd was, te verdedigen,
stelde de verkiezing van den hertog van NemOurs als een
daad van vijandschap en ondankbaiarheld jegens Frankrijk
voor. Hij voegde er aan toe dat, na alle middelen gebruikt
te hebben om de kandidatuur van NemOurs te "weren, L'OuiáPhilippe er eindelijk zou kunnen in berusten zond= v an
hterschzucht beschuldigd .te worden. Dit voorstel werd naar
de secties verzonden (185).
Om. -de verkiezing van den hertog van Leuchtenberg te
beletten nam de regeering van Louis-Philippe haren toesvlucht tot bedreigingen. Den 26 Januari - schreef Sebastian;
aan Bresson: « Ik verhaast mij te antwoorden op uw brief
dd. 24'; De raad des konings,. die heden vergaderd heeft,
was eenparig over de noodzakelijkheid aan het Voorlopig
Bevind te verklaren, dat de Fransche regeering de verkiezing van M. den hertog van Leuchtenbérg tot koning van

België zon. aanzien als een Ajandelijke daad tegen Frank-;
rijk. In geval hét Congres, niettegenstaande deze vérklaring,
toch die keus zon doen, Zoudt gij' onmiddellijk Brussel verlaten (186).
Denzelfden dag dat Sebastiani dien brief schreef, vertrok
Bresson plotseling naar Parijs. Den 28 was Bresson te Bru.ssel terug en bij bracht de machtiging node Le beloven dat,
Zoo de kroion aan den hertog van Nemours aangebrodien
werd, dit in zijn naam door Louis-Philippe zou aanvaard
worden. Om de pogingen van Bresson te steunen, had de
Fransché regeering hem markies de Liawoestine toegevoegd;
deze was kolonel bil de ruiterij:, bloedverwant van maarschalk Gérard, en had tijdens de Restauratie de Zuidelijke
Nederlanden bewoond, waar 14! veel vrienden had (/87).
Niettegenstaande de officieele verklaringen der Fransche
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regeering, bevestigde markies de Lawoestine op gine " eer•
dat zijne zending goedgekeurd was en dat de verkiezing
van den hertog van Nemours door de Fran.sche regering
zou aanvaard wiorden (188). Graaf de Celles, zeer. tehuis in
het Paittis Royal(189), had den 27 geschreven aan Gendehien: «Vooruit maar, ge hebt ongetwijfeld mijn goedkeuring
ontvangen... Zoodus, men komt terug. tot hetgeen gij. twee
maand geleden gevraagd hebt. Het is buiten twijfel, dat de
openbare gezindheid in Frankrijk uw gedachte binnen kiort
zal doen zegepralen, en het wijste, het eerste van onze
voorstellen moet de voorkeur hebiben: Nemours » (190).
Firmin Rögier, sekretaris van 'het Belgisch gezantschap!,
schreef in een brief van 28" Januari aan zijn broeder Charles: « M. Bresson, dezen morgen om een uur aangekomeni,
vertrekt aanstonds. Deze brief, dien ik u door M. Bressen
stuur, zal misschien toekomen wanneer 'alles gedaan is. Zoo
Nemours verkozen wordt is het goed; too hij het nog niet
is, kan ik u slechts mijn laatsten brief bevestigen: vooruit,
verkiest Nemours met groot° meerderheid en stuurt een tal-.
rijke afvaardiging van het Congres naar Parijs. Zoo de idaning denkt niet te mogen votlmOndig aanvaarden, toch' • zal
hij niet uitdrukkelijk weigeren, doch hil zal de zaak • aan
de Kamers overmaken, die ongetwijfeld zullen aanvaarden » (191).
Een onverzien voorval steunde de piolitiek van Palais
Royal: de hertog van Leuchtenberg weigerde den troon,
dien hij aanvaard had den 12 Januari (192). De hertog van
Bassanh schreef inderdaad den 25- Jan. aan baron de. Stassart, dat prins Auguste geen kandidatuur kon aanvaarden
.wanneer Frankrijk zich er tegen verzette (193). De aanhangers
van de Leuchtenbérg, .1o. m.. baron de Stassart, besloten todh
de kandidatuur van dezen prins te handhaven (194).
Den 29 Januari stond pp. .de dagorde .van 'het Congres de
bespreking Over het benoemen van een .staatshoofd. De voorzitter stond op het Punt de bespreking te openen, 'toen een
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der sekretarissen, burggraaf Charles Vilain 'XIIIT, het spreekgestoelte beklom en een nieuw Pprotokiol voorlas, aan het
Voorlocipig Bewind overhandigd door de .Conferentie van.
Londen, en opgemaakt in de,titting van 20 Januarii het gaf de
basis der scheiding van België en Nederland aan (195.). TalIeyrand had slechts voorw
. aardeiiik dit protokol goedgekeurd.
In korte Woorden gezegd, herstelde de Conferentie Nederland In den toestand waarin "het verkeerde voor de vereeniging. Anders handelen, aan Nederland gróndgebied ontnemen dat het in 1814 bezat ingevolge oude rechten door internationale verdragen herkend, 'ware feitelijk ten Voordeele
der Belgen .een veroveringsrecht erkennen en onrechtvaardig Nederland benadeeligen, dat reeds bestond als onafha'nkelijken staat, lang VOotr de -yereeniging. Alle historische
redenen aangevoerd door de Belgen om Limburg en Lu.xem'burg te behOuden, waren niets dan vioorwendsels 'am het
te klaarblijkelijk omwentelingskarakter van hun weerstand
te verbergen (196).
De commissie, die mmiddellijk na de mededeeling van het
prOtokol van 20 Januari aangesteld werd, protesteerde er
tegen en verklaarde, dat het Belgische volk als gil grondgebied het Groot-Hertogdom Luxemburg, Limburg en de linker Scheldeoever aanzag(197).
De strijd tusschen de aanhangers van Nemours ,en van
Leuchtenberg duurde zes dagen (29 km. -3 Febr), en wes
zeer hevig.
Dé verovering van België, zegden de aanhangers van Nemiours, is in Frankrijk een vaststaand doel, waar de geheele
bevolking mede begaan is, waartegen zelfs de besten niet
bestand zijn. In 1815; zegt men, heeft Frankrijk `eeh dubbele
vernedering ondergaan: vreemde macht heeft .een koningshuis opgedrongen en het grondgebied verminkt. Tegen dezen
stand van zaken was de Juli-revolutie gericht; de vervallenverklaring van den oudsten tak der «Bourbons is slechts de
helft der omwenteling; om deze volledig te maken moet
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Frankrijk de RiIngrens .opnieuw bezetten. Diohrloopt de
hoofdstad en de departementen, treedt binnen in 'hutten en
paleizen, overal zal men zemen: wij zijn de slachtoffers.
van een berooving, België hoort ons toe. Met den hertog
van Nemours te verkiezen als koning der Belgen richt gij
tusschen ons en de Franschen een slagboom op van kieschheid, die u beter zal beschermen dan het Buropeesche even-.
wicht en onzen gordel versterkingen. Louis-Philippe zal er
nooit in toestemmen zijn zoon, noch zijn opvolger, zijn Mineder le onttronen. De veroverin,gsgedachte zal verdwijnen, de
eigenliefde zal voldaan zijn, want voor Frankrijk is het uitsluitend een zaak van eigenliefde (198).
Het is 'niet zonder reden dat de regeering van LouisPhilippe verontrust was over de kandidatuur van den hertog van Leuchtenberg. Onder dezen prins Zou België emt
centrum van kuiperijen worden, de .zetel van een 'voortdurende samenzwering tegen het koningschap van' Louis-Philippe, Oe verzamelplaats van alle Fransche mistevredenen,
Bitmapartisten eerst, onder welk masker ook de Carlisten kbmen zullen, die droomen van den terugkeer van den RidderKoning; eindelijk de republikeinen 'en de ontelbare partij
der zelfzáchtigen, wiens heerschzucht door -de omwenteling
niet voldaan werd, en -die hopen tijdens nieuwe woelingen
fortuin te maken. Zoo Leuchtenberg aanvaardt, valt. Drankrijk in België en verovert het; de verovering zal misschien
niet {ogenblikkelijk, niet onmiddellijk volgen, doch is envelmijdelijk, omdat uw keus Frankrijk slechts kan verbitteren tegen ons, en de geestesgesteltenis der Franschen om
dé Rijngrens te veroveren, versterken (199).
Nemiours, antwoordden de partijgangers van Leuchtenberg, wil zeggen Frankrijk, in het Oog van vier Mogendheden.
Het beteekent icinmiddellijken oorlog. Meent ge dat zij' gooi
betrouwen kunnen stellen OL dien « slagboom van kieschbeid » dien wij' volgens Niothlomb aldus tussch'en Frankrijk
en ons oprichten? Nooit zullen noch Engeland, noch de en240

dere groote Mogendheden loestemáen in deze keus. Reeds
bereidt een Engelsche vloot zich om Flortsmionth te verlaten,
gereed om onze koopvaardijschepen aan te vallen, Antwerpen on onze andere havens te blokkeeren. Lenchtenberg héteekent het keizerlijk stamhuis in het oog van het Orleanshuis. Onmiddellijke Oorlog is het niet, maar een reden van
verbittering tussehen België en Frankrijk. • Tusschen twee
kvvaIen moeten wij de minste verkiezen (200).
Zoodas in elk geval oorlog, onmiddellijk of uitgesteld,
doch onvermijdelijk, dit is het gevolg van de verkiezing tot
koning hetzij van 'Nemours, hetzij: van Leilchtenberg; gelgié
tm nogmaals de bloedige kampplaats zijn, de oorlog zou
nogmaals onze akkers verwoesten, onze steden vernietigen,
onze jongelingen wegmaaien, de heerschappij' der wet vervangen door de heerschappij der wanorde en der uitspattingen (201).
Te midden dezen noiodlottigen samenloop van omstandigheden dachten eenigen er aan de kroon van België aan te
bieden aan •aartshertog Karel van Obstenrijk, de roemrijke
tegenstander van Napoleon I. Men herinnerde er 'aan, dat
deze prins tot groothertog der Nederlanden verkozen werd
door het Congres
— van 1790, en men vroeg, dat het Congres
van 1830 deze keus zou bevestigen (202). «De vidorzichtige
man verklaarde 1a ron de Pelichy «van Heurne, afgevaardigde vOor Oost-Vlaanderen, « zoekt een haven om de'
klippen te ontgaan, die hem onontkoombaar schijnen, en om
den storm te ontvluchten. Ik meen deze haven gevonden te
hebben in de s verkiezing van een prins, onzer liefde waardig, die, 'omdat hij' niet in het minst ionwelkom 'is aan onze
bui.. en, kalmte, orde en geluk zal kunnen herstellen in den
schogg van ons vaderland. Deze prins is .aartshertog Karel
van Oostenrijk, broeder van den regeerenden keizer, een
prins die dei& zijn persoonlijke hoedanig,heden den eerbied
van zijn medeburgers en door zijn dapperheid dien van zijn
vijanden verworven heeft.
'1830-16
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Goed burger., voorbeeldige vader, edelmloedige eu dappere
prins, 'onzen 'godsdienst belijdend, met onze zeden 'bekend,
Wo zat hij onze .onalhankelljkháid moedig verdedigen; vrien4
der Belgen, die by • dikwijls ter Overwinning geleid heen,
en door wien hij zich altijd gaarne omringd lag, zo zal
zijn grOotste geluk bestaan in dit te bezorgen van degenen,
die hij in th hart draagt. In de hiooldstad herinnert men
zich nog, uit den tild boen hij een °ogenblik de macht bezat,
Zijn gehechtheid aan de Belgen, en zijn populariteit » (203).
Graaf de B er gey ck hIad den inbed (204) te vétklaren,
dat hij het jammer Mond niet voor den prins van Oranje te
kunnen stemmen: « Met zoloi te doen zou ik niet alleenlijk de
hOop koesteren stilaan Orde en rust te Zien herstellen ten
onzent, en Oorlog te vermijden, doch ik ion bovendien de.
zekerheid hebben te handelen in het goed-begrepen belang
van mijn land, evengoed als in dit van geheel Enropla; want
zoo tot vorst namen den prins van Oranje of zelfs een
Zijner Zonen, wil zonden de onmiddellijke goedkeuring en de
vriendschap van alle vreemde Mogendheden verkrijgen. Gfschioon gescheiden van Holland, Zouden wij toch terstond
de betrekkingen van gloed nabuurschap, door <inzeil handel
vereischt, herstellen. Ongelukkiglijk hebben • wij dengenen
afgewezen, die ons den olijftak der vrede kwam 7a'anbie4en.
Alhoewel steeds spijtig geen keus te kunnen doen, die het
geluk en den voorspoed van mijn land zou vérzekerd heb.
.ben, heb" ik besloten mijn stem te geven aan den aartshertog
van Oostenrijk, aan den ibrioeder Van een onzer vroegere
vorsten, aan een prins ,die reeds België bewoonde en die
een won van veertien jaar heeft; .aan een prins die dor zijn
talenten, zijn deugden, en de liberale gedachten, 'die hij aankleeft en immer aangekleefd ,heeft,- mij' voorkomt als een
der waardigsten om den ,yoorspioed te doen herleven ». (205).
NeMours beteekende in 'werkelijkheid de inlijving van België 'bij' Frankrijk. Verscheidene Congresleden hadden oip dit
gevolg gewezen_ J. B. Claes, afgevaardigde voor Antwer242

pen: De Mogendheden Zouden een stap in de richting van
aansluiting van België bij Frankrijk zien in het aanvaarden
der kroion van België door een zoon van Luis-Philippe.
En ik geloof dat zij zich niet zou.den bedriegen.; 'ook zijn het
deze mijner collegas, die onmiddellijke inlijving vroegen, die
zich- nu uitspreken voor den hertog van Nemburs » (2.06).
E. H-. JOseph Dèsmet, afgevaardigde voor Oost-VI aanderen : « In mijn hbedanighéid van Belg moet ik mijl nog heftiger verzetten, tegen een combinatie die in werkelijkheid
alleen een verbbrgen vereeniging met Frankrijk is; Wanneer
men -de besprekingen in de Franáche Kamer van AfgeMatirdigden leest, wanneer men de kolommen van de F ransche
bladen doorloopt, dan kan er daarover geen twijfel bedaan...
Geliikgesleld • met L'orreinen en Bketoenen, zullen wij; zelf
onze nationaliteit vernietigd hebben... Onder oogpunt van
vrijheid en onafhankelijkheid, wat zullen we aian de omwenteling gewonnen hebben met een Franschen koning? »
Markies de Ft ho d e s (Oost-Vlaanderen): « De hertog Van
Nemours is minderjarig; dit is een _ongeluk. Alle Mogendheden van EUropa zullen afgunstig zijn van het overwicht
van Frankrijk; wiens -.vassalen Wij In werkelijkheid zullen.
azijn. Onze prins zal nooit vrij zijt Het Fransciïe ministerie zal zijn raadgever Zijn tot aan de volledige inlijving »
E. H. Verdnyn (Oost-Vlaanderen): « Met den hertog van
Nenzurs schijnen drie zaken niet te ontwijken: een regentje, daarna de inlij!ving zonder . meer, en dan, ten .minste
dan,' 'Oorlog. Eerst de regentje. Want zoo men Opwerpt dat
het ons vrijstaat, wanneer wij den jlongen hertog tot den
troon roepen,- hem meerderjarig te Verklaren, dan antwoord
ik, dat (onze verklaring in niets zal vOorzien. Ouderdom en
rijpheid zijn niet van die Zaken, welke -dolor besluiten of
amendementen gegeven Worden; welnu elan regende zou voor
ons een staat van onrust medebrengen, een stap op den
weg der wetteloosheid zijn, en ik zal niet herhalen, dat
waarschijnlijk zooiets doior het ministee gewenscht Wordt;
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hetwelk, geloof ik, te hoog de weldaden aanslaat die het
ons bewezen heeft. Frankrijk wenscht ons als bondgenciaten, zijn ministers nOoit anders dan als • veroverden of als
ingelijfd hij het groote huisgezin. Doch dan is idok het evenwicht verbroken; de volkeren . achten hunne onafhankelijkheid bedreigd i Europa komt in _beweging en wij; of verborgen
door den glans door een groote en heldhaftige natie afgestraald, of deelende in hare tegenslagen, overwinnaars icif
overwionnen, wij zijn bijna evenzeer te beklagen » (209).
ijv e k e ri « Ik vrees, dat deze combinatie ,,Nernours)
Noor gevolg zal hebben vroeger of later, ons bij Frankrijk
lir' te lijven » (210).
. B air on O's y: « Ik voor Mij, ik twijfel er niet aan dat de
troonaanvaarding namens den hertog vian. Nerniours, het sein
zal tijn van den oorlog; want :de Mogendheden zullen er
niet kunnen in toestemmen aldus de macht van .Frankrijk
te zien aangroeien, wat de buren van België in gevaar brengt,
en er bestaat geen twijfel, dat binnen -kort het elang van
Frankrijk zal wezen. zijn natuurlijke • grenzen Weer te verkrijgen » (211).
Van Hoobi:ouckde grockreighem: «Geenvereeniging
met rrankrijk, dus geen hertog van Nemours, oud zestien jaar
drie maand en half, inderdaad teer goed opgevoed en bij:gevolg onmachtig om de onweerstaanbare invloed van het
vaderlijk gezag op Zijn jong hart al te vvijizen. Louis-Philippe,•
zijn hoogmogende vader, kan van een anderen kant niet
een politiek princiep verloochenen, dat sedert zioolang rijn.
eigen ministerie beheerscht: Rijn- en Schéldegrens verzekeren en aldus de onaantastbaarheid van Frankrijk, dat verstandig genoeg is om niet te pogen zelf dergelijke hinderpalen te overschkijden. -Modus, stemmen voor 'een Joon van
Louis-Philippe beteekent zelf, zooniet binnen kort, wat 'nog
twijfelachtig is, tenminste vOor de toekiomst, wat heelemaal
niet twijfelachtig is, de zachte helling voorbereiden, die
er toe inioet leiden onze nationaliteit, waarover wij zoo fier

zijn, te versmelten met de Fransc,he die wiij. niet willen ».(21.2).
So ttr an d: «Wie naar Frankrijk streeft is verplicht de
ciambinatie met den hertog van Nemours te slikken, als oni
hulde te brengen aan den wensch van de geheele natie naar
onafhankelijkheid »(2/3).
d e G c.r I ache (Luik): « De verkiezing-van den hertog van
Nemours; beteekent vereeniging met Frankrijk, daarover bestaat geen twijfel; zoo .verstaan het eenvoudig het grootste
deel der Fransche kranten en der sprekers in de Kamer -der
Afgevaardigden. Ik wil niet zeggen, dat gil geduren.de een of
twee jaar misschien, zoo de politiek het vereischt, hier geen
koninklijk kind ,:an. Frankrijk zult hebben met een Fransche
regentje en een klein Fransch hof; doch inlijving kan niet
lang uitblijven. De Fransche regeering, die de manie heeft
alles te centraliseeren, zal u niet in vrede laten genieten van
een grondwet, die gij zelf gemaakt hebt, van een grondwet,
die te vrijzinnig is, en waarvan de vergelijking met die van
Louis-Philippe te veel in uw voordeel zou zijn; en do stoffelijke belangen, over dewelke men nu zoo luid schreeuwt, zul.Jen a 'geen rust laten vooraleer deze vereeniging verwezenlijkt
is. Doch men veronderstelt dat de weerstand zou kunnen
komen vanwege dé Fransche regeering zelf. Een van onze
achtbare collegas, die ik u niet noemen zal,.doCh die nu leider tis van de financieele commissie, heeft u gezegd: Frankrijk wil de vereeniging niet, en de redenen daarvan vallen
gemakkelijk teraden: in plaats van te winnen zclu Frankrijk
bij de 1;ereeniging verliezen; de vereeniging zou den godsklop geven aan zijne lakenweverijen en aan_ zijn hoogovenbedrijf. Ja ik aarzel niet het te zeggen: afschaffing van alle
slagboomen is onmogelijk. Ik versta heel goed dat de Vereeniging zou kunnen schade doen aan sommige Fran.sche
nijveraars," 'eri. aan sommige boogovenbezitters en dat alen
cm hunnenb,ville eenige overgangsmaatregelen treft de
plotste verplaatsing van fortuinen te beletten; doch de vereeniging zou Frankrijk niet schaden, van het °ogenblik af
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dat België zelf Fransch zou worden. Want wat belang zou
liet hebben voio;r. Frankrijk rob Verviers grvoiorb'eeld rijk
werd ten nadeele van Lou,viers?! Dit zou het niets méér
schaden dan wanneer Liáuviers, Sedan oif Eibeuf verpletterde ab wij willen geschandvlekt zijn . in de °ogen van
Europa, vereenigen wil ons met Frankrijk... Hebt gif reeds
vergeten dat., terwijl zij ons de conscriptie 'en de rechten
terzelvertijde brachten, zij nibg naar ons het uitschot der
bevolking zonden om onze ambten te bbzetten?... «Zich met
Frankrijk vereenigen, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussclienpersolon, is in mijne iologen een daad erger `dan kiitider
het juk van Willem terug keer.en. Vier • millioen Belgen
moesten eindigen orp; den langen duur met de overhand te
behalen op twee minken Hollanders, doch eens versmolten met twee en dertig millioen Fransch:en zullen hun,
meest-gerechtvaardigde klachten gemákkélijk vei.clodfd worden » (214).
au Snick (Henegouw), verweet aan de partijgangers
van Nemours uitgekocht te zijn ( 215).
Ten anderen, de aanhangers. van Nemours staken liet niet
weg dat gr, dolor Nemiours te verkiezen, het protectoraa
't
of de suzereiniteit van 'Frankrijk over •Relgié beoogden. Bij
deze gelegenheid zien wij een echte stortvloed Fransch-aanbiddende gevoelens.
rl es It gi er (Luik): « Indien tijdens die dagen van
schande en ongeluk (regeering van Willem), wanneer de
ontmoediging tot de sterkste zielen toe begon aan le tasten,
eenige aanmoedigende stemmen ons hadden toegeroepen:
duld, dit alles zal eindigen. Frankrijk in wie, niettegenstaande
vroegere misstappen, gij niet opgehouden hebt te höpen,
Frankrijk dat ook vernederin;gen te wreken heeft, zal zich
vrijt maken. en zie, het komt p. aanbieden ziji heroverde vrijheden te deelen, en zijn driekleur Onder dewelke gijr zoo dikvvijis gestreden hebt, en de benijde -glans van zijn naam en
zijn glorie; zijn slagbocxm.en vallen voor uw voortbrengsels;
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zijn vlag zal ze op alle zeeën beschutten.; met Frankrijk zijt
gij voortaan geroepen om Europa te beschaven, dat gij veroverd hebt — wat een vreugdekreten Zouden deze profetische
stem begroet hebben!. Ik begrb dat ons volk dat, in den grond
der ziel nog dikwijls aan den Franschen tijd denkt, genegenheid 'voelt Moor een naam schitterend met herinneringen
aan Frankrijk (216); doch ik aarzel niet te stemmen voor
zijn mededinger, overtuigd dat hetgeen in Leuchtenberg behaagt, in NemOurs terug te vinden is » (217).
H i p.O.1 yte Vilain « Gij hebt te kiezen: aan liet
rinmachtig Engeland te behagen door de verkiezing Van zijn
laatsten kandidaat, en u zoo Frankrijk en Zijn legers op -den;
hals te halen; Ofwel koning Louis-Philippe verkiezen, en
u aldus door geweld verenigen met het zoete Frankrijk,
tcoals gij het zijt door genegenheid » (218).
WI ex. Gen debien (Mons): « Frankrijk alleen is ingesbgen,
geweest in engere grenzen sedert de omwenteling van 1789;
het 'bezit eene bevolking van omtrent twee en dertig millioen zielen; het verbond dat het zou a.angaan mét het vrije
en onafhankelijke België_ ziou het de hulp verschaffen van
vier miljoen zielen daaromtrent. Samen zouden de twee
staten ongeveer zes en dertig milltoen zielen vertegenwoor
digen... Met den hertog van Nemours hebben Wil geen Mirgeroárlog te vreezen, in minder dan tien dagen zal hij hier
zijn; en too .eenige mogendheid zich openlijk of door kuiperijen . wilde verzetten tegen zijn troonbeklimming, zOo, houden wij onmiddellijk hulp krijgen van Frankrijk, dat ongeveer honderd duizend man op onze grens liggen heeft » (219).
Charles Le liOn (DOornik):- « Het nattiurlijk verbond man
België Met Frankrijk berust op de zeden, de gelijkaardigheid
van politiek leven en stoffelijke belangen... Frankrijk, zoo het
het protectoraat over België aanneemt op de voorwaarden
door het Belgisch volk gesteld, -komt mij" sterker voor in zijn
tusschenkomst ten voordeele van Polen... Frankrijk spreekt
slechts over eenvoudige inlijving; Zijn afgevaardigden steunen

deze aanspraak, zoo Belgié zich zelf aanbiedt en de algèmeene
meening in Frankrijk is, dat wij eenvoudig weg begeeren
ingelijfd te warden. Welk is het beste middel om! aan Frankrijk te toonen wat giji wilt zijn? riet is de kroon aanbieden
aan den hertog van Nemlours, samen met onze grondwet:.
Frankrijk door te aanvaarden, richt in hem leen sterkeren
slagboom op tusschen ons, zoo is mijn ~ening, dan door de
keus van eenig ander prins » (220). .
T Ii onus (Marche): « De samenhoorigheid van den grond,
de talrijke handelsverbintenissen, .de sympathie in vele opzichten hebben een nauw verband tusschen Belgen en Fran-.
schen bewerkt. Ik deel zelfs de meezing van hen die. delikefn,
dat Frankrijk en België zusters zijn, dat zit niet kunnen ge-!
scheiden worden zonder dat beiden er. bij verliezen, het
eene de voorspoed .van zijn handel, het andere de zekerheid
van zijn grenzen. D.'e legers der twee vereenigde naties, Strijdend 'vin& hun vrijheid, kunnen het samenspannende Euro-,
pa uitdagen.... Aangevallen, zou 'abuis-Philippe ons oruniddellijk met Zijn verschrikkelijke sterkte beschutten. Didor
zijn znion zouden wij ten dubbelen titel in de Fransche familie opgenOmen .worden » (221).
D a v i gnon (Verviers): « Ik heb de eer gehad het u te
zeggen in een zitting, waarin hetzelfde ontwerp behandeld
werd; ik zal mijn stem kunnen uitbrengen 'op een prins, die
&lor Frankrijk aanvaard wordt, die ons een zekere kans
zal geven op een nauw verbond onmisbaar voor ons politiek bestaan en volor onzen handel... Weinig talrijk zijn zij
onde: ons die, tildgendoten der vroegere gebeurtenissen. niet
zullen bekennen altijd gedacht te heblien, dat wij èensdaags
naar Frankrijk zouden terugkeeren, hetzij • door verovering
en het recht van den sterkste, hetzij' vrij en zloor een
verbónd » (222).
Graai d'A er s c t (Brussel): «Hoe kunnen wij zulke
grobte verwachtingen verwezenlijken? Dioor een nauw • verbond met Frankrijk, met het liehond van 'onze nationaliteit,
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door deze te stellen onder de bescherming van een .groote
en. edelmoedige natie, van de goede trouw van den KoningBUrger, die ons een zijner zonen niet zal weigeren » (223).
Felix de Mérode: « Ik zal stemmen voor den prins,
die ons met de meeste zekerheid den steun en het verband
der Fransche regeering zal verzekeren. ...Zonder Frankrijk,
zonder de. genegenheid van zijn koning voor onze zaak, zou:
ik op dit gestoelte het woord niet voeren, ik zou op zijn
minst in ballingschap zijn » (224).
de B targnies (Mons): « Het lot van België is verbonden me. dit van Frankrijk; wij. 'hebben, Franschen. en Belgen, geleefd onder de Republiek, onder het "Dectoire, het
Consulaat en het Kéizerrijk; samen zijn wij' overwinnaars
en overwonnenen . geweest; Met hen hebben wil het juk van
het Heilig Verbond gedragen en vijftien jaar lang gezucht
onder het juk vaii schijnheilige koningen... Welnu, dit Frankrijk wien wij zooveel verschuldigd zijn, verklaart dat het
de keus van den hertog van Leuchtenberg als een vijandige
daad zou beschouwen; wij-kunnen hem niet nemen als koning... Ten slotte, zoo een kwade geest-de vernietiging van
onze natiionale eenheid en den ondergang van onze nijverheid heeft ontworpen, zal hij 'Overwonnen hebben; want
het minste ongeluk dat door de verkiezing van teuchtenherg
zou veroorzaakt warden ware het afscheuren der. Waalsche
provincies, die zich in de armen van Frankrijk zouden
werpen x (225).

E. Claus (Mons): « ZOo de ioiorlog niet te vermijden is,
sluiten wij ons aan bij Frankrijk; daar alleen- zullen wiji
eenheid van gevoelens' en genegenheid vinden; dat de glorierijke vlag van September Wappere bij de kleuren van Juli,
en we zullen nog de overwinning igeker zijn; ik zeg nog, want
Wil hebben niet vergeten dat, geleid door • den schitterendea
gloriekrans, die gedurende *vijf en twintig jaar de driekleur
en de keizerlijke arenden omringde, de Brelgisc•e krijgers
naar .de zege vlogen, en het recht verwierven een deel op
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te eischen der lauweren 'geplukt bil de Pyramiden, te Marengo, te Austerlitz, op de boorden van den; Taag en vian de
Meskowa. Vereenigd met Frankrijk zullen wijt het aan zijn
vroegere veldtochten herinneren, en wij zullen zien dat het
weerklank heeft in België, wanneer Men spreekt van 'roem
en •krijgseer » (226).
Seron (Philippeville): « Gelooft gij dat Frankrijk, dat
weldra zes honderd duizend man linietroepen onder de wapens zal h.ebben, gereed om op te rukken, zijn positie en zijn
macht niet kent?.... .GelOoft gij dat het nu zal dulden dat
de Pruisen langer Sarrelouis (227) bezetten, zijn Oostgrens
bedreigen door stellingen aan deze zijde van den Rijn en
een sterkte zooals Luxemburg?... Met ons vereenigd is Frankrijk nog veel sterker, en,, met Frankrijk vereenigd, .welke
vijanden hebben wij te vreezen? » (228)
De kandidatuur-Leuchtenbérg was gesteund dolor. een .aanzienlijke groep katholieken, die vreesden dat de verkiezing
van den hertog van Nemours, volgens de verklaring van
Felix de Mérode (229) als gevolg mede zou slepen het invoeren van « de dwalingen van het enggeestige en reaktionnoire liberalisme, dat in Frankrijk de bovenhand heeft » (230).
E. H J o S ep h Desmet : .«• Een even krachtige, misschien een krachtiger reden (dan vrees voor inlijving hij
Frankrijk) om mij te dwingen ,mijn stem 'te weigeren aan
den jongen hertog van Nemours, is het verlies onzer vrijheden, dat hij ons ongetwijfeld zou brengen. Reeds, zoo ik
niet verkeerd ingelicht ben, hebben de leden, die den jongen prins steunen, te verstaan gegeven, dat het nodig zou
zijn 41e reeds gestemde hoofdstukken onzer grondwet te herzien. Aan een eenvoudig gerucht hecht ik niet meer belang
dan het verdient; de toestan.d der vrijheid in het Frankrijk,
waarbij.' men ons wil inlijven, bewijst echter ten Volle dat
eeredienst-, onderwijs- en persvrijheid er ver van af zi.pj.
Werkelijkheid te zijn geworden in het koninkrijk van LouisPhilippe » (231).

Mar ki e's de Rhodes: Zioo wij een Fransche prins
hebben, zullen onze instellingen gezien en bekend worden.
in Frankrijk. Men zal de twee rondwetten in overeenstemming willen brengen, omdat er geen Pyreneën liggen tusschen ons en Frankrijk. De zwaksten zullen Moeten toegeven, • er. ik weet dat het reeds gezegd geweest is, hee) stilletjes misschien, doch luid genoeg om gehoord en herhaald
te worden 1 met eenige pennetrekken en eenige verminkingen
zai de grondwet, .die we zoo zorgvuldig opgemaakt hebben
sedert wij samenwerken, verminkt ~den.... Invloedrijke afgevaardigden spreken van ons reeds in de Fransche Kamer,
als van een klein Navarre... (232). Het bewijs van achting
en vertrouwen door de B!elgen gegeven 'het als koning een
Franschen prins te willen kiezen, schreef Le Temps », laat•
ons alleenlijk boe gevoelens van broederlijk medelijden uit
te drukken en rechtzinnige Spijt hun aanbod niet. te kunnen. aanvaarden » (233):
In den loop der bespreking over de verkiezing van een
vorst. kwam Lucien Jottrand op, tegen de inlifyingsvoorstellen door de Belgische regeering aan de Fransche gedaan.
« Eenc gedachte », wo sprak hij., « •eheerschte de sprekers
der Fransche Kamer die in de gedenkwaardige zitting van
2'7 Januari spraken. Deze gedachte is, dat de meerderheid
der Belgen de inlijving van ons land bijl "Frankrijk vraagt,
en dat ons veroveren zou zijn ons een dienst bewijzen. Deze
gedachte der Fransche afgevaardigden, bovendien door het
geheelé ministerie Sebastiani gedeeld, van waar komt zij'?
Het is, om Mijn meenin,g rech tuit te z:.,:gen, van de mededeelingen onzer diplomaten te Parijs »f(234).
Alex. Gendebien, lid van het Volorlolopig Bewind, antwoordde dat hij, tijdens zijn drie zendingen te Parijs, Weliswaar de
overtuiging had opgedaan, dat er in Frankrijk een « idée
fixe.; bestond, de grenzen van het koninkrijk te verleggen
naar den Rijn; doch hij' protesteerde op zijn eer dat hij
nooit, noch vanwege ziji land, noch uit eigen beweging de

inlijving had Voorgesteld, en verklaarde op Zijne eer en
geweten, dat hij gebolde dat noch een der Belgische
zanten te Parijs, noch een lid der regeering om inlilving
verzocht hadden (235).
De graaf d'Aerschot,• ondervoorzitter der Diplontatieke
Commissie, sprak in denzelfden zin (236):
'S Anderendaags protesteerde Chiarles Le • Hon, lid der
Diplomatieke Commissie, op zijne beurt: « Maar, zegt men,
in de Fransché Kamer is er ,alleenlijk spraak der inlijving
van België, en daarop Vroeg een spreker -ons, een spreuk
van M. Sebastiani aanhalend: Wie heeft die inlijving aak
geboden? Ik moet veronderstellen », voegde hij: erbij., « dat
het of het Voorloopig Bewind of de Diplomatieke Commissie
is. ' Men moet ongehoord gemakkelijk 'kunnen scheldw, ongewoon lichtvaardig kunnen kwaad .spreken om dergelijke
uitspraken te doen... Dat men mij een regel, een officieele
of officieu.se insinuatie toone, waaruit dit aanbod. zout
blijken (237).
« Men loochent », antwoordde Jottrand, idat. een aanbod
van inlijving van België bij Frankrijk door onze diplomatie
is gedaan aan de Fransche diplomaten; luistert naar •deze
wolorden. door M. Sebastiani in de Kamer der_ Afgevaardigdén
uitgesproken op 28 Januari: Ter nauwernood in het bezit
hunner 'onafhankelijkheid, hebben de Belgen laten verstaan,
dat zij' .deze niet konden bewaren, dat zij inlijving hij Frankrijk ensch ten » (238).
Van de 'Weyer kwam toen tusschen en meende, dank zij
het overwicht hem verzekerd door zijn hoedanigheid van
voiorzitter der Diplomatieke Commissie, Jottrarid te kunnen
doen zwijgen « Als voorzitter der Diplomatieke Commissie
zal ik zeggen, .dat de 'Commissie in de onderrichtingen gegeven aan hare agenten, nooit inbreuk heeft gemaakt noch;
op de besluiten van de Nationale 'Vergadering in het algemeen, noch op het besluit dat de onafhankelijkheid van
België vaststelt, in het bijzonder. Wanneer de onderhaude252

lingen met de Mogendheden zullen beéindigd zijn zal de
Commissie alle stukken onder uw "oogen brengen; de briefwisseling, de meest - geheime en meest persoonlijke -onderrichtingen zullen openbaar genaakt worden en gedrukt, en
noch ik, noch mijn kollegas vreezen deze proef: wij wachten.
met 'ongeduld den dag af, waarop wij al onze daden in het
klaar daglicht zullen kunnen stellen » (239).
Doch .Tottrand liet zich niet overbluffen door zooveel snoeverij. « Wel. » riep bij' uit, «. wij zullen zien 'of .deze stukken .em voldoende klaarheid zullen verschaffen om uit te
leggen, ik zeg niet meer de woorden van M. Sebastiani, doch
volgende passus van den brief den .11 Januari dom. M. Bres8011 (diplomatisch agent van Frankrijk). gericht aan K de
Lelies (ondervoorzitter der 'Diplomatieke Commissie): Ik zal
er aan toevoegen, keer graaf, dat, ...daar Z. herhaalde malen de rneening te kennen heeft gegeven niet toe te stemmen
noch de. inlijving van België bil Frankrijk, noch in de
verkiezing van M. den hertog van Nemours, het aandringen
(l'insistance qu'on mettrait) op deze afgedane zaken... Net
Is nutteloos voor mij verdere aanhalingen te doen » (240).
Niettegenstaande haar bedreigingen en den steun der
Fransc.háezinde .partij, vreesde de Fransche regeering voor
de Nerkiezin,g Van Leuchtenhérg, en den dag der stemming
nam zij haar toevlucht tot een laatste handigheid. Den .1
Febr uari had Sebastian' aan Bression volgenden "brief geschreven die aan het Congres medegedeeld werd den .3 'Febtuari:
« Indien gij, zooals ik het • verhoop, het protokol van 27
Januari nog niet hebt medegedeeld aan de Belgische reigeering, zult gij u verzetten tegen deze mededeeling omdat de
regeering. van Z. M. deze schikkingen niet aanvaard heeft.
In zake schulden zoowel als in. zake vaststelling der uitgestrektheid en der :grenzen van Nederlandsch en Belgisch
gebied hebben wij altijd gedacht, dat de medewerking en de
Instemming der • beide staten noOdig was. Dé Conferentie .án.
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Londen is een bemiddelingspoging 'en de wensch van den
koning is, dat rij nooit dit karakter vetlieze ».
De votorloopige (ad referendum) onderteekening weigeren
te .herkennen kwam neer op een afkeuren van het verloop
de: Conferentie; het was aan de Belgische regeering hoop
geien, dat Frankrijk haar in haar grens-eischen zou steunen.
« Om een vijandige kandidatuur te doen mislukken »,
schreef Nothomb, « had Frankrijk het Belgisch Congres voor
zich gewonnen door te weigeren de grondslagen der scheiding' te herkennen » (241).
De gevolgen van deze mededeeling waren noodlottig voor
de kandidatuur van den hertog van Leuchtenberg(.242). Vele
afgevaardigden zagen in de 'veranderde houding der Fran-.
sche regeering het teeken van .haar instemming met . de
kandidatuur van den hertog van Nemours (243). Deze opvatting werd "nog versterkt door Sylvain Van de Weyer die.
na het. schrijven • van Sebastiani volorgelezen te hebben, verklaarde, dat zijn innige en persoonlijke overtuiging was,. dat
Luis-Philippe den hertog van Nemours aan België zonafstaan (244).
Den Februari, in den namiddag, werd de sluiting van
de bespreking iover de verkiezing van *een staatshoofd ter
stemming gelegd 'en aanvaard. De Volorzitter kondigde dan,
dat men tot de stemming zou overgaan. Er waren 1'91 leden
aanwezig. De heaog van Nemours kreeg 89 stemmen, de
hertog van Leuchtenberg 67 en den aartshertog van Oostenrijk 35. Daar geen der kandidaten de meerderheid, d. i. 96.
stemmen behaalde, moest, volgens art. 5 van het verkiezingsbesluit een tweede stémiming !plaats hebben. Toen waren er
192 leden. De hertog van Nemours kreeg 97 stemmen, de hertog van Leuchtenberg 74 en aartshertog Karel Van Oostenrijk 21. Dienteng- evolge werd Z. K. H. Louis-Charles-Philippe
d'Orléans,• hertog van Nemours. uitgeroepen tot koning der
Belgen ( 245).
De acht afgevaardigden, wier stem aan den hertog var
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Nemours de volstrekte Meerderheid gegeven had waren baron de Stassart (Namen), Jacques (LUxemburg) en .Franeois
die bij. -de eerste stemming voor den hertog van L'euchten.berg gestemd hadden; en baron de Leuze (Henegouw), de
Béthline (Oost-Vlaanderen), graaf de Robiano (Antwerpen),
Van der Beien (Brabant), graaf Duval de Beaulieu (Henegouw) die var aarthertog Karel gestemd hadden (246).
Voor Nemours hadden gestemd. o. m. 'Surlet de Chokier,"
voorzitter van het Congres; baron de Stassart, ondervoorzittei..; Alex. Gendebien (247), Ch. Rogier, Felix de Mérode,
Van de Weyer, de Coppin, leden Van het Voorloopig Bewind; graaf d'Aersbhot, J. B. -Nothomb; Ch. L'e Hon, leden
van de Diplomatieke COMMissie; J. F. Le Hon; Davign.oa,
Lardinois, David, Cam. de Smet; Delwarde, Gendebien viader, Gendebien (broeder van Alex.), Barthelemy (schoonvader van Alex. Gendebien), die allen annexionisten waren.
Er dient opgemerkt, dat de groote meerderheid der af-.
gevaardigden van Wallonië, waar de aansluitingspartij.• zeer
machtig was, voor Nemours stemden. Wallonië was inderdaad vertegenwoordigd door 87 afgevaardigden (Hen3gouw 30,
Luik 10, Waalsch-Luxemburg 15, Namen 19, Nijvel- 3)(248).
Welnu, 58 dezer 'afgevaardigden stemden voor Nemours.
39 afgevaardigden die Vlaanderen- vertegenwoordigden, stemden ionk voior hem; doch men vergete niet, dat Limburg zoogezeid naar het Congres afgevaardigd had: 2 Walen' (graaf
d'Ansembtrg en Surlet de Cliokier), Franschen (J Fr. Hennequin en Ch. Desouvelles), Félix de Mérode, die het grootste
gedeelte van zijn leven in Frankrijk had overgebracht, en
twee annexionisten (Henri en C.h. De Brouckere)(249).
In feite 'had .het Congres met den hertig van Nemours te
verkiezen, de inlijving bijt Frankrijk gestemd. De aanstelling
van den prins beduidde slechts "een overgang naar de volledige inlijving. Daarover bestond geen de minste twijfel
in Frankrijk. Zoo verstonden het grootste deel der kranten
het, en zoo de sprekers in de 'Kamer van Afgevaardigden
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'had de Gerlache gezegd (250). Zoo vatte de Franáche regeering het op (251), en de Talleyrand, haar vertegenwoordiger
bij de Conferentie van Londen, wanneer hij. in een zijner
brieven sprak over « de inlijving van België bij Frankrijk
Of wat. op hetzelfde neerkomt, de verheffing van den hertog
van Nemours tot den"troon van "België »,(252). Dit vléeide
voort uit den aard der zaken zelf, uit de veroveringszucht
van het Fransche volk, uit het ultra-centraliseerende streven van zijn regeering. .Frankrijk zou België en den zioion
van Louis-Philippe behandeld hebben &logs Nápoléon Nederland; door zijn broeder bestuurd, behandeld had.
Terwijl het Congres volop .aan het dehatteeren was over
de koningskeus, hadden de Orangisten gemeend voldoende
sterk te zijn dm de prins van °taille tot luitenaDtgene.raal
uit te roepen, in afwachting van vfolledige scheiding. De ellende, gevolg van de Omwenteling, had menigeen tot nadenken gestemd. Reeds in November 11330 waren meer dan twintig duizend werklieden in de nijtverheidscentra Gent, Dalornik en Verviers werkeloos. Meer dan duizend werklieden
trokken in stoet aChter de Oranjevlag doOr Gent, roepend:
Lee de koning van Nederland! (253) Gok - elders. steeg,
met 'Je ellende, het verlangen naar herstel van vorige toestanden (254). Een politiespion meldde aan Van Maanen dat
twee derden der 'Antwerpenaars — meest uit de bezittende
klas; en eenige werklieden — Oranjegezind waren (255.). Van
blaanen vond een griootendeels juiste kenschetsing toen hij•
beweerde: Wet verlangen in Gent, Antwerpen, enz. is het
gevOlg van armoede, niet, althans. niet bij de menigte, van
gehechtheid 'aan Oranje », en daarom verzette hij zich tegen
herstelpogingen in eiken Vorm in België (256); en vele Hollanders deelden deze zienswijie, o. m. Van Zuylen(257). Dit
was echter niet de meening van koning Willem, die bijl zijn
opvatting bleef, een administratieve, geen volledige scheiding
Ie aanvaarden.
• Van Charles Morel, directeur der Algemeene Miaiatschappij.
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(& huidige Société -Générale) en vooral van Castillon, 3acretaris van de Maatschappij' van LuxenibiUrg, ging een poging
uit tot organisatie van het Orangisme. De Maatschappij: van
Luxemburg was een dochtermaatschappij der Mgemeene
Maatschappij, en beoogde in Luxemburg en in ee« gedeelte
Nair Namen' mijnen en groeven te ontginnen; 'Morel, Bearenbroek en minister van Gobbelschroy zetelden in den beheerraad (258). Castillon stelde zich in betrekking met graaf Alb.,
du Chastel, die de particuliere belangen van den prins van
Oranje te Brussel waarnam. Deze zou zich bélasten met'
het samenstellen van een .Gouvernementeele Oommissie, die
.de regeering zou overnemen; 'Castillon zou de mi1itair9 zijde
behartigen (259). Deze Verzocht toezegging van enkele voor:deden in zake tolrechteri en vrije vaart, in geval de prins
van Oranje aan het hoofd van België kwam; om den noodigen steun van het volk te vinden verZoicht hij' tevens om;
geldelijke hulp; hij ontving veertig duizend guldea C260.),
Met avoue Nillis, adv. Spinnaels, 'du Monceau werd een komiteit gevormd. Toen Frankrijk ingreep om de verkiezing
van Nemours door te drijven, werden de leiders bevreesd
te laat te komen, en alhoewel niet voldoende voorbereid;
werd er besloten te handelen. Markies de Trazegnies, •Dotrenge en waarschijnlijk Morel zelf zouden. de Gouvernemtnstede Commissie vormen; de proclamaties en het door Cástillon Moor te lezen, besluit der sluiting van het Congres,
waren gereed. Ook de militaire voorzorgen. Men kon rekenen op meerdere notabelen, de burgemeester van Gent, Van.
Crombru—he, de ~hands en de della Faille's te Antwerpen, leden van het Congres, zooals baron Duval 'ani De
Ryckere: de d'Hoogvorsten vroegen niets beter dan te laten
begaan. Talrijke nijveraars zooals Story, Prévinuire, Jones
en andere zouden hun werkvolk tot steun aanzetten. In het
leger ook was hulp verzekerd: men rekende. op Gitibilet, minister var) oorlog en Anoul, plaatscommandant te Brussel.
Te Antwerpen was 'Gen. Van der Smissen en bijna het heek
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garnizoen gewonnen.; te 'Gent, gen. Duvivier, col. l'Olivièr,
luitenant-Mond Van ItemOorter; 'te Brugge, gen. Mimi: te
Nfechelen en te Namen rekende men op -de bezetting. Dat
deze" berekeningen wel eenigszins overdreven war:en, schijnt
zeker, 'doch bijna al de bovengenoemde officieren waren
bereid in te grijpen zob'de eerste poging gelukte. Gen. Chassé
onderhield betrekkingen met Leuven, en zorgde dat ook
daar Op het gewenschte ~blik de tegen-revolutie zou
beginnen. Dendermonde, Oudenaarde, Aalst werden ook bewerkt Colonel Gtékoire, die de ibmwentelaars aanvoerde tij=
dein de .septemberdagen, was gewonnen (261). Luitenantchlonel Bbrremans, bevelhiebiirer der jagers te Brussel werd
met zestien duizend gulden: omgekocht (262). Orangist-gezinde afgevaardigden waren erin gelukt de beslissing vian
het Congres uit .te doen stellen tot 3 Februari, daar de
steungelden eer0 den 27 Januari aangekomen waren. Terstond werd het vOlk bewerkt: .de verpande voorwerpen van
geringe waarde werden teruggegpven,. met belofte. dies terug
te geven: zioo de prins mi Oranje 'terugkwam. Het volk
w ra spoedig gewonnen, en Ook .een deel der burgerwachten.
Strooibiljetten werden uitgedeeld, waarin gewezen werd: • op
de voOrdeelen Van de keus van Oilmjé; 'men liet petities
rondgaan,. waarbij de onderteekengars het 'Congres verzochten de uitsluiting tegen _liet Nassauerhuis uitgesproken, in
te. trekken, voor zooveel deze betrekking had op den Klus
van Oranie en zijn afstammelingen,. daar . de yei kiezing
van dezen prins de eenige'verstandige oplossing bbiod om alle
belangen te verzoenen en den algemeenen vrede te 'k:naren
zoo noodig voor Belgiès herstel (263).
Men wilde echter niet te Brussel beginnen. Colonel Grégoire mest per schip van 'Brugge naar Gent oprukken;
waar hij zou aankomen voor het openingsuur der fabrieken.
Gesteund dioior het werkvolk zou hij den prins doen erkennen. 's Anderendaags zouden Antwerpen, dat geheel Orangist was, Leuven en Brussel volgen. De verschijning van
258

Borremans zou het teeken _zijn om het Congres te dwingen
huistoe te gaan.
De uitvoering van het stoute plan mislukte: de vaart was
. tocgevroren, en een dag verliep met aan Grégoire de no°digp voertuigen te verschaffen. 's Anderendaags, 2 Februari,
trok bij lop,, de wegen .Waren echter ten gevolge van de
sneeuw zeer slecht In plaats van 's morgens zes uur, kwam!
Mƒ eerst omn elf uur iTOOr Gent. De miannen1 die henn nioésten helpen waren naar -hun fabrieken gegaan.. Niettegenstaande (lezen • tegenslag en de zeer talrijke bezetting, trok
Grégoire zonder slag ot stoot de stad binnen, onder het
geroep van «Leve de prins van Oranje! » en bezette het
gebouw van het Vioorloopig Bewind, waar hij' de Oranjevlag
deed bijschen. Alles scheen deze pOging. te .bevoordeeligesn;
men staat verstomd over de Stoutmloedigheid en de vermetelheid) waarmede zij ondernomen werd. Toen vergaderde
VF.In der Poele, b.evelhebl)er der pompiers, wier kazerne
op eenige stappen van het gouvernementsgebouw lag, zijne
mannen en -de jagers van Brussel, deed twee kanonnen met
initralje laden en trok tegen de •troepen van Grégoire op.
Deze onthaalden hem Op geweerschoten en geroep « Leve de
prins van Oranje ». Van de Pbele beval aan zijn kantnniers
vuur te geven, en Grégoire werd verplicht af te trekken.
naar de Brugsché poort,. waar bij' halt hield om zijn soldaten te verzamelen. Hij begaf zich toen naar Máriakerke,
waar hij Zijne soldaten verliet en trok per rijtuig naar
lEec1oo3 daar -werd hij aangehouden. Zijki kapitein D e Bost,
tijdens het handgemeen gekwetst, was krijgsgevangen gemaakt. Terstond zond het VOorloopig Bewind col. -Bbrremans naar Gent. Deze was weliswaar terug 's :anderendaagS,
3 Februari, doch eerst om elf uur en zeer "ontntoedigd.
'S Nachts had men beslist toch een aanval te doen c,p, het
Congres; doch noch' Borremans noch zijn molmen Verschenen, en de aanslag was aldus ten volle mislukt (26*).
• De regeering voelde Zich Zo0 zwak dat zij: het niet aan259

durfde de plichtigen op te sporen en te straffen. Matthieu,
schatbewaarder der Algemeene Maatschappij', die buiten de
heele zaak was gebleven, werd gedurende éenige uren vastgehouden, en -dan weer losgelaten. Biorremans verklaarae
geld ontvangen te hebben van de Orangisten en het te zulJeu uitdeden aan zijn vrijwilligers: er werd hem toen niet
eens gevraagd van wie hij.geld ontvangen had eh bovendien
werd hij den 9 Februari bevorderd tot colonel, en men bbod
hem vijftien duizend gulden aai om, de Orangistisehe propaganda te Gent tegen te gaan. De mannen, die het meest
verdacht waren, werden niet eens lastig gevallen. Reeds in
Maart waren de Orangisten opnieuw sterker dan zij Ooit
geweest waren en zetten hun pogingen voort. Grégoire werd
echter vervolgd (265).
Den 4 Februari stelde het Congres een Commissie van
tien leden aan, namelijk: Surlet de Chokier, Felix de Mérode, Gendebien (vader), Barthélemy, graaf d'Aerschot, Ch.
Le "Hou, leden der Diplomatieke Commissie, Ch. De Brouckere. algemeen bestuurder der finantièn, Marl« .(afg. Voor
Neufchateau). E. H. Boucqueau de Villeraie en mirkies de
Rhodes, som aan den koning der Franschen de verheffing
van zijn zoon tot koning der Belgen aan te kondigen (266).
De afgevaardigden van het Congres .kwamen den 6 Februari te Parijs aan, en werden ontvangen met ongewone
eerbewijzingen. Zij waren op staatskosten geherbergd in
oude hotel Monacio, dat aan Mme Meldde, zuster van
Philippe, toebehoorde, en bediend door lieden van .de koninklijke holliiouding(267).
De afgevaardigden twijfelden niet of hunne zending zou
gelukken. Den dag zelf hunner aankomst echter vernamen
zij, dat 4 de hoop moesten. opgeven NemOurs den troon van
België te zien bestijgen. CL De Brouckere schreef daarover
aan Alex. Gendebien den 10 Februari: «Zondag,. dag van
onze aankomst, weende de Celles toen hij ons zag; WI was
in den hemel; wij' waren gered en daar spireekt de koning
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Ons met alle genegenheid 'We... Wij komen \nol hioopt. terug;
Lawoestine heeft het bevestigd; volgens hem is onze zaak
gewcnnen: ik verhaast mij u •te schrijven... 's Avonds te
zes uur komt de kolonel (2e8), terneergeslagen, ons verhalen,
dat een kiocrier uit Londen aangekomen is, dat Engeland
zich tegen de keus verzet; vijf der onzen begeven zich naar
het koninklijk paleis en, te middenvan herhaalde protestalies, hooren zij met schilk den naam van Charles
Napels vei noemen» (269).
Ta Londen was men niet onkundig gebleven van de han.
delingen vaii Bressen, noch van .de propaganda, die ten
voordeele van Nemours •evioerd werd, onder de bescherming. van den Franschen agent. De plechtige verbintenis,
aangegaan in het protokol van 20 Januari, was niet meer
voldoende om de onrust van het Engelsch ministerie te 'stillen. Op ,Acijorstel van Lord Palmerston .verhönden de geval-.
machtigden, uitgezonderd Talleyrand, zich formeel, zioloals
het voor de vorst van Griekenland was gedaan geweest:,
om in geval de kroon van België aangeboden Werd aan een
prins uit een der huizen die de vijf staten bestuur.den op
de Conferentie vertegenwoordigd, - dit aanbod onvoorwaardelijk zou afgewezen worden (270).
de Talleyrand weigerde plechtig 'dit protokol te onclettee-•
kenen, omdat, zoo zeide hij., mistrouwen tegen Frankrijk -er
in vervat scheen(271). •
Dit wantrnuwen, zooals men gezien .heeft, was meer dan
gewettigd. Den dag zelf dat de Conferentie die verbintenis
aanging, polste Talleyra.nd Pialrnerstion over instemming niet
de verkiezing van Nemours. Lord Palmerston schreef aan
. lord Granville: « Ik heb hem gezegd dat wij deze verkiezing
als de inkvin9 van België bij Frankrijk beschouwden, niets
minder, en dat het aan Frankrijk was na te denken over
• de gevotgen, waaraan dusdanige inbreuk aan al zijn verbintenissen het onontkoombaar blootstelleft... Ik heb hem ge-

zegd dat er voor hem, 'in zijn hoedanigheid van politiek man,
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slechts een gedragslijn was, die hij met eer volgen kon en
dat de koning, zijn meester, vioor hem 'slechts eèn baan Liggen had, die • hij volgen kon zonder zijn, woord te breken:
dat het aan mij niet was die aan te wijten en dat ik niet
geloofde, dat men er van. zou afwijken » (272). •
'S .Anderen daags, 2 Februari, vergaderde het Engelsch ministerie en kwam: overeen, dat er onmiddellijk oorlog moest
gevoerd worden zoo Frankrijk de 'verkiezing van NemOurs
erkende (273):
Doch, den 4 Februari, na .tweemaal- ministerraad gehouden te hebben, kwam Sebastiani lord Granville, gezant vlg)
Engeland te Parijs, verwittigen, dat telegra'fisch de verkiezing
van den hertog v•an Nemours gemeld was, en. toen, gedwongen-vriendelijk., had hij verklaard, dat Louis-Philippe de
kroon, tijn zoon aangeboden, weigerde (274). •
'Den • 7 Februari kondigde prins de Talleyrand aan de •
Conferentie aan, dat de koning '-der Franschen vasthield
aan de «uitsluiting, waar hij zich hiji neergelegd lia.d. Deze
verklaring werd vastgesteld in een probokol, geteekend
zelfden dag. Den '9 Februari, te vier uur 's avonds, borA
lord Pensonby. Engelsche afgezant der 'Conferentie, het protokol van 7. Februari aan de Diplomatieke Conimissie •
aan (2). Te acht uur zond Nothomb vertrouwelijk een
afschrift van het protocol aan -de afgevaardigden te Parijs,
en verwittigde Gendebien, dat het hem alleen bekend was,
doch Ponsonby had zorg gedragen het nieuws ruchtbaar
te -maken (276).
Niettegenstaande die uitdrukkelijke verklaringen van .4 en
7 Februari, ging Louis-Philippe voort met schipperen, mgving officieus de Belgische afvaardiging, doch stelde de officieel° audi'entie door haar gevraagd uit (277), rekenend
op een onverwacht volorval, dat hem zou toelaten . namens
den hertog van Nemiours den troon van België te aanvaarden (278).
Den 9 Februari schreef Firmin Rogier aan. zijt Leced.er
262

Charles: Men verhoopt nog‘steeds, dat eenige onverwachte
om.stanaigheid, eenig vfoordeelig nieuws de Fransche regeering in staat zal stellen het « ja » te zeggen, dat zij'.verlangt
uit te sprekeii, en dat zij uitspreken zou, zoo de vrees -voor •
een algemeenen oorlog en voor ',.zekere partij in Frankrijk
haar niet tegenhield. Gisteren avond zijn wij. met vijf of
zes leden der afvaardiging -bij den koning _geweest •(want de
officieele voorstelling zal eerst overmorgen plaats hebben,'
schijnt liet). Ik *had het voorrecht Louis-Philippe nog al
lang te spreken; bij begon mij dingen te zeggen, die voor
mij en voor u zeer vleiend zijn' (want ik moet U moor het
grootste deel het goede onthaal wijten, dat mij' hier te Vaat
viel)... Toen de inleiding geëindigd was hebben wij over
zaken ..QesprOken, en wat de koning mij: zegde heeft hij aan
elkeen der andere heeren gezegd: de keus door het Belgisch
volk gedaan heeft hein diep ontroerd; uit den grond van
zijn hart zou .hij: zijn zoon willen afstaan. «Zie, de arme
jongen; » zei hij mij!, den hertog van Nemours aanwijzend;
« jammer dat ik hem u niet . onmiddellijk kan boe vertmuwen T Ik zou geen bogenblik aarzelen. Zijt giji ook *geen
Franschen? Maakt gij geen deel uit der voute familie?. Wie
moet, meer dan iki uw geluk, uw vrijheid willen? Br is
geen offer dat ik niet brengen zou om u die te verzekeren.
Doch de oorlog? • Moet ik hem .beginnen? Neen, ik kan de
de gedachte niet verdragen, dat men miï zou .beschuldigen
hem tielokt te hebben door een gevoel van percocniiike
heersehzucht om mijn zoon op een naburigen troon te plaat-.
seo. Die.iokarlog, daar- kunt gij' niet aan twijfelen, zou onmiddellijk ontbranden »... De koning heeft er nog een 'reeks
beschouwingen in denzelfden zin bijgevoegd... Dan hield
hij niet op nogmaals te herhalen, dat voor het geluk, de cmafhankelijkheid van België, geen inspanning hem .te zwaar
zou vallen. « Gij hebt geen beteren vriend dat ik, niemand.
ter wereld is meer -aan uwe belangen gehecht. Zoo men ui
aanviel, zou ik de eerste zijn om te paard te springen. Te
-
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vergeefs doen vreemde 'Mogendheden mij verleidelijke 'aanbiedingen van verdeeling. 'Mijn hand záu verdorren vooraleer
zaan schancielijk verdrag te onderteekenen ». —. 's Avonds
te ach!: uur. bij den koning gekomen zijn wij' vertrokken
te elf... De koning heeft .ons tweemaal gezegd: « Zeigt mij,
mijne heeren, -het antwoord, dat ik u moet geven.; zoekt
met mij cp welke manier wijt uit dezen Moeilijken toestand
komen. Bewijst mij; dat er geen oorlog zal zijn en mijn zoon
krijgt gij ». Hij heeft ons in eenige Woorden gewezen op de
combinatie met prins Charles van Napels en op de voordeelige
voorwaarden die door de Mogendheden zouden toegestaan
worden, indien wij hem tot koning konden verkiezen. Daarna,
wijzend 'op prinses Marie heeft hij er bil gevoegd,. op ai de
goede hoedanigheden van deze jonge prinses roemend, dat
hij haar met genoegen zon tot vrouw geven aan den prins
van Napels. zoo hij koning der Belgen was. « Die longe
prins », . zei hij' « zou door Frankrijk komen en hij zijn
doortocht ziG uden wij kunnen herstellen, wat zijn. opleiding
onliberads in zijn gèdachten zou nagelaten . hebben » (?79).
Te Brussel had het nieuws, dat lord. Pionsonby een proces verbaal van do Liondensch:e Conferentie aan de Dipla7
matieke Commissie had medegedeeld, .een zier levendige
ontroeering verwekt in de anti-revolutionnaire kringen. Van
'S anderen daags, 10 Februari, vroeg baron Osy, afgevaardigde
voor Antwerpen, de officieele -mededeeling van dit protokol.
Van de Weyér, voorzitter der Diplomatieke Commissie, antwoordde, dat de Commissie dit dokument aan lord Ponsonby
terug gestuurd had met de verklaring dat, in take verkiezing van een staatshoofd, het Congres, de Diplomatieke Commissie en het Voorloopig Bewind geen mededeeling te ontvangen hadden dan van .de afvaardiging te Parifs. « Ik voeg
er aan toe, » zegde hij', «dat sommige afgezanten om zoo
te zeggen officieele notas ontvangen hebben, dien hen aanzetten geen geloof. te hechten aan documenten, die hun zouden kunnen overgemaakt worden, betreffende het al of niet
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aanvaarden der Fransche regeering. Dat men da'arddor oordeele over het vertrouwen dat men mag hebben in het protokol- van 7 Februari door Ponsonby aangeroerd » (280).
In feite had de regeering het protokol alleenlijk terug gazonden Om tijd 'te winnen (281). Niemand werd er door bedrogen; de aanhangers van den hertog van Nemours mesten bekennen, dat er weinig hoop bestond, dat hun kandidaat" den Belgischen troon zou bestijgen (282).
Dé meer dan waarschijnlijke weigering van Frankrijk
bracht de Diplomatieke Commissie en het Voorlopig 'Bewind, die op een onmiddellijk en instemmend antwolord gerekend hadden, in de grootste verlegenheid; hun angst en
onrust groeiden voortdurend. Van de Weyer schreef `aan
Cli. De Brouckere: « Wij verwachten uw terugkeer met het
grootste ongeduld. De ongerustheid is algemeen. De weigering van Frankrijk zal de ergste gevolgen na zich slepen.
Onze t...estand is verschrikkelijk. Aan .den storm zullen wijt
weerstand bieden, doch hoe de uitgaven gedekt? Onze schatkist" is ledig. Het leger, waar eenige aanvoerders weinig te
vertrouwen zijn, kan niet Molmt zonder soldij. De belaátin•
gen zullen niet betaald worden zoo België • zionder koning
blijft. Wij' moeten dus ten allen koste een leening sluiten.
Handel diensvolgens, tegen de voordeeligste voorwaarden, mits
goedkeuring door het Congres. Het Orangisme gaat vooruit;
men strooit goud met handsvollen -uit;finen spreekt N an een
herbeginnen der vijandelijkheden. De fondsen zijn lot 39 gedaald. Vaarwel » (283).
Alex. Gendebien schreef insgelijks aan graaf de Celles;
« Er valt niet meer 'te aarzelen; de Fransche regeering heeft
de echte F'ransche politiek in gevaar gebracht door hare
onzinnige weigering; wij hebben de openbare .opinie, en -de
stemmen van het Congres gewonnen door voortdurend zorgen, ijveren en verzekeren op ons woord... Zonder mijn ijver
en mijn verkleefdheid .aan de ware belangen van mijn land,
zou Frankrijk nu zestig duizend Belgen en drie en «twintig
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vestingen tegen zich hebben... De aankOndiging van een
Weigering of zelfs van een aarzeling stelt ons bloot aián een
restauratie; t. t. z. • burgeroorlog of republiek » (284).
Het -Congres ontving eindelijk den 12 Februari mededeeling van een verslag der afvaardiging. Het was een bericht
van Surlet de Chiokier, gedagteekend 'uit Parijs den 10 Februari. Hij verborg niet, dat groote, hijna onoverkomelijke
moeilijkheden schenen op te rijten tegen aanvaarding. « De
grootste hinderpaal », schreef hij; eis de vrees voor een al-.
olgem‘-_enen oorlog x. Hij voegde er echter bil,' dat men de wei-gering. niet als een besliste; afgedane zaak moest best;houwen, daar Ijlen nog geen officieel antwoord van den koning
ontvangen had 285). De voorlezing van deze boodschap werd
in droevige stilte aanhoord (286). .Toen deze geëindigd was,,
legde Lelleau onmiddellijk een voorstel neder -.)m sem luitenant-generaal van het koninkrijk te benoemen, belast, in
afwachting van de keus van een koning, de macht van het
staatshoofd uit te oefenen, zooals bepaald in de groadw"
die den 7 Februari opgemaakt was. Het ontwerp was 'opgesteld met behulp van den annexionist de Blargnies.• De
kandidaat was een Fransch generaal, die in Franschen dienst
zou gebleven zijn, en tevens het Belgisch leger zou aanvoe'
ren (287). Het voorstel werd naar de middensectie verzonden.
Den 13 Februari had De Potter het Congres in een petitie
aangezet den republikeinschen staatsvorm uit te roepen. Ten
gevolge der onbetwijfelbare weigering van Louis-Philippe,
waren er Noor de omwenteling slechts drie uitkomsten over:
de verdeeling, de prins van Oranje, de republiek. Th.,en deze
petitie voorgelezen werd in de zitting van 14 Februari, nam
de Robáulx de gedachte 'van. De Pio.tter over, en diende con
voorstel in om onmiddellijk de republiek uit te roepen. Na
een levendige bespreking werd de voorafgaandelijke kWas •
tie aanaard (288). Denzelfden dag stichtte De Potter met
Leshreussart, Eugène Feignaux, Toussaint, Félix
de republikeinséhe vereeniging «de vrienden der nationale
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onafhankelijkheid » (les Amis de l'Indépendance Nakionale),
dia hare werking. poogde over het geheele land uit te
breiden.
Over het lot van België besliste men toen te Parijs. De
Fransche regeering was verdeeld. Een deel, • gesteund door
den hertog van Orleans, neigde naar aanvaarding; het andere beNal viokirzieltigheid aan. De verkiezing .met een stem
meerderheid. de gevaren van alle slach, die de regeering
van den jongen .koning zouden omringen, bedreigd door de
Orangisten en -.de vijanden der Fransche overheersching,, deze
redenen en andere nog werden aangevoerd om aan.vaardeai.
af te raden. Eenige bladen wenschten, dat de Fransche regearing Europa zou uitdagen, en zonder meer. de inlijving
van België bij Frankrijk afkondigen (289).
De Fransche regeering zou niet zonder haar ,eer t kwetsen rilt de moeilijkheden geraken, waarin haar dubbelzinnigheid haar gewikkeld had. In het oog van heel Europa
scheen het onbetwijfelbaar, dat zij aan de kroon, door liet
Belgisch Congres den hertog van Nem.ours aangeboden, verzaakt had alleenlijk om- Wille der bedreiging van Engeland."
Louis-Philippe zelf voelde al de vernedering van
- dit achteluitkrabbelen en zijn Minister voor Buitenland poogde zijn
handelwijze • goed te praten met even valsche als ronkende
uitvluchten. « Men kan aan de Engelsche regeering niet geneg herhalen », schreef Sebastiani aan. Talleyrand, dat
het niet vrees voor een oorlog is (290) die aan de reg,eering
des konings besluiten heeft doen 'nemen tot nu onbekend
in de geschiedenis der Staten. De gedachten van den koning
zijn heviger; hij" wil alles doen wat in zijne macht is 'om de
smiale orde in Europa te bewaren » (291).
De verklaringen van Louis-Philippe misleidden niemand.
Het eenige wat zij bereikten was Palmerston ongerust maken or de g e h ei m e ontwerpen, onder al deze bloemen verbolgen. « Ik beken », schreef hij', nadat Talleyrand hem den
brief, zeoeven aangehaald, had getoond, « dat de h:andel267

wijze -wan Frankrijk mij; dagelijlis minder aanstaat. De verzekeringen van vriendschap. en vrede zijn, weliswaar, , onophoudend 'en steeds gelijkluidend vanwege de Franseheá,
doch zij` blijven zich naarstig op den Oorlog voorbereiden,
wanneer niemand hen bedreigt: met den dag komen hunne
plannen nopens België en hunne geheime kuiperijen jegens
dit land, in klaarder daglicht... Zoo hunne 'inzichten eerlijk
zita waarGrn is hunne handelwilze het niet? Waarom nooit
eindigende kuiperijen en samenzweringen, zoovele veranderingen en iontwerpen betreffende eenzelfde zaak, ik wil zeggen de poging ..om in België den invloed te bewaren, waarvan zij afstand deden &Or het protokol van 20 Jantiari (292).,
Langer uitstellen was onmogelijk. Den 17 Februari wzd
de Belgische afvaardiging eindelijk in het Palais .Royal ontvangen, en zij lioorde Luis-Philippe de kroon weigeren, zijh
zGon door het Belgisch Congres aangeböden. « Mijn eerste
plicht », zegde de vorst onder meer, « is vidor alles de -helangen van Frankrijk te raadplegen en bijkevolg niet in gevaar te brengen den vrede dien ik hioop te bewaren, wier gin
geluk, voior dit van. België en van 'alle .Europeesche staten,
wien deze min kostbaar en.ziob noodig is. Zelfs zonder heersch,
zucht, stemt mijn plicht met mijn persoonlijken wemelt overeen. Nooit zal de zucht naar verovering of de eer een kroon
op het hoofd van mijn zoon geplaatst te zien, mij medeslepen
om mijn. land 'bloot te stellen aan een Vernieuwing der kwalen die de 'oorlog met zich brengt en waartegen de voordoelen die wij erdoor zouden behalen, niet' kunnen opwe
gen, hoe groot die voordeelen ook wezen. Het voorbeeld van
Louis XIV én Napoleon zOu, volstaan om 'mij' te hoeden
voor de noodlottige -bekoring trOonen. op te richten voor mijne
zonen, en om maj. er 'de voorkeur te doen aan geven den
v!.iede bewaard te hebbren hoven al de eer der overwinningen, waarmede de Fransche dapperheid in den oorlog
ongetwijfeld opnieuw onze glorierijke vlag zou . versieren ;1(293).

-
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Aanstonds na de koninklijke audientie- schreeT Surlét de
Chokier aan het Con,gres om de Weigering van Louis-Philippe Lekend te. maken. Deze brief werd voorgelezen in de
zitting van 21 Februari (294). Surlet de Chokier, die even:als vele andere leden der afvaardiging, tegenwoordig was, nam
daarna het woord en poogde de aanhangers van Nemours
te troosten. «Wanneer wij afscheid namen • van L'ouis-Philippe », verldaarde .hij «kwam hij bij; ini_j!, nam iitj de hand
en zegde: Mr Surlet de .Chokier, aan de Belgische natie geef
ik de band, zeg .haar wel bil uw- terugkeer, dat zij op. Mij
rekene » (295).
Vooraleer over de regentie van Surlet de ChOkier te spreken moeten we drie gebeurtenissen aanstippen, waan ver •
vmeger niet gehandeld werd.
Den 5 Februari was de haven van Antwerpen getuige van
een verschrikkelijk voorval. De flotilje der Hollandsche kanonneerlooten kwam de haven te verlaten, waar zij '0schuild had tegen het ijs„ en haar bewakingspost voor de
stad te betrekken, toen de kanonneerboot nr 2, .bevelhebber
Luitenant J. C. J. Van Speyck, van haar ankers s!oeg en s
tusSchén 10. en ft uur 's ~gem &Or een geweldigen. windstoot gedreven werd dicht blij' het Palinghuis, bij het St-Laurensfort, tegen den steendijk. De vruchtelooze piogingen der
bemanning om niet op de kust. geworpen te worden, verden
aan de kaai opgemerkt en ver-Wekten op die plaats een geweldigen oploop van zeer'dreigend gespuis. Een afdeeling Belgische vrijwilligers, aangevoerd door kapitein Grégoire (korps
• van De Gorter5 en luitenant llier — een Fr,anschman —
(korps Carpentier), kwam toegesneld op het'oogenblik, dat
de kanonneerboot aan wal geraakte., Terwijl de Manschappen, die aan wal bleven( staan, hunne geweren laadden.
sprongen Grégioire en luitenant Collier door eenige soldaten
vergezeld op de boot en namen luitenant Van Speyck en zijn
matrozen krijgsgevangen. Deze verklaarde ditt zulks in Strijd
was met den wapenstilstand, waarop Grégoire hem itood-
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zaken wilde de koninklijke Vlag te strijken. Van Speyck
weigerde. Toen sloeg Carpentier de vlag af en vertrapte ze.
Van Speyck nqm dan het wanhopig besluit zich met zijt
matrozen or) te offeren, liever dan. zich over te geven. Vergezeld deor een , matrolos gaat hij; niar de kabien, voorwendend zijn papieren te halen, opent de kruitkamer, pl aa tst
een brandende sigaar op een der kruitzakken, knielt neder
om te bidden en wacht djrn Lot af. Zijit verschrikte gezel
had amper den tijd naar 'de hrug te snellen en in de rivieé
te' springen, tom een geweldige slag de heele *stad deed daveren. Een °ogenblik later bleef er geen ander som meer
van de HolIandsche kanonneerboot over darl eenige wrakstukken verstrooid op de oevers of vlottend op den stroolm.
Grégoire, Carpentier, velen hunner soldaten, en her grootste
getal .der Hollandsche matrozen kwamen bil-deze ramp om'.
Noord-Nederland juichte den heldenmoed van ,Vah. Speyck
toe. Het haalde met fierheid dit voorbeeld van trouw aan
het vaandel aan, en het wilde de gedachtenis vereeuwigen
van den jongen officier die gestorven was zooals« Opdam,
met de koene • onversaagdheid van lVfarten Tromp(296).
Gedurende de twee minden die verrloopen Waren..'had
-het Congres • de taak voortgezet, hem toevertrouwd door
art. 3 s; an het besluit van de Centrale Commissie, dd. 4 October 1830, betreffende bet opstellen "van de grondwet. Het
Congres haó de waarborgen erkend, in het oude openbaar
recht der Zeventien Prolvincién geschreven, te weten de
waarLorg der persoonlijke vrijheid, der onschendbaarheid
van de • woning, waarborg der vrijheid van denkwijze en
vrijheid van tondel-wijt. "Jet . had verboden de straf van verbeurdverklaring der • goederen in te vloeren, daar deze gtraf
de .onschuldigen met den schuldigen treft en niet slechts de
veroordeelde, doch ook zijn familie lot den "bedelstaf brengt.
Volgens de Gerlache had men bovendien in de bestaande
grondwetten en vooral in de laatste Fransche 'de schikkingen
opgezocht die het best schenen op België te passen. De
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grondwet Vertrouwde het uitvoerend gezag toe aan den koning die onschendbaar is, doch slechts met medewerking
en onder verantwoordelijkheid der ministers kan handelen.
De koning heeft geen andere macht dan degene hem uitdrukkelijk toegekend door de grondwet en de bijtendere
wetten, krachtens de grondwet uitgevaardigd. De wetgevende
macht wordt gezamenlijk uitgeoefend doior het staatshoofd>
de kamer der Volksvertegenwoordigers en den Senaat. De
grondwet stelde rechtstreeksche verkiezingen in voor de. verkiezing der Volksvertegenwoordigers, der Senatoren., der provinciale raadsleden en der gemeenter.ads1eden(297).
De bespreking der grondwet was geëindigd, wanneer Beyts
den 15 Februari een laatste waarborg voorstelde. Hij zette
het Congres aan Uitdrukkelijk te besluiten, dat de grandwg,
noch in zijn geheel noch -gedeeltelijk zou kunnen geschorst
worden. Dit amendement werd aanvaard en gestemd. Den
F ebruari gaf de voorzitter van het. Congres lezing Van de
grondwet zooals .deze gestemd was; hij vroeg daarna of men
over het geheele zou stemmen. Een lid deed opmerken dat
aangezien ieder artikel door de meerderheid aanvaard was,
en nieuwe stemming alles opnieuw zou doen herbegin.nen
Deze meenin.g vond bijval. Dien ten gevolge verzocht de voorzitter van het Congres de leden- die de grondwet als iaangenomen Leschouwden te willen opstaan. De geheele vergade,
ring stond recht. en keurde aldus de grondwet goed (298).
Den 4 Februari nam J. Van der Linden, sekretaris van
het Voiorroopig Bewind, te. Gent, .waarheen hij: gezonden was,
en krnchtens de bijzondere volmachten hem verleend, een
besluit, dat de Regentieraad, verkozen in gevialge het be.sluit van. 8 October "1830, schorste en in .de plaats een Commissie vdor Openbare Veiligheid bestaande uit elf leden aanstelde OM diens ambt voorloopig Uit te oefenen 299). Toen
die willekeurige maatregel getroffen werd, had het Vciorloopig Bewind *geen wetgevende macht meer.; het was -Laveerder geworden van zijn besluit van 8 October 1830, tinnen
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de perken der uitdrukkelijke bewoording, zonder gezag oar
een aanvullende uitleg er aan toe te voegen. De « Messager
de Gand » teekende in zijn nummer van 6 Februari protest
aan kgen den maatregel van 4 Febru:ari, dien hij een monster van (ongerechtigheid, van onnoozelheid en van willekeur
noemde, en deed terecht opmerken dat het al even ongerijind
was aan de regentieraiad van Gent als misdaad aan • te rekenen de troepen van Grégoire te hebben ontvangen, als den
re,gentieraad 'van Brugge te veroordeelen om ze te habláren
laten doorgaan. Eenige weken later schreef de « Journal
des Flandres », die de nieuwe staatsorde genegen was: « 'zich
,beroepen op den onweerstaanbaren drang, die zulk een
gedachte zou kunnen uitoefenen op de gemoederen oat de
verkiezingen te vernietigen, onder zulken invloed gedaan,
en bet kiesrecht afschaffen tot die opinie alle krach/ en
alle sterkte verloren heeft, het ware de logica aankleven
van den generaal die aan zijn krijgers verklaarde: Soldaten!
de stemming is vrij'. Ronaparte is de man, dien Frankrijk
noodig heeft. Wie voor ,hem niet stemt zal gefusilleerd *orden %ler 'het front van zijn regiment! ». (300
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ZOOPZIST1TE VZ

De Conferentie van Londen. De
annexatiepogingen van Frankrijk
mislukt. De kandidatuur Nemours.

Avez vous le droit de renoncer au nom de la France, á un
.pays, á des provinces qui krent toujours frangaises (plusieur.s
voix : c'est wie erreur). Toujours frangaise I toujours poUr
mol la Belgique fut frangaise.
Mauguin in de Fransche Kamer. — ~tour Universa, 16 pan. z83z

La France désire ses anciennes lrontières.
Meniteur Universa, 29 Jan. z83z, 195.

Denk er wel aan dat... de nadrukkelijke wensch van ons volk
Is, dat België weer onder Fransch bestuur kome.
Mme Adekade aan Tallerrand, 3 Jan. x83%. — Talleyrand, Mdmoires IV, 482.

183046

HET protocol van 20 December 1830-, dat België onaf-
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hankelijk verklaarde, kwam ter bespreldng in de
Franscbe Kamer, waarbij gen. Lamorqu.e, de gestelteáis van de vtijoiruitstrevende partij" weergevend;
uitriep: « Die verdragen van 1814, aanvaard onder bedreiging van liet kanlon van Watértoio, kan; het herboren fi Paukrijk zich' niet laten welgevallen_ De Belgen: die afgescheiden
kinderen der grobte familie, zullen zijr verplicht rijn ons te
bewaken en altijd een vijandige houding aan te nemen tegen
het moederland?... Er was een middel, Frankrijk.• meer waardig, een middel dat Engeland zelf zou voldaan h'ebben: het
was Antwerped vrijhaven te verklaren, of hánsestad; en dan
het aanhbd van .inlifying vali België .te aanvlamden. Dan
hield de oude Scheldekwestie pp een voiorwerp van betwistingen te Zijn en alle nationale belangen waren voilda.n » (1).
Den 15 Januari brachten G'auzak en Etienne verslag uit
b.if de 'Kamer van Afgevaardigden, over een smeekschrift
van een inwoner .van Mfons, betreffende de inlijving van
België bil Frankrijk. Tiet verslag gaf aanleiding tot een langdurige bespreking (2), tijdens dewelke namens de oppositie
generaal Lamarque en Mrauguin 'de inlijving verdedigden.
Het sterkste bewijs van Lamiarque was: « Eh het is om in
dezen treurigen toestand te blijven (gevolg der verdragen
van 181.4 en 1815) dat wij' clef Belgen weren ».
. Mét nog meer ...nadruk zegde Mrauguin: « Zoo Frankrijk
als een man opgestaan is tijdens dei Julidagen, en in zoo
weinig uren een verdrukking van vijfti en jaar, gebroken 'heeft,
dan is .het ongetwijfeld omdat Sterke driften het ;beroerden,
1omdat. diepe. verbittering giste. 'Welke was die verbittering?
Ik aarzel niet het te verklaren: het Molk herinnerde zich
de vernedering 'der. Verdragen van 1814; het beefde bij' den
naam van Waterloo. Bedrit 'ul niet: die herinneringen aan
vroegere glorie, de ongewroken vernedering, dit zijn de gevoelen, die liet meest hebben "bijgedragen tot het welslagen.
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der drie dagen. Men zou dus van een ministerie, geroepen
out de Julibeweging in te richten, iets verwachten dat zou
beantwoorden aan wat deze ontketende... Zedi de Belgen;
onafhankelijk zijn, dan hebben zij het recht een vorst te
kiezen. Dit is de eerste daad van onafhankelijkheid. Waar
0111 dan van deze keus li v. de zioon van een oud geslacht
uitsluiten? Wat zeg ik, waaraf,' Frankrijk . zelf uitsluiten?
Frankrijk zelf!! Hebt gif het • recht in naam van Frankrijk
af te zien van een land, van provinciën die altijd Fransch
waren (verscheidene stemmen: 'dit is mis « eest une erreur »).
Altijd Fransch! Ik heb het gezegd, ik had ngelijk. Doch
sedert ik gehoren ben, was voor mij België altijd Fransch...
Waarom aan de Belgen een der zonen van oinzen koning
weigeren? Waarom' ze bil Frankrijk niet iniilven?._ Kunnen
zij zonder Frankrijk bestaan? Zou de tollifn hen niet ten
onder • brengen, zoo zij ten minste niet onder Fransche bescherming 'een onafhankelijk land vormen?... Zoiolang Frafflerijk Zijn grenzen niet zal hebben, zal het in beroering 1311Iven... Ken zegt dat Antwerpen een oorzaak van twist kan
worden. Dat Antwerpen vrij' » (3) •
Hierbij mloge verwezen worden naar volgend bericht uit
het Belgisch officieele blad « L'Union Beige»: « Een groot
aantal Belgen zijn in deputatie de heeren 14fauguin en Lamarque gaan opzoeken om .aan die adlithare afgevaardigden
.al hunne erkentelijkheid uit •te drukkén voor hunne schitterende redevoeringen in de zitting van Zaterdag » (4).
In de zittingen van 27 en 28 Januari viel de cp.positie
nogmaals de regeering Met verbittering aan,.omdat. zij geweigerd had België in te lijven. Mauguin viieede opnieuw
het wtord, en zegde o.a.: «Wij' hebben gezien en wij' wisten het reeds voordien, dat België zich bil Frankrijk wilde
aansluiten; wij hebben gezien dat de minister verklaarde
niet in deze. aansluiting te zullen toestemmen. Ik karn aan.
den minister vragen, hoe MI dergelijke verklaring heeft kunnen afleggen; Moe hij: heeft kunnen denken, dat hij person-
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lijk, or eigen hand, zonder! lie Kamer te raadplegen, het
.recht had een gebiedsvermeerdering te weigeren » (5).
ECa andere verklaring luidde: « Frankrijk verlangt zijn
oude grenzen terug... ziedaar waar het heen wil; verder
wil het niet 'gaan... België bood zich: aan Fránkriftaan.
Het ministerie zeIf erkent het... Et had nog geen beraadslaging in het Congres plaats gehad, doch de wensch tot
inlijving bij Frankrijk was er. In dezen toestand liet hét ministerie weten, om het Congres voor te_ zijn en den toestand
te veranderen, dat de Fransche regering et-: in nooit zou
bestemmen België bijl Frankrijk in te lijven. En wie had
u dit recht geven? Wat! Het 'ging om een :vermeerdering
van ons gebied, een aangroei van onze. macht, een vermindering der openbare lasten voor elke belastingsplichtige; het
ging om een verineerdering van te ontvangen. belastingen;
het ging er voloral om onze grenzen; te herwinnen, en allee;
zonder de Kamer te raadplegen, hebt giji. geweigerd... Maar
wat wil .men met dit ongelukkig princiep. (de onzijdigheid)?
Heeft men 'misschien voor, dat België zal worden als Zwitserland, t. t. z. dat geen der vijf grOote mogendheden zal
mogen in België doordringen, zonder in oorlog te komen
met de vier andere? Zoo zou het gebeuren, dat wij- er voor
eeuwig uit gebannen zijn, en het princiep. der •onzijdigheld
zou ions er toe brengen, dat wij' door een verdrag vaststellen, op straf van oorlog met de vier Mogendheden, niet
te doen wat wij' aan het Congres lieten weten » (6).
Lamarque zei: « _Wijf geven, het mioet bekend,., een
zonderling schouwspel aan -de wereld te 'zien. Engeland,,
Oostenrijk, Rusland putten zich uit in pogingen_ ,!.m tegen
hunnen wil, Ierland, Italië en %len tel behouden.; en wil, wij
Ontstemmen heel Frankrijk, wij.. verbitteren alle edelakoie
dige harten om een land af te wijrzen, dat .ons toebehoorde,
dat het onze wil. zijn, aan wien wijr.onmisbaar zijn, en dat
wij noadi,g hebben » (7).
Eusne S al ver te viond de afwijking onwettig: «
277

litt ministerie voegt er aan toe (aan de uitsluiting van den
hertog van Nemours), dat de regeering de inlijving van Belkié niet zal aanvaarden. Een vereeniging niet 'alleen van
gebied doch van volkeren, kan niet plaats hPblién., tenzij,
door de medewerking der drie machten die de wetgeving
vormen.'.. Zoo het klaarblijkend is, dat men door een wet
de inlijving van België kon aanvaarden, heeft men deze
voorop kunnen weigeren, onvoorwaardelijk, zonder de wetgeving te "'ebben geraadpleegd, noch te hebben ondervraagd? y
DI.e Schonen vond het antwoord te brutaal: . "i.00dus,
de regeerin.g weigert klaar en duidelijk, de. inlijving vian
gië... Mén vreesde het aanbod en heeft -hei aldus .ViporkoHoe kan men zich" Zoo de handen binden? 'Wat vandaag gevaarlijk kan .zijn, kan het morgen niet gepast zijg?
-Zoo er tijd inOest gewionnen worden, waren: er geen vin
die gereedgemaá'kte zinnen, geen van die onschuldige spraakwendingen, van die uitvluchten die nooit de toekomst prijs
geven ten voordeele van het heden., en dit zonder aan de
waarheid te kort le doen? Met een woiord, bestaat er geen
diplomatie meer? Indien ben weigering noodzakelijk was,
dan moest men die .slechts doen •op het laal.ta oogmblik
van het laatste uur van den laatsten dag, die ti gelaten, werd.
Waai om di 3 doen hij voorlaat, wanneer de vrWag -niet eens
gesteld was? Doch zoo ze al gesteld "Was4, haat gij het recht
ze te beantwoorden op deze wijze? » (9).
A'l e x. de•La hor d e zei: «Men heeft met droefheid
voor af Op zulke uitdrukkelijke, en stellige wijze de scheiding
zien vaststellen van de twee volkeren eertijds vereelligd, en
die verlangen het nog té, zijn; en 4eze scheiding . wordt
dc.o.rgevoerd niet alleen tegen hunne wederzijcische wënsclr'en
in, doch ook niettegenstaande den dringenden eisch 'hunner
veiligheid, t. w. "het bezetten der echte . grenzen;. welke natuur en rede hun schijnen gesteld te hebben, grenzen door
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Frankrijk Steeds ZOO vurig begeerd, en welkei hèt nooit de
heer schzuclit. gehad heeft te b'uiten te gaan -» (10)..
i c q evil beWeerde: « ...Er valt te beslissen.,. of
wij. zulten toestemmen • in de inliffiTing van Irelgiè bil Frankrijk, zoals thét Belgische volk ons er toe uitndodigt en ons
vraagt... Gij vreest oorlog met al de Mogendheden zoo gij de
.vereeniging aanvaardt, zoo openhartig en zoo gulhartig door
België aan Frankrijk aangeboden, en gij meent dien te Ontgaan mei dit edelmoedige volk te verstooten, met te weigeren den beschermenden gordel te aanvaarden, dien; het u
aanbiedt! » (11)
G en er aal Sebastiani, minister volor buitenland, verdedigde de regeering aldus: « Gij' -hebt het gehord, achtbáre
sprekers hebben het u van dit gestoelte gezegd, België ntiipesi
niet Frankrijk vereenigd worden. België bood zich 'aan,
waarom het geweigerd? Ik zal vooreerst doen opmerken,
dat Belgiji, 'zich . nooit aangeboden heeft; dat geen enkel'nationale wensch, op wettelijke wijze uitgedrukt, tot den koning gericht is, en dat wij' bijkevolg niet geweigerd hebben,
wat nooit is aangeboden geweest. Doch' vet van Miji die leugenachtige kunst een zakelijke beslissing te verschuilen achter
een vormkwestie. Ik beken dus maar met rechtzinnigheid
dat, in 'mijn opvatting, deze vereeniging door een groota
meerderheid der Belgen gewenscht wordt; ik zat er zelfs
bijvoegen dat zij', nuttig voor België, volgens mij! nog meer
vereiseht wordt 'voor den vrede in Europa dan -voor de
grootheid van Frankrijk; doch Europa, in dit opzicht, en
ik. ben er ver van af mij erover te verwonderen, deelt mijne
overtuiging niet... Intusschen blijven de oude vooroordeelen
bestaan; de herinnering aan het groote keizerrijk verontrust koningen'én volkeren. Volkeren en koningen zouden
voor deze vereeniging schrikken; en zoio, door dezen schrik
bevangen, er een • naar de wapens greep, zou heet gedaan
zijn met den vrede in Europa en de heele wereld zou opnieuw bedreigd zijn in verwarring te viertallen. In zulke
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omstandigheden, wat kon men zeggen aan den vertegenwoordiger van België? Gij wilt een erfelijk vlorst aanstellen, en
gij' hebt gelijk; doch bij deze belangrijke keus moogt
niet vergeten, wat gil aan Ftankrijk schuldig zijt, „dat u.
schermde dat u .verdedigd heeft Aangezien gil haar niet
kunt toebehoren, levert u niet over aan wie er mede wed.
Ijvert en eens zijn vijand kan warden »(12)..
In tien loop der besprekingen zei Sebastiani nog: « ...De
Belgen stuurden ons een gezantschap, wijt hebben het ent vangen en erkend... D:é Belgen hebben andere .wenschen
gedrukt: te nauwerliolod hebben zij hun onafhankelijkheid
verworven of zij laten verstaan deze niet te kunnen behouden, en te wenschen bil Frankrijk ingelijfd te Wordeit
in het ware te blijven, erkennen wij dat de Belgen, die zoet,
fes dien wensch uitdrUkten, ter goeder trouw Waren, en
zelfs de tolken waren van een groot aantal hunner landslieden; zij' spraken echter niet namens de natie... Van liet.?
geen het Congres nastreeft, laat. niets ons toe . te denken,
dat zijn pogen niet is de nationale onafhankelijkheid (13)..
Doch aan die verklaringen van Sebiastiani moet men .niet
zoloi heel veel belang hechten: Terwijl hij in het opehbaar
elke gedachte aan annexatie afwees, was de Talleyrand, op
bevel van Sebastiani en van Madame Adelaide, die hem in
naam •-ian den koning opdracht gaf, ten volle aan het werk
om de inlijving te bewerken. Reeds den 30 December, tien
dagen na de uitroeping van Relgié's onafhaukétijkheid, h;ad
Sebastiani een depêche gestuurd aan Talleyrand, waarin hij
uitdrukkelijk • verklaarde, dat alle pogingen der Fransche diplomatie toortaan. mioesten strekken tot het bewerkstelligen
der Inlijving van België. « DO Belgen », zoo schreef hij,zouden /over 't algemeen willen, dat ér hun land niet Frankrijk hereenigci werd, áf dat de hertog van Nemolurs tor vorst.
over hen zou worden uitgeroepen. Om dien belangrijken
uitslag te verkrijgen, zouden zij er gaarne in toestemmen,
van Antwerpen een vrijhaven te maken, en misschien zout.'
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den zij ook, wat Oostende betreft, .zoorver willen gaan. Frankrijk zou in de inlijving van België, of in de keuze van den
hertog van Nerniours eene billijke vergoeding vtoor het verleden en de rust vidor de toekomst zien. Et een dergelijke
schikking zou Voor Europa een waarbOrg voor den vreda
werden. Toch zouden wij- om dat doel te bereiken ons niet
van geweld willen bedienen, zoodat wij tegen geheel Europa
Oorlog muden moeten voeren en de reeds wankelende maatschappelijke orde nog meer schokken. Evenwel moet de gedachte aan een staatkundig stelsel, .dat voor ons en de andere staten zoo volmaakt zou zijn, zich in: uwen geest prenten, Prins, in • al hare grootheid en waarheid. Als wij er
van af moeten zien, zal het offer des te grooter zijn, omdat
geen beerschzuclitige gedachte de zuiverheid er van besniet.
Aan U; prins, is de verheven zending. opgedragen, eene
goh teere en ingewikkelde kwestie 'op te lossen op eene wijze,
die met de waardigheid en de belangen van ons land overeenstemt. De koning ziet uw antwoord te. gemoet mei een.
ongeduld, dat gij IT. gemakkelijk zult kunnen voorstellen.
Uw ondervinding en " helder inzicht zullen U voorlichten
aangaande hetgeen mogelijk is met toestemming der groote
Moge.n. dheden. Zou Engeland nog altijd de wegen eener na,
ijverige politiek bewandelen? . Zou • zijne huidige, zoo Verlichte Re,geering zich er tiet van los kunnen maken, ten
einde in de 'aangaande België te maken schikkingen niets
anders te zien, dan eene regeling, die in • staat zat zijn gedurende vrij langen tijd den oorlog te Voorkomen, totdat de
Rede haai rijk in Europa uitbreide? » (14)
In de brieven, aan- Talleyrand gezonden, werd nu bijna
dagelijks 'G p de annexatie van België aangedrongen. Den 3
Ianuari schreef Sebastiani aan Talleyrand: « De Belgen zijn
volkomen _overtuigd, dat zij' geene onafhankelijke en •a fzonderlijke natie zouden kunnen zijn. Frankrijk deelt die overtuiging » (15). Denzelfden dag schreef Madame Adelaid.e aan
•Talleyrand: ,c Denk er wel aan, dat de spanning over de
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•

Belgische kwestie zeer' groot is, en de nadrukkelijke wenséli
van ons 'dolk is, dat België weer onder Fransch -bestuur
kome » (16).
Gezien de eenstemmigheid van Lbuis-Philippe, zijn mknisterie en de oppositie, aarzelde Talleyrand, diep zelf voor
de annexatie was, niet langer om te trachten voor Frankrijk
uitbreiding val* grondgebied te verkrijgen. In zijne gedenkschriften worden de stappen niet • vermeld, die hij hoen gedakn heelt, noch zijne dagelijksché pogingen bij Pialmerston
en de 'andere gevolmachtigden. om hunne toestemming te
bekomen in de annexaties, die Frankrijk op h'et oog had.
Maar de brieven van Palmerston leveren. een verhaal der
kuiperijen van Talleyrand, en hunne geloofwaardigheid kan
niet betwijfeld worden. Ondertusschen was en bleef er vo6rt-'
durend -- uiterlijk althans — spraak van de chin.didatuur Vlari
Leopold dit belette« niet intusschen in het stiik, het echte
doel der Fransche politiek na te streven.
• Taileyrand vroeg eerst annexatie van Luxemburg, wat afge•ezen werci. 'Vervolgens onderhandelde hij met Pruisens
gevolmachtigde' en .bOod .hem Saksen aan in ruil voor de
Rijnprovincie, die aan Frankrijk zou gegeven worden. 09k
daar geen gunstig antwoord bekomen hebbende, beo...sierde
hij het hog eens blit Palmerston en vroeg hem vIcer Frankrijk, Philippeville en MariembOurg, « als belooninkt voor het
aandeel, dat Frankrijk z)ou nemen in de verhdring van
Leopold van "Saksen-Coburg op den Belgischen troon » ( 17).
Alle listen van den Franschen gezant leden schipbreuk.
'I de nadrukkelijke weigering van den Engelschen minister.
Doch na scheen de annexatielust voor goed, ontketend;
Sebastiani, namens de r. eering,. Mine Adelaide namens den
kouing t; achter.' te be\vilzen dat L'eopold 'onmogedja koning
kan zijn, en komen voortdurend terug- op: de gedachte
van een annexatie, noodig — volgens 'hen — om een uitbarsting in België te voorkomen. De vrees voor een Europeesehan Oorlog blijft echter, en belet onvoorwaardelijk niet
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annexatie-voorstellen vOor den dag te komen. Mine A:delaide
schrijft tod?: « Denk wel aan de verbittering die hier . bestaat en zeer hevig is, over de Belgische kwestie, en den
klaaruitgedrukten wensch van onze natie het olynieuw te zien
Franséh werden » (18). , •
Na veei zoeken, dacht Talleyrand een middel" gevonden
te hebben, dat. daar het niemand zou voldoen, misschien
beter Ton slagen dan alle andere. Hij deelde dit te Parils
mede in een schrijven van 16 Januari .1831. Het is een omwerking van het voorstel van ~wan, en Sedbastinni, door
sommige bijvoegingen aanviaardhaiar gemaakt voor de Mogendhed.en. Men zou van België een bondstaat maken, zooals 'Zwitserland, met erkende ontijdigheid. « Door van Antwerpen .en Oostende twee Hansa-steden (vrijhavens) te. maken... nu het- gemakkelijk zijn hij die regeling de belangen
vat]. Frankrijk in het oog te houden en in de toekomst, als
er een oorlog. mocht uitbreken, zou België' nader hij een
vereeniging met ons. zijn, dan met elk . ander stelsel ».
o
Dat vorstel
droeg echter evenmin als de andere schikkin
gen, die Frankrijk konden begunstigen, de goedkeuring van
Engeland weg (19). Te Parijs evenwel maakte het steisel van 1 alleyrand ,grooten indruk, zoowel op den köning
als .op Sebastiani. « Uw stelsel », aldus haastte zich Sebastiani den 19 Januari 1831 aan Talleyrand te antwoorden: « bevat eene diepzinnige gedachte, die den koning getroffen heeft;
hij wil er ever nadenken, en... over enkele dagen'. zal ik u
den uitslag van. Zijne overwegingen, aangaande dit zoo belangrijke onderwerp, laten weten » (20).
Deze houding wordt beter verstaan wanneer men weet"
dat lord Grey enkele dagen "te -voren aan ralkyrand verklaard bad: « De hertog van Nemours en de aansluiting bij
Frankrijk zijn een en zelfde zaak, en deze zaak zou onvermijdelijk den oorlog veroorzaken ».
De uitslag van 'de overwegingen van Louis-Philippe was
een tweeta zending van den heer do Flahaut, die naar Lat283

den gezonden werd met een officieel voorstel tot inpalming
van België. « ...De Belgen vragen en de Franschen wenschen
de ereeniging ». schreef Sebastiani dd. 21. Januari 1831 aan
Talleyrand. « en misschien zullen wij weldra niet meer in
staat zijn hen tegen le houden. Wij zullen onze krachten
blijven inspannen .om de vereeniging te beletten; maar wil
durven niet meer .op een gunstigen uitslag kopen. Onze
krachten zijn uitgeput in dien ondankbaren strijd; Frankrrijks wensch wordt _heden uitgesproken door mannen.> wier,
verstand gij op prijs stelt, en wier karakter gil eert. Onze
toestand is van dien aard, dat zoowel de Ioaing als zijn
Raad hebben gemeend,: U dit niet schriftelijk te kunnen.
meldeni daarom hebben zij besloten graaf dei Flah'aut tot
1f te zenden, die U de gansche waarheid zal mededeelen,
en deze aan Zijne Britsch:e Majesteit bloot leggen. Daarin be-gaat zijn zending; het is "aan Ir daaruit. verder tem bate 'van
den koning en van Frankrijk de beste partij' te trekken » (21).
. Daags voor de Fran.sche regeering dit bericht aan Talleyrand stuurde, kwam de Conferentie bijeen. « Om aan de
begeerigheid van- Frankrijk paal en .perk te stellen », zoo
drukte Wessenberg het uit (22), stelden de andere nrgenclheden voor, dat België; ten. eeuwigen dage een onzijdige
staat zou zijn. De ,groote Miogendheden zouden die onzijdighekl waarborgen alsmede den omvang en de onschendbáarheld -van zijn grondgebied. Talleyrand wilde in ruil voor zijn
instemming met de onzijdigheidsverklaring van België eene
schadeloosstelling verkrijgen. Hij begon met te vragen dat
het Grdathertogdom. Luxemburg begrepen zou worden in
de onzijdigheidsverklaring. Het vertrek der Duitsche troepen,
die in Luxemturg in garnizoen lagen, zou in Frankrijk als
een overwinning beschlouwd worden. Maar de gezant van
Pruisen verzette zich vierkant daartegen, en hij werd door.
de andere gevolmachtigden gesteund. « De Conferentie », zoo
- d, « kan niet beschikken over
antwoordden zij aan Talleyran
een hertogdom, dat aan een onafhankelijk Vorst behoort ».
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IaTleyrand beweerde, dat hij niet in de onzijdigheid van B.
gié 'zou toestemmen, als Luxembfurg niet er onder gerekend
was. Daar de gevolmachtigden bleven weigeren etschte hij
den afstand van de vestingen Philippeville en Nlariabourg aan
Frankrijk (23). De gevolmachtigden weigerden eveneens. « Wij
hebben hem doen opmerken », aldus luidde het verslag. van
Palmerston, « dat wij niet bevoegd waren om i te schenken
wat aan België, niet aan ons behoort; .dat wij, binder voorwendsel de Belgische en Nederlandsche zaken te- regelen,;
niet er toe kunnen overgaan een vani de partijen te ben:koven
ten voordeele van een der bemiddelaars ». En Palmerston
voegde •2,r bij, « indien Frankrijk begint, zouden dan de andere mogendheden niet het recht hebben te volgen? » Ondanks al zijn moeite, kon Talleyrand .het besluit der 'gevolmachtigden niet aan het wankelen btengen. « Hij streed 'als
een leeuw »,. zegt Palmerston, « en ten slotte hebben wij hem
tot een 'schikking gedwongen door het middel, waarmede
men de juryleden tot eenstemmigheid brengt, namelijk den
'honger. Na een zitting van. 8' 1/2 uur stemde Talleyrand er
In toe het protocol te teekenen, dat de .eeuwigdurende Onzijdigheid var België bevestigt » (24). Het was minder, dan
Frankrijk wensehte,. zooals blijkt uit de .geheele diplomatieke
correspondentie Van dit tijdstip, waar zelden uitgesproken,
.doch altijd !onderverstaan gedoeld wordt op rechtstreeksc,he
annexatie of op onr' echtstreeksche door den keus van Nemours, of ten minste van een prina van Napels, waarvan.
Grey verklaarde • dat hij te nauw verwant was aan LouisPhilippe om door Engeland te kunnen aanvaard worden (25).
Toch was de uitslag beter dan men verwáchtte: Mme Ade lalde schreef: « Het is een schoone overwinning; er was
niet minder dan uw ijver en uw talent noodig 'om daar te
komen_ Zekerlijk, zooals gif zegt, voelen alle personen die
nadenken, die óyerpeinzen, de voordeden van deze onzijdigheid voior ons » (26).
• In hetzelfde protocol stelde de Conferentie dei grondsla235

gen voor de grenslijn vast, die Voortaan tusscheri het 11öllandsch en het Belgische grondgebied moest getrokken worden.- Het grondgebied van Holland werd beriaald te om vattéli.
alle plaatsen, steden en oorden, die in .het jaar 1790 aan de
voormalige Republiek der _Vereenigde Nederlanden behoiorden. België werd samengesteld uit het overige gedeelte van
het Koninkrijk der Nederlanden, uitgenomen het Groiathertogdom LutembUrg, hetwelk uit andere Oorzaken bezit was
van de vo/sten uit het huis van Nassau eu eleel uitrnalaktei
van het Noord-DUitsch Verbond (27).
De annexatielust van .Talleyrand had voor onverwacht gevolg de candidatuur van Oranje als toekomstigen koning cipnieuw cE den Voorgrond te brengen te Londen. Daar had
men eerst Leopbld van Saksen-Coburg vooruitgeschoven (28)2
Döch het bleek dat deze candidatuur weinig bijval vond éti
door de Fran.schen werd bestreden. Het viooruithrengeni
het Biggisch Congres van een minderjarigen prins van Beieren, dit ten gevolge van Fransch:en invloed,, deed de EngeJsche
ministers instemmen met het voorstel der Russische gevolJ
machtigden, de —onafhankelijkheid van België te- milderen
door een candidatuur van Oranje, nauw verwant aan , den
Czaar om 'dit priotokol aldus te doen aanvaarden ook • te
SI-Petersburg (29).
Nu cie grondslagen vioor de grensscheiding gelegd waren,
bleef er alleen over, het vaststellen van algeineene schikkingen
met 'betrekking tot de ,geldmiddelen, den handel en andere
vraagstukk.en, welke geregeld -moesten worden tengevoig vaii
de scheiding tusschen Nederland en België. DaaL i.fae werd ani
ergadering gehouden den 27 Januari. Naar aanleiding van .een
protocol van 21 Juli 1814, gevoegd 'brij de aiï::.e van. het Weener Congres dd. 9 juni 1815, gingen -de gevolmadhtigderi
allereerst over tot het beramen van, schikkingen met bétrekking Lot de verdeeling der schulden tusschen België en Nederland, :overeenkomstig de bepaling der verdragen, waarbij
de schulden van heide landen motor • gemeenschappelijke
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schulden van het Koninkrijk der Néclèrlanden waren
Artikel IV van het protocol. van den 2T Juli 1814
luidt ais volgt: « Daar de lasten zoowel als de vioordeelen
gemeenschappelijk moeten zijn, .z.60 zullen de schulden welke
tot op .bet tijdstip der vereening door de Nederlandsche gewesten aan den eenen, en de Bel,gisché ...gewesten am den
anderen kant aangegaan zijn, ten laste van de algemeene
.schatlost der Nederlanden komen ». « Dus », verklaarden
de igevolmaéhtigden in het protocol, dd. 27 Januari, i< is de
gemeenschap .van lasten, schulden en baten, waarvan het.
beginsel 'hij dit artikel wordt vastgesteld, klaarblijkelijk
gegrond op de vereeniging der Hollandsché. en .gelgische
gewestan. Van het oiogenblik af, waiarop die .vereeniging
Opihbudt, 'zou: bedoelde gemeenschap • insgelijks meten
ophouden.; en als een tweede onvermijdelijk gevolg van deze
stelling zouden de schulden, welke bal de vereeniging
gesmolten waren, bij de scheiding weder kunnen verdeeld
worden Op dezen grondslag kou in de eerste plaats élk.
land 'die schulden verder uitsluitend te zijnen laste nemen,
waarmede het vóór de -vereeniging bezwaard was., De Nederlandsche provinciën zorudeii moeten opkomen voor die
schulden welke zij . aangegaan hadden tot het tijdstip, %vaar-.
Op de Belgische gewesten er mede vereenigd wel:.den,.. en
de Belgische provinciën voor -de schulden, waarmede zij op
dat tijdstip belast waren. Deze laatste zouden in de eerste
plaats bestaan uit: To de Oostenrijksch-Belgische schuld, aangegaan toen België aan het Oostemijksche huis toebehoorde;
20 al de oude schulden der Belgische gewesten; 30 al de
schulden. Tintende op gewesten, welke thans binnen de grenzen van België zouden komen te liggen. Behalve de hierboven
genoemde • en Uitsluitend Belgische 'schulden 7ott België
in zijn geheel nog moeten !op zich -nemen vooreerst de
schulden, welke alleen ten gevolge der vkireeniging ten laste
van Nederland gekomen zijn; voorts zou het eene vergoeding
aan Nteiord-Nederland moeten betalen voor de opofferingen:,
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die laatstgenoemde land zich met Wet .00g op de vereeniging
getroost heeft Bovendien zou België, in eene billijke verhouding, mede moeten dragen de schulden, welke, sedert
en gedurende de vereeniging, door de algem:eene schatkist
van het Koninkrijk der Nederlanden aangegaan zijn, zooalb
Zij op de begrooting van dit koninkrijk vo rkomen. D.ezelfdt,
verhniding, ZOU moeten in acht gentomen worden bij de
verdeeling der uitgaven, door de algemeene schatkist gedaat
in tiyereenstemining met artikel VIII van het protocol van
21 jUli 1814:, hetwelk inhoudt: «De uitgaven, vereiselit wOrdende voor het aanleggen en het onderhoud der vestingen
aan de grenzen van den nieuwen staat, zullen door de algemeene schatkist bestreden worden, als veroorzaakt door
iets, waarmede de veiligheid en de onafhankelijkheid win
alle gewesten en van de geheele natie gemoeid is ». Einnelijk
zou België noodzakelijk gehouden zijn, te voorzien in de
losrenten uitgegeven tonder speciaal verband van de openbare
domeinen. welke binnen de grenzen van het Belgisch grondgebied- gelegen zijn » (30).
Een andere schikking kwam de Conferentie beter. vtoor.
Beigië, van Nederland afgescheiden, zou hoegenaamd geen
recht hebben op den handel met de Nédei.landsche ov'erzeesche bezittingen, welke • sedert de vereeniging zooveel
zijn bloei hadden bijgedragen; de koning der Nederlanden zou
de wettige bevoegdheid hebben om aan de ingezetenen van
België dien handel geheel .en al te weigeren, of hun dien
slechts toe te staan tot den prijs en op de voorwaarden, welke
hij weigzaarn zou oordeelen deswege te bepalen 3i). De Conferentie achtte het 'echter noodzakelijk, ter handh,aving van
het evenwicht in Europa, dat B:élgié als een bloeiende en
welvarende staat in .de voorwaarden van zijn staatkundig
wezen al die hulpmiddelen vond, die het noodig had oni,
zich: staande te houden. Om hiertoe te geraken besloot de
Conferentie, dat de- ingezetenen van België het genot zouden
hebben van de vaart en den handel op de aan Nederland
.‘

•

toebe.hoorende kölonién, op denzelfden voet en met dezelfde
rechten én voordeelen als de ,ingezetenen van Nède.rland (32).

Daar echter zulk een voorrecht door den koning . der Nederlanden aan de ingezetenen van België niet dan tegen een
be.hoorlijk• vergoeding kon verleend, zoo hádd.en de gevolmachtigden gemeend, dat de schulden van het Koninkrijk
tier Nederlanden tusschen beide landen moesten worden verdeeld naar» evenredigheid van het gemiddeld bedrag der som;
welke elk hunner, gedurende de Jaren 1817,: 1828 en 1829, in
de dírekte en indirekte belastingen en accijnzen had opgebracht. Op dee wijze zouden bil raming 18p1 der geheele
schuld ten laste van België en 15/31 ten laste van Nederland
blijven (33). Deze verdeeling achtte de Conferentie « billijk
en ••gematiga » (34), en aldus erkende zij openlijk, dat de
Belgen met het oog op de belasting geen reden tot klagen
hadden gehad onder het bestuur van Willem 1 .(35).
De schikkingen neergelegd in de twee protocollen, geda,gteekend 20 en 27 "Januari, zijn- dus van tweeërlei aard; bet
eerste bevat de grondslagen voor de scheiding van .grondgebied, en de algemeene voorwaarden voor het bestaan van
den nieuwen staat; het tweede de grondbeginselen voior de
verdeeling der schulden,. Moor het bezit der, openbare werken, en Volor het behoud" van de handelsvoordeelen. Al die
schikkingen werden later samengebracht in een reeks artikelen en. onder letter A toegevoegd aan het protocol van 27
Januari (36).
. Te Parijs gelOofde Sebástiani, ondanks de onzijdig-verkta
ring, de inlijving van België Onvermijdelijk, en Louis-Philippe
was au dezelfde meening: « Men moet zich 'niet 'ontveinzen;
schreef Madame Adelaide, den 28 . Januari, « dat • de wensch
van een grOote menigte in Frankrijk, omi niet te zeggen van
geheel Frankrijk, is dat België ingelijfd zal worden... » (37).
• Dé verklaringen van Sebastian' en. van de Fransche afgevaardigden in de zittingen van 27, 28 en 29 Januari 1831,
hierboven aangestipt, waren er niet naar ooi de andere Mo03049
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gendlleden genist te stellen over Frankrijks plannen. De
Fransche kuiperijen te Brussel, wel bekend aan de iafgevaardigden ter Conferentie van Londen, vermeerderden nog het
wantrbuwen; toen na de verkiezing van den hertog van .
NemOurs de Constitutionnèl », een der voornaamste. .Franseh biacten, een artikel publiceerde, getiteld: « Over de ver:.
eeniging van België met Frankrijk », was men niet zoo heel
verwonderd er in te lezen: « Indien de hertog van Nemours
door het Congres tot koning der "Belgen wordt uitgeroepen,
kunnen wij ons niet onttrekken aan die eer. De "jtonge vorst
moet ziel: vioorzién van een goede dosis moed en zich het
vertrouwen van het Belgische Volk waardig toonen. Elke
aarzeling is een .zwakh-eid: laat ons. de Belgische kroon aannemen; daardohr zal er toch geen Onmiddellijke inlijrving
plaats grijpen en de noodzakelijke vereeniging, die wij Vra- •
gen als middel om al de belan,gen te bevredigen, zal- met
voorzichtigheid en zoal tot stand gebracht worden... Wat
heeft men onderteekend? Eenige diplömaticke noia's, die snie- •
mand om den tuin leiden of binden, het toppunt Van staatkundige leugens bereiken en hét wapen zijn van verouderde
tronen ».(38). Het kabinet van St Jam
. es zag in, dat de reeds.
genoinen voorrorgen niet véldoende waren. Wet hadden de
Mogendheden ter Cionferentie vertegenwoordigd, in het. protocol va a 27 Januari in duidelijke bewoordingen verklaard,
dat zij ,Jenstemknig voSornemens waren, bij de regeling der
Belgische aangelegenheden, geenerlei verigroloting Van grondgebied, eenerlei alzond-erlijk voordeel te zoeken, en »aan.
dit land en aan alle Omringende staten: de beste waarborgen
te geven voor rust en veiligheid (39). Deze verbintenis,. waardoor Frankrijk klaarblijkelijk namens Nemours afstand deed
van den Belgischen troon en van elke inlifyingspoging, volstond niet Om de onrust weg te nemen te Londen.; en de
vastberadenheid van Llord Pialmerstson, gesteund door het
geheele Engelsche ministerie en den koning, bracht een omkeer te weeg, die de kandidatuur Nemours; voor goed vian
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de baan hie!p (4.0). als verderen voorzorg stelde Palmersston
aan 'de Conferentle VIOIOI\ dat in hfet geval de troon van Bel.

t

gic zou aangeboden worden aan een prius tnt een huis,. een
der v1jjf staten regeerend, ter Conferentie vertegenwoordigd, dlt
aanbod OIDveranderlij'k zou verworpen worden (4.1). Talleyrand weiger-d'e te onderteekenen.. omdat ·dit e'~~ IJllijk' van

wantrouwen was "i.esens Frankrilk (f.2) en q denzelCden: dag
polste Ilij Palmerston over de toestemmlng lJij de verklezing
'van Nemours, waar~i.' hij, Irort en kl~ afgew·ezen werd(~3)_
Daags "daarlOp, 2' Februari, yergaderde het Engelsch kablnet
en besloot onmiddellljk Oiorlog te verklaren, indien FrankriJk .(Ie verkiezing van Nemours aanvaardde, «De ministerraad », . sool eef PaJmerstbn aan Granville, « heett de zaak
van den hertog van Nemours overwogen en heett besloten,
zc~ls ik 1\ in mijn officieelen brief unededeel, dat wij: het
naIromen ~en elschen der <bl!or Frankrijk' a;angegan~ ver.pllchtingen, d. i. de weigering der BeIgische k~OIOIn. zen daze
aangeboden wordt, Wij' denken met tegenzitt aan' oorlog, doeh
indien w'ij daarvJOkllr opnieuw onze krachten moeten inspannen, is het tiooli een wettlge reden en wii. ~jn van oordeel,
cC~t wij' ons niet muden kunnen neerleggen _bIij,' de verb~e-ffing
van NemmIrs tot den Belglschen troon zon'derr" gev'a~ voor
"onze ,~eiligheid en ZIOnder de eer van het land IIp: te l();fferen, . . Wi} eischen, dat Be]gie werkelijk en niet slechts met
naam, (onafhfank·elijk zijf» (4-4.). D~ sl6eg het gezegde van
Lord Ponsonby, te Brussel, die er op wees dat er geen \'OJrbeeld bestond van een land, bestunrd ~ een vorst van
Franschen oorsWODg, en dat 'nlet 'rechtstreeks onder Franschen Invloed was kJom,en te staan(45).
Gezlen het beslist optreden der Engelschen Itet TaIleyrand
te Parifs weten dat een nadrukke~jtl(e en ~nmiddel]~j~ weigering hel eenige qtiddel was om niQlodlottige gebeurtenlssen
te ,:oorkomen(46). Denzeltden dag n~, om half vilf deelde
Sebasttani ann Granville de officieele weigering van T..~~Q1n~·sP!hilip~e mede,
'
.
l

. « Nooit », schreef de E.ngelsche gezant aan Pialmerston,,
« heb Ik een verandering in toOn, stemming en taal gezien
als vandaag bij Sehrastiani. Te een .uur Was hij opgewonden,
oorlogszuchtig en aanmatigend; te half vijf komt hij iopi mijn
bureel om mij. het telegrafisch bericht van de. verkiezing.
van den hp.rtog van Nemours mede te deelen; op zeer verzachten en vriendelijken toon voegde .hij. ér aan toe, dat de
koning beslist geweigerd heeft, en .verzacht mij te vergeten,
wat er dien dag tusschen ons gebeurd •was naar oanleiding
van het protocol. Hij gaf den wensch te kennen eerlijk tegenover kIe andere mOgendheden te handelen, 'doch wat hij
vobral zeer ernstig verzocht, was, 'dat het; vertrouwen tusschen ons zou ongeschonden blijven. Zeg aan lord Palmerston, -soegde hij er hij, dat wij geen enkele gedachte voor
hem verborgen willen houden en dat ik .hoop dat hij' met
dezelfde openhartigheid tegenover ons zal handelen »,(47).
Het was dienzelfden 4 Februari, dat het Belgisch Congres begoot een officieele afvaardiging naar Parijs te zenden 'otm de kroon aan den .hertog van NemOurs aan te bieden.; en 'de Fransche partij in België kon het nog langen tijd
niet over haar hart krijgen 'de waarheid bekend te maken,
zoo dat baron Osy in de zitting van 22 Fehtuari deed opi;merken: Den 4 'Februari werd, na twee vergaderingen van
den ministerraad, te Parijs gehouden, het officieel biésluit
van den koning aan heer de Talleyrand gezonden, die het
deed opnemen in het protoáol van 7 Februari; deze mededeeiing heb ik den 10 Februari geEscht, doch Zij: werd door
onze diplomaten geweigerd onder .hvborgeven .van valsche
redenen » (48).
Toon den 7 Febtuari de gevolmachtigden der Conferentie van nonden, vergaderd waren, opende de gevolmachtigde van Frankrijk de _zitting met de 'Iliededeeling
'dat de regeering. • van Z. M. de koning Van Frankrijk
als -voortvloeiende hetgeen besloten tras hij. het protocol
Ii van 20 Xanuari'113.30, de verklaring beschouwde, reeds te
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voren door den koning afgelegd, nl. dea troon van B[elgië
naam •fan den hertog van NemOurs af te Wijzen, indien deze
hem door het Belgisch Congres werd aangeboden,. en dat
z. K. de koning van Frankrijk, onderricht dat dit aanbod
werkelijk zou gedaan voorden, zijn gevolmachtigde had opgedragen te dezer gelegenheid zijn vorige verklaringen te
herhalen als onveranderlijk. In dezelfde zitting besloten de
groiote Mogendheden dat, indien de Belgische kroon aan den.
hertog van Leuchtenberg aangeboden werd en deze aanvaardde, geen der vijf Hoven hem kou erkennen (49).
Gesteund door een adres der Staten-Generaal (50) nam;
Willem I de protocollen van 20. en 27 Januari aan, en den
1• Februari meldden zijn geviolmachtigden aan de Cionferenm
tie zijn volledige en algemeene goedkeuring (51). Van toen
af bestond er een bindende overeenkomst tusschen de vijf
grote Mogendheden eenerzijds en Nederland anderzijds.
In België vond het voorstel der Conferentig veel tegenstand bij de omwentelingsgezinden, en lokte een uitvoerig
antwoiord van het Nationaal Congres uit. « Het Voorl.-1:!pig
Bewind van België», alzoo werd er in het Belgisch Prbtest
gezegd, « had bij zijn • toestemming in dei wapenschorsing
verklaard,. dat de oplossing van staatkundige vraagstukken
en die betreffende het grolidgebied,. hullen de roeping der
Conferentie 1! is en; dat het oplossen van de kwesties, die betrekking hebben op de onafhankelijkheid of op elk ander
goed' recht van België, alleen en uitsluitend aan het 'Belgisch:
Congres toekwam; dat bij -miskenning hiervan het beginsel
van non-interventie, welks handhaving Frankrijk en Engeland Op den voorgrond gesteld hadden, gesc bonden zou
worden,: dat het Belgische volk, niet uit' zucht tot verovering
Of vergrooiin,g van -grondgebied, maar uit -kracht van het
recht post liminii of tengevolge v-an afstand„• het Groot
Hertogdom Luxemburg, de provincie Limburg en de" linkerScheld•oever, tot zijn grondgebied Tekende, en dat,, indien
de in het antwoord van het Congres aangeduide grondbé293

ginselen geschonden werden, de vertegenwoordigers van het
Belgische volk aan de geheele beschaafde wereld- het gruwelstuk, waarvan hun vaderland het slachtoffer zou zijn,
zouden doen kennen » (52).
De gevolmachtigden der Mogendheden kwamen den 19 Fe..
bijeen en stelden een protokol op,:. waarvan wil hier •
eenige uittreksels overnemen: « Voorzeker overtraden de" Vijf
Mogendheden noch de grenzen van rechtvaardigheid en billijkheid, noch de regelen van een gezonde staatkunde, toen...
zij. 'onpartijdig de grenzen aannemende, die België' en Nederland vóór hunne vereeniging scheidden, aan de Belgen slechts
de macht om te veroveren. weigerden: die macht hebben :de
ge\ohnachtigden verworpen, omdat zij die beschouwden als _
strijdig met den Vrede en met de, maatschappelijke mie_
De toestemming van Z. M. den Koining der Nederlanden in
de protocollen van 20 en 27 Januari 1831 heeft beantwoord
aan de wenschen van de Conferentie. De nieuwe vOrm. van
bestaan van België* .en zijn onzijdigheid. hebbei op die wijze
een bevestiging ontvangen, die zij' niet koinden: missen. Er
bleef 'de Conferentie niets te doen over, dan hare_ beslissin-,
gen vast te stellen wat betrof het verzet van het Nationaal
Congres tegen het eerste van genoemde protocollen, van zeeveel te meer belang, daar het fondam'enteer Is. Dit verzet
beroept zich in de eerste plaats op een recht post liminii„
dat slechts áan onafh:ankelijke staten behoort, en, dát dus
niet kan toekomen aan -België, omdat dit nooit daaronder
gerekend it4. Het verzet spreekt verder nog van toegevingen
aan een derde Mogendheid, en niet aan België gedaan, dat
ze niej heeft verkregen, en er dan ook geen aanspraak op..
kan maken. De wiaardeloosh:eid van dergelijke eischen is duidelijk. Wel verre van een aanslag te plegen op het grondgebied der ;e•de Belgische provinciën, hebben de. Mogendheden 'slechts vastgesteld en gehandhaafd de onschendbaarheld der naburige staten. Verre' van de grenzen dier pro,vincién achteruit te dringen, hebben zij er! het prinsbis294

dom. 'Alk bligevIdegd, idat er vroeger geen deel van uitmaakte.
Overigens hebben de Belgen alles verkregen,. nat '.14 'wenschen konden: scheiding van Nederland, ionafhankelijkheid,
veiligheid. tegenover het • buitenland, waarb-org voor hun
grondgebied en hunne onzijdigheid, viijt scheepvaart op
de rivieren, die hun bot uitvoerwegen dienen, en het sv:reedzame genot van hunne nationale vrijheden ». Heti prot000l
eindigde met te verklaren, dat de verschillende schikkingen
Leti.effende België genomen, flondamenteel en gnherroepelijk waren (53).
Alhicewel gedwiongen om de kroon voor den hertog van
Nemours af' te wijten, gaf de Fransche regeering tóch hare
ph,gingen :om Frankrijks suzereiniteit over België te vestigen
niet ép. Zij stelde nu Charles de .Capotie,.prins van. Napels,
een neef van koningin Am:alia, voor als candictaat, en deed
alle mogelijke moeite te Londen, om' Engelands steun daar.rocr te verkrijgen. Sebastiani wees ,op den jongen Napplitaan
als op den eenigen tegen wiens verkiezing niets in te bren,gen
was .en drukte den wensch uit, -dat Eng:eland,. ais blijk van
vriendschap jegens den .koning en zijn regeerine, zijne toestemming zou geven. Talleyrand verklaarde aan Palmerston,
wit. hij er voor wilde instaan, dat er geen huwelijk zou.plaáts
hebbe.ri tosschen den prins en eene prinses uit het huis van
Orleans<54).
Oak bij deze gelegenheid gaf de Fransche regeering blijk
van verregaande oneerlijkheid. Zij was er zoo op gesteld, dat
Charles den Belgischen troon zou beklimmtn., (rat bare woordvoerders voor geene belofte terugdeinsden om de Belgen te
bewegen,. dien vorst te 'verkiezen. Zij gaven hun woord, klat
dan. Ffankrijk de eischen der neigen aangaande Limburg;
Luxemburg en de linker-Scheldeoever Zou ondersteunen,
dat Charles met een dochter van Louis-Philippe in den echt
zou treden(55).
-Reeds den 8 •Februari 1831, toen hij; een gedeelte van de
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Belgische deputatie ontving, had Lbuiá-Pihilippe. over Charles
gesprOken..
Maar de Fransche kuiperijen en de nauwe verwantschap
van den ptins. van Napels met hef Fransche koningshuis
maakten dezen candidaat zeer verdacht in de dogen der Engelschen. « Als de jonge Nal:Ornaat' » schreef Plalmerston aan
Granville, .« vrijwillig door de Belgen wordt gekozen> is het
goed en wel; maar als hij door de Fransche kuiperijen er
ingebracht m'oet worden, en, terwijl hiji reeds een neet van
Louls-Philippe is, dan zou er weinig 'verschil zijn, tusscheu
hém en den hertog van Nemours » (56). Daar -de Fransclie
reigeering noch in Engeland,- noch in Breli0 steun vond (57)
Zag zij' 'van de candidatuur Man prins 'Clarks af, en, begrijpende, dat h:et haar omnlogelijk zou zijl" België reChtstreeks
aan hare suzereiniteit te onderwerpen, heslOot zij er ~veel mogelijk invloed op te verkrijgen doori eene van de
dochters van touis-Philipipe uit te *huwelijken aan den toekonistigen vOrst der Belgen: « De koning h:erinnerde rn1 .er
aan », schreef Granville, «rdat de Belgen er met allen ernst
op aange~gen • hadden, dat hij» Zijne dochter Zou géven:
aan hunnen. siouverein, Onverschillig wie gekozen 'zou
worden ».(58).
Intusschen ging Frankrijk door met te trachten een gebiedsuitbreiding te verkrijgen.
in eer brief van 1 Maart 1831! gaf Sebrastiani een vrij 'zonderlinge reden op voor zipie weigering bin: het protocol'van
27 Januari. to onderteekenen: « Het komt de Friusche regeering vocr zeide hij in dezen brief, « dat, het hertogdom
ion van het Groot-Hertogdom Luxemburg moet afgescheiden
worden Het schijnt ons 'duidelijk, Ot het hertogdom Bouillon
gegeven is aan den 'koning der Nederlanden, en niet aan 'het
huis van Nassau. 'Dit gebied kan dus niet verbonden blijven
niet het nieuwe hertogdom, maar moet integehdeel terug bil.
België toegevoegd worden » (59). Die onderscheiding lusschen
liet hei togdom Bouillon en hertogdom: Luxemburg ging in hét
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geheel niet 'op, want, indien het eerstgenoemd gebied niet
uitdrukkeiijk aan het huis van Nassau wera geges en als vergoeding, had toch het Weener Congres den9Juni 1815 bepaald:'
dat de koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg,
ten eeuwigen dage volor hem en.- zijn opviolgers de v011e en
algeheeie souvereiniteit zou bezitten over dat gedeelte vari
het hertogdárn Bhuillon, dat bij het verdrag van Parijs niet
aan Frankrijk werd 'afgestaan, en diensvolgens, dat het met
het groothertog Luxemburg vereenigd zou worden (6.0). Toen
Sehástiani deze . onderscheiding -maakte, was het alleen bil
Frankrijk het middel te verschaffen, om het hertogdom
Bbuilton te bekomen als belooning voior zijn medegaan op
den door de Conferentie ingeslagen weg. « Hun protest betreffende Bouillon », schreef Palmerston den 9 Maart 1831.
aan Granville, «is zoloals ik uit TalleyrandS woOrden kan
opmerken, gegrond op eene geheime bedoeling om het zelf
Le annexeeren », en hij voegde er bij': « Het is walgelijk te
zien, hoe de regeering vali een groot land, bij: een ernstigen
stand Van zaken, en als zulke groote belangen 'op het
staan, schaehert en Intrigeert, Om zioo'n f:.11.:.‘;--,t-Eg ding als
hét verwoeste kasteel van Bouilbn en 'het kleine stuk land
daaromheen »1(61).
. Rond dezen tijd bleek het ministerie Lente opgebruikt.
Den 11 Maart dwong Louis-Philippe het, outslag te nemen,
en Casimir Perier werd eerste minister; Sehástiani behield
de portefeutile van Buitenlandsché Zakeen. In L'onden werd
de benoeming van Perier zeer .gunstig lontvangen (62).
De Vreugde van Palm.erston was echter v:an korten duur.
Ternauwernehd aan het bewind gekomen, vroeg %vier aan
Granville iom afstand van 13bUillon en Landau aan Frankrijk. Maar het antwoord van den gezant, onmiddellijk bevestigd door een brief van Pialmerston, was afdoende.: « Gij
hebt groot gelift in hetgeen. gij! aan Perier gezegd hebt,
betreffende Landau en Bouillon; wil kunnen geen veiligheid
vCOr Europa krijgen, als wil !ons niet strikt houden aan de
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verdragen, en elk verlangen naar Uitbreiding van grondgebied tegengaan. Zoodra wij Frankrijk maar een moestuin of.
een wijngaard geven, zullen wijf al het voordeel onzer positie verliezen: net wordt dan een kwestie s.i1. meer e)i
der, en het is zeker, dat Blouillion en Lándau Frankrijk niet
tevreden zullen • stellen; Wil Moeten dus 'op! dit punt' doof
blijven » (63).
Den 18 Maart legde Perier in de Fransché kamer verklaringen af, die weinig aangenaam • waren .voor de Belgische
regeer.-in,gspartij: « Wij' willen den vrede, die voor de vrij=
held zno noodzakelijk is; wij' zouden den oorlog willen en
ok beginnen, indien de veiligheid of de eer - van Frankrijk
in gevaar verkeerden.... Het beginsel van non-interventie is
áls een feit voorgesteld; wij nemen het aan, niaiar in ons
eigen belang... Het belang of de waardigheid van Frankrijk
zouden alleen in staat -zijn ions naar de wapens re doen
grijpen. Wij geven _geen volk het recht ons te dwingen voOr
zijn zaak le vechten, en het bloed. der Franschen behnort
slechts aan Frankrijk. De ministeries, die ons • voorafgegaan
•zijn, hebben de gewapende interventie in België verwomen.
Die politiek Zou ook de onze geweest- zijn; dit voorbeeld zullen wij' volgen » (64).
Peiler was nog openhartiger, toen hij' verklaarde dat het
niet rn Belgiës wille was, dat Frankrijk Zou tusschenkom:en:
« Het ware niet om. de Belgische 'onafhankelijkheid te waarbbrg,en, 'doch« om ons zelf » (65).
Den 28. Maart toonde Talleyrand Palmerston een brief van
Sébastiani, waarin deze schreef, dat de Fransche regeering
Leopold ‘an Saksen-Cobiurg's verkiezing tot den Belgischen
troon 2.4ou steunen en zij niet tWijtelde, 'of de Engelsche
bewindslieden zouden, terwille van deze Voor Engeland zioo
gunstige schikking, de wenschen van Frankrijk vervullen,
namelijk wat Bouillon betreft(66).
Omtrent denzelfden tijd zeide' Louis-Philippe aan Gran-..
ville. dat de candidatuur van Leopold baf het Fransche volk
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niet in den smaak viel, en dat de Eitgelsché regeering
dien toestandte veranderen de annexatie van Mat iembourg en
Philippeville moest toestaan (67). Maar te Londen zoowel als
te Parijs was bet antwoord afdoende.: « 'Lag's hiclien wij de
verkiezing van Leo0old voor Engeland voordeelige,r áctiteg ».,
had Palmerston gezegd, « zijn wil toch tegenover de andere
Mogendheden gebonden, en wij willen 'liever onzd goede trouw
bewaren, dan bil. ons eigen le.lan.g te rade gaan. Bijgevolg zal
de verkiezing van 'Leopold geen enkele verandering in onze
beslissingen brengen »68).
.• Een dereerste daden van het ministerie Veder was zijn
goedkeuring- te hechten aan de grondslagen van scheiding,
welke het vorig kabinet geweigerd had te bekrachtigen. Irouwens •.de weigering van Frankrijk om het protocol van 27
Januari te onderteekenen, was slechts een der Joensches
streken, waarmede. hét Fransche :gouvernement mging; 'de
omstandigheden waren veranderd, er wqs geen enkeld reden
om op gespannen voet te .blijven met de Conferentie vtor
een zaak, die, zooals De L:an.noy zegt-;. zoo weinig rrankrijk's
belagen raakte (69). Den 4 Aprir(70) droeg het Fransche
gouvernement Talleyrand op officieel aan de Conferentie te
v.erkiaren, dat Frankrijk toetrad tot hot protoc:ol van. 27 Ja-.
nuari 1831, dat het door deze daad de voor gelgié aangewezen grenzen volkomen .goedkeurde, 'dat het in de ,Inzij.dig
held, alsmede in de onschendbaarheid ,van het grondgebied
van België toestemde,- dat het den sioiuverein iran België
slechts erkennen zou, wan
' neer deze zelf dei voorwaarden
en bedingen van het protokol van 27' Januari volkomen aanvaardde, en dat de Fransche regeering het groort-liertogdgni
Luxemburg beschiouwde als geheel van •België afgescheiden,;
wo dat het onder de souvereiniteit en in de verhoudingen
moest blijven, welke bij het traktaat van 9 Juni 1815 waren
aangewezen (7 1).
Door de toetreding van Frankrijk gesterkt, besloot de Conferentie opnieuw bij' de gezaghebbers in België aan te drin299

gen, opdat deze de proitodollen van 20 en 27 Januari .zouden
goedkeuren. De gevialm.a.chtigden der grolote Mogendheden
verklaarden in hun protocol dd. 17 April: 10) dat de" regeling
van: de grenzen van Holland en ffelgié; vervat in de grondslagen van afscheiding fondamenteel en bnherroepelijk waren; dat de schikkingen 'omtrent de schulden-verdeeling en
den handel op de Hollandsche overzeesche bezittingen slechts
een reeks van voorstellen uitmaakten; 253) dat de anafhanui
keliikbeid %au België niet. zout. worden erkend dan op de
YTIoiorwaarden en -binnen de grenzen, bepaald bij. het protocol
van 20 Januari 1831; 30) dat, indien de voordtellen der. Conferentie door de Belgen verworpen werden, Lord POnsonby
en generaal. Belliard zouden gelast Warden Brussel tonder
verwijl te verlaten; • 40) dát, in dit geval (verwerping van
voorstellen) de Mogendheden overeenkomstig de protoéollen
zouden handelen om hun wettig gezag te doen eerbiedigen;
terwijl dit ook zou geschieden, indien de 'Belgen zich lopr
nieuw schuldig maakten aan het schenden van den wapen.
stilstand (72).
Denzelfden dag stelden de gevolmachtigden een tweede
protokol Op met betrekking tot een kwestie, die eerst in
December voorgoed uitgemaakt • zou worden. Oricler. dei be.
palingen van de verdragen van 1815 wasf een der meest verontrustende voor het »borlogzuchtige Frankrijk, - het handhaven van een reeks vestingen langs de Noordergreins, als een
'dreigende waarschuwing tegen veroveringsplannen. Casimir
Peéier .eischte, om voldoening te geven aan hgt chauvinisme
der .-Franschen, dat die vestingen geslecht zaudeii .worden.
« Frankrijk », zeide hij', « kan nooit tevreden zijn over een
regeering, die den schijn op zich zou laden geen invloed
te hebben in de: beraadslagingen der grage natiën Iran
Europa (73). «Wat willen "de Franschén zeggen », merkte
Palmerston op, «met invloed op de beraadslagingen der andere natiën? Indien rij' daarmede bedoelen de macht 'om die
natièr. er .toe te brengen, oogluikend medeplichtig te zijn
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aan Frankrilks gebiedsvergriootingen en ingrihen in. eens
anders recht, dan is het de • gespleten klauw, die onder een
nieuwe vermomming te voorschijn komt, en de oude verfoeilijke veroveringszucht, die onder een nieuw voorwendsel
herleeft_ De Fransch.en .houden niet fop aldus te redeneeren:
neemt slechts in aanmerking hoe moeilijk onze toestand is,
boe wij. giedurig lastig warden gevallen, en stemt er in toe
een of anderen Onberaden, onrechtvaardigen, Oneerlijken misslag te begaan, • strijdig met de verdragen en vooropgestelde
beginselen; opdat wij mogen zeggen, dat Wijt op een punt
gewonnen hebben... Ik zou nooit kunnen erkennen,, dat het
verstandig is, Frankrijks onrechtmatige eischen in te willigen, ten einde aan het Fransehe gouvernement (hetzij dan
Onder Périer Of onder Sebastian» den steun te verzekeren
van de partij van hét geweld; of zelfs van; de party der gematigde .annexionnisten; dat zou slechts den eetlust der Fran.schen opwekken, tonder' hun maag te verzadigen » (74). Intusschen verwierp " Palmerston het verzoek van Perier niet
ten Volle; hij stemde er in toe de zaak in overweging te
nemen, maar hij verzette zich er tegen Frankrijk toe te
laten tot de beraadslagingen Over de slechting der vestingen.
Dat beding was rechtvaardig. De Fransché regeering was
- niet geraadpleegd, toen er gehandeld Was Over de oprichting
er Van, en dat, wijl zir bestemd waren, om «tot bolwerk te
-dienen tegen een' aanval van Frankrijk; dus kan men tiaar
tot de Conferentie niet toelaten, nu het. er ging een. beschikking te wijzigen, waaraan zij( vreemd was gebleven. « Daar
die • vestingen », zegde Pahnerstion„ « niet zooals Talleyrand
beweert, zijn opgericht uit haat tegen Frankrijk, maar uit
vrees Incior •Ftank.rijk, zou. het dwaas zijn, met Frankrijk te
beraadslagen over slechting er van »;(75). De Conferentie
wilde niet gedogen, dat men al' 'de vestingen zou ontmantelen.
Het zou trouwens. onvoorzichtiggeweest zijn, zich te .bèroio,
ven van een Materieelen waarborg of schutsmUut tegen Frankrijks veroveringszucht. .Dé COnferentie stemde er eenvoudig
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in toe; het getal der versterkte plaatsen te verminderen,;
daar de geldmiddelen van België geringer waren, dan die
van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit is' de strekking van
protokol, dat de geviolmachtigden van "Engeland, Oostenrijk,
Pruisen en Rusland den 17 April teekenden. Dit was een
voldoening voor Frankrijk, -maar zij' 4was onbeduidend. Men
stelde gst. dat op het tijdstip, waarop er in België cenét
regeering zou bestaan, erkend door de Moge- ndheden„ die
deel namen aan de Conferentie Van Londen; tusschen die
Mogendheden en de Belgische Regeering onderhandelingen
aangeknoopt zouden worden om de te slechten vestingen aante wijzen (76). Het prot000l van 17 April 'noest geheim blij=
ven. Men deelde het aan Taileyrand m.edet op, voorwaarde
van het slecht..5 aan Casimir P.erier en aan Sebastiani te
tonen. Twee maanden later, den 14. Juli, .werd h4 op verzoek van Louis-Philippe, 'officieel aan het Fransche gouvernement medegedeeld (77).
Intusschen kon de toestemming der Fransche regering .133
de grondslagen der scheiding den tegenstand van het Belgisch Congres tegen de besluiten der Conferentie. niet 'overwinnen. De bedreigingen van de ornwentelingspartif
gië, die op een algem.eenen oorlog konden uitloopen en de
binnenlandsche onlusten, die dit land beroerden, mishaagden ten zeerste aan de groot(' Mogendheden.
De Fransche regeering achtte het °ogenblik gekomen om
eene verdee.ling van 'België voor te stellen:. «Me Belgen »;
zeide, de Lieven, de Russisch ei gezant in een verslag aan dein
Czaar dd. 19 April 1831, « :hebben getoiond niet in staat te
zijn eene natie uit te maken; zij! kunnen alleen kun eigen
land in • beroering brengen en anderen verontrusten_; • door
hunne dwaasheid geven zij aanstoot in Europa,. door hunne
gewelddaden bedreigen zij! "den Europeescheu vrede. Op
deze gronden berust het verdeelingspan., da graaf Sebástiani heeft opgevat en dat hij aan eenige leden der Conferentie heeft medegedeeld » (78). Sehastiani verklaarde aan een
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zijner agenten in België, kolonel .Itépécaud, die hem verhaalde, hoe het in België gesteld was: « De Belgen hebben
niets dan dwaze denkbeelden; laten zij- oppassen: men zal •
hun land verdeelen » (79). Zelfs Le Hou, gevtolm.achtigde van
België te Parijs, werd dor Sebastia,ni met eene verbrokkeling van België bedreigd, indien de Belgen opnieuw vijande
lijich eden begonnen. « Indien de oorlog • zegde de Fransche
minister) « tot gevOlg had,. dat de Duitsèhg troepen in liet
hart vim. België doordrongen, dan zou misschien een rampspoedige Verdeelini plaats grijten; ja, slechts .in dat geval (!?)
zou 'Frankrijk er toe gebracht warden de verdeeling te
gulden » .(80). Volgens " het verdeelingsvoorstel ziou Frankrijk zich de
Waalsche provinciën. toee•genen, Nederland ontving het
Vlaamsche land, en zoioi zou. het Koninkrijk der Nederlanden,
hoewel niet bok) uitgestrekt gs in 1815, samengesteld zijn uit
een.e gelijkgeaarde bevolking. Priiisen zou zijn grenzen uitgestrekt hebben tot aan den Maas (81). DérlVkortenart, Frankrijks gezant te. St-Petersburg, werkte in denzelfden. zin bij
den Czaar (82).
Maar tem België te verdeelen, mioest men. noodzakelijk de
instemming van Etngeland hebben,. en Engeland zou die
nohit geven. Alle pogingen van Talleyrand om Palmeraon
te bewegen de verdeeling van Belgié goed; te keuren, leden
schipbreuk op die standvastigheid en de , eerlijkheid van. den
Eartgelschen minister.' .« Men moet de Belgische kwestie. niet
als een 2aak va.n grolot belang beschou.wen », zei Talleyrand
gehiepig tot Palmerstan, « als men aan de opvatting vastlieudt, dat het slechts een .zaak is van Ondergeschikt belang,
zal zij gemakkelijk te regelen vallen ». « Neen, neen, » antwoordde Palmerston, « wij kunnen de Belgische kwestie niet
als een Kleinigheid beschouwen; het is 00 het vasteland een
.zaak van het grootste gewicht vofor .Engeland » (83). Om kort
te gaan.. Engeland, zoals D:e Ltannoy terecht' doet opmerken,
behoedde België volk .verbrokkeling (84).
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Omstreeks denzelfden tijd trachtte maarschalk mi•-•
ulster van Oorlog, Eálgelands toestemming te vet krirgen, tót
de tinnexatie van België. Palmerston verhaalt dit geval als
volgt aan •Granville: c Maberly -(lid van hei Lagerhuis voor
Abingdon) 'vertelde mij-, dat er kort geleden een agent. vin
Soult hiereen was gezonden, in schijn om paarden en uitrusting te koopen; maar toen de agent toegang tot Maberly
had ,gekregen, onder voorwendsel van zaken doen, werd hij,
teer iepenharti2. op 't gebied van politiek; hij zeide, dat Soult
besloten was, bezit' te nemen van België; dat Frankrijk niet
Waar was om en zeeoorlog nukt Engeland te beginnen en
er dus zeer begeerig naar was, ons van de vier. andere Ifiágendheden al te scheiden en ons over te halen Frankrijks
eischen toe te staan; dat die mogendheid ons met dat doel
Antwerpen en Oostende Wilde aanbieden, ja elke schikking
met ons wikte maken, die ons aangenaam zou zijn, mits
bestaanbaar niet hare plannen; dat Smult en zijne danhan;. •
gers, die echter niet genoemd werden, .geenr verttouwen haddei in Talleyrand, en hem dus in deze niet konden.
geLruiken. maar indien Maberly de regeering eens wilde per'sen en dan bevond, dat wij geneigd"-waen naar zulke vioprstellen te luisteren, dan zou Soult een vertrouwd persoon
hierheen zenden, dolor wien de zaak haar beslag .ztou. kunnen krijgen, zonder dat de Conferentie er iets van vernam..
Malierly vertelde, .dat. hij dezen man zei, dat dit aangelegenheden waren, waarmede hij niets te maken had, ook
kon hij niet denken, dat de reigeering geneigd zou zij zoo'n
onderiiandeling aan te knoppen; hij' zou echter het voprstel
aan mj niededeelen., zoodra hij daartoe gelegenheid had. Mijn
antwoord aan Maberly was natuurlijk, dat 14 als die Man
ooit terugkwam:, hem dan kon verzekeren, dat. zulke planhen onvoorwaardelijk zouden verworpen worden » (85).
Den 11 April drong Sebastiani er weer met klem op aan,
dal men de aanspraak van Frankrijk op Bouillon zou goedkeuren, onverschillig .of deze billijk was of niet. Nu. het.
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Fransehe *volk teleurgesteld was in zake Italië, wenschte de
regeering aan de s kamer te kunnen verklaren, dat het toch
Iets van de .bon.dgenooten had verkregen. « Indien Engeland
aan de Fransche regeering geen Voldoening schenkt in deze
kwestie, .dan is bet miogelijk, dat de oorlog verklaard wordt,
al is het ook de moeite niet waard !oorlog te voeren om een
zoo nietige zaak ». Het •antwoord van Palmerston, is merkwaardig en van algemeene strekking: « Men voorkomt geen
.00rlog door te zwichten voor onrechtmatige eischen.: hoe gering die ook zijn. De stelregel: geef maar toe dan hebt gij
een rustig leven, zal, .als gif dien opvolgt, er toe léiden, "dat
gil _geen rustig °ogenblik in uw heele leven hebt » (86).
InIusschen scheen België niet genegen' de grondslagen Voor
de scheiding aan .te nemen. De zaken bleven na hei protokol
van 17 April, bijna- een maand in denzelfden tóestand zonder
tnerkbaree. vooruitgang in de richting van een bevredigende
ibplóssing.. Den 10 Mei stelden de gevolmachtigden een termijn._ binnen welken de Belgen tot meert genoemde grondslagen Noor de scheiding- Inoesten toetreden. Deze ternikin
werd vastgesteld op, 1 Juni 1831, en daarbij, werd bepaald.
dat ingeval de Belgen bleven volharden in 't niettoetrmleg,
.er alsdan een volkomen afbreken van alle betrekkingen tus.scben de Vijf Mogendheden en de Belgische bewinddlierleit
.zou plaats hebben'. Verder behelsde dit staatsstuk 'bedreigingen in geval van het schenden dei- wapenschorsirig door
de Belgen,' zioioals dit ook in het vorige staatsstuk werd
'opgaan (87). •
Het protocol van 20 Jandari v-ormde sedert .18 'Februari
eerne wederzijds bindende o" vereenkomst tusschen de vijf
grooie Mogendheden en den kOning der Nederlanden (88j.
Om aan het besluit der grootte Mogendheden te ontkemen,
•poogde de. regeering van den regent rechtstreeksche onder- .
handelingen met den koning der Nederlanden te beginnen (89).
Den 9 Mei richtte Leheau, minister voor .buitenland, een brief
aan baron Versbolk van Soelen, Willems minister voor bui- •
,
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tenland (90), om Moor te stellen drie Nederlandsckie koemis
sarissen af te vaardigen, die mét 'evenveel Beig,isché zouden
bijeenkomen iom zich te verstaan. ,Over de ~Wijnen !van
een regeling, die zou • kunnen voorgelegd worden aan de
goedkeuring der bevoegde overheid in Nederland en, in- België. <, Hei Nationaal Congres », voegde Lebe.au er :min toe,•
« is saniengeroepen tegen 18 Mei; denkelijk . zog uwe re- •
geering meende op het- voorstel, dat iondergeteekende de
eer 'heeft aan. Uw Excellentie vocé te leggen..nlei te kunnien.
ingaan, :Or ZIOC. Zij tegenover de onzel een stilzwijgen bewaarde,
dat alleenlijk als een verw erping van alle minnelijke• schik-.....
king kan aanzien worden, — zou België verplicht zijn Lmmiddellijk <ie. vijandelijkheden te herbeginnen » (91).
De Nederlandsche regeering antwoordde' •atu.urnik niet
op dezen brief. Zij belastte hare gevolmachtigden ie Londen
de aandacht der. Conferentie te trekkeiii op de 'nota van
den. Belgischen. minister en aan te dringen op. uitvoering der .
grondslagen van _scheiding, toegevoegd aan het protocol Van
2'7 Januari (92). .
De koning hield zich aati de akte Van scheiding, .die onvoorwaardelijk dolor hem was aangenomen. Tevens verklaar
den R. Falck en H. van Zullen van Nijievelt inc-hun •nota aan «
de Conferentie, dat, dewijl het Wi1lem T onmogelijk was zijn
rijk aan een onbepaalde verlenging ván den voorl.eiopigen.•
toestand - te onderwerpen, waarin Nederland zich. sedert
langen tijd tegenover "België bevioná, hijr_zich van 1 Juni af
(den dr de Conferentie zelf vastgestelde% termijn). geheel
vrij, zou rekenen, hetzij' ion]. Mede te werkeii met ade door de
Mogendheden ter verwezenlijking van scheiding aan te wen: den' middelen volgens de grondslagen van 20 en 27 Ja-.
nuári (93), hetzij om voor eigen rekening te handelen .zoo.-.
danig, als het hen zoude toeschijnen naar gelang der
standigheden noodzakelijk te zijn; doch altijd en alleen inet
het doel, om tot dien staat van zaken te komen-dien de 'akte
van scheiding als juist en behoorlijk had erkeivi(94-).
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De Fransche Muiterijen te Brussel.
(Augustus en September 1830)

Juliomwenteling in Frankrijk (27,,28 en 29 Juli 1830). blz. 3.
— De toestand-in .de Nederlanden. blz. 4. — Alugustus 1830.
De annexatiepartii aan 't werk. blz. 5. — .De leiders der
fransagezinden Stellen aan Frankrijk voor België in te palmen. blz. 6. — De Fransche regeering antwoordt, dat het
leger niet gereed is. blz. 7. — De Potter; Bartels en. Tielemans .te Parijs. blz. 7. D-e afgevaardigden van « Les Arnis
du. Peuple » te Brussel. blz. 8. — Fransche relletjes, 25, Wen 27 Augustus. blz. 10. — Huis en boekhandel van Libry
Bagnano geplunderd. .blz. 11: — Het huis van politie-commissaris De .Knijff geplunderd. blz. 11. — De officier van
justitie aangevallen blz. 12. — Het huis van Van Wanen
geplunderd. blz 12. — Vernietiging van de drukkerij van
« Le National ». Igz. 13. Plundering blij de wapenmakers.
blz. IS. — 26 Augustus. Plunderingen van herbergen, bakkelten en kleerwinkels. blz. 1:3. — Het provinciaal bestuur,
het huis wal den plaatscommandant en van kolonel Everseni
geplunderd. blz. 13. — De Fransche vlag op het stadhuis
en in verscheidene stadswijken. blz. 14. — Plunderingvan.
Café Suisse, Muntplaats. blz. 14. — Plundering van werkhuizen en buitenhuizen. blz. 15. — 27 'Augustus. Brand in.
het park. Ellende. blz. 15. — Van der Linden d'Hoogvorst,
bevelhebber der burgerwacht. Belofte ivian brooddeel. blz. 10.
-- Proclamatie der Regentje. Vreemden veroorzaken relleges. blz. 16. — 28 Augustus. Koninklijk besluit: de bijeenroeping' der Staten-teneraal. blz. 17. — Een sfroolbilljet. blz.
18. — Oproer in Wallonië: de Fran.sche vlag uitgestoken in
307

bijna al de steden. blz. 19. — De Franschman Ch. Rogier
te Luik. blz. 20. -- l'oesfanden in Vlaanderen. • blz.. 21: —
-30 Augustus. Koninklijke audientie. blz. 22. --• Aankomst der
prinsen te Vilvoorde. blz. 23. 31. Augustus. Onderhoud
der prinsen met genige Brusselsche notabelen. blz. 24. —
1 September. Intrede van den prins van Oranje. blz. 26. --Instelling der raadgevende commissie onder voorzitterschap
van den hertog van Ursel. blz. 31. — 2 September. Zitting
der commissie. blz. 32. -- Voorstel van Alex. Gendebien:. de"
prins van Oranje, koning cter Belgen. blz. 33. — 3 Septem«ber: De raadgevende commissie vergadert. blz. 34. — Vertrek van den prins. Ontslag van Van 11faanen, minister van
Justitie. blz. 36. ---- 5 September: Proclamatie van den koning...
blz. 36. — 8 September: De afgevaardigden der Zuidelijke.
Provincies vergaderen te Brussel. blz. 37. — 13 September:
Opening van den laatsten zittijd der State4-Generaal 'vn
het koninkrijk der Nederlanden. blz. 38. — "Het oproer. te.
Brussel. blz. 56 — 7 September: Aankomst te Brussel van
twee benden Luikenaars aangevoerd . door de F:ransch.en
Ch. Rogier, Lign.ac en van Bosce. blz. 60. .— ii Septemberk;
Aanstelling der commissie voor 'openbare veiligheid. blz.
— 15 'September. Geen voorloopig bewind. blz.61,
ting van den Franco-Belgischen club «La Réunion..Centrak›..
blz.. 62. -- Adressen aan .de afgevaardigden van het Zuiden.
Hevige economische krisis. blz. 62. — Eischen der "Réunion
«Centrale. Hz. 63. — 16 September. Brief van *Gendebien -aan
De Potter, annexatie van België. blz. 64. — 18 September,.
Terugkeer van Vleminckx en Nicolai. blz. 64. — Vlucht van
Gendebien. blz. 65. -7- 19-20 .September. Tweede oproer. blz.
65. — Aanval op het stadhuis.. blz. 65. — Inname van het
stadhuis door ojen Fran.schman Grégoire. blz. 66. — Noor-;
loopig Bewind. 'blz. 66. — 21 September. Ontbinden •van. de
Commissie voor Openbare Veiligheid' en 'den raad van de
burgerwacht. Van de Weyer en Roupp.e op de vlucht. blz.67.
-- Schermutseling bij St-Stevens.:Woluwe. blz. 71.. — 22 September. blz. 72. — Algemeene vlucht der leiders (18-20 Sept.);
blz. 73 — 23 September._ IYe. koninklijke troepen bezetten
de bovenstad. T'egenstand ..der muiters aangevoerd door
Franschen. blz. 75. — De stellingen der muiters na dee-Inname der. bovenstad. blz. 79. — Prins Frederik beslist een
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verdedigende houding gan te nemen. blz. 82. — 24 Sept-en' her. Instelling der. Bestuurlijke Commissie. blz. .82. Leugen door de Commissie uitgestrooid. blz. 84. — Benoeming
.van Engelápach, gezegd Larivière, als algemeen agent. blz.
84. -- 25 Septembei-,.. De Martelarenplaats. blz.. St -- De
Spanjaard don -Juan van Halen opperbevelhebber. blz. 84.
— Zondag 26 September. Terugkeer der vluchtelingen 'uit
«Le Grand Canard blz. 86.
Voorloopig Bewind. blz. 87..
— Het huis vaii Ferd ‘Méeus in brand. blz. 89. — Pletinckx
gevangen. blz. 4. .
.
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Voorloopig Bewind. Laatste poging van den prins van
Oranje. om de eenheid van het Koninkrijk der Nederlanden
te bewaren. Verovering van. Vlaanderen door de Franschen
Grégoire en Pontécoulant.

27 September 1830. Terugkeer van De Potter. blz. 93. -29 September. Middencomité. blz. 94. — 1 October 183D. Po-.
Mieke doeleindAn van het Voorloopig 'Bewind. Eerste zending .van Gendebien naar Parijs; blz. 96. — 4 October. België
onafhankelijk uitgeroepen noor het Centraal Comiteit. blz.
98. non Juan Van Halen in beschikbaarheid gesteld blz.
102. -- Prins Willem van Oranje, landvioogd in de Zuidelijke
Nederlanden blz. 102. --'• 5. October. Proclamatie van den
prins, blz. 103. — 16 October. Proclamatie van den prins
van Oranje, België als een onafhankelijken staat erkennende.
blz. 110. -- Economische crisis.; de hongerlijders plunderen
en vernielen. biZ ÏL1 — 13 October. Nieuwe maatrèswien
van den prins. blz. 1,14. — Opening der Staten-Generaal in
Den Haag. blz. Mr. — 20 October. Koninklijke boodschap.
De opdracht aan nen prins wordt vervallen verklaard. blz.
114. -- 25 October Afscheids,groet van den prins. blz. 115.
- 26 October. Vertrek van den prins uit Antwerpen. blz. 116.
Verovering van Vlaanderen door de Franschen le Douleet
.de .Poiriécoulant, Culhat, Mellinet, Parent, Niellon, Grégoire.
blz. 116. — 11 .0ctoter. Pontécoulant te Gent. blz. 116. .----..17 October. ,Overgave van het kasteel te "Gent. blz. 118. —
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19 October, Pontéconlant te Brugge. blz. 119. — Grégnirt,
in Noord-Oost-Vlaanderen. blz. 120. -7- 31 October. Ned0.1-•
laag bij Oostburg. blz. 120.
De Franschen Mellinet ten
Nièlloh rukken op, naar Antwerpen. blz. 121. — 16 Octobei:,-:
Overgave van Lier. blz 123. —
20 en 21: October Ge.
vechten. bij Waelhem. Terugtocht der koninklijke troepen.
blz. 124. -- gá" October Terugtocht der koninklijke troepen
naar Antwerpen. blz. 125. — 127. October. Krijgsraad
Franschen, Mellinét, Niellon, Rogier en Chazal. blz. 125.
27 October. Beschieting van St-Andrieskwartier. blz. 133. 7–
28 October. • Brand van het stapelhuis St-Felix. blz. '135.. —
De Franschman Chazal belast met het militair bevel der
stad. blz. 136.
Dictatuur van den Franschman Rogier.
blz. 137. — Plunderingen. blz. '137. — 30 October. Wapen,.
stilstand. blz. 137. --Franschen Ch. Rogier eo. • F.
Chazal. nemen bezit van het koninklijk paleis. bit 139.
Maastricht. blz. 139.
28. October. Moord op major
hard te Lemen. blz. 140. --- Herinrichting van de vrilwilitrra.
blz. 143. — Uitspattingen der vrijwilligers: blz. 14.5.

HOOFDSTUK M

De Briltenlandsche Mogendheden ende Belgische Omwenteling.
De Conferentie van Londen (tot December 1830).
Non interventie. blz. -149. — Scheiding in het bestuur van'
(le Noordelijke en de Zuidelijke Provinciën. blz. 151. — Verzoek om hulp blz 152. — Intnoodiging tot -een. Conferentie.
blz. 155. -- Eerste zending van Van de Wfeyer. blz. 121.
Eerste zitting van de Conferentie te Londen. Wapenstilstand
(4 November 1830). blz. 159. — Derde standpunt 'van de
Fransche -r(geering: in schijn onafhankelijkheid, inderdaad
verdceling van België. blz. 160..
Eerste zending van Flahaut, blz. 161. — De Conferentie verklaart, dat de wapenstilstand een verbintenis nitznaakt tegenover de vijf mogend,
heden (17 November). blz. 161.
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HOOFDSTUK TV

De conferentie van Londen. Politiek van Frankrijk: ontbinding van het. Koninkrijk -der Nederlanden, po(ingen
inlijving, openlijk of bedekt, van België.

Protokol van 20 December 1830: het Koninkrijk der Nederlanden ontbonden. blz. 167.
HOOFDSTUK V

Het Nationaal Congres van zijn áanstelling af (10 November
1830) tot aan de benoeming van den Regent (24 Februari
1831). Bllitenlandsche politiek: vereeniging" van Betgië met
Frankrijk 'of suzereiniteit van. Frankrijk om «Belgje.

10 October -1830. Besluit der Centrale Commissie, het Nationaal Congres bijeenroepend. hlz.179. -- 18 October. Nieuwe
diplomatieke zending van Gendebien naar Parijs. blz. 180.
-- 27 October. Ontwerp van grondwet. blz. 180. — 27 October.
:Verkiezing der Congresleden. blz. 181. — 10 November. Het
Congres geopend. blz. 184. — 11 November. Surlet de Chokier, voorzitter. (-á. 185. — 12 November. Ontslag van het
:Voorloopig Bewind. Het Congres vertrouwt hem de uitvoerende macht toe. blz. 185. — 13 .November. Ontslag van
-De Potter. blz. 187. — 18 November. Aanstelling der diplomatieke .Commissie. bIz. ^190. -- Onafhankelijkheid van België. .blz. 191. — 22 November. De monarchale vorm qanvaard. blz. 192. -- 24 November. Uitsluiting van het Oranjehuis. blz. 194. --- 25 November. Begin der bespreking over
de ,gromdwet. hfz. 202. - 4 December. • Eerste Steenlegging
van het herdenkingsmonument op de Martelarenplaats.
202. -- 16 December. Derde zending van Gendebien naar
Parijs. blz. 203. — 24 December. Alexander Gendebien stelt
voori de annèxalie vla.n België bijt Frankrijk uit te roepen.
blz. 204. — 30 'December. Gendebien bijLouis-Philippe blz.
205: — Economische crisis. blz. 206.. — Voorstel van Gendebien: Nemours, koning van. België, verbond van Frankrijk
en België tot verovering van den linker Ril-hoever. blz. 206.
— Sebastiani geeft last te onderhandelen over annexatie van
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BI December. Het Voorloopt. ile.;wfild •
België. blz. ,209'.
2 Januari
flr&gt de aansluiting' uit te roepen. blz. 201-.
Nemours koning. blz. 211. - Antwoord
1831. Annexatie
van het" Voorloopig Bevind. Protokal van 20, Decen1;c:r.•
212. - Wanhopige toestand van de • Franco-Belgische
wentelingspartij: keus van een staatshoofd. blz. 213: - 5 lanuari: blz. 44. -- Annexatie van Philippeville en naden>,
bourg blz. 215. - Otto van Beieren. blz. 216.. - 6 Ianuaii:„
Onderhandelingen .van Gendebien met gen. Fabrier. blz. 217.•
- Firmin Rogier. blz. 217.
8 'Januari. Laatste onderhoud
tusschen. Gendebien en Sebastiani. blz. 218. -- Pirmet stelt
de keus van Louis:Philippe iv;oor- d. i. an.nexátier... blz. 219.
Hertog van Leuchtgnberg voorgesteld, als voorbereiding dei.
De Diplomatieke Commissie polst
annexatie blz. 219.
Frankrijk nopens Leuchtenberg. blz. 220. - 11 Januari. Net.
Fransche antwooro medegedeeld.. blz. 221. - De Frausche:
regeering .wijst
. officieel het aanbod van inIirving van Re(giébij Frankrijk van de hand. Ni. 223V - 11-13 Januari. Ze:a.i.:
ding van bijzondere commissarissen naar Parijs en Londeil.
blz. 224. -- Persoonlijke unie bijr Frankrijk, onder den' sehepr,•
ter van Louis-Philippe. blz. 225. - 1Vlaclagan stelt den pi'ins
van Oranje voor. blz. 233..
13 Januari.. Het Congres besluit'
de F'ransche regeering te raadplegen:blz. 254. - 21-...Tantrart.
De Fl-an.sche. reigeering verklaart Leuchtenberg niet te
lén erkennen. blz. 235.. -- 23 Januari.. Suzereiniteit van Fran.lc
rijk. Charles de Capoue. blz. 236. - 25. Januari. Suzereiniteit
van Frankrijk door verkiezing van Nemours. 154z: 23a. -•
28 Januari. Louis-Philippe laat door zijne agenten verkIarea
dat Nemours de kroon zal aanvaarden. blz. 237. - 29 januari. Protocol van 20 Januari. Bespreking der koningskeuze.
blz. '238. -- Kandidatuur van hertog . Karel van Oostenrijk.•
Luc. Jottrand' tegen het Belgisch: inIijvingsáanblz. 241.
bbd. blz. 251. - 3- Februari. Laatste pogingen _der Fransche
regeering om de verkiezing van Nemours te verzekeren. blz.
253. -- Mislukte poging der or" angisten. blz. 256: - 4. F'ébruari. De afgevaardigden van het Congres. blz. 260.
12
Voorstel-Lebeau: een Fransche luitenant-generaal:
blz. 266. - 1 Februari • Voorstel De Potter:, .de republiek.
blz. 266. -- &Februari /331. Heldhaftige dood vat( luitenant
Van Speyck. blz. 269. - •7. Februari. De grondwet. blz. O.
-- Optreden tegen Gent. blz. 271.
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HOOFDSTUK VI

De Conferentie van Londen. De aitnesatiepogingen van
Frankrijk mislukt. De kandidatuur Nemours.

De Fr ansche oppositie • over het protocol van 20 December. blz. 275. - Januari 1831. Besprekingen in de Fransehe
Kamér. bIz. 275. Annexatiepogingen van Frankrijk. blz.
280. - Voorstel au c.nnexa lie van Luxemburg...Janu'ari 1831.
blz. 282. --- 20 lan.uari 1830. Annexatie van BeIffië voorgesteld. blz. 282. - Tweede zending van de ..Flahault. blz. 284.
- Protokol van 20 fanuari 1831. Onzijdigverklaring van België.' Poging tot annexatie van Philippeville en Mariembourg.
blz. 284. -- 'Pi.otokol van 27 Januari 1831. Verdeeling 'der
schulden. Handersvoorrechten :der Belgen. blz. 286. De
weigering van Nemours aan den Engelschen gezant mede:gedeeld. blz. 292. -- .De FransChe weigering aan de Cotifarentie medegedeeld. blz.. 292. - Verzet van België tegen het
protocol van 20 Jan. 1831. brz.293. - Nieuwe Fransche poging: prins Karel van Napels. blz. 295. - Poging tot annexatie van Bouillon (Maart 1831). blz. 296. - Annexatie van
Bouillon en Landau gevraagd. blz. 297. - Nieuwe vraag tot
annexatie van Bouillon. Mariembour.g en Philippeville.
298. -- Bekrachtiging dier beginselen voor de scheiding door
Frankrijk's r eering (4 April 1831). blz. 299. - Openba'.ar
protokol betreffende de grondslagen van scheiding. blz. 299.
- Geheim protokol betreffende de • slechting van Belgische
vestingen. blz. 300. - Worstel der Fransche regeering tot
verdeeling •Tari Belgiè (April 1831). blz. 302. - :Voorstel van
Soult: verdeeling van België (April 1831). blz. 304. --- Annexatie van Bouillon !gevraagd (April 1831). blz. 304. - Protok& van 10 Mei 1831, als uiterste termijn voor de goedkeuring vaststellende 1" Juni. blz. 301 - Eerste voorwaardelijke opzegging van den wapenstilstand door Willem
ai Mei 1831). blz. 306:

Drukkerij .1. L'annoo, 9e W. 514, Thielt
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ZOOPINITUX VII

Voortzetting der annexionistische
kuiperijen. Staatsgreep van het
Congres. Verkiezing van den
Regent. Plunderingen door
de "Association Nationale,,

The most uncompromisin g French reunionists, selected
regent partly from a knowledge of bis devotion to France and
partly as a cloak .to conceal other purposes.
White, Belgic Revolution II, 273.

Being an. enthusiastic partisan and admirer of France, he
warmly associated himself in every measure tending to increasè
her moral influence amongst his countrymen.... With him a
union or quasi union with France was the cherished project, to
wich all other combinations were subservient. Thus, while he
submitted himself entirely to the influence of the French cabinet or their agents, and laboured incessantly to give an exclusively French tendency to the acts of his government, he' utterly
deceived the great mass of the Belgic people, who imagined
that he and his ministers were zealous champions of national
White, Belgic Revolution Ii 209.227.
indépendence.
Véritable pro-consul de la France, Surlet de Chokier livre
pour toujours la Belgique á l'influence de la France.
Biographie des honimes 4e la révolution, zz3,

TEITWIJL de Fransche partij alles in het werk stelde
om Létuis-Philippe te bewegen tot toestemming in. den.
keus van Nemours, waren ook de Orangisten aan
het werk. Te Brussel werd een petitie pnderteekend,
die de volksvertegenwoordigers verzocht « de uitsluiting in te
trekken, uitgesproken tegen het huis van Nassau, voor nxiverre . zij: betrekking heeft op den prins van; Oranje en • zijn
afstammelingen, daar dit de eenige 'redelijke 'oplossing is die
alle belangen kan voldoen en den algemeenen vrelde behouden, zoo noodig om der rust in Europa te bewaren»:
. ne beweging scheen zot; dreigend,. dat Van .de Weyer hesloot handelenci op te treden.. Één gewezen Russisch diplomaat, de Kruderer, die voor Qranje werkte en steun -vond bil
den Engelschen comMissaris lord Pionsonby, moest hinnein—de
vier en twintig uur Brussel verlaten., Van de Weyer verplichtte een voornaam ingezetene van Brrussei, verdacht .van
Orangisme, een proclamatie tegen de beweging te onderteekenen: Van de Weyer was gewapend binnengedrongen en
had zoo zijn doel bereikt(/). De iorangistische pOging bleek
echter niet opgewassen tegen de Fransch:e partij:. •
Wanneer het Congres den n Februari vernam'. dat Luis..
Philippe waarschijnlijk de krolon vdor NemOurs. weigeren
zou,- had de Fransche regeering willen dwang uitoefenen en
een . opflakkeren van het nationaal gevoel veroorzaken dOor
volledige en onvoorwaardelijke inlifving van België, bit Frankrijk uit te roepen(2). Doch de Belgische regeering en vele
Leden van het Ciongres, vblorzichtiger omdat zijî wisten dat
Frankrijk geen .Oorlog zou durven verklaren, waren. over,
eengekomen de verkiezing van een regent voorf te dtel.tén(3).
Den 18 Februari schreef de Diplomatieke Commissie aan
graaf de Celles, haar vertegenwoordiger te Parijs: ,-'. Men
schijnt dus bij een plan stil te staan en. er zich mede te- vereenigen; dit plan mheten wij tot rik:IJ:Leid brengen zoo wij
werkelijk ons land willen dienen. Welke Ook .de beslissing

zij" van. Z. hl. de koning der Franschen in take de verkiezing
'van tb zoon, de hertog van Nemburs, er kome een weigering of een uitstel, 'de leden onzer repering en de Invloedrijkste lepen van het Congres schijnen Overeen te komen
om een regent te benoemen, die het bewind zou voeren in
naam van Nr. den hertog van Nenfours tot deze definitief
benoemd is. Die regent zou het hoogste gezag bekleeden tot
het °ogenblik dat de jonge prins, meerderjarig. geworden:,
zou kunnen aanvaarden zonder af te hangen van, zijns vaders
wil. Dit is het ontwerp, dat ik belast Ven ti mede té deelen
en nopens hetwelk. gij de Fransche regeMng kunt poken »(4).
In 'de zitting van 19 Februari liaci de middensectie verslag uitgebracht over het voorstel Lébeau om een Luitenantgeneraal van het koninkrijk te benoemen. Zij; was van gedachte een regent aan te stellen, en de grondwet .bindend
to verklaren op den dag, dat de regent zijn bediening
zou aanvaarden. • Twee zittingen (22 en-23 Februari) werden
besteed aan het bespreken van dit verslag. Op het einde van
de zitting van 23, nam de vergadering, door 112 stemmen
tegen 12, het hestuit aan, een r:41.entie .in t stellen, en den
24 werd Surlet de Chokier regent van België uitgeroepen.
Op 157 stemmen verkreeg Siu.let er 108, F. de Merode "43 en
de Gedacht 5 (5). Dé meest-besliste reunionisten hadderi
Surlet gestemd deels, Omdat zij' zijn ultra-francophiele inzichten kenden, deels omdat zij hunne echte iontwerpen. wilden verbergen (6).
Het besluit 'dat den regent benoemde, verluidde aldus:
In naam van de .Belgische natie,
Het Nationaal Congres,
Gezien dat de troon onbezet is en, het noodig blijkt fe
voorzien in de uitoefening van de uitvoerende macht,
Besluit
Art. L Erasmus-Löuis baron Surlet de Chokier is tot regent van Belgiè benoemd.
:
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Art. II. Van af den dag der ambtsaanvaarding van den
regent zal de grondwet van kracht worden in alle beschikkingen, die niet indruischen tegen dit .besluit.
ffét Congres behloudt zich het recht voor het staatshoofd
te benoemen.
Het Congres alleen zal de wetgevende en grondwettelijke
macht uitoefenen; nochtans zal de- regent -door tusschen.
komst van zijn ministers, wetten kunnen voorstellen.
De regent zal aan de uitoefening van de wetgevende macht
!Jan alleen deel nemen, wanneer het Nationaal Congres door.
een gewoon wetgevend lichaam zal vervangen zijn.
'Art. III. Maandelijks wordt aan' den regent • een .civiele
lijst van tien "duizend florijnen toegekend:
Een der paleizen der natie Wordt ter" beschikking van den
regent gesteld. Er wordt hem een krediet van tien duizend
florijnen :geopend voor eerste onkosten (7).
. Den 7 Februari 1831, dag der goedkeuring van de grondwet in baar geheel (8), had het Congres de zending n-ervu!d,.
hem toevertrouwd door art. 3 van het regeeringsbesluit van
4 October 1830, en daarover • hadden de verkiezingen plaats
gegrepen. Toen had let zich dus moeten terugtrekken en
plaats maken Noor de grondwettelijke Wetgevende Kamers.
Door. te weigeren uiteen te gaan, is het de zending te buiten
gegaan hem toevertrouwd en heeft het een staatsgreep gedaan. Door een regent •aan te stellen- en zich het recht -,:oor
te behouden een vorst te benoemen heeft' het zich een recht
aaagernatigda dat volgens art. 85 der grondwet toekwam aan
de vereenigile Kamers. De -regentje, zooals het Congres die
kwam n te stellen, was uitgesloten vani elke deelnanie in
het maken der wetten, terwijl de grondwettelijke regent de
wetgevende macht uitoefent samen met de twee Kamers.
Eindelijk door te verklaren, dat .de grondwet .van kracht.
is in alle beschikkingen, uitgezonderd degene die in strijd
zijn met zijn besluit, schond- het Congres art. - 130 van de
9

grondwet, dat luidt: de grondwet kan noch in Zijn geheel
nock ten« .cleele opgeheven worden.(9).
Verscheidene leden vielen de geldigheid van 'het
van 24 Februari aan. « Gij wilt . de grondwet toepassen»,,
deed terecht de Rbbaulx opmerken, « en op! .hetzelfde otogenblik stelt gij een regentje in, voor eene omstandigheid; die
noch naar letter noch naar geest -s;oorzien is, noch' voorzien
kon .wórden: volgensmij is dit. de grondwet áchenden; het
ware beter zoo de toestand het vereischt, de !grondwet te
veranderen of te verbeteren dan het. vloorbéeld te geven van
zoo'n jodenuitleg (interprétation aussi judaique)» (10). Döch
het Congres weigerde uiteen te gaan, omdat het voor niegwe
gag' ». zei P. De. •
verkiezingen tang was. « Zoo gij
yaux, « en aan de twee vereenigde kamers,; die u ~eten Opvolgen, de macht laat een koning te noemen, denkt aan
de kuiperijen, die zullen op touw gezet worden en aan .de
pogingen tot om.koppen, die m.en zal vermenigvuldigen » (1/).
Den 25 Februari stelde het Congres plechtig, den Regent
aan. De Fransche regeering,- wier doel nog altijd .was of
de inlijving' zonder ineer, of een verkapte inlijVing door v.eri kiezing van een Franschen prins tot den tiloon van • Belgié.,
aanvaardde met voldoening • het ontwerp door het Congres
gestemd den 24 Februari: deze handelwijze, door in België'
een voorloopige regeling te bewaren, zou de verwezenlijking
van haar geheime wenschen ergemakkelijken zoo een onverwacht voorval zich voordeed (12). Zij juichte toe bij de
aanstelling als regent van ten man, die, haar geheel verkleefd .was en herhaalde malen zijn wensch België bil Frank-,
rijk te zien inlijven, had uitg.esproken.;(13). .« De • levendige'
voldoening », schreef F. Rogier, sekretáris van het- Belgisch.
gezantschap te Parijs, aan Surlet, « met dewelke het nieuws
van uw .benoeming tot regent liier ontvangen 'Werd, is een
zeer gunstig voorteeken voior het voortzetten der -betrekkiii.-gen van vriendschap en goed nabuurschap tusschem beide.
landen. De machtige en voor ons zoo naidige bescherming
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van Frankrijk is öns zoodoende Voortdurend mear -verzekerd » (14). Te Londen,. waar men .den ondergrond der Franséhe politiek kende, was de benoeming heer slecht gekomen:
1 Het schijnt)), schreef F. Rogier nog, « 'het instellen
van een regentje zeer onaangenaaan is aan Londen en aan
anderen... De regent, beweert men, :zou 'alleen voor 'rekening
van tien hertog van Nemours besturen, tot aan diens meerderjarigheid » (15).
De benoeming van een regent, belast met de .uifrokreride
macht, stelde e-en. einde aan de taak van het Vioorloopig liewind. Diensvolgens werd, terstond na de ambtsaanvaarding
van Surlet de Chtokier een akte voorgelezen aan het Congres,waardoor hel Vohrloopig Bewind de hem toever!,rouwde
.macht neerlegde (16). Ten andere, het Vaorioopig Bewind
was zeer weinig gegeerd, en zijn Diplomatieke, Commissie
evenmin (17) Groiote fouten hadden zij.. bedreven (18). Des-.
niettemin kende het Congres den 26 Februari aan het Velor
loopig Bewind een vergoeding van 150.000 florijnen toe, met
Tast voor de leden zelf de Verdeeling te doen (19).
Den 26 . Februari stelde de regent zipt eerste ministerie
samen,. daarvan maakten deel uit de gewezen voorzitters. of
algerneene. bestuurders der verscheidene commissies: S. Van
cle •Weyer (gewezen Voorzitter der Diplomatieke Commiii,SiO,
werd minister voor buitenlandsche 'zaken; Alex. Gendebjei:
(igewezen algemeen bestuurder van rechtswezen), .mi.nister
voor rechtswezen; eh. De Brouckere (gewezen _algemeen Leistuurder van finantiën), minister Voor geldwezen; Tieleman.s
(ex-algemeen bestuurder voor binnenland),• minister voor
binnenlandsche zaken; Goblet, brigade-generaal (gewezen: algemeen commissaris van oorlog) minister van oorlog; de Gerlache werd voorzitter van den ministerraad zonder' . bezoldiging en zonder stem; Plaisant behield het bestuur van de
openbare veiligheid; Nothomb; die slechts 26 jaar oud was,
werd algemeen .sekretaris. aan het ministerie voor buiten
landsche zaken (20).
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Ondertusscben had de. politie zooals De Potter zich.
drukte haar <c bezoedelende invloed ». (immonde influence) uitgestrekt Over de republikeinsehe groepeering Les :imis de
l'indépéndance Beige » (de vrienden der 'Belgische onafhan,
kelijkheid).. De eigenaar van het koffiehuis, waar 'de republikeinen vergaderden. werd bedreigd zijn huis te zien, afbranden, zoo bij hen nog binnen liet, 1:on. 21 Februari, in
den namiddag was het volk naar -het lokaal der republikeinen gestroomd. Mannen met kielen aan, schenen de beweging •
Ie leiden ;zij waren gewapend met boden stokken om, zeiden zij, It. De Potter 'neer te slaan: een hunner toonde den
spijker en de koord die moesten. dienen om; dien republikein
op te bangen; «.Door Lebroussart Verwittigd », schreef De
Potter; 000rdeelde ik het nutteloos de regeering i n haar
ontwerpen zeover te dienen, dat ik mij: door. het volk liet
vermoorden. Ik bleef te huis, waar ik slechts lastig gevallen
werd door doodsbedreigingen op de deur van mijn woning •
uplakt, en ik hield mij terstond bezig met voorbereidingen
te treffenor mijn vertrek naar Frankrijk. Ik vernam 's
anderen daags .dat het . volk, vooraleer uiteen te gaan, gewelddaden gepleegd had « hadden eenige muitelingen
openlijk verklaard, bet geld te verdienen, dat hun uitgedeeld
wet7d De Pötter nam de vlucht den .27 Februari (2.1).
De Fransche partij moest een zondebok hebben, wier; zij
de verantwoordelijkheid voor .haar. ontgoocheling in zake
de verkiezing van Nemours kon ten laste leggen : fret was
graaf de Celles. Ook was een der eerste zaken aan den ministerraad voorgelegd, de terugroeping van graaf de Celles.
De Breuckere verhaastte zich er een kabinetskwestie van
te maker. « Hij kende nochtans », zegt Gendeblen,- mijn
oude vriendschapsbetrekkingen met M. de Celles; hir wist •
dat k hem voorgesteld had aan' het Voorloopig Bewind out
mij -te vervangen te Parijs » (22).
Graf de Celles ontving weldra bericht, waarbij de minister voer buitenland hem verwittigde, dat redenen van
12

bi nnenlandsche politiek den regent verplicht hadden hem

uit Parijs terug te roepen. De Fransche regeering toonde
levendige spijt ois,er de beslissing van het Belgisch *kabinet. •
.« ne Belgen », schreef Sebástiani den -7 Maart aan den Fransche zaakgelastigde te Brussel, « konden hier geen 'afgezant
hebben, meer het vertrouwen waardig, beter in staat. goed
hun ware belangen te -begrijpen en onze politiek zoo; uitgesproken vriendelijk .jegens hen. De heer graaf de CeIles heeft
trouw zijn "belangrijke zending vervuld, het is mij: een genoegen het te verklaren, en, zal terecht betreurd worden
door allen, die zijn karakter en zijn hoedanigheden -hebben
leeren schatten. Ik heb zooeven, op bevel van den koning,
.,geschreven Om hem de. gevoelens van welwillendheid en
achting uit te drukken, die Z. 11".._voor hem: koestert. Wat Mij.
persoonlijk betreft, ik betreur ten zeerste de t lerugreepin. g.
van den heer de Gelles, en ik wensch vurig bij; zijn opvolger
eenzelfden geest van wijsheid en verzoening; eenzelfde begrip
der belangen van zijn land en der betrekkingen, die tusschen
België en Frankrijk moeten bestaan, te vinden. rrit mast in
dezen zin spreken aan M. de Chokier en aan de 13elgischè
ministers » (23).
de .Celies schijnt het slachtoffer geweest te zijn -vau den
annexionnist De.'Brouckere. Het is klaarblijke,nd, dat de annexionnisten Gendebien, Surlet de dhokier en Sebastiani ten
zeerste de wederroeping betreurdeii van een diplomaat,, die
al hunne inzichten deelde en die, naar het zeggen van Mgr
Cappacini, pauselijk nuntius bij' de repering van Willem I,
poogde na zijn plannen te hebben zien in duigen vallen, eene
rol te spelen in Frankrijk met opoffering van zijn eigen
land (24) De mistevredenheid van dezen heerschzuchtige
was zeer groot bij het vernemen van .zijn terugroeping. Hij
nam ontslag als afgevaardigde bij het Congres. • Na de verkiezing van Leopold I, welke hij poogde te beletten, liet hij
zich Franschinan naturaliseeren (25) en werd weldra lid van
den- staatsraad benoemd door Louis-Philippe (26). Zoo ein,
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digde de loopPaan van den man die aan het Congres voorstelde België onafhankelijk te verklaren. De regent noemde
-Ch. Le Hon als opvolger van de Celles,, i en de graaf d'Aeèschot
werd aangeduid om de verkiezing van Surlet de Chokier aan
de Engelsche regeering aan • te kondigen (27).
De • kieswet, als aanvulling van.. de grondwet, werd den 3
Maart aangenomen wet 101 stemmen tegen 3. Zij stelde een
eenvormige kiescijns van dertig florinen vast voor het platteland en verhoogde den kiescijns in de steden, naar gelang
het aantal inwoners, van 35 tot 80 florijnen. De "vergadering bes
slet bovendien, dat er een en vijftig senatoren tonden zijn
en honderd twee volksvertegenwoordigers (28). Op can .bievolking van iets meer daii, vier millioen waren er 45.000
kiezers, d. 1. 1 pier 95' inwonersi(29).
Te vergeefs had EL H. De Foere het cijnstelsel aangevallen,
« DoOr ons mandaat geroepen- om de uitslagen der omwenteling veilig te stellen », zegde hij, « zullen wij' het 'natuurlijkste gevolg miskennen: de gelijkheid . Van allen. voor de
wet en de mogelijkheid voor allen om{. openbare ambten te
bekleeden? Wat gewordt» er Van deze gelijkheid, van deze
mogelijkheid, wat gewordt er . van de grondwet zelf wanneer
het groiotste aantal van politieke rechten gespeend blijft?...
in alle tijden is het de strekking .geweest van de dwinge. landij een groot aantal uit te sluiten en eene klas door de
andere te erdrukk•n... De _hoedanigheid van Belg is een
ijdele klank voor wie geen stemrecht heeft » (30).
Een wet van 12 Maart 1848 heeft' de kieácijitts vo-or het
geheele rijk gesteld pp het minimum door de grondwet ver..
eischt (20 fl. ---- 42,32 .fr.) voor wat betreft de .Wetgevende
Kamers bij zooverre dat in 1877 op iets meer dan vijr Mihoen inwoners, 119.765 het algemeen kiesrecht bezaten. Het
is dank aan het ciinstelsel, gevoegd bij. der verfransching
van de centrale besturen, v(an het leger, van het middelbaar
en hoger onderwijs, dat de verdrukking door den Belgischen
staat mogelijk werd. Wanneer het algeméen stemrecht in
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1919 werd afgekondigd kon de Fransché partij in Vlaanderen ten volle rekenen "ten miate op -den steun der hoogere
klassen.
Nadat Bressen, Fransche agent der Conferentie, geweigerd
had de protetollen der Conferentie aan de Belgische regeeringen te !overhandigen, besloot de Fransche regeering, op
aandringen van Talleyrand en op verzoek, van, &niet de.
de Chbkier (31), hem terug te roepen. Als. zijn 'opvolger werd
luitenant-generaal graaf Belliard (32) aangesteld, die — rechtstreeks door Parijs benoemd, . en in voortdurende betrekking met de Fransche regeering — veel meer de vertegenwoordiger was van Frankrijk dan van de. Conferentie (33).
Hij: was iemand die den grootsten invloed bezat op den regen!.. Door llonaparte in 1802 aangesteld over de 24e leger6mschrijving die België omvatte, hád hij dien post bekleed
tot • in 1804 en was dus met land en volk 'bekend. Nog was
Bresson te Brussel (3f) • toen den 4 Maart, Van de Weyer
minister voor buitenland, den luitenant-generaal aan den
regent vOorste1de(35). Diens zending was evengoed militair
als diplomatisch. Zoo kwam het dat .h.ij, aan 8.:eneraal. NielIon bevel gaf zorgvuldig de bewegingen' van het Nederland.sehe leger gade te slaan en te ondereken welke de -sterkte
er van was in Noord-Brabant (36). Om generaal Belliard in
zijn .zending te helpen, 'zond generaal Saint-Cyr hem -kolonel
Répécaud, voornamelijk belast de bulpbronnei von België
ie t nderzoeken en den toestand zijner sterkten. Einde Maart.
gelastte generaal Bernard hem met een bijzondere. -en ver.,
trou.wellike zending bij Louis-Philippe en diens minister yngr
buitenland. Kolonel Rép;écaud had last de Fransche regeering
in te lichten 'over den waren toestand van België en bVer..de
middelen om denFranschen invloed blijvend te vestigen (37).
In werkelijkheid was generaal -Belliard gereed 'om zich aan
het hoofd van het Belgisch leger te plaatsen en België nawens
Louis-Philippe in 4ezit te nemen,- zoodra de omstandigheden.
het zouden toelaten.
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Sedert de ontgoocheling ondervonden bil de verkiezing van
den hertog van .Nemiours, had ontmoediging bil de leden van
het Congres ingang gevonden; verscheidene hadden Gntslág,
genomen (38). Ook keurde het op 6 Maart een besluit iped
om de 'zitting te schorsen tot 15 April. De Voorzitter was
echter „gemachtigd het Congres vóór dit tijdstipr« bijeen te roe-pen zoo de bmstandigheden het vereischten, .en hetzelfde
.recht werd aan de regeering toegekend (39).
Terwijl de koning van Nederland de basis van .scheiding
aanvaardde, werkten de regent en zijn ministerie om overeenstemmig tusschen België en de Conferentie onmogelijk te
maken. Den •10 Maart richtten zij eenl proclamatie ifot de
Luxemburgers, wat een daad van opstand tegen de onderteeke.naars van het protokol van 20 Januari was en een oerlogsverklaring aan Willem I. « Luxemburgers », luidde de proclamatie, -4. aanvaardt de verzekering, dat uw broeders u
molt zullen verlaten. Wij' hebben onze omwenteling, Wagonnen nIettegenstaande de Verdragen van 1815; Wijt. zullen ze
eindigen niettegenstaande de protokollen van Lionden » (40).
Deze proclamatie had een verschrikkelijk uitwerksel in; de
diplomatieke kringen (41).- Talleyrand sprak in zijt bedelf,ten over de verbittering 'door de nieuwe dwaashede.n."'der
Belgen, te Londen veroorzaakt. Sebastiani zelf achtte zich
verplicht aan den regent zijn mistevredenheid -te laten ken.n.en: « Het ware werkelijk te wenschen geweest », zegde .14,
4t dat rijper nadenken den regent zon weerhouden hebben de
.proclamatie uit te Vaardigen, die hij tot de bewoners van
Luxemburg gericht heeft. De koning is niet minder 'verwonderd dan bedroefd over zoo een onvloorzichtigen, ik zal zelfs
wiggen ongepasten maatregel, zoowel naar vorm als naar inhoud... De proclamatie Is niet alleen ondiplontatisch en gevaarlijk, doch bovendien een echt te kort • komen jegens
Frankrijk en zekerlijk 'hebben wij' het recht verwonderd te
zijn, dat de Belgische regeering gemeend' heeft ons niet te
moeten verwittigen noch: raad in te winnen, die _nooit gewei
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gerd is geweest » (42). In dffla griond was Sebastiani in de
v,.-olken lover de dwaze streek door 'de regeering van den
regent uitgehaald, en hij dacht er aan, van de.algemeene ver-.
ontwaardiging gebruik te maken om een groot deel van België in .te lijven. « De Belgen,» verklaard« hij; aan kolonel
Répécaud, « hebben geen andere dan dwaze gedachten; dat
zij oppassen. men zal ze verdeelen» (43). Reeds in 1829, toen
lord Palmerston• te Parijs verbleef,. had Sebastiani gepoogd
hem te overtuigen, dat het vioor Frankrijk een noodzakelijkheid en een levenskwestie was opnieuw de Rijgrens te
verkrijgen »(44).
Het plan van een verdeeling was reeds besproken gaweest
in Januari. In Maart werd het opgehaald door de Fria.nsche
rartij, o. a. door een der leiders, graat de Celles (45), diedoor ondervinding wist, dat Europa nooit de ihlifying van.
België bij Frankrijk zou goédkeuren (46). VÖlgens het voorgestelde ontwerp zou Frankrijk het Zuidergedeelte van België krijgen, .en het Noorderdeel ware terug bij' Nederland
gevoegd.; Pruisen zou voet gekregen hebben lop(de twee oevers
van Maas en Moezel; Antwerpen ware aan Engeland gèktb.
men (47). De Conferentie van Londen aanzag dit ontwerp
• als een laatste uitkomst, als een middel om het gevaar, dal.
.het Belgisch vraagstuk aan de vrede in Europa deed loopen,
af te wenden (48).
Toen graaf d'Aerschat te Londen toekwam was de diplomatenwereld nog ontroerd door de beruchte proclamatie van
10 Maart. Hij kon zich weldra vergewissen, dat er geen
hoop bestond, officieel ontvangen te worden (49). Hit 'had
noatans een officieus onderhoud met Palm•erston, die hem
zegde: Zolang uw landgenoOten voortgaan de Conferentie
op een weinig passende manier te behandelen • en .eischen
vooruit te schuiven, die hen zedelijk en stoffelijk in staat
•van oorlog met vier gnoote Mogendheden 'brengen, kunt gij,
de brieven van den regent, die gij voor den koning medegebracht hebt, op zak houden »(50).
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Lord Palmerston daalde toen in vele bijzonderheden af, om
te bewijzen, dat België er op uit was de inlifsring bij Frankrijk te verwezenlijken; veeleer dan om de nationale ionafhankelijkheid te :bewaren,. Zdoials de eer het moest vloer
sehrijverg(51). Om den regent in te lichten belastte lord
Páhnerston den Engelsch'en commissaris der Conferentie van
Londen, Ponsonby, hém raad te geven, die zijn aandacht ver.
diende. De Engelsche Wangen, schreef lord Palmerstibn:
vereischén, dat gelgié niet vereenigd zij' Met Frankrijk. noch
er van afhange; hij meende. dat de belangen van. Rusland,
Pruisen en Oostenrijk in dit opziCht dezelfde waren en dal
die vier mogendlie4en beslist waren noch dergelijke vereentging noch dergelijke afhankelijkheid te dulden. Alle tegen..
overgestelde pogingen van de Belgische regeering zouden
schiplimuk lijden en zouden alleen tot uitslag hebben, het
lijden van dit land langer te doen duren. Ten andere, inlijving
biï Frankrijk of suzerélniteit van Frankrijk,. kon met het
welbegrepen belang van België niet samengaan. Het was
mufs onbegrijpelijk, dat een Bélg die eenigé fierheid bezat
ziek ophield met dergelijke plannen van onderwerping, en
ntoreelen Ondergang. Pe regent moest ook verwittigd
den, dat zoo Frankrijk een vinger Ilitstak om België t
de oorlog algemeen zou Zij:n(52).
LOrd Palmerston kende uitstekend het doel van de Belgische regeering, namelijk hét intrekken der weigering- van
Louis-Milippe en liet: behouden der verkiezing van den
hertog van Nemburs. Den 24 Maart zond Van de Weyer, minister voor buitenland aan Le Hou, die! tb Pfarijs aangekomen was den 12 Maart, toen I;afitte de plaats inruimde vlooi
Gasimir Per. ier, en den 19 Maart door Louis-Philippe "was
ontvangen, een bericht waarin hij verklaarde dat, sedert de
'weigering der kroon door den hertog van Nem'ours, de tegenstanders der, Belgische omwenteling nieuwe hoop gekregen
hadden; dat de aankomst Van den prins van "Oranje in Den
!laag meer waarschijnlijkheid gaf aan het gerucht van een
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nabljén inval.; dat deze kritische toestand deni regent Aangezet
had het Congres bijeen te roepen tegen 29 Kaart. Alles liet
vermoeden, Volgens Van de Weyer, dat de overgroote meerderheid der Belgische afgevaardigden zich zou uitspreken
ten gunste van hetibehbud der verkiezing van den hertog van
Nemours, zoo men- zekerheid had, • dat Lbuis-Philippei zijl;
vroegere weigering zou intrekken. Deze verandering, voegde
de minister er bij, zou heden 'op krachtige redenen steunen
en iop _politieke noiodzakelijkheden die door de andere Mogendheden, wier pogingen gericht zijn op het behoud van den,
vrede in gurotia, zouden kunnen aanvaard worden; want sedert de plechtige en zeer onbaatzuchtige weigering van den
khning der Franschén en sedert de regeeringsverklating van
13 Maart, kon het aanvaarden der Belgische krOon in geen
geval toegeschreven woirden aan familieheerschzucht, noth
aan verlangen naar uitbreiding Van grondgebied. Wil zullen
alle voorstellen aanvaarden, eindigde Van de Weyer, liever
'dan kans te lopen onder den schept& der Nássauers terug
te kceren(53).
Le 11011 antwoordde: Ken gaat door met den hertog van
Nemours te weigeren uit vrees voor _oorlog, verzekert men,
en nochtans treft men alle maatregelen in ha vóiorultzicht
van een gebeurtenis, die den intocht • der Fransche troepen
noodzakelijk maakt om de nationale .taak te verdedigen. Ik,
heb moeite het volhouden der weigering te begrijpen, te midden omstandigheden die tot oorlog leiden... In geval van moeilijkheden zal een leger oprukken (54).
In werkelijkheid was Frankrijk niet gereed. «Ik weet uit
'goede bron », schreef Le Hon later, « dat -Frankrijk slechts
200.009 man. afgerichte . en beschikbare troepen heelt en dat
zijn schatkist ledig Is, met een tekort van twee liondérd milHoen );-. (55). Ook: « Frankrijk schijnt te wenschen, dat. Wij
nog twee maanden tijds zouden winnen;" dan, zegt men, zal
het gereed zijn » (56). En ten slotte: « Wanneer België tic!.
zal 'aanbieden (zegde mij de minister-president Casimir Eerier)
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de driekleur ter hand, dan zullen wij -zien, niet. g f
zijn
voorwaarden kunnen aanvaarden, doch of het past het te
neinn. Dit blijve ten strengste geheim,- bid ik u » (57)..

liet bericht van Van de Weyer cl. cl. 21 Maart eindigde 'met
een verli;aring die de ontmoediging uitdrukte der regeering,
onmachtig tom de stormen te weren, welke den staat be.
.dreigden. dooi? de Fransche partij' gesticht.
Sedert 'den dag waarop J. B. Gendebien aan zijn broeder
Alexander ,.../esc.hreven had, dat alles in duigen \iet, was de
toestand in het binnenland slechts zeer weinig verbeterd.
Overal heerschte anarchie, in de wetten, .in het bestuur, in
de gemoederen en in het leger (58). -« Handel" en nijverheid »,
zei baron Van der Linden d'Hoogviorst, opperbevelhebber
der burgerwacht:, «, verkwijnen, iedereen lijdt er onder en
wil met de omwenteling gedaan maken; slechts het janhagel
houdt er nog aan. omdat Men het bedriegt en in onrust.
houdt » (59). De orangisten-partij had moed gekregen door
de algemeene -mistevredenheid, de verachting en ket diep
misprijzen., dat die regeering van nietswaardigen. zoo in binnen- ais buitenland opgewekt .had, rekende zoo niet .op den
steun dan toch iop de onzijdigheid van' Wie ordelievende inenschen(60) en stak vol ~d het hoofd op. Te Antwerpen
onder meer was dem partij almachtig, de mannen die (teel
genomen hadden aan de omwenteling waren onteerd en
hunne namen stonden opygeteekend op de zwarte lijst. In de
koffiehuizen 'dronk men op de gezondheid van den prins van
Oranje en men zegde dat de orangisten de echte patriotten
waren. Het is een vaststaand feit, dat het op dit °ogenblik,
met die heerschende geestesgesteldheid, zou voldoende
e'e
wst
zijn jvloor de generaalsge-te Gent, te Brussel; cf. te Antwerpen te -paard te stiMen en zich: aan de troepen te ver,
tosonen ent de restauratie, die reeds. in .feite bestond, uit te
oepen (61). De Septenber-omwentelaars dachten. een doodelijke crisis te zien uitbreken (62).
Door de mannen van de vroegere regeering als raadslie-
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den almachtig te laten, had de regent in korte dagen zijn
gezag 'verspeeld, en zijn franschgezindheid verergerde nog
den toestand: De. somwentelaars drongen tot een oorlog, doch
gen. Goblet zag de onmogelijkheid er -van in, en verklaarde
zich terug te zullen trekken, indien het zoover kwam, waarop De Brauckere, die geen uitweg zag in den finantieelen
warboel. insgelijks zijn ontslag aanbood. Hij verklaarde dat
er voor België geen redding mogelijk was ionder.inlijving
Frankrijk (63), en, daar hij geen uitweg tza,g, in de crisis,
nam. hij ontslag..Hij "voegde er bij niet langer meer te willen
deel uitmaken van een ministerie, waarvan Van de Weyer
lid was (64-). Van zijn kant schreef Van .de Weyer aan den
regent: _(< "Ik ken degenen die deze kuipery, welke gif zelf
-laag en schandelijk hebt genoemd, op touw zetten ».(65).
De regent verklaarde: «.Had men begrepen 'dat bescheidenheid op de eerste plaats komt der Plichten van mannen met
de hoogst,? bedieningen belast, alles wat gisteren voorge‘;-allen
is zou niet gebeurd zijn en het algemeen 'belang zou er niet
door geleden hebben. Doch gien was me&, man dan minister,
en heeft het heil "van den staat opgeofferd aan kleine- en
lage driften, waarover ik mij schaam in de plaats van hen,
die zich er door lieten medeslepen » (66).
De regent poogde de meeningen te verzoenen., liet zich op
sleeptouw nemen, door de partij' van. heti-geweld, doch poogde
troblet en De Brouckere in liet ministerie te behouden. • De
onmacht der regeering was zoo groot, dat voortdurend •meer
aanhangers voor het .orangisme gewonnen werden. Men
hoopte een ministerie van orangisten. saam te stellen en
aldus zonder geweld de omkeer te Terwezenlijken. Ch. Morel
had zelfs een onderhoud met den regent ten huize van den
ondervoorzitter van het Congres, Destouvelles, nadat Morel
verscheidene malen gepolst was geworden (21 Maart). De
regent, bang voor Gendebien en zijn vrienden, -wilde wel de
finantieele talenten van Morel gebruiken, doch zijn orangisme onschadelijk maken. Daarop sprongen de imderhan21

delingen af. Verwittigd door de uitlating van den regent, dat
de orangisten toch veel gelijk hadden, bégloten "de gmwentelaars -geweld te gebruiken. Gohlet trok zich echter terug
en het ministerie viel (67).
Voforaleer echter ontslag -te nemén riep het ministerie het
Congres bijeen tegen 29 Maart (68). Den 23 Maart stelde- de
regent gaaf Etienne de Sauvage, gouverneur der provincie
Luik en lid van het Congres, aan .als minister voor binnenlandj Barthelemy, schoonvader van Gendebien, als minister
voor rechtswezen; d'Hane de Steenhuizen, 'kolonel bil het
tweede regiment .jagers le paard, als =luisten voor oorlog;
J.. Lebeau, als minister voor buitenbad; Fri.Deviaux als staatsminister zonder portefeuille, döch met beraadslagende stem
in den raad. Een besluit weigerde het ontslag van Ch.
BrGuckere, en behield hem aan het hoofd van het depiartdment van finantiën (69). Nothomb behield zijn ambt 'van
algemeen Sekretaris aan bruitenlandsche zaken.
Ch. Rogier werd. belast met het bestuur der 'openbare veiligheid, daar Plaisant ontslag genomen had (70).
Het. nieuwe ministerie was niet minder Franschged:ncr dan
het vorige. .Lebeau verdedigde De Brouckere Voior het Con:gres,. zepende: « Het komt me voor dat een ministe r,
overlast met werk, haastig om zijn meening over den toestand van het land te doen kennen, wanneer hij( Liet, dat
overal openlijk samengezworen wordt om den terugkeer van
den prins van Oranje te bewerken, — heeft kunnen voorstaan
een beroep te doen Op 'Frankrijk, zonder Vifand te zijn der
Belgische 'onafhankelijkheid. Ik verklaar het dus: wil; allen
hebben deze onafhankelijkheid ..gewild, doch duizend maal
liever aansluiting bij Frankrijk dan het verwerven van die
onafhankelijkheid door een restauratie"» (71).
Kort nadien schreef hij naar Londen: « Duizendmaal liever de inlijving bij Frankrijk of de republiek, dit is de roep
van de overgroote meerderheid van het land » (72).
Die schrik voor een herstel der Oranjes legde Rogier uit
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aan het Congres, toen hij enkele dagen later er op wees dat
een herstel voor « vele huisgezinnen, voor de beste burgers»
(hij bedoelde natuurlijk- daarmede de muiters en; plunderaars)
een groot gevaar was (73).
Alex. Gendebien was even Franschgezind als Ch. De Bh.bur
kere, doch omdat hij' van zijn reizen naar Parijs de overtuiging medegebracht had, dat de Fransche regeering, België. niet zou durven inlijven, en daar hij wist dat « de regeering zonder macht was, omdat ze geen gezag bezat » (74),
besloot hij den steeds toenemenden invlhed der oraugisten te
bestrijden met tegen hen een dwangregiem in het le'ven, te
roepen.
Met dit doel, en .volgens het model der « Association Nationale » die in Frankrijk bestond en beoogde de onafhankelijkheid vaii het Franseh grondgebied en de uitdrijrving
ten éeuwigen dage van den oudsten tak der Bourbons te
bewerken, stichtte Gren.debien een Nationale Belgische Vereeniging "(Association. Nationale Bélge), die de eeuwigdurende
uitsluiting der Nassauers en de zoogezegde onafhankelijkheld van België zou" beoogen (75).
De « ASsociation Beige » knoopte spoedig betrekkingen aan.
met de « Association Française » (76), die bestuurd werd door
eeu bekend annexionist, graaf Lamárqu•, opperbevelhebber
van de Westelijke departementen, door Odilon Barrot, Alex.
Labord.e, Bouchette, maire van Metz, enz. De « Association
Centrale Française », waarvan de zetel te Parilsi gevestigd
was, bekolde dat bataljons uitgerust,. gewapend en bitaiald,
de FransChe grens naar België toe zouden overtrekken Zoo
noodig (77). In zijn brief van 3 if.aartf 1867 aan fret blad
«11.a Liberté » (Brussel), erkent Gendebien, dat de « Associate!
tion Belde » zeer levendige betrekkingen c:rinder.bield, niet al!
leen met de « Association Française», doch tevens met de
Fransche troepen, in garnizoen langs de _grens. In de eerste
dagen van 'April kondigde de «Einancipation» aan, dat een
lid der « Association Nationale » vertrokken was naar der
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Noorder- en Noord-Ooster ,g,rénzen van Frankrijk om te
verbroederen met *de Fransche « Sociétaires», en het blad
merkte ei. bij op: « Het staat vast, .dat hij goed gnthaald zal
warden (78). Rond denzelfden tijd schreef prins de ralley
rand 'aan graaf Sebastiani: « Het nieuws 'dat men te) L•pden
over België laritVangt meldt, dat de Franschen een zeer werkzaam :aandeel 'genomen hebben in de laatste wanordelijkheden; dat op zeventien aangehoudenen er 'zeventien Franschen waren.; dat een dier Franschen in bezit was van.
22.000 frank; dat de Association van Parijs een zeer levendige briefwisseling met die] van Brussel onderhield, en aan
deze laatste geld en wapens toezond » (79).
De -Association van Brussel was bovendien ook gesteund
door de Belgische regeering. De regent beschouwde deze
vereeniging als een hulp, die 'hem beschutten wu. tegen verdere ondememingen van de orangisten (80). Hoewel de planderingsontwerpen meerdere uren vooraf bekend waren, vond
de 'overheid 'goed zich niet te verzetten tegen wat zij noemde,
de uiting van het volksgevoelen. Een soort stilzwijgende overeenkomst bestond tusschen de overheid en de plunderaars (81). «,Wanneer een huis met plundering bedreigd is »,
schreef de « Courrier Beige», den 8 April 1831, es indien dan
kie Sverheid, die altijd daarvan op de hologte is, het deed
bezetten en. de eerste samenscholingen uiteen drijven, dan
zouden de treurige voorvallen, waarvan wij getuiáen waren,
zich niet herhalen ».
De brief, dien generaal graaf Van der .Meeren in de eerste
dagen van April tot de bladen richttel om protest aan te
teekenen tegen de aanvallen, waarvan hij het" slachtoffer
was •te» gevolge der plunderingen, is een verpletterende beschuldiging voor den ministerraad. wiens schuld onwederlegbaar vastgesteld wordt. Uit dien brief knippen wij een
en ander: « In cien morgen van 28 (Maart) werden de. 1-moge
overheden .bij den regent geroepen. Daar' wordt 'overeengekomen tusschen de HH. minister van (oorlog, generaal d'Houg24

vorst, de burgerlijke gouverneur, de burgemeester, de plaatscommandant en mik, dat men -met geweld de volksbeweging
zal onderdrukken... De ministers, in raad vergaderd, keuren
de maatregelen af, die ik kom te nemen. Zij noodigen mij uit
zonder uitstel bij hen te komen en terstond de uitvoering
der maatregelen, die begonnen was,-te doen Ohouden. 9aar
ik niets verstond van dergelijke boodschap op een oogeriblik,
dat er te handelen viel in plaats van te beraadslagen, ging
ik naar den raad, waar; men naar mij niet luistert. De
hee.ren verwerpen de strenge maatregelen, die ik als volstrekt
ncodzakelijk aanzag. Ik laat een liïst zien waarop meer dan
twintig te plunderen -huizen aangeduid staan; ik spreek met
vuur over de 'noodzakelijkheid die schanddaden te doen op.
houden. Al mijn opmerkingen zijn te vergeefs. Men antwrdt
mik, dat tegen het volk handelen heteekent de ,ommentAing
doedel'. Bij die woorden kan ik mijn verontwaardiging niet
'bedwingen. en verzoek onmiddellijk vervangen te worden ».
Dit protest werd door het ,orangistisch -blad « Le Lynx s> opgenomen, den 2 Maart 1832. Omwentelingsgezinde Haden':
zooals Le Beige » en «.Le Mémorial », Waarvan Lebeau opsteller was, zwegen er over. Van der Meeren bevond zich le
Brussel, wanneer hij deze zware beschuldigingen uitte. Hij
werd •niet verontrust ("82).
De .Association vond eindelijk nog een machtigen 3teun
de volksellende zelf. De woelmakers, rekenend. op die &leiiae,
riepen bet volk op om hunne plannen uit te vo2ren (83).
Wanneer ik voor het huis van rijtuigmaker. Jones.:,, schreef
zekere Toussaint aan de « Emancipation », «aan een man
uit hef ‘elk vroeg, welk nut zulk een plundering had, ont\iing ik voor antwoord: ions een- betef. brobds en een glas bier
te verschaffen. Het is een kermis voor arme uitgehongerde
duivels » (84).
Daar geen klaarblijkelijk bewijs van verraad kon geleverd
worden tegen bepaalde personen, viel de wraak der Association op hen, die door hun verleden en hun .heiging ver25

dacht Vidork wam en. Een slachtoffer werd aangewezen, uitzendelingen werden .naar de 'omliggende dorpen gestuwd
cm de ergste deugnieten in te lifven met belofte van een rijkt
belooning en verzekering van plundering, zonder eeilig persoonlijk gevaar; Op vlaistgestelden dag zag menflroepen vreemdelingen de stad intrekken en zich begeven. naar "sommige
plaatsen, die. hun als vereenigingspunt aangeduid warm,
Daar schonken de undagingsagenten hun in, hitsten ze op
door gezangen, gaven hun het beloOfde geld en wezen de
huizen aan, die moesten geplunderd worden. De pluntleraata
,trokken toen op al zingend, lierend en schreeuwend: « Weg
met de Orangisten ». Voor het huis aangekomen van den man
verdacht orangist te gil, gingen zitters-tic:1nd aan het- werk.
Op eenige minuten tijds waren deuren enr. vensters -ingebeukt;
-de bende drong binnen' en de plundering begon. En 'bijna
altijd vertoonden eenige voorname leden der « Association
zich, om die wanordelijkheden goed te keuren. Dit noemden gij
de vaderlandsliefde van het volk verlevendigen door 'daden'
die, met een zalige vrees in te bioezemen, voor 'ie anderen
een les waren(85).
Alex. Gendehien vertelt de Stichting der nationale vereerd-ging aldus. « Sedert eenigen tijd kwamen "dagelijks een grOot
aantal jonge .patriotten samen in 'mijn ministerie van rechtswezen. In iedere vergadering drongen zij" er iöp aan, dat ik
zou handelen. I zegde hun: Wacht, wacht nog, wij beschikken niet over voldoende bewijzen. Wacht tot. de plannen en
de stoutmoedigheid der orangisten wel vastgesteld en
klaarblijkend voor iedereen. Wanneer -het °ogenblik zal- gekomen zijn, zal. ik zelf het teeken geven. Den M Maart was
het oogenáik gekomen; daags te voren,: in den morgen van
22 Maart, .werden zeer kategorisch voorstellen eni veropenbaringen gedaan; -dien dag waren rond mijn tafel in wiL
hout :geschaard. DucpOtiaux, Alvin, de gebroeders Banier, Ledere, griffier van het Congres, Hauwaert, kom,mandant der
"agers, Chatteler, Levêque, Frans "Faider, twee andere nog
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wier namen mij ontsnappen. Na een eeávoudige uiteenzetting
zegde ik: het oogenblik van handelen is gekomen. Laten wij
een -patriotische liga Inrichten. Dit Worstel werd met geestdrift onthaald." Onmiddellijk daarop Zond ik aan den regent
mijn ontslag als minister van-rechtswezen en van eeráten voorzitter van bet lidoger Hof te Brussel (86). Het was drie uur
namiddag toen .de dappere en krachtdadige jongelingen wien
de vaderlandsche, toekomst der Associatie toevertrouwd was,
mijn .'ministerie verlieten en reeds om .acht. uur 's avonds
_beraadslaagde een talrijke vergadering, én zwoer Zij; d vijiariden der omwenteling, de verraders "en de gelukzoekers
te leur te stellen » (87).
Die eerste yergadering greep plaats in het lokaal der.maatschappij « Union Beige »., op 'de Leuven.sche Plaats. Eerst
werd de vraag onderzocht in hoeverre het zou passeh. de
ntodzakelijkheid -der onderwerping van België aan Frankrijk tè voorzien. Alex. Gendebien, Ed. Duepétieaux," Ad. Bosch
waren voor de inlijving; de meerderheid was ei tegen gekant, doch de minderheid drong aan (88). Men besloOt dat ten tweede 'vergadering zou plaats hebben den 24' Maar in de Waux-Hall: De vergadering was talrijker dan daags te voren. Terwijl beraadslaagd werd over
de te nemen maatregelen, riep het volk, Samengestroomd ijóái.
het Warande-theater: «Weg met de inlilving » (89).
Het was onbetwistbaar, dat de Association 'FranseNezind
was: want benevens Gendebien, een der kopstukken der
vingsgezindén, waren vele aanhangers van aansluiting lid (90),
en vele . Franschen insgelijks, o. a. Ch. Rogier,. kolonel en
vleugeladjudant van den regent; Niellon, briliadegen.eriaál>
L. j". Alvin, Carnpan en Faure, opstellers van het blad « l'Indépendánt ).); P. Boursion, opsteller aan het officieele blad
L'Union'» (91),
Tengevolge . art. 5 van de standregels was de Association
bestuurd cklor een bestuurscommissie,' verkozen .drtior de eerste honderd ingeschrevenene leden. 'Den 26 Maart, werd de

commissie als volgt samengesteld: Tielemans, voorzitter; AleK.
Gendebien en Van • Meenen, ondervoorzitters:, Die Facqz, lid
van liet Co. ngres en raadsheer aan het beroepshof, en Faider,
schatbewaarders. De .bestuurscommissie voegde zich
plaatsvervangende commissie hoe, bestaande uit vijftien leden.
waaronder Ch.. Rogier, kapitein Renard, Seron en. Van de
Weyer, leden van het Congres, Nicolaï, raadsheer( aan bet
Rodger Gerechtshof van België (92). De bestuurscommissie
gaf onderrichtingen aan. de provinciale commissies, die ze
deden uitvoeren door de gemeentelijke commissies (93).
Tot de Associatie kwamen weldra toetredingen van een
groot aantal ambtenaren. en officieren, • t. t. z. door . hen die
het herstel van het vervallen stamhuis te vreezen hadden.
Ecnige namen: Ch. d'Hane, kolonel, minister van oorlog;
A. D. 11. Goblet, brigadegeneraal; L. Brixhe, kolonel der rijkswacht; de Chasteler.. brigadegeneraal.; dan Juan Van Halen,.
brigadegeneraal; bijna al de 'officieren der hoofdstad.; het.
Luiker bataljon in garnizoen le Dendermonde, enz.(94).Hoofd-7.
zakelijk samengesteld uit ambtenaren .en ,officieren( 95), was
'de Associatie spoedig zoo machtig als de .uitvoerende
.macht (96). Deze gevaarlijke staat in den staat, die zijn heerschappij over geheel het land uitstrekte en een soort van
inkwisitievrees op de Openbare gezindheid liet inwerken (97),
Lekleedde Alex. Gendebien, die de ware leider was, tijdelijk.
met dictatoriale mocht (98). Luidens zijn eigen bekentenis .arzelde Gend&Aen niet de .gewelddadigste middelen te gebruiken.
Zoo schreef hij den 9 Februari aan graaf de Celles.. Belgische
gezant te Parijs: « Te Antwerpen vooral steken de Orangisten
het hoofd op. Wee .denQene, die in onze handen valt, wanneer'
wif zullen besloten hebben hem te straffen.» (99). Zog schreef
hij ook, oen hij nog minister van rechtswezen was, aan De
Knijff, vieugeladjudant van den prins van Oranje: « Zoo gij:
over twee uren nog te Brussel zilt, wordt gij aan den naasten.
lantaainpaal opgehangen ». En vele anderen, voegt Geride28

kien er aan toe in een zijner brieven aan « La Liberté'" », 'Verlieten Brussel na sOortgelijke uitnoiodigingen (100).
Den 22 Maart hadden twee samenkom.sten plaats bij Morel,.
waar gen. Goblet, de officieren Van Parijs en Stevens, .Jos.
d'Huogvorst en anderen aan deel namen. Gioblet deelde mede,
dat men tot geweld zijn toevlucht zou nemen en ii seb.rik=.
bewind inrichten om 'de openbare opinie te onderdrukken.
besloot te handelen- vén5r Zondag 27 Maart, te meer daar
het Congres voor 29 bijeengeroepen was en de oprichting dei
« Association Nationale» in voorbereiding. De voorbereidsels
werden cl3orgezet; Borremans kwam zich nogmaals .aanhieden, cri werd na groote aarzeling,. belast de vergadering der
Association te yerstooren (24 Maart); deze zou plaats hebben.
in de Wau.x-Hall ("Warande). Borremans was echter zoo onvoorzichtig vera1 uit te strooien, dat hij met zijn vrijwilligers
den print • \an Oranje zou weerbrengen. 's Avonds echter
bleef het hij geschreeuw, daar Borremians geen N.ederlarrdsch
kon en geen hulp had, terwijl dei mannen van de Association
alle zekerheidsmaatregelen getroffen hadden. Dezes na de mislukking van Ilorremans, verstrooiden zich overal om bet
grauw op te maken. Borremans werd overal gezocht.
Het gevaar was groot voor de orangisten;.denzelfden avorml,
24 Maart. werd in een vergadering ten huize van Morel gehouden, besloten den groeten slag te- slaan. Borremans zou
het kwartier van de Oude Markt bewerken. en 's anderdaags
'S avonds, een volksoproer veroorzaken op de markt. Een afspraak met de gewonnen officieren zou bewerken, dat de vrijwilligers de: beweging ondersteunden, evenals het w:erkv.uz
der prangistische fabrikanten. Emm. d'Hoogvorst zou de
bui gerwacht alarmeeren. De officieren Stevens en Van Pariï3
zouden zorgen, dat .de troepen Van Antwerpen en Mecholen.
.den Zaterdag morgen te Brussel aankwamen, dit ia- ovérleg
met gen. Chassé 'die voior Leuven instond en gen. gaine mits
tien atïizend gulden had omgekocht (10/).
De aanvoerders der burgerwacht en verscheidene officieren
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aanzagen de benoeming van den regent als ongrondwettelijk
en wegerden aan hein den eed al, te 'leggen. Dit was het
'oloirwendsel der eerste plunderingen.
Den 25 Maart 'begaf Alex. Gendebien zich bij; baron /Van
der Linden d'Hobigviorst, opperbevelhebber 'der burgerwacht,
en zegde hem: « Er bestaat een samenzwering' ten gunste •
van d„ii prins van Oranje. _Steunt ffir ;die, al; dan niet? Zot
gij weigert den eed af te leggen door de wet voorgeschreven,
zál k zeggen dat gij verraad pleegt. De wraak van:- het volk
zat. niet lang • op zich' doen wachten en wil zullen onmachtig
zijn u er aan te 'onttrekken ».
'S Anderendaags, Zondag 26f Maart; begaf Gendebien zich
opnieuw bij baron Van der Linden d'Hoiogvorst, en omschreef
nader zijn biedreigingen: « &bi gij tegen drie uur den eed
niet hebt afgelegd, zult gif een der eerste slachtoffers var. de
•voliksvt;bede zijn en gij.' zult aan den naasten lantaarnpaal
opgehangen worden ».
Daarna begaf Géndebien zich 141 den regent: « Zoo .ae generaal en zijn staf den eed niet afgelegd hebben tegen drie.;
uur, zult gij een der eerste slachtoffers 'zijn der volkswoede;
gij zult opgehangen worden aan den lantaarnpaal,, lie voor
UW "deur staat. Ik .zal laten« gebeuren:" Ik zal ten anderen ion,
machtig zijn u te redden. Hetzelfde lot wacht generaal d'Hoogvorst. Gij zijt heiden de mikpunten der waakzaamheid van
de patriotten en van de vOlkswoede ».
Op dit ipogenblik kwam Mbeus, gouverneur van "de « Ayemeene Maatschappij. », die meldde dat men zijn bank • plunderen wilde. Gendebien zegde toen .aan den regent: «
~middellijk aan generaal d'HbogvOrst over den eed ». De 1. .egalt dicteerde volgenden brief aan zijn sekretaris Van der
Linden : « Ziend terstond twee hataljbns naar de «:Algemeene
Maatschappij ». Ik zal .uw eed afnemen te drie aar, Wol clit
u past ». Géndebien scheurde. den brief, en dicteerde volgende;
zin: « Generaal, ik zal uw eed en dien van 'uwen staf afnemen te drie uur, zobals gij" overeengekomen zijt met 'den
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beer Gendehien ». Toen zegde hij aan den regent: Zoo gij.
u het ambt van plaatsoomrnandant wilt aanmatigen, kunt gij
aan den brief al wat gij' wilt toevoegen, nopens die twee ha- •
talilons" door den heer Meeus gevraagd ». 'Doen de birief op
dit punt aangevuld was &Oor den regent, . belastte Gendebien
Van der Linden persobinlijk den blief aan: den baron d'Iloodgvorst te overhandigen (102). Zoo kende Gendebien zichzelf
het recht toe bevelen uit te deelen aan de hoogste dignitarisen en aan den regent zelf.
- Na zijn onderhOlud met den regent begaf .Gendebien zich
naar de bestuurskomMissie der AssOciatie, die vergaderde in
de drukkerij D'euillet-Dumus, Hrtogenstraat nr. 6. « Zege 2n ,
riep hij uit. « de regent staat aan onzen kant.. Generaal
d'Hologvorst en zijn staf zullen den eed-afleggen te drie uur.
Zij hebben hun WoOrd gegeven. Zo de eed te vier u'ur niet
afgelegd is, 'begint de algeineene aanval » (103). De eed werd
niet afgelegd en Alex. Gendebien gaf. het teeken .der bbroc-•
ring die eerst- te Brussel en dan in geheel het land uitbrak.
»In alle steden werden de huizen der meest blekende orangisten
geplunderd (104). Gedurende tien dagen bood 'België 'aan
Eurupa een droevig schouwspel aan, want niets verduistert
meer den goeden naam van een volk dan plunderingen, verweestingen en wild geweld (105).
De staatsgreep der orangisten, beraamd tegen 28 Maart,
mislukte, 'doordat Brorremans te 2 uur :g nachts (24-25 Maart)
zich' naar het ministerie van oorlog begaf, als was by onbeke.nd Met de beschuldiging tegen hem: ingebracht, en zich liet
aanhouden en in het gevang der Kleine Karmerstraat op..
sluiten(106j. Het nieuws dezer aanhou..ding en het optreden
der Association volstonden om vrijwilligers en werklieden af
te schrikken. d'Hioiogvorst, steeds aarzelend van karakter,
riep de burgerwacht niet op. liet ergstd echter was. dat,
toen een officier door gen.. Nibels uit Antwerpen 'gezonden
om de laatste schikkingen te treffen, bij Joseph d'Hoogvorst
toekwain, in plaats van bij Morel, deze zioo verschrikt bleek
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dcior de aanhouding Van Borremans, dat hij verklaarde dat
alles verloren was en de aanslag, moest worden uitgesteld.
Daarmede was de kans verloren. Sommigen, zooials Morel ek
Castillon, Stevens en Van Parijs, ontsnapten naar den
vreemde.
Den 2.• doorliepen benden de straten,-.oproerige kreten slakend.; weldra kwamen tij samen bijt de Kleine Karmerka-zerne, en poiogden te vergeefs de rangen; der burgerwacht,
die -dit gevang bewaakte, te doorbreken (107). 's Avonds rrond
tien uur plunderde en 'verwoestte een bende bestaande uit
een honderdtal mannen, geleid door goed gekleede aanvoerders, de drukkerij van de krant « Le Vrai Patriote », gelegen
in de. Berlaymontstraat. 'Een tweede bende trok naar de
Stroostraat, waar •advokaat Spinnael, een • der opstellers van
« Le Vrai Patriote » woonde, en plunderde diens woning (108).
In den 11.310p van 28 Maart • legden generaal Van der. Linden
d'ijoogverst en zijn staf, ongetwijfeld bevreesd door het gepeupel te worden aangevallen, den eed af (109). Drie proiclalnaties werden denzelfden dag aangesragen. De eerste, Van
deh regent, bepaalde er zich voorzichtig bij, de wanordelijkheden af te 'keuren en het gebruik van geweld om ze te
dempen, aan te kondigen; in de tweede durfde burg m eter
Rouppe" verklaren, dat de wanordelijkheden veroorzaakt \waren door de aanhangers van het vervallen Stamhuis; in de
derde verklaarde graaf Van der Meere, militair bevelhebber
van de provincie Brabant, dat de plunderingen de regeering
genoegen hadden gedaan. Zoo luidde het: « Vrienden; gij hebt
uwen haat laten blijken tegen een prins dien verdwaald.) of
schuldige lieden in bns midden wilden terugroepen. Deze betoging heeft aan de regeering genoegen gedaan. Doch zij
mag geen voorwendsel zijn om te plunderen en te
Lranden » 110).
De plunderingen duurden echter voort. 's Avonds viel een
bende het huis aan van Matthieu-Mberemans, schatbewaar,
der der Algemeene Maatschappij', woonachtig in da Ander32

lechtstraat, en die niet in betrekking stond tot de orangisten.
Dé plundering, 'begonnen om negen uur, duurde geheel den
nacht dar. Alles werd medegenomen of vernietigd. De rijtuigen werden op de Muntplaats verbrand. De burgerwacht
stuud "werkeloos toe te zien; jagers van het korps Biorremans
kwamen toegesneld en voegden zich bil dei plunderaars C111).
In den nacht van 27 op 28 Maart ontving generaal Marn.effe, bevelhebber van het eerste lanciers,. te Mechelen gelegerd, bevel twee schwadrons náar •Brussel te zenden onder
leiding van luitenant-kolonel Edeline. De twee schwadrons
verlieten Mechelen 's morgens en werden in de Annionciadenkazerne gekantonneerd., toen zij aankwamen. 's Niainiddags
werden kolonel" Edeline en zijn officieren, dief zich 'in de
« Café Suisse » op de Muntplaats bev.onden, bijna slachtoffert
.van een bende wildemannen, die hen-beschuldigden «oranje,
gezind te zijn. Het gepeupel viel insgelijks de Annonciadenkazerne aan. Om een bloedig gevecht ter beletten beval de
minister V,p fi oorlog aan de 'lanciers terstond naar Meebélen
terug te keeren, waar ,zij aan het muiten sloegen 112).
Te vijf uur 's morgens, 29 Maart, plunderden de woelmakers de magazijnen en werkplaatsen van den rijtuigina.ker. :Jones in 'de Lakenstraat, omdat hij leverancier "was van
Willem I; de 'oproermakers vielen toen de zeer belangrijke
werkhuizen aan van Prévinaire en Seny en plunderden ze.
De pakken katoengaren werden stuk getrokken, (le boeken
en andere stukken op straat geworpen, de stukken calicot
en katoen werden vernietigd of gestolen (113).
De plundering van dit werkhuis beeindigde de strooptochten en plotselings, zonder overgang, heerschte in stad na de
droevigste wanorde, een groote kalmte(114). Gedurende deze
verschrikkelijke dagen beefde iedereen, die vreesde beschuldigd te warden van gehechth:eld aan de Nassauers, voor
goed en leven(115).
Den 29 Maart had de r,-.teering de aanhouding bevolen
van generaal Van der Smissen, gouverneur der provincie
1830-11-3
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Antwerpen en van generaal Wijpels, beschuldigd een samenzwering ten voordeele .van dein i prins 'van. Oranje te hebben
Op touw gezet. De eerste, vreezende heflot -van mijd« &Milard -te tndergaan, vertrok naar •-Aken; de tweede gaf zich
gevangen en ,werd in hét gevang 'der, Kleine Karmerstraat
opgesloten (1/6).
Te Luik onderging hipi 28- kaart het orangistisch blad
4 LT:chro », dat nog maar atm zijn zesde nummer was, hetzelfde lot als Vrat Patrilote ». 's-Ayonds drongen de plun,
deraars In 'de drukkerij; binnen en verbrijzelden de .persen.
Drie tot vier hionderd hungerwachten schouwden rustig toe
op deze wanbrdelijkheden. Rond elf uur vielen de plunderaars de woning aan Van tien heer 'Otbán, op de Theater=
plaats. Verscheidene schwadrons kurassiers onder de bevelen
van hun kolonel .en een ardeeling burgerwachten waren ter
plaats. De kolonel gaf aan Zijn mannen bevel niet tusschan
.beide te komen, en zich 'op :te 'stellen op twee 1:ionderd stappen. van Ilet anngwallen huis. De plunderaars, na -eer °ogenblik aarzeling, drongen het huis binnen, verbittelden ill• wat
er in was, daalden toen in de kelders af waar zij zich" bedronken. Ondertusschen, verbroiederden de kurassiers , met
het 'Volk.
Terzelfdertijd werd ook het huis van Stepliáne, öud7-bestuurder der politie uitgeplunderd. Een bende plunderde het
huis van Mar in de Fonteinstraat, terwijl een andere bende
naar de drukkerij. L'Echio » terugkeerde en wat nog
overbleef, •ernielde (117).
ne wanordelijkheden die plaats gegrepen hadden te Brussel en te. Luik; hadden hun weerslag in het geheele land. Te
Antwerpen,. iii den nacht van 31 Maart, vielen kwaaddoeners
eerst de drukkerij aan van de « Journal d'Auvers ». Divch
door de soldaten verplicht zich terug te trekken, plunderden
en vernielden zij de woning van Caters,„ oud-burgemeester
van Antwerpen; deze van-Géelhand-Delafaille, oud-ofgevaardigde bij de Staten-Generaal; van Geelhand, oud-kolonel der
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burgerwacht; van De Moor oud-officier van justitie; deze van
de. Cock, een der voornaamste Antwerpáche kooplieden en
reeders.
'S Anderen daags verklaarde brigadegeneraal Ce Hardy de
Beaulieu, opvolger van Van der Smissen, _als bevelhebber der
tweede territoriale omschrijving, in een 'proclamatie lot: de
inwoners gericht, Antwerpen in. staat van beleg. Deze. maatregel .was klaarblijkelijk onwettig, daar de regent alleen het
recht had dergelijke beslissing te nemen. Benige dagen later
werd een nieuwe onwettigheid bedreven: de gemeenteraad
werd 'entbijnden en vervangen door een COMIllisSie. vdor
Openbare Veiligheid. Terzelvertijde werd Tielémans,
zitter der « Association Nationale », tlot gouverneur 'der provincie Antwerpen benoemd(118).
*Den 4 April werd Gent. &Or een jammerlijk gebturen verontrust(119). Soldaten Vielen het werkhuis aan van; J.
Voortman., beschuldigd orangist te Zijn, en plunderden het
De Ongelukkige eigenaar werd, voortdurend geslagen, naar
de Vrijdagmarkt geleid. Daar Moest hijr. driemaal rond den
VitheidsbOoiin loOpen, en men wilde hem verplichten den
broom te omhelzen. « Kus den bioom .der Vrijheid » riepen de
plunderaars; « Liever sterven », antwioordde VoOrtman. moedig. • Toen stootten 71j1 hem Vooruit, en poogden zijn loofd
pletteren tegen den symbolischen boom Verminkt, uitrgeput, bebloed werd hij toen door Langemunt en Graanmarkt
naar den Kouter gesleurd, waar hij ongetwijfeld zou vermoord geworden zijn, zoo de plaats-comnlandant, iOnl hem ian
de dood te ontrukken, hem niet had doen aanhouden en in
de Manimelokker opsluiten. Op het oiogenblik dat men héin
verplichtte dit gevang binnen te gaan, gaf een, pom,piar hem
nog een sabelhouw Op liet hoofd. De .geneesheer„. die Wortman verzorgde, stelde vast dat hij elf bajonetstelten en twee
sabelhouwen ontvangen had(120).
's Anderen daags vertrok een bende plunderaars uit .Gent
naar het landgoed van Hendrik Antheunis. te Laerne, en
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sleui de deil ongelukkigen bezitter, die .gebrekkelijk was, naar
Wateren, waar zij hein 'aan den vrijheidsboom wilden. ophangen (121).
Denzellden dag waren ook leper en Namen getuige van
plunderingen. Te Ieper drongen misdadigers rond .zes uur
'S avonds binnen bij den oud-bevelhebber der schutterij Be,
haegel en wierpen de meubels op straat; daarna plunderden
zij de woning van Cardinael en van de Steurs, vroeger
tenant-kolonel, die geweigerd .had in het Belgische leger
dienst te nemen(122).
Te Namen vernietigden de plunderaars de woning «van
Mme Coppaux, handelaarster, die haar genegenheid voer het
vervallen stamhuis openlijk bekende; de meubels weiden op
straat geworpeii en in brand gestoken. Daarna vielen de
belhamels op Mme Coppaux zelf, en verplichtten haar le
poepen: « Lieve de Belgen) Met groote moeite werd zit
gered (123).
In vele andere plaatsen, o. a. te "Mioal, Ath, Mechelen, Nij.
vel,. Verviers, Leuven, Mons, Aarlen, .Lokeren, Tienen, Wenen, enz., werd de orde gestoord (124).
Deze onlusten. lokten vele protesten uit. De « Journal de
la. Province de Liège» schreef: clIet is het volk, het 'verontwaardigde volk, dat zich recht verschaft! Gij beweert
beschaafd te zijn en verSchaft u zelven recht Hebben wil
geen magistraten meer om .de wetten Uit te voeren? Il&bein
Wij geen tribunalen meer om ze doen naleven? Is de openbare macht machteloos? Aan dit dilemma ontsnapt gij; niet:*
ofwel de personen op dewelke gil uw Woede koelt, bil wien
gij u aan roof overlevert, doen en zeggen wat de wet niet
verbiedt en dan zijt sijr een schande voor de heele maaséhappt want niemand heeft het recht zijn wil in de plaats
van de wet te stellen, voor te schrijven wat zij verbiedt, te
verbieden wat zij toelaat; ofwel die personen in handelen
en spreken overtreden de wet en dan is de rechtmatige overheid daar om de schuldigen aan te houden, de tribunalén
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om de straf toe te passen! Doch geweld gebruiken! Doch
plunderen!... Het is een Misdaad,. een vreeselijke misdaad.
Het is laf en laag. Het is een schrikbewind. Dwingelandij en
willekeur zijn szooveel te erger wanneer zij. een groot aantal.
menschen . treffen. De verwoesting is er te verschrikkelijker
om wanneer zij door de menigte bevolen en uitgevoerd wordt.
Zoo dit uw recht is, wat zou dan uw Wraak zijn?» (125)
De bekende tolken der •Fransche regeering vergeleken de
Belgen aan de demagogen -en de m.enscheneterá. van 1793.
« De vrijheid, die in België heerscht is een vrijheid niet bloed
beklad, een vrijheid met moord en plundering in de hand,
een vrijheid .wier 'hoornen .dienen voor de strafuitvoering van
de vtgelvrijverklaarden. Oh! dit is zekerlijk de Fransche
h.eid, de vrijheid van de 19e eeuw. niet; het is de vrijheid
van een volk minder verlicht dan het onze, wien de beschaving slechts Fransch spreekt, en dat alleen Vlaarnsch
verstaat , (126).
In de Fransehe Kamer viel Sehastiani België geweldig aan.
Den 12 April zei hij o.a.: «Welk is heden ten dage de bestand in België? Een vereeniging die moord en plundering
medebrengt, beheerscht er -de regeer-ing. Die vereeniging Leweert, dat zij' ons hot oorlog zal dwingen, tegen nzen eigen
wil. Neen: Frankrijk laat zich door die ruziemaker':; niet
niedeslep'en » (127).
Doch 'in 't geheim verblijdt de Fransche regeering zich
over de Belgische gebeurtenissen: « ...Men is voldaan en geiustg,esteld luidt een vertrouwelijk schrijven van Le! Hon
aan den regent, dd. 2 Ail « door de overwinning. der nationale partij. Gij moogt op den daadwerkelilken en krachtigen steun van Frankrijk rekenen in 'geval', van aanval of
van gewelddadige poging tot herstel. De koning, de•micisteriIresident en maarschalk Soult hebben het inijr herhaalde
malen bevestigd » (128). Is het te verwonderen dat in die
omstandigheden slechts een veertigtal deelnemers .e.an de
plunderingen -,,eroordeeld werden? (129)
,
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Terwijl .de « Aásociation Nationale » de plundering infichtte,
bereidde 'het Congres, dat zijn werkzaamheden hernoaten. had
den 29 Maart, den oorlog voor, als tiiterste middel ohi het
herstel 'van -Oranje te beletten. nen 7 April machtigde de
vergadering de regearing om ,geheel of tén deele den; eersten
ban der bmgrerwacht te mobiliseeren, hetzij 84.000 Man (130),
Den .8 schreef het een gedwongen leening uit van twaalf
millioen florijnen om in de oorlb'gsbehbeften• te voorzien (131).
Dén 11 April keurde het een besluit goed, dat de regeering
machtigde tot aan het sluiten van den vrede, vreemde oenscieren in ' dienst te nemen, • te weten: 1/ een opperbevelhebbr en drie hoogere. officieren; 2/ voor het geschut, een
kolonel,- drie batallonsioversten,. twaalf kapiteins en . twintig
luitenanten en onderluitenanten (132).
Dit 'besluit schond art. 6 der :grondwet.: De velorstelleis
van het besluit) Nothomb en negentien zijtier collegas(133)
en het ministerie zelf hadden gedacht aan luitenant-generaal
ramarque om hem het opperbevelhebberschap aan tek .bieden, al had deze zich uitgesproken voor .inlijrving van België bil Frankrijk (134). Aan verschillende' Fransche officieren
werden vOorstellen gedaan doch hunne eischen werdeá,
aanvaardbaar geacht (135). Lamarqu,e eischte o. a. onbeperkte
macht en weigerde den eed af te leggen (136). Zelfs zonder
deze voorwaarden zou Lamarque een echte militaire dictatuur
uitgeoefend en bet lot van België in handen gphad hebber.,4(137). Eindelijk beval de regeering de • inrichting der
Lioschwachters in actieve eenheden, en de vorming van tien
bataljons vrijwilligers, met een sterkte -Van twintig officieren en vijf honderd zestig man 'per bataljon (138).
De omstandigheden, die de vorming dier bataljons s-erobirzaakten, verdienen bewaard te worden. Den 28" Maart
schreef een Franschman, 13ernier de Valanthiennes, die
zichzelf als batalionoverste en ridder Van het eerelegjoeri
betitelde (139), aan den regent om hem voor' te stellen de
hoofdstad te zuiveren van de rustverstoorders, die haar teis38

terden. « Aandachtig toeschouwer van de wanoèdelijkhedea
van dezen nacht », schreef hij, « heb ik met levendige droefheid gezien,... dat de burgerwacht zich bedronk en de schan-,
delijkste uitspattingen bedreef met het uitschot der bevolking:
Indien zij die het voorbeeld. van 'goede orde aan de anderen
geven knoeten, en die ten allen koste bewaren, juist het tegenovergestelde. doen, moeten wij de ergste ongelukken. verwachten... Met een toelating van uwentwege, heer Regent,
en een officieel bevel uitgaande van den minister van, oorlog. zal « ik u in weinige dagen verlossen Win z.even tot
acht honderd ruziemakers, die alleén in wanorde genoegen
vinden ».
Drie dagen nadien richtte Rernier -opnieuw een schrifven.
tot den dienstdoenden. .vleugeladjudant van den regent,
waarin hij. onder meer schreef: « Ik heb het Man een vriikorps te vormen, voorgesteld aan heer markies de Chasteler,
aan den heer minister Van oorlog en aan den heer generaal
Méllinet. Van dit korps zon een helsche compagnie afhangen,
die onder den kiel het vijandelijke uniform toti dragen om des
nachts zoowel als overdag in de vijandelijke 'lijnen te kunnen dringen, er dood en wanorde te zaaien, het geschut buit
te maken !cd' te vernagelen, de transporten te begeleiden of
af te snijden, zendingen te vervullen, de vijandelijke Stellingen "om te trekken; met een woord om aan den vijand ~voel
mogelijk kwaad te doen op alle mogelijke vv-i#e en zonder acht •
te slaan op de gevaren. Dit korps, gedacht naar het model
van dit door mijn ouden vriend, kolonel de Changáre, gevormd tijdens het beleg van Dantzig, zou aan het vaderland
zeer nuttig kunnen zijn... reeds drie honderd man en meer,
vallen mij lastig om deel er van uit te maken... Vele mijner
mannen zijn van die bánstroopers die men in de hoofdsteden
niet laten .mag, wanneer er onlusten te vreezen zijn: men
moet ze verwilderen, het koste wat het wil » (140).
Uit den brief &lor Biernier gericht aan den kolonel afdeelingsoverste bij het ministerie van »oorlog, lichten wij het.
,
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• volgende: « ...Het vrijkorps zal in tweeën gedeeld worden.
het een deel vormt het eigenlijk vrij•torps, onder bevel van
mijn wapenmakker H. Hoener, ,andervindingijk en moedig
kapitein, belast — wanneer de..00rlogstornstandighedén het
vereischen — het tweede deel te ondersteunen, gevormd
helsche compagnie... Dè helsche compagnie, tot de tanden
gewapend, zal uit honderd dertig fliot honderd vijftig man he.
staan, het vrijkorps uit twee honderd vijftig Lot drie honderd man ».
.0p aanvraag van het ministerie van oorlog, onderzocht ges
neraal de Chástelet het ontwerp van %mier en aanvaardde
. het in hoofdzaak (141). Benige dagen later vérschehen de
besluiten_ die het vormen van vrijkorpsen voorschreven in liet
« Bulletin Officiel » (142). Het plan van een vrijkorps, schreef
« Le Gourrier » den 5 en 6 April, zoo het uitgevoerd wordt;
kan aan ons leger groote diensten bewijzen:
In die vrijkotpsen werden alle vagebOnden,. alle lieden Vall
'verdacht allo& die de steden tot schande waren, Ingelijfd (143).
'n
De luitenanten en onderluitenanten moesten: Uit de range
der vrijwilligers zelf komen en waren door. hen verkozen.
Onder alle opzichten was dit princiep verlioeielijk. Vreeindes
iingen, die naar België getogen waren by "het begin der omwenteling, in de hoop een positie te veroveren in den nieuwo
staat, drongen zich aan den keus der vrijwilligers op door
hun Gpsnijderij, hun levendigheid en hun grootsprakerigh.eld.
Een groot.. deel der verkozenen had nboit gediend. Eenigen.
waren om zoo te zemen ongeletterd. Tot luitenant en ende-hiftenant werden laaggezonkene mannen aangesteld, bOhemienstypen, dronkaards die de prooi werden van een massa
schuldeischers. De regeering had zich het recht voorbehouden de kapiteins te noemen. De minister Van oorlog werd
lastig gevallen ;door een groot aantal liefhebbers, die echte
of vervalschte titels vOoruitschoven. .Uit zwakheid, uit politieke .berekening liet hij zich over de waarde der kandidaten
om den tuin leiden, en stelde bèdorven en onbekwame man-
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nen aan, die spoedig meer dan eens het voorbeeld van tuchteloosheid gaven; intriganten,: die geen militair -verleden
hadden; vreenidelin,gen, die. eenvoudig een getuigschrift 'voor*
legden dat zij te danken hádden aan de goedjhnstigheid van
invloedrijke personen (144). De bewapening van die hongerige schurken, die dienst- genomen hadden voor den duur
van den oorlog, veeleer Uit nood dan tilt vaderlandsliefde,
liet veel te wenschén over. Het schoeisel en .ov. er, het algemeen de heele uitrusting was van volstrekt minderwaardige
hoedanigheid. De shakos, in bordpapier, waren niet tegen den
regen bestand. Het was .eèn echt schandaal, volgens generaal
Goethals, die eenigen tijd later belast werd de wijschutters
te inspecteeren en die te vergeefs meer dan een verslag Lij'
den minister uitbracht om den ellendigen toestand in • zake•
bewapening, kleeding .en uitrusting der vrijwilligers te doen.
kennen. Deze hadden noch onderbroek noch -lijnws adem biiuek,
zoodat zij hun marengobroek niet. konden'unkloppen « zonder
zich heel naakt te zetten ». Die troepen, bestemd om te velde
te trekken en in kampementen te leven, die de wacht optrokken in de garnizoensplaatsen, hadden geen ka.poitjas. De bewapening .s.vas even ellendig. Geweren Model 1 werden door
den staat geleverd aan vijf bataljons, doch de andere. vrij..
schutters 'bezaten wapens van verscheidene 'modellen, die zij
zich aangeschaft hadden wanneer zij ingelijfd werde..i irAn
de premie van vijf florijnen te verdienen. Het waren vooral
geweren met gelen bovenring (capucine) in zeer slechten staat,
die men in een oorlog niet zou kunnen gebruiken. Meer dan
honderd dezer geweren waren geheel onbruikbaar (145). Wanneer de vrijwilligers buiten .Brussel gestuurd werden, grepen
plunderingen en opstanden plaats in verscheidene orden.
Bernier de . Valanthiennes had bevel- gekregen .naar. Mous, te
trekken oir, er bet 8e bataljon in te richten. Vier honderd
vijftig man beantwoorden de naamafroeping van majoor Bernier die ze ophevolen had tegen 12 April, om hen in verscheidene dagmarschen naar de hoofdstad van 'llenegoew te
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leiden. Het waren mannen van de ergste- sioiort, die Men inlijfde als zekerheidsmaatregel. Die bende deugnieten, .onder
bevel van kapiteinsilloener en Clymians„ trok op in: een buitengewone waniorde en deed de straten weerklinken' van vuile
liederen en Oproerige kreten. De avond viel toen gjf, te Lenbeek aankwamen, waar zij' bij .dé burgers ingekwartierd werden • na brood en soldij te .hebbén ontvangen. Doch
hunner poogden het geld, dat bil kapitein Hoener berustte,
in banden te' krifgen. Deze werd bijna vermoord toen bil
zich verdedigde. samen .met zijn collega Clymáns ,en drie 'officieren door de vrijwilligers verkozen. De wildemannen trok.
ken dan het dorp in en blegoamen de koffiehuizen te plundererk
en te 'vernielen. 's Anderendaags kwam de troep aan te
Mons, waar hij Opnieuw bewijs gaf van zijn slechte gesteltenis. De vrijwilligers wilden in de kazernen niet, en echte
wildemanstooneelen grepen plaats. Bernier, die -hen afwachtte,
overmeesterde ze en gelukte er in bedwang-tel houden acht
dagen lang, dank zij geld, durf en opoffering. Dan begon
de africhting, en toen was het waV anders! De helft 'der
mannen werd ongeschikt ~len en naar Brasser .terug
gestuurd: De andere helft 'werd ingelijfd in: twee Compagnies
die spoedig .op verzoek van/de regentje van Mons, naar Philippeville gestuurd werden (U6.
Den 12 April begon het Ciongres de, bespreking van een
besluit tot ontbinding, ingediend door E. De Facqz, J. Frison,
G. Nalinne, L. Jottrand, Alex. Gendebien, F. Forgeur, C. Desmet, Ferd. Meeus, J. B. Gendebien; en aldus luidend:
Het Nationaal Congres,
Aangezien zijn .zending was den staat in te richten en de
maatregelen door den oogenblikkelijken 'toestand vereischt
te riemen; dat het n.00dig is de grondwet in heel haren
omvang in zwang te brengen en onmiddellijk de verbeteringen
in te voeren; die -het gevlolg zijn der Belgische" omwenteling,
namelijk degene door art. 139 der grondwet voorzien,
12

nesluft:
Het Nationaal Congres is ontbonden «tegen 25 Aipril eerst•
komende..
Dé Kamer van Volksvertegen.wOordiprs en de Senaat zijn
sam.engerGepen tegen 1 Mei 1831.
De regeering is belast de wetsontwerpen, die bedoelen het
Belgisch volg te doen genieten van de vruchten der glorierijke nwenteling, voor te bereiden of doot'comMasies of op
eenige aiidere manier te doen Voorbereiden (147).
Isidore FallOn verdedigde dit Volorstel alhoewel hij' , het niet
onderteekend bad, in dezer 'voege: 4( De zending van het
Congres is geheel vastgelegd in het besluit van 4 Octolier.
Het • Congres beeft er geen andere gekregen en. deze Onding
spreekt geen woord over het staátshoofd. Zij is heelemaal
beperkt, en het 'Congres, zooals de volksverkiezingen het
hebben samengesteld. ingevolge dit besluit>. heeft geen andere macht ontvangen dan de grondwet valt den staat samen
te stellen en uitvoerbiaar te maken. Ook kon de verkiezing
van het staatshoofd aan het Congres allee '-bekomen iáts een
bijkomstigheid van zijn zending, alleenlijk yOor tooveel het
mogelijk was er !toe over le gaan voor de geheeld voltoling
en het in werking stellen der grondwet, .die het Vornaamste
en .eenig .otiderwerp van zijn zending vOrmde... In dusdanigen
toestand moeten wij oppassen, door langer aan het .Congres
deze daad voor te behouden, belangrijk voort het vestigen
onzer mafhankelijkheid en het bevestigen onzer instellingen],
dat deze niet eens aangevallen worde als ongrondwettelijk of
als een gevolg van machtmisbruik. Laten wijt het voorzichtig
ontwijken, dat men later een opmerking zou gunnen maken
die niet alleen den inwendigen vrede zou stoten, doch' den
staat toi in zijn grondvesten schokken » (148).
De thesis doior Fallon verdedigd, was ionaanvechtlkar. Om
ze te bestrijden vonden Nothomb en R Devaux niets adders
dan drogredenen. Nothomb beweerde: « Het • besluit van! 4
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October moet in breederen zin verstaan worden; het beperkt
onze '‘'erplkchtirigen niet; men heeft goed geacht de voornaaniste te bepalen » (149).
Devaux zei: « Zoo men in het besluit van 4 October niet
gesproken heeft over het staatshoofd, dan is het omdat .men
toen niet wist welken staatsvorm_ aanvaard zou worden door
België, en dat bet aan het Vobrloopig Bewind niet toekwam
te beslissen of wij een republiek dan wel een koninkrijk
zouden hebben » (150). •
Het Congres verwierp het voorstel tot ontbinding. Vijf leden
stemden voor, namelijk, Claes, Maclagan, graaf -de Bergeyck
tiomis en baron de Viri,m (151). Fallon zelf en De Facqz,
Frison, Nalinne, Jottrand, Gendebien, Forgeur, De Smet,
Meeus en J. B. Gendebien, de opstellers Van het voorstel
hadden tegen .ontbinding gestemd of waren afwezig, bij de
stemming (152). In feite weigerde het Congres de ontbinding
uit te spreken uit persoonlijk» belang, omdat het vreesde dat
de nieuwe kamers in meerderheid zouden orangist zijn. Deze
yerzwegeri het ook niet, dat zij verwachtten, door algemeen°
verkiezingen, hunne' hoop te verwezenlijken en een restauratie te bewerken: Een gewezen lid van het Congres had 'uitdrákkelijk deze meening neergeschreven in een Antws erpsch
blad, dat er als toelichting had bijgevoegd: «sde hoop der
goede en der echte vaderlanders is het te niet doen der- nite
slagen van de omwenteling » (153).
Het valt gemakkelijk te begrijpen, dat de leiders der omwenteling beefden bij de gedachte aan een he-stel, dat hen
tot armoede, ballingschap, misschien tot het schavot kon
voeren. De omwenteling », verklaarde Ch. Rogier tijdens de
bespreking,: «is een aféedane zaak, een zaak voor dewelke
de er -van den Belgischen naam niet wijken kan, het bestaan van vele huisgezinnen, het lot der beste burgers. is .er
mede gemoeid » (154).
Den 13 April werden twee wetsontwerpen, het een betrefrende dc ministerieele verantwoordelijkheid, het andere 'be44

treffende cl,e inrichting der jury deze twee voornaamste
grieven. tegen Willem I — niet dringend verklaard (155). Het
verslag der commissies, over ministerieele verantwoordelijkheid, werd nooit uitgebiracht.
In de zitting van 14 April, bedot* liet Congres, op voorstel
van ridder de The= de Meylandt, dat de zitting zou uitgesteld worden zonder vaste verdaging. Dé voorzitter en de
regeering hadden het recht het Congres bijeen te roepen (156).
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HOOPDSTUIC VIII

Verkiezing van Leopold van
Sachsen-Coburg-Saalfeld
tot koning van België.

Si le Cobourg met le pied en Belgique, nous le recevroris
coups de canon.
Sebastiani aan Alex. Gendebien. Gendebien in « Libetté, » sr /7, 1867.

Het valt niet te looghenen, dat de Fransche regeering hem
(Leopold) vooruitschcof, omdat hij in haar oog het beste middel
was om een herstelling van de Nassau's te verhinderen.
Ponsonby aan Granvilk. juste, Notes, 5o.

Elle (l'Angleterre) n'agiásait que dans son intérêt, estimant que
la centralisation tentée par la Hollande et l'essor que prenait la
marine du nouveau royaume étaient inquiétants. Deux petits états
indépendants et hostiles comme la Belgique et la Hollande ne
seralent jamais de dangereux rivaux. Corti et Buffin, Leopold I, 70.
Je suis pourtant venu ici pour empêCher que la Belgique ne
tombe en tout ou en partie aux mains de la France.
Léopold l aan Metternich, 1832. Corti et Buffin,'Léopold I, 73.

11 n'avait pas échappé á. Louis-Philippe et au gouvernement frangais que Léopold depuis son élévation au trône s'était comporté
avec beaucoup d'indépendance. Ceci ne répondait pas au but poursuivi par son mariage avec la fille:du. rol. En effet, on comptait
par cette alliance gagner cie l'influence sur la Belgique.
Corti et Buffin, Léopold 1,126.

D

E binne.nlandsche toestand was hachelijk; de anarchie
• was het land meester (1). « Nog eenige vertraging »,
schreef -Lebeau aan Pbnsonby, die toen te Uondeb
was, « tn wij vallen in de regeeringslobisheld.. Ik
boor bet gebouw r'eeds kraken » (2). Fransche agenten waren aan het werk, en het gezegde van De Phtter, dat' LouisPhilippe alleen wachtte op een omwenteling te 'Brus3e1 om
tusschen te komen en de.. orde te herstellen, zoioals de Russen het te Warschau gedaan hadden, is volstrekt niet scierdreVen (3).
Te Namen begonnen de vrijwilligers van Méllinet te muiten.
Tegen dei . avond van 23 Mei, nal allerhande uitspattingen,.
werden zij handgemeen met de lansiers. De twist ontaa:edde
in een regelmatig gevecht, dat eerst te <tier uur 'a -morgens
eind;g0e, toen de bezetting van het kasteel op hen vier ,ka.nonschfoten loste. Mellinet ontsnapte aan het executie-peloton alleen door tusschenkom.st der burgerlijke overheid (4).
In deze omstandigheden was de regeering meer geneigd de
pandidatuur van prins Leopold von Sachsen-Co1iurg-Saa1feld(5) aan te nemen, alhoewel met tegenzin. De regent had
aan Sol,. secretaris van ggn.Belliard, gezegd: « Zoo Saksen-Go,burg noodig is om de zaken van België te regelen, ik stéig 'er
in toe, doch mijn hart verstbiot hem. Waarom vergoot Frankrijk de Belgische kroon? Want ten slotte, Coburg hier leteekent Engeland. Kan Frankrijk op, dergelijk gehuurschail
gesteld zijn, en zal het er eensdaags geen spijt over
hebben? » (6)
Van de Weyer, na goedkeuring der Diplomatieke Commissie, had reeds vroeger deze candidatuur met lord P'onsonby
besproken. die echter 'nog steeds den prins! Van pranje voorstond(?). in December had Sebastiani dezen insgelijks afgewezen, ken Van de Weyer en Gendebien hem - er over
polsten(8), en Gendehien vertelt in een schrijven dd. 29 December 1830 aan het Voorloopiig Bewind, dat Louis-Philippe
18;30-II-4
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am
" tijdens een onderhiotud Verklaard heeft: « Wijf onderstel"nen de zaak van den prins van Sachsen-Cob'urg niet; wijt j-iaden hemi u niet' aan, Wij steunerg helt; 'niet »; doch dit mhestr,
daarop dringt Gendebien laan, :geheim 'blijven (9). Eerst wanneer de onmbigelijkliéid bleek ebn prins volgens .den wensch
van Frankrijk — Nemburs, een prins Van Napels, Ottei van
•kieren, --- te doen verkiezen, stemde Frankrijk in Met de
candidatuur van Leopold.
De verwantschap van prins Leopold met dei zoninklijké
familie van Engeland, zijn langdurig verblijf in dit tand,
.Dnitschen OlorspOng, schenen voldoende waarborgen
voior den weerstand, dien hij in België zou bieden aan den
werwegend.en invloed van Frankrijk, waarvoor de Eitge/sche
regeering zoioi beducht was. Reeds in December). 1.830 had
Palmerston er aan gedacht hem tot den; Belgische&i tri.Pm
te roepen (10). Maar den 24 van die maand had Sébastiani
aan .den .Belgischen afgevaardigde te Parijs verklaard:. dat
Franktijk. geen groOte .veiligheid zag in het koningschap van
prins Leopold (11). Eenige dagen daarna werd Eeopold het
tig aangevallen in de Fransche Kamer door generaal Lainarque en door Mau.gnin, en de Fransche regeering had zieli
beslist tegen de candidatuur van den prins verklaarcir...Dit
had nluis-P..hilippe den 3 Januari 1831 a'.an den Belgischen
gezant Alex. Gendebien(12) te kennen gegeven en dienzelfden dag schreef prinses Adelaide aan Talleyrand: « Gij: weet
hitieveel vriendschap Wij Voor den prins van Obburg koesteren, hoezeer wij op hem; gesteld Zijn, en voorzeker is hij' degene, die den koning in alle opzichten het meest naar den
zin Om zijn; maar ongelukkig ziet men hier in hem een
agent van Engeland en men moet bekennen dat hij bij het
volk niet bemind is; wanneer hij' den Belgischen woon beklom en een onzer prinsesjes huwde, zou men dit aanzien
als het verkopen van dat land aan Engeland, en de koning
kan en wil zich niet aan diO kans wagen » (13). In de laatste
bijeenkomst 'met Gendebien was Sebastian' de grenzen. der

betamelijkheid te buiten gegaan: hij -had namelijk de Belgen
met een gewapende tusschenkomst bedreigd, indien liet Congres Leopold 'verkoos: « Indien Cohurg een Moet in België
zet, » had de Fransche minister uitgeroepen, « zullen wij kanonnen op hem richten » (14).
Alan 1:ord POnsonby werd opgedragen aan Leheau, minister
'van binnenlandsche zaken, te antwoorden: Dat de Engel—
se& regeering met genoegen zijn poging hij[ prins 'Leopold
zou gadeslaan, maar dat zij: zelf daarbij niets kon doen.
wat hok maar eenigszins op een goedkeuring zou gelijken, .
zou den "Engelschen ministerraad in de oogen van de andere
kabinetten het karakter van onpartijdig scheidsrechter, dat
.h.11 zolo gaarne wenschte te .bewaren, doen verliezen ( 15).
De F'ransche regeering had eindelijk besloten, Zich hij ge bliek aan beter, neer te leggen bil de Candidatuur van prins
Uelop,old. Louis-Philippe bad zich naar de omstandigheden
geschikt, en was er toe gekomen de verkiezing van Leopold
te wenschen, -omdat berichten uit België. hem ten zeerste
deden vreezen, dat de Republiek daar zou uitgeroepen worden (16). Sebastiani had aan generaal Bernard te Brussel
laten weten, dat Frankrijk geen werkzaam deel tou nemen
in de verkiezing van een vorst tot den Belgischen trOon (17).
Men weet, dat men te Parijs een °ogenblik gehoopt had; dat
terwille van den steun, dien de Fransche regeering zou verstrekken san een candida:at, die. Engeland .aangenaaml was,
deze mogendheid aan Frankrijk eenige deelen van liet Relgiscii grondgebied zou schenken (10.
De verkiezing. zou 'een compromis zijn dat voor alle Mogendheden aanvaardbaar scheen. Engeland had, na toegestemd
te hebben in de Belgische onzijdigheid, steeds de candiclatuur
van den prins van Oranje gesteund, die het aanzag als alleen
Lekwaam den Europeesc.hen vrede te bewaren. Doch het vlei-gat niet, dat de vereenigde Nederlanden met Kun nijverheid,
mijnen, keionieën en landbouw, ernstige mededingers dreigden
te.worden (-19). Engeland hoopte dat Leopold, Engelsc.hman ge-

naturaliseerd, verwant met de koninklijke familie, in betrekking met de voornaamste .personnages van Engeland, verder
den Engelschen invloed zou ondergaan (20) en achtte den toe,
sland onherroepelijk 'verloren voor bet Oranjehuis. op grond
van de mededeelingen zijner gezanten (21). . .
Voor wat Frankrijk betreft, het had moeten -afzien van alle
hoop op annexatie van België; toen dit klaar was, gaf LouisPhilippe zijn toestemming om ten minste te beletten, dat de
slagbohm, tegen de Fransche heerschzucht opgericht doot de
verdragen van 1815, opnieuw zou opgericht warden. Frankrijk ..wist dat Leopold, tooals in zake Griekenland gebléken
was, geen eenvoudig agent van • Engeland was (22); met de
verwezenlijking van een vroeger voorstel van het Voorlopig
Bewind. het huwen met •een Fransche prinses; kon verwacht
worden dat, onder. den drang der Belgische annexionisten,
de nieuwe koning een zeer vriendelijke houding zou aannemen
tegenover Frankrijk (23).
Voor • de drie andere Mogendheden — • Pruisen, Oostenrijk
en Rusland booid de keus van Leopold een uitkomst in
dezen zin, dat ten minste alle onmiddellijke aansluiting hij
Frankrijk voor goed van de baan Was; toch bleef er langen
tijd een Vooringenomenheid tegen het nieuwe rijk bestaan
bij de drie Hoven(24).
De Belgische regeering zond in officieuse zending vier leden van bet Congres naar Londen: Felix de Mérode, E. H. De
Foere, Henri De Brouckere, H. Vilain XIIII, om de kroon
aan Leopolrt aan te bieden. Deze verborg het niet, dat hij
wenschte het aanbod te aanvaarden, -doch hij vo,...de er bij;
dat hij er niet aan kon denken in te stemmen Inet de wenschen der Belgen, .zoolang deze de protocollen van 20" en 217
Januari niet hadden aanvaard. « Uwe grenzen »9 zegde hiihim,
:« vormen de grOote ~Rijkheid; het protokol van 20 Januari
'staat onherroepelijk vast; de vijf grapte Mogendheden zijn,
besloten liet te behOuden en Frankrijk zelf,, dat eerst adzelde, aanvaardt het nu zonder "viogrbehoud. Het ware dus
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te wenscheri, dat gij u t' akkoord stelt met de Wgendheden,
al want -bet slechts betreffende het principe; wat de uitvoering. Letrefl daarover kan men onderhandelen. Wanneer dit
gedaan is, zeg ik niet dat ik het vleiend aanbod, dat mij;
gedaan wordt, niet zal. aannemen... Ik zou de souvereiniteit
niet kunnen, aanvaarden van een staat, wier gebiedsgrenzen
door alle Mogendheden betwist worden; voor u zou het geen
voordeel hebben. dat ik in vijandelijke verhouding kam te
staan tot ai de Mogendheden, wanneer ik voet zet op:Belgischen grond » (25).
Op aanraden van Leopold, verzochten en verkregen de
Belgische Afgevaardigden een onderhoud met de Engelsehe
ministers en. met Talleyrand.
Palmerstor verdedigde het protoc.ol van 20 Tanuar;.' met
warmte en vastheudendheid, en verzekerde zeer uitdrukkelijk,
dat de Belgen niet moesten hopen, dat men er de minste verandering zou aan brengen. hij' voegde er aan toe dat, zoo zij
niet goedschiks toegaven, zij' er toe zouden verplicht warden
door wapengeweld. « De koning der Nederlanden », 7.egde
«had aan de mogendheden een grooten dienst oewczen, had.
er 'eenige, vooral Pruisen, Rusland en Oostenrijk, uit grogte
moeilijkheden gered door het protocol van 20 Januari te
aanvaarden en aldus de onafhankelijkheid van België te erkennen. Doch deze toegevendheid legt aan de Mogendheden
den strengen plicht op .het protocol tei doen uitvoeren \rooc
zookeel het voordeelig is voor Nederland en indien, om: opnieuw te Leunen wat hem in Limburg boekomt, het .rmli hulp
verzocht, zouden de Mogendheden die niet kunnen weigeren ».
« Ons belang », zei hij nog, « is wel dat België bloeiend
zau zijn. doch wij kunnen in zijn voordeel Nederland, onzen
ouden bondgenoot, niet berooven, dal te zwak zon zijn zit»
het Maastricht en Venlo verloor » (26).
Pialmerston keurde de weigering . van Leopold goed. (z Leo-.
pold heeft groot gelijk niet te aanvaardenr-wat men hent aanbiedt schreef hij aan Granville, « want wat men hem .2 an53

biedt is niet zoOlveel een troon dan wel eeii twist met
heel Europa met de volmaakte zekerheid er nooit uit te
geraken » (27).
Graaf de Celles, oud ondervoorzitter -van de Diplomatieke
Commissie, vertrouweling van het Palais Royal, schreef dan
« Meer dan Ooit IS hét
Van de We' yer, dd. 25 Ati!ril
geen overhaaste stappen te doen. Het tegenoMergestelde werd•
gedaan door de .heeren Vilain, De Foere, de Më-rode (enz.),
naar Londen gezonden om de inzichten Van. -Leopold te polsen... Hier heeft men over deze politieke poets fel gelachen en M. •Caanatd (bestuurder -der politieke afdeeling)
zei: Zoo Men te mijnen huize komt gedurende mijn wandeling; om mij over den troon van België te onderhouden, zult
Het
gij antwoorden dat ik voor nieniand te spreken hen.
is wel het fraaie (28) van een liberale omwenteling, dat
zij eindigt met Pitt en Coburg. Daar Lis nbg.slechts éen prinses uit Brunswyck biji te kort, tot, eer en herinnering (29)
aan het manifest!... » (30)
Talleyrand, • die ongetwijfeld wenschte in België vrienden
te winnen met het oog op Zijn inlijvingsplannen, deed alle
mogelijke moeite om de Belgische afgevaardigden te winnen
door de vleierijen, die hem zoo goed afgingen. Hiji verzeker*
hun, dat alles in orde vt;as, dat de Belgen van den 'gins
reeds zeker waren, dat er geen moeilijkheden meer Ifesbonden, dat -de geheele wereld aan hun zijde stond, dat het
eenig-noodige was: de grondslagen der scheiding volgens
het protocol van 20 januari te ionderteekenen(31).
Noch de Fransche partij. in België, noch de annexionisten
in Frankrijk waren met den keus van Leopold ingenomen;
daar. hierdoOr hun. droom, de "inlijving, «gedwarsboomd werd.
Van de Fransche partij; waren er wel afvalligen, zolixds Lebeau en Van de Wéyer, die dezen koning wenschten omdat
zij inzagen, dat niet te denken viel aan een berusten der
vier Mogendheden in een annexatie; deze gingen, noodgedwongen, den weg op die leidde naar een zelfstandigen Bel54

gischen staat De overigen echter, geleid door Gendebien, hadden, zich verzet tot het uiterste. Fran.sche propagandisten]
poogden 'een nieuwe « Volksbeweging » op touw te zetten.
beau verwittigde lord PionsOnhy over eenige dezer lo.iiperilen:
op een der Fransche agenten; vond men elf duizend flotijiien;
elders werd beslag gelegd op veertig duizend frank en brieven der « Association Nationale » van Pariïs. Lebean verzekert, dat het volk die Franséhe pogingen afwijst (32). Doch
men kan het 'terecht verwonderlijk vinden, dat die afkeer
nu epeens openbaar wordt, en. kort 'te voren de aandacht
niet trok van het Congres, toen het Nemours en zoo Ook de.
annexatie .verkoos.
intusschen was lord Pionsonby, die door de Conferentie ge
machtigd was, haar den waren staat •van Zaken in België
te komen blootleggen, te Londen aangekomen. Terstond door
de gevolmachtigden .ontvangen, verklaarde hij., dat het onmioteetijk was de laatste .protocollen In Brussel bekend te maken; dat het noodzakelijk was, dat 6f Leopold de kroon onverwijld aanvaardde vioior er een regeling omtrent het grondgebied getroffen werd,. 6f dat men België betere voorwaarden
stelde.. Zooniet, dan zou het Bewind te Brussel omvergeworpen
worden, de vijandelijkheden Met »Nederland zouden opnieuw
beginnen,. .de Belgen zouden gesteund werden door tarrijke
vreemdelingen, en de 'Conferentie zou gedwongen zijn gewitpenderhand tusschenbeide te komen (33). « Het overzicht »:,
aldus schreef Talleyrand den 20 Mei aan Sebastiani, (dat
lórd Ponsonby ons gegeven heeft van den toestand in België,
van de zwakheid van het '.Bewind, van de regeeringloo.sheid,
waaraan dat land is overgeleverd, behoef ik u niet te herhalen, want gij hebt den stand van zaken zeer luist beoordeeld, toen gij mij'. de eer. deedt "door uw schrijven van 15dezer te melden, dat alles .aantoonde, dat er naar de stem
der rede niet geluisterd zou worden » (34).
De mededeelingen van POnsonby Ontstelden 'de Conferentie, die vóér alles vreesde genoodzaakt te worden gewapen55

derhand in Belg« tusschen te komen. Den 21 Mei werd een
nieuw priotokiol opgemaakt waarin nogmaals verklaard werd;
dat het Belgische Bewind zijn toetreding tot de grir>ndslagen
van scheiding vás5r Juni moest kenbaar' Maken; 'maar Men
voegde er hij.: « Dat, gelet op .-den door het Belgisch Gouvernement geuiten wensch om het Groot-Hertegdoni Lu.xenril--urg
tegen billijke vergoeding te verkrijgen, de Vijf Mogendheden
'belolorden stappen te doen pij den koningi der Nederlanden
tot. het aankn.Oopen van ionderhandelingen, welker doel zoti
zijn, zoo mogelijk, door middel van eene rechtvaardige vergoeding., aan België het bezit te verzekeren van genciernd
.Groot-Ffertogdom, dat zijn betrekkingen met den Duitschén
Bond echter zou blijven behouden ». 'Het protocol• zegde nog
dat die concessie gedaan werd, « om de moeilijkheden te Vereffenen. die het aanvaarden Van de souvereiniteit Over Bill.gië door prins Leopold van Sachsen-Coburg zouden in den-weg
staan, in geval de Belfgische kroion., zooals -alles 'deed gelat>
ven,‘ aan den prins werd aangeboden ». Prins Leopold 'werd
alzolo de candidaat. van de Conferentie(35). Twee lagen Liter
scheef . generaal Bernard aan Lebeau, minister van., buiten
ladsche zaken van België, « dat hij. zoo gelukkig wag hem
te kunnen mededeelen, dat hij bericht van zijn regeering
gekregen had, dat de voorstellen, door lord' Ponsonhy gedaan., dchr de Londensche Conferentie waren aangenómen,
die 'onderhandelingen zou openen, om aan België den abtand
van het Groot-Hertogdom. Luxemburg te verzekeren ».(36).
Lord Ponsonby was den 27 Mei te Brussel terug gekeerd.
Toen Lebeau den inhoud van het protoeol van 21 Mei Vernam., verklaaffie hij', dat de bekendmaking Van dit stuk de
verkiezing 'van Leopold in gevaar Zou brengen, en verzocht
hij. lord Ponsorft een nota glij te stellen, .die de ininistei'.op
het Congres zou kunnen voOrlezen, zonder algemeen verzet
tik te lokken. Liord Ponsonby stemde er in toe (31), en
schreef een brief, die wel den inhoud van het proit000l vaa
21 Rei weergaf, doch de uitdrukkingen er van wijzigde, zoo
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dat de afstand van Luxemburg wo goed als zeker ,scheen.
« De Conferentie », 'aldus verklaarde de diplomaat, vindt
de Oenzen van Nederland bepaald door .verdragen,: en de
verdragen zijn, op gebied van grensregeling, volkswetten..
De Onnferentie kan die wetten niet schenden; zij kan dus
niet goedkeuren, dat Belgié zich het recht aanmatigt de
grenzen van een anderen staat vast te stellen... De Conferentie wenscht, dat België plaats neemt in den gewonen kring
van de Europeesche Staten, die de verplichtingen,. door de
verdragen opgelegd, erkennen... Tndien Belgrë er in toestemt
die plaats in te nemen, zal de Conferentie het door hare
krachtdadige tusschenkonist helpen om 'het Groot-Hertgdom
Luxemburg te verkrijgen door verdrag en "mits betaling van
een billijke schadeloosstelling... zoo za/ België langs vreedzamen weg en voor goed dit gebied in bezit nemen... België kan Luxemburg verkrijgen in vrede en Veiligheid voor
een duizendste deel van den prijs, die; een poging om dat
land met de wapens te veroveren zou, kosten. Kan er een
beter bewijs gegeven. warden van de verandering, die er in
den laatsten tijd heeft plaats gehad in de meening en de
besluiten van de Conferentie. Voor een week beschouwde
de Conferentie het, ZOO niet als noodzakelijk dan toch als
uiterst wensch.elijk. dat het Groot-Hertogdom in i)ezit, bleef
van het huis Oranje-Nassau, en nu was zij. geneigi IM-een
bemiddeling met de uitgesproken bedoeling, dat 'de -souvereine
vorst van België genoemd Hertogdom zou verwerven (38).
De kandidatuur ,,:an prins Leopold werd in de Waalsche gewesten met tegenzin aanvaard. Te Luik werd openlijk prdtest
aangeteekend in woord en schrift, onder aanstichten van de
Regentje. .Maatregelen werden getroffen om de Fráische driekleur uit te hangen, wanneer de beslissing van het Congres
Lekend werd; Zelfs werden de leden van een Voorloopig Bewind aan«duid, die het bestuur zouden op zich nemen in
afwachting der Fransche troepen.- Gen. graaf Van der Meere,
militair gouverneur der provincie, werd uitgenoodigd de lei-

ding der beweging ter hand te nemen. Deze echter stelde de
regeering van alles op de hoogte, en 'dreigde met het uitroepen van den slaat Van beleg. T.Iheau, bevestigt ditalles in zijn
brieven aan Deváux en Nothfomb; en eindigt met de (y.pmerking «Denken. zij (Perier en Palmerston), dat het Franseh
leger zijn eigen vaandel zal stuk -schieten, wanneer hèt
Sinte Geedele: wappert.? » (39) Dé. franschgezinden-fot-hetuiterste, zetels Gendebien, stuurden aan op een hernemen
der vijandelijkbed.en tegen. Nederland (4O). Van de Weyer
had. teeds den 5. Maart aan het Congres verklaard, dat het
herbeginnen van den strijd vanwege de Belgen wel niet zeker,
maar toch waarschijnlijk was (41). Kort na de .verkiezing
van 'Leopold schreef Daim, dd. 30 Juni, ean. de minister van
oorlog: «Men schrijft aan de hoogere officieren, men hitst
ze Jap den wapenstilstand te verbreken en de vijandelijkh:eden,
te herbeginnen... de officieren (van het bataljon .jagers) zijn
allen Franschen, vijf uitgezonderd; ik heb- klunen zekerheid
krijgen dat het grootste getal uit de • straten (les earrercurs)
•van Parijs komen, en dat hun zending is hier de republiek'
aan te. prijzen; zij verbergen het niet en bekennen hét
ronduit.» (42). •
De .Regent zag geen uitkomst, tenzij; in een algemeenen
oorlog en geen einduitslag, tenzij in een vereenig,ing met
Frankrijk, terwijl 'de regeering, in geval Leopold niet verkoizen werd, besloten was zich in de „armen van Frankrijk te
werpen. Lebeau schreef aan Di3vaux en Nothomb «.De gedachte de Fransche vlag uit te steken zoo men mislukt, kiemt
in alle koppen... ik beken, dat dit mij ook zou bevallen,
in geval van nood. »(43). •
In Vlaanderen kantten en franschgezinden en orangisten
zich legen Leopold. In het manifest door den Gentschen tak
der « Association Nationale » uitgegeven, tegen deze candidatuur, leest men 0. In.: «Met een hoofd opgedrongen of slechts
aangeduid door den vreemde, ZOU onze onafhankelijkheid
slechts een droombeeld zijn en onze omwenteling verlies van
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tijd en bloed » (44). Een petitie tegen de verkiezing ging te
Gent rond. -onder bescherming derzelfde « Association » (45).
Verscheidene katoenspijiners trekken den 13- Juli van de
Wide tot de Korte Steenstraat .met een ezel waarop een
stroopop is gezet, als Engelschman gekleed; zij' roepen:
Leve de Belgen! Weg met de .Sachsen-goburgs. In laatstgenoemde straat trekken zij. de pop aan stukke.n(46).
Toen de koningskeus in .de Kamer besproken werd, nam'
Gendetien, als leider der oppositie tegen Lebeau en Deivaux
(welke laatste dobrging als de echte leider der rgeering) het
woord.; trouw aan zijn idealen van annexalie(47) zegde hij:.
«Heden denkt gij er aan de omwenteling te beëindigen: ik
raadpleeg mijn persoionlijke belangen niet... Ik zal tegen den
prins van Saksen-Coburg stemmen, omdat gil in het nieuwe
mekanisme van uwe grondwet een wiel uit de oude machiene
van het Heilig-Verbond wilt aanwenden, dat den vooruitgang
der revolutie zal belemmeren... De prins van Saksen-Coburg
(dit is geen persoonlijke aanval tegen hem, want ik heb de
eer niet hem te kennen en beoog niet hem te bezwadderen)
de prins van Sachsen-Cobtrg, zeg ik, is de beschermeling
van het Heilig-Verbond » (48).
Jules Frison (LUik) stemde tegen. Leopold omdat « hij vijandig staát, ik zeg niet tegenover de Franschè regeering,
doch Iep,enov er Frankrijk en ik aanzie elke anti-Fransche
oplossing als een ongeluk voor mijn land, » (49).
Den 4Juni werd Leopold, prins van Sachsen-Coburg, door
het Belgisch Congres tot koning van België uitgeroepen dbor
152 op 196 stemmen00).
De veelgenoemde « omkeer » van Lebeau, die Leopold deed
verkiezen moet men, in het licht van bovenstaande feiten,
veel minder toeschrijven aan liefde Voor een onafhankelijk
België dan aan zijn staatkundig inzicht: hij begreep, dat verkapte of ;openlijke annexatie bij, Frankrijk niet kon gelukken
en diensvolgens sloeg hij den zekersten weg In am Frankrijks kansen te vrijwaren: prins Leopold doen kiezen, op.
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voorwaarde dat deze met een ,Fransche prinses huwde. In den'
grond bleef hij' aan zijn annexatieplannen even trouw als
Gendebien zelf.
H« Congres had den eisch van overeenkomst met Nederland voiorzien, en de royeeling gemachtigd (2 Juni) onderhandelingen te openen met de Conferentie om dioor geldelijke
offers de gehiedskwesties te regelen; alle schikkingen moesten
echte dosor het Congres góedgekeurd worden. Een tieditit
van .den Regent, (Id. 4 Juni, belastte P. Devaux en Nothomb
deze onderh.andelingen te Londen te leiden.
Do gevolmachtigden van Willem; I kwamen, in eene nota
gedagteekend 6 Juni, op tegen den brief van Lord Pommby,
die in. alle dagbladen openbaar was gemaakt en bovendien
aan de beraadslagingen man het Congres onderworpen: « Zonder de andere smartelijke gewaarwordingen:te vermelden,.
welke de lezing van dat stuk (nl. den 'brief van Ponsonby)
bij ben verwekt heeft, zullen de ondergeteekenden zich vergenoegen am met den meesten nadruk verzet aan le teekenen
tegen al wat de agent der Conferentie voegzaam geacht heeft
in 1-et midden te brengen ten opzichte van een ~gelijken
afstand van het Groot-Hertogdom Luxemburg... De heer e Qinmissaris heeft de onvervreemdbare rechten des konings aangerand 'door beloften, lijnrecht in strijd met de meest onduilbelzinnige taal. welke... door de tolken van Zijn Majesteits
bestuur geloerd is... (51) De koning houdt zich aan de tikte
van scheiding, welke door de vijf Mogendheden voorgesteld
en door hem zonder voorbehoud aangenomen is; bij" .art. 2
van die akte wordt het Groot-Hertogdom uitdrukkelijk erkend
als bezitting 'van het huis Oranje-Nassau. Het is dus moeilijk( te beseffen, dat er aan eene onderhandeling over die
souvereiniteit zeilde kunnen gedacht worden, welke, zelfs
na de ,,at000rwaardelijke aanneming der grondslagen van
scheiding dok-n België, nog de grootste bezwaren zoude
bLijen clitmioeten, vermits het Groot-Hertogdom voor den
koning en de prinsen van zijn huis, deszelfs erfelijke staten
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vervangen heeft, en in diens bogen, eene onschatbare *aarde
bezit (52).
Gelijktijdig met hun protest, in een nota er bij geveegd,
herinnerden de gevolmachtigden van den koning de Conferentie aan de nota van 21. Mei, waarin verklaard werd, dat
« indien de. Belgen .niet onverwijld (bot de grondslagen van
scheiding` toetraden, de Koning ziCh vrij zoude achten, om
voor eigen rekening te handelen, • ten einde 'alzo() de langdurige onzekerheid te doen ophouden, welke .Voor de Mangen van zijn onderdanen zoo. hoogst nadeelig is ». Dewijl
nu verscheidene dagen, ha den gestelden dag, verloopen:
ren, zoo vroeger de gevolmachtigden des konin.gs, of Bek
gië de groildslagen van scheiding aangenomen had, ,ia dan
neen (53).
De Londensche Conferentie gaf daarop aan de gevolmachtigden van koning Willen te kennen, dat zij* den 6 Juni 1831
in aandachtige overweging had- genomen de nota, door diens
geyoknachtigden aan de Conferentie gezonden door tusschenkomd van lord Palmersbon, naar aanleiding van den brief
van lord Pionsonby van 27 Mei; dat blijkens berichten uit
Brussel ontvangen, België de grondslagen van afscheiding niet
tiangenom.en had: dal dientengevolge lord Ponsonby en generaal Belliard (54) teruggeroepen waren dat de Conferentie?
"zich bezig hield met de maatregelen, welke de verbintenissen
door de vijf Mdigendheden jegens den koning der Nederlanden aangegaan zouden kunnen eischen; dat de Gonferentie„
vreemd zijnde aan den brief van lord Pon.sonby, 'zich niet
anders gedragen kon, dan naar het protokol van 21 Mei, bij
• welk staatsstuk drie beginselen waren vastgesteld, te weten:
dat de ..cliikkingen? omr aan België het bezit van. het Groothertogdom Luxemburg te verzekeren, met wederzijdsche toestemming zouden getroffen worden; 2e dat dit bezit niet anders zoude kunnen verkregen worden dan tegen billijke vergoeding; Se dat de vijf Miogendheden aan de belanghebbende
partijen geene volorstellen tot deze ruiling Zouden doen, dan

na toetreding der Belgen lot de grondslagen van scheiding
door de Conferentie vastgesteld, en door den koning der Né-•
derlanden aangenomen (55).
Devaux en Nothomb kregen geen toelating 0:Ver de grenzen besprekingen aan te .knOopen. Nothlomb legde zijn 'thesis
vast in een memorandum gericht aan prins Leopold. Voor
Luxemburg stelde hij voor, afzonderlijke onderhandelingen te
openen en de Conferentie te verzoeken vast te willen stellen
dat de « rechtvaardige vergoeding » waarover in het ontwerp
spraak was, bestond in een zeker bedrag in geld. Vr Wat
Limburg en Maastricht betreft, nam hij zijn toevlucht tot een
advokatenkneep. In het ontwerp-verdrag werd bepaald, dat
Nederland het grondgebied zou behouden, dat in 1790 aan de
Vereenigde Provinciën hehOorde,, en België het Overige .gebied,
dat met de Nereenigde Provinciën het Koninkrijk der Nederlanden 'had gevormd, violgens het verdrag van 1815. (uitzondering werd gemaakt voor LuxembUrg) art. 1 en 2. Bovendien
werd • beslist dat de enclaven zouden uitgewisseld worden
(a.t, 4). Welnu, beweerde 'Nothomb, er zijn in Nederland
Duitsche gebieden die eerst in . no° bij, de Bátaafsche Republiek 'gevoegd werden. Deze behiooren dus aan België; die
enclaven wil België nu uitwisselen tegen Limburg met
Maastricht.
•Het is klaar dat dit slechts een kneep was, dat de
Conferentie nooit beoogde die voormalig-Duitsche gebieden
aan Belgiil toe te kennen, doch wel aan Nederland;(56). Het
bleek onmogelijk overeenstemming te bereiken; België .weigerde vlakaf het ontwerp-verdrag zooals de Conferentie het
had opgemaakt, te aanvaarden.
'Ondanks de verkiezing van Leopold door het Congres 'brak
de Conferentie hare b:etrekkingen, met B:elgié d, en de crisis, een °ogenblik afgewend door het protokol van 21" Mei,
werd dreigend 57). De Mogendheden, dachten aan de mios;
gelijkheid van een gewapende tusschenkomst. .Indien de Belgen de vijandelijkheden begonnen, was Palmerstoin Voorn°,
.
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mens •den ScheklemOnd met de vereenigde vloten der vijf Mogendheden te blokkeéren. -« De koning van Nederland », zeide
« bezit aan den mond van die rivier een zeemacht, die
ruimschohts violdoende daarvoor is, doch de mloreele uitwerking van zulk een maatregel zou de .kriigsverrictitingen 'te
lande verhinderen ». Getrouw aan zijn beginselen van noninterventie, verklaarde Palmerston, dat hij geen enkelen EngelsChen. soldaat Zee doen uitrukken om • tusschenbeide te
men in de binnenlandsche zaken van Belga -« Maar. laten
de Belgen oppassen; zoo zij één voet verzetten om Nederland aan te vallen, zullen zij. voor-beeldig klop krijgen, «. a
most exemplary
waarschijnlijk van de Hollanders
alleen, en in geval van" nood met de hulp der vijl Mogendheden ».• Intusschen vreesde ieder boven alles, dat het tot
dat uiterste zou komen, want het binnenrukken :van vreemde
trbepen in België zon bijna onvermijdelijk een algemeenen
oorlog verwekt ,bebben(58).
De Fransdhe diplomatie kwam dan op hare verdeelingsplannen terug. Ferier verklaarde aan Le Hon, dat er, uni de
verkiezing van Leopold geen andere middelen overbleven Som
een einde aan de moeilijkheden te maken, dan de annexatie4
of de verdeeling; dat het Fransche ministerie het eerste verwierp; dat er dus maar 'ééne ;oploissing mogelijk .was, te
weten: de verdeeling(59). Te Londen sprak Talleyrand
soortgelijke wijze tot de Belgische afgevaardigden, die de
krbon van België aan LeopOld waren komen aanbieden. «ik
onderhandelde », verklaarde Talleyrand, « met de Belgische
afgevaar_digden„ vlobr wie ik- eerlijk bekend, mijne ontevredenheid niet verborg; ik ging zelfs zoo vier, dat ik hen .bedreigde, zoo zij volhardden in hun hardnekkig verzet, de
verdeeling van hun land uit te lokken, wat geschieden kon
zonder een 'oorlog te veroorzaken, terwijl hunne dwaze handelwijze er noodzakelijk toe moest leiden » (60). Den 22 Juni
schreef Talleyrand aan Sebástiani: « Indien de Belgen op dien.
weg voortgaan, nadat wij
w alle middelen tot ioverreding uitge63

put hebben, en zoo weinig voordeel hebben behaald met zo0veel zorgen, dan geloof ik, heer graaf, dat wil. Moeten. overgaan tot wat mijn geliefkoosd denkbeeld is: België verdeelen,
een verdeeling waardoor Frankrijk ongetwijfeld dat deel zou
krijgen, dat ons het best te pas zou 'komen en waarbij het
Oorlogsgevaar niet grooter zou zijn, dan bij gebruik van eenig
ander middel » (61). Perier .trachtte het met Pruisen eens te
worden 'over de verdeeling van Belgiët(62). Maar Pruisen
wees het aanbod van de hand en zou tot het einde der crisis
getrouw blijven aan Palmerston(63).
'Daar de gevolmachtigden van Willem I. voor het uitstellen
van de dwangmaatregelen vreesden„ tengevolge van de nieuwe
onderhandelingen over de grondslagen van scheiding, waarmede het Congres zijn afgevaardigden belast ha'd(64) en de
meer en meet gunstige gezindheid der Eingelsche ministers
tegenover Leopold van Sachsen-Coburg kenden, berichtten zij
den 22'.1riani1831 aan de Conferentie, dat hun vorst den &MW
rein van België, die niet 'tot de akte van scheiding zou toegetreden zijn, als vijand zou beschouwen, en vast besloten was,
niets op te offeren van Zijne rechten, die hij zichi door toetreding tot de gropdslagen,,van scheiding -had verzekerd; en
tevens volharden zou 'in het reeds aan de Conferentie' bekende voorbehoud, betrekkelijk zijn medewerking om de scheiding te bevorderen; tevens dat, «indien de Conferentie het
ten uitvoer- leggen van de dwangmiddelen tegen België mocht
vertragen, den koning geen andere keus zou overbikhren
dan de toevlucht tot zijn eigen middelen te nemen, om alzoo
de toegevendheid te doen ophouden, die niet langer bestaanLaar was met de in- en uitwendige zekerheid van den staat,
noch met de belangen zijner getrouwe onderdanen, die reeds
zoo geer onderdrukt waren, en waarvan de volstrekte ondergang de slotsom van de verlenging der crisis zijn zou! » (65).
Recht en billijkheid eischten nu , dat de Conferentie al die
maatregelen, waartoe zij* zich tegenover Willen“ verbonden
had, ion-verwijld zou uitgevoerd hebben. *De uitkomst liewees
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echter, dat .de Conferentie nog onrechtvaardiger Ion ,handelen,- dan zij het met het protocol van 20 Decerniber gedaan
had. Zij besloot namelijk, zonder v00a.-af het kabinet van lien
Haag te raadplegen (66), ten éinde het aanvaarden !van de
'Belgische kroon door Léopiold mogelijk te. maken, een geheel
anderen weg in te slaan, dan waartoe zij zich bij het protócol van 6 Juni had 'verbonden.
DéTti 26 Juni kwamen de gevolmachtigden . na einde!ooze
beraadslagingen (67) terug op hunne beslissingen, die Zij onherroepelift genoemd hadden, en stelden, Met terzijdelating
van de grondslagen, aan de Belgen •en 110llanders • VoOrloopige Voorwaarden voor een verdrag» *oor. «Die vorm »,
schreef alieyrand,- « scheen het meest afdoend en het meest
onberispelijk, omdat den noiodig.en tijd gaf, om de toestem-ming van den koning' der Nederlaiden te :verkrifgen »'(68),.
Die voorloopige voorwaarden, bekend. onder den nálanX .van
de X1/111 Artikelen, gaven, 'hoewel tij, vèrschillende artikélen
in de voorgaande protocollen voorkOmende, overnamen, toch'
op. verschillende belangrijke punten voldoening aan het Dergisch revolutionaire bewincli(69).
Een kort overzicht zal-.nadoende zijn om dit feit vast te
stellen. Artikel 3 hield in: « De vijf Mogendheden zullen haar
goede diensten aanwenden om het statu quo in het GrootHertogdom' . Luxemburg te doen handhaven gedurende .den
loop 'van de afzonderlijke onderhandeling, welke de souvereine vorst v:an België met den koning der Nederlanden en
den Duitschen. Bond zal Voeren. ten opzichte van .genoemd
Groot-Hertogdom, eene onderhandeling, die afgescheiden is
van de • kwestie •der, .grensregeling tusschen Holland en
Beigië Het tweede artikél van bijlage A' 'Oan h.et prótocol
van - 27 Januari sloot uitdrukkelijk het Groot-Herfogdom
Luxemburg van het Belgisch' grondgebied uit. In artikel 3
'van de voorloopige vredesvoorwaarden verzekerden de Mogendheden weliswaar aan België niet het bezit van Luxem-bui g, maar. lieten de mogelijkheid er van toe.
1830415-
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tikel 4: 'van de ontWorpen voorloopige voorwaarde*
was "hieeuw. Men opperde er twijfel in, over het uitsluitend uitoefenen, dotor de Republiek der Vereenigde Provincién der Nederlanden in 1700, van ck. souvereinitÇit over
de stad Maastricht. g Indien er vastgesteld wordt », werd er
in' gezegd, « dat de Republiek -der Vereenigde Provincién•der
'Nederlanden, niet uitsluitend (cl: i. samen met het Bisdom
Litik) de souvereiniteit in 1790 in de stad Maastricht
oefende, zullen beide partijen, na beraadslaging, maatregelen
vaststellen, om op dit punt tot een billijke schikking te
komen ». Ware de twijfel gewettigd, die omstandigheid zou
niets bewezen hebben ten VOordeele.:van België, dat niet meer
recht had dan Holland op het voormalig bisdom: Luik.
Volgens Krtikei 4 Van bijlage A (protocol 27 Tam) moesten
er door de zorgen der 'Mogendheden zulke uitwisselingen van
grondgebied tusschen heide • Nederlanden bewerkt worden,
als noOdig waren om: hun het wederkeerig voordeel te verzekeren van een gehleele aaneensluiting hunner bezittingen.
en van een vil verkeer tussch:en. de steden en plaatsen, binnen hun grenzen gelegen. Daar België geen ingesloten grondgebied bezat binnen deS grenzen der Vereenigde Provinciën,
was deze bepaling .1daarblijkelijk-in hét belang van. Holland.
Di voorloopige voorwaarden spraken in artikel 5 "integendel
slechts van ruilingen in der minne tusschen Holland en België, waarbij( beide partijen geacht kimden worden wederzlidgch
belang te hebben. Er .was. hier geen sprake meer van 'algeheelen samenhang, noch van vrij', verkeer, noch van. •de verbintenis, door de vijf Mogendheden op zich genomen, am (jour
haar zorgen schikkingen te bewerken, welke die voordelen
aan beide landen zouden verzekeren.
Eindelijk stelden de artikelen 12 en 13" van de voorloo)ige
voorwaarden, die de laatste negen artikelen van,., bijlage A,
(protocol 27 Jan.) handelende, over de verdeeling der stiatsschulden, moesten vervangen, een geheel anderen grondslag
vast, waarbij men de schadeloosstellingen en de menigvuldige

opofferingen van de Noordelijke Nederlanden uit het r.•,,og
scheen verloeen te hebben. De verdegin.g der schulden, volgens art. 12, moest op zulke wijze plaats hebben, dat 'elk
deel der Nederlanden het geheele -bedrag van den schuldenlast zou dragen, die vOr de vereeniging op elk deel rustte,
en dat die seltulden welke gedurendé de vereeniging aangegaan waren, in rechtmatige verhouding. zouden warden
verdeeld(n)).
• De voorkxiipige vredesvoorwaarden werden den. 26 Juni te
7 ma.- 's -avonds aan de _Belgische deputatie Medegedeeld.
Dénxelfden dag te 9 uur ontving L:eopold de afgevaardigden
«:;lk "aanvaard », zegde hij, g' het aanbod, dat dr mij: . doet,
Maar niet dien verstande, dat het aan liet. Congres behoort
de maatregelen te nenien, die alleen den nieuwen Staat kunnen regelen, "en daardoor zich de dankbaarheid der ;Europoesche Staten te verzekeren» (71). Met andere woorden,
Leopold nam de krOon aan, mal ar onder voorwaarde, dat 'het
Congres de XVIII Artikelen goedkeuren zou. De brief, dien
hij denzelfden avond aan den Regent schreef, is in dit "opzicht 'nog duidelijker dan zijli toespraak: « Zdbdra », ze.ide hij
in dier brief, « het Congres de Artikelen zal aangenomen hebben, die de COnferentie van Lionden voorstelt,zal ik de moeilijkheden voor mij als opgeheven beschouwen, en zal ik
Mij- terstond naar België begeven » (72).
Ternauwernood. waren de XVIII Artikelen in „ België bekend, of zij! lokten daar, niettegenstaande de gedane toegevingen, een hevig verzet uit In de omwentelingsgezinde
kringen. Surlet de ChOkier schilderde ,in zijn brieven een zeer
treurig beeld van den toemnalige.n inwendigen toestand, vat
het gebrek aan tucht in het leger, van de aangróeiende stoutmoedigheid van de reunionisten in het Walenland(73). Maarschalk Sult trachtte van de toenmaals in België heerschende
regeeringsloosheid gebruik te maken, om dat land te bemachtigen. « In schreef Palmerston den 3- Juli 1831 aan
Granville, « bestaat het vermoeden, dat Soult en Pellet samen67

zweren,. en ik heb varidaag een brief uit Brussel gezien, waarin het volgende voorkomt: « Als de vrienden der Fraiische
natie een stap naar haar toe willen doen, dan zar zij.. dadetijk
drie stappen doen met de bajonet op het geweer
of woorden 'spreken, die evenveel uitwerking zullen 'hebben ».
verder staat .er in dien brief, dat Pellet, toen men vroeg heit
garnizoen van Rijsel 'te veranderen, zeide, dat zulks Immo,
gelijk was, « dit zou. de zaken van onze Belgische broeders
kunnen bederven, die weldia onze hulp noodig zulten
hebben » (74).
Deni i9 Juli werden, na een langdurige bespreking, de Xvnr
Artikelen d'oofr bet Belgisch Congres aangenomen (75). Als
gevolg van dit aanvaatden ding de Association Nationale »
uiteen, omdat -- naar zij beweerde — dit de grondslagen van
den Belgischen staat ondermijnde en hare werkzaamheden
omhogelijk 'maakte (76); in feite was het, omdat het onato,
gelijk bleek nog langer voor annexatie. en Fransche tusschen-,
komst te ijveren.
De Conferentie zeil zag .in, welke zware, Onaanvaardbare
.
eischen zij aan .Willem I stelde, en stuurde Wessenherg,, Oifl
haar voorstellen te steunen, naar Den Haag, waar deze den
29i Juni .aankwam. De Oostemijksche gezant in .Den Haag
omschreef den toestand zeer duidelijk. Hij vroeg zich af of
Z. K. zat kunnen -achten een verdrag ontwerp te Aanvaardèn dat, -hem vijf netelige vraagstukken te regelen overlatend
tusschen hem en Beigié, gesteund door Frankrijk, Maastricht,
Luxemburg, de stroomen, de schuld en de enclaven, hem, in
iiil 'vox den steun der Mogendheden door de vorige- prop>
co.ilen. beloofd, geen ander vooruitzicht geeft, in geval. van
niet aanvaarden door de Belgen, • dan dit vian. 'h'et intrekken
der nieuwe voorstellen; indien vooral 1. M. zal meenen nieuwe
offers te doen aanvaarden door zijn volk voor het tijdelijk
bewaren van den vrede, waarvan hij ialléen de kosten zal
betalen en waarvan hij de vruchten niet zal plukken kan,
gezien de • besprekingen met dei %Igen, geoefend in dage,
-

liiksche twisten, '.41e vermindering noch van ,de krilgstoierusting
noch- bijgevolg • van de staatslasten zanden toelaten (77.
Wessenbergs zending mislukte, vooral ten gevolge der lang
durige besprekingen .te Brussel; doorslaggevend was de .rede
van Lebeau, • waarin deze verklaarde, dat België Maastricht,
en, Venlo zou -bekomen, van de schuld niets betalen, en de
kleine enclaven in het Limburgsche, door Holland aangekocht
vóór 1814, behouden 8).
'Het. kabinet van 's Grave,nliage kon onmogelijk tot deze
artikelen toetreden, zooals Verstolk van Saelen, minister
"dor buitenland in een brief dd. 12 Juli aan del Conferentie
gericht, aantoonde:
« Dat de rechten van het huis Oranje-Nassau op Luxemburg, die de grondslagen van afscheiding erkend waren,
mi in twijfel werden getrokken; dat de uitsluitende uitoefening
der .sc:uviereiniteit. binnen 'de stad Maastricht -door de Republiek der Vereenigde Nederlanden in 1790 insgelijks in twi.j.rfel weid 'getrokken.; dat, indien deze twijfel gegrond ware,.
hetwelk men niet -kan toegeven, deze omstandigheid .,00é.
België niets zou bewijzen, dat niet meer recht -heeft dan
Nederland op .het oud bisdom 'Luik zelf; dat men eindelijk .
bijr de -verdeeling der schulden de menigvuldige opofferingen
die Nederland zich getroost heeft"' en de schadevergoedingen,.
waarop het aanspraak mag maken, uit het oog scheen ver
toren te hebben ». •Verstolk van Soelen beklaagde zich verder ver den gang der iánderhandelingen: « Toen de uitbreiding van het oproer den steun van de bondgenooten des
ko•ings noodig had gemaakt, riep Zijne Majesteit,. overeenkomstig de traktaten, "hunne medewerking in tot herstel van
de wettige. orde. Hoewel de Conferentie van Londen zich
met. dal doel vereenigde, sloeg zij', in plaats van te trachten
het te bereiken, gelijk zij eerst deed verwachten, al rasch een
tegenOvergest•lde richting in, door .de uitkomsten en. de gevolgen van den opstand te aanvaarden. Echter verkondigde
tij luide, dat, uitgaande van .het beginsel van scheiding van
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Holland en België, ..de rechten van liet eerstgenoemde land
geëerbiedigd en gehandhaafd zouden worden. 134 haar
twaalfde protokol stelde zir grondslagen voor, bestemd om de
scheiding tusschen België en Nederland door te \oeren. Ondanks gewichtige beweegredenen, Om tot die grondslagen niet
toe te treden, nam den koning ze aan, met het oogmerk om, •
zonder verwijl, de veiligheid tegen het buitenland aan Nederland weder te geven, en h'et de voortduring dier buitenland..
sche rast te waarborgen, ..waarvan de eerbiediging den Belgen hij' art. 7 van bijlage Ar uitdrukkelijk is opgelegd., België
sloeg een anderen weg in. Het ging volor't met achtereenvolgens nieuwe, •niet vol te houden elsedlien te bërde te brengen,
onttrok zièh aan de voorgesteldé schikkingen, en maakte
zich tegenover de Conferentie schuldig: aan gédragingeá, tot
nul toe in de geschiedenis der diplomatie onbekend. Daar
'deze staat van zaken ettelijke maanden voortduurde, zag
zich de koning verplicht aan te dringen op -de uitvloering der
verbintenis, door de Conferentie aangegaan, nl. België tot
naleving der voorgestelde grondslagen tot scheiding te noodzaken. De Conferentie stelde den 1' Juni als uitersten termijn
ter aanneming aan de Belgische bewindsleden Zto was
de 'stand der zaken den 6 Juni, en .de regeering Zijher
Majesteit zette hare toebereidselen voort ten binde hare eigen
middelen mèt die der vijf Mogendheden te vereenigen tot
bereiking van het .vereischte oogmerk, toen 'zij vernani dat
de Conferentie, in plaats van 'ter uitvoering der stellige schikkingen door haar jegens den koning !aangegaan, „namelijk om
van hare zijde dwangmiddelen te beramen; besloten had een
gehee.4 andere richting uit te gaan... Zijne Majesteit" moet
opnieuw van de zijde der • vijf Miogendheden vorderen... de
uitvoering der wederzijdsche Verbintenis, tusschen de .fifogendheden en den koning gesloten,. wat de eerste betreft hij
de protocollen nrs 11; en 12, en ten aanzien .zijner Majesteit
door. Hoogst derzelver toetreding tot de grondslagen van schei.
ding, welke de Conferentie in haar protocol van 17 April
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heeft verklaard te zijn onherroepelijk. Wat de keuze von een
souverein. voior België betreft, beroept zich de koning op de
verklaring des vijf ni:wen_ dat de_ souverein van .ffelgié...
zonder eenig vidorbehöud of uitzondering, de schikkingen
voorkomende in de protocollen 11 en 12, moet aannemen, en
zich in staat bevinden, het vreedzaam genot er .van aan de
Bëlgen te verzekeren... Ten geo1ge dezer verklaring, die
doior des kOnings toetreding tot de grondslagen. van scheiding,.
In 'het 12e protocol vervat, eene verbintenis jegens Hem g'eworden is, zoude Zijne Majesteit in geval een prins, tot de
souvereiniteit 'Over België geroepen, deze .souvereiniteit aanvaardde en er bezit van nam, zonder vdoraf genoemde schikkingen goedgekeurd te hebben, dien vorst 'niet anders kunnen beschbuwen. dan als door deze daad alleen in eene
vijandelijke (h'hs t i I e) houding jegens haar geplaatst en als
haren vijand.» (79).
, Zoodra een deputatie van het Congres aan Leopold officieel het besluit van dit lichaam; waarbij' de XVIII -Artikelen
werden aangenomen, was komen mededeelen, vertrok bij uit
Londen (6 Juli) en ontscheepte te Calais. Daar wachtte hem:
een Fransch geleide en de Fransche gezant, gen. Belliard .a f,
en .deze deed in het koninklijk rijtuig de reis tot Duinkerken.,
*Ik heb aan Z. M. heel goede inlichtingen gegeven vki(or zijn
bestuur » schreef hij (80). Het was een symbool van de
houding van het nieuwe vorstenhuis: ionder Fransche geleide
kwam het België in.
Aan de grens van De Panne wachtten de Belgische.auboritellen op Leopold. Zijn aankomst scheen een einde te zullen
maken aan de revolutionnaire uitspattingen: :Man allerlei soort,:
en eenige .zekerheid terug te schenken.. Zdo werd shil hveral
goed ontvangen en toegejuicht, in Veurne, Oostende en Brugge
(waar de regentieraad «gezuiverd.» was vian bijna alle orengisti sch e ,e1 ementen) (81).
Te Gent echter was men anders gesteld. Na de verkiezing
van Leopold, den 12Juli, hadden de spinners een pop op"z'n-
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Engelsch 'gekleed" en op een ezel gezeten; door de straten gereden onder het geroep van «Weg met Sachsen-Coburg »(82).
De Begentieraad »was er afgeschaft en vervangen -door een
.Gemnyfssie.van Openbare Veiligheid(83). Deontvangsi mhet
eer koel geweest zijn, want «.de patriotten deden hun best
(se multipliaient) om zekere onthoudingen te verbergen » (84).
Vandaar trek Leopold over 'Aalst naar Brussel waar hij!
zijn intrede hield en den grondwettelijken eed aflegde den
21-- Juli .1831, op cie Koninklijke Plaats, in tegenwoordigheid
van het Congres (85). Het Congres ging daarop uiteen en hijf
koninklijk besluit van 20 Juli werden de verkiezingen voor
de nieuwe Kamer vastgesteld op 29 Gágstit(86).
Een der eerste daden van den nieuwen koning, was S. Van
de Weyer a!s buitengewoon gezant en, geVolmachtigd minister van België hij de Engelsche regeering, naar Londen te
sturen cm er den loop der Conferentie te volgen (24 Juli • •
1831)(87 ).
liet Hollandsch-•elgisch geschil was nog niet .ná.ler bij; de
oplossing dan in Januari. Toen ..stelde Talleyrand laan Palmerston voor, dé Hollanders aan te sporen .den wapenstilstand
te verbreken, ten einde een kreet van Verontwaardiffing tegen
hen te 'doen opgaan, .te dier. gelegenheid België te bezetten,
en vervolgens de zaken; te regelen. volgens de wenséhen van
Frankrijk en Engelaild(88).
Mén herinnert zich, dat de Conferentie in haar • geheim
protokol van 17 April besloten had, dat eenige Belgische vestingen ontmanteld zouden worden. Dit protocol werd • op,
verzoek van Talléyrand den 14 Juli aan "de Franscht regeeruig medegedeeld. Den 23" JUli verklaarde Louis-Philippe in
de troonriede bij de heropening der Kamers gehouden, op
zonderlinge wijze de strekking van het protocol wijzigende),
dat de vestingen, opgericht om Frankrijk te bedreigen en
niet om België te beschermen, geslecht zouden worden (89).
«: Het was », bcbreef Ic Le Journal des Débats », « de eerste
erkenning van den invloed en het overwicht, dat Frankrijk
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sedert de omwenteling verkregeai hâd. . . BIg1ë zal zich niet
verzwakt voelen door dc ontmanteling. . : B'elgië vormt na
ns bruggehofd tegen het Noorden. Het verhbnd tusschen
ons en Bekië kaji dus niet te innig zij!a » (90).
Louis-P.hilippet plaatste zcodoende België in de afhantelijke positie van een vassaal tagemwer zijn overhéer (91).
Lord Palmerston betitelde 's kionings rede als « blufferig, aaninatigend en kwetsend voor heel Europa » (92), en hij keurde
de wÔrstcIien van ontmanteling goed alleen volgens « de
grondwetteljke vormen waarop het orangistenbiad « Le
Lyniq » spottend opmerkte: « Dat BeLgiê er in Ibestemine
eenige an zijn vestingen te ontmantelen, dat het zijin grenZeiL wil nrenen en wij• hebbén niets meer te zeen :' iedereen
doet met zijn eigendom wat hij wil; en zoo een natie Vrij
is zich aan eeii andere over te leveren, zij kan met des t
meer recht deze den intocht op haar grondgebied rij laten,
en in geval van iod •alle inValspgingen vergemakkelijken.
De thesis is, zooals men ziet, grcndig veranderd. Wij: zullen
ntrn.anteId wOrden, doch niet meer namens de vijf ivrogendheden, niet nieer hamens het private gezag san L.cuisPhilippe, het zal uit eigen beweging zijn, met kestemrning
van 0n7en koning en na raadsiagiiig door . de twee Kamers.
ifet zal grondwettelijk zij » (93). •
Eenige dagen. voor de ede iran Louis-Philippe had de « Mes
sager de • Gand » reeds geschreven : « Men meldt ns 1et bestaan van een nieuw protodol,. waarin er noch min noch meer
spraak is dan van 'het ontmantelen an alle BeLgische vestingen. De koning van Frankrijk zal, met instemming
L€opold, di belangrijk nieuwS in zijn rede aan de Kamers
aankondigen. Op deze . wijze worden wij; een nzij!dige staat
in den eerlijken zin van het wooa'U: zonder nijverheid om.
te leven, zonder uniren om ons te verdedigen zullen wij ten.
overstaan der andere koninkrijken van EurOpa ziji, wat de
republiek van Mexico is ten overstaan van de Vereenigde
Staten (94)

Intusschen moest de Conferentie, alvorens. uit elkander te
gaan, tel minste den schijn aannemen iets te doen. Zij stelde,
ini. haar protocol van 25 Juli,-; aan Iiiolland, hoewel dit de
voorloopigei vredesvoorwaarden, niet had aangenomen, • het
sluiten .van een -eindverdrag v0Or. Zij verklaarde, «i dat zij
reden had zich met' de hoop te vleien, dat nieuwe onderhan,
delingen, stekkende tot de sluiting van een slotverdrag,
den kunnen leiden tot eene overeenkomst, zoo wenschdijk
voor den algemeenen vrede.). De koning' van Holland werd
nitgensiodigd zijn gevolmachtigden te Londen te 'voorzien van
volmachten en. voorschriften, noiodig tot het neraa.dálagen
ever. het vaststellen •en onderteekenen van zoodanig traktait(95). Voorzeker op zijn minst genomen,. een vreemd 'wn.mord op de weigering des konings om de voorloopiga voorwaarden ain te nemen 1,(96).
In die dagen werd Palmerston's staatkunde in Engeland
heftig aangevallen. Zelfs de markies van Londonderry kwam!,
in de zitting van het Iloogerhuis (28 Juli 1831), openlijk voor
zijn gevoélens uit, en verklaarde dat. Holland, Eligelands oude
bondgenoot, door het •Engelsch gouvernement laaghartig en
verradèrlijk 'opgeofferd was, terwijl het geheele stelsel -van
EngelandL buitenlandsche staaihunde aan Europa een nooit
vertoond schouwspel opleverde, en de koning van Holland
alle redenen had, om de Engelsche ministers te beschuldigen,
dat in hun gedrag jegens hem ondankbaarheid en kwade
trouw in een buitengewone mate voorhanden waren, en dat
zij de allereenvoudigste voorschriften van eer •en zedelijkheld, te zijnen opzichte, met voeten getreden hadden. Deze
geheel belanglooze taal vond weldra ingang bij ,het grootste
gedeelte. van Engelands volksvertegenwoordigers. Sir Vivyan
drong hierna ook aan op eene mededeeling Van de .staats,
stukken, betrekkelijk de dnderhandelingen in zake Holland
en België, opdat het aan Holland zoude blijken, dat het Engelsche Lagerhuis geneigd was zijn rechtvaardige zaak te
ondersteunen. Ook hij kwam openlijk voor zijn gevoelen
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uit en verklaarde, dat de Ifeligischë opstand zonder eenige
wettike reden was. uitgebroken, vermits de Belgen zich geenszins over het bestuur van den koning der Nederlanden .'kon
den beklagen dat hun opstand dus "alleen net 'gevolg was
van brooddronkenheid en van de kuiperijen eener partiL die
lang in het duister gewoeld, ,en eindelijk de eerste de beste
gelegenheid aangegrepen had. Sir Haring merkte terzekertijd aan, dat de laster vergeefs moeite zou doen, om •7,n eene
vergadering van Engelsche Volksvertegenwoordigers, een
blaam • te werpen op het -vorstengeslacht Oranje-Nassau, een
geslacht, gan hetwelk niet alleen Engeland, maar geheel
Europa de grootste verplichtingen had wegens de diénsten,
die het bewezen had, .aan 'de zaak der burgerlijke en godsdienstige vrijheid! Verschillende 'leden, oJa de hertog van
Wellington en Sir Veel verklaarden eindelijk, dat het Egelsche ministerie, bij -het bewerken der scheiding, de Belangen
van ff.blland geheel uit het oog Verloren had; andere, aa.
lord Aberdeen en lord Carnavon, 'dat de koning der:Nederlanden (zooals uit de protocollen .kon blijken). alleronreelitvaardigst behandeld Was, terwijl deze zich steeds te goeder
trouw had gedragen als koning over een braaf, eerlijk en
tevreden volk (97). •
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KOOPDOTPUZ

De Belgische " Catastrophe „ van
Augustus 1831. Nederlagen bij
Hasselt en Leuven.
Eerste Fransche tussschenkomst.
Cette malheureuse campagne de 1831 me fait journellement
une peine affreuse, et je donnerais beaucoup pour me trouver
de nouveau au deux Mut 1831. A présent nous en portons la.
honte et la douleur »
Lettre de Léopold I, zo September 1831. (Suste, Léopold I et LéopOld 11, Ho, notej

« Mais gare aux Belges s'ils font un pas pour attaquer la Hollande ; ils recevraient une mémorabIe raclée probablernent des
mins seules des Hollandais....
Lettre de Palmerston á Granville
Palmerston, 11, 8z).

29

mai 1831, (Lytton Bultver, Life o

« De Conferentie door den Koning van Holland) opgeroepen,
om hem hulp te verleenen, heeft eene omwenteling goedgekeurd,
die hem van den helft zijner staten heeft beroofd.
Talleyrand, Mémoires IV, 994,

srai dit souvent et je le pense encore qu'on n'a Ici ni le
désir ni l'intention de reprendre les hostilités, mais le sentiment contraire sé manifeste impudemment sur tous les points de
la Belgique, et quoiqu'll n'émane pas du -gouvernement luimême, si celui-ci n'a pas la force de .prév enir ou. de reprimer
des actes parreils, qui ont tout caractère d'hostilité véritable, la
la bombe peut éclater.
Marend, fransche gezant te 's Gravenhage, aan Sebastiani, z3 Met :83r.
(Colenbrander, Gedenkstukken X, 2 er z4 bi. zzo.)

A de tro~ieklimming van .1.:eopo1d I en het .protocol
van de Conferentie dd. 25Juli1834,loordeelde koning
Willem zich gerechtigd zijne strijdkrachten in .de
schaal to werpen ten. einde de nieuwe. Belgische
Régeering te dwingen de voorwaarden van scheidi.n.g a.án te
nem.en, "waarover hij. den 18 Februari met de Conferentie te
Londen was overeengekomen. Diens overeenkomstig zeide
generaali 'Cbassé, die over de Citadel van Antwerpen bevel_
voerde, bijt brief dd. 1 Augustus aan generaal de Taffor, milt
tair gouverneur der provincie Antwerpen, .den .wapenstilstand •
den 5'November 1830, tusschen de Citadel en de Belgische gezawoelders gesloten, op « daar Z. M. de Koning der Nederlanden het hernemen der-vijandelijkheden besloten had »
Dienzelfden dag. 1 Augustus, vertrok baron Van Zuylen
van Nyeveld naar Londen met een brief van Verstolk van
Spelen, Minister van Buitenlandsche Zaken, waarin deze naMens Willem 1 de Conferentie liet weten dat. de koning besloten: had, doior de kracht der wapens het evenwicht te.
herstellen van de ongelijke. balans, waaran de dipt-K:natie
ziek bediende.
'Deze brief luidde als volgt:
'S Gravenhage, 1 Augustus 1831.
Excellentièn,
Ik . heb de eer gehad den brief te ontvangen, welke uwe
Excellentiën mij den 25 Juli 11. gezonden hebben, en ‘•‘• aarin.
«zij de hoop uitdrukten, dat, ondanks de verklaringen, vervat
in mijn brief van 12 dezer maand, nieuwe onderhandelingen,
strekkende tot het sluiten van een eindverdrag, onder be-,
middeling der Vijf Hoven tot eene overeenkomst Zouden kunnen leiden. Uwe Excellentiên -hebben mij tevens !wel
uitneedi,gen, om aan 'den koning voor te stellen, dat hij zijne
gevel-machtigden te Londen. van dt noodige volm-achten en
Nicorscluilten zou • doen 'voorzien, ten einde Over het b'ed,-leide
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verdrag te nderhandelen, het vast te stellen en te onÇlertee-kenen. Daar Zijne Majesteit — welke niet opgehloiuden heeft
bewijzen te geven van. zijhen ioprechten wensch, onOt hét
maken van eer schikking mede te werken en aldus, ~weef
in .hein was, de weldaad des vredes. aan zija volk. en aan.
Europa le" verzekeren — steeds door dezelfde gevoelens bezi•ld is, zo heeft
heeft hij: mij' gelast zijile gevolmachtigden te
Londen van de noodige völmachten en voorschriften te voorzien, ten einde met Uwe Excellentrén zelven orver eerttlotverdrag te onderhandelen, het vast le stellen en te ondtrlecke.nen; welk verdrag bestemd zoude zijn, om de scheiding
tusschen Nederland en België te r,,,elen, volgens de beffliiselea• uitgedrukt in mijnen brief van 12 Juli,. én waar omtrent de Vijf Hoven en Zijne Majesteit waren iovereengekomen.

o

erecnkomstig des konings voornemen, moet ik hierbij .voegen,: dat Z. M. besloten heeft die onderhandeling door de
kracht zijner wapenen le ondersteunen; een besluit, dubbel

noodzakelijk geworden sedert de laatste gebeurtenissen in
BeIgM, waar inen het feit heeft zien gebeuren, dat den• vorst
zich' in het bezit der souvereiniteit gesteld heeft alvorens
aan .de voorwaarden voldaan. te hebben,- door .de Conferáitie
in harc protocollen nrs 12 en 19 vastgesteld, en, zonder Voorbehoud, eene grondwet bezworen heeft, welke inbreuk maakt
op het grondgebied dat Z. M. .en Holland wettig „toekomt
1/aar het voornemen, om, eenen wapenstilstand te sluiten niet
is uitgevoerd, zoo 'bestaat er slechts eene • .tvapenschorsing.
In de nota. der Nederlandsche Gevolmachtigden, dd. 2-1E
is reeds aangekondigd,. dat de Koning • zijne staten niet aan
eene onbepaalde verlenging .van den -,voorloopigen staat van
zaken kan onderwerpen en" dat hij; zich Van den i fuli at
geheel yrij zoude rekenen, hetzt om mede te werken tat de
maatregelen, welke de Mogendbie.den • zouden nemen, om de
scheiding, volgens bijlage A van het twaalfde protocol tót
stand te brengen, hetzij om Op eigen gelegenheid en opf clie
wijze te handelen, als de omstandigheden hein ;dolden toe80

schijnen te vereischen; maar 'altijd 'met geen ander doet, dad
om tot dieá, staat van zaken te komen,. die -bij de 'akte man
sch.eidirg als rechtvaardig en voegzaam was erkend. Den
6 Juni hebben .de Nederlandsche Gevolmachtigden gemeend
naar de 'verkregen uitkomst te moeten vernemen, pdat de
Koning, ten gevolge van het verslag, hetwelk zij' zoo spoedig
mogelijk deswege zouden doen, op de maatregelen kon bedacht zijn, welke de tegenwoordige staat vereisChte, ~wei
in het belang 'van zijne waardigheid, als van Hollands veiligheid. 'Bij een. antwoord van 7 Juni 'wilde de Conferentie
tien wel ‘erwittigen, dat zij! 'zich Met de maatregelen heiig
hielden., welke de verbintenis, door de Vijf Mbgendh. eden
jegens den Koning aangegaan, zonden kannen eischen.
delijk hebben de Gevolmachtigden bik hunne nota van 22
.Tuni fipnienw aangekondigd, dat de Koning, vast besloten heb:bende om niets op te offeren van- de rechten,.. welke hij zich
door zijne• toetreding verzekerd had, moest volharden in zijn
ijij. de. Conferentie reeds bekend vioorbehoud,, betrekkelijk
Zijne medewerking tot de maatregelen, die zij voegzaaM
zciuden achten te nemen, en dat, toen de Conferentie door de
vertegenwoordigers der Vijf Roven. te 's Gravenhage het varlangen (Led uitdrukken, dat Z. M. voor. het eyogenblik van
dat vloortehoud geen .gebruik mocht maken — 'daarop, wel
is • waar, een voldoend antwoord was gegeven, maar dat zij:
tevens den last 'gekregen hadden te verklaren, dat men,
aldus antwoordende, van de veronderstelling was uitgegaan,
dat de. Conferentie van haren kant onverwijld bedacht zou.
•zijn op middelen, om hijlageilk Van het twaalfde protocol ten
uitvoer te brengen, en dat, zoo deze veronderstelling bil- de
uitkomst miócht blijken ongegrond te .zijn geweest, den Koning
niets anders zonde overblij!ven.dan tot zijn eigen middelen kijn
ticevlucht te nemen, en perk te stellen aan inwilligingen,
*elke niet meer bestaanbaar zouden zijn met de • uit- en in-wendige veiligheid van den staat, en met de belangen 'zijner
getrouwe onderdanen, reeds zoozee,r in gevaar gebrrachi, en
1830-11-6

welker vbWrekte ondergang het geio1g zomide zijn van de
vOortduring van de tegenwoordigo crisis. Zélfs de Jiierböven
vermelde stap van dC Vertegenwoordigers dier vijf HOven te
s Griavenliage bëwijSt tea duidelijkste, hoezee de ConfexenUe
deitijde overtuigd was van Iet recht des Kioilngs, bun de
vijandelijkheden te beginnen.
Sedert• de alzending der diplomatieke stukkén, die ik gemeend heb ie moeten aanJa1en, helibren nieuwe draigredenen de KOnhig in. de van ijllentwege uitgedruicte rnemens, • Jnietein . verSterken; maar welke . daarvan k de
.uItkkJnIst!n de Koning zal niettemin oiwei'anderlijk blijven wenschen, .dat een gelukkige uitslag de pojngen békrone van Uwe Ecellentin, , en die zijier eigene
Gevolmachtigden, ten doel hebliCilde, om tot eene overeenkomst te geraken, bestemd om de scheiding te regelen, Mwereenkcinstig de erkende rechten van Zijne Majesteit en v'an
Holland.
Ik neem deze gelegenheid te baat, om Uwe Excelientiëll tø
yerzoeken, van opnieuw de betuiging mijnec L)ijzondeie hoogachting te wiJlCn aannemen.
(geteekend) Verstolk van SOeIen(2)
BBiion van Zuylen ging scbeep den 1 Augustus. Bij. zine
aankomst te Londen, was het te laat om: naar brd Paimersk;i Le gaan; Iij scifreef hein •echter nog denzeifden 'aviünd,
dat hlj hem• den volgenden dag zoude komen zien, voor dat
hij' zich naar het Eoreigu Office begai. Bij 1ev ontmoeting
richtte brd Pabnerston geene enkele vraag to Wilirn's ge.
volmachtigde, zelfs niet toen Z. E. heni zeide:
« Mylord, gij ztili zien dat wij in oorlog ziji met' Leopold.,
niaar •bij stak de depGcIa bij 1ch en opende die eerst verscheidenè uren later. Naderhand verontschnidigde brd RabfliersIn ZICh Over deze nalatigheid door te zeggen: dit Î4J
de woOrden van de heer van Zuylen had Opgevat in den
zin van zedelijke oorkg» (?I)(3).
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Den 2 Augustus 1831 kregen de Belgische ministers te
Brussel kennis van het -bericht van. generaal' 'Chassé2 commandant van de' citadel. van &dwergen, Waarin hij dei herneming der: vijándélijkheden meldde. Denzelfden dag, 's
namiddags, ontving Leopold I, toen te L'uIk, waar Wif den
• vorigen dag zijn intrede had gedaan, vau den minister voor
liuitenlandsche zaken, De Muelenaere, afschrift van: den blief
"van generaal Chassé. Deze maatregel was reeds, lang voorzien ten oeVolge der vOortdurende krijgswerkein door de
Belgen rond Antwerpen. opgericht, en waarover ter Conferentie herhaaldelijk was geklaagd (4)..
Het opzeggen van den wapenstilstand was in zekeren zin
een verrassing ivoor de Belgen, die zichzelf door hun schirn-;
pen op de «lafheid- der Hollanders » . in den waan hadden
gebracht, dat er niets meer te vreezen vel; ook meenden gt;
dat de bescherming van Franktijk hun zou behoed hebben
togen .eiken. aaiival. Maanden lang hadden zij' de 'Conferentie
van • ronden straffeloos getart, en ook dit 'had hua versterkt
in him verwaandheid. Leopold luchtte zijn ontstemming door
alle schuld op den rug der regeering te stuiven. «Indien
ik .dergelijken aanval vioiorzien had, zou ik teeds hijr nijp
'aankomst schikkingen getroffen" hebben pm een fatsoenlijke
verdédiging mogelijk te maken... Het was slechts te twee uur
.namiddag dat ik, op dèn dag zelf, verwittigd werd, dat de
'vijandelijkheden begonnen waren. Deze advokatenregeering,
die niets doet dan schreeuwen, had het land in staat van
verdediging moeten stellen, 'Mor de belangrijkste punten met
vioorloopige versterkingen te omringen, wat gemakkélijk ware
geweest ». ZOO schreef hij • aan zij á schoonbroeder_Mensdorf,
dd., 3" September 1831(5).
.VÖldoende waarschuwingen waren er nochtans
door Willem 1, doch nu bleek hoe 'zwak de revoiutionnaire
staat stond.
Moeit was men op. de ;hoogte onder de militairen: Pletinckx
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bijvoorbeeld schrijft, dat iedereen vijandelijkheden in het korte
verwachtte (6).
.Ook Juste, die wel de Öfficieele Belgische geschiedschrijver
der .omwenteling mag • genoemd worden, logenstraft I3eo-.
polds beweringen. « Leopold had, zoowel vóór als na zijn ver-,
kiezing met angstige zorg navraag gedaan over de militaire
macht, die België desnoods tegenover Holland zou kunnen
stellen », wat met de legende, van. den « verraderlij.ken overval » niet te rijmen Is (7).
Ook Oe Belgische generaals voorzagén. den -strild: • Daim
stelde reeds den G. áuli aan de Tieckeia..Volor, dat hij, Diest
'zou bezetten. Bovendien zendt Daine (10 Juli) Oostham
Beeringen. bezetten, met positieve orders Moor liet geval dat
een aanval gebeurde--(8).
Bij het vernemen van den inval ontbood Leopold I, die te
Luik zijn blijde intrede hield, terstond riebtau, die luist hèt
ambt van advokaat generaal bil het hof van breroep te Luik
aanvaard had. « Ik raad ii.We majesteit aan »,_ zeide deze,
.0 terstond renboden naar Pulls »en Londen te staren om de
uitvoering te eischen van de verbintenis tot waarborg van
de onzijdigheid van Relgié, bedongen in de XVIII. artikelen....
Ik belast mij er mee aan de heeren. Le Hán en Van de
Weyer te schrijven. Ik hen overtuigd, dat die heeren, lilf den
ernst der •omstandigheckm, zich niet zullen storen. aan hef
Ontbreken van een ministeriéele onderteekening... Indien onze
• ministers voor -de beslissing terugdeinzen, . die 11£ thve
Iesteit voorstel te nemen... dan kal ik de verantwoordelijk,
heid 'van mijn raad • nemen, dooi', tot het einde dei
In het kabinet zitting te nemen in de 'hoedanigheid, de het
U.IITO Majesteit zal • believen mij toe te kennen ».
Schrijf
dan », antwoordde Leopold, « ik zal van mijn 'kant de kok
ningen van Frankrijk en Engeland waarstliraweo » (9). Een
uur na dit onderhoud vertrokken twee ..renbOclen uit Euik
de een naar Rails, de ander naar noindek(10).
in den brief, dien Lelileau«aan Le Hon, den Beidischen ge,
Of

zant te Parijs, zond, om .hm te verzoeken de. gewapende
tusscfienkomst van Frankrijk le. vragen, -staat het volgende
te. lezen: « Glij zult gemakkelijk begrijpen, dat er geen
dogen.blik te verliezen valt. Bevelen moeten onmiddellijk per
telegraaf gegeven worden .aan de steden van het NoorderDépartementi om de •beschikbare soldaten' van hare garnizoenen naar Maastricht en Antwerpen te doen oprukken en.
de beschikbare geweren naar België te sturen, om de burgerwacht te helpen wapenen, welke geweren zullen Leniggegeven warden !ar met nationale wap7ens, öf goud, of, zilf er
betaald wordèn. — Het is gmakkelijk te zien en te doen
begrijpen, Excellentie, dat de omstandigheden een' gunstige
gelegenheid aan het Fransche ministerie verschaffen,
zich' uit de moeilijkheid te redden, waarin het zich geplaatst
heeft door de geschiedenis der vestingen. Indien Frankrijk
ons helpt, om ons grondgebied en onze onafhankelijkheid te
verdedigen,. dan zal de slechting der vestingen in hei Zuiden
eene natuurlijke. daad van dankbaarheid en vriendscher.o
die vanzelf zal volgen. Wijs met nadruk op die beschouwing,

"jaar Frankrijk, in de preliminairen, tot onze inzijdigheid
toegetreden is, en er nög den waarborg der onschendbaar-

heid- van ons grondgebied bijgevoegd heeft, kunt gif krachtens
dit beding de gewapende tusschenkomst van het kabinet
tvan het Palais-Royal officieel vragen. Maar behandel die
'zaak met spoed; er is geen °ogenblik te Verliezen... Ik veronderstel, dat men dadelijk. een koerier naar- Den Haag
zal zenden .».
(get.) Lebeau.

Koning Leopold, den 3 Augustus 's morgens te vier uur
in .Brussel aangekomen, benoemde bij besluit van dien datum,
Lebeau die hem vergezelde tot lid van den ministerraad zonder portefeuille. Dienzelfden dag nog vergaderden. de Ministers en keurden het beroep op Frankrijk en de belofte,
betreffende de slechting der vestingen, goed(//).
ZW ging de Belgische Regeering te Parijs om hulp smee85

keil tegen de 'Hollanders, die >de woordvoerders dei' omwen-,
tetaars nog zoo kort geleden als laf en ellendig !afschilderden.
C.h. De Brouckere, verslaggever. der 1-ig.rootingscommissiel,
had in Juni 1831 de door den minister van oorlog gevraagde
credieten bestreden: « ik kan.», zeigde';h4 onder meer, é het
verkwisten van het zweet des volks niet gedoiogen; onze soldaten tá)even slechts stokken en holleblokken te bezitten, om
het Hollandsche leger te vergaan »(12).
Tijdens de bespreking van de 'XVIII Artikelen, den I. en
-2 Juli hadden verscheidene leden van het Nationgal Cóngres
de hervatting van den Oorlog tegen Noord-Nederland voorgesteld en gaven uiting aan de verachting- die zij voor de
Hollanders gevoelden. Wij! halen de Volgende verklaringen
aan, van Alex. Rodenbach:" « De heer minister Devaux Iteen
ons !gevraagd wat er te doen viel zoo de combinatie Sachsen-,
Coburg niet gelukte: Ik antwoord 'aan dezen minister: dat
alles wat er ons .te doen valt, is •een overwinnig te .belialén.
Deze is niet ',onzeker; de Belg is mioedig en zijn vijand is de
lafste soldaat van heel Emiorpa ».
C:h. De Neef wist te zemen: « De Hollanders zijn laf, heden
zouden zij bijt hei, eerste verschijnen mier kielen vluchten ».
Cï Rogier ging niolg verder: g De koning van 'Holland ziet
zich geplaatst... tegenover zijn leger vreemdelingen, die het
land uitputten en dat hij, van zijns 'levensdagen nooit zou.
durven wagen !op Belgischen grond, omdat hij weet, hoe deze
grond in vier dagen tijds een leger verslindt » (13.;.
'Het -verzoek lom Frankrijks tusc•enldomst was ktaarblip
kelijk in strijd met artikel 1:21 van de -pondwet, dat als
volgt 'luidt: « Geen buitenlandsche troepen inogen in dienst
van den Staat genomen woeden, of .het land doortrekken,
dan krachtens eene. wet, dat is met toestemming van. dei
wetgevende macht ». Den 4. Augustus, om half acht 's mOrgeils, ontving Le Hion,' Clen Belgischen gezant te Parifs, .de
brieven .van koning Leopold en •van J. Lébeau. Te acht uur
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Overhandigde hij aan generaal Sebastiani, minister van Bruitenlandsche •zaken eene nota met den volgeladen inhoud:
De vredespregminairen, door de vijl Mogendheden en het
Congres aangenlolmen, hebben iaan Belgiè de ánschendhaar- •
beid van zijn grondgebied, alsmede zijn onzijdigheid gewaar!.
bOrigd..; deze waarborg is voor iedere Mogendheid elen.e verbintenis. Door mijn vorst 'ben ik gelast bij Frankrijk op! de
uitvoering .daarvian aan te dringen en, le dien einde gewapende tusschenkomst te vragen. Uwe Excellentie zal ongetwijfeld begrijpen, dat de beslissing .en de hulp van Frankrijk's regeering dringend zij ei dat er geen (.;bg,etablik te
.verliezen valt, indien Frankrijk een •lgemeenen oorlog .wit
voorkomen, door de aanzienlijkste strijdmiachten te ger
truiken».
Terstond, in tegenwoordigheid van Le Hou werd een koerier naar Den. Haag gezonden; hij 'bracht aan den vertegen.
woordiger van de Fransche regeering, graaf de la. Rochefortcauld, de opdracht om aan den koning van Nederland te
verkaren, dat elke aanval op België" een oorlogsverklaring
aan Frankrijk zou zijn(14).
Te half !regen bracht lie Hion aan den koning ini.het Pa!ais Royal een eigenhandig geschreven brief van Leopold r,
waarin 'deze om. de in de verdragen beloofde hulp en om
wapenen verzocht: « Zijne 'Majesteit Louis-Philippe », zegde
Le Hou in 'zijn schriften aan het Belgisch -ministerie • NO
Buitenlandsche Zaken„ « heeft mij' op de nadrukkelijkste wilzei
verzekerd, dat hij zich! •verplicht achtte het beroep. Nian koining Leopold in te willigen » (15).
Twee dagen vroeger had het ministerie Reder !ontslag genomen, het trad weder lopi. en hield dadelijk onder voorzitterschap van LOuis-Philippe,.,eene zitting waar-Op besloten werdtot het zenden .van een leger _naar Belg» (16). Te twee »uur
werd .de Belgische gezant, vergezeld van de attachés
Begier en M. Van der Sstraeten,. door Louis-Philippe en do'
koningin officieel in het .Paleis ontvangen (17). Toen de Bel-

gischei gezant had verklaard, 'dat koning Leopold vast reu.
kende op de vriendschap en den steun van Frankrijk voor,
het geval, dat de ernst der omstandigheden het noodzateliik
zouden: maken daar een beroep op te doen, antwoordde Louis Philippe met bewogen átern: « Koning Leopold kent de
warme genegenheid, die ik hem toedraag en de Belgen weten
°bik welk belang Frankrijk en Ik in hen stellen. Belgié, moet
vrij ..en onafhankelijk Zijn; het k-an rekenen op den steun
van Frnkrijk. Mijn beide zoons en de .Fransché bataljons
zullen tot Zijt hulp oprukken als zijn onafhankelijkheid bedreigd wordt » (18). HOe bédriegelijk en leugenachtig klinken
die woorden, Wanneer men overweegt, dat de Fransche regeering sedert het •uitbreken der muiterij in Brussel alles in
het werk had gesteld om België geheel of ten minste gedeel.tèlijk in te lijven, en dat haar officiéele verteganwoardiger
te Landen, de lieer Talleyrand, eenige dagen later, den 12
Augustus, de verdeeling van België opnieuw iomi voorstellen!
Te drie uur plakte men op 'de muren van Parijs een extranummer van het staatsblad uit, dat de gewapende tusschenkomst van Frankrijk ten behoeve van België berichtt5(49).;
• ne Fransclie ,dagbladen der uiterste linkerzijde zagen in
het besluit der konings het' teeken bot een .algemeenen oor=
tog. die onvermijdelijk Zou vloeren tot de vereaniging van
Bel,gié; met Frankrijk (20).
Terecht schreef in. die dagen een anti-revolutionnair blad:
« ne bescherming van Frankrijk, weet men tegen welken
prils tij ons zal verleend warden? — Wanneer wij' de inlijving dagelijks in de kranten zien aanprediken, als wij zien
dat inlijving een volksverlangen is -in Frankrijk, hebben .wij,
niet te \Toezei]; dat deze tusschenkomst. een bl,in zal zijn
van het verlies onzer zelfstandigheid? »
Leheau en zijn aanhang .konden niet onkundig zijg,. dat 74,
door Frankrijk's tusschenkomát te Vragen, België aan &g rand.
van den afgrond brachten, dat de Franschen zouden. komen
als helpers) maar zouden trachten als meesters in het land te
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blijven. Leopold voelde reeds spoedig splijt, dat hij de hulpvan Frankrijk ingeroepen had. De Muelenaere, ministerooi
Bnitenlandsche Zaken,. die niet amn den ministerraad van. 3
Augustus deelgenomen had, wees Zijn souverein op de gevaren
en de ongronctwettelijkheid van die hulp, die hij ,bovendien
als beledigend voor de nationale eer beschouwde (21). Dientengevolge reeds den 5. Augustus schreef. 1..,e Hou aan Seba3tiani,i dat het verzoek van Leopold om bilstand,. vervallen
ziou indien deze vorst oordeelde, _dat het wenschelijk was het
binuenrukken .van. het Fransche leger in België uit t«..; stellen:
Dit stond echter de Fransche regeering niet aan. 'Generaal
Sebastiani antwoordde « dat de verplichtingen van Frankrijk»
uit' de vredespreliminairen .en de waarborg-clausule .vort-.,
spruitende, die mogendheid noodzaakten eiken aa.IIV al ap België te weren », zelfs indien de hoogste Fransche belangen hem
niet het recht zouden verleenen elk gewelddadig herstel van
de vervallen macht in België te beletten (22). Evenwel den
6 Augustus schreef De Muelenaere aan 'Maarschalk Gérard,,
die over het Fransche leger het bevel voerde «. dat de bevelen
van den kOning der Belgen noodzakelijke' r wijze zijn binnenrukken in het land moesten voorafgaan ». Die mededeeling
wekte den toorn op van den maarschalk en 'van de Fransche
regeering (23). Sebastiani antwoordde kortaf: « Maarschalk
Gérard' zal zijn opmarsch niet staken al moest hij de poorten
van Mons door een kanonnade openen » (24). Prinses Adelaide
liet aan Talleyrand weten, dat zij' zeer ontstemd was door
de onbegrijpelijke houding van koning Leopold C25). In den
morgen van .9 Augustus drong Leopold zelf bif generaal Belhard, den Franschen gezant, aan: « Daar .de toestand zoo
gunstig is, geloof ik, dat het 'hoogst noodig is den opmarsch
van het Fransche leger tegen te houden; de geestdrift is zeer
groot in het leger én ik vind het natuurlijk zolder vreemde
hulp te strijden. Ik getold, dat het- voor de goede verstand- .
houding onder de griciote Mogendheden wenschelijk is, 'dat
de maarschalk niet in het strijdperk treedt, zoolang de oniSV

standigheden zulks niet nhodzakelijk maken » (26). Generaal
Belliard hield geen rekening met het schrilVen van Leopold:
Nog denzelfden ochtend zond hij een renbode aan maarschalk
Gérard om hein te verzoeken zijn opmarsch te baspoedigen..
Koning Loopbld schijnt intusschen begrepen te h3bibén, dat
Frankrijk alleen Zijn wankelenden trOon redden kah, want
generaal Beiliarid bericht in Zijne gedenkschriften, dat hij
denzelfden dag, te twee uur namiddag, een tweede renbode,
ditmaal' op verzoek van Leopold, naar Gériard- zond ter
Levestiging van de boodschap, waarmede de oarste bélast was (27).
• Van de Weyer ontving de berichten .van den koning, en van
Lebeau den 5.Augustus, te twee uur 's morgens, en wachtte
de dageraad niet af om deze aan hun bestemmelingen te
Overhandigen. De zaak was bil het Eingelsch ministerie spoedig beslist. Denzelfden dag nog ontving admiraal GAringtoni,
die. bij de Scilly-eilanden lag, bevel nkt zijn vlot naar de
Downs, de gewone ankerplaats in geval van oorlog, te stevenein.
'S Anderen:daags werd Van de- Wéyer officieel )n.tvangen •
door den koning van. Groot-Biittaniè, met welwillendheid af. .
•genegenheid.. Hij 'zegde herhaaldelijk, dat België geen hechtt.T.
vriend ‘van zijn onafhankelijkheid en zijn geluk bezat, dan,
..Engeland dat,. machtig en tijk, aan niemand iets te benijden
had en daor geen enkel verlangen naar veroveringen of over-, •
heGrsehing bezield was in Zj . buitenlandsche politiek (28).
Te Duinkerken werden zes 'Hollandsche schepen in beslag
genomen, onder bewering dat « volgens de bestaande regiementen het embargo -een gevolg was van een oorlogsverklaring -- wat een duidelijke vingerwijzing was van het doet
Jool. Frankrijk nagestreefd (29).
Intusschen was de .00rlog tusschen Noord-Nederland en
het Fransch-Belgisch bestuur uitgebroken.
Den 1 Augustus had de prins van. Oranje uit zijn hoofdkwartier te Breda door een, dagorder aangekondigd, .dat de
koning, zijt vader, hem tot opperbevelhebber van het leger
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benoemd en het voOrwaarts uitgesproken had (30). Den 2
Augustus trok het Nederlandsche leger de Belgische grens
over. De prins van 'Oranje richtte tot de bewsoners der Belgische gewesten volgende proclamatie:
«Aan het hoofd van het nationale leger der Nederlanden,
heb ik voet gezet op uwen grond. Ik köm de vreedzame bewoners dezer geweiten gerust stellen lover de bedoeling van
deze-vijandelijke daad. Geen zucht naar overwinning of wraak
bezielthet leger en zijne aanvoerders. Dickoning, Mijn Vader, ze-ndt mij met geen ander doel .herwaarts, dan Jont billijkt.
en rechtmatige voorwaarden te verkrijgen van scheiding tusS-ch.,Çn; de gewesten. 'die hem .tronw zijn gebleven .en die,
welke zich aan zijne heerschappif.onttrokken.
Wij _doen den oorlog aan Om te spoediger een duurzameg
vrede te bewerken. Aan de rustige bewoners van 7len grond,
waarop ik thans • sta; vatiarbbrg ik bescherming en • veiligtel& zelfs ondersteuning beloof ik aan hen die de goede
zaak zijn toegedaan. Moge soms, 'hier of daar, eenige ongeregeldheid worden ;gepleegd, dat altijd Onvermijdelijk kwaad
van een talrijk leger, 'elke klacht, die de inwoner doet, zal
door de legerhoofden worden gehoord. Op het bewijs van het
misdrijf zal de strenge straf onmiddellijk violgen.
Gegeven in ons hoofdkwartier, den 2 Augustus 1831.
De opperbevelhebber van het Nederlandsche leger,
Willem, prins van .Oranje ». (31)
Generaal Daine, opperbevelhebber van het Maasleger beantwoordde die proclamatie in een Fransche dagorde, waartvan. de vertaling hier •volgt:
« Soldaten. Op het dogenblik, .dat Ik u de tevredenheid Zijner Majesteit wilde betuigen, ontvang ik. het Officiéel .bericht,
dat de Holtánders den Wapenstilstand hebben opgezegd en
ions zullen aanvallen. Ik kondig u zulks met blijdschap aan,
omdat ik weet, dat gij vurig naar dén dag der wrake ver91

langt;* on!e laffe vijand daagt ons vermetel uit. De Belg laat
zich .nimmer op het veld van eer wachten en sfiji zullen
. hem 'de helft van den weg besparen.
• Soldaten! Ieder uwer make zijne wapenen gereed en herinnere zich, dat hij zijn vaderland moet redden en de nog
korteling aangedane vernederingen heeft te 'wreken. Leve
• België! Leve de Koning!
Hasselt, 3 Augustus, 5 uur des morgens,
De opperbevelhebber en Divisie-getteraal,
Daim.
'Gekweekt met beleid door de onvermoeide zorgen van
prins Frederik der Nederlanden telde; op het einde ar, Juli
1831 de Hollandsche legermacht in het geheel .86725 man,
waarvan 4017 de bezetting uitmaakten -van -het Kasteel van
Antwerpen en van de forten aan de Schelde; .5753, .die
Maastricht, 17334, die der meer -achterwaarts gelegene, vestingen,. terwijl 8446 man ter verdediging der Zeeu,wséh2 oevers
van de. Schelde in Staatsvlaanderen ten strijde gereed st.gnden, en 15277 in het binnenland de macht Iiielden.(32). Het
Overige gedeelte • van het zologenaamde leger .te velde, onder
het opperbevel vanden prins van Oranje geplaatst, wlen zijn
• broeder prins Frederik als kolonel-generaal den • landmacht
tier zijde shond, telde, toen 'het den 2 Augustus de ,Jud-Nederiandsche grenzen ,overtrok, 35898 officieren, onderoffficieren
en manschappen in - werk.elijken dienst, 6570 paarden en
72 vuurmonden, in vier divisiën verdeeld. .De eerste divisie,
onder den luitenant-generaal Van Geen, telde 9728 Man;
de tweede, onder hertiqg Bernhard van Saksen-"Weitnar, 9320:
de derde, onder luitenant-generaal Adriaan Frans. Meyar,
704; de reserve-divisie, onder 'luitenant-generaal Cort-Heyligers, 5.300. Op den eersten marschdag werd de bfigade
.
lichte cavallerie met de divisie Meyer vereenigd j:a).
Generaal de Failly, minister van oorlog, Van 1.1 Mei tot 3
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Augustus 1831, heeft de Belgische krijgsmacht, den 20 Juli\
1851 in werkelikk.en dienst, op 62989 man begroot (.34).
Krachtens decreet van den regent, dd. 10 Juni 1831, was
.het Belgische leger in vier .hoofdrnachten verdeeld:
a. het Scheldeleger tellende 22671' manschappen, 1974 paarden ari 24 vuurmonden;
-b. het Ifaasleger tellende 14525
c. het
manschappen, 2254 paarden en 30 vuurmonden,
Vlaandereuleger tellende 6237 manschaTiper, 132 paarden,
6 vuurmOnden; -- d. het Luxemburgsche leger tellende 4711
m anschappen, 123 paarden en 6 vuurmonden.
Te zamen 481144. manschappen, 4483 paarden en 69 vuurmonden. De overige manschappen lagen •,)ver het land verspreid (35).
Hierbiî dient de gemobiliseerde burgerwacht — 'omtrent
50.000 Man, — gevoegd te warden (36). In Maart 1831 had;
de regent 50.000 pieken doen bestellen, om er de boeren. mede
te wapenenr37) Zoodra de opmarsch van het -NoordNederlandsche leger bekerid was werden alle beschikbare
troepen naar de meest bedreigde punten. gestuurd. Zok.) meldt
de Móniteur Beige den 7kugustus, dat twee brigades burgerwachten zich bij het Scheldeleger bevinden en dat de .vrijwilligerskorpsen van alle kanten te Leuven aankomen 'en dadelijk naar St Joris Winohé, Aerschot en Thiegen gezonden
worden (38), en den 1-0 Augustus, dat een groot getal burgerwachten uit Henegouwen te Brussel aangekomen, terstond
naar het leger Vertrokken zijn (39). Burgemeester . Rouppe
verklaart in eene .proclamatie dd. 7 Augustus « dat de Septemt erhelden van alle kanten toesnellen en door acne memigte vrijwilligers ondersteund worden » (40). Het is dus zeer
Moeilijk de sterkte van de troepen, die deel 'uitmaakten vn
het Scheldeleger en. van het Maasleger vast te stellen. Als
uiterst minimum kan men aannemen voor het 'eerste 23000
'en voor het tweede 15000 man, te zamen 38000 man, dus
ruim ~veel als het Noord-Nederlandsch leger te velde.
Het Maasleger, waarvan het hoofdkwartier "te Hasselt ge-
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vestigcl was, stond onder luitenant-generaal Daine, een Belg,
geboren in de Waalsche prOvincle Namen. Reeds als der-'
tienjaiige knaap, met de vrijwilligers der eerste Fransche
Republiek in dienst getreden 141"het• leger van Pichegru, was •
hij' bij de oprichting van het koninkrijk der Nederlanden. .
naar bet nieuwe legett overgegaan met den rang van generaalxn:ajoar. Zijn dienststaat vermeldde deelneming aan Napoleons veldtochten in Duitschland en Rusland, dienst ondet
Ponitowski in .Galicië, . de inname onder zijn bevel van
Zamosc aan het hoofd van een bataljon Polen; eindelijk medewerking aan de verdediging van Dantzig onder ka:pp, zes
verwondingen op even zoovele slagvelden en ontvangen careWijken. In de eerste d en van het oproer ging hij in Belgischen dienst over. Nochtans Werd aan Daine hij koninklijk
besluit van 7 November 1830 op zijn verzoek een eervol ontslag uit den Nederlandschen dienst verleend; doch den -1.1,
November werd dit 'besluit ingetrokken op grond n.an «..sedert
ingekomen berichten omtrent de gedragingen van generaalMajoor Daine ». Daine had zich namelijk meester gemaakt
van Venlo en als opperbevelhebber van een worps Belgische
tempen eene proclamatie aan de ingezetenen van Limburg
?uitgevaardigd, waarin deze werden zich vrij' te
maken. Toen volgde, den f4 November, 's konings besluit,
« dat Dáine zal geroyeerd worden als deserteur uit de kaders
van het leger ». DOor de verovering van Venlo was hij in
België de 'held van den-dag geworden; tot luitenant-generaal
bevorderd, voerde hij nu het legerkorps aan, dat den. rechtervleugel 'zou uitmaken van het Bel.èische leger te Velde (/i
Hef Scheldeleger, dat den linkervleugel vormde der Belgen,
bezette Mechelen. en Antwerpen, en -lag gekantonneerd deels
in de streek tusséhen .de Schelde, Gheel en Turnhout, deels
naar de kant van Leuven. Dit leger 'werd aangevoerd door
Varia Michael Balthazar, baron . de Tiecken • de Terhove, vroeger schadroit-bévelhebber hij' het regiment roode lanciers van
).
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de garde van Napoleon, die hem altijd bijl voorkeur tot bevelhebber van dim persohnlijke escorte verlangde (42).
Dat Leopold de Tiecken• afschilder als half waanzinnig
(á: moitié fou.) en heelemaal onbekwaam,. in ziji brief aan.
Mensdorf (3 Sept. 1831)(43), Zal waarschijnlijk alleenlijk •te
wijten zijn aan zijn wensch; om zijn reputatie, die door de
gebeurtenissen een flinke knak kreeg, zooveel mogelijk te.
redden.
De :volorwachl van het Scheldeleger Stond onder Nevel van
Nielion. Twee gewezen Officieren van het Fransche keizerrijk
zonden den strijd aangaan tegen den prins van Oranje, die
in Spanje en bij Quatre-Bras en Waterloo biet zooveel moed
en beleid geslre,den had tegen. Naploletoin I. •
Ia het Belgisch leger was krachtens besluiten van het
Voiarloopig Bewind, dd. 18 en 27 October 1830, het Fransch
de taal vian bevel -en bevelhebb'ers. De grenadiers van onze
burgerwacht, schreef de Moniteur Beige (44), trekken ten
strijd zingende de Parisienne en de Marche Beige. In het
Noord-Nederiandscb leger klonk uit den miond van alle officieren het Nederlandsch woord. In. 'dien strijd ..xroest Ieder
klaarziende Vlaming, schOon door noodlot en wet gedwongen
deel -"uit te maken van het Belgisch leger', met hart en ziel
voelen "iloor den prins van Oranje. Dat dit ook werkelijk zoo
was blijkt uit den brief van een Vlaamschen soldaat, die omtrent dien tijd te Mons gelegerd was. « Alle soldaten
schreef. hij, «roepen; Vive, vive de prins Willem, want ze
zijn allemaal Hollandschgèzind » (45).
Het eerste doelwit van den algemeenen legeropmarsch van
de Notrd-Nederlanders was Mest. Meester van deze stad
zou het leger tusschen beide vijandelijke hoofdmachten in-.
geschoven zijn; .Daine kon ~den overvleugeld; ..Tiecken afgesneden; ieder afzonderlijk verslagen en dan lag de weg naar
Brussel open. Om den vijand te misleiden en • hem in den
waan te brengen, dat, de aanval in de eerste plaats beoogde
de hand te reiken aan de bezetting der citadel van Antwer95

pen en de stad te h:eroveren,. werd 'den a Augustus het port
St Marie bezet en met "geschut voorzien, liet dorp Calloo,
onder veel • bloedvergieten door Matrozen en soldaten -veroverd,' Pijp-Tabak Bemachtigd eh de gcheldedijk doorgástoken. Daartoe werkte insgelijks de beZetting der citadel
mede door een ulival(46).
Den 2 Augustus begon de opmarsch in Zeeland, gesteund
door de vlpot. Generaal de Vinck rukte vooruit en nam bezit
van, den Kapitalen Dam (bezuiden LIzendijke), die toeliet een
groot deel" dezer streek onder Water te zetten, sloeg een bres
in den dijk van, Oudendijice, 'en deed 'een aanval op, Malde'ghein den 11 Augustus. Deze werd echter afgeslagen (47).
Den! 3 Augustus deed de bezetting van Bergen op-ZOoin een
tocht .naar 'Capellen, doch; werd er verjaagd en trok terug
op Putten; een tweede kolom bezette Calmphout. Het garnizoen van Breda trok tot over Westwezel (48). "Deze beim>
gingen moesten de Belgen misleiden over de ,plannen van
Oranje. Diens leger rukte op (5 Augustus) en <Tiet de yobrden. !aanwacht van het Scheldeleger aan, onder Niellon,
val ‘ei.waehtte. Hij .riloeát zijn positie tus.schen Ravels
Turnhiout opgeven, en week terug naar de weg Van Lier,
daar de Tiecken zijn hoofdkwartier had te Schilde (49).
Den 5.` AugustUs bezette de 12e afdeeling Mest, verlaten
duo• zijn bezetting, die op Aerschbt en Leuven Was teruggetrokken; maatregelen werden getroffen om deze stelling
te vei-sterken. Ondertusschen was de ge afdieling onder genéraal Meyer, met de troepen van Daine slaags te Oostham
en overviel een bataijoin te 'lleeringen.
• Hét- reservekorps
van generaal Cort-Heyligers nam den,:
zelfden dag Hechtel stormenderhand in.
Generaal Chassé deed een aanval uit de Antwerpsche Citadel, en vernietigde een Belgische batterij' bij Liet Melkhuis.
Dijken werden doorgestoken in de omtrek van liet Vlaamsch
Hoofd om de batterijen niettegenstaande vroegere overeenkomsten volor bet hernemen van de vijandelijkheden door de
.
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BeJgen opgeworpen, onschadelijk te ipaken (50). 's ~Ieren •
• daags rustte het leger uit, alleen het reservekorps rukte op.,
om de noiodige posities in ie nemen. Na Hélchteren te heb"ben bezet en Houthaelen, hotste het op Iet leger van Daim
op de heide .van Winterslag. Na een gevecht, dat den heelen
dag duurde, bleven de posities .onveranderd(51).
Den 7 Augustus bezette Saksen-Weimar met de tweede afcleeling Sint Truiden, door Daine verlaten. De derde afdeeling
trok naar .I:lerck en zond twe:e ruiterverkenningen uit, een
onder gen. Boreel, een onder gen. Du Monceau. Die zette
verkenáing in de richting van Hasselt voort, en- stootte op
de voorwacht van Daine, 'die na ontvangst van het derde
bev2,1 Nan Leopold 1 naar Diest boe oprukte. Du Monceau trok
achteruit, daar hij geen gevecht wilde wagen, kwam Van Raaveren ier hulp, die hj Ilerckenrode aangevalleu werd, en
samen trokken zij terug 'tolt Kermpft. Daar« werd de ruiterij.
handgemeen, ondersteund nu Mor voetvolk. Kermpt werd
prijs gegeven, en een nieuwe positie bij: Beerbfroeck - bezet.
Bij het vallen van den avond hield hlet gevecht op.; de Belgen trokken terug op •Kerropt en Hasselt; de Nederlanders'
trokken terug in de vlakte ivoor Herck (52). 's Anderen daags
8 Augustus, zou de *beslissende Slag geleverd ..worden tegen
Mijne.. De tweede afdeeling rukte op Curenge, foeg de
Belgen., er uit, en achtervolgde ze. Te Wimmiertingen werd
de achterhoede ingehaald en 'beschoten.
Terwijl de prins van Oranje met de derde afdeeling Z00
de Belgen aanviel. rukte Cort-Heyligers op naar Zonhoven,
door den vijand verlaten, en naar Hasselt; Saksen Weimar trok
van St Truiden naar Wimmertingen, .waar hij de achterwiacht
van Daine nog trof. Een kolom uitgezonden van Maastricht
Imam te laat te Tongeren. -Voor deze bedreiging van omsingeling had Daine immers zijn troepen doior en om Ilisselt
laten aftrekken. Generaal Boreel achtervolgde hem terstond
met de ruiterij der villde .afdeeling, overviel een deel zijner
ruiters in Hasselt, en trof zijn achterwacht tap kiorten ars-tand
1830-11-7

der stad. Eedge kanonschoten waren violdijende 'om de geheele kolom tot wilde vlucht te brengen (53).
« Het leger van generaal Daine »i schreef De ituelenaere
aai i Van de i'''Weyer, dd. 11 Augu.stus 1831, « is gevlucht zonder
gevochten te hebben » (54). « Slechts te acht uur », verklaart
generaal Niellon, « begon Daine zijn 'terugtrekkende beri>
ging« •iénige schadrions ruiters en een halve batterij 114.;iit
geschut alleen ter achtervolging van. het «ifiaasleger uitgestuurd, volstonden om . in een verschrikkelijke warklomp
te veranderen de divisie, die. daags te voor nog zoo schoen
.was en met. een uitmuntenden geest bezield. De tuchteloosheid sloeg over op alle »bevelvoerènden en de soldaten wilden aan hun oversten niet meer gehoorzamen » (55).
• De Noord-Nederlandsche ruiterij en bereden geschut vervolgden Daine's leger tot bij Cortessem. De prins van Oranjegaf toen last de vervolging te staken. Daine met een paar
stukken licht geschut en onder geleide der kozakken van de
Maas — zoo werden zijne lanciers' genoemd— ijlde in gator'',
naar Tongeren, om vervolgens zijii behoud te gaan zoeken
onte Luik, waar weldra het overschot van zijn leger
(56):
geveer 4000 man • in. de grootste wanorde aarikwam
• Het Maasleger was voor goecLuit het veld en de Belgisch-e
hcofdmacht onder Leopold was van. nu af aan bat etnig doel
der verrichtingen van het Noord-Nfiderlandsche leger (57).
Ook hier schijnt Leopolds brief • aan Mensdorf 3 Sept.) op
zijn minst onvolledig. Op Daine schuift hij alle de schuld.
.« Indien generaal Daine naar mij geluisterd had en zoo hij
eenig gezond oordeel had bezeten, zou hij den 5 naar Diest
of naar Beeringen opgerukt zijn en zich aangesloten hebben
hij de divisie Tiecken. Den 5 stuurde ik generaal de • Failly
om 'het hem te zeggen, en deze bereikte hem 's anderendaags
in de voormiddag. Had Daine terstond gehoorzaamd, hij was
no< op tijd, doch hij:. begon zijn opmarsch slechts den 7.
Hij wiep, de Hollanders achteruit in de heuvelachtige streek
van Kering en bevond zich op twee. uur van Diest. Dan, In
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plaats van vooruit fe rukken, daar hij slechts nog Vijlt elf zes
uur gaans van de andere divisie 'af Was, en ta p-ogety deze te
bereiken, trok hij. achteruit. Indien ik bip. dat °ogenblik niet
WO' ziek (si ~rant) geweest was, zou ik gepoogd hebben
hem te bereiken, alhoewel wij, tegen ons vier Hollandszhe
divisies yan 10000 man elk hadden en bovendien in flank,
het 'garnizoen -van Maastricht » (58). Leopold aanziét den strijd
tegen het Hollandsche leger, door Daine geleverd te Kermpt,
als .een oerwinning, en houdt er geen rekening mede dat
Daim zeer ernstig bedreigd was omsingeld te warden; bovendien moest Dame om Tiecken te vervoegein dwars. door 'het
Hollandsch, leger, dat Leopold zelf niet durfde aanvallen
want ''s konings plotselinge ziekte van dien dag, die flem.
belet' iets fte doen, 'komt nogal ongelooflijk voor, wanneer
men •eet dat men in het koninklijk hoofdkwartier feitelijk
niets wist van de 'echte toedracht der zaken, en dit geeft
den echten uitleg van de werkloosheid van Leopoldá leger. Den
9 Augustus 's morgens vroeg; brak het Scheidcleger op van
Aarschot naar Scherpenheuvel„ om bij Daine aan te sluiten,
rond niest. Toen kwam het nieuws van Daine's nederlaag,.
en eindelijk werd men zich bewust. van 'het feit. dat Oranje
Diest stevig bezet hield. Het leger trok achteruit naar Leuven, om dooi' een beweging meer Zuidwaarts, in de richting
van Thienen, aansluiting bij 'de overblijfsels van Daine's
leger te zoeken (59).
Nu werden maatregelen getroffen om het Scheldeleger insgelijks onschadelijk te maken. Den 10 Augustus werd de ilergroepeering der Nederlandsche strijdkrachten oegannen. De
afdeeling Van Geen, die den aanval 'tegen Diaine in den rug
gedekt had, leverde eenige 'schermutselingen niet het aanrukkend Schelde-leger te Beckevoort en Molenbeek. Saksen.Weimar verjoeg, aan het hoofd der tweede afdeeling, de Belgen uit Thienen, na den steenweg op Leuven te hebbén bezet.
Zij weken langs flougaarde in de richting van- Warver. De
derde afdeeling bezette St Truiden. Gort Heyligers bezette
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Hasselt, en trof maatregelen om te we'eiStaaa. aan een vliegende kolom uit Venlo, die de cömmunicatie-lijnen bedreig'&(G0). Nu begonnen 'een reeks bewegingen mét ,het doiel
bet 'Scheidde:ter in Leuven te omsingelen. De divisie Van
Geen trok recht op Leuven af; de divisie Saksen-Weimar
voerde ten omtrekkende beweging uit over Hannut en Hamme, bezuiden het woed van: Lbefdael, naar den LIzer'enberg
om de wegen Leuven-Brussel, Leuven-Wáver én wit) mogelijk
Leuven-Mechelen af te snijden. Haar plaats werd ingenomen
dolor de divisie Meyer. Het Belgiscb leger, meenende SaksenWeimar nog in zijne voioruitgeschoven positie ,van daags te
voor aan te 'treffen. deed een verkenning. naar 'fiantersetn,
den 11 Augustus en stootte Top de divisie Meyer. Deze ontruimde het dorp en trok terug tusschen Roosbeek én: Cumptich. Dit gevecht bélette echter niet dat de Belgen er 's an_derendaags werden "aangevallen en verdreven. Terzelvertijde
viel de eerste afdeeling Lubbeek aan,' en de Belgen weke«
tot áan den Pellenberg. Saksen-Weimar bereikte den steenweg Leuven-Tervueren en Leuven-Cortenberg, en bezette de
Ijzerenberg. Zijn mannen hielden er de postkoets van den
Franschen generaal Etelliard aan, die áas .gevohn'achtigde van
den koning der Franscheh. te Bussel, de gebeurtenissen gadesloeg en ioor ‘‘rien België latei een - standbeeld heeft
gericht(61). De Fransché generaal, bij den 'hertog gel* acht,
gaf te kennen als bemiddelaar in den Strijd lusschenbeide te
komen, verklarende dat ieder schot op Leuven gëdaan als
!ene vijandelijke daad tegen Frankrijk zon • beschouwd voorden en eiscbte, dat 'de hertog zijike beweging zJou staken:
:clic ben bier gekomen lom te vechten, niet om te andefhandelen 1., was het nadrukkelijk antwoOrd van den hertog en
het werd bekrachtigd door een bevel aan generaal B:ored
gegeven om met de lichte ruiterij' • Cortenberg te gaan 'berennen: hetgeen Ook geschiedde. Belliard verlangde voor den
prins van Oranje gebracht te werden; maar de hertog liet
100

den on,geniooden gast iConder gewapend 'geleide terug op den
weg zetten, vanwaar hij gekomen was (62).
De straatweg naar Mechelen was gevuld met vluchtenden
ook koning Leopold, omringd door eenige officieren en
een veertigtal manschappen, ontsnapte langs dien weg. Hij
moest zelfs hel vuur der eerste tirailleurs.ijan Saksen-Weimar!
doz.mStaan Eenige °ogenblikken later zou zijne ontsnapping
riet meer mogelijk geweest zijn, want toen was de stad Leuven geheel ingesloten (63). De hertog van Saksen-Weimar,;
aan het hoofd van een afdeeling, dragondèrs, dreef zelf de
vluchtingen naar Mechelen en loein kwam een k-oionel aanrenneli met- het bevel van den prins van Oranje, dat -het
zwaard in de schede moest «worden gestoken.
Dien _dag' (12 Augustus) stonden de Hollandsche voorposten
cp twee uur afstand van de Vijandelijke hoofdstad zonder
dat er -nog een *Belgisch leger was om den intocht binrien
hare muren te beletten (64). De ibnmdogelijkheid om Brussel
ta verdedigen was zooi duidelijk, •dat de voorzichtigste burgers
het raadzaam oordeelden de stad door overgave te redden
van de onheilen die haar bedreigden. Reeds bij' de tijding van
Dáine's nederiaag hadden de voornaamste drijvers der omwenteling hunne redding gezocht in de vlucht Of maatregelen
genomen om, zich een veiligen aftocht te verzekeren (65). Vet;warring en angst heerschten te Brussel; tusschen België's
hoofdstad en den prins van Oranje bleef er niets dan cone
menigte vluchtelingen over; elke poging tot- weerstand scheen
bespottelijk en onmogelijk; het 'bestuur Was niet meer werkzaam.; de raad der ministers kwam bijeen, .Maar nam geene
beslissingen;ledereen scheen hij voorbaat den veiligsten weg
te kiezen om de- .wraak van een vertoornden vijand te ontwijken.
Terwijl de Belgen uit Bautersem vluchtten, kwam lord
Russell met een witte vlag den prins te gemioet..Hij bracht
een brief van sir Robert Adair, Engelsch gezant te Brussel,
een wapenstilstand verzoekend en meldend dat Franschen
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onder Gérard bij' Waver waren. De pl.-ins, op aandringen man
zijrX stafoverMe Constant de Rebecque, antwOordde dat de
overgave van Leuven en de zekerheid dat een Fransch leger in Beigié was, de voorkvaarden waren. Officieren werden
uitgezonden om te zien of de Fran:schen werkelijk in aantocht waren en ondertusschen ging de aanval door. De M3Igen werden toen uit hun sterke stelling op, 'den Peillenbarg,
<tien ze hadden ingenomen lijdens de besprekingen met Ruw
sell, zolor het voordeél der Nederlanders te 'Báutersem te niet
doende, • verdreven. Toen kwam sir Adair persoonlijk aandringen Op een wapenstilstand. Het .antwoord was, dat Leniven dien dag niet zou bestormd worden, ,mits men zich verbond den volgenden dag 'iij:66r twaalf •uur de stad aan de Nederlandsche troepen over te geven. Middelet wijl zou•men de
vij andelijkh eden stakèn.
Dadelijk na 'den terugkeer vad. sir Robert Adair in de stad,
verscheen een officier van den Belgischen generalen staf, die •
Jen prins van Oranje Verzocht de voorwaarden van de overgave van Leuven te bepalen. De 'prins liet ze ,opstellen
. t-.
eischte onmiddellijk antwoord, wat hij' bok na korten tijdion
ving, geratificeera door den Belgischen brigade-generaal, staf•
overste ad interim, AL Gob1et(66).
De viporwaard.en der capulatie man Leuven luidden als volgt:
Art.. I. De stad zal inOrgen, . den 13 Augustus, op. den
middag door de Belgische troepen ontruimd worden en over-'
geg even warden aan wachten der Hollandsche troepen.
. De poorten der stad en .• voornaamste posten zullen miorgen volor middaguur, door de. wachten der Belgische
treepen aan wachten der itollandsche troepen worden over.
gegeven.
Art. III. De vijandelijiched.en zullen van dit soiogenblik ar
tot morgen den 13- Aiigustus, ten twaalf ure des middags geschorst worden.
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den Prins. van Oranje, de luitenant
Op last van
generaal, chef van"den generalen staf
(get.) Baron de Constant Rebeaque.
Aangenomen door den brigade-generaal, chef van den generalen staf ad interim;
"(get.)
GOblet.
Pellenberg bij Leuven, 12 Augustus 18ff. (67)
,Olidertusschen Was ook Saksen-Weimar verwittigd %.an den
wap.enstilstand; toch werd rijn afdeeling. door Belgische troe,
pen en geschut aangevallen. Deze werden echter overhoop
geworpen, en op den w,. van Mechelen begon een gevecht,
dat kGlonel van Stirunl stilde,' met het nieuws dat de wapenstilstand door misverstand verbroken was geweest, doch hernieu‘vd( 68). Dit was echter niet een misverstand geweest
Terwijl 'Saksen-Weimar werd aangevallen,. werd .00k op ide.
Overige . Nederlandsche troepen kanonvuur gericht vian de
wallen van Leuven, zoon
s ls verder zal blijken.
De voorstelling der gebeurtenissen, door Leopold gegeven
in meer gemelden brief van g September 1831,. is • heeleinaal.
verschillend en zeer onvolledig..-« Dit gevecht (de nederlaag
van. Daine) verplichtte mij ten spoedigste op te .rukken naar
Leuven met de divisie Tiecken. Die man is half" waanzinnig
en heelemaal 'onbekwaam .Buiten dit, een dapper oud-ruiterilkolonel, die, in gewone tijden, slechts een regiment aanvoert
Den .11 deed ik een verkenning in richting van Bautersem,
by Thienen. Ik wilde mijin troepen eenigszins aan het vuur
wennen, en de Hollanders uit bet dorp verjagen !om dan, naar
het bivak terug te keerein, bij: Leuven. 's Avonds kwam ik
te -Leuven terug, waar een telegram van Den Haag het schorsen der vijandelijkheden meldde. Terzelvertifde gaf ik 1:ieveI
aan Tiecken naar zijn bivak terug te keeren. 's Anderen,
daags, rond den middag, vroeg ik aan Tieckea, die hij mij
kwam 'of hij de troepen in het bivak had. filbe groot was
mijn verwondering te vernemen, .dat zij nog een 'uur Of
.derhalf -uur van de stad" waren » (69).
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Het telegram uit den Haag is klaarblijkelijk dit van nen
Franséhen gezant, die zijn beschermeling op de hogte stelde,
doch" officieel was het niet. Doch dit is geen voldoende uitleg
voor de overgave van Leuven. De beweging Leuven-Thienen
was bedcield als een. poging om in verbinding te komen in:1
Luik,1 met d.e höop hetzij het overschot van Daine-s leger
de hand te reiken, hetzij. de steun der Luiker vrijWilligers
in den strijd te verzekeren, en de fout van 7-8 Augustus
te herstellen, wanneer Leopold de gelegenheid had laten voorbijgaan de Hollanders tusschen twee vuren te zetten. Van
de latere voorstelling der Belgische historici, dat hét gevecht
bij Leuven een poging was om de oprnarsch tier Hollanders
te vertragen, in afwachting dat het Fransch leger, • langs
Waver oprukkend,: hen zoude tot Staan brengen, weet Leopold
zelfs niets, en hét zou toch zijn _beste verontschuldiging zijn
geweest, indien zoojets in zijn .bi3doeling .gelegen .had. Doch
hek doel der officieele geschiedsschrijvers is altijd geweest
de beteekenis van den Tiendaagschen. Veldtocht te verminderen tom tegen de gevolgen te kruinen protest aanteekenea.
Daaron3, Ook wordt er • nooit gerept over . den aanslag 'tegen
het Hollandsch leger gepleegd, tijdens de• onderhandelingen,.
door de beschieting der rustende trioepien.
Nadat Adair op, zichi genomen had .de voorgestelde vimrwaarden van de Belgiscne bevelhebbers te bedingen, plaats
ten de prinsen, met hunne staven, zich op de hoogte van
Contreman aan den Thienenschen steenweg, waar de voorhoéde der divisie geposteerd stond, en de troepen, die de
opperbevelhebber • 'onder zijne persoonlijke aanvoering had
genomen, ter wederzijden van de barrier van dien naam
Op negen blonderd ellen van de wallen -van Leuven,. ;á kolonnen in rust. De eerste -divisie deed,. op daartoe bekomen
bevel, hetzelfde op den weg van Diest. Nadat de troepen ongeveer drie kwartier aldus — de rijdende kanonniers .kg,,estegen en de infanterie Miét gekoppelde geweren, in rust
hadden gestaan <het was toen tusschen half drie en drie Uur
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iii:den namiddag), barstte plotseling uit een groot aantal ka
.nonnen in de stad geplaatst. een zoo geweldig vuur lès, dat,
zoo het met meer bekwaamheid ware gericht .geweest, met
een ontzettend verlies het Nederlandsch leger -had kunnen
treffen. Vijftig docicten . en- gekwetsten- vielen ten gevolge van
dezen aanslag. Bij de troepen langs den straatweg van. Fhienen geschaard, ontstond door dit onverhoeds geschutsvu.ur
eenige verwarring, en :de eerste divisie langs den Dieger
ktraatweg bij de gekoppelde geweren in rust liggende week
een eind weegs terug. Doch de beide prinsen snelden toe én..
zonden naar alle zijden hunne stafofficieren,. waardoor spoedig
.een eind gemaakt werd aan de verwarring. Een rijdende hou'witsel-batterij opende daarop het vuur tegen het zwaar geschut des vijands, terwijl een bataljon Friesche schutters de
.Belgische tirailleurs, die weder tot zeer nabij.' waren vooruitgedrongen, terugdreef (70). Alle grond zou er bestaan hebben
om dit allerverraderlijkst vuur, waardoor een wapenschorsing
zoo schandelijk werd 'geschonden, onmiddellijk krachtdadig te
beantwoorden. Hoogst rampspoedig zouden dan de geVoiligeri
vloior Leuven zijn geweest, daar talrijke. vuurmionden Op. .cie
hoogte aan alle zijden op de stad waren gericht: mala:Oranje was groot en lankmoedig genoeg om niet tot uitersten
Over te slaan. Hij • zond kolonel •Van Stirum, officier van
den staf van 'pAns Frederik, om uitleggingen aan den bevelhebber te vragen. Spoedig keerde Van Stirum ,tniet,een Belgisch. officier terug, die zijn leedwezen • over het .gebeurde
betuigde en beweerde, dat het geheel strijdig was niet de
stellige • bevelen,. die de Belgische opperbevelhebber gegeven had (71).
Tal van jaren bleef die verraderlijke schending van den.
wapenstilstand als bedekt met .een floers en de aanleiding
er. van in het duister. Velen geloofden aan eene vergissing,
aan een misverstand, zooals het zoo vaak voorkomt :in soortgelijke gevallen in een oorlog en in dien zin is liet, dat de
prin.g van. Oranje, in zijn negende legerbericht (72) en de
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chef van den generalen staf, generaal de Constant Reliecque,
in zijn dagboek, zich hebben uitgelaten (73).
Maar de twijfel is niet meer mogelijk, sedert luitenantgeneraal Eenens bekend heeft, dat hij -zelf het teeken heeft
gegeven tot de moorddadige kanonnade, dat hij heeft gehandeld wetende dat men aan het onderhandelen was, dat •
hij zich opi die daad beroemt en met trots %ebt op .die <,
landsche » kurassiers, die. daar als een schijf geplaatst, de
volle lading kregen uit .eene batterij van twaalfponders.
• Ziehier overigens hoe Eenens het verloop van de kanon.
nade vertelt:
Toen er geen twijfel meer was aangaande liet dreigend
gevaar, begaf kapitein Eenens zich naar generaal Tiecken,

die zich met zijn staf bij het rechter wachthuis.van de Thienensche poort bevond en vroeg of hij' moest beginnen te
vuren. De generaal zeide hem, dat men onderhandelde en
het verboden was le schieten (74). Eenens antwoordde daarop,
dat cie Hollanders niet opgehouden hadden ons aanvallend
te naderen, dat men ze »tegenhouden moest, en dat zij', nu
zij zich onvoorzichtiger Wijze binnen het bereik van onze
kanonnen begeven hadden, er niet zonder schade af zouden
komen. De generaal maakte daarop eene lichte beweging,
die de kapitein als een stilzwijgende toestemming opvatte;
hij' ging dus naar de batterij van de twee achttienponders,
waarover hij! *bevel voerde, geplaatst links van de Thiensche poort (75), en liet die kanonnen afvuren, omdat -hij .
meende; dat hij', eenvoudig kapitein, eene verantwoordelijkheld op zich moest nemen, die een legeraanvoerder niet kon
dragen... De onderofficieren, die in de verschillende vesjingsb at terij en bevel v'oerden onder Eenens, hadden net lievel ontvangen het vuur op. den -vijand te openen,. die zich
binnen schot zonde bevinden, zoodra zij tet. eerste kanon-.
schot zouden hooren, hetzij' van onzen kant, hetzij van dien
der Hollanders... Toen nu de beide achttienponders, geplaatst tegen' het linker wachthuis, het ieeken gegeven had-

den, lieten de andere stukken, bediend door de lielegeringsartillerie, zich ooji hooren. De kommandanten van de
Belgische batterijen openden terzelfdertijd -een moorddadig
vuur op de Hollanders, die de eerste schoten beantwoordden
en de kanonnade werd algemeen. Duurde zij niet langi, zij was
in elk geval zeer geweldig in haar gevolgen voor de ITol(anders; vier 'honderd gewonden betrokken dien dag het lijmpitaal van Tnienen, waarman al de zaten, de kapel, e gangen en alle aanhoorigheden opgepropt waren met gekwetsten, en degenen die geen plaats konden vinden in het
hospitaal, gingen alle openbare gebouwen opvullen (encOm-.
trer... De (Hollandsche) kurassiers kregen de volle laag uit
eene batterij twaalfponders, gekommandeerd gedurende dit
gevecht döor een zeer jong 'artillerie-officier (Hugueney), die
bijzonder goed de kunst vérstond te richten. De koning, die
achter de batterijen wandelde, had de uitwerking der schoten van 11.4gueney bemerkt. 'Zijne Majesteit na:terde,,
tiet den kommandant der batterij' roepen, gaf zijn verwondering te kennen, dat hij' nog zoo jong was, wenschte hem
geluk met de uitwerking van zijne schoten en voegde er bil,
dat hij de diensten op dat °ogenblik bewezen, zou beleunen » (76).
Ten einde de daad te verontschuldigen, waaraan hij zich,
den 12 Augustus 1831 te Leuven schuldig heeft. gemaakt, beweert generaal Eenens, dat een dringend gevaar het Belgische leger bedreigde, namelijk dat de Noord-Nederlandsche
troepen de Belgische voorposten bij; de Perksche en -Thiensche poort aanvielen, toen hij begon té vuren (77).
Eenens bewering betreffende die vermeende aanvallen is
in strijd met de bevelen Van den opperbevelhebber van het
Belgische leger, zooals ze door Eenens vermeld zijn:
T. Voor de kanonnade had generaal Tiecken verboden te
schieten. "De generaal, die volgens Eenens, zelf een man van
eer was (78, bevond zich op dat °ogenblik met zijn staf op
de wallen, bij het rechter wachthuis van de Thienensche
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port, terwijl kapitein Eenens hij het linkerwachthuis: .van.
dezelfde poon stond bij zijne twee kanonnen (79) Toen hij
zich naar de generaal had begeven om machtiging te vragen
het vuur te . openen, antwoordde deze dat men aan • het
ènderhandelen was en dat het dus verboden - was' te schieten(80) Zou nu ;generaal de Tiecken dit antwoord hebben
gegeven, indien de prins van 'Oranje, bij voortduring té kort
kwam aan de verplichtingen, die hij. genomen zou nebben
voor het gevecht Corbeek-Loo-Pellenberg, en op hetzelfde
°ogenblik de Belgische troepen -had] doen aanvallen bij de
Perksche en Ni de Thiensche poort? Generaal de- Tieeken
zág de bewegingen van de Hollandsche troepen even goed
als zijn ondergeschikte en met volledige kennis van 7aken
verbood hij dezen te schieten. Kapitein Eenen.s oordeelde
echter, .% dat hij een • verantwoordelijkheid op zich moest
nemen, die een hir:erhoofd op -zich niet kon laden » (81). Wel
is waar, na geweigerd te hebben, maakte Tiecken eieue kleine
bewe,ging, die het Eenens beliefde 'als eene toestemming te
beschouwen.(82), maar die evengoed een teeken van ongeduld ken 2ijn; veroorzaakt door het misplaatste • aandringen
van een .ondérgeschikte.
II. Gedurende de . kanonnade gaven do. militaire bevel. hebbers der Belgen bevel om dadelijk het vuur te staken:
«Dé krachtigste pogingèn werden aangewend», zegt Eenens.
« opdat onze artillerie haar verwoestingswerk zou staken...
la, men dreigde zelfs het kommando te zullen .ontnemen aan
een kapitein, die weigerde te gehoorzamen aan dergelijke
bevelen, en zeide, dat hij • het vuur zou staken, zoodrd .de
vijand teruggetrokken zou zijn » (83).
Eenens' bewering betreffende de vermeende aanvallen zijh
in strijd met de gedragingen van den Belgischen opperbevelhebber na de kanonnade. Men weet dat de prins- 'man
Oranje kolonel van Stirum gezonden had om ophelderingen
te vragen en deze spoedig terugkwam met een 'Belgisch officier, die zijn spijt ebetuigde over het gebeurde en verzekerde,
•
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dat het geheel in strijd was met de uitdrukkelijke hevelen door
den opperbevelhebber der troepen binnen Leuven geges,
yen (84). Generaal Eénens noemt - dit « zich verontschuldigen
op de nederigste wijze »(85). Generaal Eenens beweert, dat generaal i(;rOblet, op eene bijeenkomst van generaals voorgesteld
had, kapitein Eetiens te straffen, omdat hij voortgegaan was
met schieten, niettegenstaande herhaald. verbod. iVraar de
koning zou gezegd hebben: « Laat ons dat niet doen, generaal; die officier heeft misschien te veel ijver aan den dag
gelegd; maar eene straf daarvoor opgelegd zou misschien
eene slechte uitwerking op het leger hebben » (86),
• .Eenens' bewering is eindelijk onaannemelijk om de volgende reden:
op ..het oogenblik van de kanonnade, had de prins von
Oranje rust gekommandeerd voor zijne troepen, die tot dicht
be de stad genaderd waren; de infanterie, in márschcolonne,
had de geweren aan rotten geplaatst; artillerie etá: ruiterij
waren afgestegen; de batterijen waren niet meer in geviSchtápositie (formation de conibát); vele manschappen Iagen •op
den grond te slapen.; kortom, de troepen , bevonden zich
weldra in een toestand van' volmaakte rust (87). Die toestand
van rust, die alles zegt, wordt door Eenens verzwegen. gaar
in zijn antwoord aan .generaal B:ooms, ten overstaan .der
getuigenissen door dezen ingeroepen, is .generaal Benén3 ged'ivongen de waarheid te erkennen, hetgeen hij dan ook
meer dan eenmaal doet:.
« Ik heb gezien, ja zeer' goed gezien dat de troepen (Ia
masse des troupes) van den prins van Oranje in rust "waren... » (88). « De (Hollandsche) manschappen waren gevhtcht,
hunne geweren in rotten achterlatende » (89). «Zai de generaal Booms nog ontkennen, dat toen het vuur van het
Belgisch geschut, op- de bolwerken van Leuven, geopend
werd, er geene wapenschorsing was? Indien er geene wapenschorsing was geweest, waarom zou de prins van Oranje.
zoo onvoorzichtig- geweest • rijn; zijne • troepen, met geklop-

pelde geweren te plaatsen ondeg het bereik van onze kanonnen? De prins liet aan zijne troepen rust nemen,
bet bereik van onze kanonnen » (90). « • houding va n het
gerege/de Belgische leger tegenover de opstelling der HOIlandsche troepenmacht (l'étalage des troupes hollandaises)
onder het bereik der kanonnen, op de bólwerken geplaatst
was zeer vast (des plus fermes)» (91).
Door het getuigenis van generaal Eènens zelf is het dus
bewezen dat de Noord-Nederlandsche troepen in rust .waren
onder hét bereik van het RelgiSéh geschut op de wallen van
Leuven geplaatst (92). Welnu, hoe kan men aannemen, lat
de prins van Oranje de roekeloosheid zou begaan hebben,
tijne treeen:Ae plaatsen in toestand van rust, onder bet
bereik der Belgische kanonnen en1 toen « (nadat de NoordNederlandsche troepen die hoogst gevaarlijke stelling iagenomen hadden) bevel zou gegeven hebben, om de Belgische
voorposten bij de Perksche en: 14 de Thiensche poort aan]
te valfen? Indien de prins Van Oranje alzoo "gehandeld had,
dan, zou hij zijne eigene soldaten verraden hebben, wants hij
zou ze ongewapend aan de Belgische kanonnen overgeleverd
hebben. De ruststelling van het Noord-Nederlandsche leger
kan alleen verklaard worden door prinsen onbeperkt vertrouwen op • de rechtschapenheid van zijne Vijan.den op
het woord van sir Robert Aklair, die op zich genomen had
de voorwaarden door Oranje opgelegd,; door de Belgische
overheid te Leuven te doen aanvaarden.
. De overgave van Leuven was de bekentenis van de Belgische bewindvoerders, dat het Noord-Nederlandsche bger
had gezegevierd. De uitvoering der overgave werd met generaal Nièllon, aan wien generaal .Tiecken, alvorens Leuven
te .Çerlaten, het opperbevel over die stad toevertrouwd had,
geregeld. Den :13- Augustus te 'twaalf uur werd de stad Leuven door Nederlandsche troepen bezet. Binnen Leuven schreef
de prins van Oranje het bericht aan den koning, dat ;lij die
stad in bezit had genomen en dat alzoo de kroon gezet was
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op den VeidtoCht. Het was ook te Leuven, dat hij een dagorder toi het leger uitvaardigde, waarin 'hij op de volkomenheid der overwinning wees en i levens het voornemen
aankondigde tot den terugtocht naar Noord-Nederland, als
het gevolg eener schikking tusschen den Nederlandsclien
touverein en den koning der Franschen. Nog denzeltden
dag sloot de prins van Oranje met generaal Belliard eene
overeenkomst, waarbij bedongen werd, dat ,de Noocd-Nederlanders over de Belgische grens zouden terugtrekken (93).
Het bevel, niet te strijden tegen de. Franschen. , had den prins
van Oranje reeds den 12 -Augustus ontvangen (94).
Uit het dagboek van Constant "de Rebecque kan men duidelijk opmaken, hoeveel het naleven van dit, bevel de leg'hoofden kostte. Zorgvuldig teekent de stafoverste aan, dat
het Fransch leger zeer vermoei« en uitgeput is door de haastige epmarsch, dat het geen trein heeft, dat e regimenten
gijn, die niet eens over voldoende munitie beschikken. Klaarblijkelijk zou eer,. aanval op het Fransche leger te Waver
een even groot succes geweest', Zijn als de aanval op het
Belgische .rond Leuven; en de Nederlandsche troepen hadden Lewezen niet te móeten onderdoen voor vreemden. Doch
goo'n aanval, die als onmiddellijk gevolg .zou gehad het buiten, slag stellen van de helft van het Fran.sch leger en het
ontruimen der Nederlanden, zou het teeken geweest zijn
voor een Europeeschen oorlog. Dit wilde Willem T vermijden.
Doch hier eens te meer bespeurt men de onbeslistheid der
.Nederlanders, die allerlei gelegenheden om hun gezag te herstellen, lieten verloren 'gaan; men vraagt zich af 6f; de prins
van •Oranje iiitgezonderd(95), de Hollanders meer belan:g
'hechtten aan het behoud van België. dan bijv. aan het behoud van een overzeesche bezitting.
Aangemoedigd door de aanwezigheid der Franschen, kwaaien benden van Dáine plunderen tot in de Nederlandsche
kwartieren; toen de prins van Oranje hij de Franscle maarschalk een bezoek bracht, legde zelfs een Belgische vrij.wil111

liger op hem aan. Om plunderingen te beletten, Mocht een
stad .zooals Thienen geen dag onbezethilijVen, en de marschen
werden aldus geregeld, dat de .Nederlandsche troepen ter.;
stond door Fransche vervangen werden (96).
Den 20 Augustus was het hoofdkwartier van het leger,' in
de vaart zijner overwinning • gestuit, binnen de grenzen van
Noord-Nederland wedergekeerd. Deze terugtocht, door ko- •
ning Willem bevolen zonder eenige neiging ()in van rechtmatige eischen afstand te doen, de vernedering door de Belgische
omwentelaars geleden, de onvriendelijke tussehenkomst van
Frankrijk en Groot-Britanje, de- lijdelijke houding der overige
Mogendheden, -dit .alles vormde een weefsel van ontstandigl-keden, waaruit niemand een spoedig) 'einde voorspellen
kon van den toestand, die van de beide van elkander ge-.
schearde deden van het Koninkrijk der 'Nederlanden, zoo
troote opofferingen Vorderde. Den 29 Augustus werd een •
wapenstilstand, onder waarborg der Groote Mogendheden,
gesloten, tot 10 October (97).
Op de waarschijnlijkheid van een oorlog hadden de Orangisten getekend. Niettegenstaande de mislukte pogingen, rekende men er op. het Congres te kunnen om.vervverpen,, en
een of anderen vorm' van vereeniffing tnet het Noorden
onder Oranje tot stand b'rengen.-Iren rekende er op; dat, in.
geval van volksoproer, _Frankrijk niet zou i ' durven:". tusschenr
komen, daar Louis-Philippe aan een dergelijk optreden de
kroon (tankte. Men rekende or bp, dat een aanval op • Antwerpen het keken van een algemeenen opstand in het Vlaamsche gedeelte van het land zou zijn (98). De uitwerking dezer
plannén Was echter nog niet Ver govi. orderd. John Cockerill,
de groote nijveraar van Seraing, stelde voor _dei hand te leggen op Luik, wanneer- het gollandsche leger tot den' aanval
overging. Gen. Daine werd uitgekocht om den aanval der .
Hollanders te vergemakkelijken. Vervoes zot aan de beweging deelnemen (99). Het heele ontwerp liep 'op een sisser
uit. Toen de prins van Oranje den aanval begon, keerde de.
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stemming om. 'bij het volk„ dat de Hollanders te lir wilde.
Cockerill stond verlaten en machteloost,terwig valsche berichten over Fransche ;kuip de gemoederen ophitsten (100).
Of Daine woord -gehouden heeft,: kan men moeilijk uitmaken.
.VOortgaande op de biloote feiteni kan men zulks rdoeilijk
houden staan. Het achteruitwerpen en vernietigen van zip'
leger was stellig niet aan _Zijn maatregelen te wijten.. Wel
schrijft Leopold: Een deel van. het leger verraadde
het andere vluchtte »; doch de ,vraag is echter, indien: dit iiiet
veeleer een 'uitvlucht. was om de pijnlijke 'herinnering aan
die dagen (/0/) te verzachten, dan wel een vaststaande zekerheid.. De voorhanden zijnde documenten laten niet toe
de bewering, dat andere generaals, Tiecken en d'Hiane, Uit-.
gekocht waren te aanvaarden.
. Na •afloop van den tiendaagschen veld,tocht was de verwarring die in België heerschte, zoo groot(102), dat de koninger.
»ver dacht afstand te doen tvan den troon (103). Om zijn gezag
te redden, vroeg hij' dat een Fransche krijgsmacht. tijdélijk tel
zijner beschikking • gesteld zou worden en België, zou bezetten. « Deze krijgsmacht », zei *de « Moniteur 'Beige » van
31 Augustus '1831, « is noodig om 'de álge-meenei tust te h&
waren, om hel nationale leger te hervormen; kortom, .om
de protocollen uit te voeren » (104). Sir Robert Kdair,. gevolmachtigd minister van Engeland te Brussel, verzette zich
met nadruk, iooals dan ook • zijn onderrichtingen hem voorschreven, tegen het handhaven der Fransche troepen in
België. « Voor de eer en de veiligheid van den nieuw.m koning zei' hij, « kon het Engelsche goeverDement het .
wens nuttelooze verblijf der Fransche troepen in België niet
dulden. Mei de Frááschen om <zich 'heen,: zou Leopold gelijken op den Paus te midden van de Oostenrijkers; hij
moest weten, -dat zijn bitterste:vijandeu diegenen waren, die
de vereeniging met Frankrijk wilden, en -dat niets meer de
kr acht art die partij zou doen toenemen, dan d6 v‘.erlengfag
van het verblijf van Fransche troepen op Belgisch grondgebied » (105).
11:31
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• :Sir dair meldde, dat de Ministers beweerden zich niet
te 'kunnen verzetten tegen de FransChe bezetting, en dat zij
het niet wilden doen ook. ic Ik ben niet gewaar, dat (te jongste
gebeurtenissen bij hen of li1j anderen waarmede ik in bretrekking kiám, eenii'g _gevoel van schaamte of vernédering
hebbren.gewekt, of dat zij, eenig aider 2,volg hebben: dan han
pretenties en hun grootsprekerij` te vermeerderen. Ik zie geen
!moor van erkentelijkheid jegens de vijf Mogendheden, uitgezonderd voor Frankrijk en zelfs dit gevoel is, voor zover
ik kan oordeelen, gesteund op de hoop_ — zoo het daarin
niet eerder geworteld- is —. dat het verblijf der Franschen
in hun land hen in staat zal stellen aa i de Hollanders de
voorwaarden op te dringen, die zij willen » (106).
Toen de Fransche regeering begreep, -dat het bezetten van
Belgié door een Fransch leger onmogelijk kon voortduren)
nam zij" • haar roevlucht tot een maatregel, . waardoor het
Belgisch leger tot een onderdeel van het Franselíe gemaakt
•werd: Zij' stelde aan Ceopold Voor, hem Fransche .generaals
te zenden. om aan 't hoofd der álvisies en bk-igades (107).
te staan. De Belgische koning nam dit voorstel. aan. Den
15. September kondigde de «Moniteur Universa, Journál ofricht du gouvernement .Frangais », de lijst af van de generaals en hoogere officieren, die door Louiá-Philippe, waren
aangewezen, om de betrekking van inspecteur en organisateur
van het Belgische leger waar te nemen (108). Twee dagen
later bevonden zich reeds verscheidene Fransche officieren
te Brussel (109). Intusschen machtigde eerst den 17 Sep, •
tember(//0) een wet Leopold om een zoodanig aantal Vreem- de officieren in Belgischen dienst te nemen, .als hij nuttig of
noodig zou oordeelen in het belang van het land; de koning •
had verder de macht om vreemde officieren aan te werven,
die zonder hunne rechten in. hun vaderland. op te geven,
hunne diensten zouden aanbieden voor den duur van den
oorlog(111). Bij besluit van 23 September werd de Fransche
luitenant-generaal Billiard benoemd tot generaal bij de in114

fanterie Vanhet Ilegisch leger en tot algemeen opziener hij.
het 'tweede en derde jagersregiment en het eerste, tweede,
derde, vierde, zevende en twaalfde linieregiáient; de Fran«schen luitenant-generaal Gtundler in dezelfde bediening bij.
het vijfde, zegde, achtste, negende en elfde linieregiment en
by het vierde Jagers: de Fransche luitenant-generaal baron
.Picqueli tot generaal .der ruiterij: (112). Eienige dagen later
werd 'generaal .Niellon, oud-onderofficier id .Fraischen
dienst(113) benoemd tot opperbevelhebber oyer. Uost-. en
West-Vlaanderen.
De Generale Staf was op de volgende wijze« samengesteid.
Stafoverste van den Generalen Staf: de Fransche
tenantieneraal Desirez.
'I/ Gener aai van het geschut: de Fransche luitenant-gene.
raal alibi, die de rechter band was van den minister van
oorlog, Ch. DeBirouckere(114); en die eente maanden láter,
(20 Kei 1832) zelf tot minister van oorlog benoemd werd( 15).
- Of Generaal van het geniekorps: de Fransche veldmaarschalk Nempde.
41 Gèneraal van de ruiterij!: de Ftansche luitenaut-genezaal .111cquet.
.5f. Géneraals van het voetvolk: de Fransche luitenantgeneraals •Grundler en Billiard.
6/ Bevelhebber van het koninklijk hoofdkwartier: Hoton,
gewezen adjudant van generaal Grundler, weldra vervangen
door den Franschen officier -Motté(1f6).
71 Onderoverste van den Staf: baron Wisse (gehutenMaubeuige), oud-officier in Franschen dieast; na dm val
van Napoleon werd hij' met den bekomen graad aiáviaard
In het leger der Nederlanden, en in MI-ging bij, in Belgischen dienst over(117).
gf Eerste ordonnans-officier: graaf de Fourneatix de Cruquenhourg (geboren te Brussel); den 11 September 1808 werd
In de militaire school te Fontainebleau aanietioglen;
bij Waterloo streed hij in de Fransche gelederen; na den
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val van het keizerrijk nam, hij ontslag, bleet in Frankrijk •

wonen en keerde eerst in 't begin van 1831 naar
terug (118).
9.; Adjudant-generaal: d'Hane de Steenhuyse, Belg,
lof Wachtmeester-generaal: Rodenhach, Belg (119).
Zoo was de 'Generale Stil' samengesteld uit acht Franschen
en twee Belgen, die dan nog lagere rangen .bekleedden. Het
Fransche ministerie vöegde bovendien aan het Belgisch' leger
een menigte officieren toe, van onderluitenant tot kolonel,
zoo,gezegd om de Belgische troepen te- onderrichten (126j.
« Het schijnt », schreef de « Emancipation » (10 October 1831),
« dat er drie of vier Fransche kapiteins in elk ~ment
zijn »:(121). Zelfs in de burgerwacht waren Fransche offieieren( 122).
Omstreeks denzelfden tijd traden vele Fransche soldaten
in dienst bij 't Belgisch leger (123); ook kwam een commando sapeurs te Luik aan, die den kern moesten 'vormen Van
een talrijke afdeeling van dit wapen.
De Fl.ansche officieren werden door het Belgische goevertDement bezoldigd.; zij' behielden echter het Fr,anselie uniform, de Fransche kokarde en hun in 'Frankrijk verkrégeu
rechten en titels (124). Weldra werd er begoten, dat de lagere officieren het 'Fransche uniform en de "Fransche kokarde zouden afleggen: «die onderscheidingsteekenen zouden
eenige moeilijkheden kunnen veroorzaken », 3C &teef de
«Emancipation »•(10 October 1831).
Een wet van 1 October1 v:erklaarde, dat de koning kon
toestaan, dat er een zoodanige'vreemde legerafdeeligg, als hij;
.oirbaar zou achten, het grondgebied van het Koninkrijk 2ou
bezetten of doortrekken. Dlt had betrekking op het legioen
dat prins Murat zou vormen, om aldus het overgaan van
Fransche soldaten naar het Belgisch leger te verbergen(125).
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HOOFDSTUK X

De Fransche hulp. Indruk- op de
Conferentie te Londen. Voorstellen
van Frankrijk om België te
verdeelen.

L'Angleterre vit avec terreur une armée frangaise pénétrer en
Belgique et menacer Anvers. Palmerston et... lord Om exercèrent une pression vigoureuse... sur la France afin d'amener
la retraite de sas troupes. LetIt désir était partagé par Léo. pold, qui, après avóir sollicité le secours des Franga. Is, croyalt aussi que leur présence menagait son indépendance.
Corti et Buffin, Léopold 1, 76.

Louis-Philippe, heureusement .pour la Belgique, n'avalt tenu
aucun compte de ce contre-ordre du rol Léopold, dont on
jugeait au Palais Royal la conduite • inconcevable ». Le maréchal ne s'arrétera pas, déclara Sébastiani, ouvrir les
portes de Mons á coups de canon... Le gouvèrnement des
Tuileries Justitia... ce qu'écrivait, le 8 aofit 1831, le plénipotentiaire autrichien Wessenberg... • Les Frangais viennent
comme des libérateurs, mals 11 ne le feront pas pour rien. »
Terlinden, Histoire de Belgique I, 78-79.

Le Rol des Belgesm avait dans le Rol des Frangais bien
plus un protecteur qu'un allié. Voilá précisément ce qui était
grave et la froide raison de Leopold 1 ne lui dissimulait den
des périls de cette position diminuée qu'était maintena-nt la
De Lichtervelde, Léopold I, 64-65.
sienne.

ZOO de Belgen al spreken van een .« verraderlijken
overval » der Hollanders (1), dan kan dit slechts

een .bewijs zijn van hun verregaande zorgeloosheid
en hoogmoedig zelfbetrouwen.- Hunne beschermster,.
de Fransche regeering, werd niet verrast: Hel conflict had
tij reeds lang voorzien en de,.noodige vOorbereidinp,ien waren
sedert lang getroffen zooals blijkt uit het Volgende bevel,
den 23 Maart (1831) door generaal Belliard„ Frankrijks geVolmaehtipde te Brussel, aan den Belgischen generaal Niellon gegeven: '« Indien het Hollandsche leger" de Belgische
grens niet oversehrijklt, val dan vooral niet het eerst aan;
indien de- Hollanders over de grens trekken, -dan zal het
uwe taak zijn • hen door gedurige aanvallen te vermoeien,
ten einde hun opmarsch te vertragen; het is noodzakelijk,
dat het Fransche leger,- hetwelk «te. hulp zal komen, een kern
-van Belgische troepen vinde, welker bestaan. het vaststellen
kan. Zoodra eene. Hollandsche • legerafdeeling 'over 'de grens
zal getrokken zijn, zult gij mij hiervan kennis. gesr3n door
beden, aan wie gij eene rijke beloonin.g zult lielovart Deze
boden moeten elkander van 'uur tot uur opvolgen » (2).
:Het .antwoord van het Fransche Ouvernement op de
!Vraag om hulp van koning! Leopold was zooals ver wacht.
De brief om hulp kwami den 3 Augustus 's avonds te Parijs
aan en werd den 4 Alugustus te 5 uur des morgens aan
•Louis-Philippe overhandigd. Sedert twee 'dagen had het ministerie Casimir Perier •ontslag genomen; 'het trad weder op
en hield dadelijk een zitting onder vooriitterschap van den
koning, die het eerst 't woord nam":
« Ik heb heden morgen te 5 uur », zoo deelde hij' de •mi•
ulsters mede, « een brief van koning Leopold ontvangen, die
de hulp van Frankrijk voor België s-inroept. Laak ons geen
°ogenblik verliezen, indien wij niet willen zien, dat de onafhankelijkheid \rail België in het hart getroffen wordt door
cie verovering van Brussel, en «den ijzeren cirkel van ver.;
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sterkte plaátsen, die tegen Frankrijk .opgericht zijn, wederi •
gesloten wordt. Laat ons dus oprukken, om ons vaandel op
te steken tusschen Brussel en: het Hollanlsche leger ». Denzeilden dag verscheen een extranummer van den « Moniteur.
Universel k waarin de beslissing van de Fransche regeering.
aan Europa bekend werd gemaakt(3).
De Fransche dagbladen der uiterste linkerzijde beschouwden deze 'beslissing als het teeken tot een algemeenen
oorlog, die onvermijdelijk naar de vereeniging van België
met Frankrijk zou leiden(4).
Den 9 '.Atignátus overschreed het Fransche leger cie Belgische grens; en den "12 bereikten' verscheidene regimenten
Brussel. Zij: zonden terstond verkenners uit in de richting.
an Leuven, en bevonden zich weldra te Cortentierg, opi vijf,•
tien kilometer vani- Brussel, tegenover de Nederlandsche
"voorposten. Zonder de tusschenkomst vair het Fransche léiger,;
is het .zeker, dat de Nederlandsche 'driekleur den 13 Augustus in de Belgische hoofdstad zou -gewapperd hebben.
Het bericht van het binnenrukken van een Ft'ansch leger•
in Belgié had de gevolmachtigden der mogendheden in de
hoogste mate misnoegd. Onrnachtig .om -het arzonderlijk
grijpen van Frinkrijk te verhinderen, wilden zij h0 voldongen feit den minste e een mooien schijn» geven en, na twee
stormachtige zittiagen, stelden zij' een protocol op, dat het
binnenrukken der Franschen in België regelde. falleyrand
wilde ván de tusschenkomst een •zaálc maken, uitsluitend •
uitgaande van de Mogendheden van het Westen, doch der andere gevolmachtigden vooral von Billow • vetzetten er zich
krachtig tegen. De Pruisische gezant drong er op aan, dat de
gewapende tusschenkomst een algemeen-Europeesch karakter
zou dragen. De Conferentie vermeldde _bovendien in haar
protocol de mogelijke medewerking van de Engelsche vlot,
die onder zeil was, om te doen uitkomen, dat de bemiddeling
in naam van a! de grOote Mogendheden geschiedde. Eindelijk
eischte men van Talleyrand de belofte, • dat de FranácIte troe.
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pen terstond zouden terugtrekken, zoodra de Nederlanders
.op hun grondgebied terug getrokken; waren. Op die voorwaarden besloten de gevolmachtigden er toe te berusten; in
het « ofilierstebare », zooals Esterhazy het uitdrukte in een
brief van 21 Atigustus 1831 aan Metternich C5), en het bin-_
nenrukkeu van de Franschen in België te beschoa wen niet
als een krijgsvierrichting • van Frankrijk. ma-ar .als de • uitvoering vau een plan, waartoe de beraadslagingen der Conferentie geleid hadden (6).
liatusschen tGonde het Fransche goevernement en zijn yertegenwoordiger.
in Engeland, toen het- Franáche leger zich
in België bevond, zich weinig geneigd, om hun beloften vrijwillig na te komen. « De Franschen », had, Wes•enberg zeer
juist gezegd, « komen als bevrijders, maar zij i *don dit niet
voor nietE » (7). De «bevrijders » eischten inderdaad de .betaling van hun tnsschenkomst.
Het °ogenblik scheen, nu het.Fransche leger mester van
België was, gunstig om. aan de Mogendheden een verdeeling
er van oor te gtellen, De Fransche gezant wendde zich
eerst tot den gezant van Pruisen. Den 11 Augushis bevonden
beiden zich in de Roode Zaal van het. Foreign Officer wack,
tend op de komst der andere .gevolmachtigden, die daar
eene conferentie zouden houden. Talleyrand begon dadelijk.
over de Belgische kwestie en &I. tot -v:on &flow,. dat België,
zooals het nu was, niet zelfstandig kon zijn; dat Leopold
eeiit zwak persoon was, onbekwaam tot regeeren; dat de
Belgen een hoop laffe vagebonden waren, de onáfhatiketilk.
held onwaardig; dat ,de gevolmachtigden' in ongelegenhad
geraakt waren; die of het Fransche of het Engelsche ministerie zou doen vallen; want zoo de Vransche troepen terug
trokken, was het gedaan met ~ier, e zoo zij' het niet
deden, moest het E.ngelsche ministerie aftreden; dat de
eenige oplossing was de verdeeling; dat de zaak zeer eenvoudig was, indien Frankrijk, Pruisen en Nederland het
eens »aren, en dat Engeland wel gedwongen zou ziju, ge
121

noegen te nemen Met het tot vrijhaven verklaren. van -Antwerpen, Hij weidde over dit ontwerp, dat rijn lievelingsplan
was, • uit, tot zijn gesprek met von Billow afgebroken .werd
door de aankomst van de andere gevolmachtigden :8). Twee
dagen later schreef prinses Adelaide aaii .Talleyrand: « Thans
zoude alleen de slooping der -13elgische vestingen niet meer
voldoende zijn... Gij moet een schadeviergoeding vrèrkrijigen,
die de nationale eigenliefde en de 'openbare mdening in ons
land bevredigt » (9). Aldus blijkt het, dat Louis-Philippe het
volkomen eens was met zijt gezant: tegen eiken prijs moest
een vergrooting !van grondgebied voor Frankrijk bekomen
worden. Omstreeks denzelfden tijd stelde graaf •Sebastiank:
minister voor buitenlandsche zaken, aan von Werther, gezant
van Pruisen te Parijs, ivoor, een stuk van het B'elgischgéond-.
'gebied aan Frankrijk af te staan.
Pruisen zou ais vergoeding Luxemburg gekregen heb-,
ben (10). 'Als antwoord op de .« zonderlinge en wondertifke
voorstellen» van de. Fransche regeering , kwam weldra een
bilef uit Berlijn, waarin' de Pruisische reáeering nadrukkelijk
weigerde iets te doen buiten weten van -de drie andere 114o,
gendheden(12). Te Londen was von .Billow even beslist
geweest in zijn antwoord. Van het eerste °ogenblik af waar
schuwde hij Palmerston voor het voorstel van Talleyrand.
Eenigr dagen later verwittigde hij' evenèens baron Stockmar,
de vertrouweling van koning Leopold, die den 2'September
aan zijn vorst schreef: « Ik was zooeven bij von
de gezant van Pruisen; ziehier in 't kort de " hoofdzaak IrFau
ons onderhoud: Talleyrand spreekt hem dag en nacht over
een verdeeling van België, en doet alle moeite, om hem. te
overtuigen. dat, indien Frankrijk, Pruisen en Holland zich.
op dit punt verátaan, het gemakkelijk zal zijn de toestemming
van Engeland te verkrijgen, doon Oostende en. Antwerpen
tot vrijhavens te verklaren » (12).
Al de pogingen van Talleyrand leden echtor schipbreuk.
von B iilow antwoordde op de insinuaties van den Franschen

diplomaat, dat Pruisen niet in dien gedachtengang kon treden,
omdat het instellen van .een onafhankelijk en onzijdig België
hem de beste politiek. toescheen (13). Hij toonde aan lord.Griey
.den brief, dien hij na zijt gesprek met Taileyrandr naar Berlijn schreef, en de Engielsche minister verzekerde aan Stockmar, dat von Billow in dien brief de ierdeeling van België
in zoodanige bewoordingen afkeurde, dat hij., lord Grey,
het niet beter had kunnen doen (14).
Toen »Casimir Perier in de Kamer de zending van een
Fransch 'leger naar België meedeelde, had kil .gezeg,d-.« Frankrijk zal de vestingen weten te • slechten, .die tegen Frankriiik
zelf zijn opgericht door de Heilige Alliantie » (15). Sebasti.ani zou igèwild hebben, dat de bezetting van België door
de Franschen zou voortgeduurd hebben tot de algeineene
ontmanteling van zijn vestingen (16).. Talleyrand stelde voor
de Belgische vestingen te doen slechten door de Franschn
troepen (17j. Den 11 Augustus schreef 'hij aan prinses Adelaide « Maar daar onze krijgsbeweging toch niet zonder
eenig gevolg voor ons mag blijven, zouden wij,. dunkt mij,
van België en zijn koning de onvoorwaardelijke en- offibeleele
toestemming tot de ontmanteling der Vestingen moeten verkrijgen of afdwingen. Maarschalk Gérard zon deze overeenlamst gemakkelijk kunnen sluiten bijt het heengaan »(18).
Den 17 Augustus ontving po.-inSes Adelaide een nieuwen brief:
« Het schijnt mij toe, dat men zich rechtstreeks tot. koning
Leopold moei wenden. Een overeenkomst' tusschen beide
souvereinen gesloten, zou mij het meest geschikt lijken, om
ons uit de moeilijkheden tet redden *aarin wij: verkeerén.
Indien dus maarschalk. Gérard en• genet-3.ét1 Belliard • zich.
rechtsti eeks wendden tot vorst Leopold met de kracht. en
den spoed dien men bezigt voor een militaire overeenkomst, en indien zij hemi. zeiden: De terugtocht van onze
troepen hangt van die kwestiq, af, win den raad van uwe
ministers in, doe ons een; eed van geheimhouding zweren.;
wij en de liegeering te Parijs zullen het geheim onder ons
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-bewaren, en teekellen binnen. de. twee uren. -Gedane zaken
nemen *geen keer, en 'de Mogendheden zouden er zich wel.
in inoefen schikken zonder oorlog... » (19). • Louis-Philippe
volgde dezen raad en zond de Latour-Maubourg naar Belgié,
met de opdracht eene -geheime .overeenkomst aangaande de
vestingen met Leopold I te. sluiten(20).
. de Latour-Maubourg vereenigcle zijn pogingen -met die van,
generaal Belliard en slaagde er in, dor moreelen dwang frit
te oefenen, te. verkrijgen, wat het Fransche gouvernement
wengchte. De •uelenaere, Minister voor "Buitenlandsche Zaken van België Overhandigde de Latour etn schrijven, inhoudende dat koning Leopold, in overecnStemniing inet het
beginsel neergelegd in het geheim protocol van 17 Aptil,
toestemde in en zich bezighield met, in overleg met de Mogendheden,. op wier kosten de vestingen .grootendeels gebouwd
waren, maatregelen te treffen voor het .volledig slechten der
:vestingwerken van Charleroi, Mons, Doornik, Ath en Meenen (21). Deze vorm van overeenkomst was .door sir Adair
voorgesteld toen het onmogelijk' bleek eert .toegeven van
België te verhinderen, om aldus ten minste den schijn van
afzonderlijke onderhandelingen tusschen België en Frankrijk
te weren (22) Leopold 'bevestigde, door eigenhandig .sehrij.%.e.n.
aan Lours-Philippe, deze overeenkomst (3).
De openbere meèning in Engeland 'was eenstemmig in het
afkeuren van Leopolds 'besluit, dat de hulp van het Fransche leger inriep. Dit beroep. o0 Frankrijk deed (»nieuw de
vrees ontwaken. dat die Mogendheid haar evenwicht in Belgiè
zou vestigen. Lord Grey verwonderde er zich over, dat Leopold dergelijk besluit genomen had, zonder de Fingdsche
regeerin.g te raadplegen (24).
Van den dag af, dat het Fransche leger. de grenzen over.
getrokken was, hadc.len de Engelsche dagbladen, de « Times »
in 't bijzonder, in krasse bewoordingen den onmiddellijken
terugtocht van de Fl ansehe troepen geëischt. In 't Parlement
vergat men de zaak van de hervorming van het kies_stelsel,,
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om zich slechts met dc. ktuitenlandsche politiek bezig te .houden; slag op Slag werden' de ministers lastig gevallen met
Vrageil om inlichtingen: ‘.< Ik zie. Frankrijk reeds over &is
allen heernehen », zeide lord LanHclonderry, « 3k vrees;'
dat het op de Europeesche vraagstukken eei overwegenden
invloed vitcefent, die tot mi. toe altijkl we,ggelegd•kweest
voor de bedachtzaamheid en 'het- beleid. van En&É,land ».(25):
« Het Fransche goevernement », dus merkte PRitnerston op,
« moest er aan denken, dat, er even goed als in -Fránkrilk
ook "in Engeland een heerschende meening blijt het volk
bestaat, en . dat, hoewel die meeniug -niet zoo prikkelbaars
is als in Frankrijk, zij in sommige 'kluten, vooral in de
Belgische kwestie, uiterst gevoelig is, en dat- zij,. eens opgewekt; niet gemakkelijk tot kalmte is te brengen »'(26).M:en
moet in Bulwer's levenábeschrilvng van Pahnerston de brieven. lezrim, welke gewisseld werden tusschen het -1,..Öpfd van
het. Foreign Office en zijn gezant te. Parijs, om te oordeelen
over de krachtdadigheid, de standvastigheid, de vinnigheid,
waarmede Palmerston tot eiken prijs de ontruiming van
België eischte. Wat de slechting der vestingen betrof, de
Engelsche minister wilde er geen woord over hoJren, zok>,
lang België.. nog door 'de Franschen bezet was. Wij zullen
nooit dulden », schreef hij aan Granville, «dat Frankrijk ons
de wet voorschrijft met de wapens in de hand « Een
zaak is zeker », voegde hij • er bij, 4:name1ij1, dat de Franschen België moeten verlaten, of er zal over weinig dagen
een algeme.enen oorlog uitbreken »r27).
Tegenover deze krachtige woorden durfde de Fransche
regeering hare aanmatigingen niet staande houden. '« Mijn
bedenkingen », schreef lord Granville, « en de brieven van
Talleyrand, waarin er . op gewezen wordt, hoe . het met de
openbare meening in Engeland gelegen is, joegen hen (Feder
en Sebastiani) vrees aan en hebben ten gevolge gehad, dát
Talleyrand de opdracht ontvangen heeft, den onmiddellijken
terugkeer naar Frankrijk van twintig duizend Man, en "de
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achterwáartsche beweging van de overige troepen (30.000
man) naar het deel van België, gelegen tusschen Nijvel en
de Fransche grens, te .bevelen » (28)., De Conferentie nam
akte van dit besluit van Frankti* in een protocol van
Augustus. 'Maar de aanwezigheid van dertig duizend Fra'nschen in 13;e1igë bleef Pialmierston verontrusten (29).
Frankrijk elk voor w endsel te ontnemen, om' eene gewapende macht in België te houden, vorderde de Conferentie
onmiddellijk, dat Holland een wapenschorsing van zes
weken zou sliiiten, onder waarborg van Oe Mogendheden (30).
Het scheen dat de Franschen plannen koesteren om in
België" te blijven, en zelfs om Maastricht te bezetten (31).
Doch in een protocol \Tam 23" Augustus eischte de Con4
ferentie het terugtrekken van de Fransche troepen, zonder
evenwel een bepaalden termijn vast te stellen (32). Dit proi
tocol werd 'in Frankrijk zeer slecht opgenomen; Meui
. beschuldigde Talleyrand de belangen .van zijn land verwaarloosd te hebben en de verbittering tegen dezen diplomaat
was zoo groot, dat Louis-Philippe, zijne gewone behoedzaamheid veronachtzamende, hein, Zijn misnoegen te kneu
gaf in bewoordingen, die « den gezarit zijner keuze.» niet
spaarden: « Ik verlang, mijn waaide Prins », schreef hij.,
« U mijn gevoelen vertrouwelijk te zeggen over het protochl
dat gij onderteekend hebt. Indien dergelijke stukken, wat ik
heel goed begrijp, kunnen dienen om • het Engelsche- ka4,inet staande te houden, kan ik U toch niet verbergen, dat.
Jij van aard zijn, om mijne regeering tot val te brengen,
en bij ons alles weder op losse schroeven te zetten. De eer
,van Frankrijk, die mij is toevertrouwd, en die ook mitto
eer is, zijn veiligheid, waarvoor ik borg Sta, en die ook de
mijne is, alles vereetigt zich om; mij, te verbieden, mij
'door dat protocol igéboinden te beschouwen, indien niet
andere maatregelen de strekking er van wijzigen, en het
voor mijn ministers aannemelijk maken... Wat kan er, wat
moet er gebeuren, indien ik er toe over ga de geheele troes126

pienmacht naar Frankrijk terug te roepen ingevolge uw
laatste protocol?.... Holland houdt op 't dogenblik meer dan.
• honderd duizend man Op de been aan de grenzen van België en de Belgen hebben niets, in 't geheel niets, om tegenover -.ben te stellen... Werkelijk, mijn ~Me Prins, ik moet
het u met al de openhartigheid der vriendschap,: die mij
aan U. verbindt, `zeggen: ik kan niet begriffien, hoe die toestand van België, die vlag mijn regeering, en die van mij,
zelf, zoo geheel door UI uit het oog veéteiren is,- dat gij geen
bezwaar gemaakt hebt, om dat zonderlinge protocol te onderteekenen » (33) Frankrijk pooide 'zelfs de Engelschen
te overhalen Antwerpen te bezetteil om aldus .het terugtrekken der J.roepen te beletten (34). Eindelijk liet de Franitc'he regeering te Londen mededeelen„ dat het FranscNa
leger terug zou trekken. Zij vroeg alleen,: dit zoo te -mogen
ten uitvoer leggen, dat de laatste. Fransche soldaat eerst
den 30 September het Belgisch ffirondgebied zouverlaten(35). .
«Nooit », verklaarde Palmerston, « heb ik een moetilijger
taak gehad, dan om de Franschen er tos te brengen, België te ontriiimen.» (36). De oppositie-pers in Frankrijk was .
vert.ntwaardigd, dat het Fransche leger België verliet, zonder blijvende voordeelen te hebben! behaald (37). De militaire voogdij van Frankrijk, welke het Belgisch leger geheel
onu3achtig maakte, om zijn onafhankelijkheid tegen de °n.
dernemingen van deze mogendheid te verdedigen (38),
verontrustte in hooge mate het grootste deel der Engelsche
staatslieden. De koning van -Engeland had het inroepen
van de hulp van Fransche «ftfficieren door Leopold met
beslistheid afgekeurd (39); Lord .Grrey had verklaard, dat
België op die wij:Ze een Fransche provincie werd (4O) Den.
21 September N erklaarde Wellington, dien Guizot de merkwaardigste der merkwaardige mannen van Engeland
noemde, aan den Belgischen generaal Goblet, « dat door' het
aanwerven van vreemde officieren, 'die allen tot dezelfde
natie behoorden, de Belgische onzijdigheid geschonden
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was .» (41). Den IS Oktober schreef hij' aan Gobleti dat hij.
moest; volharden in zijne meening betreffende het toelaten
van Fransche generaals in het leger van Leopold 1(42).
« Van dit standpunt uit », •zegde hij o. a., «beken ik 13, dat
ik met leedwezen gezien heb, dat de gezant van Frankrijk
te Brussel (43), opperbevelhebber yan 't leger is, of, hoe
Zijn titel ook moge zijn,i inderdaad aan 't hoofd van het
leger staat. Ik herinner mij: te hebben gehoord van generaals
in dienst van koning Jozef" van Spanje. Maar zelfs In dit
geval hadden zij den dienst van Napoleon verlaten. Er was
er geen een .bij, die gezant van 'Frankrijk in Spanje was,
en zelfs geen een, die in Franschen dienst was » (44).
.Eenige dagen daarna, den 29 Oktober, kwam Wellington
in het Hoogerhuis krachtig opt tegen het opnemen in het
Belgische leger van •FransChe officieren, waarvan hij het
getal op- vier honderd schatte. « Met deze opmerkingen onder
uwe aandacht te brengen », aldus sprak hij', « ik slechts
ééni doel, namelijk te bewerkstelgg•n, .dat koning Leopold
iets beters zij dan een Fran.sche prefekt »'(45). Maar noch de
koning (46), noch zijn raadsleden namen de zoo verstandige
raadgevingen van Wellington ter harte. Zelfs in de ministerieele ..bureelen namen de • Franschen weldra de beste 'Slaatsen! in(4-7). België was, volgens cl.(;. uitdrukking van liet
Parijsche dagblad « Le Temps », een nauw verbonden aanhangsel van Frankrijk geworden (une annexe 1ntime de. la
France)(48), of zoo.als A. de Lam.artine het later in een
verslag ter Nationale Vergadering over den toestand van de.
Tweede .Republiek tegenover Europa zou 'iiitdrukken : « de
eene helft van het koninkrijk der Nederlanden vormt .die
onzijdige mogendheid, die, lot Frankrijks nut, België is geworden » (49). Ook Guizot kon eenige jaren later verklaren
dat de Fransche grens op zekere wijze' Moreel tot aan de
Schelde verschoven was. (« Que la frontière Française avait
été en quelque sorte moralement .reculée jusqu' â l'Escaut ».) (50). .
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Frankrijk oefende in België een ovetwegenden invloed en
een voogdijschap uit, .die in zekere Mate tegemoet kwamen
pan den wensch naar annexatie.
Het was zeker onmogelijk, tegeri.over zoo talrijke StemMen
van verzet, de denationaliseering van het leger nog verder
goor te drijven. Intusschen zou die voor de onafhankelijk.,
heid zoo gevaarlijke toestand een groot aantal jaren: vOleirtduren (51).
• .Noch den inval dei. Hollanders,. noch de iusschenkomst
van Frankrijk hadden de Belgische kwestie ook «maar een
stap nader tot een afdoende oplossing kebracht. Allèen was
er een moeilijkheid uit den weg geruimd; einde Juli had
de Conferentie ten gevolge van de Weigering van de Nederlandsche regeering om de .XVIII Artikelen aan te nemen,
de Nederlandsche en de telgische regeeringen uitgenoodigkl
opnieuw. te onderhándelen. Willem I .had er in toegestemd,
evenwel met voorbehoud van zijn recht, die onderhandeling
« door militaire middelen » kracht bij te zetten; de Belgische
regeering had geweigerd, eischende dat Holland vooraf zou
toetreden tot" de XVIII Aitikelen. Maar na den Tiendaagschen
Veldtocht herhaalde de Conferentie haar verzoek, en de Belgische regeering stemde er in; toe, deel te nemen aan :de
voorloopige onderhandelingen. Den 22 Augustus benoemde
de koning Van .de Weyer tot afgevaardigde bil de Conferentie met volmacht, om een •vredesverdrag te sluiten. Ta
bijstand van Van de Weyer zond de koning weldra zijn
vertrouwden Nriend, baron Stockmar(52), die spoedig inzag.
.dat een diepgaande verandering gekomen was in de ge..
fvoelens «der groote Mogendheden: deze- hielden zich nu
vooral bezig met de belangen van Noord-Nederland. Nauwelijks te Londen aangekomen, had Stockmar een onderhoud met Palmerston. « De Belgen », zeide hem deze minister,
« hebben ten duidelijkste getoond, dat zij' niet opgewassen Zijn
tegen de Hollanders. Zonder Frankrijks hulp zouden zij.;
'geheel en 'al verslagen zijn. De Belgen moeten dus even
1830-11-9

goed als -de Hollanders eenige eischen opgeven. Zif kunnen
geen aanspraak' meer maken op de voorwaarden, toegestaan
door de XVIII Artikelen... Indien de Belgen "liet willen toegeven, kan de Conferentie slechts • één houding aannemen,
namelijk zich onthouden en zeggen: « Welnu, laat de wapenen alleen beslissen Iusschen Belgen en Hollanders » (53).
Aan Van de Weyer verklaarde. Palmerston dat, aangezien
bet Koninkrijk 'der. Nederlanden, in 1815 tegen Frankrijk
gesticht, ongelukkiglijk uiteengevallen was, Engeland nu voor
plicht had Nederland op dergelijke wijze in te richten,
dat het kon als tweede verdedigingslijn dienen tegen het
gevreesde ,volk-(54).
De Pruisische regeering. met reden verontrust door het
binnenrukken van Fransche troepen in België, drukte ook
haar gezant op het hart, Holland niet zwakker te maken.
en in -geen geval Maastricht aan België toe te wijzen (55).
De Oostenrijksche gevolmachtigden waren van ~deel, dat
de gebeurtenissen van Augustus de Belgen verplichtten verscheidene eischen op! -té geven en zich inschikkelijktoonen (56). Eindelijk hernam Rusland, na de overgave van
'Warschau (8 Septemb:er 1831) en de nederlaag der Polen,
zijn vrijheid van handelen én kon krachtig voor den koning
van Nederland opkomen (57).
De Fransche regeering alleen was geneigd de seischen
van den Belgischen gevolmachtigde te steunen, hetzij. dat
zij nog aan een vereenigim in een meer Of minder verwijderde toekomst dacht, 't zij dat zij er belang bij had het
grondgebied te vergrooten van een staat, die geheel onder
haar invloed stond (8). Talleyrand legde zich gedurende
de laatste enderhandelingen bij de meening van Palmerston
neer, en ten slotte kreeg het gevoel van dezen staatsman
de overhand (59).
Den 3 September noodigde de Conferentie den gevolmachtigde van Zijne majesteit den koning der Nederlanden en
den Belgischen .gevolmachtigde uit, hunne denkbéelden mede
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te deelen aangaande de Middelen, om 'door een slotverdrag
een • eind_ te maken aan de moeilijkheden die gerezen waren
door de scheiding van Holland en België (60). De Hollandsche en Belgische vertegenwoordigers dienden bij Oe Conferentie« een reeks nota's in, dit -de argumenten bevatten,
waarop elk land zijne eischen steunde (61).
•. Den 26 September verklaarde de Conferentie, dat zij nu
vcldoende ingelicht was, en in de 'gegevens, die haar verstrekt waren, zou vinden « de middelen om 'een reeks artikelen op te stellen, die tot grondslagen van een slotverdrag
zouden kunnen dienen,' en voldoen aan de billijkheid, aan
de belangen van de partijen en aan die v,an Europa » (e).
Het nieuwe verdrag, dat genoemd werd het Traktaat der
XXIV Artikelen, werd den 14 Oktober vastgesteld.
• De XXIV Artikelen kunnen teru2lebracht worden "tot vim •
hoofdpunten:; ruiling van den helft van Luxemburg tegen
een, deel van Limburg, verdeelin.g van .den schuldenlast,,
vrije vaart op de Schelde en. op de binnenwateren die er in
uitmonden, en onzijdigheid van den nieuwen staat.
Ruiling van grondgebied. Overeenkomstig artikel' I zou
het. grondgebied van België bestaan uit de provincies ZuidBrabant, Luik, Namen, Henegouwen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen,. Antwerpen en Limburg, zooals zij' deel hebben
uitgemaakt van het Koninkrijk der Nederlanden, gesticht in
1815, met uitzondering van .de districten van . de provincie
Limburg, aangéwezen in artikel III en iy. Artikel Ir regelde
de kwestie van het Groot-Hertogdom LuxembUrg door een
verdeeling De Conferentie wees aan België toe het Waalsche
gedeelte (ongeveer 3/5 van die • provincie). Het' Duitsche gedeelte met de stad Luxemburg bleef in 't 13ezit van den
koning der Nederlanden, .als Groot-Hertog vtui Luxemburg.
Ter vergcieding van het grondgebied, op die wijei aán den.
.. koning der Nederlanden onttrokken„ verklaarde de Conferentie in art. III en IV, hem af te staan behalve de stad
Maastricht het .geheele .gedeelte van Limburg, gelegen aan
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den rechteroever van de Maas, zoowel als het Noordelijke
gedeelte van die pirdvincie met de steden Roermond en Venlo.
Indien de Conferentie aan BeILM een gededte van Luxemburg toewees, was 'dit niet, omdat zij den Belgen een hts,
Lorisch recht op het bezit ^van dit hertogdom toekende,
maar omdat 'de afstand van een gedeelte er van haar in de
gelegenheid stelde, door Nederland een schadevergoeding
in Limburg te geven, dat land een géheele afronding man
grondgebied te verzekeren (63).
Verdeeling van schuldenlast. Wat de verdeeling der schulden betrof, zag de Conferentie van de stelsels af, tot nu
toe voorgesteld (6*). Uit de tabellen, door de gevloilmachtigden der Nederlanden medegedeeld, die er de juistheid
van waarborgden, bleek, dat de schatkist van het koninkrijk uit hoofde van de staatsschuld, krachtens .-de laatste
begrootingen, door -dé Staten-Generaal goedgekeurd, Belast
was met een jaarlijksche rente van 27.772.275 gulden Nederlandsch; dat de jaarfijksche rente van de geheele schuld,
ontstaan gedurende de vereeniging, 10.000.000 gulden be..
droeg3. dat België 16/31 van alle belastingen en accifnsen
opgebracht had, zooals bleek uit een berekening, opgemaakt
Volgens de opbrengst der drie laatste -jaren der vereenigingg.
Dos zou België hebben Moeten betalen uit • hoofde van de
gemeenschappelijke schuld eene rente van 5.082.258 gulden;
maar daar de provincie Luxemburg en Limburg, die 'een
deel uitmaakten van de Zuidelijke provinciën van het Kou
ninkrijk der Nederlanden, ieder slechts voor -de helft aan
het Koninkrijk België zouden blijven, verminderde de Conferentie het bovengienoeáid bedrag met 32.258 gulden, en btacht
het op 5.050.000 gulden. In een memorie; dd. 26 September,
had de Belgische gevolmachtigde gezegde dat België in 1810
te betalen had een rente van 675.000 gulden, voor een
kapitaal van 27.000.000i eene som, die volgens de z. g. Oostenrijksch-Belgische schuld (65), berekend was. De Conferentie nam dit cijfer over, voegde er 75.000 gulden bij voor
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hek delgen van het deel van die schuld; waarvoor schorsing bestond, 'en • bracht dus de rente, die uit dien hoofde
ten laste van België kwani op de ronde som :van 750.000
gulden.
Biji•de inlijving van België bij Frankrijk werden de gewone
-schulden van eerstgenoemd land, uit leeningen voortspruitende, die regelmatig door de Staten waren. goedgekeurd,
of uitbetalingen voor zijn werkelijk beheer gedaan, omgezet
in inschrijvingen op het Grootboek der Fransche ..4ationale
,schuld en het is waarschijnlijk, dat gedurende de inlijving
andere leenin.gen in het bijzonder voor België gedaan werden. Doch een artikel van, het verdrag van Parijs (30 M.
1814), had Frankrijk ontheven van de schulden deri andere
landen, die op het Grootboek van het keizerrijk waren ingeschreven; die van •België werd bijgevolg ten laste van "het
Vereeni;gde Koninkrijk der Nederlanden gebracht; men moest
dus nu ook de Nederlandsche schatkist er van -ontheffeit
en ze overbrengen op conto van het Koninkrijk België.
De Conferentie stelde ze bij raming vast .0 eene rente van
2.000.00D gulden en bracht deze soit in rekening bij de
ivas. tstelling der lasten van den nieuwen staat.
Eindelijk legden de gevolmachtigden België de '.netaling
op van een rente van 600.000 gulden tot vergoeding van de
:voordeelen betreffende den handel en de scheepsvaart, die
zij te zijnen gunste zouden bedingen en Van de opofferingen,
die Nederland zich bij de scheiding getroostte; die voordeelen hadden ten gevolge .het vestigen van 'een :reeks van,
dienstbaarheden, die naar billijkheid' door geldelijke nellikkingen vergoed moesten woiklen (66). ".
Aldus bleef krachtens art. XIII van het nieuwe veffirag,
Van 1 -Juli 1832 at; België, uit hoofde van de verdeeling
der schulden, belast met een jaarlijksche rente van acht
millioen vier honderd duizend gulden •NederlandSch.
.Vrije vaart op de Schelde en de binnenwateren. Verschillende artikelen vei zekerden aan België het afvloeien van. de
133

Vlaamsche binnenwateren, de vrije vaart op de bevia:atbart.
stroomen en rivieren en • op _de kanalen; het recht door
Nederlandsch Limburg een weg of kánaal aan te leggen,
om het handelsverkeer tusschen België en Pruisen te ver,
zekeren.
Onzijdigheid. Artikel VII bepaalde «dat België een onafhankelijke en altijddurende onzijdige "slaat zou 'vormen, en
dat het gehouden zou zijn, die onzijdigheid te bewaren
tegenover alle andere staten » (67). Die korte en lakoniekiei

zin deed niet meer denken aan de breede en van welwil,
lendheid ;getuigende bepalingen van -26 Juni. De XVIII artikelen verklaarden inderdaad 't volgende: « België zal een
altijddurend onzijdigen staat vormen (art. IX); • zonder zich
in het binnenland.sch bestuur van België te willen mengen,
waarborgen de Mogendheden die altijddurende onzijd:kheid

zemel als de onschendbaarheid en de onaantastbaarheid
van België's grondgebied binnen de grenzen in het •huidige
artikel vermeld. Wederkeerig zal België gebonden zijn die
zelfde onzijdigheid te bewaren tegenover' alle staten, en op
gieenerlij Wijze hun uit- of inwendige rilst in gevaar te
lyrengen, terwijl het altijd het recht behoudt zich' tegén
eiken buitenlandschen aanval te 'verdedigen (art: X)». Terwijl dus in de voor1o6pigQ voorwaarden van Juni de
gendheden; België de onzijdigheid voorschriïvende, tevens
én die onzijdigheid én .ae onschendbaarheid .en de onaantastbaarheid van zijn grondgebied waarborgden, spraken de
XXIV Artikelen slechts van de onzijdigheid (68). De Con,
ferentie liet niet meer toe, dat er over het nieuwe ontwerp
van tractaat zou worden beraadslaagd, noch dat het verbeterd
of gewijzigd zou worden; zij legde eenvoudig zonder meer
de aanvaarding er van aan riartifen op en verbond zich de
uitvoering er van te verzekeren. « De Heeren gevolmachtigden van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden,
(de Heer ,gevolmachtigde van Zijne Majesteit Leopold), uitnoodigend de artikelen te teekenen. waarvan _boven sprake
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• is, doen de ondergeteekenden: opmerken: ....dat de Mogend.
heden de uitvoering er van waarborgen; dat, eens aange.nomen door beide partijen, zijl bestemd gn, om: woo- rdelijk
cvergenomen te worden in een rechtstreeks verdrag tus-4
schen Nederland en België; ...dat dit :verdrag, .dank zij' de
bemiddeling der Conferentie geteekend, onder den waarborg
der Vijf Mogendheden zal komen te staan; dat de artikelen;
in 'kwestie één geheel vormen • en niet mogen gescheiden
worden; dat zij aangeven de onherroepelijke eindbeslissingen van ‘de Mogendheden, die. eenparig 'besloten zijn ze
vollledig en algeheel 'te doen aannemen door de partij, die
ze zou verwerpen » (69).
De Belgische regeerin.g haastte zich het verdrag der X. XIV
Artikelen aan het oordeel der beide Wetgevénde Kamers te
onderwerpen, en daar het haar onmogelijk was te bewijien,
dat het zoo 'voordeelig was áls het land zou gewenschlt
. hebben, riep zij, om de goedkeuring te bekoMen, de noodzakelijkheid in, die sterker was dan. haar .wil. De .herinnering aan de nederlagen van Augustus drukte nog zwaar bp
(België; de beide Kamers onderwierpen, zich en namen, die
' van de Volksvertegenwoordigers, den 1 November, met 59
tegen 38, de Senaat terstond daarop mei 30 tegen P stein!men, een wet aan, die den koning *machtigde het verdrag
te teekenen(70).
Nederland daarentegen toonde zich weinig geneigd dit
voorbeeld Ie volgen. Het nadere« van het einde van den
wapenstilstand die den 29 Augustus onder waarborg van
de groote Mogendheden gesloten was (71), om tot 10 OktioS
her te duren, en die daarna verlengd was tot 25 Oktober',
vergrootte de nauwelijks verborgen ontstemming, die sedert
lang heerschtte tusscheii de regeering van Willem I' en ckg
Conferentie. -Toen sir Charles Bagot, gezant van Engeland
te 's Gravenhage, zooals hem opgedragen was, eenige dagen
N-66i 25 Oktober, inlichtingen vroeg aan Verstolk van Soes,
len, minister voor BUitenlandsche Zaken. van Nederland,
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omtrent de bedoelingen van de rageering met betrekking
tot den wapenstilstand, 'antwoordde de Hollandsche minister, dat de koning niet verplicht was fijn bedoelingen kenbaar te maken, en dat er overigens in de toenmalige
omstandigheden elk °ogenblik gebeurtenissen konden voor-!
vallen, die verandering 'zouden brengen in die, welke hij
medegedeeld zou hebben. Daar de Conferentie vreesde voer
vernieuwing van de vijandelijkheden, noodigde zij' de gngelsche regeering uit, een áfdeeling van de zeemacht naar de
Hollandsche kust te zenden, om handelend op te treden,
zoo het noodig was (72). Dit besluit -deed echter den tegenstand van het kabinet von Den Haag niet ophouden, dat
integendeel zijn verwondering er over uitsprak in eene nota,
gedateerd 7 November, en dienzelfden dag in een tweede
nota zijn algemeene bezwaren tegen het geheel der onderhandelingen uiteenzette, daarenboven verklarende, dat het
verdrag der XXIV Artikelen niet door Nederland aangenomen zou worden, indien het niet een zeker aantal wijzigingen
onderging, welke de heeren Falck .en van Zuilen gemachtigd
waren te bespreken. Dit was het niet, -wat de Conferentie
wilde; zij. antwoordde: « Dat noch de geest, noch de letter
'der XXIV Artikelen wijzigingen ondergaan konden, en dat
het zelfs niet meer in de macht der Vijf Mogendheden .stond,
om ook maar in eene enkele toe te stemmen, hoeveel voldoening het haar overigens ook zoude gegeven hebben, aan
de wenschen van de Nederlandsche regeering te gemoet te
komen » (73). Den 12 November trachtte de Belgische gevolmachtigde eenige wijzigingen in 'het protocol van 14
Oktober te verkrijgen. De Conferentie ^was onverbiddelijk.
Toen verklaarde Van de Weyer, « dat België onvoorwaar-.
delijk het nieuw traktaat aanvaardde en vroeg, dat de XXIV
Artikelen den vorm en de kraait zouden verkrijgen van een
eindverdrag tusschen de vijf Mogendheden en ZijneIfa.iesteit den Koning van België en dat België en zijn souverein... op die wijze onmiddellijk hun .01aats in de rij der
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erkende volken zoude innemen » (74). De gevolmachtigden
keurden dien eisch goed; zij' stemden er in toe een verdrag
met België te teekenen. Die toegeving zou echter van den
kant der verbonden vorsten het levendigste verzet uitlokken (75).
Den 15 November werd het eindverdrag getekend. Dit
verdrag nam de XXIV Artikelen] over, en bovendien nog
drie nieuwe artikelen: in het eerste waarborgden de groote
Mogendheden aan België de uitvoering van gi de artikelen
van het verdrag: het tweede beloofde Vrede en vriendschap
tussaen de groote Mogendheden aan den eenen en Zijne
Majesteit den Koning van België aan den anderen 'kant.
Daar eindelijk de Conferentie van Londen, daarin verschillend van een Congres, slechts een bijeenkomst was van
gevelmachtigden, wier beslissingen door de wederzijdsche
souvereinen moest goedgekeurd worden, voegde het 'laatste
artikel er aan toe: « Het huidige vèrdrag zal bekrachtigd
worden, en de bekrachtigingen zullen uitgewisseld worden
binnen een tijdstip van twee maanden, of, zoo mogelijk,
vroeger » (76).
De koning der Nederlanden weigerde echter zijn toestemming aan de XXIV Artikelen., In zijn memorie verklaarde
hij, zich te houden aan de « grondslagen der scheiding »,
waaraan zijn toetreding het karakter van een wederzijdsche
verbintenis had gegeven(77)..'Willem bleef bij zijne opyatting, reeds vroeger uitgedrukt in zijn naam door sekretaris
van staat, de Mey van Streefkerk aan Verstolk, in antwoord
op het advies om tot een overeenkomst te komen, te weten
dat er redens waren « om in geenen deele af te wijken van
het oogmerk, waarmede de onderhandelingen! (te Londen)
zijn begonnen, en dat geenszins is geweest de geheele oplossing van het rijk der Nederlanden, maar wel het aanbrengen van wijzigingen in de bestaande orde van'zaken„
en het verkrijgen op veranderde grondbeginselen, van dezelfde resultaten, waarvan het denkbeeld ten jare 1814,• de
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stichting van het rijk heeft ten gevolge gehad » (78): Alan
deze denkbeelden- zou Willem I vasthouden tot 1838'.
De weigering van Willem -Was oorzaak dat Oostenrijk,
Pruisen en Rusland vefscheidene maanden wachtten het
verdrag van 15 November te bekrachtigen. Wat de Fransche
regeering betrof, deze weigerde eveneens het verdrag goed
te keuren -- echter om andere redenen, want Louis-Philippe
wensehte Talleyrand geluk met de -bekomen uitslag, en
berg, die geen .politiek mandaat bezat en dan: bok klaarder
spreekt, schreef: « De scheiding van België. en Holland ver.
brijzelt een sterke oorlogsmachine, op onze grenzen opgericht, en op de me-eit kwetsbare punten. Dit is uw werk » (79).
Men herinnert zich, dat Leopold overeenkomstig het bei,
ginsel, neergelegd in het protocol van 17 April, beloofd had
om in overeenstemming Met de Mogendheden, op wier kosten
grootendeels de Belgische vestingen gebouwd warén, maat.,
regelen te nemen Voor de geheele ontmanteling van Charleroi, Mons, Doornik, Ath en Meenten. De koning gelastte
generaal Goblet, gewezen Minister van "Oorlog, naar Londen
te vertrekken, om met de vier Mogendheden over de Slechting van de !vestingen te 'onderhandelen (80). Den 14 'December werd tusschen generaal Goblet en de vier Mogendheden een verdrag gesloten, Waarbij; de vestingwerken van
Meenen, Ath, M.ons, Philippeville en Mariembourg aangewezen werden, om afgebroken le worden (81). De Fransche
regeering was zeer ontevreden over die overeenkomst: ten
eerste omdat zij Charleroi en Doornik liever dan Philippeville en Marienibourg ontmantelen zag; en ten tweede dewijl
volgens den tekst van artikel 1 de 7Mogendheden Zich een
soort van suzereiniteit over België schenen aan te matigen,
door de ontmanteling van genoemde vesten te bevelen. 'Talleyrand kreeg opdracht van de Mogendheden te verkrijgen,
dat zij dé conventie zouden wijizigen ()P,' die twee punten,
en het kabinet der: Tuilerieën; voegde er bij', dat het de
bekrachtiginf; van het tractaat Van 15 November 1831 zou
,
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uitstellen, totdat voldoening gegeven was aan Frankrijks
wenschen(82). Den 16 December schreef .Louis-Philippe, dat
hij de ontmanteling van Philippeville 'en Marlembourg als
een beleediging beschouwde, omdat ti Fransch geweest waren. «Men- kan het niet ontveinzen », zegde hij, « dat "de
afstand van die vestingen een bloedige wonde .blijft voor
onzen nationalen trots» (83).
Tall.eyrand verzon toen een zondering middel, om het
geschil in der minne bal te leggen; hij stelde nanielijk voor •
Philippeville en Mariembouri aa- n Frankrijk af te staan.
« Neen », antwoordden bijna tegetilijkertijid lord Paimeráton
en baron von Billow, « dan- verkiezen wil den oorlog» (84).
Frankrijk bleef zich echter verzetteni tegen de ontman- .
teling van Mariembourg en Philippeville, daar het nog)
steed3 de hoop koesterde eens .de hand op die vestingen te
leggen. « De vestingen, die in België blijven bestaan », schreef
Talleyrand, aan Casimir Per'ier, « zullen in puin vallen .of
binnen een zekeren • tijd ons eigendorn worden »rso. -De
Fransche regeering werd in haar tegenstand gesteund door
Leopold I, 'die nochtans niet onbekend kon zijn met het
voorstel van Talleyrand, evenmin als met de Veroveringszucht van alle partijen in Frankrijk. Uit eigen belang, wilt
een huwelijk met een dochter van Louiá-Philippe. zijn wankelenden troon moest redden, en hij dit huwelijk zoo spoedig
mogelijk wenschte voltrOkken te zien,. wilde hij aan den
Franschen koning; volgens zijn eigen verklaring,' geen enkele reden tot klargen over zijn persoon geren (86). «ik b.a
van oordeel », schreef hij aan generaal Goblet,. « dat de
Fransche regeering..., die zich inl. zeer moeilijke omstandigheden bevindt, verdient, dat men 'haar met . de -meeste
voorkomendheid behandele » (87).
Leopold I had Louis-P:hilippe ingelicht over het gehit .
der te ontmantelen vestin,g.en, alsmede over de moeilijkheden,
die hij bij. de Conferentie ontmoet had. >raar zijt uitleg
voldeed de Fransche, regeering niet. Sebastiani die 'het ka139

binet van Brussel beschuldigde schijnheilig> zwak en dubbelhartig te zijn, verklaarde dat het -Fransche ministerie het
.tractaat van 15 November 1831 niet zou bekrachtigen, indiende Belgische regeerin.g hare goedkeuring hechtte aan- de
uitbreiding van de overeenkomst betreffende de vestingen.
Talleyrand §chreef de uitbreiding van de oivereenkomst tot Mariembourg en Philippeville toe aan Belgische kuiperijen. LouisPhilippe schreef eigenhandig. aan Leopold I ben brief wil
bitterheid (88). Leopold, die Frankrijk, wat het ook kostte,
tevreden wenschte te stellen, verbood aan zijn gevolmachtigde, de bekrachtiging al te geven zonder uitdrukkelijk bevel:
hij' droeg hem bovendien • op een nieuw artikel voor te stellen,. waarin gezegd werd, dat de gevolmachtigden der vier
Mcgendheden op zijne voordracht ei in toestemden, de
ontmanteling van Philippeville en Mariembourg uit te
stéllen (89).
Lord Palmerston, -die twee dagen te voren aan Goblet
geschreven had, om de uitwisseling der ratificaties te. bespoedigen, verborg zijne groote ontevredenheid - niet, toen .
hij die onverwachte mededeeling • van Leopold I ontving:
Hij waai schuwde kortaf Goblet, dat aan dergelijke stappá
geen gevolg kon gegeven worden, en zonder de minste omzichtigheid gaf hij lucht aan zijne toenemende verbittering
fegen de Fransche regeèring. « Prins de Talleyrand en graaf
Sebastiani », zegde hij, « moeten leeren, dat zij niet fileer de
tolken zijn van den heerschzuchtigen wil van- een Napoleon,
en Louis-Philippe moet ook weten,, dat de lauweren ‘;an.
Valmy en .1-qpiappes geene vrees kunnen aanjagen aan gewei
Europa » (90). Doch in stede van rekening te houden met
de 'billijke verontwaardiging van Palmerston, ging 'Leopold
voort met de bekrachtiging --uit te stellen, en drong er op
aan, nieuwe riogingen aan. tel wenden, om Frankrijk. 'voldoening te geven.. « Ik verlang vurig », schreef hij i dd. 22
Dec. 1831 aan Goblet, dat eene wijziging aangebracht worde
in de bepalingen omtrént Mariemhourg en Philippeville.
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Ik geloof, dat het eene daad van rechtvaardigheid zal zijn
tegenover Frankrijk, dat gekrenkt werd._ Men moet dus
álles. in het werk stellen om te. verkrijgen, dal die vestingen
niet ontmanteld worden... Wij mogen buiten het volgende
niet gaan: wij zijn bereid om de vestingen te ontmantelen,
die door Frankrijk worden aangedUid, maar *V hebben de
macht niet, om de andere Mogendheden daartoe te dwingen » (91). Eindelijk stelde Leopold .1, •met voorafgaande.
goedkeuring van Louis-Philippe, aan de Conferentie. een
iverklarende nota voor, die het kabinet der Tuilerieën voldoening gaf, en die door de vier Haven werd aangenomen.
Deze verklaarden den 23 Januari 1832, dat de bepalingen. der
Conventie van 14 December 1831..f niet anders konden en
moesten verstaan worden, dan onder voorbehoud van de
volledige en algeheele soriuvereiniteit van Zijne Majesteit den
Kening van België over de vestingen in gezegde overeenkomst aangeduid-(92). Het Fransche kabinet kreeg evenwel
zijn 'zaak niet gewonnen, wat betreft Philippeville en Hari.em bourg (93),
Eenige dagen na de aanvullende verklaring van 23 Januari 1832, wisselden de gevolmachtigden van Frankrijk,
Groot-Britanje en België de bekrachtiginged van het verdrag van 15 November uit. Korten tijd nadien gingen dei
gevolmachtigden 'der drie overige Mogendheden, die nog
gehoopt hadden de toestemming van koning Willem te verkrijgen tot het verdrag van 15 November, .over tot. het uitwisselen der bekrachtiging; die van Oostenrijk en Pruisen
den 18 April 1832; die van Rusland den 4' Mei. Frankrijk
en Engeland hadden het verdrag onvoorwaardelijk bekrachtigd; niet alzoo echter de .andere Mogendheden: Oostenrijk
teekende onder voorbehoud van de rechten van den NoordDuitschen bond in de kwestie van Luxemburg; 'Pruisen
maakte hetzelfde voorbehoud en ook dat er nog wijzigingen
en verbetelin,gen aangebracht zouden .moeten worden bij...de
,eindregeling tusschen Nederland en België in de art. IX.,
.XII en XIII (94).
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HOOFDSTUK XI

Huwelijk van Leopold 1. De Conferentie van Londen onderbroken.
Inname van de citadel van
Antwerpen.

Le prince de Saxe-Cobourg, sujet anglais, qu'ils (les doctrinaires) francisèrent par son mariage avec une des filles de
De Potter, Souvenirs personnels 1, 259,
Louis-Philippe.
Les effets - du mariage de Léopold se firent bient6t sentir á
la Conférence.... L'Angleterré ne croyait pas possible que
Louis-Philippe détronát son gendre... néanmoins on exigea
que l'armée frangaise ne passát point par les places fortes....
et lorsque... Anvers, après uné résistance héroique, fut enlevée
aux Hollandais, on chercha á renvoyer inmédiatement les
Frangais chez eux.
Corti et Buffin, Léopold 1, oracle politique de l'Evrope, .94-8S,

Ce n'était -pas á la France que la Belgique devait la liberté, mafs á l'Angleterre,qui agissait dans son int érêt personnel...
Elle fut réalisée par l'Angleterre en dépit de la France, qui
se plia enfin á l'inévitable, et en acceptant le mariage de
Léopold avec la fille de Louis-Philippe, sauva en Belgique
de son influence ce qui était possible.
Corti ei Buffin, Léopc1.1 1, 'i"„

OOR Leopold I werd een echtverbintenis .met het
huis van Orleans zeer verlangd. Daar Louls,
Philippe er echter .groot belang bij had de voorstaanders .der annexatie naar d:, oogen te zien,.
stuitte het huwelijksplan op vele moeilijkheden, welke soMs
ernstigen twijfel aan de verwezenlijking er van deden ontstaan. Prins de Talleyrand was een der heftigste tenstanders; hij raadde -het af, omdat hij in de echtverbintenis
van Leopold met eene prinses van Orleans de versterking
zag van de Belgische onafhankelijkheid (1).
Ondanks al zijn ongeduld, om met Louis-Philippe een
Samenkomst te hebben, welke om hare beteekenis in Europa
veel opzien zou baren, was het niet zonder vrees, . dat
Lecpold kon besluiten, België gedurende eenige dagen te
verlaten. Compiègne scheen hem te ver, en hij, zou wel geWenscht hebben, dat Louis-Philippe een andere, plaats zou
gekozen hebben, dichter hij de Belgische grens. « Er zou
hier groote schrik ontstaan », schreef hij, den 2 Mei 1832
aan Le Hon, « indien ik naar Coinpiègne ging » (2).
Later .verklaarde hij, dat de .samenkomst te Compiègne
niet plaats kon grijpen, tenzij, Louis-Philippe maarschalk
Gérard or. generaal. Saint-Cyr naar Brussel wilde zenden(3).
Ten laatste ging hij toch naar Compiègne. Hiji had daar den
29 Mei 1832 met Louis-Philip.pe .een onderhóud, waarin
hei huwelijk besloten werd. De « M:oniteur Beige » vb.n• 4
•Jun 1832 kondigde het groote nieuws officieel aan (4).
De venulling der belofte, te Compiègne afgelegd, zou
echter vele hinderpalen ontmoeten. Louis-Philippe kon er
niet toe besluiten den dag van het huwelijk te bepalen,.
niettegenstaande het -.herhaald verzoek vn Lèopold, die 'den
16 juni aan zijn gezant te Parijs sèhreef: «-De Belgische
• kwestie moet in een tijdruimte van twee -maanden geregeld.
zijn. Dit is zoowel in het belang van Frankrijk en van LouisPhilippe als in het mijne »•(5). In de laatste dagen ván. Juli
1830-1140
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was er nog niets beslist en Le. Hon moest al zijn invloed
gebruiken, om de partij te bestrijden, die .de door Leop.old
WO vurig gewenschte echtverbintenis wilden. Uitstellen (6).
Eindelijk, den 9 Augustus, huwde de koning van België
op het kasteel te Compiègne prinses Marie-Louise d'Orleans,
oudste dochter van den Franschen koning. Louis-Philippe
stemde in deze verbintenis toe, omdat hij rekende dat zij,
den invloed van Frankrijk in België zou bevestigen. Duitscber geboren, Engelschman geadopteerd », Zoo drukte zich
Guizot uit, die een der sprekers der regeeringspartij was.
en spoedig minister zou wol-. den(7), « werd Koning Leopold
.Franschman door maagschap, toen hij, tot gemalin koos
prinses Marie-Louise, oudste dochter van Koning Louis Philippe -» (8).
Het vefilrag van 15 November 1831 had geen einde gemaakt aar. de Belgische kwestie,. die nog tallooze moeilijkheden, lange en _pijnlijke onderhandelingen aan Europa
bezorgde (9). Na de uitwisseling der ratificaties, had de
Coriferentie, in haar protocol van 4 Mei 1832 verklaard: «.dat
de gevolmachtigden bijeengekomen waren met het doel, de
middelen te -beramen, die de vijf Mogendheden moesten gebruiken, om tot. de uitvoering van het 'verdrag van 15 November te komen », en « dat dit verdrag beschouwd moest
werden als de onveranderlijke grondslag voor de scheiding,
voor de onafhankelijkheid en voor het grondgebied van
België ». Zij sprak vervolgens als haar nieening Uit, dat het
haar plicht «was, krachtens die bepalingen, tusschen. den
koning van België en den koning der Nederlanden, een
eindverdrag tot stand te brengen; bij de onderhandelingèn
daarover zou Zij: alle moeite doen om, door minnelijke
schikkingen„ de moeilijkheden, die tuáschen beide partijen
zouden kunnen rijzen, uit den .weg te ruimen (10).
Het kabinet van Brussel stelde elke verdere onderhandeling
afhankelijk van de voorafgaandelijke ontruiming van hef
Belgisch grondgebied, en had zijn vast *besluit hieromtrent
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reeds neergelegd in een nota van 11 Mei. Toen er verschil
van meening ontstond over die nota tusschen Van de Weyer,
die op de nadeelen er. van wees en De lifuelenaere„ minister
voor bUiterilandsche zaken, die zich beriep op ae plechtige
verplichtingen, welke hij ;,,:.enover de Kamers op zich ge-nomen had, koos .hèt kabinet de zijde van den minister. Bil
besluit van 26 Mei werd generaal Goblet benoemd tot buitengewoon gevolmachtigde te Londen, om in plaats van Van
de. Weyer, te onderhandelen, daar de laatste afgekeurd was
door de Kamers ("1/). Den 1 Juni overharidigde Goblet aan
de Conferentie een nota van dezelfde strekking als die van
11 Mei. Hoewel deze laatste teruggenomen was, had zij, de
oogmerken. van de Belgische regeering gediend, daar zij,
ten gevolge van een onbescheidenheid, in de meeste dagbla;
den van Europa verschenen was (12).
De gevolmachtigden van Willem I hernieuwden den 7 en
29 Mei hun vorige bezwaren tegen de XXIV Artikelen; zij!
verklaarden, dat iij met grooten spijt zagen, dat de Conferentiel geneigd was het verdrag van 15 November te hèschouwen als den onveránderlijken grondslag visjo.r de
scheiding, de onafhankelijkheid, de .onzijdigheid,.en de regeling van het grondgebied met nelgié, terwijl zij in hunne
meening volhardden, dat het feitelijk in strijd was met b1lage A van het 12e en 19e protocol, die de verhouding van
den koning tegenover de vijf Mogendheden had vastgesteld.
Zij verzetten zich eveneens tegen de verplichtingen, welke
de Conferentie hun souverein wilde opleggen, nl. in geen.
geval den wapenstilstand te" verbreken, die sedert 25 Oktober niet vernieuwd was. *at betrof het heropenen der
onderhandelingen, zij' konden er niet in toestemmen dan volgens het grondbeginsel en binnen de grenzen van hun volmacht, dat wil zeggen met de vijf Mogendheden en niet rn.let
België 3). De laatste zin van hun antwoord luidde als
volgt: « De nota, welke de Conferentie den I Januari tot
ondergeteekenden heeft gericht, geeft hun een nieuwe reden,
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om te ,gelooven aan den gelukkigen afloop der onderhan delingen, op dien grondslag heropend. Zij. laat gunstige -uitleggingen en verbeteringen -toe vari verschillende der XXIV
Artikelen, welke de Nederlandsche regeering •onaanneemlijk
heeft geoordeeld, en hetzelfde stelsel van wijzigingen, toegepast 'op eenige andere punten, zou leiden tot het zoo- ge
.wenschte einde van deze onderhandelingen, en tot het sluiten van den alKetneenen vrede ». .In de. itota van 29 Mei
brachten de flollandsche gevolmachtigden bovendien de
Conferentie in .herinnering het ontwerp van verdrag door hen
den 30 Januari 1832 te een . uur 's Middags aan; lord. Palmerston overhandié.d.(14). De Conferentie zag zich toen verplicht te verklaren,. waarom zij dit ontwerp niet in overweging had genomen. Dit deed zij den 10 Juni. Uit die
verklaring bleek, dat zoo de Conferentie niet over het Hollandscbe ontwerp had beraadslaagd, daar" zij het terecht
of; ten onrechte het karakter van een • vertrouwelijk , stuk
toekende, de groote Hoven, te Londen vertegenwohirdigd,
toch niet het Haagsche kabinet onkundig gelaten hadden
van 'het feit, dat zij het als uitgemaakt on. aanneembaar
beschouwden (15). De Conferentie antwoordde •daarenboven
den 11 Juni: « dat de vijf Hoven, in geen geval, de verbintenissen tegenover België en zijn sonvetein aangegaan, zouden uit het 'oog kunnen verliezen ». Zonder twijfel moesten
er onderhandelingen plaats hebben; zij waren noodig en
sedert. meer dan een maand strekten alle pogingen van de
Conferentie er toe die tot stand te brengen; tusschen. Holland en België moesten al de schikkingen in der minne getroffen worden; het protocol nr 59 van 4 Mer steldei door
middel van uitsluitingen vast, over welke punten alleen die
schikkingen .mochten loopen. Dit was de eenige inschikkelijkheld,. die de Conferentie aan den koning der Nederlanden
kon bewijzen, en zij wenschte, dat hij er binnen- zeer korten
tijd gebruik van zou maken, daar een nieuw. uitstel « ernstige
nadeelen, die het niet meer aan haar stond te verhinderen,
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. kenden teweeg brengen ». Tegelijkertijd deelde zij aan • de.
heeren Falck en van Zuilen een ontwerp van verdrag mede
in drie artikelen, tusschen de groote Mogendheden en den
koning .der Nederlanden, bestemd om de 8 artikelen van •
21 Juli 1814 te vervangen en waaraan zou toegevoegd wonhet verdrag van 15' November, dat onmiddellijk omgezet zou worden in een traktaat tusschen Holland en
België, geteekend door .de gevolmachtigden van die twee
Mogendheden, onder waarborg der Vijf Hoven. Een ander
btiftoegsel hield ter. verklaring van dit van 15 November,
drie artikelen in, waarin het beginsel was. neergelegd en
het onderwerp omschreven van rechtstreeksche onderhanlingen tusschen Holland en België; deze moesten loopen
over de ten uitvoerlegéing van art. IX en XII en de kapiHtalisatie van de jaarlijksche rente van 8.400.000 gulden.
laar die onderhandelingen zouden eerst geopend worden
na de ontruiming van het wederzijdsche grondgebied en
intusschen zou de vrije vaart op de stroomen en rivieren,
die Holland en België scheiden of .er tloor stroomen, onder.
worpen.blijven aan de rechten en tollen, die toen van weerskanten geldig waren (16).
Al deze voorschriften werden aan generaal Goblet, ge-,
volmachtigde van België,. medegedeeld, die ze ongetwijfeld
in overeenstemming vond met het stelsel, dat hij in opdracht
'had door te drijven; want volgens het eerste dei l drie verklarende artikelen moest de voorafgaande ontruiming vá6r
20 juli volbracht zijn (17).
Bil de laatste mededeelingen van 11 Juni aan de gevolmachtigden van de Nederlanden, lia:d de Conferentie het
kabinet van Den Haag aangemaand om deze vraag te he
antwoorden: « Verondersteld dat België het ontwerp van een
rechtstreeksche schikking tusschen beide landen (neergelegd
in 'de verklarende artikelen) goedkeurde, zou. dan dit ontwerp, 'alsmede dit van een overeenkomst tusschen de vijf
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Mogendheden en den Koning der Nederlanden., de toestemming van Zijne Majesteit der Nederlanden: verkrijgen?»
De Nederlandsche gevolmachtigden antwoordden den
90 Juni . op de nota van 1.1. Juni, op de ,vraag hierboven aangehaald en, op de algemeene 'aanmerkingen Van
de Conferentie. -Zij. brachten daartegen uitgebreide :opmerkingen in over den gang der 'onderhandelingen sedert
4 November 1830, over het voorbehoud, onveranderlijk door
den koning gemaakt, over de beteekenis en de kracht van
zijn toestemming in de grondslagen van scheiding. « Nooit
zeiden zij, « was er vooraf een beslissing genomen over de
toekomstige • souvereiniteit van 'België, noct bil de iSepaling
van de grens met bet oog op den wapenstilstand, noch bij:
de kwestie van de Belgische Vlag; na het protocol van 20
December 1830, zoowel 'vóér als ná de aankomst van prins
Leopold in de Zuidelijke provinciën, dit is steeds, had de
koning der Nederlanden de Conferentie -.het recht. ontkend
het koninkrijk te vet deden en uitdrukkelijk. zijn rechten en
die van zijn huis op België voorbehouden » (18). De koning
weigerde ook 'de XXIV Artikelen aan te nemen; I* • bracht
zeer gegronde opwe r pingen -tegen die verklarende -artikelen
in;,- hij vond het in strijd met zijne waardigheid, dat. de
.eerste ondeaandelingen waarvan deze den grondslag vaststelden, geopend werden op Belgisch grondgebied; hit achtte
de ontruiming. van 'de door hem bezette plaatsen. onaannemelijk, voordat de voorwaarden voor de scheiding waren.
aangenomen; Maar ten slotte. stemde hij' toe in de schikkingen van 15 November omtrent de grensscheiding en in vele
.andere bepalingen van hetzelfde verdrag, terwijl hij[ een
tegenontwerp aanbood van 21 artikelen, bestemd om woordelijk overgenoMen te worden in een verdrag tusschen. de
vijf Mogendheden en het koninkrijk'. der Nederlanden (19).
De Conferentie verklaarde den 10 Juli het ontwerp van den
koning der "Nederlanden onaannemelijk.. Intusschen achtte
zij het behoorlijk ,de vredelievende bedoelingen, die het ka150

binet van den Haag dit voorstel in de pen gegeven hadden,
te beantwoorden met een concessie betreffende de ontruin
ming; zij' deelde .dit in de 'volgende .béwoordingen aan
Nederlandsche gevolmachtigden mede:
« Dé ondergeteekenden doen den Nederlandsche gevormachtigden weten. dat zij in het eerste der toegevoegde ar-.
tikelen tegemoet gekomen zijn aan hun aanmerkingen op
den aanvankelijk-vastgestelden termijn 'voor de ontruiming
van het wederkeerig grondgebied, en in het vierde artikel
aan hun verzoek; betreffende de ophelderingen, opgenomen
in de memorie van de Conferentie' van Londen, dd. 4 Januari (20).
• Vijftien dagen later, den 25 Juli, antwoordden de Nederlandsche ge‘olmachtigden op die mededeeling door middel
van een nota, waarin zij' de voorstellen van 30 Juni rechtvaardigden, een nieuw ontwerp v:an: het artikel over de
Vi-ije vaart op de rivieren aan de goedkeuring der Collie-.
rentie onderwierpen) concessies deden wat betrof den handelsweg door Limburg en nota namen van de verandering
ten opzichte van de voorafgaande ontruiming. « Het Nederlandsche Hof wenscht 'zich geluk geheel in overeenstemming
te zijn met de Conferentie op een belangrijk punt, namelijk:dat de eisch tot ontruiming van het Belgisch grondgebied,
vt5Ör de uitwisseling ,der bekrachtigingen van een verdrag
met den 'koning, in tegenspraak zou zijn met de bedoeling
van de Conferentie) en dat de hypothetische vaststelling van
"een termijn (in de voorstellen van 11. Juni) geenszins daartoe strekte ».
Om kort te gaan, na een en twintig maanden onderhandeld te hebben liepen de drie punten, waarover' België en
Holland nog tot een schikking moesten komen,. over de vereffening van het amortisatie-syndikaat„., de vrije vaart op 'de
rivieren; de waarborgen en voorwaarden daarvoor, en den
handelsweg door Limburg, maar overeenstemming hierin te
bereiken was nbeilijk. Het kabinet van -• Brussel hield vast
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aan den eisch van Noorafgaandelijke ontruiming van hét
Belgisch grondgebied. door de Nederlandsche troepen, terwijl.
dat van Den Haag, getrouw aan het stelsel,' dat de StatenGeneraal in 'de eerste maanden van het vorige jaar hadden
aanbevolen, geen enkel pand wilden loslaten, zoolang alle
twistpunten niet waren opgelost.
Den 31 kugustu.s richtte de Belgische regeering, vertrouwend op het feit, dat de band tusschen 'België en Frankrijk.
nauwer aangehaakt was door het huwelijk van Leopold met
prinses Marie-Louise van Orlean. s, een nieuwe nota tot de
Conferentie, waarin zij eischte, dat het verdrag van 15 November 1831 op alle punten, .die niet bestreden werden,
Zou uitgevoerd worden; er bij voegende, dat Nederland de
houding aannam, die- voorzien was in de nota. Van, 11 Juni,
en de gevolgen er van dragen moest. Zij' verklaarde bovendien, dat zij zich van af 1 Januari. 1832 als ontslagen.
schouwde van de betaling der achterstallige rente van..BeIgirá aandeel in de staatsschuld, en de toepassing eischte
van dwangmiddelen, die in staat zouden zijn den weerstand
van Holland te overwinnen; zij' was echter van oordeel, dat
het °ogenblik nog niet gekomen was, om: tot het uiterste
over te gaan (21).
Ten einde eene schikking .tusschen België en Nederland:
te vergemakkelijken, deelde Palmerston een voorstel of ontwerp van overeenkomst (draf° mede, dat de grenzen van
eene rechtstreeksche onderhandeling nauwkeurig vaststelde.
Daar dit onderwerp de belangrijkste rechten, door het veridrag van IS. November aan België gewaarborgd, onaangetast liet, wilde de Engelsche minister de Belgische regeering
er toe overhalen op de voorgestelde grondslagen te onderhandelen, zonder dat zij' nog langer vasthield aan de voorafgaande ontruiming van het grondgebied. Zijn voorstel werd
vertrouwelijk medegedeeld aan de regeeringen van Nederland en België. Het kabinet • van Brussel achtte het ook
noodig, dat men een anderen weg bij' de onderhandelingen
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zou inslaan, en keurde het denkbeeld van Lord F'almerston
goed. Intusschen moest De Miielenaere, "minister voor Buitenlandsche Zaken, ten gevolge. van de verbintenissen, die hij!
tegenever 'de volksvertegenwoordiging op zich had genomen,
ontslag nemen (22). Generaal Goblet belastte zich, den 17
September, met de poftefeuille ,voor Buitenlandsche Zaken,
en was officieel, gedurende meer dan een maand, alleen
minister; de overige ministers, die eveneens hun ontslag
ingediend! hadden, stemden er in toe voorloopig aan het
hoofd van hun ministerie te blijven, maar alleenals eenvoudige ambtenaren. Volmacht werd terstond verleend aan
Van de Weyer tot een rechtstreeksche onderhandeling, ei
den 20 September verwittigde deze diplomaat de Conferentie(23). Koning Willem was niet te spreken over het voorstel van. Palmetston. Rij wenschte oorlog, en dacht er
ernstig aan opnieuw België aan te vallen; de stantssekretaris de Mey van Streefkerk en de orangisten (Morel vooral)
stuurden in die richting. De. ministers waren er echter tegengekant, zooals ten grooten .dee. le de openbare opinie in Nederland, die, in tegenstelling met den koning, van geen 'band
met B:elgië wilde weten. De bedreiging der ministers collectief entsIag te nemen -indien het tot een oorlog kwam; gaf
ten slotte den doorslag (24). Toen werd Van Zuylen, die
alleen gevolmachtigde voor Nederland was sedert het vertrek van Falck (begin Juni 1832), belast bij. de Conferentie
een nota in te dienen, waarin hij rechtstreeksche onderhan-,
delingen verwierp, en met bitterheid verzet aanteekende
tegen" de concessies, welke de Conferentie aan België gedaan
had. Hij verklaarde in naam van zijn souverein, (Ik de
maat der inwilligingen Vol was; dat d,g, koning nooit tot
een vergelijk zou komen betreffende het grondgebied en de
souvereiniteit van Holland, noch betreffende -de hoofdvosoir,
waarden van het bestaan zijner onderdanen; ...dat 'hij • nooit
aan het spook der revolutie de belangen en de rechten van
Nederland' zou opoffe r en... » (25).
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Nu verklaarde de Conferentie den 24 _September, ..dat van
toen ar hare beraadslagingen een • andere Wending zouden
nemen, en dat zij` een laatste poging bil den Nederlan:dschen
gezant wilde doen, om de bedoelingen van zijn regeering
vernemen (26). Ten gevolge. van dit besluit, richtte de Conferentie den volgenden dag tot den gevolmachtigde der
Nederlanden negen vragen, op welke hij' cId. 26 antwoordde (27). Uit de nota van Van Zuylen bleek, dat het kabinet Van Den Haag de XXIV .Artikelen niet • in hun geheel
wilde aannemen, en dat het geschil over 'gewichtige bepalingen liep (28). Deze houding van Willem I wea..d later door Van
de Weyer ten volle goedgekeurd, toen hij over rechtstreek
sche onderhandelingen handelende, schreef: « Dit ware on s
erkennen vooraleer te onderhandelen » (29)..
Dit stelde de Conferentie in haar zitting van 1 Oktober
vast. Maar de vertegenwoordigers, der vijf Mogendheden
waren het niet eens over de middelen, om den tegenstand
van Willem I te overwinnen. De gezanten Van Frankrijk
en Engeland eischten, dat de bedreiging, vervat in de nota
yau 11 Juni, terstond ten uitvoer ;.zoude worden gebracht,
onverminderd de andere dwangmaatregelen, waartoe men
Zijn toevlucht zou kunnen nemen. de Talleyrand .diende dus
in overeenstemming met lord Palmers-ton, _een Ontwerp•besluit in, waarvan de laatste regelen luidden:
« De gevolmachtigden der vijf Hoven, verklaren, dat,
indien den 15 Oktobel' de Citadel van Antwerpen, met omgeving, en de andere streken, deel uitmakend lian. het Belgisch grondgebied, zooals dit omschreven is in het verdrag
van 15. November, niet ontruimd zijn door de Hollandsche
troepen, zij. aan België het recht toekennen voor elke Week;
dat cie ontruiding uitgesteld wordt, .1000.000. gulden af té
trekken van de achterstallige rente der staatsschuld, Welke
het, op 1 Januari .1832 betalen bloest, en verder van het
het kapitaal .zelf van het aandeel in de staatsschuld,, dat te
*Jen laste gebracht isj hierbij.. wordt overigens natuurlijk
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yerstaan, dat zoodra de bedoelde ontruiming zal voltrokken
zijn, ook de Belgische troepen Venlo en andere door haar
bezette streken zullen ontruimen, welke niet béhooren
het grondgebied, dat België is toegewezen ». De gezanten van Oostenrijk, Pruisen en Rusland antwoordden op dit voorstel, dat, hoewel gij. in beginsel mede
konden gaan in een kwijting van achterstallige rente ten
gunste van België, van 15 Oktober. a. s. af, zij niet semachtigd waren hunne toestemming te geven tot een wekelijksche
aftrekking en zich ook niet konden yereenigen met de dwangmiddelen, welke de twee andere mogendheden zouden toepassen. Zij eischten dat een laatste poging bij ..Willem I, zou
gedaan worden, en om den uitslag er van te bespoedigen,
stelden zij' voor, in stede van de kabinetten van Weenen,
St-Petersburg en Berlijn te raadplegen en hun een gemeenschappelijken gap te vragen, alleen. de bemiddeling van het
hof van Pruisen in te roepen, dat uitgenoodigd zou worden
aan het kabinet van den Haag, de noodzakelijkheid te doen
inzien aan het verlangen der Conferentie toe te geven. Prins
de Talleyrand én lord Palmerston antwoordden, dat de
ondervinding van verscheidene maanden de nutteloosheid
van een nieuwen stap hij' het kabinet van Den Haag liet
Vermoeden, en dat zij geloofden, aan de noodzakelijkheid
van doortastende maatregelen.
De Fransche gevolmachtigde voegde voor zichzelf er bij:
« dat hij overigens voor zijn gouvernement de volle vrijheid
van handelen voorbehield betreffende de uitvoering van het
verdrag, met België gesloten, zooals het gouvernement het
recht er toe verkregen had, en in .overeenstemming met dé
uitgestrektheid van zijn verbintenissen en -liet belang van
Frankrijk » (30)..

Na een tijdperk, door groote binnenlandsche rampen gekenmerkt, zouden de Fransche Kamers den 19 November
1832 weder bijeenkomen (31). « De regeering .van den koning ", zegt de Becourt, « onaveinsde het zich niet, dat zij
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'niet voor haar kon verschijnen, zoo eene gematigdheid(?),
dikwijls als zwakheid gebrandmerkt, .niet in aller bogen
gerechtvaardigd werd door. uitkomsten, die. de rechten vn
Frankrijk Eouden bevestigen en zijne macht bewijzen »•
die omstandigheden had de Fransche gevolmachtigde niet
geaarzeld bovenvermelde, verklaring af te leggen.
Van 1 October 1832 af zijn de bijeenkomsten • der Conferentie
onderbroken of geschorst, sine die ; twee van de vijf Mogendheden hebben zich' hij de oplossing van de Belgische
kwestie een handelende .rol aangematigd, waaraan de anderen om verschillende redenen geweigerd hebben deel te
nemen (32).
De Belgische , houding was in den grond slechts een.
manxeuver, ingegeven door Palmierston zelf; gen. Goblet rekende vast op een weigering van Nederland (33).
Zoodra het Belgische kabinet op de hoogte gebracht was
van hetgeen op de laatste bijeenkomst der Conferentie was voorgevallen, richtte den 6 Oktober generaal GobIet, .minister voor Buitenlandsche Zaken, een brief aan den minister
Voor Buitenlandsche Zaken Van Frankrijk, die aldus eindigde: .
<( tijd is dus- gekomen om een verdrag ten uitvoer -te
leggen, sedert vijf maanden door de vijf Hoven bekrachtigd
en waarvan het niet uitvoeren den vrede van Europa .aan
klimmende en voortdurende • gevaren blootstelt. Na de
nieuwe weigering van het Nederlandsche gouvernement
blijft er niets over om tot dezen uitslag te komen, dan het
gebruik van dwangmiddelen; want het is niet aan te nemen,
dat de Mogendheden zich zullen nederleggen b4 een eindeloos uitstel, dat .een allerernstigst gevaar voor "'den vrede
van Europa zou zijn en waardoor na twee jaren van moeilijke
onderhandelingen een tractaat, dat plechtig bekrachtigd 'Is;
onuitgevoerd zou blijven. De ondergeteekende heeft het uitdrukkelijk bevel ontvangen van zijn souvefirein, om van 'de
3. egeering van Z. M. den Koning van Frankrijk de uitvoering
te eischen van den waarborg, omschreven in artikel XXV
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van het Iverdrag, den 15 November 1831 met België. ge'sloten »-(34).
« Twee dagén daarna, den 8 October, werd een gelijkluidend
schrijven tot den .minister voor Buitenlandsche Zaken win
Engeland gericht (35).
Het ministerie, gevormd door Casimer Perier, doch sedert
diens dood zeer verzwakt, zou ontslag nemen, toen te
Parijs de brief aankwam, waarin de. Belgische regeering
de uitvoering eischte van de verbintenissen, voortvloeiende
glit liet verdrag van 15 'November 1831(36). Na heel wat
onderhandelen kwam het tot de samenstelling .van een ministerie, dat, bij besluit van 1.1 _Oktober gevormd, naar dien
dag genoemd werd. Het voorzitterschap van den .ministerraad werd opgedragen aan maarschalk Soult, minister van
Oorlog (37). Het was in -het belang van het nieuw kabinet
door een krachtige maatregel de ongunstige stemming, waarmede het ontvangen werd, te doen omkeeren, en bil vhorbaat .de hevige aanvallen, 'die de tegenpartij voorberéidde,
te ontwapenen. Dit was. althans 'de meening van den hertog
de Broglie: de spoedige ontruiming vat Antwerpen (38) was
in zijn °Ogen zoowel in Frankrijks ais in België's "belang;
hij wilde, handelen, zonder uitstel, en in overeenstemming
met Engeland (39). Den 11 Oktober besloot de ministerraad.
eenstemmig, aan het Engelsche kabinet voor te stellen, onmiddellijk de Citadel van Antwerpen; zoowel als de forten
Lino en Liefkenshoek door een Fransch leger onder bevel
vari maarschalk Gérard le doen ontruimen. .Dit leger zou
geen enkele Belgische vesting bezetten, recht op het doel
Van den aanval aanrukken, aan de Belgische troepen het
kasteel Van Antwerpen en de Schelde-forten overgeven, naar
gelong de Hollanders er uitgedreven werden, en na zijn
zending Volbracht te hebben, naar Frankrijk terug tr-ekken.
Het Fransche Ministerie vroeg een afdoend en • spoedig antwoord (4.0). Drie ministers, de Rigny, Thiers en de Bro.glie
schreven aan Talleyrand, om hem dringend te verzoeken,
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alles in .het werk te stellen, ten .einde het Engelsche kabinet
-tot het Sluiten der gewenschte overeenkomst te bewegen.
de Rigny schreef: « Ondanks de heftigheid, die 'de besprekingen in de Kamers zal kenmerken, zullen wij zege.
vieren, indien wij een voldoenden afloop der Belgische
kwestie kunnen aankondigen. Dit hangt geheel af van de
ontruiming van Antwerpen.; mien moet (ins toelaten die te
vragen onder .de muren van die stad; daags daarop zullen
wik terugtrekken. Wordt ons dit niet toegestaan, dan zal de
parlementaire storm ons misschien ten val brengen en met
ons den laatsten dijk wegslaan » (41);
T hier s: « De kwestie van Antwerpen zal alles beslissen.
Indien wij bij- voorbeeld de Citadel innemen, kan men op
ons woord rekenen, dat wij' die zullen ontruimen, drie dagen
na hare overgave. De heele ministerraad zal zich hiertoe
verbin-den. Het woord van den hertog de Broglie is, geloof
ik, het Meest geruststellend; de meerderheid is ons verzekerd, indien wij, het land »spoedige uitkomsten kunnen
aanbieden » (42).
En: de Br oglie : .« Laat Engeland, zonder ongerust te
zijn, ons zenden, om de Citadel van Antwerpen aan de
Hollanders • te ontnemen, en ze _vervolgens aan de Belgen
over, te geven. Indien de zitting. der Kamers onder zulke
omstandigheden geopend wordt, wees dan . verzekerd van
een schitterende zegepraal » (43).
Dei 17 Oktober, terwijl in Londen onderhandeld werd,
liet de hertog de Broglie, aan het kabinet van Brussel voorstellen (44): Ie dat de Belgische troepen gedurende de krijigs'verrichtingen der Fransche troepen tegen de Citadel
werkeloos zouden blijven; 2e dat de forten en andere stellingen, die de Belgische troepen in: de stad bezet hielden,
zouden ontruimd -worden.
Het -kabinet van Brussel kon niet anders dan erkennen,
dat •het Belgische leger, opdat de onderneming der Franschen het karakter van een Europeesche zending zou blij.-

ven bewaren, tot werkeloosheid moest besluiten, tenzij de.
'Hollandsche troepen op andere punten de vijandelijkheden
zouden hernemen. Het Belgische leger zou dus zich opstellen tusschen (Antwerpen en de grens, in die stelling zou
het blijven toezien bij' het beleg van de Citadel„ hoewel steeds
gereed een rechtstreekschen aanval af te slaan. Maar de
Belgische regeering weigerde de forten en batterijen, door
hare troepen bezet te Antwerpen en aan de Schelde-oevers,
te ontruimen. Zij verklaarde, dat de batterijen in de stad
werkeloos zouden blijven, zoolang generaal Chassé zich zou
bepalen • tot het terugslaan van de belegering van buiten af
door de Franschen ondernomen.; maar dat, indien de stad
beschoten werd, de werkeloosheid onmiddellijk zou ophouden. De stad Antwerpen zelf ontruimen, zegde zi zou het
land in beroering brengen en de Belgen zouden nog heviger
opkomen tegen een stelsel van werkeloosheid, dat toch reeds
zoo diep de nationale eigenliefde kwetste (45).
Daar het kabinet van St-James wel de komst v,an een
Fransch ministerie van de uiterste linkerzijde vreesde, wat
tot een algemeenen oorlog zou geleid 'hebben, maar evenzeer
beducht was, dat Frankrijk, eens meester van Antwerpen,
zou weigeren dezen sleutel van de Schelde terug te geven;
stemde het slechts met weerzin toe in den inval van het
Fransche leger in België; het zou liever gehad hebben,
dat men zich ,aan de blokkade der Nederlandsche kusten
door een Fransch-Engelsche vloot hield (46).
Evenwel *werd den 22 October een overeenkomst tusschen
Engeland en Frankrijk gesloten, waarbij bedongen werd,
dat beide contracteerdende Mogendheden, op uitnoodiging
van koning Leopold, tot uitvoering van het verdrag van
15 November zouden overgaan, overeenkomstig haar verbintenissen; dat de territoriale ontruiming zou beginnen;
dat van de regeeringen van Nederland en• België zou
geeischt woorden, dat zij die ontruiming ten uitvoer zouden
brengen vóór 12 November; dat er geweld gebruikt zou
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warden tegen die regeering, welke vóér 2 November_ haar.
toestemming niet gegeven zou hebben; dat„ met name, in
geval Nederland weigerde, het embargo gelegd zou ..worden.
op de Nederlandsche schepen, en den 15 November een
Fransch leger Belgié zou binnenrukken,. om de Citadel van
Antwerpen te belegeren. Er werd ook uitdrukkelijk bedongen, dat genoemd leger geen der versterkte plaatsen van
België zou bezetten, en dat het zich dadelijk zou terugtrekken, zoodra het doel van de onderneming bereikt was (47)
Alvorens de bekrachtigingen • uit te wisselen eischte lord
'Grey, dat de Broglie, Thiers en Guizot schriftelijk zouden
verklaren, dat Frankrijk geen moeilijkheden zoude maken,
om de Citadel van Antwerpen aan dè Belgische troepen
over te geven. «
Louis-Philippe en Mme Adelaide schreven aan Talleyrand, om hun voldoening uit te drukken, over clic gesloten
overeenkomst; Louis-Philippe uitte zich in deze woorden:
« Het belangrijk .stuk ontvangen hebbende dat. gij ons gezonden hebt, wil ik U gelukwenschen, wijl gij het verkregen
ihelt. .Het is een der grootste diensten, 'welke men mij( bewijzen kon ›) (48). Prinses Adelaide aldus: « Het is eene
groote weldaad, die den voorspoed van ons dierbaar Frankrijk, en van de regeering van onzen beminden Koning verzekert » (.49).
De overeenkomst van 22 ,Oktober werd den gevolmachtigden van Oostenrijk, Pruisen en Rusland medegedeeld;
die van Rusland •verklaarden: « dat het overgaan tot dwangmiddelen tegen Nederland hen in een toestand bracht waarin
zij volgens hun instructiën in de noodzakelijkheid verkeerden, zich uit de Conferentie terug te trekken ». Om de
eensgezindheid te herstellen, sloegen de regeeringen van
Frankrijk en Engeland aan het Berlifn.sche _kabinet -voor,
de gedeelten van Limburg en Luxemburg 'die aan Nederland
waren toegewezen, in bewaring te nemen tot dat de koning
der Nederlanden toegestemd zou hebben in al de voorwaar160

den,' verbonden aan het bezit van dit grondgebied volgens
het traktaat van. 15 November. De Pruisischeregeering vroeg,
als waarborg, vooraf Venlo te mogen bezetten; toen deze'
eisch niet toegestaan werd, weigerde zij r de bewaring, die
'haar was aangeboden, om Zelfs den schijn te vermifd.en,
'dat zij instemde met de dwangmiddelen, tegen Nederland
gericht. Zij ging nog verder: toen het Fransche: vaandel
België naderde; riep zij uit•Westfalen het zevende legerkorps
wan . den Noord-Duitschen Bond, deed het den .Rijin overtrekken en stelling nemen tu.sschen. Aken en Gelderland;
het achtste legerko‘ rps, gelegerd aan den Rijn; moest tot
ondersteuning dienen. De beteekenis van die bewegingen kon.
aan niemand ontsnappen. Nochtans deed de 'Pruisische minister voor Buitenlandsche Zaken, .Ancillon, Verklaren in
Den Haag: « Het hof van Berlijn zal toen (als het Fransche
leger in België vale Duitschland en Pruisen in zekerheid
stellen door de positie welke zij door haar troepen zal'
idoen innemen, doch deze maatregelen zullen alleen genomen.
worden uit voorzorg, en slechts Noor doel hebben van Pruisen alle reactie .te verwijderen, .hetzij "van den kant van
!Holland, -hetzij van dien van België of Frankrijk. Zij zullen
niet tegen Holland gericht zijn, doch heelemaal niet in zijn
voordeel. Geen enkele stoffelijke hulp is te verwachten noch
van Pruisen noch van eenige andere Mogendheid van het
Ivasteland » (50).
Frankrijk en Engeland haastten zich intusschen met hun
»ebereidselen. Terwijl het Noorderleger samengetrokken
werd en zich voorbereidde opnieuw België binnen te rukken, zeilde een Fransch eskader onder bevel van admiraal
Villeneuve naar Duins, QM zich bij.. de Engelsche vloot; aangevoerd door sir Pultney Malcolm, te voegen (51). Den 29
October werd de regeering van koning Willem I officieel
door de vertegenwoordigers van Frankrijk en Engeland verwittigd, dat, indien den 12 November eerstvolgende, de Citadel van Antwerpen en de verschansing en die er hij
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behoorden, niet geheel door. de Nederlandsche troepen ontruimd waren, .een krijgsmacht te land en ter zee in aktie
zou komen, om dezen uitslag te verkrijgen. Daags nadien
werd, voor den schijn, ook het .Belgische goevernement
opigeascht, om op eerst volgenden 12 November Wal» en
de. andere gedeelten Van het grondgebied, dat aan Nederland toegewezen was, te" ontruimen. Den 2 November verklaarde hel. kabinet van Den Hiaag, dat het de Citadel. van
Antwerpen zou verdedigen, en den dag daarna rechtvaardigde de minister voor Buitenlandsche Zaken, Verstolk van
Soelen., in een verslag aan den Staten-Generaal, het beslUit,
door koning Willem genomen. « Welk lot », aldus eindigde
bij; « door de Voorzienigheid ook weggelegd is voor hat
volk, dat één is met en getrouw aan. zijn regeering, deze,
innig overtuigd niet afgeweken te zijn • van wat de plicht
haar voorschreef, wacht de toekomst met kalmte •af. Om
een billijke schikking te kunnen 'verkrijgen, heeft zij bemilligd al wat mogelijk was. Niets werd. toegestaan, dat
streed tegen de eer of de groote belangen van het
Vaderland » (52).
Het Belgische gouvernement antwoordde denzelfden dag
als het Nederlandsch kabinet. Het stemde er, in toe den
12 November, en zelfs vroeger, Venlo, de forten en verschansingen die er bij' behoorden, _zoowel als het grondgebied, -dat geen deel uitmaakte van het koninkrijk België,
te onfruimát, indien terzelvertijd het Belgische gouvernement in bezit gesteld werd van de Citadel van Antwerpen,
zoowei als van de forten aan de beide Scheldeoevers gelegen,
die deel uitmaakten van het 'grondgebied, bij het verdrag
van 15. November aan dit koninkrijk toegewezen. Deze
wederkeerigheidseisch noemde Talleyrand een Ir« domme
grootspraak » (53).
Den 6 November werd het embargo gelegd op de Nederlandsche schepen in de havens van Frankrijk en Engeland,
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en de vereenigde vloot richtte zich naar de kuste« van de
!vrcegere Vereenigde Provinciën (54).
Daar het Fransche leger volgens de overeenkomst van
22 Oktober België slechts binnen kon rukken, indien koning
Leopold den wensch daartoe uitdrukte, wendde de reieering
Van Loui s-Philippe zich den 8 November tot het kabinet
van Brussel, om zijn bedoelingen te 'vernemen (55).
De minister voor Buitenlandsche Zaken .antwoordde dea
volgenden dag> dat koning Leopold I, tengevolge van den
waarborg, dien hij verplicht geweest was aan le nemen,
zijn v(rénsch te kennen gaf de Fransche troepen België te
zien binnentrekken. De • voorwaarden van den intocht en
van het verblijf van het Fransché leger in België werden
vervolgens geregeld door de bijzondere overeenkomst van
•1 November. Er werd bepaald, dat de Franschen geen der
versterkte plaatsen van België zouden bezetten; dat,. gedurende het beleg van de citadel, de Belgische bezetting van
de stad Antwerpen teruggebracht tot een maximum van
zes duizend man, geheel en al onzijdig .zou blifven; dat het
Belgische leger zich onthouden zou van eiken aanval tegen
Nederland, maar dat, indien het gebeurde, dat de Nederlanders het eerst aanvallend tegen de Belgen optradén, het
Belgische en het Fransche "leger in gemeen overleg zouden
handelen om zulk een aanval af te weren. Het Frains.che
kabinet had gevraagd, dat de buitengewone kosten van de
Onderneming" door België betaald zouden worden 3 de Belgische • regeering weigerde echter deze voorwaarden te
onderschrijven; zoo verviel dit beding. Toch maakte graaf
de Latour-Maubourg op dit punt een voorbehoud bij de
onderteekening van de • overeenkomst; generaal Goblet antwoordde met een voorbehoud in tegenovergestelden zin(56).
Om Pruisen .hei handelen te beletten stelde Frankrijk voor
dat diens leger de plaatsen aan den rechteroever der Maas,
met inbegrip van Venlo, zou bezetten en overgeven aan
Holland na bezetting van de Citadel van Antwerpen door
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de Franschen. Doch Frankrijk wilde dan. de Citadel bezetten
zoolang de Pruisen in Venlo waren (tot Willem I .het
Verdrag aanvaard • had). Dit zou echter een begin van bezetting door Frankrijk zijn, dewijl koning Willem niet 'wilde
cvel komen. Daarop sprongen de onderhandelingen af (57).
Den 15 -November. 's morgens, trok een Fransch leger
van negentig duizend. man, onder opperbevel van maarschalk Gérard, voor de tweede maal sedert de Brusselsche.
muiterijen de Belgische grens over. De voorhoede werd
aangevoerd door den hertog van Orleans, ot•cláte zbon Van
den Franschen koning (58). De bezetting vol). de Citadel
van Antwerpen, waartegen een zoo talrijk leger optrok, was
ongeveer vier duizend man sterk, waarvan, slechts acht •honderd man zoo •gelegerd. waren, dat zij tegen vijandelijke
bommen veilig zouden zijn (59).
Deze handelwijze kan moeilijk gerechtvaardigd *ordenVan Zuylen schreef terecht: «Wat kan men van twee Mogendheden (Engeland en Frankrijk) verwachten; die beginnen met het tractaat, dat zij willen ten tkitvoer brengen.,
te violeeren? Het vier en twintigste artikel is klaar: de
evacuatie moet niet plaats hebben voor de te.ekening, van
een. tractaai tusschen Hcilland en België. En evenwel gaat
men nu op onze bezette punten los om dezelve voor dien
tijd ons te ontweldigen, en dat heet men het tractaat Ten
uitvoer brengen » (60).
Het Fransche leger kwam nieuwe kracht bijzetten aan..
de verfranschte dwangheerschappii, die sedert de omwenteling zoo wreed 'op Vlaanderen drukte. De belangrijkste
,.ambten waren inderdaad aan Franschen toevertrouwd, Bij
koninklijk besluit van 20 Mei 1832 was de Fransche
generaal Evain, die in België gastvrijheid én een inkomen
‘an vijftig .duizend gulden had gevonden (131), benoemd tot
minister-directeur van Oorlog (62); de luitenant-generaal
Desprez stond aan het hoofd van. den Staf; de Fransche
tenant-colonel Chapelié nam de functie van onderstafoverste
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waar (63); de gewezen Fransche kwartiermeester -Niellon,
door de Belgische revolutionnairen tot generaal benoemd,
was militaire bevelhebber van Oost- en West-Vlaanderen,
waar hij tengevolge van het afkondigen van den staat van
beleg een onbeperkte macht uitoefende (64.); de Fransche
neraal Magnan was bevelhebber van de eersteaanvalsbrigade„
belast met de belegering van Maastricht (65); de ..F.ranschman Hurel 'voerde de eerste divisie aan, -gelegerd in Limburg (66). De Franschman Charles Rogier 'had tijdelijk zijn
ambt van civiel gouverneur van de provincie Antwerpen
neergelegd, om de portefeuille voor Buitenlandsche Zakén
te aanvaarden (67). De « Temps »,. een der voornaamste Pa-'
rifsche dagbladen, kon dan ook naar volle waarheid spre-'
ken « van dat Fransche leger, in België gekampeerd, onder
welk voetstappen de heele .Bru.sselsche regeeringsmaehine
kraakt en ineenstort » (68). Hetzelfde blad. schreef op het
oogenblik, dat de Engelsch-Fransche overeenkomst gesloten,
werd: « De Belgen hebben 'niet. genoeg vertrouwen in hun
jong leger, om den oorlog zelf le beginnen. . Zullen zij',
samenwerkende met Fransche regimenten, geen wanorde in
onze gelederen brengen door hun naijver en hun onervarenheid...? Indien zij. in het vuur komen, dan kunnen zij r ons
leger in gevaar brengen. Zoo zou ons gouvernement het
onvoordeelige bondgenootschap met België tegen hebben »‘(69). Een ander Fransch blad, « La Tribune », eischte
eenvoudig de 'inlijving van België bil Frankrijk (70.). De
«Messager des Chambres » eindelijk bevestigde, dat er
ernstige voorstellen gedaan waren, om België tusschen Ne-.
derland, Pruisen en Frankrijk te ~idealen (71). Men ziet
hieruit, hoe groot het gevaar geweest is, dat de onafhankelijkheid van België geloopen heeft gedurende -de tweede
gewapende interventie van Frankrijk.
Den 16 November, daags na het binnenrukken der Fran.sche troepen in België, ontzei koning Willem als wedervei gelding aan. alle • vaartuigen, onder Fransche of Engelsche
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vlag Warend, den toegang tot -de Nederlandsche binnenwateren (72).
Tusschen 18 en 21 November vatte het Fransché leger
rondom Antwerpen post: drong op den linker-Scheldeaever
door, om de betrekkingen met 'Nederland af te snijden, en.
rukte voort op den weg -naar Breda tot aan Brasschaet(73).
Nauwelijks voor Antwerpen aangekomen, wilde maarschalk
Gérard,, in strijd met de conventie van 10 November, de
Fransche troepen in Antwerpen aoen binnenrukken.
hier veel last met de Franschen », schreef generaal Goblet
den 21 November aan 'Van de Wieyer„ zij willen in Antrpen trekken, en geen enkele reden eischt dit. Het is
bepaald hoodig, dat het ministerie ons ter hulp komt » (74).
In den avond van 29 November werden de Belgische posten
VOO!. de Citadel van Antwerpen door de Fran.schen afgelost;
de aanvalstreepen namen 'haar stellingen in en staken de
rivier over naar Burght, onder het bereik van het vuur
der Nederlandsche kanonneerbooten, even ongestoord, alsof
er een oefeningsmanoeuvre plaats had. .
Nog denzelfden avond begon de belegeraar loopraven
aan te leggen en gedurende den gehéelen nacht 'werkte hiji
met drie duizend vijf honderd arbeiders, zoodat hij reeds
terstond tot het bouwen zijner batterijen kon overgaan. Het
spiedend oog van den een en ander, -die met bélegeringswerken bekend was. ontdekte wel, wat er gaande was, en
het bericht daarvan bereikte ook wel het hoofdkwartier
van generaal Chass& maar ofschoon men in de vorige nachten den omtrek van tijd tot tijd door lichtkogels verkend
had, thans volgde er van daar noch vergunning, noch bevel,
om door eenigerlei middel zich van de werkelijkheid te
overtuigen. Bij een arbeid, zoo gewichtig en gevraarlijk
geacht door den belegeraar vond deze dus geen andere belemmering dan den regen, die gedurende den geheelen nacht
viel. Toen het dag was geworden, zag men de Franschen
overal bedekt opgesteld en hunne arbeiders -voortdurend
166

ijverig aan het werk. De eerste parallel was reeds voorzien
van voldoende gemeenschapswegen naar achteren, ,de loopgraven-wacht was op haar post, men was met het opwerpen
van negen kanonbatterijen en vier mortierbatteriren begonnen.
Generaal Chassé was namelijk van oordeel, dat, ofschoon,
de koning van Frankrijk- door- zijt. gevolmachtigde te Londen en door zijn gezant te 's Gravinhage op stellige wijze
aangekondigd had met welk voornemen een Fran.sch lepe
naar Antwerpen oprukte, er evenwel, daar de r,eeringen
van Frankrijk en Nederland niet met elkander in oorlog
'waren (75), tusschen hare troepen geen vij'andelijke daad
mocht gepleegd worden, voordat de wedérzijdsche aanvoerders dier troepen elkander als Vijanden zouden hebben
erkend. Die erkenning -- „het was naar deze opvatting van
den algemeenen toestand, dat generaal Chassé te werk ging
— uil; eerst plaats hebben, wanneer de Fran.sche hevelhebber van den Nederlandschen 'brevelhebtOer de ontruiming
'zou hebben geeischt van de vesting, waarvan de brewaring
hem door zijnen koning was opgedragen. Er was dus volgens de-ze opvatting geen' reden, om vilandelijkheden.' te beginnen tegen de belegeraars; totdat in den morgen v.an. 30
November een Fransch stafofficier een brief kwam' 'brengen van maarschalk. Gérard, waarin de ~gaaf werd
geéischt van de Citadel en de daarbij behoorende forten op
de beide oevers van de Schelde, er byvoegend, dat -in goal
van- weigering, een aanval met belegeringswerken • zou geschieden, een aanval --- aldus werd er nog bijgevoegd -welke alleen gericht zou zijn tegen de buitenforten, in geval
de Nederlandsche generaal zich wilde, onthouden van vijrandelijkheden tegen de stad Antwerpen.
. op dezen eisch antwoordde ChasS6, dat hij' zijn post niet
•zou verlaten, dan -na al de verdedigingsmiddelen die te zijner
beschikking stonden, tÇ hebben uitgeput; hij gaf ook zijne
bevreemding te kennen, dat de maarschalk, terwijl hij onder:,
. handelingen opende, reeds de vijandelijkheden • had begon167

nen door onder 't bereik van het vuur .der vesting aanvalswerken óp te richten. « Ik heb. de eer u te verwittigen.»„'
zeide hij,, « dat, indien men. heden op den middag niet opgehouden heeft aan deze werken te arbeiden, ik Mij Irt de
noodzakelijkheid zal bevinden, om dit door geweld te beletten »x76). Hij' stemde er evenwel in. toe Antwerpen als onzijdig te beschouwen, zoolang men van de versterkingen der
stad en van de verdedigingsmiddelen, die er bij behoorden,
geen gebruik maakte tegen de Citadel, tegen het ylaamsch
Hoofd, de forten van Burght, Zwijndrecht 'en Austruweel,
noch tegen die kleine \loot, die voor anker lag. Hij: riekende
er ook op, dat zijn verbindingslijn met Nederland langs
die rivier onbelemmerd. zou -blijven (77).
Indien de Fliaiische maarschalk, wat moeilijk te gelooven
is, ipderdaad gemeend heeft, recht gehad te .hebben tot de
bewering — gelijk hij dit in zijn wederantwoord zegt, dat
in het openen van loopgraven. en- het opwerpen van batterijen nog geen daad van ;vijandelijkheid gelegen is, was
het echter een onedelmoedige handelwijze, waardoor hij.
zich het voordeel verzekerde reeds het derde .siadium eener
.gewone belegering genaderd te zijn,. . vooraleer de ,verdediger de zekerheid had, dat hij' in een toestand van oorlog
verkeerde (78).
Het was tegen den middag van 4 December dat de 1)eschieting door de Franschen begon uit 82 vuurmonden, kanonnen, houwitsers en mortieren, . verdeeld over twaalf
batterijen, waarbij des avonds en in • den nacht nog andere
gevoegd werden, tot een getal van 104 stukken. Velen iu..het
Fransch leger meenden, dat onder zulk een geweld van
kogels, granaten én bommen, het vuur der vesting' binnen
vier en twintig uren zou verstommen 'en. de overgaaf dan
zou moeten volgen. Zij werden teleurgesteld. Er ving 'een
tweestrijd aan van geschutvuur, \welke negentien dagen en
nachten geduurd heeft (79).
De Franschen richtten hun aanval tegen het bolwerk
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Toledo, en om dat te bemachtigen, moesten zij meester
van de brilschans St-Lam-ent. Zij plaatsten hun eerste batterijen in de .brilschans Montebello, _gelegen vóár de stads
poort — Bagiinepoort genoemd — die op het oefenplein
Esplanade uitgaf, en openden een mijngang in den bescherinwal (contregarde), die zich uitstrekte tusschen die
poort en de Citadel. Vruchteloos "teekende Chassé daartegen verzet aan en deed opmerken dat die werken tot de
stad behoorden en dus voor den áanyal niet konden gebezigd worden, zonder hem het recht te geven de stad te
beschieten. Een briefwisseling daarover met den Franschen
opperbevelhebber gevoerd, had geen andere uitwerking. dan
dat de onzijdigheid der stad van beide zijden, erkend werd,
door Gérard om de stad voor veel verwoesting te .behoeden,
door Chassé om den aanval verwijderd te houden van de
-wallen, naar de stadszijde gekeerd, den zwaksten kant van
het kasteel. Aan de Franschen werd echter het voordeel
gelaten van hun aanvalswerken in Montebello en in den
beschermwal voort te zetten, waardoor zij in staat waren
het geheele front, voor hunnen aanval gekozen, te bestrilken; aan de belegerden bleef het nadeel, dat van "de torens
en hoop. gebouwen der stad hunne bewegingen in de
Citadel, de uitwerking der bommen en de maatregelen van
tegenweer voortdurend bespied werden (80).
Inmiddels hield .de beschieting aan. Den 7 December werden 800 bommen, 1050 houwitsergranaten en 2200 kogels
ter vernieling van den kleinen vijfhoek daarheen geslingerd.
Een dier granaten drong door de aarden bedekking tusschen
de schuinstaande blindeeringspalen in een werkplaats binnen, bestemd tot het vullen van bommen, en waarin meer
dan 1500 granaten en een menigte bommen met oenige vaten.
kruit geborgen waren, en ontstak de ontplofbare stof, ZOGdat gewelf en zijmuren uiteen geslagen. werden. Deze èamp,
waardoor eene kostbare krijgsvoorraad voor de verdediging
verloren ging, was 'reeds door andere verwoestingen voor-

afgegaan. Kelders en bergplaatsen waren ingeslagen; in het
hospitaal waren herhaaldelijk .bommen doorgedrongen en
hadden daarin verscheidene gexwetsten gedood; een hroofd-.
magazijn van levensmiddelen was den 6 December in den
namiddag te vijf uur in brand geraakt. Het geschut kil het
kasteel versterkte evenwel voortdurend zijn werking en
scheen door trapsgewijze zijn vuur nadrukkelijker te 'doen
voelen, den belegeraar in gestadige vrees le willen houdea
voor de ontwikkeling van zijn uiterste krachten. Van den
nacht na 7 December getuigt in Zijn dagboek, de Fransche
generaal Haxo, die den arbeid in de loopgraven béstuurde,
dat de werkzaamheden, waarvan hij de uitvoering bevolen
had, niet binnen den bepaalden tijd volbracht hadden kunnen worden, tengevolge van het vuur der belegerden, .en
over een volgenden nacht schrijft «Nooit is ha vuur
der Citadel zoo levendig geweest: kogels,. bommen, granaten, schroot en geweervuur hebben het onze sappenhoorden
zeer moeilijk gemaakt » (81). Het was eerst in den nacht
na den la December, den vijftienden dag der belegering,
dat de brilschans St-Laurent door den vijand bemachtigd'
werd (82).
Na den val van die schans werd de gemoedstem:ming; der
belegerden ieder Uur op zwaarder proef gesteld. De ontberingen werden dagelijks grooter, de °ogenblikken van ruit
zeldzamer Koude regens met sneeuwjacht, die op .eenige
dagen vriesweder volgden, verzwaarden den dienst in open
lucht, inzonderheid gedurende de lange »nachten; . warm
voedsel werd schaarscher, ten gevolge van de vernieling van
het meeste kookgereedschap. Terwijl er ,grootere waakzaamheid vereischt werd, nadat de Franschen het middel
gevonden hadden, om het water in de grachten telkens te
doen afloopen, kwam het vijandelijk geschut steeds naderbij; in de gangen achter de wallen ,moesten loopgraven
worden ingesneden, om de verbindingen veilig te kunnen.
onderhouden. De gebouwen boven den bgganen grond wer170

den spoedig in brand of tot puin geschoten. Ofschoon het
gebleken is, dat het houtwerk, waardoor men getracht had
de gebouwen tegen het indringen van vijandelijke bommen
te vrijwaren, zijn kracht verloren had, doordat het twee
jaren lang met vochtige aarde overdekt was geweest, hadden toch zelfs zij, die bekend waren met het weerstandsvermogen van blindeerin,gswerken, niet gedacht, dat die der
Citadel zoo spoedig zouden bezweken zifn..• De herhaalde
ongelukken in de bomvrij-gewaande ruimten, gevo1,1s blii. het
aanhoudend kraken en verzakken, en de noodzakelijkheid
om gedurig nieuwe stutten aan te brengen, maakte op de
trbepen des te dieper indruk, omdat de pogingen tot herstel van het beschadigde moesten falen onder het onopk.
houdelijk geschutvuur.; de vijand loste, door elkaar gerekend:
honderd schoten in het uur tegen de werken van den .kleinen vijfhoek. 'Daags nadat de bovengemelde ramp aaa het
bommenmagazijn was ivoorgevallen,, Werd de kazerne in
brand geschoten, en van toen af was de geheele bezetting
opgehoopt in 'kazemeten, sluippoorten, gangen en galerijen,
waar zelfs vele manschappen, die, man den dienst afgelost,
soms na Uren onder 's vijands vuur in 'regen en: sneeuw
te hebben doorgebracht, hun beurt van rust hadden, overeind moesten blijven .staan, terwijl het binnendringen van
verwoestende kogels dagelijks menigvuldiger werd. Denkt
men daarbij aan de bedorven lucht en de onreinheden in
deze volgestuwde holen, den walm der kaarsen én lampen
bil gemis aan daglicht, en. de.n rook, toen ook de keukens
vernield waren en in de kazematten gekookt moest worden,
dan zal. men moeten erkennen, 'dat er een loffelijke solda-.
tengeest moet geheeescht hebben onder de manschappen.,
die dit alles geleden hebben zonder ontmoediging, .zonder
morren, en die, als de dienst hen op de werken riep, trouw
hun plicht hebben betracht. Ja, dat een zoo talrijk garnizoen, onder zooveel lijden en in een zoo vernielende beschieting is geduldig gebleven, iónder eenige poging te doen,
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om door muiterij de overgaaf te verhaasten is door Fran schen (83) een verschijnsel geacht, zeldzaam genoeg om áaarvan de oorzaak te zöeken in het zoogenaamde Hollandsche
flegma (84).
Met langzame schreden naderde intussChen de belegering;
..haar einde. Den 21 December ongeveer een uur véér den
middag ving de beslissende beschieting aan tegen het kasteel,
uit 130 vuurmonden van allerlei soort en áfm•ting gericht.
De Belgische militaire overheid voegde daarbij, met een
onverschoonbare schending der onzijdigheid, welke zij verplicht was in acht te nemen, een te Luik gegoten mortier,
door Belgische artilleristen bediend, waaruit vijftien monsterbommen geworpen werden, die alleen geen schade te weeg
brachten, omdat schier alles vernield was, en .zij f het groots
kuitmagazijn niet raakten (85). <, Indien men den « Courrier
Beige » en eenige andere dagbladen gelow&n mag », Setweef
een toen in België verschijnende krant, dan heeft de wil
van koning Leopold en die van generaal "Evain. gezegevierd
over den . weerzin van de generaals van. het Noorderleger;
de mortier' Leopold wordt tegen de Citadel van Antwerpen
gebruikt op het o6g,enblik, dat die vesting op 't punt•staat
te bezwijken onder de aanvallen der Franschen. De stervende
leeuw moest een schop ,krijgen van den ezel » (86).
Terwijl in den loop van 22 %Teeselijker dan ooit hot ge-

schutvuur woedde, en de citadel onder bommen, granaten,
kogels en steenen als begraven was, werden de vorderingen
die de bresbatterij • maakte, .duicielijker merkbaar, en des
,avonds te zes .uur stortte -de muur van het bastion Toledo,.
over 'een lengte van veertig tot vijftig voet, in de gracht (87).
Nog eenige pogingen, en de bestorming werd mogelijk. Van
het begin van het beleg af bedroeg het verlies der belegerden 90 dooden, 349 gekwetsten en 67 krijgsgevangen; bovendien waren er 550 zieken. Het droog worden deo putten en
het gebrek • aan drinkwater verzwaarden nog den toestand.
's Morgens van 23 December, toen de kanonnade weer begon.,
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en Chassé de onmogelijkheid Inzag aan de »bestorming te
ontkomen, zond hij een officier, om' over de overgave te
onderhandelen (88).
Na eeriige besprekingen nam generaal Chassé de voorwaarden van maarschalk Gérard aan, en in den namiddag
legden de troepen der bezetting op de borstwering de wapenen neder ; de officieren behielden, :zooals in de overeenkomst bepaald, 'hunne wapens.
Kolonel Koopman, bevelhebber van. de Schelde-vloot, beproefde deze gedurende den nacht in de nabijheid van Lillo
te brengen: de • Fransche batterijen . dwongen hem om' te
keeren. Om niet de schepen, aan zijn moed toevertrouwd,
aan de overwinnaars te moeten overgeven, beval Koopman
ie te vernielen: .vijf kanonneerbooten werden verbrand, zeven liet bij zinken. Hij' trachtte vervol,gens op. een sloep de
Hollandscho posten te bereiken, maar werd genoodzaakt
zich over te geven aan den Franschen commandant » van
het fort Sinte Marie (89). Aldus eindigde die gedenkwaardige belegering, een van de
schoonste wapenfeiten der achttiende eeuw (90). Het omwentelingsgezinde blad « l'Indépendant », .te Brussel verschijnend,
schreef hierover het volgende: « Men moet bekennen, dat de
verdediging van Chassé een schoon, merkwaardig wapenkit
is, eèn dapper en openhartig krijgsman waardig; hij' heeft
geert gebruik gemaakt van al de middeelen, die hem' ten
dienste stonden:, hij- heeft den aanval alleen door de meest
eerlijke verdediging beantwoord » (91).
De gesloten capitulatie behelsde een bepaling volgens dewelke de bezetting hare wapenen zou terugbekomen en naar
Nederland zon mogen aftrekken, wanneer de. koning van
Nederland gelastte, dat de forten van Lillo en Liefkenshoek
door de.' bevelvoerende officieren áan de Franschen werden
overgegeven. Chassé, die de capitulatie met een begeleidend
schrijven gezonden had, ontving van den koning de verzekering, dat zijn gedrag diens volkomen tevredenheid weg173

droeg; en ten blijke daarvan tipi benoeming tot Ridder
Grootkruis der militai re Willemsorde, met de eereteekens
der waardigheid, welke de koning zelf tot hiertoe gedragen
had; maar tevens de mededeeling, dat de koning de livriji=
ding zijner dapperen tegen de gestelden prijs niet mocht.
koopen. Willem 1 achtte het Koninkrijk der Nederlanden
niet ontbonden, zoolang er geen traktaat bestond dOor hein
bekrachtigd. Hij b'eschouwde daarenboven den aanval 'van
een Fransch leger op een .grondgebied, door "zijne troepen.
bezet, zonder dat de regeeringen vari Frankrijk 'en Nederland 'in oorlog waren, als een daad van onrechtmatig geweld,
waarvan de uitvoerder eerder aan het hoofd eener rooverbende scheen te staan, dan bevel te voeren over een oorlog-,
voerende legermacht; hij moest het dus beneden zijn waardigheid achten, te antwoorden op een vordering, gelijk hem
door den Franschen maarschalk gedaan werd. « De koning
treedt niet in de capitulatie als zoodanig », schreef de directeur-generaal van oorlog aan Chassé; en een adjudant van
Gérard, naar 's Gravenhage gezonden, om over de Wijt(' van
ontruiming van Lillo en Liefkenshoek een overeenkomst le
treffen, werd aan de grenzeii teruggewezen. Gérard bood
aan .Chassé vrijen aftocht aan voor hem en al zijn .officieren
en soldaten; en voor deze laatsten teruggave van hun wa.. pens, onder voorwaarde, dat zij r zich zouden verbinden noch
tegen Frankrijk noch tegen .België de wapens te :dragen3.
zoolang er nog geen eindschikking Iusschen Nederland
en België zou zijn tot stand gebracht. Dit aanbod, voorgestek]; aan de hoofdofficieren, die den raad tot verdediging
van,- de citadel hadden uitgemaakt, werd eenstemmig door
allen verworpen, en zoo .ving den 29 December de aftocht
aan der krijgsgevangen bezetting; welke door Gent, Kortrijk
en Ieper naar St-Omaars en de daaromheen gelegen plaatsen geleid werd (92).
Den 31 December stelden de Franschen in handen van de
Belgische troepen de Citadel van Antwerpen, het Vlaaniseh
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Hoofd en de drie forten, die ze beschermden (93). Men geloofde, dat het Fransche leger de forten Lillo en Liefken37
hoek zou belegerd hebben, •maar nauwelijks was het beriCht
van de overgaaf der Citadel in Parijs bekend, of maarschalk
Géraid kreeg -bevel het Belgisch grondgebied te ontruimen (94). Het Fransché leger deed de moeite niet .cle Mrten
te belegeren, en gaf aldus aan de Belgische regeering gelegenheid de gebieden, die .het bezette 'en aan Holland toebehoorden, niet te ontruimen (95). Over de waarde van zulk
een uitvlucht kan men gemakkelijk oordeelen; en toch zou
in 1839 de Belgische regeering zich op het feit dier bezet:,
ting beroepen, en aldus een uitbreiding van grondgebied
bepleiten op grond van zijn on,ger•chtviardigde handelwijze.
Het meest in het oog loopend gevolg van de belegering
van de Citadel was de . bevestiging van • de Fransche overheeersching in België. Dit was het derde bedrijf van Frankrijks hegemonie, begonnen door den inval in Augustus 1831,
bevestigd door het huwelijk van Leopold I en «bekroond'
door den krijgstocht van 1832(96).
Onmiddellijk na de inneming van de Citadel beproefden
de twee mogendheden, die ondernomen hadden het tractaat
van 15- November ten uitvoer te leggen., de onderhandelingen
met Nederland weder aan te knoopen, om eene voorloonige
overeenkomst te sluiten of goedkeuring te verkrijgen van
het tractaat zelf (97). Maar de gezindheid Van het Haagsche
kabinet was niet veranderd, en gedurende de vijf volgende
maanden bleef het standvastig weigeren, eerst om over een
eindverdrag te onderhandelen, en daarna om er alleen met
Engeland en Frankrijk over 'te onderhandelen (98).
De wederzijdsche ontruiming maakte deel uit van de
eerste ontwerpen van een overeenkomst,. welke de Nederlo.ndschen gevolmachtigde en die van Frankrijk en Engeland.elkander wederkeerig mededeelden. Dit van den Nederlandschen gezant maakte geener•ei gewag van .het embargo en..
van • het herstel van de vriendschappelijke betrekkingen hts175

'schen het Nederlandsche goevernement en de beide 'mogendhecien. • De bedoeling van het kabinet van Den Haag was
zonder. twijfel niet, het ophouden der vijandelijke maatregelen te vertragen, maar ze te veroordeelen door ze niet te
noemen, . en de herroeping er 'van te eischen, zonder dat
het om die te verkrijgen andere offers hoefde te brengen,.
dan de herroeping van die .maatr:,telen, welke het zelf had
genomen tegen de scheep.svaart van Frankrijk en GrootBritanje (99). Intusschen zou het er op 5" Februari in toestemmen, de opheffing van het embargo en de terugzending
naar Nederland van de soldaten der bezetting van Antwerpen te vragen.
Den 1 Februari gaven lord Palmerston en prins de Talleyrand hun eerste basis, wederzijdsche ontruiming, op en stelden er voor in de plaats het statu -quo voor -het aan partijen
toekomend 'grondgebied; hiermede wilden zij verschillende'
moeilijkheden vermijden, hoewel deze regeling zeker minder
gunstig was voor Nederland. .Toch aanva?ardde Van Zuylen
van Neyvelt deze wijziging, maar zonder in het nieuwe
ontwerp,„ dat hij voorstelde, de onzijdigheid van B.élgié te
erkennen, zonder de vrije vaart op de »aas toe te staan,
en zÖnder afstand te doen van het recht de vyandelijklieden•
weder te openen (100).
De onderhandeling sleepte aan van nota tot nota, van: ontwerp tot tegen-ontwerp, tot er een nieuwe Nederlandsche
gezant kwam, Dedel, die gevolmachtigd was tot grootere
toegevingen (101). In zijn eerste nota van •23- Maart bood
hij de opening van de Maas voor den handel aan,. volgens
bet tarief van Mainz. Maar hij vroeg, zonder vergoeding,
het ontruimen door de Belgische troepen van verschillende
stellingen aan de Schelde en bepaalde den duur van den
wapenstilstanci op vier maand, terwijl hij evenmin als in
de voorgaande ontwerpen van overeenkomst de onzijdigheid
van België erkende (102). Den 16 Mei deelde Dedel Mede,.
dat hij gemachtigd Was een artikel te teekenen iii deze be176

woordingen: .« Zoolang "de betrekkingen tusschen: Holland en
België niet geregeld zullen zijn door een éindverdrag, verbindt zich Z. M. de koning der Nederlanden dei vijandelijk-•
heden niet te herbeginnen tegen B'elgjé en de scheepvaart
op de Schelde geheel Vrij te laten »(1013).
Dit voorstel werd door de partijen- aangenomen en vijf
dagen later werd te Londen een overeenkomst geteekend,. ,
waaraan de Belgische regeering den 10 Juni -hare goedkeuring hechtte. Zij omvatte zes artikelen, waarbij werd viastgesteld:
10 Opheffing van het embargo en teruggave. van al de
inbeslaggenomen schepen, aan Nederlandsche .onderdanen
toebehoorende;
20 , Invrijheidstelling van al de Nederlandsche soldaten in
Frankrijk krijgsgevangen;
30 Een wapenstilstand van onbepaalden duur en vrije
doorvaart op de Schelde;40 Vrije doorvaart op de Maas Volgens het tarief Van
Mainz, en vrij verkeer voor de bezetting -tusschen de-- vesting
Maastricht en Noord-Brabant;
50 Belofte, zonder -uitstel, onderhandelingen aan te knoopen tot het sluiten van een eindverdrag;
60 Uitwisseling der bekrachtigingen binnen de tien dagen.
Een bijgevoegd artikel verklaarde, dat de bepaling omtrent.
het staken der vijandelijkheden van toepassing was op
Luxemburg (104).
. Ingevolge deze overeenkomst kwam de .Conferentie van
Londen Opnieuw bijeen, 'en vergaderde den 15. Juli 1833.
Zij besloot het verdrag van 15 November 1831 tot basis te
nemen der besprekingen om tot een afdoende regeling te
komen. De artikelen betrek hebbende op de territoriale schikkingen en de Onafhankelijkheid van België werden aanvaiard,,
. met dien verstande, dat voor den afstand van Waialsch
Luxemburg een compensatie zou gegeven worden in Lirn'burg (art. 3') en dat koning Willem zich moest verstaan met.
•
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de Germáansche Confederatie, waarvan» Luxemburg deel afmaakte, en met zijn huis (Luxemburg was erfgoed .der Nassauers), om dit verwisselde • gebied te mogen inlijven bij
Nederland (art. 5). " Doch over de regeling der kwestie in.
zake .waterloopen en schuld kwam men niet tot overeenstemming (105) Het kabinet van Den. Haag, het gevoelen
vertolkend • van alle echte vaderlanders in Noord- en ZuidNederland, vond echter geen reden om de onafhankelijkheid 'van Belffié te erkennen daar de Tiendaagsche Veldtocht
bewezen had, dat België alleenlijk dank de Friansche tusschenkomst kon blijven bestaan, en de omwenteling volledig
verslagen was (106).
De Conferentie werd op 24 Augustus sine die verdaagd en
fffing uiteen den 15November zonder eenige uitslag bekomen
te hebben, zoogezeid omdat koning Willem de voorgeschreven stappen noch bij den Duitscb.en Bond, noch bij' zijn
. verwanten gedaan had (107). Doch uit den tekst van het
verdrag blijkt dat . een overeenkomst op dit punt niets te
zien" had met het NederlandschrBielgisch verdrag. Van toen
af echteÇ gebruikte België steeds deze Uitvlucht .om onderhandelingen te verhinderen of. te vertragen en de Londeasche
»Conferentie nam dit voorwendsel graag aan om een zeer
netelige beslissing te ontgaan,.. die dreigde te ontaarden tot
een conflict tusschen Rusland. Pruisen en Oostenrijk oenen.
zijids, die Willem 1 steunden, en Frankrijk, geholpen ten
deele althans door Engeland, dat België steunde (108). •
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HOOFDSTUK XII

De Vlaamsche tegenstand gebroken na de troonbeklimming
van Leopold 1.

« Personne n'a plus que nous témoigné son profond mépris pour les singes de juillet qui ont ensanglanté Bluxelles
au mois d'Aoilt 1830, claris le seul but d'avoir des places qui
n'etalent point 'falies pour eux.
Le yournal de la Province de Liège, Or. Messager de Gand, 23 puin 1833.

Je regrette je l'avoue hautement — l'article de la constitution,
qui porte que, dans aucun cas, elle ne pourra être partiellement suspendue... Rien de mieux en temps de paix assurément, mais lorsque Pennemi, et l'ennemi le plus dangeureux
pour l'existence ~e de .1a liberté, menagait jusqu'aux portes
de cette enceinte, pourralt on rigoureusement observer les
formes constitutionnelles sans exception ?
de Mérode, bij de bespreking der uitzonderingswetten.
de Lichtervelde, .Léopold 1, 101.

R

EEDS van den .beginne af moest Vlaanderen boeten.
, Zijn handel, die over Holland ging, was natuurlijk
ontredderd vanaf het begin der woelingen, en voor
de nijverheid brak een groote crisis uit. Doch deze
economische moeilijkheden waren niet het gevolg van -de
omwenteling alleen. Het •centraal bestuur scheen er zich bovendien op toe te leggen den druk der lsten vooral op,
Vlaanderen te doen wegen. Zoo lag het leger vOor het
grootste gedeelte in Vlaanderen ingekwartierd en het leefde'
--, in feite, zooal niet volgens de officieele gegevens -- op
de streek. Dit is ten deele te verklaren door hef feit dat
luist in het Noorden de Hollandsche aanval zou loskomen:
Doch het valt niet te loochenen,. dat de troepen systematisch
in de verdachte orangistische steden werden gekantonneérd;
de brief van Gendebien aan het Voorloopig " Bewind,: dd. 29
December 1880, is heel klaar (1).
Erger dan dit nog was de zeer ongelijke verdeeling der
belastingen. Zoo slaande was het verschil dat zelfs in het
'Congres klachten geuit werden. Markies de ghodes vestigde
dei aandacht van den minister van financiën op het feit,.
dat Vlaanderen dubbele grondbelasting betaalde, in .verhou.ding tot de andere 'gewesten. « Zoo zal Vlaanderen », zegde
hij, « (voor de verplichte le'ening) betalen op een voet van.
20 oio der inkomsten, terwijl een naburige provincie, Henegouw ternauwernood een belasting van 10 % zal be t al en »(2).
Wannaar kwamdaarop terug, en wees onder ' meer op,.
het 'volgende: « Het. .is voornamelijk in het belang van mijh
mandatarissen die Vlamingen zijn, dat ik op het iaannenten
van den voorgestelden maatr:,:el aandring. Alle besparingen
moeten vooral ten goede *komen aan de twee Vlaanders,. die
voor meer dan een derde overbelast zijn; deze onrechtvaardigheid weegt zooveel te zwaardei: op de bewoners •dier
sta-eek, daar zij 'meer dan het derde -der geheele bevolking
van België vormen; van een anderen kant, wij' hebben geen
,
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enkele vergoeding, geen enkel .voordeel dat eenigerwilze kan.
opwegen tegen de ongelijkheid op dit punt; deze ongelijkheid, die een onrechtvaardigheid is, bestaat overal. De. twee
Vlaanders hebben heelemaal geen raadslieden aan het Beroepshof in verhouding tot hét bevolkingscijfer, tot den rijkdom, tot de rechterlijke geschillen. Alle openbare bredieningen
zijn hun in feite ontzegd: De voorbeelden zijn, eilaas. 'te
talrijk; ik zal geen misbruik maken van uwe a'andhcht,
M. H. In het ministerie .voor binnenlandsche zaken alleen,
zijn er tusschen vijftig en zestig bedienden; in plaats Van
twintig, die moesten tot de twee Vlaanders behotoren, zondt
gij ;,gelooven M. H. dat er drie zijn? 'In .plaats van .een derde
der ambtenaren hebben wij schaars een dertigste bekdinen
(langdurige onderbrekingen). Deze misbruiken zijn de eeg**
niet; van zes afdeelingsoversten zijn er drie *Franschen. rk
geloof dat onder dit opzicht de overtreding der ,grondwet
klaar. en onloochenbaar is. In het ministerie van oorlog is
er, Verzekert 'men; geen enkele. Vlaming. Aan Bnitenlandsche
Zaken zijn het grootste getal dergenen die er waren of voor
goed doorgezonden of met onbepaald verlof weggestuurd,
met berooving van hun wedde » (3).
Dit was echter niet het ergste. De maatregels op taalgebied waren heel wat verderfelijker. De Franco.Bélgen; die
onder het Nederlandsch Bewind geklaagd hadden « met politieke onmondigheid geslagen te zijn ten gevolge der uitsluiting van de Fransche taal » (4), (wat eenvoudig 'een onwaarheid was), en «geweerd te zijn uit de ambten, door die
zoogezegde uitsluiting » (5), pastten onmiddellijk een" werkelijke uitsluiting toe op de Nederlandsch-sprekenden.
eerste daad gaf het Voorloopig Bewind den 5 October 1810
een staatsblad uit, uitsluitend in het Fransch gesteld, en zoo
zou het blijven tot togen. het einde • van de eeuw (6).
Deze houding ten opzichte van de taal der meerderheid Werd
op, voorbeeldige Wijze doorgedreven. Den .16 October 1830.
:vei scheen een besluit, waarvan art. 3. luidde:
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« Daar de Fransche taal de meest-gesprokene is in België;
zal deze alleen voor de aanvoerders (van het leger) gebruikt
worden » (7).
Voor het bestuur 'werd eenzelfde maatregel getroffen den
27 October 1830(8). Dit .verfranschingsproces werd bekroond
door een besluit, nog steeds genomen door het Volorloopi.g
Bewind, dat maar. altijd definitieve besluiten trof (deze besluiten • zijn nu nog in zwang of slechts sedert kort opge7
heven): dd. 16 November werd beslist, dat het officieele
« Bulletin » — en dus alle regeeringsakten — in het Fransch
zou gesteld iijn. Wel werd beloofd 'er een Nederlandsche
vertaling bij te voegen, &ach daarvan kwam niets in. huis
tot in 1898'. In hetzelfde besluit kwam bovendien (art. 5) klaar
naar .voor wat bedoeld was door « taalvrijheid»: deze .werd
ingesteld, niet ten voordeele der burgers, doch ten voordeele
der ambtenaren en de zogezegde leidende kringen: niet de
taal van den burger, doch de taal van ambtenaiar en advokaat zal voor de rechtbank gebruikt warden (9). Dit besluit
bevat de practische vernietiging van elk taalrecht. Dit was
wel .het inzicht van de Franco-Beliáische leiders. Rogier heeft
dit het duidelijkst omschreven o. m. in een brief aan Raikentt
« De eerste beginselen . van een degelijk bestuur zijn gegrondvest op het uitsluitend gebruik van een taal, en het
spreekt van zelf dat de taal der Belgen geen .andere kan
zijn dan het Fransch. Om tot dien uitslag.. te komen is het
noodig alle burgelijke -en militaire ambten aan Walen en
Luxemburgers toe te vertrouwen; op deze wifze zullen 40
Vlamingen, tijdelijk verstoken van de voordeelen die deze
ambten opleveren, wel verplicht zijn Fransch te lemen en
zal men het Germaansch bestanddeel in België van. lieverlede uitroeien »00).
Uit deze gegevens kan men gemakkelijk opmaken wat men
beoogde toen gepetitionneerd werd voor « taalvrijbeid », Wen
art. 23 der grondwet, dat deze taalvrijheid inriep in tegenstelling tot de vroegere « taaldwang.», aangenomen werd. Men be182

doelde daardoor dat de twee talen, Fransch en Nederlandsch,
terzelvertijde overal in den geheelen staat zouden gelijke recbten bezitten. Naast die theorie, die er toe bijdroeg om de
omwenteling mogelijk te maken, ,kWarn toen de practijk zoo.,
als hoven geschetst; In feite mocht slechts een taal, om
(leswille der nationale eenheid, gebruikt. Art. 23 der grondwet is ten andere slechts een andere vörm van het
besluit dd.-16 November 1830. Dit artikel luidt: « Het gebruik
der talen in België is vrij (facultatif) en kan slechts door de
wet geregeld worden ». De.beteekenis er van — vrijheid voor
de ambtenaren in den keus der taal,. M.a.w. volledige verfransching vin den staat — komt naar voor wanneer men •
ziet dat Van Wenen (Leuren) voorstelde het artikel aldus
,op te stellen: « Het gebruik der talen in Belgrér is vrij voor
de particulieren; het .kan slechts geregeld warden door de
wet en alleen voor wat de n•et-verkiesbare ambtenaren
betreft ». Raikem (Luik) stelde voor « ....het kan niet geregeld
worden tenzij voor de handelingei der openbare macht en
'alleenlijk" door de wet », Devaux (Brugge), wpu: « ...het kan
slechts) geregeld worden voor wat de akten der openbare
Macht en de rechterlijke aangelegenheden betreft ». Doch. al
deze teksten werden verworpen na een bespreking, waaraan
volgende uitlatingen ontleend zijn:
Van Snick : Indien het Nederlandsch verplichtend wordt
verliest een tallooze menigte plotseling hun beroep en hun
middelen van bestaan.
Liedts: Ik durf beweren dat meer .dan drie vierden der inwoners van de beide Vlaanders het geluk nog niet hel-ibén
;de Fransche taal machtig te zijn... De rechtvaardigheid vergt
dat zij' die aan 'de wet moeten gehoorzamen, ze kunnen lezen
en verstaan, en dus is een Nederlandsche vertaling onontbeerlijk.
Daarop legde Raikem uit, dat de middensectie aan het
Vlaaniséh niet gedacht had, terwijl de Luxemburgers Duit,
sche vertalingen voor Luxemburg vróegen.
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Merkwaardigst echter waren de uitingen •van Gendehien:
Men zou dus vertalingen in al de Vlaamsche tongvallen moeten -latei. afkondigen!... Ik denk er niet aan een officieele
Vlaamsche tekst te vragen; -niemand heeft het r-echt de
taal te veranderen van een in het -Fransch gesteld besluit
door • het .Congres ..genomen, maar men zou uit eerbied voor
de burgers die het voorrecht niet bezitten de taal der algemeenheid te kennen,. een Vlaamsche vertaling bij den tekst
der wet kunnen. voegen (11).
Wel dient verstaan, dat die vertaling .geen enkele..officieele
waarde zou bezitten. Doch die vertaling ontbrak bovendien
geheel;) alhoewel reeds in 1830, Gent o. a. levendig geprotesteerd had tegen dit achteruitstellen der landstaal (1t.).).
Doch de Belgische regeering stelde zich niet tevreden met.
deze maatregels: het bestaande Vlaiamsch verzet moest gebroken Worden, vooral in de twee centra Gent en Antwerpen.
.Gent was heelemaal niet gesteld op de .omwenteling.
September petitionneerde men in grooten getalle tegen scheiding van Noord en Zuid-Nederland. De pktriotische krant
«Journal des Flandres.» schreef in zijn eerste nummer (4 Oct.
1830): « Er is hier weinig geestdrift geweest wanneer de -nationale kleuren vool het eerst geheschen wérden » (dit was
gebeurd den 2 October 1830). Over het Weinig hartelijk onthaar van den « verlosser », de Pontécoulant, werd vroeKer
gesproken. Bij de gemeenteverkiezingen kwam het algemeen
gevoel klaar tot uiting: de orangisten werden verkozaa
(28 Oct.1830), en toen het Vookoopig Bewind deze verkiezingen verbroken had. werden 'dezelfde mannen, met een
nog .grooter meerderheid opnieuw verkozen den 15 December. Petities werden in groot aantal aan het Congres gestuurd
om •de verkiezing van den prins van Oranje tot koning te
vragen (13)..
Na de afstelling van de Regentje door het Voorlopig
Bewind) zooals hooger verhaald, na de mislukte herstelpoging van Grégoire (4 Februari 1831), werden de bureeIen
1

van den ,« Messager de Gand » geplunderd dóor patriotten;
burgers en soldaten den 6 Februari en den 22 Maart; den
25 werd geplunderd door soldaten en burgers bij Stevens,'
den opsteller' van den « Messager » (14). Na den aanslag op
Yoortman, waarover hoogér gesprhken werd, wordt het niet
heter; de plunderingen houden aan en het ministerie zelf
krijgt schrik: den 5 Mei wordt beslist de pompiers hun kanonnen af te nemen, en gouverneur de Lamberts ar le
stellen, doch de. soldaten komen in opstand en beletten het
geschut af te nemen (15). Spinners, die. met oranje-appelen
in de hand door de straten loopen, worden aangehouden.
Andere worden opgesloten om geroepen te hebben: Leve de
prins van Oranje (16).
. De Regentje werd eindelijk hersteld den 19 Oogst. De verkiezingen 'voor het parlement gaven de meerderheid - aan
de patriotten daar de kiezers van den buiten, dank tij den
almachtigen invloed der geestelijkheid, er voor stemden, en
zoo de orangisten der stad overtroefden; de Gentsche Regentie schroomde niet pan 'het Voorloiopig Bewind le doen.
opmerken dat de proces-verbalen der ,parlementaire verkiezingen grove onregelmatigheden bevatten (17).
Het ware echter verkeerd te denken dat de tegenstand
tegen de omwenteling beperkt bleef tot "Gent: Hboge. r werd
gewezen op de inrichting van het orangisme, Wiens Twee
eerste pogingen verijdeld werden. Moeilijk zal beter en juister
geschetst worden wat het orangisme was dan het gedaan
werd in een brief uit Antwerpen verzonden den 28 Februari
1831, aan den Russischen gezant te 's Gravenha.ge, Gouder!,
welke deze doorstuurde aan graaf de Nesselrode, de gassischen minister van buitenlandsche zaken:
« De partij der orangisten is zeer talrijk hier, te Gent, in
een deel der twee Vlaanders en zelfs eenigszins te Brussel;
minder te Luik en Mons; zij' heeft weinig aanhangers te
Verviers, Namen en eenige andere grenssteden, die vooral
vereeniging met Frankrijk zouden gewenscht hebben. Deze
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partij. omvat de mannen die van het beffin af de revolutie
bestreden, t. t. z. allen die zich bezig houden met handel en
nijverheid, wat vooral toepasselijk is op Gent en Antwerpen;
. de bange lui die geen kleur durfden bekennen in 'den beginne en die zich zouden aangesloten hebben bijt de omwentelingsparty indien de omwenteling niet op een buitengewone
wijze hun belangen had geschaad; en ten .d.eele ook' zij.,
die zich patriotten heetten,. zelfs .eenigern der hevigsten
die daar zij niet vooruitziende genoeg waren om de
gevolgen van de verandering die zij teweeg brachten te berekenen, zich zonder bedenken in de beweging geworpen
hebben. Voor het °ogenblik, nu de ondergang van het laad
onvoorwaardelijk ook de hunne met zich sleept, 'zouden tij'
.wenschen nooit begonnen te zijn en uiterst vurig - worden
om terug te roepen wat zij' vervloekt hebben. Deze laatste
fractie der orangisten is te vinden in de klas der gegoede
burgers, winkeliers) • vaklui en zelfs werklieden... De partij
mvat ook militairen, van wien mien verzekert, dat de Officieren' in het -algemeen weinig geneigd zijn tot de vereeniging
met Frankrijk,. en, inziende dat er hun geen goed kan geworden van de huidige onzekerheid, zouden zij' zeer verlangend
zijn de prins van Oranje aan het hoofd der regeering• te
plaatsen.
De priesters ,zelfs blijven stilstaan voor het °ogenblik op
den weg der revolutie; nog een stap -en 'zit zullen in tegenovergestelden zin ploeteren (intrigueront)..De dagen van 11
en 15 Februari té Parijs en de zendingen der Saint-Simoniens
hebben dit wonder verricht. De plunderingen der 'kerken,.
-de ongodsdienstige betoogingen van het souverein Volk van
Parijs, de pogingen der leerlingen van Saint-Simon 'hebben
hun de oogen geopend »vv.
Het was dus z•So verkeerd niet, toen Van M:aanen in den
kabinetsraad van 28 December 1830 verklaarde, dat het
orangisme voortkwam uit armoede, niet uit gehechtheid aan
Oranje(19).
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Nochtans vergat 'Van Maa.nen en ook de onbeken.de bre-i
richtgeer„ een factor; wiens belang men niet overdrijven.
Magz doch dien men evenmin loochenen kan, het samentoorigheidsgevoel — een anderenaam voor het nationalisme
-- van Vlaanderen. Dit blijkt uit vele kleinigheden; men. lette
.er op: de twee eerste pogingen, waarover vroeger gesproken
werd, gingen uit van Vlaanderen (men houde er rekening
mede, dat- Brussel toen een doorvlaamsche stad was, .0aar
de po,gingeli van Borremans faalden> omdat hij geen Vlaarnsch
kendel en niemand had om er te spreken). Wel ontstond
een orang,istisch comité. te Luik, waarvan de organisaties
uit het Walenland afhingen; doch • er heerschte voortdurend
misverstand en wrijving met het hoofdcomité te Brussel, • bij'
zooverre dat van 's konin„gswege uit Den Haag dei onderlinge
betrekkingen moesten geregeld worden (20). De verslagen der
werking stuurde H. Grégoire bovendien uitsluitend langs
Van Doorn (oud-gouverneur van Oost-Vlaanderen, minister
voor Binnenlandsche Zaken) naar den koning, terw? het
Brusselsche hoofdcomité, voor geheel Vlaanderen, lungá
frofmann, kabinetsdirecieur,. betrekkingen onderhield. ren
slotte is het ook opmerkelijk hoe. weinig vertrouwen men.
in de Luikenaars had. Kénschetsend is het bericht van kolonel de la Sarraz, die na inlichtingen ingewonnen fe lebben
over de mannen bestemd in geval van welgelukken, het
bestuur der stad Luik. op zich te nemen (dus de leiders der
orangisten), sdhreef: « De meeste dezer personen zijn bekend
als de inlijving bij Frankrijk boven alle andere middelen
van• uitredding verkiezende, en verscheidene onder hen heiben een werkzaam aandeel in den opstand genomen. Ook'
waren zij het die in Juli 11. (21) zoo' groote beloften van
medewerking deden en op wier wezentlijke ijver eh vast beraad -dus weinig te rekenen is. Onbaatzuchtig schijnen zij
niet te zijn, alzoo hadden zij' zich vooraf' reeds goede posten
en aanzienlijke ambten toegedacht » (22). Morel schreef aan
Van Gobbelschror « Het zijn eigenlijk Cockerill en IA'
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Grégoire) die de geheele Association Nationale van Luik
vormen... De zwakke kant van Cockerill misschien, • en van
Kijn luitenant in elk geval, is een bijzondere rol te spelen in
het orkest, en elke compositie, die hem geedschitterende solo
zal geven, zal hem slecht passen »i(23). Vrory,t er had hij over
beiden geschreven: « Gij weet waar _Cockerill is, en -wat zijn
Luitenant betreft, hij verblijft onverstoorbaar te •Aken » (24).
Het gevoel. . van stameenheid 'spreekt insgelijks uit het
getuigenis van Vlamingen zooitls Bergmiann en zijn Weschermeling J. F. Willems ("25), die zich Nederlander weten en het
willen blijven. Wonder genoeg zijn dergelijke mannen
meestal niet rechtstreeks in de orangisten-agitatie betrokken.
Van deze groep, die wel het ideaal van een •Groot-Nederland .begrijpt en. huldigt, zal de Vlaamsète. beweging uitgaan,
de eenige echte weg tot verwezenlijking van hun ideaal door
het bewust maken der Vlamingen en het opwekken van.
hun stamgevoel. Want de vijftienjarige vereeniging, nog voortdurend gestoord Oor« Fransche kuiperijen (zooals van den
bisschop van Gent, , Mgr de Brogrie, en- de agitatie der
unionisten) was niet voldoende geweest • om de sporen der
vierhonderdjarige verdrukking uit te vvisschen. Het geslacht
dat echter toen man werd, zou het sluimerende Vlaanderen
stilaan Wakker schudden.
In de ontreddering en de economische crisis, door den
Tiendaagschen Veldtocht veroorzaakt, vond het orangisme
voordeelige bestaansvoorwaarden (26). Wel' waren .de eerste
pogingen mislukt, en de triomfantelijk-aangekondigde omtwenteling te Luik reen volledig fiasco geweest. Toch gaf men
den moed niet verloren. Van Gobbelschroy had te Parijs
den draad weer opgenomen.; daar had • bil Morel ontmoet,
en: deze had te Rijsel een onderhoud met de leiders der.
orangisten in Belgiè. Metdepenningen van Gent had onderhandeld met de leiders van Antwerpen, Brugge, Luik, enz.
Daar deed Ván Gobbaschroy ook inlichtingen op over de
politieke gedragslijn door Frankrijk te volgen; zijn. inzicht
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was dat de regeering in tegenstelling met .het volk — een:
oorlog zinu voeren, alleen. indien er 'spraak was van eea
aanval. Zoo er omwenteling uitbrak te Brussel op een lnanici die een schijn van wettelijkheid zou hebben, ook al
vielen terzelver tijde de Hollandsche troepen in het land,.
Pariig zou zich tegen een herstel der Nassauers niet verzetten(27)
Het organisatiewerk ging door.«Morel'en Van Gobbelschroy
keerden terug naar Brussel, en .kwamen met de leiders v.aa
Gent samen den 1 October. Een tweede vergadering greep
plaats den 6 October 1831; daar waren ook di é van Antwerpen en Luik tegenwoordig; dit geschiedde ter uitvoering
der bevelen, gegeven 'door den koning den 3 en 9 Sept. 1831
aan Morel, waarschijnlijk om maatregelen voor te bereiden
tot steun van het Hollandsch leger, in geval van een nieuwen
aanval op Antwerpen of van Antwerpen uit, daar de bode
over de beraamde maatregelen bericht moest geven aan gen.
Chassé. Als leiders traden op te Brussel Van Gobbelschroy
Dotrenge, te .Gent Metdepenningen. De hoofdleider blijkt
steeds eh. Morel te zijn (28).
Welke onderrichtingen begin September gegèven. werden,
valt op te maken uit vroegere. aanwijzingen. Het blijkt dat:
Willem I niet bind was voor de zwakheid der orangisten
en zich door de schitterende beloften, vooral door Grégiore
sestuurd,1 niet liet misleiden. Den 8 Mei schreef •H.ofma.na
« Zoolang het gebrek aan samenwerking en .eenheid blijft
bestaan en zoolang een 'man ontbreekt, die zich aan het
hoofd der beweging kan stellen en. ze populair maken, 'zal
er schaars op een betere uitslag te rekenen vallen voor hetgeen men verder zal ondernemen. Deze beschouwingen, Maar
nog meer degene die voortvloeien uit de geestesgesteltenis
en de gezindheid waarmede de trouwgeb.leven bevolking van
het rijk behept is, verbieden ten strengste alle daadwerkelijke
medewerking. Gelief echter deze beslissing slechts te wijten
aan den dwang der omstandigheden en overtuigd te zijn
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dat men (29) de waarde kende van de pogingen door weldenkende lieden gedaan om een verandering te weeg te
brengen en een terugkeer tot hetgeen de waarachtige belangen van het land eisc.hen » (30). 'Morel stelt kort en klaar
de meening van .den koning voor als « begeerte door heng
uitgedrukt om de restauratie in België- uitgelokt en verwezenlijkt te zien door België zelf »,(31)! Ook Verstolk, -die zich
met het orangisme weinig inliet, gal een klare omschrijving
van de mogelijkheden. In een ontwerp van antwoord. aan de
Londensche Conferentie raadde hij' aan tot een overeenkomst
te komen « Zal er een restauratie Plaats hebben, zoo moet
zij zichzelve vormen. Elke poging dezerzijds, al ware het
slechts een afwachtende houding, kan niet anders dan ha
tijdstip •derzelve verwijderen, ja zelfs de kansenr... doen verloren gaan. De algemeene stemming des Nederlandschen
volks zich verklarende tegen de wedervereeniging, al 'ware
het ook maar als twee ...afgescheiden landen. onder écn
opperhoofd, zoo kan- men kle verdere opofferingen van dat
volk niet iverkriig,en » (32).
De Belgische regeering bleef niet werkeloos tegenover dit •
gevaar van een staatkundigen omkeer.
Den 4 October werd een wet afgekondigd,, die toelating
gaf "oorlogswapens bij: de burgers aan te slaan en toeliet huiszoekingen te doen om geheime wapendepots op te zoeken(33).
Dit was klaarblijkelijk bedoeld als een poging om bijl
iedereen, • dien men vermoedde orangist te zijn, te kunnen
invallen en een onderzoek in te stellen. Het was een herhaling van het schrikbewind der « Association Nationale.»,
doch ditmaal wettelijk goedgekeurd. En de omwenteling was
gedaan,' zoogezegd om de vrijheid te .verzekeren!
Niettegenstaande den steun van het Fransch-Belgisch leger,gehoorzaam werktuig in de handen der Franco:Belgische
partij, besloot de regeering buitengewone maatregels te ue•men tegen de orangisten. Leopold I diende, met goedkeuring
van den ministerraad, den 1 October 1831 een wetsvoorstel
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in, dat aan den bestuurder der Openbare Veiligheid ongehoorde en »ongrondwettelijke bévOegdheden toeken0. Dit
öntw.erp 'bepaalde, dat de béttuurder •der openbare »veilig.
heid zijn bediening zou uitoefenen onder het, onmiddellijk
gezag der ministers, de bediening van politieofficier zou
vervullen in de geheele uitgestrektheid van het arrondissement Brussel, en in de g- eheele uitgestrektheid van het koninkrijk -de hulp van de officieren der rechterlijke politie.
zou mogen opeischen (art. 6); dat' hij' gemachtigd zou
opleidings- en aanhoudingsmandaten af te "leveren (art.
en 8); dat hij zou gemachtigd zijn óver te gaan tot huiszoekirigen om papieren, stukken en in het algemeen alle
voorwerpen op te zoeken, die betrekking zouden hebben (op
misdaden en delicten. tegen inwendige of uitwendige veiligheid van den staat (art. 10)(34).
Dit wetsontwerp, betiteld wet op de verdachten, werd
besproken in de Kamers den 12, 13 en '14 October. De Muelenaere, minister. voor Buitenlandsche Zaken, verdedigde het
regeeringsvoorstel, doch bekende, dat hij. in andere omstandigheden het mct verontwaardiging zou afwijzen. 'Gesteund.
door Raikem, minister van justitie en Lebeau eischte hij
echter luidop uitzonderingswetten om aan des « omstandigheden » het hoofd te bied.en(35), om' de vrije m'eeningsuiting -van het volli te belemmerei Zulk optreden lleen
bewijst de sterkte van het orangisme, al was de parlementaire • vertegenwoordiging geen luiste Weergave van deze
sterkte (‘36). •
Volgens eh. Rogier eischte de veiligheid van het land en
zijn belang dat regeering sterk zou zijn en sterk zou'
schijnen. «Ik heb spijt"», zei.Felix de Mérode, « en ik beken
het luidop, over het artikel der grondwet dat vaststelt- dat
in geen geval de grondwet gedeeltelijk kan opgeheven worden. Reeds heeft het artikel, dat het in dienst nemen van
vreemde hulpkrachten verbiedt. zonder voorafgaande wet,
voor kort moeten wijken ten gevolge an gevaarlijke voor192

vallen„ en • niemand, geloof ik, denkt er aan zich er over
te beklagen. Want, Mijne Heeren, wéttelijk puritanisme zo«
ons waarschijnlijk ontslagen hebben • van .het bespreken
deter wet. Iedereen zou in zijn huis zijn of misschien uit
zijn huis ».
Verscheidene leden viele,n het .ontwerp aan met- groote
heftigheid. Zoo \erklaarde .Fallon: « De nieuwe politie-officier, dien gij •wenscht, zou een groot-inquisiteur. zijn, voor
wien de openbare vrijheden een zinledig woord zouden. zijn,
daar hij naar, willekeur .of liever naar de willekeur 'der uitvoerende macht aanhoudingsmandaten kan afleveren, ons
op de .beklaagdenbank brengen voor onderzoek, ons molm.loopig gevangen zetten, ongestraft onze Woonst sélienden,
en onze verborgenste handels- en gezinsgeheimen nagaan ».
Terecht deed Julien opmerken: « Het voornaamste kenmerk van het voorstel is zijn onbepaaldheid en willekeur,
Want het vertrapt alle ,grondwettelijke waarborgen en onderwerpt elke persoonlijke vrij h.eid aan de willekeur van -hoog en
laag gerecht. Zoo gij het aanvaardt, verkracht dij' ten minste
art, 7, 8 10 en 128 van de grondwet, want dit alles kan;
'niet terzelver tijde bestaan. Zouden wij: zoo laag gevallen
zijn, dat wij tot een soort sChrikbewina onzen toevlucht
moeten hemen s om onze verdediging , te verzekeren? » (37)
Den 15 November trok de regeering het ingediende voorstel in, onder voorwendsel dat een 'der beschikkingen geamendeerd was, doch in werkelijkheid omdat zij beslist had het
torangisme te .bestrijden met den staat -van beleg. uit te roepen in de twee provincies vanwaar de tegenrevolutie uitging.
Eenige• dagen latei schreef de « Journal de Gand », een blad
zeer verknocht aan de September-omwentelaars: « De stad
Gent is in staat van beleg verklaard. Het is een harde, doch
dringende noodzakelijkheid. De oran,gistenpartik, die nu
luidop verzet aanteekent, en geen enkele maatregel duldt
.om de veiligheid van den staat te verzekeren, had nochtans
moeten voorzien toen de wet van "M. Raikerii ingetrokken
183041-13
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werd, dat men eindelijk verplicht was tot deze strenge maatregel over te gaan » (38).
Den 21 October riep ;generaal Niellon, daartoe gemachtigd door den minister van oorlog De Brouckere, den staat
van beleg uit te Gent door volgende proclamatie:
« De generaal-bevelhebber der actieve troepen en "der versterkingen in de twee Vlaanders, brengt ter kennis van de
béwoners, dat hij noodij geacht heeft van af dit °ogenblik,
Gent in staat van beleg te stellen.
Diensvolgens, en overeenkomstig de wet van 24 December 1811, zal terstond een permanente krijgsraad in de Citadel van 'Gent zitting houden.
Zijn verantwoordelijk voor dezen krijgsraad, wiens uitspraak
zouder beroep is, alwie spionneert, mannen ronselt, tot opstand of tot verachting van de 'bestaande macht ophitst,
schrikaanjagend nieuws verspreidt, oproerige schriften
opstelt, enz. enz.
De gewone rechtbanken zullen voortgaan hun gewone bevoegdheid uit te oefenen in zaak gewone -misdrijven, voor
zoover deze geen betrekking hebben met de hierboven
vermelde.
Ten gevolge van het uitroepen van den staat Van • beleg is
elke samenscholing van meer dan tien personen verboden;
geheime vergaderingen zijn verboden.
Buitengewone politiemaatregelen zullen naderhand aangekondigd worden, en men zal verplicht zijn zich stipt er aan
te houden.
Gedaan in het hoofdkwartier te Gent, den 21 October 1831,
te tien uur 's avonds.
De generaal-bevelhebber der actieve troepen en der vesfinr.
gen van de beide Vlaanders,
Niellon ». (39.)
•
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Dit besluit dat, zooals -een oranjegezinde krant zegde, de
stad Gent « onder de sabel van M. Niellon en onder de laars
van M. De BrouCkere» stelde, werd 's anderendaags door
een koninklijk besluit goedgekeurd en door den minister
van oorlog onderteekend(40).
Den 7 November teekende de Regentieraad van Gent protest aan in een smeekschrift aan den koning aangelioden,.
Legen het • uitroepen van. den staat van beleg in, die stad. In
dit verzoekschrift stelt de Regentieraad vast, dat .de maatregel door de regeering getroffen in alle opzichten onwettig
is. Het luidde aldus:
Sire, een der kostbaarste rechten en éen "der heiligste
plichten der plaatselijke overheid is mede te helpen, opdat
hun onderhoorigen ten volle genieten van de rechten eh tevens ten volle de plichten nakomen," 'die de grondwet en de
wetten hun waarborgen en opleggen. Die Regentje van Geut,
begeerig dezen piicht te vervullen, neemt de. vrijheid ter
kennis van uwe Majesteit de akte van het uitroepen Van
den staat van • beleg te brengen, 'waarvan afschrift bijge.voégd is, en voornamelijk dit deel der akte dat bepaalt dat
te.ngevolo van het uitroepen van den staat van beleg en
!volgens het keizerlijk besluit van 24 December €4en
krijgsraad voortdurend zal zetelen in de citadel, dat diens
beslissingen zonder beroep zijn, en dat' voor hem verantwoordelijk zullen zijn de spionnen, de .'ronselaars, "de ophitsers tot opstand of misprijzen • der bestaande overheid, de
verspreiders van verontrustende berichten, de opstellers van
ophitsende schriften, enz. enz. De Raad zal hier niet onderzoeken indien de gouverneur of de militaire bevelhebber
van een sterkte door het besluit van 24 December 1811 de
'macht gekregen heeft in de stad den staat van beleg uit te
roepen zonder vooraf de machtiging van het staatshoofd te
hebben verkregen, noch indien dit recht- — aangenomen, dat
behouden kan blijven Önder de
het hem verleend i
--
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grondwet die- België regeert; hij zal nog zwijgend voorbij
zien, alhoewel hij dit kan bevestigen, dat geen enkel der :gevallen voorzien door art. 53 van hetzelfde besluit deze maatregel heeft kunnen noodzakelijk maken voor de stad Gent,
. aangezien de Stad niet belegerd is noch met geweld noch
door verrassing aangevallen, dat geen enkele inwendige breroerte er ontstond, dat er zelfs geen schijn van oproer waargenomen noch bespeurd werd.; dat eindelijk geen enkele
samenscholing binnen de belegeringsgrens zonder voorafgaandelijke machtiging van het magistraat er plaats gegrepen
heeft, noch zelfs er h•eTt kunnen plaats -hebben, alhoewel
he publiek al even' weinig als het plaatselijk bestuur tot
nog toe niet eens in. kennis gesteld is met wat do belegeringsgrens uitmaakt of hoe uitgestrekt *deze is.
Doch de stedelijke Regentie kan niet ongemerkt latenoorbijgaan dit deel van de akte waarbij de staat van beleg uitgeroepen wordt, hierboven letterlijk afgeschrevén. Daar
immers vindt men feiten onderworpen èan het oordeel der
tribunalen ab misdrijven of misdaden, die echter 'niet .als
zoodanig door de strafwetten aangestipt zijn; en Zekerlijk,
welke ook de kracht. zij' die men wil toekennen aan het besluit van 24 December 1811 welke uitbreiding men gelieve
te geven aan de macht die de gouverneurs en plaatselijke
bevelhebbers er door ontvangen, en aanvaardend dat het
besluit onder de huidige kgrèndwet n.og in' volle kracht Is,
het is' heel zeker dat de gouverneurs en plaatselijke bevei-:
hebbers er in niet als wetgevers aangesteld zift', en er door
niet 'de macht verkregen hebben om misdaden of misdr4ren
te scheppen, niet voorzien door de strafwetten. Men vindt
er misdaden en misdrijven in aangegeven, — waarvan de
beoordeeling en volgens "de grondwet en volgens de wetten
zonder beperking en: zoowel in vredes- als in ocirlogstij) en
tijdens oproeren toegewezen is aan de gewone rechtbanken
en aan het hof van gezworenen, — die verklaard worden
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te vallen onder de bevoegdheid van het kritsgereat, dat
de macht krijgt ze zonder beroep te beoordeelen.
De -misdrijven of .misdaden, die men bedrijven kan door
misbruik te maken van de persvrijheid, zoo klaar bepaald
door de wet van 20 Juli 1831, en voor heoordeeling verklaard.
te behooren tot de bevoegdheid van de jury, worden in onbepaalde en vage bewoording Verklaard te behooren tot' de"
bevoegdheid var.i het krijgsgerecht.. Eindelijk door twee «"Ön
zooi voorts » brengt men onder bevoegdheid van hetzelfde
gerecht andere 'daden, misdrijven en misdaden die :mien met
noodig geacht heeft mei naam aan te duiden.
Om te bewijzen dat dit deel der akte nopens het uitroei,
pen van den staat van beleg in "de Stad tent klaarblijkelijk
in strijd is niet de. tegenwoordige grondwet, zal het voldoende zijn de. art. 7,, 8, .9, 94 en 97 af te schriSven.
Art. 7. —• Niemand kan vervolgd . worden, tenzij: in de
gevallen door de wet bepaald en op de manier "die zij"
voorschrijft.
Art. 8. Niemand kan tegen zijn wil onttrokken worden
aan den reater die de wel aangeduid heeft.
Art. ti — Geen straf kan vastgesteld noch toegepast worden tenzij .krachtens de wet.
Art, 94. -- Geen rechtbank kan ingesteld worden tenzij
krachtens een wet; er- mogen geen commissies noch buitengewone rechtbanken ingesteld worden, onder welken naam
dan ook.
Art. De jury is ingesteld voor alle crimineele zaken
of voor politieke misdrijven.
In 1811 was het Fransche keizerrijk beheerscht o. a. door
de grondwettelijke akte -van 22frimaire jaar 8, en artikel 92
daarvan machtigde in sommige gevallen de wetgevende macht
en zelfs de grondwet api te heffen voor de 'plaatsen -en den;
tijd in de opheffingsakte zelf bepaald en met dergelifte
schikking kon men in zeker opiicht de macht wettigen, verleend aan de :gouverneurs en bevelhebbers der plaatsen,
197

waar de staat -can beleg werd uitgeroepen krachtens art. 101,
102 en 103 van het besluit .van 24 'December 1811, waardoor
.de plaatselijke politie overging uit de handen der burgerlijke
magistraten in deze der militaire overheden, en deze 'de
macht kregen om 'voor sommige • bepaalde misdrijven de
burgers te onttrekken aan de gewone rechters door de wiet.
aangeduid voor het Vervolgen van dezemisdritven, bm dezel
te onderwerpen aan de Militaire rechtspraak..
Doch de huidige grondwet van Belgé, wel ver van een
. beschikking te bevatten> .gelijkend aan deze van art. 92 hierboven aangehaald, bepaalt integendeel in !art. 130, dat zij.
noch gedeeltelijk noch geheel opgeheven kan worden; en
om van op het °ogenblik zelf van haar afkondiging alle
wetten,, besluiten en reglementen, die • er .mede zouden in
strijd zijn, te doen verdwijnen, bevát zij in art. 158 de ádtiikking dat « vanaf den dag waarÖp de grondwet toepasselijk.
zal zijn, zijn alle wetten, decreten, • besluiten, reglementen
andere, die ermede in strijd zijn, afgeschaft ».
Nog zou men, wanneer geen enkele der •onïstandigheden
Voorzien door art. 53' van het keizerlijk besluit van 24 December 1811 bestaan had, hetzij voor, -hetzij den 21, October
laatst, om deswille .van den drinigenden nood over de -ongrondwettelijkheid van de akte van 21' October kunnen heenstappen met het beginsel in te roepen dat de veiligheid vaa
het vÖlk de opperste wet is, en met de zekerheid, dat de
akte zelf niet langer zal bestaan dan de nood zal bestaan,
doch hier was het uitroepen van den gaat van beleg te Gent
vereischt door geen enkele omstandigheid voorzien door het
besluit van 24 December 1811; de stad is niet- belegerd, de
vijand legert op verscheidene uren afstand; nog minder is
de stad aangevallen 'het open geweld of bij verrassing, geen
enkel oproer is er uitgebroken, zelfs niet het Minste spoor
van onrust heeft men kunnen. bemerken, de 'Wetten worden
er 'toegepast, de lasten en leeningen worden' er betaald met
zooveel stiptheid als bil de nood der bielastingsbetalers ino198

gelijk is, de rechterlijke overheden, allen benoemd of door
het Voorloopig 'Bewind of dode diens opvolgers, '<nervullen er
'bun bediening zonder onlusten, de geniéentelijk& overheid
door het volk gekozen — wij durven het verzekeren niettegenstaande de laster -die men tegen haar vespreidt vervult er nauwgezet hare plichten,, de regeering 'kan er het
bewijs van verkrijgen door het strengste onderzoek, Op vcioirwaai'de dat de onpartijdigheid degenen leidt die het instellen;
de burgers tin er vreedzaam en dragen met gelatenheid httni
nood en hun lijden.
Ook heeft het uitroepen ''Oan den staat van beleg van 21'
.October laatst geen andere beweegredenen,idan omdat de heer,
generaal-b:evelhebber, der 'actieve troepen en der vestingen:
van de twee Vlaanders haar noodig heeft geacht om zooliang
hij het zal goedvinden de stad buiten het gewone" recht te
houdeen, ten ware Uwe Majesteit zich zou gewaardigen
te grijpen o'm de akte van 21 October te vernietigen VO0i1
wat de bepalingen betreft, in strijd met de grondwet en de
rijkswetten.
De Regentieraaci zal aan Uwe Majesteit niet verbérgeas
dat vele stoffelijke belangen benadeeligd zijn in de stad
Gent sedert de omwenteling er uitbrak,.dat het aantal noodlijdenden er. grootei is dan in verscheidene andére volkrijke
'steden,, "dat daaruit misschien volgt dat de revolutionnaire
gezindheid er minder is dan elders, doch zooals de Raad
reeds gezegd heeft, -men draagt er zijn lijden met gelatenheid; en-is het dan -- de Raad vraagt het in volle vertrouwen,
-- is het dan behendig, voorzichtig en billijk .een bevoliciag
van tachtig duizend zielen voortdurend buiten het gewone
recht te stellen, nu eens door gedurende verscheidene maan,
den het gemeentemagistraat, door Tiet volk verkozen, in iirn
bedieningen te schorsen; dan door het uitroepen van deo
staat van beleg met den geheelen nasleep van berooving vlan,
politieke en burgerlijke rechten door de grondwet gewaar,
borgd, en aldus voor de bevolking zedelijke tekorten in het

leven te roepen op het °ogenblik, dat •zij reeds zo ti erg in
haar stoffelijke belangen aangetast is, en haar te benadeeli:gen terzelvertijd In al hare behoeften enin af hare Wangen?
akte waarbij de staat van biel:: uitgeroepen wordt,:
gedagteekend 21 October, 10 uur 's avonds, om uitgevoerd
te worden op het °ogenblik zelf dat zij: onderteekend is, en
aangeplakt 's nachts, is echter aan- de Regentieraad der. stad
slechts 's anderendaags in den -avond medegedeeld door
schrijven van den stadscommandant, waarvan. afschrift hijgevoegd de heer commandant "houdt voor Zich de golitie
op de personen, het bevel over desburgerwachten ter plaats
en de stadspompiers (dit korps, .uitsluitend op de kosten
der gemeente onderhouden, is vooral bestemd voor 'het blus-.
schen der branden, alhoewel het ook medehelpt aan ordeen politiedienst). Deze verscheidene bevoegdheden liehoorden
uitsluitend aan het gemeentebestuur krachtens de bestaande
reglementen en voor wat de bevoegdheden betreft voor het
°ogenblik in zwang, 'krachtens art. '117 van de grondwet
dei wet van 31 December laatst op de burgerwachten, die
ondeii militair bevel overgaan alleen cq den dag, dat
gemobiliseerd worden en in werkelijken dienst tréden:
Door een later verslag, dd. 22 October, waarvan een uiteksel
hier insgelijks bijgevoegd is, verwittigt de overste
tr
den plaatselijke politie de Regentie, dat de plaatscommandant hem :hevig geeft hem alle politieverslagen over te
maken en hem in te lichten over alles wat de bijzondere
politie (haute. police) betreft, alsook hem alle -verdachte personen 'aan te duiden; zoo ware .het mogplijk, "dat op de verdachtenlijst voorkwamen allen die het ongeluk gehad hebben
aan den heer politieoverste te mishagen "of niet te behagen
aan zijn ondergeschikten.
Ten slotte,• bij schrijven van 23 October, insgelijks hierbij.
gevoegd, waarschuwt de heer kolonel plaatscommandant .de
Regentie, dat vanaf dien dag, alle passen vocir het binnenland
alleen zullen geldig zijn, nadat zij door hem geviseerd zijn,
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en hij noodigt dien ten gevolge -het gemeentebestuur ult aan
het plaatsbureel alle passen door •haar aigeleverd te 'doen
geworden, het _verder verwittigend, dat . de stam van • deze
zelfde passen iederen avond moeten besteld worden op het-zelfde bureel, met dien verstande dat zij onmiddellijk teruggezonden worden.
Dit is het begin der knevelarijen en onderzoeksmaatregelen
welke het militair gezag denkt aan te wenden tegen: een
bevolking van tachtig duizend zielen, onder voorwendsel. .van
den staat van beleg zonder eenige reden, wij' ièggen niet
alleenlijk piet gesteund op de landswetten, doch niet eens
op het besluit van 24 December 1811, en dit terwijl in stad
volledige zekerheid en kalmte heerscht.
. De Regentieraad acht het -zijn plicht, Sire, een klacht in
te dienen bij: ITw
« e ..najesteit, zoowel in "het Mank van. zijn,.
medeburgers als in dit van uw regeering, opdat het .(5 behage de akte waardoor de staat van beleg uitgeroepen wordt
in de stad Gent te vernietigen, als in strijd met de grond.- •
wet en de andere rijkswetten en zelfs met het keizerlijk besluit van. 24 December. 1811. •
Hij neemt deze gelegenheid te baat, Sire, tom van Uwe
Majesteit de uitdrukking van zijn diepen eerbied aan te
bieden.
De Reg'entie der stad Gent.
De Burgemeester, Voorzitter. — 'Op bevel, de Secretaris. •
Gent 7 November' 1831. (til)
Den 23 October werd de stad Antwerpen insgelijks in staat
van beleg verklaard door volgend koninklijk besluit:
Aen alle tegenwoordige en toekomende, salut.
Overwegende dat den vijand zich in den kreits van be
zetting der stad Antwerpen bevindt,
op voordragt van den minister van oorlog;
Wij besloten en besluyten:
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Art. 1. De stad. Antwerpen wordt in staet van beleg vertklaerd. Den colonel. Buzen, provincialen commandant, word
bekast met het opperbevel der vesting Antwerpen. - Art. 2. Onzen minister van oorlog word belast met de
Uytvoering van het tegenwoordige besluyt.
Brussel den 23 October 1831. • •"
(get.) Leopold.
Van wege den koning,
Den minister van Oorlog, C. De Brouckere.
Ontfangen in het ministerie van Justitie, den 20
Den secretaris-generaal
bru ary 1832.
- J. Vinchent. (42)
-Den 24 October deelde Buzen, colonel-bévelhebber der
provincie; belast met hel opperbevel van de stad Antwerpen, gezien het bericht van den mider Van 6orlog -dd. 23
October, en het besluit van Zijne Majesteit van denzelfden
datum, aan de bewoners mede, 'dat de staat yan beleg in
de stad Antwerpen uitgeroepen was, en dat de misdaden en
misdrijven tegen de veiligheid van vesting 'of leger bes
spieding, het rönselen en het verraad door het krijgsgerecht
zouden beoordeeld worden (43). Te dien tijde was. Guerette (44), gewezen schadronoverste in het Fransche leger, •
plaatscontmandant en Charles Rogier ve-~Ide er sedert
.Juni de bediening van burgerlijk gouiverneur(45), bij zoover dat de provincie Antwerpen onderworpeu was aan het
gezag van een' Franschman envian twee gewezen officieren
:Van. het Fransche leger. De toektand te Antwerpen was
rampzalig. De « Journalkle-Commerce» die in de ongelukkige
stad verscheen, teekende aan: « In der waitheid, om de
bewoners van "Antwerpen geheel uit te putten, was er niets
anders meer noodig, dan hen' te ovehtelpén met het holsvesten van solaaten na hen ten onder gebracht te hebben
door verplichte. leeningen en andere veranderingen, te .danken aan de inrichters der glorierijke omwénteling en na hen

aan de goedkoope reg.eering, .die ons bestuurt. Eindelijk. dank
zij de zeer bijzondere welwillendheid, .die éenige onzer personnagien van de nieuwe soort voor ons »vloeien, geniet Antwerpeli, onze stad, het voorrecht voor -haar deel een vierde
van !Iet leger te mogen herbergen en. voeden, daar zij niet
twijfelen aan onze vaderlandsliéfde; alhoewel,. zooals de
heer colonel-gouverneur (46) zoo klaar zegt„ geen enkele
persoonlijke reden hem zal beletten desnoods de middelen te
gebruiken, die Z. M. gewaardigd_heeft te zijner &schikking
Le stellen om hem te verdedigen. Bijgevolg,. met de tien duizend mannen die wij op den nek hebben en het vaste besluit van den heer colonel-gouverneur hebbren wij niets te
vreezen »1(47).
Den 16 November zond Rogier, die zich de bevoegdheid
van" een officier van justitie toeëigende, eën'omzendbrief
aan de gemeentebesturen der provincie Antwerpen hij.' dewelke hij hun last gaf próces-verhaal op te maken tegen
allen die redevoeringen zoliden houden.- tegen de nieuwe
toestanden. Osy, vertegenwoordiger voor Antwerpen, verklaarde den 21 November in de Kamer dat deze daad, door
vervolgingen uit te lokken tegen de' burgers om reiden' van
hunne gezindheid, de onrust geworpen had in alle vreedzame huisgezinnen (48).
Begrijpelijk was de- handelwijze van Rogier wél: alles
scheen nutteloos. en de vooruitgang Van het • orangisme was
niet gestuit.
Het vroeger plan van de orangisten, de hand te leggen- op
Luik werd opnieuw overwogen. Morel verzocht toezegging
van hulp van wege het garnizoen van Maastricht, zoodra
stad in handen zou zijn van Cockerill en" zijn mannen. Men. •
hoopte een zelfde beweging te kunnen uitvoeren te Gent, niettegenstaande 'den slaat •van _beleg, indien vijf duizend Hollán7
ders gereed gehouden werden om na de overrompeling, steun
te geven(49). Het antwoord uit Den Haag was echter lireheerseht
door de vrees, .die voortdurend belet heeft, dat. een resIati203

ratie plaats greep: « Men• ziet niet in waarop de hoop steunt
dat afzonderlijke pogingen te Luik en te Gent niet zouden
gevolgd zijn door .den terugkeer der Franschen en dat .de
hulp der Hollandsche troepenniet zou aanzien worden
dooij de Conferentie van Londe
n als een hernemen der
vijandelijkheden. vanwege Holland, zoolang de tegenwoordige
regeering niet zou vervangen zijn door • de mannen der Nationale . Associatie (50), 'die hun koning 'zouden komen ferugvragen en de hulp der Hollandsche troepen. De gegevens
waarover men hier beschikt verplichten "te veronderstellea
dat, voor het °ogenblik, Frankrijk en Engeland dergelijke
gedeeltelijke bewegingen in België niet zouden dulden en
met leger en vloot prins Leopold zouden ondersteunen » (51).
Ook de verslagen die van elders inkwamen, en een tusschenkomst der Hollanders inriepen, verwijzeM naar den,
groei der orangisten-partij, hadden geen gevolg (52» de . Önmogelijkheid Fransche tusschenkoinst te vermijden bleef -het
groote beletsel. Het hoofdcomité van Brussel zou dit trachten op te ruimen. De betrekkingen door Van Gobbelschroy
aangeknoopt werden als aanknoop•ngspunt genomen. Stevens,,
die na de mislukte poging tegen de dictatuur van Gendebien
naar Parijs was uitgeweken, ging er terug heen, en Van
Gobbelschroy bleef insigelijks in betrekking /bet zijn Fransche vrienden. Een verslag uit Parijs verzekerde dat Casimir
Périer niet zot{ tusschenkomen, indien de gebeurtenissen
'bleken uit den wil der algemeenheid voort te' vloeien ',aient
ut caractère franc et prononcé d'unanimité). (53)
Deze werkzaamheid bleef niet zonder weerslag "op de
openbare :mening, ten minste in Vlaanderen. Moest deze iieh
in Wallonië -voor Oranje uitgesproken hebben 'op -een afdoende
manier, .de rhetorikale Grégoire zoti er ten minste een zijner •
snorkende brieven aan gewijd hebben.- In Vlaanderen was
het anders.. Bergmann, die als vurig orangist zijn woonplaats
Lier verlaten had uit vrees voor Belgische geweldmagregals,
blijkt steeds een vertrouwbaar . berichtgever; en zijn tegen-204

komsten verblindden zijn verstand niet; de uitleg voora1 dien
hij geeft van het orangisme blijkt wel
staat ook 'vertrouwen Le geven in zijn overige berichten: geen holle phrases,
doch, « de exorbitante contributién, gevoegd bij de zoo; druk-.
kende militaire inkwartieringen,' de complete stilstand van
alle handel en • fabrieken, de hooge despotieke toon der
machthebbers, de kinderachtige . plagerijen der politie, en
eindelijk de hopelooze toekomst... ontmoedigen tot den onbezonnensté oproerkraaier -toe:. .l31jI het . militair vooral
heerscht thans een algemeene ontevredenheid, die door de
smad'elijke predilectie die De arouckere aan Fransehe en andere gelukzoekers _schenkt, dagelijks meer voedsel krijt ).(54).
Een andere maal geeft hij- een typische kijk op de geestesgesteldheid der massa. « Volgens brieven vay Lier Van den
19 dezer maakt op dit °ogenblik de politie jagt op de liedjeszangers, die men als zendelingen en werktuigen van de
oranjepartij beschouwt en vreest. Die mannen namelijk zingen in de kleine steden eh aanzienlijke. dorpen zoogezegde
patriotische liedjes, maar. vei'koopen "aan de toehoorders
andere, op de ellende van het land, den ondergang van • den
handel en de onhalidigheid van de bewindhebbers zinspelende ». Hij voegt er een staaltje bij, een 'lied van- een 'zanger
die te Lier werd aangehouden doch weer losgelaten. Het is
een der vele varianten op «.Pierlala », hier volgt de meest
typeerende stroof, al ademen alle denzelfden ge-est.
.

« Den Boer die riep uit vollen mond:
'k Begreep eertijds de wet,
nu voor hetgeen ik niet verstond
wierd ik in 't kot gezet.
Spreek ik den burgemeester aen,
Dan is 't monsieur kan niet verstaan —
Spreek Fransch, zei Pierlala, sasa,
Spreek Fransch, zei Pierlala ». (55)
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De Belgische regeering voelde de onzekerheid van haar
toestand en greep verder. toe. Gent, aanzien als de burcht
. isme; Moest het -weerom :".ontgelden, en ook
van.. het °rang
Antwerpen. Het is opvallend dat, alhoewel men Luik altijd
als het froeines1 van orangisme afschildert, er nooit gewelddadige maatregelen gebruikt werden. tegen deze stad: de.BelgisC:he regeering zag wel duidelijk het verschil -in tusschen
'fflaamsch verzet en Waalsch geliefhebber!
Den 11 Januari 1.832, om half drie 's da,middags, kwam:
Leopold 1 te Gent aan, in gezelschap. van generaal Belliard,
Fransch gezant en heer de Talleney, eerste secretaris van
het Fransch !gezantschap. De «Messager de Gand », die sedert
7 Juli 1831 opnieuw verscheen (56), schreef: « Het was de
'derde maal in zes maanden tijkls). dat Zijne Majesteit de stad.
met zijn tegenwoordigheid vereerde. Tijdens zijt eerste bezoek had hij de inwoners buiten het gewone recht gevonden.
door de inrichting van een Commissie van Openbare Vei,
ligheid, die zich onbeschaamd en onwettig het gezag to.e'eigende, dat ide Regentieraad van den volkswil ontving, hij
vond het den 11 Januari insgelijks buiten het gewone recht„
tengevolge van den staat van beleg» (57).
. Daags na het vertrek van den koning, den 14 Januari, te
vier uur 's namiddags, bezette de gewapende macht, Onder
;bevel van de krijgsanditor Gérard, vergezeld door den
Franschman. BernardiD Albinet, politieoverste, de werkplaatsen en bureelen van den '« Messager de Gand gelegen op;
den Kouter, waar nu de Theaterstraat uitmondt. Albinet ve?klaarde mondelings aan A. B. Steven, drukker en uitgevervan het blad, zonder geschreven aanhoudingsbevel te vertoohen, dat hij. bevel had hem naar de citadel op te leiden.
Steven (vroeg toelating een rijtuig te nemen. Niet alleen' werd
hem zulks geweigerd, doch er werd hem bovendien áezegc1,dat men zijn vraag voorzien had. en dat bevolen was er,
geen gevolg aan te geven. Hij werd dus door . de stad opgeleid,, beledigd door het uitgekochte gepeupel -dat riep:.
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.« Slaat dood! Slaat. dood! 't Is een bespieder! » Terwijl mini
hem in de citadel opsloot, legde men de zegels op de persen,
op zijn "papieren, pp het handschrift der reeds gepubliceerde
bijdragen. 's Anderen daags Werd 'het woonhuis« van Steviin.
militair bezet.
Terstond nadat de zegels gelicht waren, schreef .de « Messager »: «Men vond er noch spoor van samenzwering, noch
bewijzeni van verstandhouding met den vijand. Doch men
vond er, nog levende versch, al de sporen: :der majestueuze
stappen van den vorst (d. i. van het gepeupel): verwoeste
vertrekken, verbrijzelde spiegels, meubels in stukken gekapt,
tapijten aan flarden; wat meer is,' men vond er arme kinders, doodelijk verschrikt, een ongelukkige weenende vrouw,
die reeds haar gezondheid verloren -had door de vervolgingen...van .het 'gemeen, en nu misschien het leven zal inkhieten bij de vervolgingen 'namens den koning » (58).
Eenige dagen nadien publiceerde de « Messager '» een consult van advocaat H. Rolin, ten voordeele ván Steven. In dit
consult, goedgekeurd door de. advokaten Metdepenningen; Bal-,
lin, Van Huffel, Van Teurs, De Rijkere, De Pauw, Van Maldeghem, Minne, Van Belle, De Buck, Gheldorf, — bewees
Roliu dat art. 101, '102 en 103- van het besluit van ,24 December BIL afgeschaft zijn door de Belgische grondwet en dát
zelfs-zoo dit besluit van kracht is in een belegerde stad, db
burgers niet wettelijk 'kunnen:- beroofd- worden van de redttên hun gewaarborgd door de grondwet en de wetten, dat
zij vooral niet kunnen aangehouden worden 'zonder wettig
bevel, noch opgesloten worden •in een pilaafs, die niet be-:
stemd is om als arrestlokaal, gerechtspiaats of gevangenis
te dienen (59).
Generaal Niellon. maakte het echter nog bonter in zake
onwettelijkheid. Den 17 'Januari verscheen zijn zoo beruchte
proclamatie, door dewelke hij de persvrijheid afschafte. Deze
proclamatie luidde als volgt:
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De generaal-bevelhebber der actieve strijdkrachten en" der
yestingen van« de twee Vlaanders›
gezien de uitroeping -san den staat van beleg in • de
'stad Gent,
gezien art. 101 en volgende van het keizerlijk besluit van
24 December 1811,
Besluit:
vanaf dezen dag zal geen enkele krant, vlugschrift noch
tijdschrift mogen verschijnen in »deze stad Gent zondér. voorafgaandelijke goedkeuring van den generaal-bevelhebber der
omschrijving Vlaanderen.
Hoofdkwartier te Gent, 17 januari 1832.
De generaal-bevelhebber van de omschrijving Vlaanderen,.
Niellon. (60)
De willekeurige maatregelen van Niellon hadden grooten
weerklank. Den 18 Januari zond de Gentsche Regentje opnieuw een vertoogschrift aan den koning om tegen den staat
van beleg. en de onwettigé aanhouding van Steven verzet
aam te teekenen (61). <c. Le Lynx », orangistische krant die
te Brussel verscheen, viel deze maatregelen met heftigheid
aan: « Ofwel », schreef zij, « is onze grondwet een bittere
spotternij, ofwel zijn de beschikkingen van het keizerlijk
besluit van 1811, die ermede in strijd zijn, afgeschaft. Wij
zouden vrij zijn, en een minister mag, door in een stad 'den
staat van beleg af te kondigen onder de kinderachtigste( voorwendsels, ons voor een militair gerecht slepeii! Het was aan
M. De Bi'ouckere, die groote apostel der 'persvrijheid, voorbehouden de persvrijheid, de persoonlijke vrijheid, ten slofte
al onze vrijheden te onderwerpen aan de macht vian zijn
sabel » (62).
De e Moniteur Beige » verdedigde Niellon !door volgend
zwak betoog: « De maatregel tot dewelke generaal Niellon
zijn toevlucht nam tegen de « Messager de Gand », en -de
beperkingen die hij door zijn besluit van 17 Januari opgelegd
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heeft aan de pers der stad waar tiln hoofdkwartier. .opgei
slagen is, zijn het voorwerp der aanvallen" van oppositie,
bladen, die in deze daad, ingegeven door -de noodzakelijkheid
en den bijzonderen toestand waarin .de stad Gent verkeert,
slechts een nuttelooze doch klaarblijkelijke schending. van
de grondwet zien... Onze regeering is door de .grondwet die
haar, hét bestaan heeft gegeven, een liberale maat in sa.menklank met de belqn,gen van allen, een waakzame . bewaakster der .politieke vrijheden en onderworpen aan het
gezag der wetten; doch wil dit daarom teggena, dat zij naoit
haar toevlucht meet nemen tot krachtdadige m'aatregeleá,
die alleen in sommige omstandigheden. de grondwet en de
vrijheden van. het • land kunnen bewaren?... De militaire
macht is hare bevoegdheden 'liet te buiten gegaan en; fieeft
met wijsheia en voorzichtigheid evengoed als mét krachtdadigheid en beslistheid gehandeld » (63).
In de zitting der Kamer van Volksvertegenwoordigers,
den .20 Januari, ondervroeg Alex. Gendebien den minister
van oorlog, Ch. De Brouckere. Deze antwoordde den 23.
:Hij zei dat generaal .Niellon, ~raker den staat van -beleg
uit te roepen te Gent, den 20 October bij hem Verslag had
uitgebracht over den toestand te Gent; dat hij! verklaard
had, dat de generaal gemachtigd was, :krachtens -het keizerlijk besluit van 1811 in de stad den Staat. van beleg üit te
roepen; dat hij den 22 October een besluit had doen onderteekenen door den koning, door hem als 'minister van oorlog
insgelijks onderteekend, en het uitroepen van den staat van
beleg te Gent bevestigend: dat generaal .Niellon er nooit
aan gedacht had de censuur oreieuw 'in te voeren, wat vo;gde
'uit het nieuw besluit door hem getroffen den 22, en dat
als volgt luidde:
De generaal-bevelhebber der omschrijving der Vlaanders,
om allen verdachten uitleg te beletten, daar hij' het inzicht
1830-11-14
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niet heeft de censuur te herstellen doch wil voorkomen, dat
schriften verschijnen onder v,alschen naam;
gezien. het besluit van 17 Januari 11.;
gezien de stad in staat van beleg is;
gezien art. 92, 95, 101,1021- en 103-van het keizerlijk besluit
van 24 December 1811,
Besluit:
Art. I. Alle bladen en tijdschriften mogen 'gedrukt en uitgedeeld worden als in het verleden, alleenlijk op .voorwaarde
dat de uitgevers aan den plaatscomniandant hun Çffitiam ën
woonplaats opgeven.
Art. II. De misdrijven. tegen de veiligheid van den staat
bedreven door de "pers zoowel als door andere middelen,
zullen ook verder onderworpen worden aan den krijgsraad.
Gent, 22 Januari 1832.
Niellon. (64)
.de Roubaulx antwoordde, dat het besluit van generaal
Niellon, waarvoor de minister de verantwoordelijkheid opnam,
een verdere s:tap was op het gebied van den willekeur; dat
de artikels van Steven de teergevoeligheid van den minister
wel konden. gekwetst hebben, doch dat brutaalw zooals
men het gedaan had, de drukkerij, van een krant binnenvallen
en een schrijver zonder meer gevangen zetten, onrechtvaardige maatregelen waren, waarvan geen voorbeeld bestond uit
den regeeringstijd van Willem I
Na eerige opmerkingen van Alex. Gendebien, werd de
sluiting der interpellatie beslist (65). Van toen af bleef de
wetgevende Macht zwijgen.
Opmerkelijk is, dat het nieuwe besluit van generaal Nielion, gedagteekend•22- Januari, eerst den 25 rond vier uur. namiddag, te Gent aangeslagen werd, dus verscheidene uren
na medegedeeld te zijn geweest aan :de Kamer, waar de zitting om een uur begonnen was (66).
Den 25 Januari werd Andrie,s-Benediktus Steven voor een
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tijdelijken krijgsraad ',gebracht, samengesteld uit zeven offkeieren, waarvan drie Fransehen waren en dus het recht niet
hadden te zetelen (67).
De krijgsraad vergaderde op het stadhuis, in de gewone
gehoorzaal van de -handelsrechtbank.
De kriligsauditor .Gerard beschuldigde Steven geruchten,
uitgevonden of ten minste uitgestrooid:te hebben hetzij in
een kamp en in tegenwoordigheid van den vljand, hetzij in
een belegerde of emsingelde stad, met het doel de soldaten
te verleiden of te ontmoedigen. Hij herinnerde dat beschuldigde in zijn nummers van 30 en 34 December 1831 en
7 Januari 1832, praclamaties dfgedrukt had, die tot ápstand
aanspoorden. Om de opwerping te ontzenuwen die men kon:
maken dat die drie proclamaties (68) niet alleen in de « Messager » verschenen 'waren, .doch ook in andere kranten bekencl om hun vaderlandsliefde (o. a. in de « Indépendant »
van Brussel en de « Gazet van Gent »), beweerde -de krijtauditor, dat Steven bezield was met kwade inzichten, toen
hij -deze afdrukte,- en bijt vond het be** van dit .inzicht.in
o:1" algemeene strekking .van de «.Messager ». Hij besloot tot
de doodstraf of tot eenige andere .Straf, die .de krijgsraad
gepast zou oordeelen(69).
'Advokaten Metdepienningen, -Van Huffel en Rolin verdedigden Steven (70). Zij. betwisten het bestaan van. den staat van
beleg, de bevoegdheid van den krijgsraad, de 'Schuld. «Welke .
is », vroeg .Metdepenningen, « de beschikking waaruit het
krijésgerècht de vreemde- én vervaarlijke bevoegdheid zo«
putten, "welke men hem wil toekennen? Uitsluitend.- het besluit van gen. Niellon, dd. 21 October. Doch indien wil bewijzen dat gp neraal Niellon noch het recht noch de macht had
om Zulk een gedrochtelije bevoegdheid te ve
. ifeenen, dan
zou: daaruit volgen dat de tijdelijke krijksraad M. •Steven
niet kan oordeelen. Dit te bewijzen valt gemakkelijk. Inder
daad, geen rechtbank, geen rechtspraak in betwistbare zaken
kan ingesteld warden anders 'dan door een wet <art. 94' van
-
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de grondwet). Welnu M. Niellon is niet bekleed met de web,
gevende Macht. -Wat meer is, M. ,N•ellon, door te verklaren
dat niet-militaire burgers voor een krijgsraad zouden kunnen
betrokken worden, ontneemt aan de burgers de rechtspraak
door gezwoornen en stelt ,cen buitengewone rechtbank in,
samengesteld uit rechters die naar willekeur kunnen afge.steld of verwijderd worden. Met ei en pennetrek schaft hij
art. 98 van de grondwet af, vaststellend dat de jury ingesteld
is voor alle erimineele zaken en voor politieke en persdelicart.94, verbiedend buitengewone rechtbanken en conimissiën in te stellen, — en art. 6;, volgens hetwelk niemánd
kan onttrokken worden aan den rechter hem door de wet
aangewezen..: Deze zoo klaarblijkelijke schending . van -de
grondwet, kan zij verrechtvaardigd worden 'door 'wetten "ot
besluiten getroffen vóór de grondwet bestond? Ongetwijfeld
neen, want art. 138 van de grondwet verklaart, dat vanaf
den dog dal deze in zwang komt, alle wetten, decreten, liesluiten, reglementen of andere akten er 5ede in strijd, -zonder meer afgeschaft zijn ». ..Metdepenningen besloot met al- gemeen° beschouwingen over het ,hatelijke van .een vervolging die slechts kans op welslagen had door het gewelddadig omwerpen van wetten en constitutie, en waarvan het
. doel niet was zoogezegde Uitdagingen van soldaten door het
afkondigen van documenten (die in álle Belgische bladen ver.
schenen waren) te straffen," doch de minister te verlossen
van een vrij blad, dat de echte liberale beginsels verdedigde
en altijd bereid Was de gélukzoekers te ontmaskeren en het
volk in te lichten over zijn ware belangen. « Om daartoe te
komen .is niets gespaard. De piunderingeá zijn gevolgd door
ongehoorde ger e chtelijke maatk:« .elen. •De bureelén zijn verzegeld, .zijti geheimste zaken werden nieuwsfflerig onderzocht,
zijn handelsboeken. nagezien. Welk 'is de uitslag "van deze
snuffelpartij? Dat de zoo dikwijls herhaalde beschuldiging dat.
de « Messager » door Nederland omgekocht was, schandelijke
laster is i dat dit blad een bloei kent, die moet de afgunst
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verwekken ..van al onze ministerieele bladen; eindelijk dat
het gr oot getal abonnenten een onbietwistbaar teeken is,
dat zijn gedachten een vasten steun vinden in de openbare
meening. Ten andere, de beschuldigde heeft deze verrechtVaardiging niet noodig. Hij, is een burger Wiens 'verleden
volstrekt eervol is. Door zijn fortuin en. zijn karakter is
hij- onafhankelijk. Overtuigd en moedig,. heeft hij zich gewijd
taan de edelste zaak, de zaak der rechtvaardigheid, der orde
en der echte landsbelangen. Zijn blad is de tolk der' wen
schen en der gevoelens van de groote meerderheid zijner
medeburgers. Ook indien gij ze niet deelt, toch is het u
onmogelijk uwe achting niet te schenken. aan hein die de
echte waardigheid van den mensa en van den hurgér heeft
begrepen, die heeft weten te Jijden om zijn overtuiging te
verdedigen en die, tweemaal uitgeplunderd, heden het slacW.
offer der meest willekeurige maatregelen, besloten is voor
geen enkel offer terug te deinzen. Gij hebt te oordeelen of
hij verder zal beroofd blijven van álle waarborgen hem door
de grondwet verzekerd. Wij verhopen dat 'gij ver van ti ztir
af.stooten de bevoegdheden die men u heeft willen tdelcennt a
en die gij niet zoudt kunnen aanvaarden zonder 'ti te
onteeren, zonde' met de voeten te vertrappen de grondwet,
die gij plechtig beloofd hebt te zullen naleven » (71). • Den . 25 Januari verklaarde de tijdelijke krijgsraad der
stad Gent. in staat van beleg, zich bevoegd en veroordeelde
Andries-Benedictus Steven, oud drie en dertig jaar, geboren
te Gent, drukker en uitgever van het blad « Le ltressager de
.Gand ›>, woonachtig te Gent, tot een jaar ge\angeilis en de
kosten (72).
Steven verklaarde beroep aan ie teekenen tegen dit vonnis, geveld niet door een 'krijgsraad te velde, waarvan het
onrdeel zonder beroep is, doch. .door een bijzondere COMmissie, wier beslissingen aan het 'toezicht van het Hoog Mi.Utak Gerechtshof . onderworpen zijn (73).
De zaak Steven .wei'ct opgeroepen voor het Hoog Militair
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Gerechtshof den .14 -Februari .en nam vér''Scheidene. zittingen.
in beslag: Steven werd verdedigd • door Mrs Blargnies
afercelis der balie van Brussel, en Mtrs Metdepenningen eh
Van Huffel der balie van Gent.
In een schitterende inleiding herinnerde Mr Blargnies de
magistraten er aan, dal zij een belangrijke zending te . ver,.
vuilen hadden, dat tij uitspraak moeten doen tusschen de
grondwet en de onvoorzichtige eischen • der regeering.
131argnies schandNlek te daarna de ongehoorde vervolging,
waarvan Steven bet slachtoffer is. Hij i stelde valt, dat 'de
aanhouding zonder rechtedijk bevel, de gevangzetting in een
citadel,. het verzegelen van de drukpersen en ten slotte de
veroordeeling door een krijgsraad, evenveie klaarblijkelijke
schendingen vormden van de grondwet: « Welke waá de
rechter, dié de wet aanduidde voor .Steven, gezien het misdrijf
dat men hem ten laste legde? Het was de Jury. Art
van de grondwet schrijft, het uitdrukkelijk voor: de jury is
ingesteld voor alle crimineele zaken en 'Voor politieke en
persdelicten. De militaire commissie die Steven, Gentsch
burger, beschuldigd van- een persdelict, geoordeeld heeft,
was slechts een uitzonderingscommissie, ingesteld .dank de
almacht van heer 'generaal Niellon. Doch trt. 94 verklaIrt
uitdrukkelijk: geen rechtbank, geen tegensprekelijke • rechtspraak kan ingericht worden tenzij door een wet; er mogen
geen buitengewone commissies noch tribunalen ingesteld
worden onder welken naam ook. 'De krijgsraad had- zich
moeten neerleggen hij. deze _ptinciepèn en zich onbevoegd
verklaren. Ook 'zijn de artikels Van: het besluit van. Napoleon., dd. 24 December 1811, _uitdrukkelijk afgeschaft als' in
strijd met de grondwet (art. 130: de grondwet kan noch geheel, noch gedeeltelijk opgeheven worden), die slechts deze
schikkingen van het besluit heeft laten bestaan, welke nuttig
zijn voor de landsverdediging zonder met onze vrijheden in
strijd te Zijn. 'Doch er is erger: de militaire overheid schond
niet alleen de grondwet met onbegrifpelijke stoutnioedigheld
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doch zelfs het -besluit waarop zij zich steunt. Inderdaad,
het' besluit van Napoleon machtigt den plaatscontrnandant
niet den staat van beleg uit te roepen wanneer het hem'
belieft, en alleenlijk om het ge.notiegen te ,smaken sOuvereine
.heerscher en -.sou‘ereine reëhter te spelen. 'Art 53 van 'Oit
besluit verklaart immers, dat de staat van 'beleg uitgeroepen
wordt op besluit van den- keizer, -of in gevial van beleg, van
een aanval door gewapende macht, «van een" .overvIll, van
eén inwendigen- opstand .of van samenscholingen binnen den,
belegeringskring; buiten toelating der. magistraten. . Welnu,
wanneer, de -generp.al de staat van beleg 'uitriep Was Gent
niet belegerd; noch door gewapende macht doch door e-en
overval was de stad bedreigd; er was noch inwendige oproer noch onwettige samenscholing binnen den belegerin.gskring. Dit 'bewijzen de twee .bezwaarschriften door "de Re- .
gentje van Gent ingediend den -7 November 1831 en den .18
Januari 1832. Diensvolgens kon alleenlijk een besluit • van
den koning- den staat van *beleg uitroepen in die stad. Dit
besluit,"." om 'bindend te zijn, had moeten afgekondigd *or<Jen volgens de wettelijke voorschriften. Daar .het koninklijk
besluit niet afgekondigd werd, volgt daaruit dat de staat Van
beleg onwettig k En nogmaals dat de kriMsraad,- zelfs
zoo men aanvaardt dat het besluit van 1811 niet door "de
grondwet afgeschaft is, dat de krijgsraad onbevoegd is » (74).
Den 18 Februari verklaarde het Hoog Militair Gerechtshof, zich beroepende op -de onwettigheid van den gaat van
beleg ter stede van Gent, ..dat de tijdelijke kriksraad oribe.
voeg!: was ten opzichte van Steven, en beval onmiddellijk
den beschuldigde vrij le laten (75).
Het ministerie besliste toen de koninklijke .bresluiten, die
den staat van beleg te Gent uitriepen en een blijvend krifgsgerecht instelden, af te kondigen. Het eerste luidde aldus;
Leopold enz....
Gezien het verslag van den heer ,generaal-bevelhebber der
krijgsornschrijving Vlaanderen, gd. t 'Octo'ber:
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gezien het besluit getroffen den 21 der zelfde maand; door
den raad, samengesteld uit den burgerlijken gouverneur der
provincie, de 'booger'e officieren, bevelhebbers der provinde,. der vesting Gent, der verschillige wapens en der veeschillige militaire diensten, alsook den officier van justitie,
en waaruit volgt dat het dringend noodig is den staat van
beleg te -Gent uit te roepen om de stad te beschermen tegen
de ongelukken die haar bedreigen;
op voorstel van den minister vut oorlog,
hebben Wij besloten en besluiten:
De staat van • beleg, uitgeroepen te Gent en bekend gemaakt aan de 'inwoners van voorzegde stad door de verklaring van den generaal-bevelhebber van het actieve leger
in de twee Maan. ders, aangeslagen op 21 October 1831' te
tien uur 's avonds, is .goedgekeurd.
Brussel, 22 October 1831.
(get.) Leopold. (76)
-

Het tweede besluit luidt:
Leopold .enz....
Gezien de 'troepen die zich in" de twee Vlaandert bevinden,
op oorlogsvoet gebracht .zijn;
gezien art. 261 van het wetboek van rechtspleging, voor.
het landleger,
Na den ministerraad gehoord te hebbën,
Hebben Wil -besloten en besluiten:
Art. 1. Een permanente krijgsraad te velde zal ingericht
worden bil het leger der Vlaanders.
Art. 2. De heer generaal Niellon is belast bedoelde krijgsraad in te richten, in overeenstemming met de schikkingen
tier art. 262 en 203 van het wetboek .van rechtspleging voor
het landleger. •
Art. 3. 'De minister van oorlog is belast mg de uitvoering
van dit besluit.
-(get.) L'eoroold. (77)
Brussel, 22 October 1831.
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Terzelvertijde werd den 19 Februari volgende bekendmaking uitgeplakt te Gent:
De generaal-bevelhebber der legerafdeelin,g der Vlaanders,
gezien het bovenslaancie besluit van het Hoog Militair Gerechtshof ( 78);
Besluit:. •
Ieder persoon, militair of niet, die bevonden zal worden
zich schuldig te hebben 'gemaakt of Medeplichtig te 'zijn
aan verspieding,- ro'nseling, ophitsing tot vaandelv.lucht, briefwisseling met den vijand, of aan eenig ander misdrijf, betreffende het le,gerkorps of wat er bij. hoort,. hetzij door
middel der pers, hetzij door welkdanig ander middel. ook,
zal voortaan, voor de permanente krijgsraad te velde gebracht worden, wiens uitspraak zonder beroep -is. 1
Hoofdkwartier te Gent, 19 Februari 1852. • (get.) Niellon. (79) .
•

Door dit besluit veranderden de ministers (Raikem, De
,Muelenaere, De Brouckere) met een pennetrek een uitspraak
van het Hoog Militair Gerechtshof in wet; wát een beslissing
was in een gegeven geval werd veraáderd in een algemeen,
wettelijk voorschrift.
« Gij hebt den standaarct van het absolutisme opgeheven b,
schreef de «.Messager de Gand »; « Belgié slaat u gade,
Europa oordeelt u, de geschiedenis- wacht u » (80).
De Franschmar Julien, die Wen-Vlaanderen vertegenwoor,
digde in de Kamer, kloeg er over, « dat onze glorieuzé
grondwet denzelfden weg volgt als onze glorieuze revolutie,
t. t. z. dat onder het snijmes van somralge handige, heelkundige behandelingen, weldra niets meer •er van zal overblijven
Had generaal Niellor zich vroeger opgeworpen als wét".
gever,, den 21 Februari stelde hij zich aan als niagistrait.
Dien dag, kort na middernacht, was J. Fr. Breda& te
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huis gekomen. Plotseling werd herhaaldelijk geheld 'aan de
straatdeur. Denkende dat het accijnsbedienden waren,. verhaastte hij zich te openen; doch tot zijn ,groote verbazing
bevond .hij zich *tegenover politiekommissaris Courduble,i
vergezeld door vijf veiligheidsagenten. CoUrouble verklaarde
dat hij den broeder. var J. Fr. Bredael kwam 'aanhouden.
Daar J. Fr. Bredael Verklaarde dat zijn broeder nbg niet
-tehuis was, greep Courouble hem bij den kraag, plaatst een
gij roert, schiet
pistool op zijn borst en riep hem toe: ..«
ik u neer », en beval daarna .aan zijn agenten tem naiar .het
centraal politiebureau op ie , leiden. Onderwite gaf Courouble Bredael herhaalde malen een flinke schudding; op
het' bureel sloeg hij hem driemaal Met de vuist in het gezicht, en sloot hem toen op in den amigo. Toen vader Bredaei
een half uur later zijn zoon kwam opeischen.diende Courou.Me hem voor alle wrilwoord drie vuistslagen toe 'opi.de borst,
en beval zijne auntriuding Het was noch voor het :é:21=st
noch voór het laatst dat deze politiekommissaris van dergelijke gewelddaden beschuldigd werd» (82).
.Denzelfden dag, rond -acht uur 's morgens, •verscheer
de Gentsche politie-overste Albinet met gew. apénde macht
ten huize van J. Dixon, Engelsch ingenieur, sedert drie laar
te Gent woonachtig; en las hem een bevel voor van generaal
Niellon,, .volgens hetwelk Dixon binnen de acht en veertig
uren het gebied der twee Vla.anders moest verlaten; hebben:
omdat hij verdacht werd betrekkingen met den vijand • te
onderhouden (83). Te vergeefs verzocht Dixon om een afschrift van het bevel van generaal Niellon. Begeleid door
rijkswachten. werd hij; 'in den nacht van 21. op -22, buiten
de stadspoorten gebraCht(84). Zelfs zijn tegenstanders erkende dat J. Dixon: een achtbaar vreemdeling was (85). Het
is waar dat hij koning Willem hoogachtte en eerde,, en dat
hij den moed bezat dit niet te verbergen. Dit juist was zijn
misdaad. De omwenteling was er toe gekomen, niet alleen: de
vrijheid van opinie te verbieden, doch zelfs de genegenheid
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en de persoonlijke gevoelens te vervolgen en wee den man
die genegenheid voelde voor 'wat de omwenteling haatte' De
«Messager de Gand ». steeds dapper niettegenstaande vervolging en plundering; prótesteerde verontwaardigd tegen de
fultdrijving van Dixon: « Aldus, bmdát gij, een inwoner beschuldigt van een misdaad, omdat gij. .hem: hebt doen vervolgen om wille van vermoedens, die niet eens aanwijzingen van schtild zijn, meent gij het recht te hebben
vervolging bij onrecht te voegen. Gtj vindt niet eens stof ogn
hem voor een rechtbank te dagen en .gijI ontrukt 'hem' aan
Zijn familie, aan de uitoefening van zijn bedrijf, iaan zijn
zaken » .06).
Dixon was uit Enpelan-ei geroepen door koning Willem
wegens zijn groote technische bekwaamheid en .door den
koning ter beschikking van cie Géntsche niïveraars gesteld.
Handig werktuigkundige, had hij n in de werkhuizen van Gent
vele en groote v•erbeteringen verwezenlijkt; verbanning was
het loon voor de bewezenkliensten. Hem uitwijzen uit de stad
waar hij zaken deed, stond gelijk met hem uit het land te
verbannen, daar in het overige België geen centrum te vinden was, waar hij zaken kon doen. Dixon. begaf 'Zich naar
Brussel, richtte een verzoekschrift tot den Engelschen gezant
te Brussel, sir Robert ..kdair," zond een afschrift van dit vertoog aan lord Palmerston en stelde den a Maart in een
petitie aan de Kamer d& Volksvértegenwoordigers volgend
dilemmá: of de vermoedens die hij! het ongeluk gehad heeft
op te wekken, berusten op woorden of daden, die tén minste
een begin van schuld bewijzen, en waarom heeft men hem!
dan de 'gunst niet toegestaan hem voor een rechtbank te betrekken? Ofwel berusten de vermoedens op niets, en dan tiln
zij onrechtvaardig (87). In de zittig van 8 Maart verdedigde
'Ui. De Brouckere den maatregel tegen Dixon genomtn. Den
• 16- Maart ging de Kamer, bijna zonder bespreking over tol,
de dagorde (68).
Den 19 April drongen de « Patriotten » in het atelier van.
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schilder Dé Poorter en verwoestten het, onder voorwendsel dat een anti-revolutionnaire spotprent, door ^een leerlinggeteekend, aan het huisvenster van •-den schilder was ten
toon gesteld geweest. In dezen plundertocht vernietigden de
moderne Vandalen schilderiken van groote 'waarde, aan De
P-6orter toaertrouwc. (89).
fret orangisme was daarmede niet geknakt al was een
centrum, zeer ;gevaarlijk voor België's voortbestaan, lange
legd. Doch meer dan ooit was de .HoIlandsche regeering
arkeerig van eén tusschenkomst. Verstolk van SoeIen
nienwde. nog eens zijn bedenkingen er tegen. Na vastgesteld
te: hebben, dat volledige scheiding een zware slag voor Holland zou zijn, zegde hij verder: « Wat nu de verwezenlijking
er.,,ner 'scheiding onder dezelfde souvereiniteit betreft, zoo
verzetten zich hierregen inwendige maar vooral uitwendige
bezwaren ». De • wederzijdsche haat van Belgen en froIlanders verijdÇlt alle hoop. In Frankrijk. zijn alle partijen
vereenigd .op een punt: « het is de begeerte om België onmiddellijk en zoo lang dit niet geschieden kan, middellijk;
te klemmen in het stelsel der Fransche staatkunde... Frank.
rijk dus, nu het eenmaal weler voet e.zet fieeft in' België, zal
er zich niet wedez uit laten verdringen dan ten gevolge van
eenen voor hetzelve ongelukkig gevoerden oorlog ». Een akkoord tusschen Oranje en Frankrijk is onmogelijk; de vier
andere Mogendheden 'spreken zich zoo duidelijk uit tegen
een algemeenen oorlog, dat er geen denken aan is, .4! Een
vernieuwde inval dezerzijds in België zonde evenals in Augustus het inrukken eener Fransche armee in België 1.:11 gevolge .hebben, en daartegen kan Holland niet op, vooral daar
aa. Mogendheden bet niet willen helpen ». VerstoIk besluit
dan met opnieuw aan te raden een voldoening-gevend verdrag af te sluiten (90). Doch juist dit aandringen van Verstolk wijst er op welke plannen Willem koesterde. Deze
twee gedachten
tusschenkomst van Frankrijk belette n ën.
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een nieuwe aanval .op België =--- geven de heeIe ontwikkeling
van het Orangisme in dit tijdperk weer.
Van Luik uit pcogt men, door Verslagen van Fransc...hen.,
Den Haag te overtuigen,, dat tusschenkomst van Frankrijk .
niet te .vreezen is (91). Ook Delfosse stuurt opnieuw vergagen .uit Frankrijk en beweert hetzelfde (92). Van Gobbelschroy zelf <gaat naar Parijs (93). Dé zending van graaf«
iOrröff, door *den Czaar gezonden, om bijr aan te
dringen, de XXIV' Artikelen te aanvaarden, had nieuwe hoop
doen onstaan, « daar de orangisten vermoedden, dat hij intégendeel" een restauratie der Nassauers in België op het
oog" had. Doch uit Den Haag werden zij' op de hoogte ge&acht, en werd opnieuw gezegd, dat niets veranderd was, •
« tenzij de orangisten., zonder hulp der Hollanders, de regeering te Brussel kunnen omwerpen en hin partij doen zegeVieren ». Wat betreft de berichten uit Frankrijk, die lietrouwde men heel weinig (94). Er schijnt ten andere een
zekere crisis teheerschen bij' de orangisten; Cockerill Is
ontmoedigd, Moi;el beweert, dat die van Luik meer babbrelen dan laridelen, en een deel der mannen in betrekking
met Den Haag, blijken onbetrouwbaar (95). •
Morel ondernam een soort inspectiereis, waarin hij' de
weinig-bemoedigendeu toestand van de orangisten te Luik
vaststelde (96). Er blijkt, dat Metdepenningen het plan voor
een of anderen aanslag had beraamd>. doch de vermelding is
onduidelijk gesteld, waarschijnlijk om gevaar Van ontdekking
te voorkOmen (97).
In Den Haag werd Mörel warm ontvangen, en gemachtigd namens den koning, volledige amnestie te beloven (98);
Voortdurend stuurt hij i brieven naar het hoofdcomité. om te
verzoeken .gereect te Zijn om in te grijpen, _zoodra de onverzettelijkheid van koning Willem tot een breuk .inet de Conferentie leidt, en liet Hbllandáche leger de vilandelijkheden:
begint; met Fransche legitimisten knoopt hij betrekkingen
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aan om, door inwendige beroeringen. Fransche tusschenkomst te beletten (99).
Koning Willem dacht' er ernstig aan, niettegendaande de
onderhandelingen voortgezet werden, toch België aan te
Verstolk kwam 'opnieuw in een .zeer duldelijká tilteenzetting daartegen op. Zijn uitlatingen • over de oranje-.
partij .zijn ver van. malsch : Ongetwijfeld telt het wettig bestuur •• Ç. I. Willem 1) eeniige voorstanders in België, maar
zij bevinden zici. meestal onder de inctustrieele klasse en
bij eenige voornamegeslaehten, -- geenszins aan de zijde der
physieke kracht en der • menigte, opgewonden hetzij door
de geestelijkheid of door de revolutionnaire Volksmenners.
Naar echte berigten heeft het Nederlandsche leger in den
veldtogt van voorleden jaar bijna geene aanhangers in 'België gevonden. Bijaldien eene medewerking der Belgen mogelijk ware, zoo zoude men vooraf moeten aankondigen, dat
men tot hen kwam niet om billijke voorwaarden te ver. krijgen, maar om de vereeniging der :heide landen weder
te herstellen » (100). De .eischen echter- der Conferentie, en
vooral het oritwerp van tractaat (draf° vian Palmerston
•wogen tegen zijn redeneerin,g op; alles was gereèd om
deli strijd te • beginnen. de proclamatie was zelfs vonrtereid ; alleen de beslissing van alle ministers, uitgezonderd
de Mey, om af te ,treden in geval van aanval op België,
hield de zaak tegen (10/).
De schrik voor het orangisme vermeerderde dagelijks bij
de Belgische regeering.. Eens te meer moest opgetreden worden met de gewone middelen: volksoploopen en plunderingen. Stellige bewijzen, dat de regeering . zelf alles inrichtte,
hebben we niet: de Belgische archieven zijn veilig opgeborgen, en alleen voor beproefde vrienden bereikbaar. Doch
dit valt zoo goed samen met de • gewone manier van handelen, dat weinig twijfel overblijft over min of ;neer reéhtistreekscbe medewerking. Den 23 Septembiér en volgende
dagen, ter gelegenheid van de tweede verjaring der o.mwen•
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teling„ werd Gent opnieuw in rep en roer gezet. Benden
dronken kerels, waaronder heel wat militairen, do' orkruistén
de straten, vielen degenen aan die. verdacht waren van.
orangisme, en mishandelden ze. Plunderaars drongen insgelijks in de herbergen binnen, héleedigdeh en sloegen de
verbruikers. Niemand durfdk 's aveinds op straat komen, te
meer daar generaal Niellon bevolen had de nachtwacht af
te schaffen, die, zoo- zij niet st erk genoeg was om, de (nide
te handhaven, ten minste zorg droeg, dat hulp spoediger
opdaagde (102). «De. stad Gent », schreef de . « Messager de
Gand » den 28 September, « is niet een stad in staat van
beleg,, zo'oals men geneigd is .te denken; het is een vesting
die stormenderhand' ingenomen is door plunderaars, in brij=
zijn van een uitmuntende bezetting van verscheidene
zende soldaten ».•
Antwerpen beleefde insgelijks zulke uitspattingen; daar
ook drongen in herbergen en koffiehuizen ~gezegde patriotten binnen, die vreedzame burgers beleedigden en. mishandelden. Men deelde in grobten getale een liedje uit, dat
van begin tot einde een ophitsing was om de opstéllers van
het « Journal de .Commerce te Antwerpen gedrukt, te doen
vermoorden. Nadat dit blad te vergeefs de aandacht van den
officier van justitie op deze 'ophitsing getrokken had, verklaar
de het, dat het nu tijd was af 'te zien van ge laffe ges oon te,
zich te laten de keel afsnijden als goedwillige slachtoffers,
en kondigde het aan, dat de deftige burgers besloten hadden
geweld en plundering door geweld te keuen, _elkander den
steun te verleenen dien de rege-ering :weigerde en dooi:- alle
middelen, desnoods dom geweld, het recht op rneeningsuitin.g
op eigendom, op leven te verdedigen (103).
Ook elders in Vlaanderen woedde het schrikbewind. Te
Ronse werd notaris Aalins. een zachtaardig en vreedzaam
man, geacht door al zijn medeburgers, door een « patriot »
aangevallen, die hem ten gronde sloeg, poogde aarde in.
zijn mond en in zijn °ogen te stoppen, .en hem verscheidene
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schoppen toebracht, zoo erg dat de aangevallene het bewust. zijn verloor (104):

Te Lokeren ontsnapte major &maïs 'slechts bijt toeval aan
het gepieupel, tegen hem opgehitst. Eenige dagen later Worden vier jongelingen er uitgejouwd, beleedigd door het
grauw, vervolgd en met steenen bekogeld onder den kreet:
« dood aan de orangisten (105).
' Den 28 Mei 1831 .had bet Nationaal Congres besloten, 'dat
eerevaandels zouden toegekend warden aan de gemeenten,,
die het oproer te Brussel gesteund hadden. Den 13 Septemher 1832 kondigde een koninklijkhesluit aan dat Leopold persoonlijk den .28 September de zogezegde ,.aerevaandels, zou
overhandigen aan afvaardigingen van 'de stad Párifs, van 60
Waalsche en 38 VIaamsche genieenten,, o. a. aan Gent,
!Antwerpen, Dendermonde, Gheel, St-Pieters-Leeuw, Tervuren, enz. (196)
Zoodra deze lijst bekend werd, teekenden de tegenstanders der omwenteling protest aan. De « Messager de Gand,»
schreef: «Is het niet een bespotting, een ieereviag te seheri•
ken aan de stad Gent als waardige navolgster der patriotische
schanddaden! Een geschenk der Revolutie aan de stad dent,
alsof deze had deelgenomen aan de verachtelijke Samenzwerin,g, wiens laatste gevolg voor ons is, te sterven van
honger, in het slijk, uitgefloten door heel Europa! Waar
zijn onze aanspraken op zulk een schande-brief? Zou het
zijLi omdat op de eerste omwentelingskreet uit Brussel, het
antwoord ein kreet van verontwaardiging was, toen bij
ons die burgerwacht werd ingericht, wier kenspreuk was:
openbare orde en Nassau? Zou liet een bewijs van genegenheid geweest zijn voor de zaak der omwenteling. die afschuw die zich op alle gezichten afteekende, op dien onheilvollen Vrijdag, toen de MOrode aan de eer le kort kwam,
zijn gegeven woord verbrak en de horde van Poniécoulant,
die kozakken der revolutie, onze muren binnenrukten en
do verlaten straten doortrokken waarvan de stilte ofte
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wanhoop vertolkte? Zouden het bij toeval onderpanden zijn
aan de ornwenteline gegeven, de tranen die wij vergoten
toen onze soldaten uitrukten en de citadel verlieten om burgeroorlo- g -te vermijden, de citadel waar _sedertdien de persvrijheid een beschermende schuilplaats vond onder den Wet-,
doenden schepter -;van Leopold? Waren wij' omwentelaars,
wanneer wij' tot driemaal toe gemeentelijke magistraten verkozen, door onze te,genstanders met hun haat vervolgd en:
dagelijks met hun laster vereerd?... Een eerevaandel! Het
is wel daarin dat wij de herinnering van onze ellende zullen
wikkelen! Zijn nijverheid, handel en kunst niet bezweken,
Fen vlag hebben zij niet noodig„ wel een lijkwade... Tusschen ons en de revolutie is er een oorlog ..op leven en
dood.... Wat g eer noemt, noemien wijt 'schande. Het eerevaandel dat wij verwachten zal uit Den Haag komen, nooit
kan het • ons uit Brussel geworden » (107).
Deze kranige verklaring maakte gro. oten indruk en ontstak de woede der patriotten. De « Journal .des Flandres »,
hun orgaan te Gent, nam de Volgende nota op: « Het orgaan
der orangisten,. de «Messtwer de Gand », komt de nate tilt
te dagen. Er heerscht een oorlog op, leven en "dood tusschén
ons en.de omwenteling, schreef het. Het komt aan -de openbare! wraak toe. om rekenschap te eischen voor deze opruiende taal » (108).
In meest al de steden die afgevaardigden naar Brussel
gezonden hadden, was de ontvangst der • eerevaanTdels een
gelegenheid voor zoogezegde ljatriotische betologingen. Te
Gent trok een stoet door de stad en begaf zich naar het
stadhuis waar slethts vijf leden van -den Regentieraad hem
afwachtte; 26 waren afwezig.; de burgemeester zelf was op
reis. Generaal Niellon dem' een aanspraak, in dewelke hij.
verklaarde. ‹; Wee aan de rustestoorders, wie het ook moditen wezen I Ik zal ze 'kunnen bereiken en straffen;, daarvoor
heli ik .de macht eiL den wil » (109).
Te Antwerpen ook ondervond men wat de Belgische re1830-11-15
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geering door vrijheid verstond. Den 5. October werd zekere
,Claessens, die twee pakken liri&ien droeg, te btestellen aan
J. Van der Scbrieck, expediteur, aangehouden op bevel van
kolonel Ruzen, op het °ogenblik, d&. hij Antwerpen binnén-.
kwam,• en opgebracht. Kolonel Buzen, geholpen door den.
substituut 'van den officier van justitie, Verheyen, en door
de l'Ainy • de Fiogay, controleur der ,posterijen, verbrak het
zegel der brieven, die hij had doen aanslaan, enr las ze. Een
der brieven was gedeeltelijk in cijferschrift, gedeeltelijk in
.conventioneele taal (110).
Den 15-October werd Jaák, zoon van J. Vander'Schrieck,
voor de VeiligheidscoMmissie geroepen. Daar verklaarde men
hem niet te weten wat dit beteekende; doch toen 'kijf wilde
heengaan, werd • hij: op bevel van kolonel Buzen aangehouden
en opgesloten. Geen aanhoudingsbevel werd hem vertoond
noch bij zijn aanhouding, noch. binnen .de 24 uur, zooals
de grondwet voorschrijft
Jaak Van der Schrieck en Claessens, _beschuldigd in heierwisseling te hebben gestaan met den vijand, een misdaad
die volgens. art. 70 van het militair strafwetboek gestraft
werd met ophanging, werden door kolonel Buzen 'root. "den
permanenten; krijgsraad, zetelend te Antwerpen, verzonden.
Den 6 November besloot de Regentje van Antwerpen tusschen te koment ten voordeele der beschuldigden. Met dit
doel richtte zij een verzoek tot den koning: « De .Regentieraad ziet in de zaak van Claessens en Van der Schrieck de,
zaak der geheele he\ olking, en in het opgeworpen vraagstuk
dit, te weten: of 72,000 bewoners lieroofd kunnen worden, door
het uitroepen van den staat 'van beleg in hun stad, van de
grondwettelijk waarborgen hun door de wetten verzekerd
en of het aan de militaire macht •toegelaten is ten hunnen
opzichte art. 7, 8, ,9, 94 130 en 138 der Constitutie .op te
heffen ».',./1./).
Het «Journal du Commerce » protesteerde heftig tegen de
onwettige aanhouding van een Antwerpenaar. « De Minister
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van justitie is dezelfde Lebeau, de meest schaamtelooze Van
onze sycophantén die altijd, hetzij. als. afgevaardigde, hetzij!
als daghladschrirk er, ons toeriep dat de moreele voordeden,
ons door 'omwenteling geschonken, onze stoffelijke .verliezen veel meer dan vergoedden. Metterdaad, voor een stad
wier handel vernietigd is, die een eerste beschieting ondeostaan heeft en met een tweede, een veel schrikkelijker, bédreigd wordt, is het geen bewonderenswaardige schadeloosstelling -voor justitiepaleis een' kazerne — en korporaals---ffis
rechters te hebben Er blijft ons niets over dan het .juk
.van .den sterke te dragen en ons de kenspreuk van den
zwakke toe te eigenen: lijkten en haten » (112).
, Den .13 November .vergaderde de krijgsraad, voorgezeten
cloorr de l'Eau,. 'bijgestaan «oor majoor Delplanque en de
kapiteins Vankinroy, Jou^ret, Themen en luitenant Peel, om
de zaak Jaak Van der Sebrieck-Claessens te hooren. Advokaat-fiscaal N. F. Claessens, "verklaarde dat hij! .de processtukken had moeten afgeven én doorzenden, op 'bevel van
kien, algemeenen advokaat-fiscaal bij! het Hoog Militair Gerechtshof aan den minister van lustitie,..,die ze geèischt had
bij 'brief van 12 November. De krijgsraad, van oordeel dat
lijf alleen bevel kon geven die stukken over te maken, en
dat de advokaat-fiscaal .door ze uit zijn handen te geven,
zijn bevoegdheid t buiten gegaan was„_gaf bevel hem op,
staanden voet aan te houden, sommeerde den minister van.
justitie binnen den kerst mogelijken tijg de Stukken, die hij
onwettiglijk in bezit had, terug te sturen, opdat het _recht
zijn loop zou hebben,. en richtte 'een vertoogschrift aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers om te vragen de taleátregelen, ede haar gepast voorkwamen, te nemen (113). Den
14 November, ingevolge het verslag van -den minister' van
aiustitie, gaf de koning bevel aan den algemeenen fi:dVokaatfiscaal, sleur Van den Wygand, .deurwaarder bij het tribk.
•naat van eersten aanleg, z•telend te Antwerpen, te bevelen,
zich naar het burgerlijk en militair gevang dier stad te he227

geven, en sieur N. F.,Ciaessens in vrijheid te stellen, «gezien
de leden van den krijgsraad, door genoemden Claesseng te
doen opsluiten in gemeld gevang der provincie 'Antwerpen,
hunne bevoegdheid te .buiten git gegaan »e(11.4)..
Den 15 November schreef de minister van oorlog, baron
Evain, een Franschman (115), volgenden brief aan• kolonel
Buzen:
Heer Kolonel,
Ik verwittig u dat, op verslag •van den hem., minister van
justitie, de koning in kabinetsraad lieslist heeft dat de ad.
vokaat-fiscaal die niet verantwoordelijk is voor ' het Hoog
Militair Gerechtshof en aangehouden werd op bevel van den
permanenten krijgsraad der eerste omschrijving, onmiddellijk In vrijheid zal gesteld worden en dat de heer talgemeene) advokaat-fiseaal, zich terstond naar Antwerpen zal
b even om over .deze aanhouding een onderzoek in p3stellen.
Diensvolgens verzoek ik, l&achtens de bevoegdheden u
verleend, bevel te even aan het gezag dat deze onwettige
aanhouding deed ulhoeren, onmiddellijk den heer Claessens
in vrijheid te stellen en mij verslag te geven over het uitvoeren van dit bevel.
De minister van oorlog,
(get.) Baron Evain. (116)
De minister van justitie, in plaats van beroep aan fe teekenen tegen de beslissing. van. de permanente krygsraad,,
gaf dus hevel den heer Claessens in vrijheid te stellen en
de minister van oorlog gaf 'hevel aan '.dien krijgsraad opnieuw te zetelen en en nieuw vonnis,, tegenovergesteld
aan de vroegere beslissing, u4 te spreken. Het valt mbeilijk
git te maken Wie het ergst tegen de wet gezondigd heeft,
de minister van justitie, de minister van oorlOg of de Migsraad, die zonder meer den advokaat-fiscaal "had doen opsluiten( 117).
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In de Kamerzitting \all. 21 December ondervraagde Roden.
baeh den minister van justitie over het verzoek Van den. •
Antwerpschen krijgsraad. Lebeau antwoordde, 'dat de samen-,
stelling, van dezen krijgsraad onwettig Was, daar hij herhaalde malen door kolonel Buzen gewijzigd was; dat hij'
het wettelijke karakter, dat hein had moeten weerhouden
in te grijpen, bij. dezen krijigsr.aad niet erkende; dat hij'
bijgevolg aan den krijgsraad het recht niet toekende de
regeering te sommeeren de stukken van het Van der Schriel-rk.
proces terug te ge-Ven; dat het hem als minister niet toegelaten was deze stukken af te geven .aan een ander gezag dan
het wettige en dat de krijgsraad van Antwerpen in zijn
oogen dit karakter niet bezat.
« Welhoe », antwoordde de Franschman Julien, « omdat gij,
minister, meent, omdat' gij denkt dat het aanstellen van' 'mulk.
of zulk lid van een rechtbank, deze rechtbank onwettig
maakt, matigt gij u het buitengewone recht aan deze rechtbank onwettig te verklaren? Maar met dergelijke besChonwingen kan men alle tribunalen en 'alle hoven voor .onWettig verklaren en handelen alsof tribunalen en gerechtshoven niet bestonden ». Na deze woorden, zegt het verslag
:van .den Moniteur, sloot de geraadpleegde Kamer de bespreking (118). In dezelfde zitting erkende Lebeau, die de
stukken der zaak Van der Schrieck opigeëischt had, en weigerde ze terug te geven, dat de advokaat-fiseaal Claessens
onregelmatig gehandeld haa, »en beval hij zijn verplaatsing;
.verder kon men de schaamteloosheid en de onrechtvaardigbeid niet drijven.
Den 24 ..December 1832 trof de koning volgend besluit:'
Art. I. De permanente krijgsraden te velde, 'Ingericht bij
de verscheidene afdeelin;gen van het mobiele leger, zullen
niet meer zetelen vanaf 1 Januari 1833.
Art. II. Een nieuwe permanente krijgsraad te velde zal
btif iedere legerdivisie ingericht worden.
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Art. III. peze krijgsraden zullen aangesteld zijn voor heel
dei i duur van den veldtocht 1833.(119)
. Het artikel III veranderde art. 261 van « de rechtspleging
van de landmacht », schikkingen die kracht van wet haUden,
en was dus klaarblijkelijk onwettig
Ter, gelegenheid van het besluit van '221; December herinnerde de « Courrier Beige », een der spreelájuizen der amwentelingsiparty, dat Van der Schrieck, sédert meerdere
maanden het recht opeischte voor een of ander rechter
gevoerd te warden, om ten minste voor dien rechter gra
goed recht te kunnen bepleiten om voor zijn natuurlijken.
rechter verzonden te' 'warden, t. t. z. voor Zien hurgerlijkeg
rechter, die over de vervolging tegen 'hem ingespannen ruaegt
uitspraak doen (120). In de eerste dagen van Januari werd
zekere Dodci, die beweerde dat de ptief in cljferschrift,
aangeslagen den 5 October 'door kolonel Buzen, .voor 'hem
bestemd was, aangehouden, en 21 dagen lang afgezonder'd
opgesloten (121). Eindelijk( verschenen J. Van der Schrieck, _Claessens en;
Dodd den 29 Januari voor den permanenten krijgsraad, ingevolge het 'besluit van. 24 December aangesteld. ..Ardvoiaatfiscaal Bfondel eischte de doodstraf, doch den 30 verklaarde
de krijgsraad de veLdachten niet schuldig, en Schreef onmiddellijke invrijheidstelling !voor.
Denzelfden dag onderl.eekende de koning het besluit, waarbij de staat van beleg voor de stad Antwerpen opgeheven
werd( 122).
Ondertusscheri was de toestand in Gent niet verbeterd.
Sedert lang reeds was Messiaen,"-pOlitiecommissaris der
eerste sectie in de stad Gent, als verdacht ,van orangisme,
het mikpunt der aanvallen van de omwentelaars.. Het gerecht had veelvuldige aanklachten tegen hem ontvangen.
Doch alle kuiperijen strandden en het uitgebreide rechts-.
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onderzoek liep uit op zijn volledige verrechtvaardiging, tof
schande zijner aanklagers.
Lebeau, minister van Justitie kwam toen tusschen, en door:
een koninklijk besluit, zonder opgave van redenen, Werd
bressiaen afgesteld. Ir: de Moniteur Beige- van n November
verscheen volgend besluit:
Leopold enz.
Op voorstel van onzen minister van justitie,
Wij hebben besloten en besluiten:
Art. I Sieurs Messiaen (Bernard) politiecommissaris te
Gent en Dewijindt (Jacques) politiecommissaris te Antwerpen worden afgesteld.
Art. II. Onze minister van justitie is belast met de uitvoering van dit besltiit.
Gegeven te 'Brussel, 21 November 1832.
(get.) Leopold. (123)
Het • was dus een tijd van zuivere `QVillekeur. Een anffite-,
, naar afstellen zonder eenig verwijt op zijn beleid, zonder
de beschuldigingen tegen hem gericht niede te deelen, zonder er in toe te stemmen hem te hooren, .dit was zoo onrechtvaardig, dat men niets dagelijks uit den heelen 'tijd
van het bestuur van Willem 1 vinden kon. Wat bevestigt dat
Messiaen niets 'ten laste kon gelegd warden, is niet slechtg
het feit, dat geen klacht tegen hem aangevoerd werd in het
"beskit, doch ook dat het «Journal des Flandrá » den ‘t• Mes-.
sager de Gand » niet durfde .teBenspreken, toen deze beweerde dat in 'het onderzoek M•essiaen geheel onschuldig
gebleken was, dat het «Joyrnal » geen enkele grief tegen
Messiaen kon "ophalen en dat de Regentieraad van Gent Messiaén tot 'een ander ambt benoemde (124). De « Messagi ter
• schreef dan ook: « riet ir Jounial des Flandres» (24 Nov. 1832)
meldt, dat Messiaen van do Regentieraad een bediening ge,
kregen heeft bij" het huisvestingsbureel, met een bezoldiging
•
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van '400 gulden. Wij vinden, Wij, dat deze bediening een heel' .
magere vergelding is voor cie vervolgingen die deze ambte•
naar te verduren heeft -om Zijt bediening met 'eer en rechtschapenheid te hebben vervuld, zonder naar personen of
par
. tijen om te zien. Aangezien onze Regentie op Zich neemt
het vuil linnen der regeering te wasschen, had zij ten minste
den wasch geheel moeten doen en aan den heer Ifessiaeii.
terug geven iets gelijkwaardigs aan hetgeen hij' verloren
heeft. -Bovendien, daar bet de Regentie is die de politie-commissarissen betaalt, wacht men met belangstelling af, de
beslissing die zij zal nemen betrekkelijk de wedde van dén
opvolger, die anze. farceurs Waarschijnlijk eigenmachtig
len willen geven aan den heer bressiaen »: De lfoniteur
meldde dat Rousseau zou benoemd worden in plaats ..irian
Messiaen„ doch centise" dagen later werd aangekondigd dat
Verhuist, politie-kommissaris der 'vierde Géntsche sectie,
Messiaen moest vervangen ( 125)
De beslissing der Franschen, de citadel van Antwerpen tián
te vallen,'gaf den orangisten nieuwe hoop op 9en Hollaridsche
tusschenkomst. In den Haag verwachtte men zich• aan het
ergste; de paspoorten van den Fran.sehen en Engelschen.
gezant lagen gereed (126). Frankrijk echter ...zocht een conflict te ontgaan (127). De verwachte aanval bleef uit: Cliassé.
werd aan zijn lot overgelaten. Langs andere wegen moest
nu het doel nagestreefd warden: Een plan van herinrichting„
vroeger reeds aangekondigd, werd door Morel in samenwerking met de Mey vastgesteld. Het bedoelt eenheid .èn centralisatie der werking.Als doel wordt gesteld, hergel váh koning Willem, ook
nadat deze door een verdrag afstand gedaan heeft Van België, eh dft door alle middelen.
Daartoe, zal men trachten met alle mistevredenen, aak
niet-orangisten, samen te werken; de voorstanders van . een
sociale omwenteling en de Franschgezinden worden bestre2g2:

den tot het uiterste. De pers zal gebruikt worden en aangewakkerd tot den strijd.
In elke provincie-hoofdstad wordt een provinciaal comité
ingelicht, Waarvan de voorzitter en secretaris de betrekkingen
onderhouden met het middencomité. Waar dit . zal zetelen,
zal in een bijzondere vergadering vastgesteld 'Warden, évenals de leden er van. Dit middencomité alleen zat !liet Pen
Haag in betrekking staan. en wel door een Eiestuur van
drie leden, uit zijn midden verkozen .(comité-directeur), dat
feitelijk een soort ministerie vormt.
Dé Partij' beschikt over • een maandelijksch hulpgeld van
4000 fl. uit Den Haag en over de bijdragen der leden'. Morel
wordt in De.n Haag belast,. samen met "ten Belgisch orangist,
de briefwisseling te onderhouden met het bestuur (128).
De Hollanders, gevangen in de. citadel, werden door de
bevolking geholpen, en spoedig opende men inschrilvingen
om ze te voorzien van het noodige. De «Lynx » deelde de
inschrijvingslijsten mede. Chassé werd gem-achtigd te aan- .
vaarden ( 129).
Dé orangisten poogden voort de mistevredenen te winnen
en deze waren heel talrijk. Toch kwamen zij er niet toe
.handelend op te ti.eden• er waren geen .waaghalzen bij, die
niets te verliezen hadden en alles aandurfden, . de Robin,•
adjudant van den prins Van Oranje,. beweerde dat er geen
beweging te verwachten was) zoolang Frankrijk niet iielet
was tusschen te komen- door de mogendheden of door een
omwenteling, daar men anders voor den weerslag van .een
mislukking bevreesd was /30.)
Orban, een der voornaamste orangisten .van het Luiksche,
sprak het noig duidelijker uit: « De orangist, -die door zijrn
verknochtheid opgewekt wordt, bezit niettemin goederen, belangen en een huisgezin waarvoor hij moet zorgen; hij,. zal,
• indien hij den koning alleen slaags ziet mét Frankrijk
Engeland, zich niet aanstellen als de blinde kampioen van
eèn "zaak, -die hem zoo wanhopig zaf voorkomen ». ffij doét
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ook opmerken, dat. de laatste gebeurtenissen, o. ni. de werkeloosheid der krollan. ders tijdens den aanval op de Nntwerpsche citadel, ontmoediging veroorzaakt hebben (131).
Men.. verbeelde zich echter niet dat de orangistenpartiji •
werkeloos bleef! Betel- dan alle bileven en berichten kan de
opinie gekend worden door de gebeurtenissen zelf. Hoe hardhandig en tegen constitutie en wetten in, de regeering optrad,
werd hooger beschreven. Dodh- de mistevredenen lieten zich
niet onbetuigd.
Eehige dagen na de plechtige uitdeeling der. vaandels, den
9 October, doorliepen zeer talrijke groepen mistevredenen
de straten van Brussei. en betoogden« Y'S& de ministeries;
er 'werd geroepen: « Weg met de FransChe dwingelandij!.
. ! Weg met .de FranWeg met de •regeerin,g! Weg met Coburg
schen! » In do groepen bemerkte imet talrijke werklieden.„
zonder werk en zonder ete% die bedreigingen uitspraken'
tegen die mannen wien zij do schuld der algemeene ellende
gaven. Brussel hood een verschrikkelijk , uitzicht. De. omwenteling bleef, daar zelf waar zij1 plaats gegrepen hal,
met tegenzin geduld 132). Ten andere de o•mwentelaars-Zék
die nog eenig. eergevoel bezaten,, kloegen bitter over,
Fransche juk. De *‹: Cogrrier Beige », die de revolutie zeer
genegen was, schreef. .« Alles bijreen. genomen, bestaat Relgi8
alleenlijk om de veiligheid der Juli-omwentelaars te verzekeren; het lijdt meer; dan indien het bil Frankrijk ware;
ingelijfd geweest, want dan zou het ten minste opidenzelfderr
voet geplaatst geweest zijn als de andere FransChe departementen, en de oorlogslasten zouden niet • uitsluitend op
hem alleen drukken... Het is in werkelijkheid verpletterd
onder het juk der Fransche regeering. Zijne betrekkingen
met Frankrijk „vormen geen bondgenootschap, maar een slavernij, een .toestand van politieke verlaging, waaraan bet
nog nooit is onderworpen geweest... In het geheim deel uitmaken van een anderen staat, hem dienen als een vsooreitgeschoven post, als een pi ijsgegeven schildwacht ten prijze
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Ivan zijn eigen stoffelijk bestaan, -dit heeft België hooit
ondergaan vóár de zoogezegde bescherming van ,LouisPhilippe x.r.133).
Sedert November 1832 verscheen. te Brussel «Le Knout »,
een Had dat, alhoewel noch republikeinsch noch orangist,
toch tegen den koning en zipi regeering met heftigheid te
keer ging. •Den 3- Februari 1833 verscheen een artikel, getiteld: De bijnaam van een koning » (Le surnoin d'un roi;,
waaruit volgende stukken:
«,...Welke bijnaam zal in'en moeten geven aan koning Leoi)olfl, koning door de «gratie van M. Leheau, en de Conferentie?
Laat zien. Zullen wij hem de Groote noemen? Och neen,
het ware spotternij, bittere ironie. •
De Rechtvaardige? Het uitroepen van den staat 'van beleg
in de steden Gent .en Antwerpen; de aanwezigheid vin
lafaards en de verraders aan 'gin zijde, to midden echte patiiotten; het ongestraft blijven der plunderaars zijn zoo:veel.
daden, die .zich tegen dezen bijnaam verzetten.
De Wc/beminde? Ja, de welbeminde zou passend zip': zo)
de natie alleenlijk bestond uit hovelingen,. ministers, drocite
eters van het budget en eenige rijkgeWorden jonkers (hob-ereaux parvenus)
De Dappere? Het zon een klucht zijn na het beleg van
Kntwerpen en den uitkijkdienst op StL-Andriestoren.
De Veroveraar? Ja, ook al, doch ik .zou «lieveri hooren de
schijn-veroveraar, met vreemde 'troepen die hij op het vaderlandsCh gebied geroepen heeft, met de protokollen der Lon.densche Conferentie, die hem eerst een koninkiijk veroverd.
hebben, dan een jonge en sehoone prinses, dan de beseherming van papa-sChoonvader, welke bescherming hem: de citadel van Antwerpen heeft veroverd, zonder te rek9nen, wat
hij op die manier nog zal kunnen Veroveren ».
Diezelfde gedachten weruén herhaald onder, een anderen
vorm in een tweede artikel, geliteld «Instution gloriéusé.
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Ordre royál des eruches »,- en -waarin Leopold I, de •Chlst.,
ler, generaal d'Hane, generaal Niellon vergeleken ,werden.
met stommelingen (des eruches). In hetzelfde nummer verscheen volgende aanval tegen generaal Niellon: «Lie Irelgel»
na generaal Niellon het « maJitige zwaard» te hebb'en) genoemd, geeft hem nu in een ander artikel den titel van
vertegenwoordiger der September-omwenteling., Ofwel «L'e
Beige P spot onbarmhartig. met den generaal, ofwel' hij wil. de
'Omwenteling nog meer 'verlagen dan tot nu het geval was.
Een komediant, quasi-galeiboef, de .C•mwenteling vertegenwoordigen?. Arm België, hoe wordt ge door uw vrienden
behandeld! »
Denzelfden dag, rond 11 uur 's avonds, begaf zekere Schavaye, gewezen majoor der vrijwilligers en schoonbroeder
N an S. Van de Weyer, zich met een opgehitste bende
Crickx, drukker van de « Knout en beval hem, revolver
in hand, den naam op te geven der opstellers. Crickx, verschrikt, eindigde met te verklaren, dat hij' meende dat.
burggraaf de. Culhat (een der Fransche aanvoerders der omwentelaars in September 1830), het artikel « Le surnomi'd'un
bi » geschreven. had: Schavaye en zijn handlangers trokken
toen af, doch bepaalden hun. heldendaden daarbij niet.
'S Anderendaags, 4 Februari, Werden burggraaf de Culhat en
Victor Joly, twee opstellers van de « Knour», bij: iiet verla-.
ten van de Muntschouwburg door Schavaye, Lochmans, gewezen majoor der Tirailleurs en den Franschman Hennei„
aide-de-camp van. .generaal Niellon, beleedigd en lastig gevallen. De politie kwam tlisschen en leidde burggraaf de
.Culhat op, terwijl geroepen werd « weg met de Knout » (134).
Dénzelfden dag idlende drukker Crickx een klacht in bij
de procureur des konings tegen Sehavaye én consoorten.Doch door beslissing van 6 Februari, verklaarde de Ráadskamer dat er geen reden bestond Schavaye, beschuldigd Van
bedreigingen jegens sleur Crickx en van nachtrumoer in het
huis van dezen laatsten, te vervolgen (135).
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Dit geeft een beeld van wat in die jaren « persvrijheid.»
beteekende in België. In plaats van de dagbladschrilvers te
vervolgen voor het gerecht, verkozen de omwentelaars blimut
geweld te gebruiken om zich te wreken over de harde waai-heden, die de opposk hun
un in 't gelaat slingerde. De «.Mes
sage; de. Gana » schreef daarover: « In Frankrijk doet- men
de pers den oorlog aan met. degen en revolver. De mogelijkheid zijn gedacht kenbaai te maken, is nu onderworpen iaan
de wet van den behendigste, en de 'beste bewijtredenen 7111ten nu te Parijs deze zijn derbeste keelafsnijders...• Het ware
een groot *wonder geweest, zoo onze Brusselsche apen niet
eene heel platte, heel stonifiïe, en vooral. heel brutale parodie báRproefd hadden var . de laatste gewoonten der Fransche
hobfdstad... In massa •zijn zij binnengedrongen bij: een burger in een drukkerij, om vn,. uwen en kinderen vrees aan te
jagen; zij hebben schrijvers afgewacht bij het verlaten van
den schouwburg om ze te beleedigen en te beschimpen. Ziedaar hun vaderlandsliefde en hun moed. Dezelfde fids dia
onzer plunderaars van 1831 » (136).
De officieren, te Gent in garnizoen, achtten zich belee.digd
door de « Messager de Gand »; uitgever en opstellers werden
tot een tweegevecht uitgedaagd; officieren trokken de stad
rond om alle exemplaren van de krant te scheuren, .waar zij
er gelegenheid toe v• ouden; anderen vjelen voortdurend de
mannen van den « Messager » lastig. Toen. deze om bescherming -tegen de verregaande brutaliteit verzochten, -werden zij.
door den Franschen generaal litagnan,..die te Gent het bevel
voerde, afgescheept .Met het bescheid "Jat hij « zonder Zwakheid en zonder verrald » hen niet kon beschermen(137).
Iets dergelijks deed zich voor te Antwerpen, waar hel
Journal du Commerce » bijdragen uit de «Messager ;) overgenomen had. Na te vergeefs de opstellers uitgedaagd te
hebben, dreigden de officieren ze te laten afrossen door hun
knechten, zoo zij' doorgingen met den koning Van België te
beleedigen. Eet bende- plunderaars, na den kring' der oren.
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gisten te hebben aangevallen, drong in het huis van den
'drukker-van het g Journal dat -geplunderd werd. Twee orangisten werden op straat vastgehouden en .erg toegetakeld;
hun leven bleef gespaard; alleen • omdat een toeschouwer
voorstelde ze in het gevang op te sluiten (138).
De mistevredenheid over en de vijandschap tegen het revolutionnair gezag, dat te. Brussel zetelde, waren het land
door vei-spreid, en drongen ook dolor, bij leger en burgerwacht, waar vele wanordelijkheden voorkwamen. •
In -de eerste Octoberda,gen 1831 was een bataljon der ge- mobiliseerde burgerwacht van Brevieren en St-Gillis-blf-Den-i
dermonde verwacht te .Gent, op weg naar Nieuwpoort. D'neh
halverwege St-Mklaas en Gent weigerden .de burgerwachten
op te trekken. « Niets vermocht 'hen van zoon verder:el:ijk
»ontwerp af,te brengen schreef de «MoniteurBelge ». « Verischeidene hunner hadden zelfs hun wapens geladen om ze
te gebruiken tegen alwie hen zou verplichten verder te
gaan » ( 139). .
- Te Gent boden zich, ongeveer op hetzelfde tijdstip, 200
burgerwachten aan op de 2800 ingeschrevenen. Allen »weigerden ,aan het bevel vanmp. te trekken te gehoorzamen (/40)..
Den 28 October muitten 1900" burgerwachten van LetiVein
te Mechelen, in de volgende omstandigheden: Na twee das
gen, te Lier uitgerust -te hèbben, waar kif verscheidene
malen tegen de tucht in opstand kwamen, kregen tit bevel'
naar Mechelen ep te rukken. Zij: vertrokken den 28, om half
twee 's narniddags. Doch de L'éuvenaars hadden han dorst
gelescht in alle herbergen langs de haan en ze kwamen eerst
om zeven uur avonds aan; de afstand tusschen Lier en.
Mechelen is twee .uur en half. Te Mechelen beval de plaatscommandant verder te lukken tot Boortmeerbeek. De Leuw!
venaars weigerden echter, laadden hun wapens en willens
nillens moest men hun een onderdak te Mechelen
bezorgen 141).
Den 29 October weigerden de 'burgerwachten van Eeklo°
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te Dendermonde de tucht te handhaven. De °vgl-held was
verplicht een •deel der oprobermakers aan te houden en naar
de citadel van Gent te sturen, waar zij opiges1öten
werden (/42).
Den 8 November deserteerden omstreeks 70 burgerwach
ten van het bataljon vr Contich, te Brussel gelegerd, na de
Antwerpsche poort te hebben opengebroken (143).
• Twee .compagnies van het ;eerste linie, komende van Westcapelle, verschenen te Gent, weigerden de kazerne binnen
te, trekken, eisch•en bij de burgers ingekwartierd te warden,
en dé .overheid had groote moeite ze tot hun plicht' térna
te roepen( 144).
Den 26 en 27 Novemlibr bi-aken geweldige twisten uit te
Brussel in de nabijheid der St-Elisabeth-kazerne tusselabn
kanonniers en mannen van het vierde linie. Verscheidene
gekwetsten moesten naar het hospitaal vervloerd wcirden(1.45).J
Insgelijks in de laatste Novemberdagen deserteerden een
groot aantal burgerwachten uit het kamp van Sluis,. op het
"I-1:aes.egras te «%Vestcapelle, wat best begrijpelijk is, als men
weet, .dat hun kamp niet te bereiken was dan na eet
kwartuur gaans door den modder, dat de overheid vergeten
had verwarming voor de mannen te bezorgen, en dat, zoo de
officieren niet een deel van. hun soldij' hadden besteed voor
den aankoop van kachels en kolen, 50 % der burgerwachten het slachtoffer zouden geweest zijn van 'koude en vocht.
Weldra waren er slechts 40U mannen bezetting mier over,
waanan de "helft 'in. het hospitaal lag. Het naburige kamp
was nog slechter bedeeld: geen barakken en .geenvuur.
De mannen velden de boomen langs den weg •naar St--A'anater-lVluiden en op de naburige eigendommen;: om brandhout
te hebben(146).
• De Waalsche burgerwachten waren weinig heter gesteld
dan de Vlaamsche. « Het schijnt », schreef de « Emancipa`Ion », «dat de :burgerwacht van Namen, te Hoey, gelegerd,
in nogal groolen getale met pak. en zak dese,rteeren en naar
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huis terugkeeren, en klagen dat men 20 cent per man, van
hun soldij. aftrekt » 147). •
Het inliiVen van, het bataljon der « tirailleurs de la Meuse »
bij het derde reg!ment jagers, gelegerd te Sittard, krachtens
art. 8 van het koninklijk -besluit van 19 Oogst 1831, gaf ins• gelijks aanleiding .tot heel wat wanordelijkheden. Generaal
Van den Broedi meldde aan de officieren der « tirailleur& ».
dat slechts een deel hunner zou aangesteld worden:
wal'en reeds te veel officieren bij het derde jagers (156 voor
1270 manschappen) en bij de tirailleurs was er geen verhou.ding tusschen manschappen en Officieren (52 voor 531( man. nen). De officieren spraken den generaal beleedigend toe.
Woedend scholci de generaal. hen uit voor « clubistes, révolutionnaires », sommigen zeggen « canailles ». Le Charlier
vraagde uitleg over een zoogezegd protest vanwege de officieren der jagers iegen het aanstellen der officieren bit .de
tirbilleurs. Daar een korporaal der tirailleurs gehoorzaantheid weigerde weid de twist tusschen Van den Broeck en 1..-e
Charlier heftiger: deze, werd In arrest gesteld en alzonder.7
lijk opgesloten, om hem te beletten oveileg te plegen 'net
zijn officieren, 'op wiert hij igrooten invloed had. Viet hunner werden aangehouden, om het bevel niet te hebben op.
gevolgd, en insgelijk afzonderlijk opgesloten. Twee hunner
maakten deel uit van het beheer, van hun bataljon; de generaal deed hen vrij laten en beval httn. naar Luik te vertrekken, waar zij rekenschap over hun beheer meten
afleggen. Zij weten op hun berooidheid en na een heftige
woordenwisseling • besloot de generaal ze te doen 0,.p:le idea
door de rijkswacht(14.8).
Dergelijke wanordelijkheden, voortdurend herhaald, maakten In het buitenland zeer • slechten indruk. Dit erkericte
Alex. Gendebien in de Kamerzitting van 28. Decem'ber.
« Iedereen », zegde hij, « beritmert zich den weerstand van.
Henegouwsche bui gerwaebten, ten gevolge van een slechtopgevatte wetsbepaling. Die twisten hebben in den vreemde
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allerslechtsten indruk gemaakt, 'want men verdacht de burgerwachten er van. zoo te hándelen .alleenlijk • uit gebrek
aan vaderlandsliefde » (149).
De _regeering liet de gemobiliseerde burgerwachten aan
de ergste ellende ten prooi. Te Oostende werd. muit door
de burgerwachten die weigerden verder dienst te doen, zoo
zij geen kapotjassen en geen schoeisel kregen(150). fle
gerwachten Van Brugge, bij Zwijndrecht gelegerd, hadden
noch schoenen, noch sokken, noch onderbroeken, noch. kapptlassen(15/). De burgerwachten, te Brussel gelegerd, *aren
door gebrek aan toezicht, van lieverlede vervuild; velen hadden het' schurft (15.2). Een bataljsán. burgerwachten te Geut
ondergebracht, kon zich in het óperibaar niet vertoonen
den toestand, waarin men de mannen liet (153).
Het huisvesten der soldaten, de onverdragelijkste van alle
lasten, gaf aanleiding tot vele klachten (154). Men kan zich
gemakkelijk voorstellen. tot hoeveel Misbruiken aanleiding
gaf het herbergen hij de bewoners der tuchtelooze benden,
die -het Belgisch leger vorniden. Gent en Antwerpen vooral,
met hun talrijke bezetting, leden .reel in dit opzicht. Bégin
1832, schreef het «Journal du Commercie d'Anvers»: « In der
waarheid, om de bewoners van Antwerpen geheel uit te
putten, was er niets anders meer noodig, dan hen te overstelp:en met het huisvesten van soldaten,. na hen ten ouder
gebracht te hebben door verplichte leeningen. en–andere
verordeningen, te dankei aan de inrichters der glorierijke
omwenteling en .na hen,
'aan de goedkoope regeering, die
ons bestuurt. Eindelijk,. dank Zij de zeer bijzondere welWillendheid, die eenige onzer personnagiën.van de nieuwe ,soort
voor ons voelen, geniet Antwerpen, onze stad, het v.osorrecht
voor haar deel een vieide van het leger te magen herbergen
en voeden,. 'daar zij .niet twijfelen aan onze 7viaderlandsliefdej
alhoewel, zooals de heer colonelsouverneur zob klaar zegt,
geen in acht nemen au personen hem zal beletten desnoods
de middelen te gebruiken, die Z. M. gewaardigd heeft te.
—
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zijner beschikking te .stellen om zich te verdedigen » (155).
Wat de huisvesting van soldaten nog.' pijnlijker maakte
was, dat-zij zoo ongelijk verdeeld werd en dat de militaire
overheid zeer nalatig was in het uitbetalen der sch'adeloosstelling( 156).
Dé hoogere .officieren waren ai evenmin ingenomeg wiet
het Belgisch regiem, en weuschten een,restauratie. Generaal
naine verklaart eens te Meer bereid te zijn over te) loopen,.
met zijn geheele legerkorps (157).
Leopold I. werd het meer dan eens diets gemaakt, hoe weinig men met- hem ingenomeii was. 'Toen hij 1833) naar.
Gent trok, bezocht hij den schouwburg. Het nieuws %aa
zijn. bezoek 'was voldoende, om het grootste deel der loges,
reeds daags voordien besproken, ledig te doen blijven; 's anderendaags echter waren ze door een talrijk en Schitterend
publiek bezet (iii8).
Bij Leopolds bezoek aan Luik (22 Sept. 1833) werd hij
Uitgefloten. Op het bal was er wel volk van de lagelie klássen aanwezig, doch adel (159) en groote burgery —.. nijverheld, handel en grondbezit dus — waren zoo .goed als
afwezig. «Mme de prinses .van .Sachsen-Coburg was verplicht
te dansen met een sleur Richard Lamarche, zoon van can
notaris,....een sieur Vercken, advokaat fiskaal te Luik, ;..een
sieur Chazal, zoon lan een koningsmoorder » (160).
De toestand bij de pers is misschien nog welsprekender..
«L'Indépendant » van Brussel, het orgaan der regeering,
had 300 abonnenten; « Le rtressager de Gand», van Gent,
wiens abonnenten nochtans bloot stonden aan v•rolordeelin.g
en vervolging, had er 1500(161).
Tijdens de onderhandelingen te Londen, stuurden de orangisten zelfs een afvaardiging van drie personen naar Louden, om. de gevolmachtigden van Rusland, Pruisen en.
Oostenrijk te verzoeken te helpen een definitieve -overeenkomst tot stand te brengen, daar .deze Spoedig door een
herstel der Massa-tiers zo i verijdeld worden (162).
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Wat den • toestand nog verergerde was de neiging tot aansluiting bij Frankrijk, die zich in «Wallonië openbaarde. Hoe
weinig men in Dén 'Haag de Walen betrouwde, .Blijkt uit'
het .feit, dat zelf Cockerill verdacht werd te shiven -naar
een aansluiting bil Pruisen, omdat hij 'Met het Rijnlandr talrijke betrekkingen onderhield (163). Dit was een varsch Marin;
'doch bewijst hoe weinig ernstig men het oranffisme in Wal-.
lonié opnam. Heet wat beter afgeteekend was de delging
naar Frankrijk, ook in Waalsche kranten die doorginge.n
als orangist, zooals « Industrie .» en « Journal de la brovince
de Liège ».
Terwijl de revolutie in Vlaanderen vrijheid en wettelijk.
heid aan banden legde, dacht Wallonië er aan het Ok van
het centrale, Brusselsche gezag af te schudden. Verviers,.
Mons en Namen drukten hun wensch uit aan te sluiten
bij. Frankrijk, en de Luikenaars, trotach op hun glorievol
verleden, op de viljheden, hun door aloude keuren ',keure
van Albert van Ciiyck in 1198, vrede Van Fexhe in 1316)
verleend, besloten hun vrijheid opnieuw te heroveren. Da
*aalsche bladen gaven uiting aan deze .neigingen. ..Eenige
aanhalingen:
• " L'Industrie „: Wij ondergaan de gevolgen van een omwenteling, die wij noch veroOrzaakt noch •.erkend h:ebt:km; wij;
hebben ze' ondergaan als den lastigsten,, den vernederendsten
dwang; elke stap, dien zij zette, heeft voor Qns .eefi nieuwe
bron van ellende en tegenslag geopend, en de •agelijksche
veropenbaringen van de 'aanstichters kondigen ons een nog
jammerlijker toestand aan:.. Niets verplicht ons, Luikenaars,
deel te nemen eau een combinatie (België), waaraan geen
• enkele herinnering. ons' bindt. waar:geen nationaliteit ons
naar te drijft, waar« geen enkel belang ons bindt, .waar
wij slechts schande en ellende vinden. Waarom zouden we
onze oude onafhankeliikheld vergeten en de instellingen .die
ons lange jaren roem en welstand verzekerden? Aan Wien
zouden wij dit opofferen?... Wij hebben al de voordeelen
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van onze positie en onze vroegere onafhankelijkheid ver.geten,- door ons lot te veibinden, 9.0 eens met een machtig
en verlicht volk. dan met aanpalende volkeren, door dezelfde
wetten en dezelfde instellingén geregeerd, die ons in welstand, iii rijkdom, in welvaart terugschonken, wat wij aan
nationaliteitsrecht verloren hadden; doch welke < vergerding
kan men ons heden 'aanbieden voor. de vele opofferingen,.
die we yerplicht geweest zijn te doen sedert twee j:aar?» 11;4)
"Journal de la Prooi:nu de Liège „: «wij teekenen protest
aan tegen de o. nbeschaamdheid der revolutionnaire scheijvers, die aan de Luikenaars verbieden zich hun Vroeger,
politiek bestaan te herinneren. Het past inderdaad aan mannen, die het voorbeeld gegeven hebben van de scheuring
van landen onder denielfden schepter, die 'een koninkrijk
verdeeld hebben, ons perken te stellen in .het Önderverdeelent .zou het misdadiger zijn een oude nationaliteit- opi. te
eischen dan een nieuwe te beproeyen? » (165)
« Onze nationaliteit opeischen! Laat ons vercinclerstelkn dat
wij haar liever zouden versmelten in deze van een grooten,
staat, omdat wij er weer eer en meer yoordeei zouden vinden! Foei toch! Ziet gij onze revolutionnaire brevbegdh'edea
.niet glimlachen? » (166)
« De eigenaars der steenkoolgroeven der "provincie Luik
zijn nooit partijgangers geweest der omwenteling. Vooreerst
hebben zij gedacht. dat deze aan hun fortuin zou schaden
door hun den voordeeligsten afnemer, litaland, te doen varliezen. Daartegenover hadden de lakenfabrik'anten en de
Azernifveraars. eerst • de 'omwenteling toegejuicht, hopend hij
Frankrijk aangesloten te worden, en toen men deze hoop
heeft moeten opgeven, hebben ij zoo goed niet moer de
reden der omwenteling begrepen... Eerlijk gezegd, kan maa
verwonderd zijn, dat een land, dat alleen tegenslagen. te heweenen heeft sedert zijn wedergeboorte, een eigen nationali-i
tei.t beklaagt, in welker bezit het positieve voordeden vorig',
en waarover -het kon beschikken om terug te winnen wat
•
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het verloren had? Was onze vrede van Fexhe met de machtige. handelsverbindingen, die wij toen bezaten, niet meer
waard dan een grondwet, geschonden bij' haar gehorte, .en
vergezeld door den ondergang onzer nijverheid?» (167)
" jour‘nal de Verviers „: « De onschendbaarheid der eigendommen, de persoonlijke vrijheid zijn heilige zaken i Bus-land, in Pruisen, zelfs in Turkije. Het is ongelukkig! Wij,
moeten hopen, 'dat de fakkel der vrijheid, die zooveel glans
afwerpt in België, spoedig de ongelukkige volkeren zal Verlichten,. die deze barbaarsche landen bewonen_ Wij die
Frankrijk beminnen, die nooit. de hoop verloren ons bij
haar aan le sluiten, wij- kunnen nochtans niet nalaten de
Verblindheid van haar ongelukkige regeering• te heweenen..
In plaats van nieuw Ik h.t te ontleenen aan -den beschavin.gshaard van Brussel, leeft zij, onbekend .met onze echte grondbeginselen. In plaats van handel en nifverheid aan den keten
te leggen, in plaats van de nifverheidssteden dant Van
beleg te stellen, in plaats van Themis' zwaard te vervangen
door het soldatenzwaard, blijft zij' binnen de palen der *et
Zij wil de heerschappij van de wet, en haat de heerschap pij
van den krijgsman. Dit is juist het tegenovergestelde- van
wat men in BelgiA doet » .f,: 168).
Met één voord: de Fronsche partij herinnerde er aan, dat
de provincie Luik nooit deel had uitgemaakt van hei. eigenlijke België, en meende dat, zoo het aan eenige provincies
behaagde een onafhankelijke staat te vormen tegen den wil
van sommige anderen, dat niets de Luikenaars belette, in de
algemeene ontbinding, hun vroegere heerlijke onafhankelijkheid op te éischen, van België te scheiden en van deze
onafhankelijkheid dusdanig gebruik te maken, als zou best
blijken voor de belangen "in het land en het geluk van
zijn bewoners. .
Dat dit evenWel „geen eenvoudige overdrijvingen van partijmannen waren, kunnen wij opmaken uit het verslag door
Lebesconte gezonden aan het .Fransche oorlogsministerie, en
•
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'waarin hij zich Cr. a het volgende laat ontvallen: « Men vindt
geen nationaliteit in België, .tenzij : in sommige kranten 'én_ in
eenige kamerredevoetingen. Het gevoel,. ,dat overheerscht is
een particularisme, dat onderverdeeld wordt in een" provinciaal, kantonaal, 'gemeentelijk en persoonlijk. Zoo het volk
voor de _onafhankelijkheid gestreden heeft, de vaderlandsliefde
isgeringer bij .de hoogere klassen. Tedere nijveraar,, bandehiar
of eigenaar, uit welke provincie ook, oordeelt Iviolgens da
verho.opte winst, over vereeiliging met Holland, annexatie. bil
Frankrijk of nationale onafhankelijkheid. Antwerpen en Gent
willen vrijsteden worden; Brussel wenscht een hof met bilbehoorten en igfacerediteerde. gezantschappen » (169).
Deze geestesgestèltenis legt uit, waarom de kleine nlinderiu
heid, de franschgezinden, hun plannen konden opdringen
en alles naar hun wersch schikken. Zij; immers alleen .vormiden een aaneengesloten groep, jij- Stonden er op hun
dachten door te di ijven; zij sChroomden niet het separatisme
ter hulp te roepen om voldoening te krijgen. Dit bleek tildeng
de bespreking over het aanleggen van ijzerwegen (Maart
1834). Henegouwen kon. geen vrede nemen met devoorgestaidei
lijnen, ook niet toen -de regeering voorstelde de verbinding
Brussel-Frankrijk over Henegouwen te leiden; ook niet 'toen
de regeesring toestond de. scheepstollen voor de vaart wegen:
van Henegouwen naar Brussel .te verminderen. Niemand minder dan Gendebien verklaarile: «.Henegouwen zal niet • dulden, dat men het opoffere aan de orangisten of aan de
provincie Luik. Henegouwen zal Zich van België afscheuren,
veeleer dan .eenig om echt 'te dulden. ik herhaal het, neemt
er goed nota. van, HeneOuwen heeft reeds voldoende offers
gebracht door gemeene zaak ie maken met België: Deze offers
volstaan, Henegouwen zal ér geen andere doen. Zoo gij. de
taal van de rede niet wilt , begrijpen, zal men u die
van het geweld doen .hooren z 070).
Zulke gespannen ‘'erhoudingen konden niet blijven. duren.
De orangisten namen deel .aan de verkiezingen en behaalden
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er voordeelen. Hel was niet twijfelachtig, dat een breuk [usschen Engeland en Frankrijk het teeken zou tijii voor een
tegen-revolutie, die over korten tijd de omwentelaars-regeering zou wegvagen ( 171). Elk °ogenblik kon het laatste zijn;
men nam zijn toevlucht tot de beproefde methode: volksoproer.
Een maatregel die op zijn minste onvoorzichtig was, leidde
tot een uitbarsling. Ondel voorwendsel van besparing zonden de paarden van .den prins van Oranje, in het valeis van
Tervuren aanges'fagen, openbaar verkocht warden 'ffitart
18341. .13aarte,gen kwamen de orangisten in verzet; zij' beOeerden .dat de inbeslagname de uitoefening van elk begïttingsrecht, zooals •de voorgenomen verkoop, uitsloot. Zij maakten.
een consulatie openbaar, waarin dit standpunt verdedigd
werd door •de voornaamste Brusselsche advokaten„ meesters
P. Stevens, Verhaegen cl.e oudere), Deswerte, Duvignaud„
L.Orts, Drugman en Spinnael ï172). De regeering trok het
zich niet aan, en de patriotten wilden den vej.koop uitbaten;
prins de Ligne schreef, dat generaal markies .de Chasteler,'
'opperstalmeester van Leopold, openlijk verklaard had, het
paard door den prins te Waterloo bereden,. te w1ien kn'open
om het aan de mesfkar te spannen (173). De orangistet . bbsloten een inschrijving te openen om ten minste 'dil' die' al
te koopen. Het weldelukk:en van deze. nationale inschrirving.
overtrof de stouiste 'verwachtingen der inriChters; -aan den
kop. der lijslen stond de adel. De Belgische geschiedsehi-ijvers weten: niet wat uitgevonden, om de beteekenis dezer
.manifestatie te erminderen, alhoewel zij moeten toegeven,
dat de vrees voor de nieuwe regeering zoo erg *as,, dat er
verscheidene inteekenaani warén die niet onder hun eigen
naam durfden inschritsen(174-). • Nadat • de vier .áfgekochte.
dieren cte grens over waren; publiceerde de « Lynx » de lijst
.der Brusselsche onderteekenaars. wat de woede der patriotten deed aangroelen(375) Opnieuw kwam een verbbrgene
orpnisatie, zooals .men .net reeds vaak gezien had, in
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king.. In den nacht van 4 op 5«..4pril werd eer'. 'Opruiend
schotschrift te Brussel rondgedeeld. Waren de uitdruitkingen der orangisten-biaden bzras, toch konden zij' het niet
halen hij de patriotten-kranten; doch dit schriftje «stolde alles
in den schaduw. Daar kon men onder meer lezen: « nen
moe( dit helsch gespuis vernielen; men moet deze vergiftigde
plant met wortel en al uitrukken... Uittóelingsoorlog tegen
de vijanden van het vaderland! ». Onder aan !de laatste bladzijde werden, men begrijpt met welk doel, naam; hoedahigheld en juiste woonplaats aangegeven der Brusselsche
teekenaars(176). Onder de opruiers was ook .zekere Cabet,..
Fransch politiek veroordeelde,. die. bij' •Gendebien Inwoonde
en wiens schuld Zoo overtuigend bleek, dat de Belgische •
regeering niet 'durfde nalaten om hem uit te wilzen(177).
Hef grauw, aldus opgehitst om zulke doenwilze nief niter:
te dulden(/78), liet het zich .,,ceen tweemaal zeggen. :katereenvolgens werden de woningen van den. hertog -van 13rse1;
prins- de I,igne, markies de Trazegnies, graaf d'Oultrernont,
de Kring (Bisschopsstraat) en andere huizen nog, .door • het
gepeupel bezet en geplunderd(179). Veel werder gestolen;
zelfs Thoniss'enf merkt op, dat men met zeer handige mea-,
ners te doen had, die onbetwist gehoorzaamd Werden, en
bijv. kamers 'van patriotten in de gepfunder'dé huizen deden •
sparen. Pelotons soldaten hielpen de plunderaars (180).
Misschien heeft geen enkel besehadd volk in zijn gèschiedenis de schande aan te wijzen, dat in vollen vrede zeventien paleizen verwoest werden, in volledige orde om zoo te
zeggen methodisch, door een bende plunderaars, in den tijd
Van twee dagen en twee nachten, in een stad waar de koning
;verblijft, waar geregel& troepen gelegerd zijn en alle mid- delen ter onderdrukking voorhanden. Men moest, beweerden
zij die deze plunderingeil goedkeurden, de verwaandheid der
orangisten straffen. Bartels zegt daarop: « Onnoozelen, die
meent het orangisme-te straffen met het patriotisme te verlagen. Onnoozelen", die meent vreemde aanmatiging te 'straf,
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fen met het nationaal vaandel te bevuilen!... De órangistischel
propaganda is slecht, zullen de plunderaars en hun verdedigers (les .ph.ilopillards) zeggen. Het is niet waarschijiffilk,
dat ik het tegenoverstelde zal beweren, • doch ik zal niet
zooveel te meer gewicht tegen -de 'verwoestingen pleiten:
een rectetw;st is' wat slecht is, ook machteloos. Waaromi dan
een partij zonder. toekomst dooi- vervolging groot maken?.
net is niet .met plunderaars en stokslagers te dulden of te
werven, 'dat het nieuw .• regiem zich langen tijd . tegen het
oude zal kunnen verdedigen » (181).
Terwijl de plundetingen aan gang waren, kwam de graaf
von Dietrichstein, gezant van Oostenrijk, ten paleize gesneld.
In een schrijven aan Metternich verhaalt « Het Belgisch
ministerie is de medeplichtige en de deelgenoot 'dei- anarchistische beweging; tijdens de wanordelijkheden, toen ik
naar den koning toesnelde, von:ii ik in de antichambre de
voorzitter var_ den ministerraad, graaf de Mérode, en riep
hem toe: Daar ik bij de Bekgische regeering algevaardigd
ben, zou Ik wel willen weten «waar zij verblijft; ik eind
gergens iets anders dan 'anarchie » (182). Ledpold poogdd
Dietrichstein te stillen met de verzekering, dat de Orde zon
hersteld warden, doch dat de onderdrukking niet te geweldig
mocht zijn, daar het oproer eenvoudig de uitdrukking was
der nationale verontwaardiging (183).
Op verzoek van den Engelschen gezant sir R. Aclair «begaf
Leopold zich ter plaats %LID de plunderingen. Hij werd warm
toegejuicht; na zijn vertrek herbegon het plunderen als voorheen. Zijn verschijnen .te paard,; in tegenwoordigheid der to3ziende soldaten, zonder eenigé bevelen uit te vaardigen;
beschrijft von Dietrichstein als meer geschikt om sanctie te
geven aan de plunderingen dan om ze te beteugelen. Niet
vroeger was men daarop bedaCht, dart wanneer men liegoa
te Nreezen-, dat de opstand een republikeinsche tint zrxt
krijgèn. Dè regeering Wad het oproer df uitgelokt_ • of benuttigd als een goede .kans om de orangisten ten onder te
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brengen (184). De schade begrootte men .te Brussel alleen. op
acht tot tien miljoen, een buitensporig7tooge s:om vter
dien tijd( /85).
Dé Brouckere geeft volgende .voorstelling van de houding
der regeering: «Toen deze jammerlijke verwoestingen plaats
verontwaardigd over de zorgeloosheid der overheid,•
was ik naar het_ paleis gega'an en werd terstond door den
koning ontvangen die, na mij aanhoord te hebben, zegde:
« Ga toch, zoo ik ti verzoeken mag, den ministerraad vinden,
die sedert eer], uur in het salon hiernaast beraadslaagt, en
bewerk dat iets gedaan warde». De koning zelf liet mif .
nen. M. Nothomb schreef, onder digfaat van M.L'ebeátt, eán
besluit dat den staat van beleg te Brussel uitriep. Ik raadde •
deze maatregel sterk af, rils ilutteloos en zelfs belachelijk in
mijn-oogen, daar het er slechts op aankwam de hand te leggen op- eenige opruiers, wien een massa volk, veeleer verblind
dan schuldig, gehoorzaamde, en ik stelde voor, volmacht aar,
de militaire overheid te geven. M.Lebeau vraagde mij' Of ik
mij verbond dezen buiten-wettelifken maatregel in de .K.iitners
te verdedigen. Op mijn bevestigend antwoord,, werd mijn raad
gevolga en ik droeg zelf het besluit, .dat hem machtigde "handelend op te treden zonder de medewerking der burgerlijké
macht, aan generaal Ifurel, die zich op dit oogenblik in de
Zavelstraat bevond, -ffiér het huis van .111.. Hoc:ida, dat mei
aan het .verwoesten was. Een uur later waren 'alle plunde-'
raars 'aangehouden %)(. 186).
Prins de Ligne beschuldigde in een brief aan Mettern-ieli,
Leopold I zelf de plunderingen en het oproer te hebben
ingericht en von Dietrichstein beschuldigde de regeeriug,
oorzaak ..'of althans medeplichtig te zijn. aan .de plun.deringen(187). Te verontschuldigen is in geen geval, de manier
van Leopold om het oproer' goed te praten, en deze h'ouding
moet aanleiding gege'veu hebben tot die beschuldiging. Alle
lofspraak ON er zijn hoedanigheden maken het niet goed, dat
hij andersgezinde onderdanen kalm weg twee dagen -lang
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liet uitplunderen in zijn hoofdstad. Het is niet te verwon...,
deren, dat Metternich meer en meer tegen • Relgiè Ingenomen werd.; Leopold Iergaf ieehter aan von DietrichstCan zijn
ingálpen niet, en poogde hem te doen terugroepén(188).
•Ter verrechtvaardiging van haar' houding, stuurde de Belgische regeering een schrijven aan Metternich, :waaria de
schuld op de orangisten geschoven- wordt. « De regeering
had aanvankelijk de plunderingen niet kunnen beteugelen,
doordien de bezetting verzwakt was, ten gevolge der. in
de-richting van Luxemburg gezonden troepen. Daaren.kioven
bestonden er slechts een paar Fransche wetten lilt de vroegere tijden der Fransche omwenteling, die te zwak worm,
en eene van het keizerlijk bestuur, overdreven streng 'en
daarom onuitvoerlijk Men had dus eerst een besluit • riïoeten
nemen om het militair le machtigen ook buiten de burgerlijke
macht' de rust te herstellen. Aan de onvermijdelijke vertraging
hierdoor veroorzaakt werd toegeschreven, dat de buitensporigheden niet vroeger beteugeld waren. Deze »opheldering had
men noodig- geoordeeld. om te voorkomen dat .het gebeurde
buitenlands in een . verkeerd daglicht gesteld werd. De Mier
was een magere apologie,- en de heer von 'Metternich had
.de natuurlijke vraag geopperd, waarom men de troepen van.
een plaats Verwijderd had, alwaar men haar behoefde, om;
ze te zenden daarheen, alwaar ze nielt noodig waren »•
Op cén tweede schrijven antwoordde Metternich zeer
gevat .aan den Belgischen !gezant 0'.Su11ivan: « Gij zijt, beweert gij., geen medeplichtigen; gij • zijt dus onmachtig. De
orangisten, beweert gij, zijn hét ook. Bijl u is er dan niets
machtig tenzij de anarchie » (189).
Kamer en rechtbanken toonden een weerzinwekkende toegevendheid"voor de opstoken; en uitvoerders der misdrijven.
In de Kamers beschuldig° de oppositie de regeering de on.lusten te hebben veroorzaakt, of ten minste. medeplichtig te
zijn. De regeering bepaalde. er zich bij te beweren, dat zijl
niets had kunnen doen, bij gebrek aan middelen. Een adres
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aan den koning, waarbij de onlusten betreurd werden, werd
gestemd, en 'daarmede .was de heele zaak begraven.
De jiiry van Mons sprak de plunderaars, ook zij die ráre.
kenden, in groep vrij; 1901 Een paar der gevaarlijkste pf>, .
iitieke uitgewekenen uit Frankrijk, en — als tegengewfcht
het 'gebeurde naar Van de Weyer 'natuurlijk om het aan
dat zij orangist waren — verscheidene opstellers van. oran.gistische bladen werden het land uitgewezen zonder
meer (191). Een heftig protest der Gentsche balie mocht niet
haten(.19.2).
Van Praet, secretaris van Leopold T, zond een verhaal. VOn
het gebeurde naar Van de Weyer — natuurlijk OM het ag.a de Conferentie voor: te leggen — waarin de gezanten van
Engeland, Oostenrijk en Pruisen beschuldigd werden de
orangisten te steunen (193).
De regeering deed een wet aannemen (19 Juni), waarlinjr
wie door redevoeringen, kreten, bedreigingen, schriften, druk.;
werken, teekentiNen of « kenteekenen (emblémies) de terugkeer
der Oranje-'s zou gewenscht hebben, gestraft wordt met drie
maand tot vijf jaar gevangenschap (art. 1); met een miliand
tot twee jaar gevang en 25 tot 500 fr. boete werd elke bé-tooging ten gunste van dit stamhuis gestraft art. 2). :Krt. 3
verbood onder bedreiging met dezelfde straffen, het dragen
:van elke vreemde vlag, kokarde of kenteeken. Iedere.
beambte, .militair, elk persoon die een pensioen of een wedde
ontvangt .van Staat, gemeente of provincie, wordt, zoo hij
schuldig verklaard wordt aan een der feiten in vorige artikels opgesomd, lerzelvertijde veroordeeeld tot verlies van
elk -openbaar ambt, rang en titel, en kan in dezelfde veroordeeling van zijn pensioen beroofd worden (art. 4). (194).
Een waarborg tegen éen mogelijk heropleven van de oran.gistische strekking zocht het ministerie in 1836: de regeering
verkreeg het recht de beslissingen der provincieraden te vei'
breken; bestuurlijke en boetstraffelijke voorzorgen werden
genomen tegen onwettelijke vergadering of samenspanning
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der prdVincieraden; het recht om de provincieraden te Ontbinden Weid echter aan den koning geweigerd (195).
Daar .dergelijk optreden werd de vrijheid, zoo luid opgeeischt door de omwentelaars, aan banden gelegd. Spreken
van een vrijwillig instemmen van Vlaanderen met den nieuwen
staat van zaken,, is dan ook onzin. Vlaanderen werd eenvoudig gedwongen te berusten.
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HOOFDSTUK XM

Het Verdrag van 1839

On s'était habitué á "considérer, que les deux provinces toutes
entières faisalent partie de la Belgique et on en tirait trop
d'avantages pour les céder. Corti ot Buffin, Leopold I, 124
La France est pour nous le plus dangereux enneml politique.
On emploie contre nous deux moyens : invasion et amitié. Le
premier n'est pas admis par l'Angleterre, mals le second est blen
autrement inquiétant.
Léopold I aan aartshertog Yohannes, e7 Vaart 1839.
cfr. Corti et Buffin, Leopold I, xn.

Von possède á La Haye une foi punique á laquelle on ne
peilt se fier, ainsi que l'attaque de 1831 l'a prouvé. On salt que
le cabinet hollandais travaille á provoquer une guerre générale
avec la douce espérance, qu'elle se termins era exactement comme
en 1814. Léopold laan Metternich, 3 Maart 1839.
Corti et Buffin, t éopold I, 131„

Jusqu'en 1835 une armée d'observation de trois divisions avait
campé en permanance sur le Démer et sur la Nèthe ; on aménagea
alors pour couvrir "la frontière le camp de Beverloo... Le Rol
était "le premier á reconnaitre que ces armements constituaient
une charge excessive pour le pays, mals il apportait tOute sa
vigilance á les maintenir.... 11 ne craignait plus l'éventualité
d'une guerre avec la Hollánde. L'état-major toujours dirigé
par un officier frangais, le général Hurel, envisageait nettem ent,
en cas de lutte, des opérations offensives á pousser en pays
de Lichtervelde, Léopoid 4188.
ennemi.

E troebelen en moeilijkheden, in het voorgaande
hoofdstuk beschreven, bonen duidelijk aan hoe er
van instemming met het nieuwe bestuur door Maan.,
deren, geen spraak kon zijn, zoo men Uitzondering
maakt voor de veriranschte hoogere standen, die alleen (weistemrecht en rolitieken invloed beschikten. En het voo-rbeeld van Gent en Antwerpen toonen vèldoende aan dat
zelfs deze standen 'In hun geheel nog niet verfranscht waren,
en daarom juist tegenstand boden aan .het nieuwe regiem'.
Dit geeft de "verklaring van talrijke inwendige moeilijkheden,;
die het nieu.ne koninkrijk te overwinnen had, en waarvan
alle• Belgische geschiedschrijvers spreken zonder er verder
op in te gaan. Doch het scheen wel dat België niet .geno
had aan binuenlandsche moeilijkheden,, _maar ook de Hogendheden, die voorloopig zijn bestaan garandeerden, wilde uitdagen. •
De toenadering tot Frankrijk' ging door. Nu annexatie;
rechtstreeks en onrechtstreeks, mislukt was, beproefde. dit
gen ander middel, dat hem door de Belgische diplomaten"
werd ter hand gedaan.
In de grondslagen van scheiding van 27 Januari 1:8:n, had
de Conferentie, ten einde aan de Zuidelijke provincies der
Nederlanden de handelsvoordeelen te verzekeren, die haar
ten goede waren gekomen tijdens de vereeniging, en die oi.
misbaar schenen vooi de vestiging van de onafhankelijkheid
van België (1) beslist, dat de Belgen handel zouden mogen
drijven met de aan Noord-Nederlanders toeliehoorende -overzeesche bezittingen, 'op denzelfden voet en met •dezelfde
rechten als de Noord-Nederlanders. In deze kwestie echter
was het Belgische gouvernement alleen bevoegd; dit wees
het aangeboden voordeel af en de Conferentie maakte er
.geen gewag meer van in de XVIII Artikelen oT viborloopize
vredesvoorwatu den. België zou het weldra betreuren dat het
de aangeboden voordeelen niet had aangenomen: Een hevige
1830-11-17
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economische crisis, die lange jaren bleef .aanhouden, brak
uit ten gevolge van .het verlies der vroegere afzetgebieden.
Te Gent en te Luik waren meer dan 100.000 werklieden
zonder werk (2). Te Brugge, op 800 getouwen die elk vier
tot -vijf personen werk v'erschaften-, _werkten nog slechts de
helft (3). In het Congres werd reeds herhaaldelijk daarover.
geklaagd. Wij halen slechts het volgende aan:
• 0 sy (Antwerpen): «Wat de Hollandsche overzeesche
zittingen betreft, --- sedert vijftien jaar en vooral sedert de
laatste tien jaar zulk een rijke bron van welvaart voor onze
katoen- en lakenweverijen en voor zooveel andere takkeri
van onze -nitverhein en onzen landbouw, — Wij zullen er
slechts toegelaten worden zooals de • Engelschen, en wij
weten,L. dat het ons veel moeite kostte Met hen mede te
dingen,, zelfs toen wij beschermd werden door invoerrechten
van 25 -tot 30 0/0. Liet die scrioone handelsvloot, sedert tien
jaar te Ar.ntwerpen gebouwd,. die- de bewondering opwekte
van al degenen,, die onze prachtige haven kwamen brezoeken, geen voorrechten meer bezittende in de Nederlandsche
koloniën en geen toegang heinde tot de Fransche,- zal
•.
zij. ten :g,rOnde gaan ,in.onze verlaten haven » (4).
L
'arinois
d
(Ven-Mi's): « Hebben de industrieelen
Verviers, Luik, Namen en Charleroi ongelijk, wanneer zij"
hun handel te .doet•lierleven..?
.naar een middel zoeken
Landbouw en nijverheid: hadden hun voortlirengst verditti-;
held. Onze economische toestand was bloeiend. De omwenteling heeft alles omvèrgeworpen, en Wij zijn lièzig een
nieuw gebouw op te richten. Onze iiitvoer zou 150 miljoen
frank moeten 1?édragen. Maar om Uit te voeren moeten er
uitvoerwegen zijn, en Nederland en de,overzeesche bezittingen stonden voor ons gelijk met een waarde van 70 millioen.
Hen Moet voordien 1.p de behoeften van 500.000 proletariërs,. hoofdzakelijk verbonden aan de fabrieken en aan
de mijnen » (5). . .
Frankrijk wilde partij trekken uit dezen ellendigen econö,
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mischen toestand, om België een nauw tolverbond op •te
dringen, dat de inlijving zou • hebben voorbereid. « Frankrijks welzijn. », verklaarde Ch. deBrouckere, die in Februari
1831 minister van Finantién. was, « zoowel als het onze vordert, dat het.- volmaakte gemeenschap vian belangen niet ons.
bezitte, . want dan zal de vereeniging zonder schokken tot:
stand komen » (6)
Van 1.830 af had het vraagstuk vian een handelstracta'at
tusschen België en Frankrijk een punt van bespreking uit-.
gemaakt. Den 9 Januari 1831 .schreef Firmin Rogier, secretaris van het Belgische gezantschap te Parijs, aan graaf
de Celles, ondervoorzitter van het Belgisch 'Diplomatisch
Comité: « ...Indien het Congres van oordeel is,. dat het met
de belangen van België strookt, de vriendschap van Frankrijk te behouden; indien het zich de middelen wil verschaffen, om in vodrkomend geval. door Franktijk te worden
ondersteund en besch•rmd; indien het de . verdwijning van
de tolgrens verlangt; indien het eindelijk de vriendschapshetrekkingen met Frankrijk wil doen toenemen in stede van,
ze af te breken, --- laat het zich dan ad gunstig igezind
toonen tegenover den zoon van Bea.uharnais » (7).
Eái ransch-Reigische Commissie onderzocht het vraagstuk van een tolverdrag iu 18343 doch voor vele Franschen
scheen dit van weinig belang, omdat iedereen oiertuigd was
dat België niet leefhaar was, en met Frankrijk of niet Holland moest vereenigd worden. In 1835, tijdens een bezoek
-.te Parijs, wendde Leopold persoonlijke pogingen. aan • om
een handelsverdrag of ten minste eenige tolvoorrechten te
bekomen (8). •
Pruisen poogde België • tot het Duitsche Tolijerbond toe te
doen treden, doch daar wilde het Belgische ministerie niet
;van weten, hopend op een verdrag met Frankrijk, en dit
land kwam tegen zulk een tolverbond op.
In 1836 werd. voor het eerst het handelsverdrag officieel
;voorgesteld.; den 22 Februari kondigde de Fransche « Moni•
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teur » een nieuw kabinet aan. Thiers was voorzitter van den
ministerraad en minister voor Buitenlandsche Zaken (9).
Het nieuwe ministerie deed aan de Theui, België's minister
voor Buitenlandsche Zaken, een volledig ontwerp van h.andelsverdrag voorleggen, waarbij een zeer nauw tolverbond
met gemeenschappelijke ontvangsten en uitgaven bedongen
werd. Van het eerste °ogenblik af kwam het kabinet dar
rfuilerièn hardnekkig op voor een volledige samensmelting!
van beide .toldiensien: volgens de raadgevers van Louis-.
Philippe had geen enkel gematigd tractaat kans door' de
Fransche kamers aángenon.len te worden, daar deze een politieke schadevergoeding zouden eischen, dit is, een vermeerdering van den Franschen imloed in 'België (10). de Thenx
.opvolger van Dé Brouckere, bewees heel wat minder Fractsch-.
gezind te zijn; en Verzette zich tegen het verdrag, zoo gevaarlijk voor de Belgische onafhankelijkheid(11).
Na zijn huwelijk gelukte Leopold I er in diplomatische
betrekkingen aan te knoopen met Oostenrijk en Pruisen (12).
De vertegenwoordigers dier Mo.gendheden, graaf von Dietrichstein en graaf von Arnim, die de conserv.atiéve richting
hunner regeeringen vertegenwoordigden, én natuurlijk den
Franschen invloed weerstand boden volgens hun instructies,
werden hGel • slecht gezien te Brussel (13).
Een reeks moeilijkheden ontstonden, omdat België steeds de
voorloopige overeenkomst van 1833 beschouwde als een definitief verdrag, voor zoover ten minste het hem voordeelig
was, en .in dien . zin handelde. Door die opvatting van het
verdrag van 15.Nove-mher1831. (tu'ssèhen België en de Mogendheden)„ dat door Holland niet erkend jiwas, en van de overeenkomst van 1835, die slechts een voorloopig aceokrd was en
geen rechtstoestand in het leven riep, kwam België et toe
voortdurend- over zijne « rechten » te spreken, en later °verfde
« territoires cédés » (afgestane gebieden), om het gebied, dat
het niet had 'kunnen bemachtigen, aan te duiden.
Zoo wilde de Belgische regeerino in 1833, in het Griinen260

wald, in het voorloopig-bezette Luxemburgsche gebied, houtveilingen houden, wat natuurlijk zeer nádeelig voor Willem I
was, wien de 1sschen toebehoorden en wien zij zouden
moeten teru•gege,.?en worden. Het Pruisisch garnizoen, dat de
stad Luxemburg bezette, kreeg bevel zich met geweld tegen
de vallingen te verzetten. In October 1837 wilde \Villen' I
op zijt beurt houtvellingen houden; de Duitsche Landdag
(Luxemburg maakte deel uit, zooals gezegd, van, den
schen Bond) gaf toelating; België verklaarde zich. met de
wapens daartegen te zullen verzetten, en Engeland zoowel
als Frankiijk lieten welen, dat zij dit optreden van -Willem r.
als een oorlogsverklaling zouden aanzien (1/).
In 1835 beoogde België, bevreesd voor een tweede Tien-,
daagsche Veldtocht (beweerde het ten minste) (15), -een reeks
versterkingen aan te leggen tusschen Antwerpen en Hasselt. Pruisen én Oostenrijk hadden door de verdragen van
1815. in Zuid-Nederland een reeks vestingen doen oprichten
om een Franschen aanval te beletten, en nu wilde België
een vooruit.2esehol,en lijn opwerpen, die — gezien iijn invloed — aan Frankrijk een belangrijke aanviaislinie zott
bezorgen in geval van conflict' Zij' stelden dan dok hun veto
Engeland nam echter het Franco-Belgisch standpunt aan, dat
België vrij -was te doen wat het wilde. In 1837. begon België
.de versterking van Biest, niettegenstaande het protes1 der
Noordelijke Staten (_.16)
Terzelver tijde werd van uit België, o. a. door De Potter ri7;
in de ,godsdienstige twisten in het Rijnland ingegrepen.
sen eischte, dat België de • perscampagne zou stilleggen. Da.
regeering wees dit verzoek af, gezien de grondwet de persvrijheid waarborgde (18).
Nadat de Conferentie van Lonaen !geschorst was- (24 Oogst
1833), werd prins von Schwarzenberg gestuurd naar- Den
Haag door de drie Noorderboven om Willemf I aan te zeilen
de ncodige stappen te doen bij de agnateri en- den Duitschen
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Bond, wat gedaan werd, zonder dat de COnferentie, -die juist
dit geëischt had, opnieuw bijeen kwam (19).
Nadat de Conferentie van Londen uiteen gegaan was,
stuurde koning Willem zijn minister Verstolk in .bilzo. ader°
zending naar Weenen, met als voornaamste doel de inzichten;
der drie Noorder-Mogendheden te peilen en .« de Verzekering
te verkrijgen of en in hoÇverre de bedoeling der drid Mogendheden, wezenlijk is het liekoud-ivan .den aligemeenen wede
en dientengevolge .de bekrachtiging :van den: Belgischen Op.
stand » (20). Het bleek dat in een bijeenkomst der vorsten
van Rusland, Oostenrijk en Pruisen, te Miinchengrátz, beslodij
ten was zich tegen alle verderft aanm:atiging v'an den opátatid
te verzetten (21).
Welk ook de persoonlijke .gedachte van koning. WIllem was,
zekert is dat zijn re,geering poogde 4e onderhandelingen
voort te zetten. Den =Januari 1834 weigerde de hertog ~Nassau echter de van hem verlangde instem:Erlang, zonder.
territoriale schadeloosstelling, met de uitwisseling van: gronol
gebied. Integendeel geeft de brriefwisseling van von Dietricht4.
stemn voortdurend te kennen, dat België' genoegen neemt wet
den bestaanden toestand en weinig voelt voor vetdere onderhandelingen (22).
Na de terugkomst van Verstolk, die geen alidere Uitslagen
had verkregen tenzij de zekerheid,. dat de drie Hoven niet
tot een oorlog geneigd waren, werd van Zuylen: van Ney,
velt met een. Vertrouwelijke zending bijt WelEngton blelast
met het doel ook daar te onderzoeken lof herstel van Willem I in België kon verwacht warden.' « Dat een bevestigend
antwoord in .het algemeen belang der Fust van Europa
zoude, valt niet te beloogen. België -toch 'kan zonder Frank-i
rijks invloed niet als koninkrijk bestaan; "onder-Frankrijk%
invloed geeft België ons Frankrijk tot onmiddellijk:en na-,
buur... Dé onzijdigheid • van België is een hersenschim... Bij
de eerste uitbarsting van een oorlog zal Bielgiëf dadelijk als
koninkrijk vernietigd 'en dan, meest waarschijnlijk a.00r
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Frankrijk, veroverd en ingelijfd warden » (23). Gok hier was
het antwoord dat slechts een algemeene oorlog een restaft
ratje in België kon verwezenlijken,' en zulk eetn oorlog zon
ook Engeland pogen te verhinderen (24).
Toen de moeilijkheden met de agnaten en den Duitschen
Bond alle toesteniming .van hunnentwege scheen.- -uit te sluiten, waardoor .de mogelijkheid van Metdere onderhandelingen verviel, kwam Metternich terug op het reeds vaak .geuite
denkbeeld van een veraeeling van België: «Van België opi
zichzelf staande ››, zeide hij, «kon nooit iets warden.
beste uitkomst zoude aus. zijn eene v,erdeeling Itusschen'frolland,, Pruisen en Frankrijk... Verre van eenige aanwinst
van Pruisen in België met jaloersche ,00gen aan le zien; zoude,
Oostenrijk zich er opregtelijk over verheugen... aan de, DMgen was niets gelegen als bezittende geen nationaliteit » (25).
In Frankrijk vond het. plan tot verdeeling, instemming,
doch tusschen Holland en Frankrijk- alleen; Louis-Philippe
echter verzette •er zich t3gen. Waarop het Frankrijk- aankwam was: de linie der vestingen,. in- gevolge de yerdragen
va.n .1815 'tegen Frankrijk- opgericht in de Nederlanden,: in
eigen handen "krijgen. Zoo .werd 'er voorgesteld deze en de
strook gron.ds die ze verbindt,. aan L'eopold te laten. Hét•
overige zou opnieuw aan Holland komen„.en wel brepaaldelijkl
Luxemburg; Antwerpen, Limbrurg, de linie van Maastricht
naar Antwérpen en een gedeelte van Vlaanderen. Ook Thiers
stemde met •;111 plan in (26).
Van Engelsche zijd.e stuurde. men insgelijks aan op een
oplossing. Dé Engelsche gezant te Brussel, Adair, stelde voor.
een afzonderlijk verdrag te sluiten, waarin de grenzen; zouden bepaald, de schuld vastgesteld en ..de vaart op de rim
vieren geregeld worden. Dit. voorstel werd d,00r Pfalmerstan
goedgekeurd. Adair bracht het over naar Berlifn, Leo0
pold echter vernam wat trien bedoelde, en trok terstond
naar Engeland en Frankrijk; hij gelukte er in Pálmerston te
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winnen voor zijn standpunt, dat -slechts ..èen -volledig en
definitief verdrag kon gesloten. worden (27).
Willem I deed bij zijn huis en bil den Gernmanscheil
'Bond de ..,a.m7raag vereischt door de Conferentie van Lón,
den. Ditmaal getilden zijn •verwanten er in toe de afstand
van Luxemburg goed te keuren. De Duitsche Landdag echter;
idd. 18 Augustus 1836, weigerde toestemming ten • ware de
:Belgische regeering zich verplichtte geen verïterkingen aan
te leggen in het afgestane deel van Luxemburg (vooral niet
te Xerlen) en dat de compensatie van grondgebied door Willem in Limburg ontl armen, deel zou uitmaken van den Diaschen Bond. Daar Willem niet zonder meer België*
erkennen, weigerde Pahnerston de Conferentie van Londen
samen te roepen (28).
Vooraleer het sluiten van het verdrag van 1839 te verb'alen is het noodzakelijk de toestand en het standpunt van de
betrokken staten weer te geven. De Belgische Omwenteling van 1830 -had het Koninkrij10'
der Nederland& in twee .deelen gesplitst. Om de zaken bil
te leggen had Willem 1 een Conferentie -1?f.ijieen. geroepen;,
'deze Londensche .Conférentie echter was in tegenstelling met
het doel van hare bijeenroeping, als- scheidsrechter cipgetreden, en had een verdrag tusschen beide partijen vooisgesteld. Dit verdrag. dat eindelijk het verdrag der XXIV
Artikelen was geworden, werd echter door,. Willem I niet
aanvaard. '13`eligië bezat dus geen wettig bestaansrecht. Wei
hadden de -Mogendheden het verdrag der XXIV Artikelen
onderteekend. met België., doch dit kim België geen rechtsgrond bezorgen, daar de Mogendheden. 'Willem I van een
deel van zijn grondgebied niet .konden 4er. ()oven zonder
rechtsverkrachting. Rét is echter klaarblijkend, dat de gorgendh eden, in geNal onderhandelingen plaats grepen, zich
op het standpunt zouden plaatsen, dat Willem I het verdrag,.
der XXIV Artikelen -moest aanvaarden. Daartoe hadden de
vertegenwoordigers der Mogendheden ten andere Willem
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pogen te overhalen, dit getuigt zelfs de Fransche gezant
te Rerlijn(29).
De toestand was zoo. Holland bezette n.og enkele forten
op het gebied," dat Belgisch moest worden. Daartegen bezette België heel Limburg met Roermiond en Venlo, ter uitzondering van Maastricht, en geheel Luxemburg, ter ititzondering der stad Luxemburg waar een Pruisisch garnizoen.
lag(:: 0). Van de geheele schuld van het Koninkrijk der Nederlanden moest- Holland nog steeds den intrest ten volle
betalen, wat een ondragelijke last geworden was.. Het was
ten gevolge der oppbsitic tegen deze lasten die in de Staten.:
Generaal tot uiting kwam, dat Willem I, opi aanraden van
zijn raadslieden Verstolk van Soelen, van -2uylèn van N:yeveld en Falck, besloot het verdr'ag, _der XXIV Artikelen -te
aanvaarden,. verwachtend dat daardoor onmiddellijk de • geheele zaak zou afgedaah zijn (14-Máart 1838). (31) De Nederlandsche diplomaten hebben weinig tusschengekomen ie de
onderhandelingen: de drie Noorder Mogendheden traden als
Hollands pleitbezorgers op.
Willems inzicht, te Br ussel medegedeeld door Palmerston,
werd 'als een manmuver aanzien, of zoo 'stelde men het ten
minste voor ( 2). De regeering trachtte poolshoogte te riemen
blij -de verschillige Mogendheden. Van de Weyer vernam van
Pálmerston, dat Engelandbereid.was toe te stemmen in sommige veranderingen, doch dat voor wat -betreft de territorialei
schikkingen verandering niet aanvia'ardbaar was (33).
Frankrijk scheen wel te vinden te zijn om de achterstallige
.
intresten niet te doen uitbetalen, doch volgens FirminRogier
(Belgisch zaakgelastigde te Parijs, in afwezigheid Van Le Hon),
zou Frankrijk voor territoriale veranderingen niet te vinden 34).
Wat Oostenrijk .en P uisen betreft, deze wilden eenvoudig
de XXIV Artikelen doordrijven, terwijl Rusland geheel op
de hand van Willem I stond (35).
Terwijl de Belgische regeering Willem I verdacht ,geell
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overeenkomst te begeeren,. poogde zif zelf deze te verhinderen,. zoo de schuld .op den rug van Holland kon geschoven werden. Aldus luidden dé voorschriften van minister:
de Theux aan Van de Weyer: « Geheel uw ;werk moét er
op gericht zijn in den schoot der Conferentie een meenings-.
verschil te doen ontstaan over het antwoord aan koning
Willem I te geven, zoo dat deze alle mogelijkheid hebbre zich
.daaropi te beroepen, onl geén verder gevolg te geven aan;
zijn eerste stappen .en dat w4 zelf 'ook ons desnoods op dit
meeningsverschil kunnen beroepen om geen gevolg te geven
aan een uitnoodi,ging tot ons gerieht.».(36).
Bevreesd dat de Conferentie toch zou vasthouden aan: de
territoriale grenzen in het verdrag der XXIV Artikelen bepaald, schreef de Thea>: voor, met insternm
- ing van Leopold,
de bevoegdheid der Conferentie niet te erkennen, en noemde
het « essentieel het heropenen der onderhandelingen onder
den invloed der Conferentie te Vermijden »`(.97.). Van de
Weyer! zelf 'gaf een afito'ende wederlegging van dit standpunt: de vijf Mogendheden achtten zich Iverplicht door art 5
van het verdrag van 1833, de' nnderIan.delingen tethevorderen.;
België zelf heeft bij de onderteekening den wenscil uitgespro ken -dat zij zouden medehelpen oin dit verdrag door Holland te doen aanvaarden. Dergelijke handelwijEze zou den
steun van Fraekrijk en Engeland doen iyerliezen, en « men
zou zich blootstellen.. de voordeden van de overeenkomst
van. 21 Mei (1833). die wij slechts ten deele" willen naleven,
te verliezen » (38). Hier is de houding 'van 'Bielgië dus klaar
weeigegeven:, het • wil de voordeelen in 1833 toegekend -onafhankelijkheid, vrijf verkeer op de stroomen, enz. behouden, en wat hem niet behaagt — betaling der schulden,
grensregeling — wit het niet aanvaarden. Doch alle:schuld
moet op Holland geschoven worden.
In de eerste vergadering der Conferentie (1Maart) kwam
de verwachte tegenstelling aan het licht: Pruisen, Oostenrijk,
Rusland wilden terstond het verdag met Holland ondertee266

kenen en dan door rechtstreeksche onderhandelingen eenige
Verandering er aan toe brengen; --Engeland -en Frankrijk
wenschten eerst nieuwe onderhandelingen te beginnen. Door
tusschenkomsst van Van. de Weyer werd. overeenstemMing •
onmogelijk, en de volgende zitting moest uitgesteld tot
_nieuwe instructies voor de gezanten aankwamen, wat bij de
Noordermogendheden zeer slecht werd opgenomen 39)
Gewoonlijk stelt men het voor alsof in België een spontane
volksbeweging tegen het erkennen der grenzen onstond. De
Potter heeft het echtei. heel anders voor: « ...Ik was bijna
alleen van mijn meening. Overal waar ik 'de gedachte uitsprak,
die ik opgevat had, te weten de mogelijkheid de vaderlandsliefde en de volksaandrang opnieuw op, te wekken., hij ooverre
dat alle Belgen eenparig zelfs de :gèdachte van on-derwerfiing
aan de diplomatie verwierpen, dan werden mijn gezegden
onthaald met een ongeloovigen In de hoofdstad .
was de bijzondeIste hinderpaal, die ik ontmoette om een
nationale weerstandsbeweging in " te richten, de tweedracht
tusschen 'de versch2idene gedachtenschakeeringen die tosti
elkander bestreden; Luiten de hoofdstad vond ik algemene
onverschilligheid. Wat gaven inderdaad de twee Vlaanders
om het loty2,..n Limburg en Luxemburg? De regeling der
schuld, dat wel!... • Echter, zoo binnen als «buiten Brussel
bezat de katholieke partij ten minste goede voornemens en
goeden wil.. Zij verstond dat in dit offer vrijwillig toestem- •
men (teruggave van Limburg en Luxemburg) beteekende (van.
. den kant van het opstandige volk zelf) uitdrukkelijk •rkennen de onwettigheid der omwenteling, (veroordeelea..
onafhankelijkheid van België, die er het gevolg van was 00.).
En verder verhaalt. hij,» hoe hij de invloedrijkekatholieken,
vooraf de priesters, in Vlaanderen ging opzoeken tri voor
zijn protestbeweging bepraten. Ook in het buitenland werd
de geheele beweging. als gemaakt spel aanzien: zoo Western=
pelde Palmerston haar, in een gesprek 'niet Van de Weyer,
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en zoo liet de Franschman Boislecomte het verstaan aan
Leopold(41).' •
Toen de prótestbeweging kunstmatig in gang gestoken was,,
werden talrijke verzoaschriften tegen de teruggave inga
diend(42). Bil de inhuldiging van een burgemeester te Strassen, in
het Groot-Hertogdom Luxemburg, hadden de bewoners, opgehitst door eenige jongelingen vijandig aan den Duitschen
Bond (43), een Belgische vlag uitgehangen, om te protesteeren tegen de scheiding van Bielgië en het Groot-Hertogdom (44). De bevelhebber der vesting Luxemburg, de Pruisische generaal Dumoulin, deed de vlag neerhalen (45). De
Belgische • Koter van Volksvertegenwoordigers stemde een
motie, verzoekenci bij de onderhandelingen het grondgebied
ongeschonden te Lewar en. de Theux verklaarde zelfs in
geheime zitting, dat het gebeurde opgemaakt spel was, om
Pruisen toe te laten het Groot-Hertogdom te bezetten 46).
Den 5 Mei werd te Aarlen een «Association Patriotique »
gevormd,., die voor .doel had maatregels te treffen om dei
verdeeling van Luxemburg to breletten(47). Zij- wilde de
mum« aanvuren, en in geheel het Groot-Hertogdom :de
Belgische vlag "doen uithangen. Dit gebeurde te Niederauwen.
te Scha.uweiler en te I-Jostert; de Pruisische troepen haalden
ze neer .en vervingen ze door de Pruisische.
In antwoord op een Belgische protestatie, zegde gen. Dumoulin zeer gevat- « ...Het is buiten twijfel, dat het planten'
der Belgische geen ander doel beoogt dande inwoners
op te hitsen tót driftige betoogingen en dat deze alleen;
plaats hebben als een el; ereengekomen teeken van een overeengekomen opinie. De opstokers en leiders van deze bewe9
ging... bedoelen openlijk een dwang van omstandigheden in
het leven te roepen, waaraan men zou moeten toegeven ',COO.
Wel had de Theux bevolen aan den gouverneur van Luxem.
burg alles in het werk te stellen om dergelijke betoogingen
te beletten, doch de Kamer keurde een verslag goed over
•

268

de ingekomen petities; daarin werd verklaard, dat zij de
onveranderlijke beslissing neemt geen grondgebied af fe
staan en • de hoop uitdrukt, dat het !geheele land "« niet zal
wijken .voor de Verantwoordelijkheid van deze weigering,
noch voor de gevolgen er van » (49). Dit was eenvoudig een
oorlogsverklaring.
De 'Mogendheden namen de zaak ernstig top.; slechts Frankrijk keurde Belgiè gedeeltelijk goed. Palmerstóïr liet een
energische nota overhandigen: België moet zich' houden- aan
.het verdrag van 1831, waárdoor zijn bestaan erkend *erd.
Dit verdrag « stelt vast, het gebied dat België moet vormen;
elk district door het" verdrag niet in de grenzen van! Brei**
inbegrepen, is 'niet 'en kan niet breschouwd worden .als
Belgisch » (50).
In een mededeeling van 30 April deelde de Engelséhe. gezant
sir Han3ilton Seymour aan de Theux .mede, dat Palmerston
de Woorden « territoire cédé -- afgestaan gebied », welke in
België gebruikelijk waren, afkeurde, omdat die" uitdrukking
onjuist was daar het int,,:endeel Willem I was, die een deel
, van zijn grondgebied afstond; Pálmerston herhaalde bravendien dat het verdrag der XXIV Artikelen in zijn geheel
moest behouden blij-ven (51).
De inhoud der mededeelingen aan de Theux gedaan .werc.
officieel te Berlijn, Parijs en Weenen bekend gemaakt. Van
de Weyer vroeg daarover uitleg. Aan het verslag van dit
onderhoud ontleenen wij een en adder. « Met te verklaren, dat
het kabinet van Saint-James de territoriale schikkingen van
het verdrag van I& November als onveranderlijk aanifet,
heb ik niets nieuws verkondigd... Het verdrag van 15' -NoVember bestaat.; wij hebben het onderteekend en goedgekeurd; d hebt voortdurend de uitvoering er van gevraagd;
de uitvoering is voor essentieele punten .door iii békonien-,
gij zoudt nu tegen deze akte geen protest kunnen aanteekenen; noch haar beschouwen als nietig 'en ongedaan 7.011der met eigen handen het eenig verdrag te schenden, dat
2(9

uwe .onafhankelijkbeid erkent. Metterdaad, eens dit verdrag
vernietigd, blijft er niets over dan 4e akten van het "Weener:
Congres,. en de Belgen in plaats van wettige onderdanen van
konini.Leopold te zijn, worden opnieuw de opstandige 'onder-,
danen .van koning Willem... Het verdrag van 15 November
kalt veranderd en verbeterd worden; doch men mag tilt
het "oog niet verliezen, dat het de onveranderlijke lia.sis
vormt van de scheiding, de onafhankelijkheid, de onzijdigbeid en het rech:- van 'bezit voor België... » (52).
. Het wérd echter algemeen gevoelcl, .dat de heele volksagitatiè in België op 'touw gezet was om aan het naleven
der XXIV Artikelen te ontkomen, en men verdacht <ie Bel,
gi4sche regeering zelf dit alles in gang te hebben gestoken.
Dat de Theux daartegen protesteerde (bericht I Juni 1838
bewijst 'natuurlijk niets (53).
Sir Hamilton Seymour, de Engelsche zaakgelastigde .te
Br.usser, berichtte daarover: « Daar de populaire eisch om
Limburg en Luxemburg te behouden niet oiNnlijk Werd afgekeurd en in het geheim een goed deel steun vergreeg,
is hij• zekerlijk oneindig sterker geworden' dan hij was toen
de onderhandelingen heropend, werden verleden zomer, doch:
tu.sschen de personen zelf, die het adres (van, antwoord op
de troonrede) jgestemd hebbén,ontbraken er niet die geen
geheim maken van hun afkeurin. g van den maatregel (afk:eu,
ring van het voorgesteld verdrag); in deze evenals in menigvuldi,ge dergelijke gelegenheden, Stemden velen er mede in;
omdat noch een persoon noch een partij stoa genoeg 'was
afkeuring voor een populair stokpaard uit. te 'drukken. 'Niettegenstaande. de betoogingen, die hier te zien geweest zijn,
mof4 ik vasthouden .aan de opvatting, die ik Trieer dan eens
de eer had aan Uw Lordship uit te drukken, namelijk dat
liet verlangen het bedrag der ,schuld te ver1agen het algemeen gevoelen was van het geheéle Belffische volk, omdat
dit iets is waarbij' iédereen persoonlijk belang heeft, en dat
het geschreeuw ten vool-ideele 'van het behouden van een

gebied,, waarop België ggen enkel recht heeft, iets.. is dat
door artificieele middelen werd 'aangekweekt, en zerls mi
ver is van zoo algemeen te zijn als men het voorstelt » (54).
In elk geval, .de tactiek door België gevolgd, wees er op,
dat .de regeering en Leopold zelf er alles zouden aan .wágen
"om "én de territoriale schikkinpn én de Setkuldregeling ongedaan te maken. Leopold poogde zelfs ziji invloed op zijit
nicht, koningin Victoria,, te gebruiken om Palmerstob.
inzicht .te doen veranderen, doch werd finaal afgescheept,
"een', tegenslag waara:an hij ten uiterste gevoelig bleek (55).
De verklaring van Palmerston werd door Frankrijk • zaa
slecht ontvangen, dal. hij meende den Franschen gezant te
Londen, generaal Sebastiani, daarover te moeten uitleg vragen, Frankrijk nam deze stellingname op 'ais een waarschuwing en een Lijk van wanti.ouwen ten .zijnen opzichte, en
.zoo was het ook bedoeld: rijn houding en zijn politiek gaven
daar, alle aanleiding toe. België poogde, doch te vergeefs,
Frankrijk- te bewegen zijn belangen te verdedigen zelfs zoo
.er een crisis en een oorlog moest uit volgen (56).
, Minister de Theux, steunende op de firiancieelet moeilijkheden van Willem 1, meende de zoo:gezegde « koopma.nsmentaliteit » van -Holland te kunnen uitbaten om de begeerde
"gebieden te bekomen. Misschien was hij: misleid _door de
inlichtingen van den Franschen gezant te 's Gravenhage,
die beweerde dat Holland geen het minste -bélaág hechtte
aan het bezit dier gewesten (52). Hij schreef dus voor aan
Van de Weyeer en Le Hou (te Parip) eerst" de geldelijke
.kwesties van het verdrag te 'bespreken, en -laatst de terri;»
toriale. België zou een groote vermindering der schuld,
meende hij, en een schadevergoeding voor het. niet naleven'
van 'het erdrag van 15 November bekomen. Daardoor zou.
Holland in een netelige finantieele positie komen te staan..
Dan zou Willem wel ae bege9rde gebieden afstaan tegen een.
voordeelige finantieele regeling. Deze pólitiek had de volledige instemming van. Leopold (38).
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De protestbeweging liet zich aldoor voelen en nam een
dreigende wending, bij zooverre dat een nota gerichi werd
tot de regeering om tegen het bestaan .yan het « Comité National , protest aai) te teekenen. De Potter getuigt, dat_ heel
wat leden van dit Comité op seen oorlog in Limburg .-en _Luxemburg aanstuurden (59). In de vergadering der Provincieraden vond men een nieuwe gelegenheid tot protesteeren.
Uitgezonderd 'die .van 'West-Vlaanderen stemden al de provincieradc n een adres aan den koning om verzet ,aan ta teekenen tegen de « vercteeJing van het grondgebied ». .de
provincieraden van Limburg en Luxemburg wilden in groep
naar! Brussel komen om het adres te overhandigen, en er
een 'groot:e betooging van maken. De koning en de ministers
begrepen echter welken slechten indruk- dit te Londen •zou
hebben en beletten luidruchtige .uitingen zooveel mogelijk (60).
De gevolmachtigden van Pruisen, Oostenrijk en Rusland
'drongen aan om de onderhandelingen te beginnen en dienden verscheidene ontweipen in die door Engeland en Frankrijk verworpen werden. in overleg met Van de Weyer. Deze.
onderhandelingen sleepten aan, vooral door de tactiek van
Van de Weyer die tijdwin•en .'het beste middel vond om) de
kansen op behoud vt.n de verlangde gebieden te. vermeerderen. Dat er kans bestond tilt te bereiken werd nogmaals
uitdrukkelijk ontkend door herhaalde verklaringen; Palmerstoa wees er.noginaals op. dat het verdrag van 15 Noventher voor België de eenige akte was, die zijn bestaan' erkende,
en dat de Mo:gendheden, desnoods door geteld, het verdrag
zor den doen naleven, 61).
In Juni 1838 had de Theux een commissie ingesteld ter
béstudeering der sehulderiktestie. Door allerhande aftrekkingen; en betwistingen stelde de commissie het -01.5~1digde •litidra.g vast op 2.215:009 fl. in plaats van
7.800.000 fl. zooals vastgesteld door het verdrag 'der XXIV
Artikelen. Holland werd beschuldigd de totale scháldenlast
van 'het Koninkrijk der Nederlanden te hebben ivervialscht

272

door 27.000.000 Necjerlandsche florijnen aan -te geven, in plaats
van 17.265 267 fl.. en .de .overige gegevens_ zoo te hebTien
voorgesteld,, dat de Conferentie moest misleid .worden. Dit
tekenkunstje werd echter terstont afgewezen door von
Billow (Pruisen) en von Senff.t (Oostenrijk) (62). In een
nota) legden zij» nog nader hun opvatting uft, dat de verdeelifig der . schuld gedaan werd «.vooral voor hetgeen aan
Holland verschuldigd was om op eenige wijze te vergoeden.
de opofferingen gedaan om de vereeniffing met België' te dekomen in 181471815, zoowel door afstand van -koloniën als
[door opgave van belangrijke geldelijke voordeelen, die hek
land verzekerd waren, terwijl de tien kantons, die de prils
waren voor een \deel dezer voordeelen, aan Belgié gelaten
werden, dit alles nog zonder te rekenen de 'belangrijke s•ra
. bijgevoegd voor het district Aarlen,. dat op het eind 'der onderhandelingen op vraag van Frankrijk aan België weed
toegekend » (63).
• .België echter verkoos al de schulden, diè. Willem I had
moeten overnemen — de Austro-Belgische zoowel als de
Fransche schuld -:-• eenvoudig op den hals van 'Holland te
schuiven,' en de districten daardoor bekomen; te bewaren,
dit alles onder -voorwendsel van juridische spitsvondigheden
die ten .zeerste betwistbaar waren. Dit belet niet dat ieder
Belgisch geschiedschrijver het als plicht aanziet die « onrechtvaardigheid der schuldverdeeling » aan te klagenr64).
Daar er geen overeenstemming te bereiken bleek; stelde
Palmerston den 20 Augustlis voor niet alleen België te optslaan van de achterstallige rente .(vanaf 18331 doch: bovendien het schuldbedrag vast . te stellen op een overeen te
komen bedrag (65). Dit voorstel werd aan Brussel OVergemaakt, cii ondertusschen wilden de gevolmachtigden de
verdere betwiste punten bespreken; Van de Wéyer weigerde
echter voorstellen nopens andere punten te doen, dit volgens
de instructies van de Theux en Leopold (66). Koning Leopold vertrok zelf naar Londen om zijn persoonlijken invloed
1830-11-18

273

aan te wenden, .doch ondervond dat hij niets bekwam; toch
deed hij het 'ordewoord herhalen: uitstellen (67).
Dit uitstellen werkte nadeelig biji de Conferentie, die tea
spoedigste liet verdrag wilde afsluiten. Den 15 October stelde'
zij dan voor den schuldenlast met 3.000.000 gurden te vermin
deren tot op een jaarrente van 5A00.000 Hollandsche florij.;nen; en in Den Haag zoowel als te Brussel op •aannemen vn
dit voorstel aan te dringen (68). Daar de Fránsche gezant te
Londen, gen. Sebastiani, niet genoeg de Belgische eischen
steunde naar haar inzicht, vroeg de Belgische regeering zijn
verplaatsing, wat echter geweigerd werd °nl redenen van
binnenlandsche politiek (69).
Ondertusschen ging .de Conferentie voort met het opstellen van het verdra,g, waaraan Van de Weyer alle medewerkin weigeeèe, doch tevens kloeg hij over de aangenomen
artikelen! (70).
Den 8 November gaf Dedel, de Hollandsche gezant, •aan
de Conferentie lezing var een brief van Verstolk van Soeien,
herinnerend dat koning Willem in Maart het verdrag der
,XXIV Artikelen aanvaard had, en recht had een. .antwoord
te ontvangen voor de bijeenkomst der 'Staten-Generaal; dat
er toen geep beslissing genomen werd, ..doch dat bij ,de nieuwe
bijeenkomst .op 2S. November mededeelingen moesten gedaan worden . en dat hij .daarom :aandrong .op ankwoord tegen 20 November. Het antwoord werd gegeven .door
.de gezanten der drie Noordermogendhedeen, den 13, November. (71)
Eindelijk kwam 'er antwoord uit Brussel: men baad
3200.000 fl. aan. Palmerston antwoordde dat de Conferentie
« in dit voorstel slechts een weigering tot onderhandelen zal
zien, een middel om de zaak le doen aanslepen en het ter,ritoriaal statu-quo te behouaen » (72).
Ondertusschen liet Frankrijk hij • de g.evolmaèhtigden van
Oostenrijk en Holland :vragen of er geen spraak kon zijn
274

Limburg en LuxembUrg an België te verkoopen, wat onvioor,
w:tardelijk afgewezen werd (73).
De zittijd Van het Belgisch Parlement werd den 13' .Novenrher 1838 geopend door een troonrede waarin- de zin voor« de rechten en belangen van het land zijn de eenige
stelregel .van mijn politiek: «zij werden behandeld met al. de
zorg die hun belang vereischt; Zij zullen met moed en volharding verdedigd worden ›). Deze laatste woorden werdari,i
volgens nota vat( de •Theux, door Leopiold zelf bijkavdegd.
Door het Parlement zoowel als in het buitenland werden
deze woorden opgevat als een verklaring, dat België das,
noods met wapengeweld zou Pogen Limburg en _Luxemburg
te behouden; Leopold zelf schrok voor den weerklank', dien
zij vonden (74).
. De Senaat was grnatigd in zijn .uitspraken ; het antwoord
der Kamer echter klonk anders. Het sprookje van een aroade
Belgische nationáliteit en van de schending van zijn grond-.
gebied werd opgewarmd, de Mogendheden beschuldigd . aan
hun verbintenissen te kort geschoten te zijt', de onrechtvaardigheid van de selluldvérdeeling en van :de grensitVakening uitgebazuind, een beroep op Frankrijk _gedaan; het
geheele eindigde met een .bedekte Verklaring dat men "'logen zou, zoo hei: moest. Dit adres werd« dok door het
ministerie gestemd (7b).
Op de. Conferentie was men ten zeerste ontstemd, en Palmerston belastte Van de Weyer te Brussel te melden, dat
zoo de Bel,gische'regeering art. 1-8« (grenzen) van het verdrag der XXIV Artikelen niet aanvaardde, Engeland zich
niet meer ,gelionden zou achtten idoor de • overeenkOntst van
21' Mei 1833, en dat Holland- samen met den Duitschen and
$ebieden, door Belgiè behouden, zouden mogen in bezit. nemen, 'desnoods met geweld (76).
. de Theux bestreed deze zienswilze als ongewettigd —
was zij 'de eenii Juriste — daar België zijn bestaansrecht uit
'die 8 art. putte et riep den steun van Frankrijk hij 'de Con-
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ferentie doch graaf Molé weigerde tusschen te komen (77).
Do patriotten vonden het noodig. nog meer de 'Mogendheden uit te dagen. De Potter zond ..9n voorstel vaa. con.rederatie tusschen Rijnland en België de wereld in (78), en
wekte bii• Pruisen nog grooter afkeer voor •bet revfolutie. predikende gel,s.iië. In December stichtten patriotten een
«Association Nationale >, die beoogde de ongeschondenheid
van het grondgebied te bewaren en de nationale eer te redden. Zij vergaderden geld en wapens, en 'ronselden ~nen
om de bedreigde gebieden met wapengeweld, te verde—
digen(79). De Assemblée zond twee parlementsleden naar
Parijs om daar hulp af -te sm'eeken (80). Men ging verder:
sommigen wilden woelingen te weeg brengen tijdens de
• Kamerzittingen, den koning verlagen, het parlement sluiten,..
en een oproer tot Duitschland en Frankrijk zou' de revo-.•
lutie algem e en maken (SI). Deze plannen vonden
steun te Parijs, waar een comité gevormd werd, dat een
.volksbeweging wilde in het leven roepen om oorlog met •
Pruisen en Oostenrijk te veroorzaken; .een regiment Parijzenaará bood het aan ]ielgié aan.(82). •
Deze ontwerpen waren bekend; de vrees voor herrie *as
ZOG ernstig dat Bresson, de Fransche gezant te.Berlij.n, aan
minister MÖlé voorstelde met Pruisen en Holland een: overeenkomst te treffen om België te verdeelen, zoo de revolutie
Uitbrak (83). .
Handel en nijverheid werden door de !vrees voor een komenden oorlog verlamd, en een finantieele crisis ontstond.
De Belgische regeering ha'ci in 18á5. een nieuwe bankinrichting, « Banque de Beigique » opgericht, ter bestrijding van fte.
« Société Générale » waarvan cie !aandeelen voor een aanzien-lijk gedeelte in handen -van koning Willem en de orangisten
waren. De «Société Générale», die juist eenige koolmben
had overgenomen, stichtte .docliter-maatschappijien en poogde
ook met de Aieuwe rechtsorde goed te staan; 'zij. verzocht,
!voor diensten aan' de omwenteling bewetien, -de' titel van
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staatsminister voor den gouverneur en een der ,directeuren.
Dit was afgewezen geworden (0), en als gevolg was een echte
finiantieele oorlog ontstaan tusschen. de beide banken. Van;
de crisis die ir( den tweeden helft van 1838f ontstond, .maakte
de « Société Générale » gebruik om .de « banque de Belg,ique »,,
die een aanzienlijk .cieei van haar. kapitaal had mastgelg.gd,
een belangrijk bedrag aan wissels voor te. leggen. De « Banque de Belgique » kon haar verplichtingen niet nakomén„ .en
stnakte haar betalingen den 18 Decembrer 1838. De regeering
bracht de bank weerom vlot door de « Société Générale » te
belasten de verplichUngen der: spaarkas, door de « Ranque
de Belgique ingericht, te honoreeren. De Kamer gternde
een wet, waarbij aan de bank 4.000.000f1. weid-en voorgescha,
ten. De weerslag deeci zich echter verder voelen; h'et heele
economische leven, dat op basis v.an het voortbestaan dervdorloopige toestanden berustte, werd ontwricht; d3'
koersen daalden schrikwekkend; 'ook het staatscrediet bleek
aangetast (85). •
Dit. belette echter niet. dat -België voortging met 'het treffen van oorlogsvoorbere2sels, het leger opriep en naai. de
grens richtte. Pogingen werden gedaan om grensincidented
te veroorzaken met de ribllanasche grenswacht (86). Eenparig gaf het parlement toe bij voárbraat de helft der b'elastingen voor 1839 te heffen, wat wel mciest uitgelegd warden'
als een voorbereiding %ar. België om zijn pretenties miest
wapengeweld te ondersteunen (87).
Terwijl in Beigie de . ophitsing hand over hand 'toenam,
had de Frans:the regeering 'pogingen doen aanwenden in
'Den Haag om Holland over te halen .mits geldelijke vergoeding zijn territoriale eischen te laten vallen (88). Dit was. de
Belgische tegenstand steunen en de samenwerking der Mo.,
gendheden verbreken. De inzichten van Frankrijk waren
ten andere welbekend, ook 'door Leopiold3 tijdens Zijn bézdeki
te Parijs had deze Van Praet, zijn sbcretaris en vertrouw2ns-:
man, doen schrijven: t Men moet niet vergeten (het is de
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koning die spreekt' dat, wanneer het Fransch leger einde
1832 het Belgisch grondgebied door de «Hollandsche troépen
heeft doen .verlaten, er sommige militaire eischen vanwege
Frankrijk bestonden, door de Belgische regeering bestreden
en overwonnen. De :geest. die deze ,eischen ingaf, bestaat
nog steéds in Frankrijk, en, indien het zo' over kwam dat
het. militair optleden der Noorder-Mogendheden Frankrijk!
verplichtte op te rukken op Zijne beurt, dan zou er .bijina.
geen staatsman zijn, die niet zou meenen dat het tijdelijk
bezetten van een of andere Belgische sterkte niet een zaal<
zou zijn, wondergoed geiièn door parlement en land» (89).
Bresson verslond het aldus, en schreef: "« Frankrijk kan
zich 'slechts .,.eor eigen rekening blootstellen aan «een oorlog, om het verdrag 'Van 1815 te schrappen, en om i op den •
Rijn, ten koste zelfs van België, de positie te veroveren nlie
hem cie suprematie in Europa verzekert » (90).
Palmerston 2oowe1 als de Noorder-Mogendheden, werd ongerust toen hij &n die Fransche tusschenkomst vièrnani, en.
protesteerde .krachtdadig tegen. de houding van, Belgisch parlement en regeering.
Na negen maand onderhandelingen achtten de Mogendheden, uitgezonderd Frankrijk, het °ogenblik gekomen het
verdrag definitief op te stellen. Een Fransch .voorstel am
ten minste een deel van Limburg mits geldelijke vergoeding
aan Bélgie," te laten, werd niet eens in behandeling -genomen(91). Den 6 December had, voor .het. eerst sedert Maart.
een .offi,cieele bijeenkomst .der Conferentie 'plaats. rh een
protokol werden • officieel alle voorstellen opgesomd, aan
beide partijen oorgelegd sedert Willem 1 het verdrag der
XXIV_Artikelen had aanvaard. Dit protokol werd on.derteekend den 8 December door Engeland, Pruisen, Oostenrijk en
Rusland. Dé Fransche gevolmachtigde teekende, doch slechts
voorwaardelijk; niet teekenen zou voor gevolg gehad hebben
de Conferentie te ontbinden en een Europeesche oorbv. te
veroorzaken. Een ontwerp vat) verdrag was bij dit protokol
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gevoegd; het bevatte de territoriale bepalingen van ,het vet- .
drag der XXIV Artikelen; de schuldregeling werd nogmaals
ten voorcteele van Bel.szié verminderd, en gebracht op een
laarlijksch bedrag van 5.000.000 gulden,_ eerst vanar 1 Tanuari 1839 te -betalen, de Scheldelol werd bepaald op 1.40 fl.
per ton, te Antwerpen te betalen. • Loodsdienst en betonning
van de Schelde velden ,gemeenschappelijk bezorgd, en Belgiëft›.reeg recht loodsstations aan de ScheldemondinQ Öp te
richten; de vrijheid in bet kiezen van loodsen werd gewaal-borgd. 'Voor het overige werd het verdrag der XXIV AM:.
kelen overgenomen (.92)
Van "de Wéyer poogsle nog tijd te winnen voor de gmkrteekening, met te herinneren aan de 'conventie van 1833. en
te pogen daaruit het recht van België af te leiden om niet
to« te geven -Het bntwoord van Palmerston was sellarr.i:
Belgiër speelde dubbel spel, poogde de Conferentie te beAriegën, en Wilde geert overeenkomst, niettegenstaande de
buitengewone vermindeting der schuld; hij eindigde nie,t te
verklaren, dat een weigering vanwege Frankrijk om het protokoi te teekenen ooilog beteekende (93).
Het Fransch ministerie deed de Belgische regeering orldévra.Qen over hare iniichten• het antwoord was dat er van
afstand van Limburg en Luxemburg geen spraak kon: zijn (94).
Terzelver tijde werden verscheidene troepenbewegingen
uitgevoerd), zoogezegd om aan Hollandsche en Pruisische
maatregelen te hcantn oorden; de' « Association Nationale
voerde haar revolutionnaire actie verder en wilde een gilerilla-oorlog voorbereide() in Limburg ën Luxemburg; De
Potter zocht een opperbevelhebber en bereidde in i'arils7een
beweging voor zooals in 1830(95);. deMérode, leider der katholieke partij en de meesten Zijner volgelingen voerden een
opruiendei eampgsne (96). Het oorlogsgevaar was ernstig;
Palmerston deed volgende mededeeling te Brussel.
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Foreign Office, 14 December 1838.
Mijnheer,
In antwoord or; uw brief nr 6, van; 11 11., betreffende da.
militaire toebereidsels, die nu in België gedaan warden, verlang ik, dat gij aan M. de Theux mededeelt, dat elke 'gewapende tegenstand vanwege België tegen de intrede der
tro:epen van den Bond, in die deelen van Limburg en. Eu-4 •
xemburg, die niet binnen de grenzen van Relgié liggen .en
die bijgevolg geen deel uitmaken van liet Belgisch grondgebied, een aanvalsdaad zou uitmaken vanwege België,. *at
heelemaal onvereenigbaar wate met het verdrag, waaraan
België zijt erkenning als onafhankelijke staat dankt; dat
zulk een aanvalsdaad ‘lanwege België de waarborgen, door
de Mogendheden gegeven in het ..verdrag van 1831' voor wat
de onschendbaarheid van België betreft, zou nietig en on-:
gedaan maken., en deBelgen terecht zou blootstellen aan
alle vergeldingsmaatrege. len, waaraan een oorrog aldus dooi.
hen begonnen, zonder het minste voorwendsel van itChtvaar,
digheid of recht, ben zou kunnen blootstellen.
De regeering van Z. M. -acht zich vprplicht plechtig IE de
Theux: en zij:n collÇga's• te verwittigen .van de onheilen,
waaraan zif op het punt schijnen te zij'n 'kun lamt libot te
stellen en voor dewelke, wat er ook gebeure, de Belgische
regeering alleen zal verantwoordelijk zijn. .
Gif zult een afschrift van dezen brief aan lt. de "Theux
overhanligen.
(get.) Palmerston. C97)
Dat zulk een Belgische aanval niet ongewenscht was in
Frankrijk, waar nou steeds . aan een verdeeling van MOE
gedacht Werd, kan men opmaken uit eQn brief van Leopold,
'Waarin hief zegt: « Volgen den brief van de koningin, dd.
van gisteren, zou de gedachte aan een verdeeling van Bielgié niet mishagen aan vele Fransche staatsmannen ». Onderl
deze moet men, nevens Thiers, ook Guizot rekenen (98).
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Van de Weyer verwitNde ook ,het ministerie: «De Fran-,
sche staatslieden, die ons weerstand aanraden zijn degene:
die, in het diepste ván hun gedachten, geen onafhankelijk
*België willen en die Europeesche yerwikkelingen. slechts.
wenschen om, wat zij de natuurlijke grenzen van Frankrijk
noemen, te veroveren. De tradities van Nappleon's politiek
zijn niet vergeten, onze weerstand doet ze heroplevei in al
hunne kracht en ten onzen nadeele » (99). De eenige fout van.
Van de •Weyer is te meenen„ dat dit de pofitiek van .Napoleon
is3 het is de Fcansche politiek • van altijd, vanaf de 'middeleeuven tot nu. • .
Bresson, Fransch gezant te Berlijn; stelde toen het 'oude
Fransche «plan voor (100), ten minste een deel van Luy.4?rnburg aan Belgiè af te staan; dit werd door de Conferentie
eanzien als een nieuwe poging tot uitstel; en de Theux wilde
er evenmin van weten (/0/).
de Theux deed nieuwe voorstellen indienen, en stelde voor
de schuld te bepalen op 3.000.000 fl. (23 Nov.), dan 'op
4.000.000 (15 Palmerston weigerde dit cijfer te- biéspre7
ken, en verdere voorstellen te ovetw.e.gen, vooraleet België
het ontworpen verdrag aanvaard had (102).
ae .Mérode stelde in de Kamers voor, in geval: van: «"schending van het • Belgisch grondgebied », Louis-Philippe uit te
noodigen garnizoenen te leggen in de Belgische vestingea
aan de Zuidergrens (103). Dit heropileven 'der oude annexatie
gedachte was natuurlijk niet geschikt om bijr de Conferentie
de • 'vrees voor Frankrijks tusschenkomst. te verminderen.
De bedenkingen welden' nog grooter, toen ,dé Mérodei door
den Ministerraad naar Parijs gestuurd werd (2 Januari i839)
en de Gerlache naar Londen om de uiteindelijke ondertee.
k ening van het prol ékol !van 6 December te verhinderen.
Hun •zending was, door aanbod van !aanzienlijke bedragen'
(tot 100.000.000 fr., Limburg en Luxemburg geheel ot ten
deele af te koopen, en te weigeren het _bedrag van
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.5.000.000 11. als schuld te erkennen, tenzij territoriale voor7
deelen bekomen werden 104). de Gerlache - moest aa.n,.de
Conferentie ook nog een nota overhandigen betreffende, de
Schelderegeling( 105).
Palmerston, in een onderhoud, den 14 Januari, deed of>.
merken.: <, Het is nu meer. dan, acht maand geleden, dat wij
aan België vragen de noodige elementen 'voor een dunria'am.
verdrag te leveren, ons een nieuwe lezing van art. 9, hetreffende de Schelde voor te leggenw; het heeft ons 'verplicht alleen en op eigen hand te handelen; en nu,, niet op
het laatste °ogenblik doch wanneer alles gedaan is, wanneer
het slotpr9tokol reeds door vier gevolmachtigclen is onderteekend en de 'vijfde voluer, zal, zou het willen de bespeekingen heft-eg-innen, de beslissingen opnieuw bespreken;
onverwachts nieuwe' voortellen opwerpen, .dit alles niet om
te eindigen, niet om het verdrag te •sluiten, doch om tijd
te winnen 'en te. zien ót de val van het Fransche ministerie (106) geen -gelegenheid zal bieden de onderhande-.
lingen nog wat te laten aanslepen. Wij hebben de t'aste;
besissing genomen oir op dit terrein "niet te laten fokken,
en wij zijn overtuigd dat, met' heden te eindigen; wij ;n het
Lelang van België' zelf handelen » (107).
• Den 22 Januari werd het proiokol van. 6 December door
de Fransche gévolmschtigde. Sebastiani onderteekend,.en den
23- volgde officieele mededeeling van het ontwerp van •verdrag aan België en Holland.
Den 29 Januari vergaderde de Belgische Ministerraad.;
waarschijnlijk weï d het voorstel weerstand te bieden er verdedigd. In een brief aan de Theux, dd. 31 Januari, sprak
Leopold I zich uit voor aanvaarding. Een .deel lichten we
er uit, — de bekentenis dat al de beweegredens door .13felgië
vooruitgeschoven tegen de Conferentie ongegrond waren
« ...Wij kunnen niet ontkennen, dat Engeland en Frankrijk
hel verdrag... uitgevoerd hebben, De overeenkomst van Mei
1833 was een onfeilbaar middel om Holland tot. de vrede te
•
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dwingen. En, zonder deze .overeenkomst, was ons pontiek
bestaan onniogeiiii. (108)..Wij hebben de meist.dringende tappen aangewend om deze twee Mogendheden op te wekken,
toe te steminen in een territoriale overeenkomst... Tegenover Engeland en Frankrijk bestaan er dus positieve oer! in teni.ssen. Deze twee Mogendheden konden ons er van ontslagn,
doch zij' hebben gemeend het niet te ,mogen doen, in .het
belang. van .de Europeesche politiek. Ziedaar de positivo-2.
grondvest van onzen politieken toestand. van -dewelke wijt niet
mogen afwijken zonden ten onder te gaan, en die. wij niet
kunnen verbeteren, tenzij in overeenstemming met dé Mogendheden en geenszins op eigen hand... Het verdrag ‘r.tri
15 November bestaat dus voor ons tegenover deze twei.e
Mogendheden voor alle besluiten voor welker verandering
•ten onzen voordeele wij' hun toestemming niet kunnen: be. komen » (109). •
Toch was. Leopold zoc vast niet besloten als -wel scheen.;
ZOO men ten minste het verslag van de Boislecomte, Fransche gezant in Den. Haag, over een onderhoud met Leopold
bij zijn dool tÖcht te Brussel, mag gelooven: « Z. Mi... voelde
zich k1:tai'L1ijk jrk medegesl eept door het vooruitzicht weerwaak te 'nemen (3% er Leuven... Ik hield Haar voor,- dat de
groote ondeineming, welke de Voorzienigheid voor Haar
weggelegd bad, het scheppen van een Belgische natie (WO
fe leiden (p...(sider), niet kon beoordeeld worden door de
gebeurtenissen van een.00genblik; dat... de opofferingen van
het °ogenblik -,,er,dwerien voor de verwezenlijking van dit
. indrukwekkend en moeilijk werk, verwacht sedert twee dui.
zend jaar, eindekk voltrokken en bevestigd; dat integendeel,
zoo' zij' een halve eriaw. wilde chteruit gaan en de dage.strektheid der .0ostenrijksehe Nederlanden, de gegevene basis
der Belgische nationallteit onderzocht, weliswaar. de Belg,en
. beroofd zag van een derde van Luxemburg, aan het uiteintie
van hun gebied,. doch in het _áeheele bisdom Luik ontving., drie maal meer bevolkt, en dat tot in het hart vian
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hun bezit dooi~dringt, en bovendien. het hertogdom Bouillon
en de gebieden van Frankrijk afgescheiden in 1815- behield,.
waarvan de bevolking' alleen reeds gelijk •is !aart de geheel°
bevolking afgestaan in Dixemburg... »(//1).
Dén .1- Februari deed de Theux een .eerste, lange uiteen-zetting in de Kamers. Dumortier stelde een motie voor
waarbij; de Kamer haar onherroepelijken wil uitdrukte het
grondgebied ongeschonden te bewaren.. Deze motie wei-d
echter voor. loopig uitgesteld, en den a Februari werden de.
Kamers bij Koninklijk Besluit verdaagd tot 4 Maart. In het
ministerie zelf war en immers moeilijkheden ontstaan. De
onhandelbaren -wilden dat slechts aan overmacht zou toegegeven worden, de Mérode wilde een nota zenden aan de
Conferentie, waarbij België liet weten geen weerstand te zullen; bieden aan de liezetting der aan Holland toekomende
gebieden, doch de schulden slechts zou voldoen in zomer
deze stuk voor stuk konden bewezen worden. Een poging
om dit voorstel aan de Conferentie over te maken werd
door Paimerston afgewezen.
De ministers d'Huart, Ernst en de Mérode namen ontslag:
de Theux, Nothomb en • gen. Willmar bleven alleen in. ,bediening( 112).
de Theux deed, op aanraden yan de Mérode, ng ecul
nieuw voorstel: lielgié zou Luxemburg behouden doch militair ZOU dit gebied van den DUitschen Bond afhangen. Palmerston was er niet voor, en Frankrijk verzette er •zich niet
alle kracht tegen. In het ontwerp van instructies aan Sebrastiani te sturen, kwamen volgende woorden voor (in de instructieS zelf geschrapt) die wonderjuist het Fransche Standpunt weergeven• .« Het is al 'te duidelijk dat, op den dag
waarop 'België politiek aan Duitschland zou gekoppeld zijn,
en waarop de Diiitsche Bond voet 'zou gezet hebben teAarlen,
tegenover het z wakste deel onzer .grenzen, men zou' gerechtigd zijn zich af te vragen, waarin de ontbinding Vim het
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gewezen 1«minkrijk der . Nederlanden Frankrijk Voordeelig
zou gewee s t zijn » (I/3).
Den 25 Januari 1839 stuurden de gezanten der Noorderhoven een vertrouwelijk bericht, om aan te dringen op aan:
vaarding der voorst21len, om Fransches kuiperijen onmogelijk
te maken-(114). Den 1 Februari liet Willem I aan zijn.
volmachtigde Dédel weten, dat hij hem machtigde zonder
!voorbehoud de verdragen met de vijf Hoven en met Biel0
te onderteekenen (215).
België had nogmaals nieuwe voorstellen gedaan — vermindering der schuld en mogelijkheid om .den Scheldetol
af te koopen; doch Palmerston verklaarde, dat het verdrag
nu niet meer kon veranderd warden, .en dat er te kiezen
viel tusschen het verdrag van 1831 ien het tegenwoordigél(116.).
De oorlogstemiting nam toe in Belfflé.; _in een.onderhogd.
met Boislecomte, die naar zijn post in Den Haag door' Brus.-,
sel trok, had de Theux gewezen op de stroom Fransche
omwentelingsgezinden, 'die België binnenkwanien, en verzocht
'dien toevloed te ver hinderen (117). Bovendien werden
'take maatréglen getroffen, zoogezegd omwille der Holland.sche legerconcentratie aan de grens. Het was heel natuurlijk:
dat Holland en Pruisen maatregels namen, zooals vroeger
aangekondigd, om de door België gehouden gebieden met.
geweld in handen te krijten; des te .verdachter moesten de
Belgische troepelibewegingen• voorkomen, die. 'schenen te
wijzen op een moedwillig uitdagen der Confetentie, -Wanneer
bekend werd, dat Fi.ankrijk in de Noord-Oostelijke departementen een belangrijk leger samentrok (118).
Holland en België' werden door de Conferentie verzocht
hun troepen achteruit te brengen. Holland antwoordde terstond, dat bevelen daartoe gegeven waren en uitgevoerd;
.de Theux, onder allerlei voorwendselen, deed niets (119).
Leopold had buiten weten van de Theux(1.20),. de Pool
'Skrynecki naar Bel,gië geroepen, op voorstel van de Mérode.
Hij was aanvoerder geweest van den Poolschen opstand in
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1831, en leefde, behandeld als gevangene, op eerewoord te
Praag. Hij - ontvluchtte, dank zij" Belgisch . geld en een Belgisch valsch paspoort, en kwam naar. Brussel, als generaal
in disponibiliteit met 'belofte zoo het leger tiltgebreid: werd
als divisie-generaat worden aangesteld. Het beroepen van
een generaal die tegeit Rusland geoorlogd had, en hoofdaanvoerder was van een volk dat Oostenrijk, Pruisen ta
Buslarid ten .allen prijze .wilde bestrijden, moest natuurlijk
als • een uitdaging beschouwd woráen, hoe Leopold gok
trachtte zijn ilauding uil te leggen_
Metternich- eischte, dat België hem doorzond; de Theux
verklaarde, met een ifflroep op de Belgische wetten,- dat
Skrynecki niet kon afgesteld worden. Pruisen en Oostenrijk
verbraken daarop de« diplomatieke betrekkingen (121\
De Kamers were.en bijeengeroepen tegen 19 Maart, ta
bespreking van twee wetsontwerpen:: de goedkeuring van.

het verdeag en de vaststelling der voorwaarden vereischt
van de bewoners van Limburg en Luxemburg 'om .het Belgische staatsburgerschap te behouden, Osook de regeling'
van den toestand der staatsbeambten dier gebieden (122).
Het werd een stormachtige bespreking, waarbij Dumortier
sprak van « misérables .(ellendelingen) en «pervers » (be,
dorvelingen). Pirson vergeleek de handelijze van het ministerie aan het verraad van Judasï123). Allerhande verwijten,.
van overhaasting zoowel .als van traagheid, van misbruik
van 's konings woord en van militaire betoogidgen werden
geuit (124). Allerhande pla.anen werden voorgesteld: strijd-en
tegen Holland, doch niet tegen het Duitsche leger; wachten •
tot DUitschers en Ifollanders de provincies komen bezetten,
en hopen op Fransebe tusscheukomst; Venlo alleen Verde,.
digen; Duitschers en Hollanders tegelijk bestrijden; een guerilla-oorlog in Luxernburp,i. inrichten (125). Een piïrdijk
voorval verhoogde de spanning: na een heftige rede tegen
onderwerping stierf Bekaert (KQrtrijk), plotseling tijdens de
zitting( 126).
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Onder het volk echter verloor de ophitsings-campagne
stilaan haar macht. Meer eh meer weit men zich .bewust,
dat de toestand ernstig was en dat holle declamaties berii.
niet konden veranderen, dat de • agitatie van eenige héethoofden geen gevolgen kon hebben; talrijke petities in dezen
zin opgesteld kwamen binnen, en ook de Regenties otui
groote steden zooals Brussel en Luik spraken indien zin127).
Ten slotte keurde het Parlement het v'erdrag gded (Kamer
19. Maart, Senaat 2C Maart). Den 4 April weit de • *et 'afgekondigd( 128).
Ondertusschen deed de Theux nog nieuwe pogingen aanwenden om het .'verdrag te veranderen, voornamelijk viilor
wat betreft de schuldregeling, de Scheldevaart en .het safkoo-.
pen van den •Scheldetol. Nothomb werd naar Londen gezonden (6 April). Over .de zaak van Skryneal legden de
gevolmachtigden van Oostenrijk en Pruisen een verklaring
af, • in persoonlijken naam. dat deze als 'afgedaan kon-. ;2eschouwd mrden na den uitleg door de Belgische regeeringr
verstrekt. Den 19 April 1839 werd eindelijk het verdrag •on'derteekenci door Van de Weyer,(129).
Metternich weigerde echter de diplomatieke'betrekkingen.
met Belgie te hernemen, zoolang Skrynecki een Belgischuniform droeg. Ten Slotte, adder drukking yan Frankrijk
Engeland stelde hij zich tevreden <met de verzekering dr
'de .Theux gegeven in een brief aan den! Bielgischen gezan.t
-te Weenen, dat Skrynecki• niet tot actieven dienst zou geroepen worden (130). Toen de Belgische regeering de zekerheid.
verkregen had dat' de betrekkingen zouden hernomen worden, werden de ratificatie-oorkonden uitgewisseld den '4
Juni 1839(131). .
De betrekkingen met Pruisen en Oostenrijk werden spoedig hernomen (25. Juni met Oostenrijk, 4. Juli met Pruisen).
Met Rusland echter bestonden nog in lange jaren geen diplo'matische relaties( 132).
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De voornaamste bepalingen van het verdrag vá.n 1839,.•
waren:
1/ dat Nederland een deel van Luxemburg afstond, doch
een deel van Limburg met Maastricht tot vergoeding ontslag;
2/ dat België een jaarlijksche rente van vijf millioen
den, als aandeel in. de schulden der Vereenigde Nederlanden,
zou betalen;
3/ dat de Nederlandschè regeering, een iielasting van
per ton op . de scheepvaart op de Schelde zou
heffen(133).
Het afsluiten van dit tractaa.t stelde een einde aan de
Belgische omwenteling, en riep een vaste rechtsstatus voor
Belgie iii het leven. De ontwikkeling van dezen staat toont
,echter voldoende aan dat de omwenteling slechts de. balans
heeft doen overslaan ten voordeele van het Waalsche element.
en dat het Nederlandsche niet tot zijl reeig kon komen,
De plunderingen en buitensporigheden van 1:83 hadden
Jde orang,istbn uiteengeslagen De moed lieten ze niet vallen,
doch meer nog dan vroeger zat de schrik er in; • tot een
doortastend .optreden zou het nig meer. komen: Van 1G`olibe1schroy verbleef sedert 13 Juni 183.4 opnieuw te • Pads;
terstond knoopte hij • opnieuw betrekkingen aan met de
Fransche • legitimisten (134). Zoo deed -ook Castilion„ yhoir
1833 secretaris van het orang,istisch hoofdcomité van Brus.sel, die vooral beoogde de Fránsche pers te beinvloeden naar
het Voorbeeld van den Belgischen gezant Le .Hon, die zich'
tot de annexionisten (Le Temps) wendde(135).
. In België was . de toestand van Leopold en de regeering
niet zoo vast. als men het zou Willen voorstellen. Het orangime was niet 'd'ood, 'en: onder de niet-orangisten. hadden
de plunderingen van 1834 velen afkeerig .gemaakt vaa het
geweldr egiem. Van Gobbelschroy, .voortgaande op; recente -gegevens,i stelt in 'een gecijferd bericht aldus de zaak voor:
« Twijfel over de echte gezindheid van. België bestaat er
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niet. Wat het uitdrukken er van aangaat, men zou het op
twee manieren kunnen beproeven:
V Schriftelijk of door een afvaardiging, gericht aan het
Engelsch ministerie. of aan de Conferentie van Londen zoo
deze herbegint, of aan eiken collectieven groep, die zipt het
recht zou aanmatigen zich met onze zaken te bemoeien.
• 2f Door een plaatselijk oproer, dat daarna zou algemeen
worden.
Ik aarzel niet het te zeggen hoezeer het mij( ook leed zij:
ik geloof dat men iou mislukken in alles wat mtn zou kunnen ondernemen om cie eene of de andere dezer betooffingen
te 'bekomen.
Men zal geen goedkeuring noch handteekeningen krijgen.
voor een stap in de eerste richting, • omdat de Belgis.ch..3
orangisten, die ze zouden moeten geven, nog, verlamd zilt].
'door den schrik. voor de plunderingen van 'April, waaraan
'zij onvermijdelijk .zouden blootstaan en die de re,geering. van
Brussel nu nog minder dan vroeger .zou geneigd zijn te.
beletten.
• Wat een plaatselijk oproer uit eigen beweging betreft, die
door geen enkele omstandigheid van buiten uitgelokt werd,
Ik geloof niet in .mogclijkheid• van zoo i•ets; mijn overtuiging
berust op alles wat ik opgemerkt heb gedurende de laatste
"Jaren en op cie nieuwste gegevens, die ik gekregen he! i uit
België. Zoo men it het tegenovergestelde zegt,... weeg wel
de "waarde der inlichtingen, .die men u geven zal; vertrouw
,niet op beloften en verzekeringen die u gegeven warden met
de beste meening ter \\ei eld ongetwijfeld, maar die voor
drie vierden slechts op grootspraak ;en grtiotdoenerij óri op
illusies berusten... Geloof me maar, er is geen voldokii.da
krachtdadigheid, er zijn niet genoeg echte patriotten bil de
Belgen om op iets dergelijks te rekenen... Ik aaliraard -de
mogelijkheid van een plaatselijke beweging bij het vernemen
bijv van vijanclelijkheden door den prins 'van Oranje ondernomen. Zulk een gebeurtenis zo: de krachtdadigheid der
1830-1149
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orangisten aankuren en zou terzelvertijde den moed der
vrienden van de Brusselsche regeering ie neer slaan ». Ver,ders verzekert hij. met allen nadruk, dat het Belgisch opperbevel of orangistisch •is of niet zou willen tegenstribbelen. Van
Frankrijk meent hij. te mogen verklaren, dat In geval België
aangevallen wordt, het bij wat geschreeuw zal blijven (136)..
Dat de orangisten, ;niettegenstaande hun gebrek aan door•tastendheid, toch. offers brengen konden aan .hun gedachten,
blijkt uit het feit dat Dotrange, lid van het Brusselsch mid.
dencomité, weigerde B.élgië te dienen, en dat hij werkelijk
gebrek leed, tot Willem 1. hem een steun van 1500 g,n.Iden
stuurde (137).
'‘'verking in België ging door; Gent en Antwerpen
bleven beslist orangist 3 doch . elders 'was de vnaoruitgang
gering. Alleen duilden of konden zijt niets ondernemen,, en
uit Holland kwam geen steun, terwijl Leopold en de regeering op alle manieren poogden hun invloed te versterken,
en 'daarom ook de Algemeene •Maatschappy„ definitief
gedoopt tot Société Générale in hun behuigensfeer bé'trokken (138).
• Na het .verdrag van 1839, zocht De 'Potte'', bittere vijand
van het Belgisch regiem geworden sedert hij uit het Vali.loopig Bewind ontslag nam, in betrekking te komen met de
orangisten. Generaal graaf Van der Meere en generaal Van
der Smissen knoopten eveneens betrekkingen er mede aan.
Deze stelden een geheel . plan voor, dat beoogde door.
omwenteling de regeeringsmacht in handen te nemen.„ -beroep te doen op Holland met het doel een vereeeniffing tot
stand te _brengen op sommige voorwaarden. Deze waren
!door De Potter opgesteld, en beoogden een federale inrichting. Zelfs van "deze zou men afzien.; het eenige dat men
verlangde was -de zekerheid, dat Holland zou 'a.a.nvain.rden,
• eens de revolutie voltrokken. Delfosse vertrok naar Den.
Haag in Mei 1839, om de gesteltenis van den koning ,te verkennen. Hij' kwam terug midden Juni; het antwoord was zeer;
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omzichtig geesteld. Toch werden de voorbereidingen voortgezet. Dáine was opnieuw bereid om handelend op te treden.
Van der Smissen, teruggekeerd in België, won aanhangers
in het leger. De .orangistenleiders in België, Metdepemiingen,
Liogre en Morel steunden de beweging niettegenstaande
eenige aarzelingen, scheen alles welslagen te belooven (139).
VoortdurencC won het orangisme geld te Gent (140), • en,
orangistische onlusten braken uit (October 1839). De m'istoestanden in de 'Gentsche nijverheid gaven er aarfleiding toe.
Om de crisis het hoofd te bieden, besloten de fabrikanten
de lomen te verminderen. Spoedig deed een lied -de ronde:
Aan 't hongerlijdend volk gaf Willem werk en brood:
Maar hoe paait Leopold den honger? Met den dood! (MI)
Vergaderingen werden belegd; er werd eerst gesproken
over petitionneeren. Doch spoedig. kwam het tot bétoloigingen. Meer dan twee duizend man„ zegt de • beschuldiging,
waren samengekomen. -en Vielen op den Vrijheidsboom aan,
die eerst uitgerukt en dan verbrand werd onder de kreten:
'« Leve de prins van Oranje! Leve de 'Hollanders! » Een .der
getuigen, Wauters, verklaarde zelfs dat een der aanvoerders,
Mast, verklaard had de officieren en piataiotten te'kullen verbranden gelijk de vrilheidshoom. Jan Dewinter wist te zeigen, dat Mast uitriep. « Het is gedaan, 1830 is voorbij; een
andere tijd begint ». De troepen moesten ingrijpen. De dffieieren beriepen zich op een order van gen. Evain, dd. 111
A-pril 1854: « lédere maal dat troepenin een straat opgesteld
zijn en aangevallen worden, zullen zij' van hun wapenen gebruik maken zonder voorafgaande waarschuwing». Op de
Kouter en in verscheidene straten werd vuur gegeven, zeer
tot voldoening van colonel Van der Pbele, ploatsoommiandatat
en, de :generaals der bezetting. Er viel een doode en verscheidene zwaar gekwetsten. Dat de militairen niet met de
Vlamingen opliepen blijkt wel uit het verhaal van een der
beschuldigden (dat nergens betwist werd), dat een kapitein
•

•
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hem vastgegrepen had en gezegd: « Allez 1?rigand, cochon,
sacré flamand ». Ook verscheidene getuigen, o. m. advokaat
Eng. Van Huffel wezen op de brutaliteit der militairen
Dank dit hardhandig ingrijpen werd het oproer gedompt,
Acht aangehoudenen kwamen yoor het Assissenhof van Ifra' bant, doch zeven Werden bij gebrek aan. bewijzen van samenzwering vrijgesprolien een kreeg een kleine ngevangenisstaf
om zich verzet te hebben bij'. zijn. aanhouding (l42).
De voorbereidingen door "Van der Meere en zijn vrienden
met. de orangisten (De Potter had zich terug getrokken) war,'
den voortgezet, en den 15. Septen3ber1841 waren de maatregels
getroffen" om bijna overal een volksbeweging te doe ni beginnen, .wanneer liet nieuws van het welgelukken der eerste.
.onderneming te Bussel zou aankomen. Dit was vastgesteld
den 25. September, 's avonds. In den loop van den dag rl?ri.-acht
•régoire bericht, dat koning Willem II zich terugtrok. Allés
werd. afgelast. Doch Van der Meere werd aangeklaagd en
gevangen. In Maart 1842 werd hij ter dood veroordeeld; "in
Februari 1843 werd de doodstraf in 'ballingschap veranderd.
Eerst in . 1880 mocht Van der Meere naar Belgié terugkeeren (143).
Na den troonafstenci van Willem I ondersteunde deze nog
tot einde 1841 de orangistische partijbladen door tusschen,
komst van Morel, voorzitter van het middencomité te Brussel: na dien datum hield de steun ongeveer geheel C:9(144).
Toch hield het °rang:isme nog Stand. Gen. Van der Smis,
sen ondernam nog in 1841 een nieuwe poging om het Konjak
rijk der Nederlanden te herstellen, doch mislukte (145).
Gaandeweg nochtens verloor het oranginne zijn macht, ten.
gevolge van het gell'ek .aan vooruitzichten en van -de systematische onderdi ukking door de regeering. De economische
crisis van 1845-1848, die door een .groote hongersnood in Vlaanderen 'vergezeld was, gaf België eindelijk de gelegenheid om
de laatste sporen van het orangisme uit te wisschen door'
de « Société Générale » .het recht tot bankbiljet-uitgave te
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ontnemen en ze om te werken tot een gewone Belgische
bankinstelling (.146).
De levenskrachtige elementen van het orangisme hadden
een andere richting ingeslegen en ter redding van het Nederlandsche volksbestaan in België de Vlaamsche Beweging
gesticht. Slechts wanneer hét Vlaamsche volk tot een nieuw
leven gewekt was en over voldoende innerlijke kracht beschikte Zou opnieuw het orangisme politieke doeleinden
nastreven in de Groot-Nederlandsche Beweging. Zooals _honderd jaar geleden het conflict Nederland-Wallonië uitgevochten werd, zoo ziet de kenner der hedendaagschies
toestanden -hetzelfde conflict opnieuw opdoemen, ditnlaal in
België zelf;, en evenmin als toen sëhijnt nu; een aridere oplossing dan scheiding der twee nationaliteiten mogelijk,, wat
men ook denke moge over deze oplossing.
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INHOUD VAN HET TWEEDE DEEL

it0ÓPDSTUE
Voortzetting der annexionnistische kuiperijen. Staatsgreep van
het Congres. Verkiezing van den Regent. Plunderingen door
de " A.ssociation Nationale;„.

25 Februari
24 Februari. Surlet de Chokier Regent. blz. 8.
Aanstelling van den Regent. blz.10. — Ontslag van het Voor,
loopig Bewind. blz: 11. ---,- 26 Februari. Eerste ministerie van
den Regent. blz. 11. --•-• 27 Febrruari. Vlucht van De Potter..
blz. 12. -- Terugroeping van de Celles, gezant van het Voor- •
loopig Bewind te Parys. blz. 12. -7- 3 Maart. De eerste kieswet. 'blz. 14 — Maart Aankomst van gen. Relliard,, agent
deri Fransche reigeering. blz. 15. 6 Maart. Het Congres
geschol st. blz. 16. — 10 Maart: Proclamatie aan Luxemburg:
blz. 16 — De Fransche partij stelt verdeeling van .België
voor. blz. 17. Pogingen der Belgische reigeering om de
toestemming van Louis•Philippe te verkrijgen. blz. 113:•
Anarchie.. Economische crisis: blz. 20. — Ontslag van het eerste ministerie van den Regent. Nieuwe 'poging der orangisten. •
blz. 2L — 23 Maart Tweede ministerie van dén Regent. blz.
22. — Ch. Rogier aan de. Openbare. Veiligheid. blz. '-22. -Gendebien. sticht de « Association Nationale Beige». blz 23:
Ondersteund door de Fransche « Association Nationale'».
De ASsoblz. 23: -- Ondersteund door den regent. blz. 24.
ciation steunt op de volksellende. blz. 25. .1=- Elbe de Association de plunderingen voorbereidde. blz. 25. — 23 Kaart.
•
Eerste openbare vergadering der Association. blz. 27. -Maart. Tweede .vergadering der Association. blz. 27. -- Dictatuur van GendebIen. blz. 28. — Plannen der orangisten. blz.
•9. — Voorwendsel der eerste plunderingen. blz. 29. -- 25(
Maart, Gendebien bedreigt den regent en den bévelheliber
.der bui gerwacht. blz. 30.. — 26 Maart. Eerste onlusten.
31". — 27 Maart. Plundering del'»drukketij « re Vrai Patriote"»
en van het huis van adv. Spinnael. blz. 32. — 28 Matairt.
Eed van d'Hoogvorst. blz. 32: — Plundering Wij Mahieu-Mbe--
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remans. blz. 32., - 29. Maart. Nog plunderingen. blz. 33.
28.29 Maart. Wanordelijkheden en plunderingen te Luik. • blz.
34. - Einde .Maart. Wanordelijkheden en plunderingen te
Antwelpen. blz. 34. - 4 April. Onlusten ter Gent. blz. 35".
6 April. Verdere onlusten. blz. 36. - Afkeuring. blz. 36. -Oorlogstoebereidsels. blz. 38. -.- Het opperbevel aangeboden
aan gen. tamarque. blz. 38.. - De « helsche compagnie » van
.Bernier de Valanthiennes. blz. 38. - 12 April. Voorstel tot
ontbinding van liet Congres. blz. 42. - Verworpen. blz. 44
- 13 April. Ministerieele verantwoordelijkheid en jury. blz..
44. - 14. April. Verdaging. blz. 45.

itoorpsuic vm
Verkiezing van Leopold von Sachsen-Coburg-Saalfeld
tot koning van België,
23( Mei. Opstand te Namen. blz. 49. - De houdfng der
Mogendheden. blz. 49. - Louis-Philippe steunt de -candidatuur van Leopold Von Sachsen-Coburg uit vrees voor een
Republiek. blz. 51. - 24 April. Antwoord van prins Leopold;
blz. 52. - Onderhoud met Palinerston. blz. 53; - De indruk
in Frankrijk. blz. 54. - Houding van Talleyrand. blz. 51.. Fransche kuiperijen. blz. 54. •- Protokor van 21' Meis 1831.
Aankoopi van Luxemburg. blz. 55. - De kandidatuur van
Leopolc, in België. blz. 57. - Tweede voorwaardelijke opzegging van den wapenstilstand. 6 Juni 1831 blz. 61. :Protocol van 8 Juni 1831. Bevestiging van vroeger genomen
besluiten en terugroeping van Ponsonby en Belliard. blz. 5f.
- De list van Nothomb. blz. 62. - Afbreken der betrekkingen met België. blz. 62. - Derde voorwaardelijke opzegging
van den wapenstilstand door Willem 1 22 Juni 1831). bIz.
64. - Protokol van 26 Juni 1831. Voorloopige Vredesvoorwaarden. blz. 65. - Nieuw voorstel tot annexatie van Bier
gië. blz. 67: - De XVIII Artikelen aangenomen door het
Congres. blz. 68. - De XVIII. Artikelen door Willem I verworpen . Vierde voorwaardelijke opzegging van den wapenstilstand (12 Juli). blz. 69. - Prins Leopold von SachenCoburg zweert 'trouw aan de grondwet (n Mi). blz. 71. -290
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Nieuwe poging tot annexatie van België" (einde SuIi). blz. 72".
— De Fransche reigeering kondigt de slechting der Belgische
vestingen aan. blz 72. --- Protokol van 25 Juli 1831, voorstellende het sluiten van een eindverdrag. blz. 74.

HOOFDSTUK IX

De Belgische "catastrophei„ van Augustus 1831. Nederlagen
bij Hasselt en Leuven. Eerste Fransc.h.e- tusschenkomst.
gpágging van den .v‘apenstilstand. blz. 79.. — De prijs van
Frankrijk's hulp. blz. 84. — Verkrachting van de grondwet
blz. 86. -- 4 Augustus. Louis-Philippe belooft zijn steun: bit
86. — Beroep op Engelsche tusschenkomst. bIz. 90. — Fran
sche oorlogsm.aatregels. blz. 90. — GetalsterIte van -het Ne.
derlandsche leger. blz. 92. — Getalsterkte van 'het BéIgische
leger, blz. 93. — Generaal Daine. blz. 94. — Generaal de
Tiecken de Terhove. blz. 94. — Doelwit van het Nederland-•
sche leger. blz. 95. — Aanval tegen het Scheldeleger, blz. 99:,
-- De valsche voorstelling door Leopold I. blz..103: "Bij=
zonderheden betreffende het Belgisch verraad van 12 Augustus 1831. blz. 104. — 13 Augustus. Overgave van Leuven. blz..
110. — Terugtocht van het Noord-Nederlandsche leger. blz.
111. — Verraad. blz. 112.
Ontreddering. blz. 113.
Militaire
suzereiniteit van Frankrijk over België. blz. 114.

HOOFDSTUK X

De Fransche hulp. Indruk op de Conferentie te Londen.
Voorstellen van Frankrijk om België te verdeden.
9 Augustus. De Franschen rukken België binnen teaen dat
wil van Leopold I. blz.. 120. — Het nieuws te 1:ouden. blz.
120. — Voorstel van den Franschen, gezant •tot verdeeling
van België (11 Augustus 1831). blz. 121. -- Voorstel van de
regeering om een deel van België in te palmen (Aligustus
1831). blz. 122" -- De Fransche regeering eischt de slechting
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der Belgische vestingen. blz. 123. - Frankrijk wil een leger
Jan 30.000 man in België behouden. blz.125. - De Conferentie
eischt het terugtrekken van alle Fransche troepen. blz. 126.
Protokol van 14 Oktober 1831; tractaat der XXIV Artikelen. blz. 131. - Verdrag van 15 November 1831. blz. In
Ontmanteling Van Belgische vestingen (14 December 183f.
blz. 138. - Voorstel der Fransche reeeering tot annexatie
van Philippeville en lVfariemhourg. December 1831. blz. 139.
- Uitwisseling der bekrachtiging van het verdrag van 15
November 1831 (31' Jan., 18 April, 4 Kei 1832). blz. M.
.

13COOPDSTUIC XI

fruwellik van Leopold I. De Conferentie le Londen onderbroken. Inname van de citadel Van Antwerpen.

Onderhandelingen over het huwelijk van Leopold I met
prinses Louisa van Orleans. Samenkomst te Compiègne (28
Mei 1832). blz. 145. -- Voltrekking van het huwelijk. Verhooging van Fran.krijk's invloed in België .(9 Augustus 1832): blz.
146. - Verder verloop, der Conferentie. "blz. 146. -- Zitting
van 1 October 1832. blz. 154. :--- 'Onderhandelingen over .een.
tweede tusschenkomst van het Fransche -leger in België. blz."
156. -- Traktaat van .22- October 1832 lusschen Engeland en
Frankrijk. blz. 1591 - Houding. der Noorderregeeringen.- blz.
• 16.0. - De Belgische regeeting vraagt officieéi het zenden.
van een Fransch leger in België. Overeenkomst van 10. November 1832. blz. 163. - Fransche overheersching in België. De Fransch-Belgische Staat. .blz. 164. - De Franschen
willen Antwerpen bezetten. blz. 166. - De beiegeringswerken
begonnen. blz. 166. Opéisching van de citadel (30--Novemter). blz. 167. -- Overgaat van de Citadel (23- December,
1832). blz. 173. - De citadel in handen gesteld, van de Belgische militaire overheid (31r December 1832). blz. 175". Bevestiging van den Franschen invloed in BeIgié... blz. 175'.
- Wapenstilstand tusséhen heide .deelen der -Nederlanden
.(21 Hei 1833). blz. 177.
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HOOFDSTUK X11

De Vlaainsche tegenstand gebroken na de
troonbeklimming • van Leopold 1.

Verdrukkingsrnaatregelen tegen Vlaanderen. blz. 181. De maatregels op taalgebied. blz. 182. -- Gent. blz.. 185. Samenstelling der Dranjepartil. blz. 186. ---- Organisatie bfz.
189.- - Onderrichtingen aan de 'Orangisten. blz. 190. -- October 1831. Toelating tot huiszoekingen. blz..191. Wet op
de verdachten.. blz. 191. - 21 October. De staat van beleg
te Gent. blz. 194. - 22 October. Koninklijke goedkeuring.
blz. 195. - 7 November. Protest van den Gentschen Regentiew
raad. blz.. 195. - 23 October 1831. Antwerpen in staat van
beleg. blz. 201: 16 November. Onwettige omzendbrief van.
Rogier. blz. 203. - 'Voorbereidingen te Luik. blz. 203.
Betrekkingen met Frankrijk. blz. 204. - De openbiáre meening in Vlaanderen. blz. 204; - 11 Januari 1832-. Dé koning
te Gent. blz. 206. - 14 Januari. Aanhouding van den uitgever
van e. Le Messager .de Gand ». blz. 206. - 17 Januari. PersVrijheid opgeheven te Gent door NielIon. blz. .207. -- 20 Januari. Interpellatie van Alex. Gendebien. blz. 209. -- 22
Januari. Nieuw besluit yan Niellon. blz. 209. - 25- Januari.
.Veroordeeling van Steven. blz. 211. - 21" Februari. Aanhou
ding van- J.. Fr.Bredael. blz. 217.. - Uitwijzing van ingenieur.
J. Dixon. blz. 218. - 19 April. Nieuwe aanslag op eigendom
en personen blz. 220. - Morel in Dien Haag. blz. 221.- Oproer te Gent, Antwerpen en elders. blz. 222. 28 September. De eerevaandels. blz. 224. - Aanhouding van Claessens. blz. 226. - 15 October. Aanhouding van. j. Van der
Sebrieck. blz.- -226. - 13 November. Aanhouding van den
advo.kaat-fiscaal Claessens. blz. 227. - 30 januari 1833. Vrij:spraak. van Van der Schrieck, Claessens en Dodd. blz. 230.
- Politiecommissaris te Gent afgesteld. blz. 230. - Herinrichting der partij. blz. 232. - Inschrijving-voor ChasSé. blz.
128. -- 9' October. Onlusken .tet Brusgel. Mi.. 234: -- 34 Februari 1833. Aanslag op de persvrijheid.* blz. 235. - Wanor-;
_delijkheden in leger en burgerwacht. blz. 238. - Ellende der
burgerwachten. blz. 241. - Separatische neigingen in Wallonië. blz. 243.
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HOOFDSTUK XIII

Het Verdrag van 1839.

Voorstel tot een handelsverdrag met Frankrijk. ba. 257.
Frankrijks voorstel tot het sluiten van een tolverbond
met België. blz. 259. — Moeilijkheden met Oostehrijk en
Pruisen. blz. 260. — Pogingen van Willem T. blz. 261. — De
toestand. blz. 264. — Houding van B'elgié. blz. 265. — Hoiiding
der bevolking. blz. 267. — Strassen. blz. 268. — Moties der
provincieraden. blz. 272. ---- Eerste besprekingen. blz. 272.
De schuldregeling. blz. 272. — De troonrede. blz. 275. — Georganiseerde tegenstand. blz. 276. — Fransche tusschenkomst
blz. 277. -- Nieuwe voorstellen. blz. 281. — Houding van het
ministerie. blz. 282 — Ontslag van het ministerie. blz. 284.,
België's bewapening. blz. 285. — Generaal Skrynecki. bIz.
286. — Dé Bélgische Kamers. blz. 286. — Fret verdrag geteekencl. blz. 287. — Ratificatie. blz. 287. — Brepalingen. blz.
288. — Heropleven. blz. O.
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Uitgaven J. LANNO0 THIELT
Albrecht Rodenbach, Gedichten , eerste volledige uitgave bezorgd'
door Ferdinand Rodenbach en ingeleid door Cyriel Verschaeve; uitgegeven in 2 deelen ter gelegenheid van 's dichters vijftigjarig afsterven (1880-1930).
Ingenaaid 30.—
Gebonden 50.—
A. Rodenbach, G udrun, spel in 5 bedrijven, (3e uitgave), albumformaat ; met 11 platen en omslagteekening van Jos. Speybroeck.
(9 h., 4 d., bijrollen).
20.—
L. ' Dosfel, V erz a m el d Werk, 6 deelen van minstens 300 blz..,
verzameld door zijn vrouw onder toezicht van Dr Jul. Persijn,
met omslagteekening van Joz en verscheidene portretten.
. Inschrijvingsprijs. Ingenaaid 120.—
Gekartonneerd 168.—
L. Dosfel, Kath. Activistisch Verweerschrift .(2e uitgave).
L.Dosfel, Schets eener Geschiedenis der Kath. Vl.
Studentenbeweging.
• 10.—
L. Dosfel, 1 1 Julirede.
.2.00
L. Dosfel, Levensgrootheid (3e uitgave).
2.50
L. Dosfel, Vlaamsch Gewetensonderzoek, voordracht
met inleiding van I. Oorda (2e uitgave).
2.00.
L. Dosfel«, Vriendschap, novelle, (3e uitgave)
4.—
Dan. Corkery, De Honden van Banb a, verhalen uit den Ierschen strijd, vertaald door L. en Ang. Dosfel-Tysmans.
14.—
L. Walsh, Mijmeringen b ij Schemertijd, Iersche schetsen
uit Gortnanan, vertaald door L. en Ang. Dosfel-Tysmans.
8.—
L. Walsh, D e Na aste Ma al, roman, uit den lerschen strijd,
vertaald door L. en Ang. Dosfel-Tysmans, met omslagteekening
van Jos.. Speybrouck.
12.—
Flor. Montgomery, Y er k ee r d Beo or deel d, vertaald door
Lodewijk en Angela Dosfel-Tysmans.
7.50
O'Flanders, norbertijn, D e Ziel v an Ierland, Iersche vroomheid en heldenmoed, met voorwoord van Edw. Vermeulen. 14.—
Boerengeneraal Christiaan de Wet, De S tr ij d tus s.c hen Boer
e n Br i t, met illustraties en twee kaarten (25e druk). Ing. 22.—
Gebonden 30.—
Pater Petrus-Baptista De Meyer, o. f. m., Zijn eerste Roeping, of
de roman van een Kajuitsjongen. (geïllustreerd)
10.—

René De Clercq, Een Wijnavond bij Dr Aldegraaf,
satirisch verhaal.
Ingenaaid 18.—
Gebonden 26.—
Filibert van Haverbeke, De Jacht n aar 't Geluk, roman 20.—
Arth. Coussens, Penne trekken uit Ierland. 10.-Seumas Mac Manus, Zonnesch ij n, lersche vertellingen vertaald door Arth: Coussens.
8.—
P. A. Sheehan, De Graven te Kilm orna, roman uit den
lerschen strijd, vertaald door Arth. Coussens. Ingenaaid : 20.—
Gebonden : 28.—
Th. Vander Schelden, Katholicisme en Nationalisme.
L. aeman, Handboek der Vl.-Nationale Geschie, 10—
denis.
L. Deman, Beknopte geschiedenis van Zuid-Afrika met een
kaart.
10.—
Pleimion Naibh, Zannekin en de Vrijheidsstrijd van
het Kustland van 1323-1328.
Ingenaaid 20.
Gebonden
De- seer scone Historie ofte Geschiedenisse der
vrome Yeesten ende vroede Gesegden. der Catievige Schriftuere, die men noemet de Vl.
V1 agge (Viaggeboek), per capitulen inghedeelt ten omineusen
ghetale van XIII ende besluetende met ene lyste van Erghernisse.
Opgheluystert met chierlike figueren ende met den throniën van
_diverse scryvers. 1060 bladzijden. 80.
Benige exemplaren gebonden 100.—
M. Dalen, Waarom Nationalist z ij n ? (Eene inleiding tot
.het Vlaamsch-nationalisme).
Cyr.Verschaeve, Twee Vlaamsche Voordrachten (land2.-dagen te Ghistel en te Hasselt).
S. T. Rijder, L a Fl andre Opprimée, la lourde responsabilité du gouvernement beige vis-á-vis de la Flandre.
. Lod. Scheltjens, Mottige Wa n.n e s , verhaal uit het Vlaamsche
14.—
• dorpsleven, met talrijke illustraties van F. De Block.
•Isidoor van Beugem, Albert Saver ij s, een studie over den
schilder en An werk. Uitgave in albamformaat met 40 reproducties.
Ingenaaid 32.50
isidoor van Beugem, D omien Ingels, een studie overden.
beeldhOuwer en zijn werk: Uitgave in albumformaat met 60 reproducties. Ingenaaid 40.—
Gebonden 50.—

Isidoor van Beugem, Uit Vlaanderens Kunsthalle, een
studie over 15 schilders en beeldhouwers. Uitgave in albumformaat
met 80 reproducties. Ingenaaid 4O.—
Gebonden en gehandteekend 50.—

Werken van Prof. Dr Frans Daels
Voor Moeder en Zuigeling, Oe uitgave), met 113 afbeeldingen.
lie tot 20e duizendtal.
14.—
Operatieve Verloskunde. Met 118 afbeeldingen.
24.—
Beginselen der practische Verloskunde.
2 deelen, met 410 afb., elk 42.-Voor onze Jongens, (geslachtelijke voorlichting voor jonge lieden, vooral voor degenen die hun legerdienst moeten beginnen). 3.50
Voor m ij n Volk in Nood I, geïllustreerd, gewone uitg. 6.—
Voor m ij n Volk in Nood II, prachtuitgave, geïll. 15.--

De volledige werken van Edward Vermeulen
(Warden Oom)

Uitgave onder omslagteekening van Jos. Speybrouck. — In de-ze
reeks zijn reeds de volgende werken verschenen :
Nr 5. De Zw arte Pokken, roman, (3euitg). Ingenaaid 18.7--Op esparato, gebonden 28.-4.
Nr 9. Grepen uit ,Aardig Menschenleven, schetsen.
Ingenaaid 15.—
Ingenaaid 18.—
Nr 15. De Vracht, roman.
op hollandsch papier, gebonden 28.—
Nr 16. De Zotte van 't Abeelenhof, roman. Ing. 18.—
Op esparato, gebonden 28.—
Ingenaaid 18.—
Nr.17. Het Betooverd Hof,-roman.
Op esparato, gebonden 28.—
Ingenaaid 18.—
Nr 18. Verstervend Ras, roman.
Op esparato, gebonden 28.—
Al de werken van Warden Oom zullen in deze reeks verscnijnen.
In den vorigen druk is bij ons. ook te verkrijgen :
12,-T rim ar ds, roman, (2e uitgave).
Caïn's Zonde, roman, (2. uitgave).

•

Onze volledige Fondscataloog wordt .
steeds op aanvraag gratis toegezonden

Drukkerij J. 1,..ánnoo, 9e W. i514, Thielt.

Verschenen bij de uitgeverij
Excelsior, Zandstr. Brugge

De Ziekte aan
de Zenne
door P. Van Overzee.
Een historische bijdrage tot het Nationaliteitenvraagstuk in het
Koninkrijk België.
Prijs : 25 fr.
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BIBLIOGR.APHIE
A -- OFFICIEELE STUKKEN
— Bulletin officiel
— Histoire parlementaire du itraité de paix cu 19 avril 1839 entre
la Belgique et la Hollands
— Mirror of Parliament
— Moniteur beige .
— Moniteur universel
— Nederlandsche Staatscourant
— Papers relative to the affairs of Belgium. Protocoles of the
Conference held at London
— Reeeuil die pièces diplomatiques relatif aux affaires de la
Hollande et de la Belgique en 1830 egt 1831
Colenbrander — Gedenkstukken -der algemeene geschiedenis van
Nederlankl! van 1795 tot 1840.
Huyttens — Discussions du Congrès National de Belgique.
Limburg-Stirum (Th. graaf van) — Volledig versl:àg van het verhandelide in de buitengewone zittijd der Tweede Kamer der StatenGeneraal en verzameling van al de axlvijzen uitgebracht, betreffende
de Koninklijke Bomschap van 13 September 1830.
Martens (die) --- Nouveau recu.e;il de traités, d' alli'a-ncee, de paix, de
trrve, de neutralité etc., des puissances et tiats die 1'Europe depuis
1761 jusqu' présentt.
Noordgiek J.J.F. — Verslag der handelingen van ede Staten-Generaal,
-

•

,

1829-1830:

Stevens P.J. -- Procès verbal des séances de la Commmission Consultative, rédigé par le secrétaire (Revue de Belgique 1896).
Terlinden — La révolution beige racontée par les affiches.
Van Zuylen — Memorandum van den baron van Zuylen de Nyevelt,
betrekkelijk zijn diplomatische verrichtingen in Juni, Juli en Augustuus 1831 als mede-plenipotentiaris ter Lonidensche Conferentie.
E — GEDENKSCHRIFTEN EN BRIEFWISSELING
B'roglie (Duc de) — Souvenirs.
Buffin (Cam. baron de) — Documents inédits .sur la révolutionbeige,
Buffin (Cam. baron de) — Mémoires et docum^ents inédita sur la r^évo►lution beige, ot la campagne de dix jours.
Caplaumont (Général, comte - de) — Mémoires.
Collln de Pouhon, bourgmestre de Spa — Memoires et anecdotes à ma

5

connaissance depuis ma jeninesse, et fout ce qui arriva à Spa dlepuis
mon arrivée en l'an •III.
(iruyplants (colonel,) — Souvenirs d'urn volontaire de 1830.

De Potter — Souvenirs personnels 1828-1839, avec pièces à l'appui.
Dixon J. — Mon exil.
Fredericq P. — Een brief van J.F. Wiill-ems aan Minister van Maanen
(Tijdschrift van het Willems
,. 1901) .
Fréson Armwand — Souvenirs personnels (1824-1841) ot correspondanee diplomatique de Lebeau, pubiliés avec une préface hist^orique.
t*uizot -- Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps.
Metternich — Mémoires, tkcurments et écrits divers, publiés par le
prince Richard de Metternich.
,

Niellon — Histoire des évènemenrts ot des conspiiations orangistes de
la révolution en Belgique de 1830 à 1833, r&ligée d'après les mémoires

du général Niellon.
Stoekmar (Chr. Fr. von) — Denkwurdigheiten aus seinen Papieren,
zusammengestellt von Ernst, Freiherr von Stoekmar.
Talleyrand (prince de) -- Mémoires.
Van - der Meere . (général comte) — Mémoires.
Vlnet — Mémoires du général Belliarrrd, receuiillie elt mis' en, ordre.
C --- ANDERE SCHRIFTEN VAN TIJDGENOOTEN
— Bataille ou receuil des évènemenrts de Bruxelles et d'Anvers,
pendant les mémorables journées de 1830
— La Belgique en 1830, ou documents pour - servir , l'histoire de
zon insurrection
— Esquisses +hietoriques de la révolution de la Belgique en '1830
Bartels A. — Les Flandres et la révolution .beige.
Bartels A. — Documents historiques sur la ílévolution beige.
Booms (général P.G.) — Le 12 aoít et la campagne de dfix jours,
'propos des « conspitrations militaires die 1831 » par A. Eenens.
Bïjlandt^(W. grave van) commissaris van Zuld4Brabant — Verhaal van
het oproer te Brussel.
Constant de Rebecque (Gén. de) — Le Prince d'Orange et aon chef
d'état major pendant la journée du 12 aoflt 1831, 'd^après des documents
inédits
Durand — Dix jours de campagne, ou la Hollande en 1831.
Failly (baron de) — Mémoire explicatif.
Eenens A. M. — Documents histariques sur 1'origine du royaumme de
Beigique ; les conspirations militaires en 1831.
Eenens A.M. — Réponse au général Booms.
Eenens A.M. — Réponse au génér-al Constant de Rebecque.
-

6

Halen (don Juan van) — Les quatre journées die Bruxelles.
Hessels (major d'artillerle) -- Précis desa opéraatians mi^Ji^taiwies pendant les mbmarables journées de Septernbre 1830 et dans - la campagne
qui s'en suivit.
Mysochlorate — La visie re(belle ou les Belges au tribunal de 1'Europe.
Pouhon (de), mandataire des négociants et propriétaires des marchandises brdlées "dans l'entrep$t Des indemniités egt spécialement de
celles des marchandises brflées dans l'entrepbt lare du bombaal ment
en octobre 1830,
Société centrale des décorés de la Croix de Fer — Liste nominative des
eitoyens dtcorés die la Croix de Fer, publiiée d'après le Moniteur par les
soms -de....

Stassart (baron de) — GEuvres diversen.
Van der Smissen, gén. d'artillerle (baron) — Mémoire justificatilf (Re-

vue de Belgigne 1896).
Wargny (de) — Esquisses historiques de la Révolution de Belgique.
Wargny (de) — Suppplément aux esquisses historiques de la Révolution
de °Belgi.que.
D

—

LEVENSBESCHRIJVINGEN

— Bibliage aphiie des hommes de la rév lu.tion; Humble allocution b,
nos hammes d'état, par un Belge qui a pris la révolution au sérieux.
-

Alvin — Novice biographique sur Engelspach (Aoademie royale de Belgi que . - Biographie nationale).
Bosscha J. — Leven van Willem II, koning der Nederlanden.
Bulwer Lytton -- Life otf John Henri Temple, viscount Palmerston
Cort! et Buffin — Léopold I, oracle de l'Europe.
,

Distailles — Ch. Rogier d'après des documents inédlit+s.

Juste Th. — Alexandre Gendebien.
Juste Th. — Charles Rogier.
Juste Th. — .Joseph Lebeau.
Juste Th. — Le baron de Gerlache.
Jaste Th. — Le comte de Mérode.
Juste Th. — Le comte die Muelenaere.
Juste Th. — Le comte Le Han.
Juste Th. — Léopold I et Léopold II.
Juste Th. — Surlet dle Chokier.
Juste Th. — Sylvain van de Weer.
Larolére (de) i-- Panthéon militaire beige.
Lichtervelde (comte de) — Léopold. I et la forination de la Belgique
-

contemporaine.
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Van der Aa .— Biographisch woordenboek der Nederlanden, voortgezet.
door R. Van Hardewijk en Dr. Schotel.
von Arneth — Johann,, Preiherr von Wessenberg.
E — ALGEMEENE WERKEN
Bauanont-Vassy (de) — Histoire dies étwts européens depuis le Congrès
de Vienne. Belgique et Hollande.
Bavay (Ch, de) — La révolution beige.
Bécourt (Ch. de) — La Belgique et la Révolution de JuIllet.
Blanc L. --- Histoirle de dix ans.
Bosch A.d, greffier de la haute Cour militaire -- Droit Pénal et
discipline militaire.
Bosscha J. — Neerlands heldendaden, te lande, van de vroegste t1jden
tot op onze dagen.
Broglie (duc de) — Le dernier► biesxfait de la monarchie ; la neatraii=
té beige (Revue des Deux Mondes, 1899-1900)
Carlier — Talleyrand et la Belgique (Revue de Belgique 1891).
Catholique beige (nu) — La révolution ver gée.
Charpiny — Les combattants volontaires de 1830 dovant l'histo re.
Claeys Pr. —. Mémorital de la ville de Gand.
Colenbrander — De Belgische Omwenteling.
Cuvelier A. (major d'infabterie) — Hlstorique- des hataillons de tirailleurs francs en Belgique.
De Bosch Kamper — De staatkundige geschiedenis van Nederland na
1830.
De Decker J. — Die Flamische Bewegung im ollgemeinen (Volk und
Rei:ch, Nov. 1927) .
d'Haussonvllle — Histoire de la politique extfrieure du gouvernement
frangais (1830-1848).
De Lanlnoy — Les origines diplomatiques de l'indépendance beige; La
conf é rent e de Londres.
De Ridder A. — His►toFre diplomatique du trai'té de 1839.
Destanberg — Gent sedert 1831.
Dubois — Essais et notices.
Fris V. — Vlaamsch Belgie.
t*e lache (baron de) — Higtoire du royaume des Pays-Bas depuis 1814
jnasqu'à 1830.
Granville Stopleton — Intervention and non-Intervention or the fo=
reign poiicy of great Britain filom 1790 till 1865.
Ooblet d'Aviella — Des cinq graades puissances dans leure rapports
politiques et militaires avec la Bel'gique.
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Hallo F. J. — Staat en geschiedkundig overzicht van de belgische Omwenteli,ng in 1830.
Hallo F. J. — Staatkundi.ge handelingen van de Londeneche Conferentie in de zaken van Holland en Belgie :ter oorzake van den belgischen
opstand in 1830-1831.
Hillebrand H. — Geschichte Franchreichs von der Thronbesteigung
Louis-Philippe's bis, zum Falle Napo,leons III.
Hameliu►s P. — Le mouvement flam,and.
Huybrechts P. A., officier supérieur — Histoire politique et militaire
de la Belgiquè en 1830-11831.
Juste -Th. — L'électáon► de Léopold. I.
Juste Th. — Lettre à Ch. De Bavay.
Juste Th. — Hiistoire de Belgique.
Juste Th. — Histoire di Congrès nation)al de Belgique <>u la fondation
de la nationalité beige.
Juste Th. — La révolution beige de 1830.
Juste Th. — Notes historiques et biographiques.
Kerkhoven de Denterghem (de) — Les prélli nin aires de la révolution
beige en 1830 (Revue de Belgique 1896) .
Lavallée — Les frontièree de .la France.
Lavallée — Histoire des Francais.
Leutre (de) — Histoire de la révolution beige.
Moantalivet — Dix-buit années de gouvernement parlementaire.
Nothomb J.B. — E. sai histori+que et politique sur la révolution beige.
Nys — Etudes de droit international, deuxième série.
Olivier Em. — L'empire libéral.
Pallain — L'ammbassadoe de Talleyrand à Lon-dres.
Poplimont — La Belgique depuis 1830.
Poullet Pr. — Relations inédites sur lies débuts de la révolution beige
en 1830 (Revue générale 1897)
Prayon van Zuylen — De belgische taalwetten.
Richemond (chevvalier de) — Campagne de 1832 en Belgiqu.e!
Ryel-andt L. - La révolution r ie 1830 à Bruges (Annal+es die la Société
d'Emulation à Bruges, 1905).
Sorel — L'Eunope et la révolution francaise.
Spencer Walpole — History of England.
Terlinden — Guillaume I et I'Eglise catholique en 'Belgiqueø
Terlinden, De Ridder etc. — Histoire de la Belgique contemporaine.
Thonissen — La Belgique sous 'le règne de Léopold I.
Thureau Dangin — Histoire .de la monarchie de Juillet.
van den Bogaerde van ten Brugge -- Essai sur i'irnporttanee di com,

.

-

-

,

-

9

merce, de la naviagation et de 1'indust^riee dans les provinces formant le
royaume dies Pays-Bas.
Van der Kemp — Maestrichts belegstaat van 1830-1831.
Van der Kemp — De belgische omwenteling in Luik en Limburg.
Van Kalken — Histoire du royaume des Pays-Bae et de la r ►évolution
beige de -1830.
van Kalken, — La Belgi•que et la France en ' 1830.
White Ch. -- The Belgic Revolution.
Willems L. — Over twee anti-vlaamsche brieven toegeschreven aan mi
nister Rogier (Verslagen en., Medddeelingen der Koninklijke Vlaamsche
Academie, 1902 bl. 53) .
— Grande Encyclopedie de Paris.
— De la défense nationale et dii danger de m,aintenir des officiers
étrangers dans l'armée beige.

F

—

KRANTEN

Orangisten — Amstérdamsche Courant.
-- Journal d°Anvers et de la Province.
— Joux ial de Gand.
— Le Knout.
— Le Lynx.
— Le Messager de Gand.
Patriotten -- Le Beige.
— Le Courri-er beige.
— Le Courrirer de la Meuse.
— Le Courrier des Pays-tBas.
— L'Emancipartion.
Le Journal de la Province die Liége.
— Le Journal des Flanidres.
— Le Journal de Verviers.
— Le Libéral.
-- L'Union beige.
— Le Vrai Patriote.
•

Andere Kranten — Journal de Bruxelles (1859).
-- La Liberté (1867).
— La Gazette de Liége (1886) .
— Journal des scienees militaires.
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NOTAS BIJ DE INLEIDING EN HOOFDS'I'i; K 1
(1) aangehaald door Pouflet: Relations inédites sur la révolu,tion beige
(Revue générale 1897, bl. 610) .
,2) bij Poullet Relations inédiltes (Revue générale 18'79,bl. 610).
(3) Over den invloed der geestelijkheid op de revolutionnaire gezindheid in Vlaanderen is veel te zeggen. - Ziehier een kenschetsend uittreksel uit een d^épêche van Bertin de Vaux, fransche gezant un den Haag,
aan Molé (13 Oct. 1830). Het geldt een samenspraak met Verstolk van
Soelen :
« J'ai je'té quelques mots sur le clergé catholique, on 1'a pslutSt justifié
qu'accusé. Quelques curés auraient été imprudents. Cette opinion qui est
en opposi.tion avec celle •cie tous les habitants et avec la véri té, m'a fort
étonné. Non seulement l'action des prê-tres a été immense en Belgique
(lees : in Vlaanderen) ; mais celle même kilo nonce Capaecini sur les prétres a été immense en Belgique». (Colenbrander, gedenkstukken, X, 2 bi.
(42) De beschuldiging tegen Capaccini is onwaar, zooals de berichten
van den en.gelschen gezant bewijzen.
Een ander bericht uit Brussel verzonden door La Moussaye aan Molé,
(5-6 Sept. 1830) spreekt even duidelijk : « Le clergé dont 1'influence est
immense, l'avait (la réunion à, -la, France) un moment recherchée, mais
depuis les évènements du muis Icie jui:llet, il s'y montere très contraire»
(Colenbrander, gedenkstukken X, 2, Nr 13, bl. 11), en dit is voor hem een
der doorslaande redenen, waarom de fransche kleuren in zoo korten tijd
ck or de brabandsche vervangen waren, . en La Moussaye kon het best weten : Van hem schreef de deensche. gezant Seltby aan Schimmelman (27
Maart 1830) : «Jusqu'ici je rep.oussais tout soupeon de relations entre le
gouvernement francaiis et l'gpposition (de Belgen) dans ce p,ays-ci ;
maintenant ma défiance est excitée par le fait des liaisons dans lJes.queilgs ie chargé d'affaires de S. M. Très Catholique s'est jelté à tête baissée'
avec des hammes que, j'en suis_ oftr, il connaissait rà peine et avec lesquele le second secrétaire, parti d'i^ci avanrt l'arrivée du comte de la Grange, a de son co-té vécu tout l'hiver et durant la crise parlementaire (van
1829) dans une intimité que j'aimerais à expliquer autrement». (Colenbrander, gedenkst. IX, .1, b^I 442). De diplomatische correspondentie
van deze jaren (1828-,I831) is voortdurend met den invloed dei: geestelijkheitd ten voordeele der revolutie bezig: in veel gevallen noemt men
de katholieke partij « le parti-prêtre », en de Mérode geldt als staande
onder den invloed der priesters, ten minste in den beginne. De bisschoppen waren echter niet zoo geziintd : De Haerne., de latere afgevaardigde
-
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aan het Congres, werd -als leeraar der Rethorikakl.a.s in, het Klein Seminarie te Roeselare afgesteld om zijn revolutionnnaire gezindheid (Bartels,
les Flandres et la révolution beige, 400).
(4) Pletinckx.
(5) Ordonnances royales, ook wel « ordonnances de juilllet » geheeten.
(6) Lavalée, Hi,stoire des Francais V, 364-366.
(7) Lavalée, Histoire V, 372-380.
(8) White, Belgic Revolution, I, 163.
(9) Th. Juste, Révolution beige I, 1.
(10) Bartels, Les Flandres, 323.
(11) De Bavay, Révolution 132, 136.
(12)
Juste, Révolution I, 95.
(13) «H.eureux les peuples qui n'en siont pas réduits à une • aussi terribie nécessi-té ! Nous songmes de ce nommbre, la voie légale nous est ouverte
et les lumières, qui vont jaillir des évè•ements actuels, rendent plus
certain que jamais, c'hez nous, le succès d'une opposition légale, paisible
et grave» (De Bavay, Révolution, 133).
(14) Juste, Révolution I., 150 ; White I, 306 v Nothomb, Essai histori.que
44 ; De Potter, Souvenirs personnels I 59, II 257.
(15) « Le National » (rédigé par Thiers, Carrel, Mignet etc.) pn^tendait
que 1a Belgique convenait à la France dans les limites naturellen de l-aquelle elle était placée. La France avait le droit de s'en emparer quand
bon lui s emhlai t. (De Potter, Souvenirs, I, 18.
(16) De Bavay, Révolution 140 ; vgl. De Potter II, 258 ; Carlier, Talleyrand et la Belgique, (Revue de 'Belgique 1891, 131) ; White Revolution
I, 114 ; I, 185 ; II, 327 : « Gendebien était encouuagé dans sa combina;ison
favoriete (la réunion de la Belgique à la France) par La Fayette, Lamarque, de Richemond et les principaux chefs du gparti du mouvement »
vgl. Dépéche van den .deenschen gezant Selby, 27 Maart 1830 (Colenbrander, gedenkstukken IX, 1, 442) . Ook d,épêche van La Moussaye, de
fransche gezant, dd. 9 Maart 1829 ,(Colenbrander, gedenkstukken IX, 1.
148) Notas van Van Maanen (Colenbrander, gedenkstukken IX, 2, 830-831)
(17) Louis Bl-anc, Hist.. de dix ans II, 81. Hij beschrijft de annexionnisten aldus : «Ce partij actif, p assionné, bruyant et ami de I' mprévu, qui ^1
Paris parlait de propagan► e, voulajt qu'on pouussát la France jusqu'au
Rhin, et que Von étendit la main sur La Belgique » (op. cit II, 81).
(18) La Moussaye aan Portalis, 9 Maart 1829 (Colenbrander gedenkstukken IX 1, bl. 148) .
(19) Rapport over de buitenlandsche staatkunde - der Nederlanden, 23
Jan. 1829 (Colenbrander, gedenkstukken IX 2, Nr 235 bl. 448-9).
(20) Wellington aan Aberdeen 13 Sept. 1830 (Colenbrander, gedenkstukken X 1 ; Nr. 15, bl. 14) .
,
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(21) Gendebien aan De Potter (De Potter, Souvenirs I, 123-5) ;. Juste,
révolution II, app. 189 ;. Juste, Gendebien 6,78 ; La Liberté 3 Nov. 1867.
(22) White I, 162, 228, 294 ; vgl. Bosscha, Neerlands heldendaden 1V,574
(23) vgl. White I, 161 en 162: «In short had it depended on their will
Belgium woulk have risen in mals and France would have thrown an
army of occupation info that country. A war of conquest, und er the pretext oef givi.ng liberal institutione, would have been djeclare1, and, those
rich and fertile lands, whene agri:culture, i,nduls ►try, com+meree and the
arts are now rapidly recovering their former splendour, would have been
converted in a theatre of devastation and the most iabject vassclage.
(24) Le due de Broglie, Le diernier bienfait de 1a monarchie. La neutralité bel-ge (Revue des Deux Mondes, 1899-1900, blz. 269).
(25) Discours d'Alex. Gen4e1$en au Congrès, .6. juillet 1831 ; zie Juste,
Alex. Genrde!bien bl. 7 ; Juste, révolution II, 5, 7.
(26) Le 15 avril, les partisans de l'annexion réppandirent à profu;sion
dans les rues de Bruxelles des écrits portant : « Francais : Faites un pas
et la Beiggi-que eet à vous ». On en►tendait de temps en temps les cris de:
Visvent les Francais ! Vive la liberté ! (Juste, Révolution, II, p. 5) cfr.
Schuermans aan Van Maan-en, 12 Aug. 1830 Colenbrander, gedenkstukken
IX 2, 839).
•
(27) Juste. Révolution II, 5.
(28) La poliice des PaysBas exercait une surveillance très active sur
tous les voyageurs venant de France et -conttirôlait tous les p,apiers. Pour
éehapper à vette surveillance, les chefs des soi-disanit patriotes eurent
l'idée de se servi.r de femmes comme courriers, et, g ce à alle une correspondance act.ive :s'échangeai't entre Paris ot Bruxelles (Buffin Méxnoires -et documents inédits, I, 125, nota. — cfr. Juste, Révolution II, 5,
en note) .
(29) Juste, Révolution II, 5-7.
(30) Op. ct. II 12, Juste, Al. Gendebien, 9.
(31) Les 'Be►lges sont convaincus que, réunis aujourd'hui à -la France,
ilbs partageilaient comme autrefois ses destinées en tout et pour tout. (Le
Beige, 25 aollt 1830 ;_ Juste, Révolution II, p, 11) .
Courrier des Pays-Bas, 5 aotlt 1830: Nous apprenons, qu'un des
(32)
memnbres les plus dist.ingués de 1'opposition parlementaire, M. 1e baron
de Sta&sart, qui se trouvait à Paris ldepuis quelques jours, vientt de faire
des &marches pour l'adsnission en ,France de nos exilés.
(33) Courrier des Pays-Bas, 25 Augustus 1830.
(34) Le Belge, 18 aout 1830.
(35) De Potter: Souvenirs I, bl. 109.
(36) Nos bannis ne cessent de recevoiu Les visites et les félicitations de
ce que Paris renfernae de plus honorable. I1s ont pu se convainere à la
-
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dernière soirée du général La Fayotte, que la plupart dies ddpités, organes !de l'opinion victarieuse, s'assac►ient de coeur et ►d'áme à la cause de
l'opposition beige et formenit glos voeux les plus sincères pour son triomphe (Le Couílri.er idee Pays-Bat, _ 27 ao0t ' 1830) .
(37) Journal de Gand, 24 sept. 1830.
(38) Th. Juste, Révoluttion I, 171, 172.
(39) Pesez, Pierre Michel, négociant à Paris : Un des promoteurs dii
mouvement, qui êclata dans la nuit du 25 au 26 aoitt. Liste nominative
des citoyens décorés de la croix de fer. cfr La Bel'gv..que en 1830, 1, 84.
(40) La Beligi,quc en 1830, -I, 84.
(41) De Bavay, pré.,face en blz. 137, 138 ; Juste, lettre é Ch. De Bavay,
17, 12 ; Distailles, Charles Rogier, II, 70,
(42) Juste Révalution, II, p. 12 et 52 : « les contemporaine les mieux
informés Schuerm ans, procureur du Roi et de Wargny, l'auteuii des Esquisses histori►ques de la révolution de la 'Bel.gique, déclarent qu'Lls y
avait des exeitations, des meneurs ot que 1'on vit méme une diLtrïbution d.'argent.
«I1 paralt positif, dit Schuermans,, qu'un club de Paris pirenait dies mesures •et danm;ait des instructions., dankdrie que d réunions de conspirateeurs
à Bruxelles délibéraieint. aussi, M...., chef de parti,, prétaentdhit chez M...,
n'avoir recu que le 25 aoí t même les instructons et les fonds nécessaires
pour comrmencer un mouvement ». « The influx of French subjects into
Brussels is very coneiderable. The di^stribution of money àmongst the lowest orders, continues to he immense (Car'twrigbt aan Wellington, bij
(olenbrander, ger nkstukken X1, •Nr 24 bl. 24-25). Zaoals de ongelsche
diplomaat, naar Brussel als waal ener gestuurd, getuigt, zog spreken
alle gezanten in hun verslagen ; alleen de fransche beweert niets te we,4
tent' en wees de beschuldiging af toen minister Vertolk van Stoelen hem
daarover sprak. (Colenbrander, gedenkstukken X ; de verslagen in de
drie eerste stukken uit. de eerste dagen van den opstand).
(43) White I, bl. 160 cfr. op. ci L I 85, 86 : In iets earnest decire to realise iets assertion c f the Nethe►r1andls being the classic soil of liberty as
welgil as with view of attrracting foreign skill and indusrt.ry, the. utmost
encouragement was ocfered to eárangers of all classes to settle on its
hospital and fertiUe suil. Thus Brussels becnme the rendiez-vous, the rei
p-reeentative assembly of all the disconitent spirits in Europe,. Regicides,
conventionalists, exiled Napoleoniets, proecribed constitutionaliste, per-'
eecuted Oarbonari, orppressed Poles, disgraced Russians, radte-al English
and visionary German students indiwr^imi;nately floeked to the metropolis of Brabant,,.. But if the exiles had strong claim to the humianity and
protection of the governement no claims on the exiles ?.... Was
it not their duty to rempain passilve spectators of all civil dirscussions and
,
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to 'n from ii terfere wi^th the legislative proceedings of a country,
wherre 1 he hard váluntariay sought shelter and from they we,e at liberty to remove whenever they thougt proper ? Was nothing due from them
to the right of ho^spi►tality ani- the calls of gratiitude ? Theiii resiídlence
was nat compuls y, but their inaction was ob ►ligatory.
(44) White I, 160 i de Beaumont-Vassy, p. 6j1.
(45) Le lundi 23 aoüt, les montres de phisi'eurs boutiques à Bruxelles
et no4 ammmnt dans la Rue de la Madeleine, cello des deux Bertrand,
marchand de chapeaux de paille egt du coiffeur Destrée, avaient été couvertes de cocardes tricolores francaises, ide rubans, ddécharpes et d'autres ornements- des trait couleurs de Franse. La Belgique en
1830 ou documents pour servir à a'histai^re de spon insurrection, p. 15)
cfr. op. cue. p. 12. Des rubans et des drapeaux aux trois couleurs avaient
déja paru
(46) Schuersnans, Souvennrs inéditts, v Juste Révoautiion II, 5, 6.
(47) W.• Grave van Bi jiandt, verhaal van het oproer, 'bl. 14 ;white I,
bl. 166 ; Aui1oor aan Van Maanen, 29 Aug. 1830 (Colenbrander, gedenkstukken X4, Nr 45 bl. 64).
(48) Dès les premiers excès, au cris de : A bas (le Roi ! ee m11)aient avec
urne persistance affectée les erffis die : Vi►ve la France ! Vivent les Francais ! Mysochlorate, la vide rebellé ou les Wielges 'au tribunal de
De Beaumout-.Vaste I, G7) .
1'Europe, I. :E3
(49) Esquisses hi{storiqu.es, 10 ; Rapport van De Knyff, 27-29 Aug. 1830
(Colenbrander, gedenkstukken X4 Nr 15, hl. 35).
(50) Bedoeld was Libry-Bagnano, De Beaumont-Va sy I, 67 ;. J. De
Bosch Keruper. De staatkundige geschiedenis van Nederland hl. 720. La
Moussaye aan Molé, 28 Augustus. 1830 (Colenbra7 ader, gedenkstukken X2
Nr1 bi. l).
.

-

(51)

Journ.al d'Anveils et de la province, 27 Augustus 1830.

(52). On pénétre dames la save, on en sart le vin que l'on bolt en chantant le choeur du Solitaire : «Le vin par sa duuce chaleur nous anime
et nous ,po~. (Esquisses historiques) .

(53) « Whilst same ware occupied in devatstating the property, others
in a futurfous state of excitenent or inebriartion sought for Libry, whose
life woulk ineviitably have fallien a sacrifice to their fury, had he not
made his escape at the first ságnal o'f the approaching tumult.
Iet ie superflous to detail the se-ene that ensued; suffice it to say that
....furni.ture, clothee.... and spapers, every article even to the verg staircase was piil-age^d and destroyed. (white I, 178 cfr. Esquissee hist. 11-12)
(54) Esquisses, 10-11. Van Gobbelschroy -aan den Koning, 26 Aug:• 1830.

(Colenbrander, gedenkstukken X4, Nr 8, bl. 30).
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(55) Mysochlorate, La vil-le rebelle ou les Belges au tribunaal de l'Europe II, 393.
(56) Esquisses, 16 ; rapport van De Knijff, 27-9 Augustus. (Colenbran-'
der, gedenkstukken X4 - NN 16 blz. 40) .
(57) White I, 248 en 249.
(58) Van •Byllandty op. cit. 24.
(59) Esquilsses., 14. Schuermans aan Van Maanent' 20 Aug. 1830. (Colen.
brander, gednkstukken X4, Nr 9 bl. 30) .
(60) In zijn « Memoires » verzeker* Feidx Chazaj, dat hij een kolom
van 200-300 man aanvoerde die naar den grodte• Zavel optrok, waar het
verblijf van Van Maanen wad. (Buffin, mémoire+s et documents in& its
•I, 36, 37). Vers 11 heures une bande id'environ 200 hommmes s'était réunie
en face du Palais de Juetice ; elle avait des chefs auxquels elle obéissait
et qui 1'empêchèren't mê e pendant un certain temps die prendre part
au gac de la maison de Libry - Bagnana, lont le bruit parvenait jusqu'au
Palais de Jus►tiee. Vers minwit ceitte bande., après avoi.r brisé les vitree
du Palais de Justitie, se dirigea en suivant la rue de la Paille et le
Granki Sablon, vers l^hAtel du ministère de la ju.stice, situé au cbin du
Petit Sablon et de la rue des Petits Carimeo.
Là,, 11 n'y eut pas un moment d'hésitationn. tont se passpa méthOdU=
quemen.t. Les émeutiers fpénétrèrent par aa fenêtre du concierge,
dans. l'h8^te1 brisant ot saccageant tont ce qui se trouvait sur leur passage ; des meubles et des palpiers furertt transportés sur 1e Petit Saibblon,
ot on y mit le feu. Mais comme cola durait trop langtiempe, un chef cria:
«Mettons Ie feu à 1'hotel !» Unie cinqu.antaine ede piiilards saiisiren ►t des
braandions allumés et s'élancérent dans l'éd ►iflc•e : une longue colonne die
fumée et la lueur des lamm.els -annoncèrent bientót que leurs projets
eriminels n,'avaieat que trop bien réussi-. Les émeutiers rangés sur le
Petit Sablon contempliaient ce spectacle avec jee. Il est pourt-ant fort
probab.le qu'au,cun d'eux ne connaissaui!t le ministre, ni n'avait eu € Tse
plaindre .de lui (Esquisses, 16, 17, cfr. White I, 248, 249) .
(61) V-au Bylandt,, verhaal., 25..
(62) Esquisses, 17, 18.
(63) As the night avanced r the audaeiity of the rioters seemedd to inerease. The whole city presented a rearful and disgusting scene of anar.chy and lawless riot. No one knew where the scene of devastation, would
end . (White, I, .179) .
(64) Esquisses 22, 27. Berigten omtrent den toestand te Brussel. ;(Colenbrander, ge4en1 stukken, X4, Nr 38, bl. 58)
(65) Esquisses 23, 24; 34 ; Van Gobbelschroy aan den koning, den 26
Augustus 1830 (Colenbrander, gedenkstukken, X4 Nr 1,1, hl,. 32) ; Schuermans aan Van Maanen, 27 Aug. 1830 (op. cit. X4, Nr 14 bl. 34) .
-
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(66)

Esquisses, 29.

•

(67) Van Bylandt, op. ci.t. 49.
(68). Peu après,. le drapeau f rancais fut arboré à l'hotel de ville et dans
•plusieurs quartiers de .la ville (Juste, Révolution II, 21; de Gerleche
510 ; de Beaumont-Vassy, 73 ; La Bergi ue en 1830, p. 36 ; White I, 183),.
(69) Juste, Révalution II, 9 ; de Gerlache 610 vgl. Amsterd:amsche
Courant 3 Sept. 1830. Den 31 Augustus 1830 hadden twee leden der Brus
selsch deputatie de eepm:meandant-generaal en de heer Rouppe,, een afzondierlijk onderhoud met de prinsen ; ondier het gesprek en na zijne tevre^den^heid u.irtgedrukt te hebben, zeti-de de prins aan den heer Rouppe :
'< Het strafwetboek is u voorzeker bekend ; gijj draagt onwettige kleuren
in mijn hoofdkwartier, en ik zou u kunnen arresteeren ». Rouppe bracht
tot verontschuldiging in, dat hij de, kleuren droeg der burgerij, welke
hij vertegenwoordigde en O-at de B:rabandsche kleuren aangenomen waren geworden om te voorkomen dat de driekleuiti.ge fransche vlag . zou
worden uitgestoken. (cfr. La grande encyclopêdie de Paris, verbo : Toussainnt marquis de la Mouss aye. — Bosscha, Willem II, 428) .
(70) Esquisses, 28, 31.
(71) " White I, 184.
(72) Akt van beschuldiging van Fontane en Consoorten -- Courrier belge 23 April 1831. Esquisses 33, 34, 35 ; Stfaedler, 27 Augustus 1830 (Buffin, Documen,ts 27) Van Gobbelschroy aan den Koning, 27 Aug. (Colenbrander, gedenkstukken. X4 Nr 16 bl. 41) .
(73) Esquisses 39 ; Remy aan Hofmann 29 Aug. 1830. (Cole)tbronder,
gedenkstukken, X4, Nr 42, bi, 61) .
(74)Van Bylandt, verhaal, 14.
(75) De Stoop aan Van Maanen t 27 Aug. 1830 (Colenbrander, gedenkstukken X4, Nr 18, b1. 44).
(76) «Ce n'ec+t pas t vous .(peuple de Bruxelles-) que 1'on doft attribuer
les excès, qui depuis avant-hier ont répanidu le trouble dans cette ville.
Ils ne penvent être l'ouvrage que
sans nom, étrangers à votre
belle cité,. peut-être :même à 1a Be.l:gáque, ou qui du moina ne méritent
pas cle luis appartenir (Ch. Terlin-den, La Révolution beige r ,con-

,

tée, 13-16).

(77) Buffin,'Docum.ents inédits 34.
(78) Es-quiisses 45.
(79) Van Gobbe-lschroy aan den Koning, 27 Oogst 1830 (Colcnbrmider,
gedenkstukken X 4, Nr 16, bl. 42)
(80) White I, 286 ; Bosselha, Willem II, 422.
(81) «Pleins de conf ante dans la bonté de Votre Majesté et dans sa
justice, les soussignés n'ont député vers vous leurs concitoyens que +pour

acquérir la douce certitude que les maux doet on se plaint seront aussi-
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tot réparés que conus. Ils otit convai^ncus qu'un des meigeurs moyens
pour parvenir a ce but si déMré serait la prompte convócation dis Etats'
G4néraux (Terlinden, La Révohftion par -affiches 22). — Volledige tekst
en handteekens, biij Colenbrander, gedenkstukken X4,,. Nr 41 bL 59).
(82) iL'exécution franche et sincère de la lol fonrdamentale sans - res.
triction ni interprétatiion au profit du pouvoir ; — l'éloignemeint du
ministère Van Maanen ; — la suspension .provisoire die l'abat-age jusqu'i
la prochaine eession des états-généraux ;. -- un nouveau système électo%
ral; établi par une lol oû l'électiou soit plus directe par le peuple ; - Ie
rétablissement du jury — la responeabilité pénale des ministres 4tablie
par une bi ; — une lol qui fixe le ' siège die la HauterCour dans les prom
vinces méridionales ; — la cessation des poursuites intentées a ux écrivains libéraux
1'annulatian de toutes les condamnatione en matière
politique ; — qu'il soit ddsttribuée à tous les ouvriers infortunés du pain
pour subvenir à leurs besoins jusqu' ce qu'ils pulseent reprendre leurs

travaux».
Terlinden : la rëvolution par affiches 24 ;. Van. Gobbelschrooy aan dm
Koning (Colenbrander, gedenkstukken X4, Nr 30, bi. 51) .
(83) These who pretend that there was a general decire for a reunion
with France or even a total separation from Holland, know nothing of.
the state of public feeling at the iperiod... Notwithstandiing the short
triumph of « het gepeupel » and ,the removal of the- royal insignia, there
where no other symptoms of animosity... not even a talk of separation.
The prees and every other organ of public opinion outwardly professen;
a desir for the re-establ ehement of the governement authority, ac companied by such concessieons as were calcul'ated to rally the nation round
the throne (White I, 181, 185, 210).
(84) White, I, 210.
(85) Juste, Révolution II, 28.
(86) Amsterclamsche Courant. Courrier de la Meuse, 1 Sept. 1830.
(87) Juste, Alex. Gendebien 9.
(88) White, I, 232 vlg.
(89) White Í, 234-5 ; Courrier de la Meuse, 31 Aug. 1830
Courrier des Pays-Bas, 3 Sept. 1830.
(90) Courrier de la Meuse, 8 Sept. 1830.
(91) Amsterdamsche Courant, 3 Sept. 1830.
(92) Aznsterdamsche Courant, 1 Sept. 1830.
(93) Juste, Alex. Gendebien, 9.
(94) Collin de Ponhon, Mémoires et Anecdotes, 34-35.
(95) Courrier de la Meuse, 24 Sept. 1830. Ook te Maastricht ' waar er
eenige muiters te hoop liepen, riepen de le' 'ers : «Viive. la Franco!
Vivent les Français (La Belgi que en 1830, I, 12) .
r
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(96) Juste, Ch. Rogier, 6-7, Leignes aan Van Maanen, 3 Sept. 1830.
(Colenbrander, gedenkstukken X4, Nr 79, bl, 94. Deze geeft echter als
datum op 2 Sept, ).
(97) Mémoires de Ohazal, (Buffin, mémoires I, 65) .
(98) . Les émeutiers liégeois voulurent forcer Charles Rogier à se mettre
à leur tête. Charles Rogier refusa. Un jour iii vint au « Politique », pale
et défait : on lui avai.t fait promettre, en le menarant d'un pistolet, de
partir pour Bruxelles à la téte des volontaires liégeois.. Lebeau voulut dissuader son ami de tenir une promesse arrachée par la viojence. Cependant le lei demain Charles Rogier partit pour Bruxelles, avec son ami le
Francais Lignac, à la téte d'une centaine d'hommes (Armand 1'reson,
Préface histori.que -aux souvenirs de J. Lebeau, 11).
(99 . Courrier 'de la Meuse. 2 sept. 1830 ; L. Ryelandt, la révolution de
1830 á Bruges (Annales de la Soc. rd'Emulation de Bruges 1905, p. 250,
255-258) .
(100) With the melancholy exception of Brugge, the remainder of the
Flanders continuel perfectly tranquil, a circumstance the more remarkable when iet is -.remember .d that these two provinces were the first
focus of the petitionary system. The extensive populous city of Ghent,
distinguished itself by its peaceable conduct : indeed ite wealthy
citizens and laboriouis population whó had shareld more largely than
others in Belgium the favours of governement, showed little. sympathy
for the proceedings of the Brusselaars. Antwerp also preserved its talm.
A slight movement had taken place, but i't was instantly repressed. In
a commercial city whose whole welfare depenided on tranquillity, whose
merchants had risen to an admirable state of prosperity under the Netherlands governement and whose population had constant occupation and
never failing bread, disorder and anarchy were anticipated with horror.
Consequently, the 'vast maas of its respectable inhabitants ware eager
to support the governement and maintain the suprenacy of the laws
(White, I, i136).
(101). Rapport de J. d'Hoogvorst, Alex. Gendebi.en, le comte Félix de
Mérode, Ie baron Fréderie de Sécus file, Pal:maert père, affiché Ie 2 sept.
1830 à Bruxelles. = v. Terlinden, opa cit. 35, 36, 37.
(102) White I, 331.
(103) Bosscha, Willem II, 427, vlg.
(104) vgl. Van Kalken, Histoire du Royaume dus Pays-Bas 132 ; Fris,
Vlaamach Belgie, 155456.
(106) Bosscha, Willem, II bl. 427-434.
(106) Proclamation :
S. A. R. le prince d'Orange viendra aujourd 9hui avec son état-major
seulement et saus troupes ; ii demande que la garde bourgeoise aille au
-

-

-
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levant die lui. — Les députés *wie sont engagés á,la garantie de sa personne et -, la liberté qu'iil aura d'entrer en vilie avec la garde buur-geoise, ou
de se retirer s'il lee juge convenable. (Terlinden, la révolutioi beige racontée par les affiches, 31).
(107) Bosscha -- Willem II, 295-296, mémoires du général Dumonceau
(.Hoffin, mem. et loc. I, 457) .
(108) Mémoires dd Lieuten;an,t Gén. Baron Félix Chazal, Min. d'Etat ;
t . Buffin : mémoires et - documents inédits I, 40.
(109) Mémoires du Lieut. Géu. J, Fr. Dumonceau, Buffin, memoires et
documenrts inêdi't:s I, 457, 458.
(110) Zl (le prince) s'exp.rime en ces termes : « Je vois &vee regrêt que
vous persistez à portier des eouleuns qui ne sant pas celles de l'état. Prises, peut-être dans un but primittivement louable, elles ne sauraient dorénavant plus être qu'un enblême de dásoíid+re parmi vous ».
`Et, élevant son chapeau i.i muntra la cocarde arange : «Vaila, dit-il les
couleurs qui doivent nous réunir tous ! Les Belges lee portaient en combattant pour 1'i m,dépendance 1'immortelle journée de Waterloo Reprenez-les done ces nobjes couleurs ; elIes -ne ráppellent que des souvenirs
de libertée et de gloire.
« Je me fierai votre parole, Messieurs, si vous me promettez de vous
y rallier».
«O i, nous ie jurons l» s'écriait-on de toutes parts.
«Jurez-vous aussi de rester fidèles , la dynastie •ae tuelle ?,» ajouta
Ie prince.
_«Oui, nous le jurons», répondit de nouveau 1'Etat^major de la garde
bourgeoiise, en élevant la main.
«Rêpé^tez done avec mói : Le Rol, la Loi, egt la Patrie » !
Tous Ie répétèremt jus+qu'à trots reprises, sans aucune apparente &hési-tation, en ajoutant tinsuite : « Vivè .le Rol ! Vive le prince d'Orange ! »
«Eh bien, marchons alors», d'it le prince. Buffin, Mémoi'res et document:s inédits 1 458 c)
(11.1) Mémoires Comte Dumonceau, Buffin, Mémoires I, 458, 460
(112) Van Kalken, Histoirre du Royaume des Pays-Bas, 132.
(113) Bosscha, Willem II 440.
(1.14) Mém.. de Chazal, Suffin, Mémoires I, 42.
(115) Bosscha, Willem II, 300.
(116) :Bosscha, Willem II, 301.
(117)' Mém. de Chazal, Buffin, Mémoires I, 42. - Bosscha, Willen. 11,301.
(118) Bossepia, Willem II, 302 vlg.
(119) White I, 228.
(120) Van Bylandt, verhaal van het oproer te Brussel 87-88.
.

,

-
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(121)
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Van Bylandt, verhaal van het oproer te Brussel, 87-88.

(122) Op de eerste zitting werden Van de Weyer en Rouppe bi ij de
commissie gevoegd. (Terlinden, La Révolution racontée, 34).
(123) Terlinden, op. cit. 32.
(124) Terlinden, op. cit. 35.
(1.25) Celui-ci proposa au tprince de le faire proclamer le lendemain
A mkii,. rooi des Belges (Juste, Révolution, II, 45)..
(126) No, sir, exclamed His Royal Hi.ghness, it cannot be ! you are
yourself a father and renowned for your domestic qualities as a kind
parent and dutiful son. What opinion would you entertain of me, were
I ito sacri ice the interests of my f ather to my own ? What. confidence
could you repose in a man, who could cast off his allegiance to his king
and that king his father, merely to ggratify his amb-i.tion ? I also am a
father, added the Priince with 'leep emotion, . and am boundd to show a
proper example to my ch.i'lldren. Posterit.y sha11' not revUe me as that
disloyal Nassau, who tore the dii.adem from his fathers trown to place
it on his own. (White, I, 246) .
(157) Mém. de Chazal, Butfin I, mém. 44. cfr. Juste, Révolution I1, 46.
,(128) Ses ennemis personnels, craignaat qu'il ne se ;rendot troop populaire et voyant réellemennt, que les masses étaient très portées pour lui
vinrent 1'hatel -de vil.le jeter l'a a.rrrne en faisant° craindre pour lies jours
du prince et dirent, qu'il iserait prudent de le faire quitter la ville, principalement pou.r les sept députés sur qui pesait la responsabilité de la
vie du prince. (Mémoi;re justificatif du . gén-éral d'artiilerie baron Van
der Smissen ; v. Revue de Belgique 1896,4 217, c.fr. Juste, Congrès, II
47).
(129) Nous soussignéo, membres de la commission nommé par S. A. R.
1.e prince d'Orange pour lui proposer les mesures néce..issaires, à l'effet de
ramener le calme et la confiance , déclarons et certifions être tous convain:cus que la mesure prise par son Altesse Royale de se zendre immédiat,ement à La Haye pour être rintermédiaire entre les. habitants de
nette contrée et S. M. le Roi des Pays-,Bas a été néces,sitée par la position
diffielle ot eon Altesse Royale s'est trouvée. Nous estimons que dans
l'état de choses, ii étai;t i-mposs.ible que son Altesne Royale put prendre
un -autre misyen pour évi-te;r 1'effusion du sang et d s malheurs incalcu-

,

-

lables.
Fldèles à Ia dynastie, des Nassau et au Rol, opposés â toute Intervention étrangère, nous envisageons la conduite de son Altesse Royale comme pouvant seule sauver la patrie dans ce moment suprême. Nous affirmons que personne parmi-nous n'a cru devoir d'issuader son Altesse
Royale de prendre la résolution dont il s'agit.
Fait à Bruxelles, au Palais de son Altesse Royale en séan..c.e. de la commission, le 3 septembre 1830.

(s:i!gné) Baron Van , der Linden d'Hoo.ghvo-rst
le duc d'Ursel
le chevalier Van der Fosse
Ch. de Wellens
dd'Aubremé
J. B. Kockaert
Sylvain Van de Weyer
Rouppe
P. J. Stevens, secrétaire.
(Procès-verbad des séances de la commission consultative rédigé par
le se.cï étaire P. J. Stevens, v. Revue de Belgique 1896, p. 369-378).
(130) Procès-verb-al des séances de la comm^ission consult., rédigé par le
secrétaire Stevens, Advoc at y v. Revue de Belgique 1896, 369-378.
(131) Procès verbal de Stevens., Revue de Belgique 1896, blz. 377.
(132) Procè+s-verbal - cle Stevens, Revué de BelgLque 1896,. 1. r.
(133) Terlinden, Révolution Beige racontée,. 40, 41, 42.
(134) Ryelandt, la révolut.ion de 1830 à 'Bruges (ann. soc. EmuL. 1905,
p. 264).
(135) Van Bij a1 t1t, verhaal, 91.
Ziehier het koninklijk besluit : Guillaume par -la gr&ce de Dien
(136)
roi des Pays-Bas, sur la re.quête de M. C. F. Van Maanen, notre mi.niStrn
de ]a justice, contenant une nouvelle et instante prière d'ètre démissionné de ses fonctions actualies, dans le cas ot ceite dëmission pou.rrait
cal•m'er lens esprits et rétabli - r la tranquillité ot l'oíilre, ou au moins
prévenir de plus grands désastres que ceux dans lesquels la p.atrie se
trouve plon-gée actuel leem-ent ; vu qu'il considère cornine un droit sacré
d'i.nsiister à présent de -La ,manière la plus sééri ,euse sur son éloignement
du département die la justice et de la direction des affaires générales
auprès de Nous-Avons trouvé bon 'et entendu : d'ac-cordeer au sleur M. C.
J. Van Maanen, une démission honorable de - seal fonctions de ministre de
la Justice, en le remerciant de son zèle et de sa fidélité eins que des
grands serviices qu'il à rendus à notre personne et -à l'état.
La. Haye, 3 sept-embre 1830.
(s) Guillaume.
« La forme dans laquuelle le roi a accordé k M. Van Maangin sa démis-sion honorable gist dans des termes si - flatteurs puur eet ex. ministre que
les provinces mécontenntes y voient 1 une véri-table. insulte» écrit
Staedler v. ses lettres au prince d'Arenberg ; Buffin, Documents. 106).
(137) Terlinden, Révolution beige racontée, 49, 50, 51.
(138) Juste, Révolution, II, 6569.
(139) Juste, A. Gendebien, 13-14.
(140) Juste, Révolution, I, 74.
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(141) Bagat aan Aberdeen, 10 en 11 Sept. 1830. (Colenbrander, gedenkstukken X1, Nrs 29, 30 blz. 38-j39).
(142) • Jaste, Révalutian I, ,74 ; cfr. White I, 300, Colenbrander, gedenk.a
stukken X;1., Nrs 29, 30 bdz. 38-39).
(143) Th. H. Graaf. vara Limburg-Stiruui, commies -van staat bij de
Tweede Kamer der staten-generaal. Volledig verslag, I. •
(144) L iniburg-Stirum, Verslag V-VI.
(145) Limburg-Stlrum,, Verslag XVI-XIX.
(146) L miiurg-Stirunn, Verslag XXVIII.
(147) Lhmburg-Stirum, Verslag XXIV.
(148) . Limburg-Stirwm, Verslag XXV-XXVI.
(149) Limburg-fStirum, Verslag XXIV.
(150) Lintburg-Stiruln, Verslag 279.
(151) Linigurg Stiruni, Verslag 94, 135, 158.
(152) Linnburg-Stl rum, Verslag 269.
(153) LLiml)urg-Stirum, Verslag 27O
(1'54) • Limburg-Stirum, Verslag 273-274.
(155) Lrhnbuurg-Stiruin, Verslag 46-50.
(156) Liinburrg-Stirttm, Verslag 194-5.
(157) Lintbul*g-Stiruni, Verslag 247.
(158) Limgurg-Stininl, Verslag 164-167.
. (159) Linniburg-Stirum, Verslag 180-188.
(160) Limburg-Stirum,• Verslag 204-5.
(161) Limburg-Sti rune, Verslag 277-8.
(162) LUs iburg-Stiirum, Verslag XII.
(163) Li'niburg-Stiruni, Verslag XXI.
(164) LJmburg-Stirum, Verslag LXIII.'
(165) L rhurg-Stiruni,, Verslag 268.
(166) Limburg-Stirum, Verslag 288.
(166) Lintburg- Stirum, Verslag 228.
(168) Limburg-Stirum, Verslag 4.
(169) Limburg-Stirum, Verslag 43.
(170) Limburg-Stirum, Verslag 216i7.
(171) Lintburg-Stirum, Verslag 241.
(172) Limburg-Stiruni, Verslag 127-130.
-
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(173)

Limburg-Stirum, Verslag 5-12.

(174) Limburg- Stirum, Verslag 207-208.
(175) Lijnburg-Stirum, Verslag 11.2-115.
(176) Limburg-Stirum, Verslag 250-251.
(177) De Bosch Kemper, 74.
(178) . Ontwerp ingediend door de Staatscommissie benoemd bij Koninkli, k besluit van 10 Octaber 1830, Nr 72, tot het voorstellen van
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veranderingen in de bestaande betrekkingen tusschen de twee groote
...
af !eelingen van het Koninkrijk k: er Nederlanden: •
(179) Colenbrander geeft die mededeelingen der verschillende ambas-.
sadeurs. — Zie -ook Van Zuylen aan. Van dier Hooft, 13 Sept. 1830. (Colenbrander, gedenkstukken X4 Nr -127, blz. 144).
(180) Th. Juste, Révolution II, 148.
(181) Mysochiorate, La vvi.Liee rebel.le....I, 170 ; Stuart aan Aberdeen,
24 Sept. 183. Colenbrainder, gedenktukken X1 Nr 46 blz. 58) Cartwriglit aan Abeiideen, 22 Oct. 1830 (op. ciît. X1, - blz. 136) ; Verstolk aan
Faick, 2 Oct. 1830 (op. cit..X4, Nr 178, blz. 199).
(182) Bartels, les Flandres, 529.
(183) Liste nominat-.ive,. enz. Rartels : Les Flandres, 360.
(184) Liste nomina.tive, enz,
(185) Journal dle la province de Liège, cfr. Messager de Gand, 18 Mei
1832.
.
(186) Es►quisses, 52.
(187) Journal de Gand, 7 sept. 1830.
(188) Bosscha, Neerlands heldendaden, IV, 455.
(189) Juste, Révolution II, 178. J. B. Lebroussart, achtereenvolgens
leeraar aan het college, en aan het atheneum te Brussel, medewerker aan
den "Courrier des Pays Bas", na de omwentelirng Algemeene Bestuurder
van het openbaar onderwijs (1785-1856) (efr. Buffin, . Dacuments 76
nota) . (Biographie nati anale t. XII) .
(190) .Tuste, Révo1ution I, 53. De burgerwacht droeg haar naam ten.
onrechte, daar het zoo geil akkelik viel zich te doen vervangen, was ze
voor een groot deel gevormd. door mannen, onverschillig aan het behoud
der orde.
(191) Journal de 1!a province de Liège, cfr. mesaager de Gand, 18 mei
1832,
(192) Rapport. do Comité beige Paris, envoyé le 7 octobre 1830 aux
membres du gouvernement provisoire:
Messieurs,
Nous crayons devoir vous faire le rapport suivant de ce que nous
avons fait ici dans l'intérèt de la Belgique. •
Quanld les évènements de Bruxelles ont été connus à Paris, des souscriptions ont été ouvertes au ipro$t des Bel;ges ; un comité s'esit formé
pour engager et aider les Belges, qui étai-ent à Paris, à courir à la défense de la patrie.
On leur a aicheté des armee, des munitions, egt payé les frais de voyage.
Bieentót beaucoup de Fra ►nQais se lont joints aux Belgee, qui partalent.
On ne s'y et pas opposé, on les a mame . arm<% et aidés comme les
Bel ges.
-
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Mais en peu de jours les Belges sont - tous partis et le nombre des
volontaires francais, qui partaient s'est tellement accru, qu'U était im.
possible die trouver assez ede fusils pour les armer.
Plus de 4.000 hommes sont partis de Paris,
C'est maigré nous, qu'il se trouve parm.i ces volontaires des hymnies
du peuple, qui n'offrent pas .,toutes les garanties e moralité que nous
désironns.
Ils se ont joints hors. ,d,e la ville, aux détachements sans vou.loi.r les
quitter. M. Renoz, qui dès Ie commencement de' naos apérartions était allé
à Valenci-enn(es pour recevoir et expédier les hommes, armes e-te., qui
y .arrivaient, nous a écrit, ii y a peu de jours, de ne plus envoyer d'autres
hommes que les élèves de .,4'école proffessionnelle, officiers d'artill..erie
egt sirnples arti lleurs.
Dès lors, nous avons fait tout ce qui dépeniddalt de nous pour empêcher
Ie départ d'autres volontaires.
Mais l'enthousi.asme est si grand, que quoique nous disions tet fassions, il se forme enieore quelques dátachemen:ts., mais dahommes pris
dans la gardte nationale et la société des Amis du Peuple ; ceux-ï, ne
présentent pas d'inconvénients, ils sopt pourvus de toot,
La sympathie des Franeai,s pour les Belges, ou plut8t de la cause francaise pour la cause beige est tel,le que, si la ]Beil'gique courrait de nouveaux langers, 50.000 bommes armés die. la garde-nationale de Paris
voleraient spontanément à sa défenne.
Un petit dé•achement d'une vingtaine d'artillleurs part aujourd'hui ;nous en avons payé les frats de route jusqu'à Bruxelles.
Nous sommen bi.en aids par tous les journalistes, qui ne cessent de
nous dire que leurs journ.aux sont à .notre disposition pour tout ce que
nous voulLons dans ;1'intérêt die notrle belle et ,hunne cause.
Quant au gouvernement, ijl nous l ai^ise _faire tuut ce que nous voulons
et semble ne rien voir ; leg gardes nationaux qui veulent partir y sont
•autorisés sans difkficulté par Ie général en chef.
Vos com!patriotes
(s) Bartier, Lepage
,

-

Paris, Passage des Petits Pères
le 7 octoobre 1830.
Mémoires du comte Du Monceau, (Buffin, mémoixes et Documents
inéditsi,. I, 502-3).
(193) Cartwright aan Aberdeen, 22 Oct. 18330 (Colenbrander, . gedenkstukken X 1 blz. -136) .
(194) Juste, Ch. Rogier 7-8, Staedcler, 8 Sept. 1830 (Buffin, documents
97, -en nota), Greban aan Van Gobbelschrky, 8 Sept,. 1830 (Colenbrander,
gedenkstukken X4, Nr 106, bi. 115) . Cartwri ght. aan. Aberdeen.
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(195) Cartwright aan Aberdeen, 14 Sept. 1830 (Colenbrander, gedenkstukken X 1 Nr 36, bl. 42). La Fontaine aan de 3a Coste 12 sept. 1830y
(op. ciit. X4 Nr 122, bl. 142). Audoor aan Van Maanen, 24 sept. 1830,
(op. clt. X4 . Nr 145, bl. i61).
(196) Proclamatian :du baron Van- der Linden d'Hoogvorst, 11 Sept.
1830 • (Terlinden, la Révolution racontée, 58) ; verslag der zitting • van
den regentieraad 11 Sept 1830, (Colenbrander, gedenkstukken X4, Nr
128, bi. 146).
.
(197) Terlinden, La Révolution racontée 59-60.
(198) Juste, Révolution II, 76.
(199) Va.lazé aan Molé, 15 en 16 Sept. 1830 (Colenbrander, gedenkstuk=
ken X2, Nrs 19,, 20 ; bi. 17) ; die Knyff aan Van. Maanen 17 Sept. 1830
(op. cit. X4 ; Nr 138, bl. 155).
(200) • Rey aan-Louis, 26 en 27 Sept. 1830 (Colenbrander, gedenkstukken
X2, b]. 25, 29. Nrs 28, 29). Deze correeslponldentie geeft een klaar inzicht
in de mentaliteit .en de houding ader fransche uitgewekenen ion de Nederladn leen.
.
(201) Distailles, Ch. Rogie►r I, 206 ; Juste, Ch. Rogier 11 ; Juste, Révolv ti orn II, 84 ; Juste, Gendebien, 14.
(202) De Kerckhove de Den;terghem, Les Préliminaires de la Révolution beige en 1830, v. Revue cie Bel-gi!que 1896, p..386.
(203) Buffin, Mémoires 1, 78 nota.
(204) De Beaumont Vassy, 1, 122 ; NieUon, Mémooires 16 ; Journál de
Gand 7 déc. 1830 ;. Liete nom-inative, enz.
.
(206) « Beaucoup de ses membreis », constate Alex. Gendebien. dans -ure
die ses rapports », désirent lever .l'étendard frangais. Cette opinion • prévaudra, si la crise dure encoiie huilt jours» (Jaste, Révolution II, 197).
(206) De Kerckhove, Préliminaires, 386..
(207) Diséailles, Oh. Rogier, 1. 206.
(208) Juste, Ch. Rogier 1.0=;11 « J'en refuse la présifdence », écrit Ch.
Rogier dans « Not-es et Souvenirs » en ma qualité d'étran:ger à Bruxelles
et recommande Duqpéti:aux puur la présidenee. J'accep+te la vice.ipré.si.dence. Ducpétiaux a peu présidë ».
(209) Lettres de J.F. Staedler aan prince Auguste d'Arenberg, cfr. Bul1111, documents 138, 139, 140, 150 een natag. Hoe in de= burgerwacht. de
macht in handen der omwentelaars overging, bericiht De. Knyff aan
Van Maanen., 17 Sept. 1830 .(Colenbrander, gedenkst. X4, Nr. 138, "bl; 155).
(210) de Kerckhove, de Denterghein, Préliminaires, 387; Juste, Révolution. II, 84.
(211) La France se repentira d'avoir cédé à dies conseils timikles : e11e
a chez elle des effervescences à talmer et un e'xcès de farces qui, faute
d'emploi au dehors, com•romettra tuut l'intérieur. Il y a . trois semaines
-
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aujourd'hui. encore, elle trouverait 200000 Belges, qui dëfendraient la
ligne du Rhin avec enthousiasme. Dans trois ou six moai^s, lorsqu'eble sera force de faire la guerre,. notre paix sera feite avec le -gouvernement
(de Guillaume I) et elle aura 60.000 Belgés à combattre (De Pottor,
souvenirs personnels, I, 124, 125. 126 ;Juste, Révolution. II, appendice,
189, 194 ; Juste, Alex. Gendebi.en, C, 7, 8 ; De Bavay, 132 et -135).
(212) Juste, Révolution II, 85 Papiers du Dr V1eminck ; cfr. Butfin,
Docui. I, 314 in -nota ; Juste, Geode'bien, 14-16.
(213) Terlinden, 71,72, Ca.rtwright de la Haye au Foreign office, 25 Sept.
1830;. (fluffin, Docum. 130, 162, note) ; cfr. De Kerekhove de- Denterg)vn, pré.lirniin..aiíiec 219 ; Juste, Ch. Rogier 12; Juste, Révolution 11, 70;
White I1, 38 ; Esquisses: 2045-213 ; Van Kalken, Histoire 156.
(214) Lettre de J. F. Staefdler, 20 Sept. 1830 v. Buffin, Docum. 162-164.
(215) Juste, Charles Rogier 15. Journal de Gand, 15 Sept. ' 1830: « De
heer graaf d'Qultremont, 1i^1 genoemd, van het Voorloopig Bewind, heeft
geweigerd. Hij ijs op 22 vertrokken naar Plombières» (Vogeezen,- Frankr.)
(216) Juste,, Ch. Rogier 14.
(217) de Kerckhove de Denterghem, Préliminaires blo .388.
(218) yen K-alken, Histoire, 160.
(219) Mémi ires du génér-al comte Van der Meere, 154.
.(220) Bosschfa, Neerlands heldendaden, IV, 455, Juste, Révolution,
II 103.
.
(221) Iluybrechts, Hipst. politi-que et militaire • de la Belgique, 47.
(222) Aux habit.aants de Bruxelles : Bruxellois, le rad notre auguste
-

père, s'eccupe de concert avec les représentants de la flation egt de la seule
manière qui soit compatible avec beurs serments, d'exaami!ner attentivement les voeux émis parmi vous.
Cepenclant l'ordre eet sans cesse troublé 'dans vos murs ; tandis
qu'avec unn zèle et une activité duines dies nl!us grands éloges, vous veillez t la défense des propriétês ipubliques et partieulières, un petit nombre de factieux, cachés parmi vous, excite la population au pillage, le
peuple L l.a révolte, l'armée au dëshonneur ;1 les intentions royales sopt
dénaturéesi, les autorités sans force., la liberté opprimée.
. Conformément au ordres du roi, nous venons apporter à, cet état de
chos'es, qui ruine votre' cité et éloigne de plus en plus, pour° Bette résidente royale., la possibilité ,!être le séjour du monarque et de 1'héritier
du tráne, Ie seulle remède véri ttable et effica,ce, lee rétablissement de
,

-

1'ord!e légal.

Les légions► nati,anales vont entrer dans vos mars, au nom des lois et
la demandte des meilleurs eitoyens, pour leis; soulager tour d'un service
pénibl e et leur proter aide et protection.
Ces officiers, ces sol.dats, unie sous le drapeau de 1'h,onneur et de la
-
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patrie, sont vos concitoyens,, vos amis, vos frères. I1 ne vous apportent
point de réactione ni de vengeances, mais l'ardr e et lee repos. Un gén--.
reux oub,1i s'étendra sur les -fautes et les d^émarches irréguliières que
les circonstances ont prolduites.
Les auteurs principaux d'actes trop cri,minels pour espérer d'échapper
à la sévéritté des loi^s, des étrangers qui, abusant de 1'hospital.i-t,é,, sont
venus organiser parmi vous le déeordre, seront seuls et justemennt. frappés ; leur cause n'a ri-en de commun avec la v8tre.
En conséquen,ce nous avons oíidonné et oridon..pons ee qui suit en vertu
des pouvoirs à nous confiés ;
Art, 1. — Les troupes nationales rentreront à Bruxelles.
Art. 2. — Tout obst.acle à leur marche sera enlevé par les soms de
1'autorité municipale, de la garde urbaine, de la commissrion de sureté
et de tous les bons►. habitants.
Art. 3. — Les postels Ie l;a gailde urbaine seront successiveiment remis
aux troupes nation.ales. .
Art. 4. — Les irudividus armés, étranggers . à la viale, spe retireront
sans armes dans leurs foyers. Toute troupe arme appartenant à d'autres
communes, qui se rendrait à Bruxelles, sera in•itée a se reti.rer et au
besoin dissipée par Ja force. .
Art. 5. — Les cauleurs adoptées, comme m-arques. distinctives, pair
une partie de la gardé urb-ain.e seront déposées. .
Nous nous réservons de déterminer les signes de . ralliement qu'elle
sera, a;^torisée à porter.
Art. 6. — L'.administrati,on municipale, la commission de sureté, 'ie
conaeil et les chefs de la garde urbaine, veil'l.eront à' 1°exécurtion des
dispositions qui précèdent en ce qui lies concerne, ainsi qu'au maintien
de l'ordre jusqu'à ce qu•e les troupes. aient effect•é leur entrée.
Art. 7. — Les membres de ces corps sont déclarés personnellemnent
responsables, à daater de la notifiicat .on des présentes, de toute résistance qui pourra.it être apportée é la force publique, comme aussi de
l'emploi iillégaal des dieniers publics ou mu.nicip-aux., armes et -munitions.
Arst). 8 -- La garnison sera le plus tót: possible, casernée' ou c am ée de
manière à ne point être à charge aux habitants ; eile ob^servera la plats
exacte discipline. Toute rési t-ante sera repoussée 'par la force des armes
et les indrivi,cluus coupables de vette résistance qui. tombenont entre les
mains de la force publi.que, seront rem-l is au juge compétent pour être
poursuiviis cri(minellement.
Fait à notre quartier génér-al d'Anvers, le '21 sept.embre 1830.
Fréderic r Prince dies Pays-Bas.
(Terlinden, Révolution racontée 74-75) .
(223) Bosscha, Neerlands heldendaden IV 457, 458.
,
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(224) Mémoires van lieut. gén. baron Chazal cfr. Buffin Doe. I, 76-90.
Ziehier hoe. Chazal den terugkeer der muiters 'beschrijft : rond' acht
uur 's avonds trok de bende, aangevoord door Niellon, den weg naar
]Brussel op. Chazal nam opnieuw die lei-dh•ng der voorhoede, versterkt
door . een: duizendtal Leuvenaars, die al doorheen liepen. Op eenigen afstand van. Leuven wilde Chazal orde brengen in zijn troep. Doch hij
kon niets bekomen van 'die menschen, waarvan het grootste deel geen
fransch verstond. Naarmate men vaoruittrok vielen de mannen of legden
zich necier- langs de baan ; anderen trokken weg. Weldra schoten er
maar enkele Leuvenaars meer over, die plaats namen in dde rangen der
Brusselaars
de gegeven omstandigheden kan er geen spraak van zijn
langs "de groote baan terug naar staid te trekken.
Niellon beval de wegen in te slaan langs waar de muiters 's morgens
gekomen waren. 'Het troepje kw.wn na een nachtmarsch dwars door de
velden, op de steenweg van Terveuren en door de bossehen op den steenweg van. Waterloo. Einldeli,jk, rond den. middag 22 sept. kwamen de
a luite.rs te Elsene zonder. ernstige moeilijkheden. Zij 'trokken deze -plaats
dooi, die er doodsch uitzag. Aan de Naamsche Poort wekten gewapende
burgers die achter ;de barikade, daar qpgeworpen, op post stonden de
vluchtelingen op een toevlucht te zoeken in Frankrijk langs de nog
onbelemmerde baaien naar Maubeuge en V l'enciennes..
(225) Juste, Révointion II, 111.
,

,

.(226) Whlte, 1, 344. De Beaumont Vassy, 141.
(227) Juste, Révalutio + II 112.
(228) Bosscha,. Neerl ands helidenidaden IV, 458-9.
(229) White, Révolution II, 112.
(230) White, I 344 ; II 61, 62.
(231) Notice sur Engelspac'h par Alvin. --• Biographie nationale de
l'a.cadiemi;e royale de Belgi,que, p. 597.
(232) Lettre de Stassart au gouvernement provisoire ; v. Courr!ier des
Pays-Bas, 3 . oc t. 1830.
(233) Mém. du. gén. Cte Van der Meere, p. 154.
(234) Juste, Révolution II 111.
(335) La Bel-gi:que en 1830, I, 132.
(236) De Potter, souvenirs, I, 133.
•(237) Lettre de. Féliix die Mérode, 15 oct. 1830; cfr. Courrier des Pays,

Baa, 17 act. 1830.

(238)

Mémoires .du gén. comte Van der Smissen, v. Revue. de Belgi.que

1896, p. 221.

(239) Mémoires du lieutenant général baron de Chazal, v. Bufinl, Doe.
I, 89, 93, 94.
,
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(240) Fr. Van Kalken, Histoire du Royaume, 16O-16. De Potter, souvenirs personnels I, 125.
(241) - De Potter, souvenirs I, 133.
(242) Buffin, Doe. I, 103 (.nota 2) De Bavay, 157, 165, •171 ; Juste, A.
Gendebien 17 ; Juste, Révolut►ion II, 123 ; Discaillles, Ch. Rogier d'après .
des documents inédits II, 55 ; Journal de Bruxelles 5, 7, 10, 11, 18 Aug.
-

1850,

(243) Discallies, Ch. Rogier I 200, 202 (dagorde van 11 Sept. 1830, onderteekeivi door den opperbevelhebber Ch. Rogier) .
(244) Discailles, Ch. Rogier II, 55 «Le matin du 23, pendant que l'arm^e hollandaise, vainemeent haarceiée par la fusillade des volontaires,
pénétrait Ie long dies boulevar' s dans le pa.rc, Rogier et plusieurs de ses
amis, que mennaeait tout partirculièremenit la proclamation du prince
Frecleric aux Bruxel'.lois,, vont, comme Félix de Mérode, chercher un re-.
fugè en France ». efr. Journal de Bruxelles, 3 Aout 1859 :...Pendant. que
les Liégeois combattaient si glorieusement le 23 Septembre leur chef
s'était enfui 4 Binche.. Là ne se croyant pas en surêté, i1 se déguisa. en
prétre et alla passer la nuit t l'hotel du Grand Canard à Valenciennea.
Le 24 au soir, apprenant que les braves Liégeais continuaien:t à tutter'
avec avanrtage et que la révolution triomphait sur plusieurs points, il
revint à Bruxelles offrir sa plume au gouvernement. provieoiire.
Journal de' Bruxelles., 5 Ao .t 1859 : jiettre die Rogier niant les faits cités.
Journal de Bruxelles, 7 Aout 1859 : En Septenibre 1830 Charles Rogier
s'est piteusement -enfui r dans ucn moment ati i1 . dése^gpérait du succés de
la révolution.... le fait eist histori,que et si l'Indépendance ose eiscore
Ie niet, nous doem-anderons une enquête dans laquelle d'illustres t, moignaltes seront entendus. Nous miste croyons pas qu'en cette circonstance, M.
Rogier trouve les enquêtes de son gout.
Journal de Bruxelles, 10 Aout 1859: « L'Indépendlance ne conteste
pas la fuite mais, prétend qu'il est revenu au brult aju canon...
Journal de Bruxelles, 11 Aout 1859: d'après Lucien. Jott:rand, Rogier
ayan.t quitté Bruxelles le matin ne rentlra que le soir, vers 7 heures,
eest à di re lorsque tout était fini.... Pendant toute la journée d&cisive
du 23 Septembre 1830, M. Rogier a déserté le con bat abandonnant les
volontaires liégeois, qui. se trlouvaient sous ses o.ndres au moment ot iie
ét-aient exposés au feu de l'ennemi.
Journal de Bruxelles, 18 Aout 1859: Nos adversaires ont étabi que M.
Rogier était parti le 23,, c'est à lire qu'il ne se trouvait fpas à Bruxelles
au moment décisif. .
II est donc établi que Rogier pri l la fuite lee 23, aju moment de l'attaq,ue et ne revint 1, Bruxelles que lorsque le combat avai^t cessé.
(245) Hessel, Précis des opér,ations, etc. G.
-

-

-

,

-

-

,
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(246) White II, 162. 1
(247) Klinkhamer aan Van Mannen, 23 Sept. 1830 (Colenbrander, gedenktukken X4, Nr 149 bl. 163) ; vgl. Buffin, m.émoires inédits II, 39
Dit voorval werd door de betrokken personen en door -alle Belgische geschiedenisboeken opgeblazen tot een voorbeeld van kwade t-rouw tegenover gezanten (!)
(248) De muiters haidden sedert 20 Sept.. den franschen geneesheer
Grégoire als hoofdleider. erkend,- hij was dan ook den 23 Sept... aanvoerder
aan de drie poorten der bovenstad' nml aan. de Schaerbeeksche, Leuvensche en Naamsehe poort (De Wargny, 252)
(249) J. Van Haelen,, les quatre journnes, 28 ; Esquisses 225, 239 ; Courrier des Pays. Bas, 27 Sept., 5 en 9 Oct. 1830 ; le 'Beige, 25 Oct. 1830
Charpigny, com^b.aittants, 70 ; Rapports officie-Is et ordere de service du
comm. en. chef Don Juan Van H.aieny (v. Bataille ou • recueil etc., 16, 22) .
(250) White II, 361 ; Durand 37 k Nothomb, Éssai historique et politique sur la révolu'tion Bel-ge, p. 8 : « Les goldiats étairent recrutés et tenaient garnison dans les loc.alités o0 i'ls étaient 'nés. Dans nos provinces,
les troupes formaient. par conséquent des corps e nt:ièrement belges. »
Buffin, mémoires ét dbcument s I, 59, noite : «.au moment de l'expiosion
des troubles à Bruxelles, dans tout le royaume :des Pays-Bas, il n'y avait
que 32.000 hommers de troupes sous les. armes».
(251) White II, 338.
(252) Mémoires inédits du général comte Capi;aumont bl. 85 et vlg;
v. Buffin, Doe. 177-180 in nota ; Bosscha, Neerlands heldendaden III,
-

-

,

-

609-617.

(253) Van Halen et moi (Pletinckx), nous résolumes de faire servir
(253) Van Halen et mooi .(Pletinckx), nous résoluxnes de faire reinvlir
pompiers et de marcher en avant sur l'ennemi en 1'inondant de ce feu
liquide (mémoires du li.eutenant général Pletinckx ; cfr. Iluffiin, Ménioires et documents inédits I, 345).
(254) Eaquisse 288. •

(255) White II, 343.
(256) Esquisses,, 228, 229.
(257) Bosscha, Neeriande heldenldaden III, 6)19, IV, 4671.
(258) B ataiile ou recuei:l d!es évènements, bl. 9 en 15 : « Le général Mellinet, sur tour les points, tour è tour, imprimait d tous l'action que la
circonstance comport,ait».
(259) ' Don J. Van Halen, Les quatre journées, bl. 28.
(260) Van Halen, les quatre journées, 19.
(261) Rapport officiel de Don J. Van Halen, v. Bataille, 6; De W'arg-

,

ny, 289:
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(262) Rapport officiell v. Bataille, 16 ; cfr. Courrie'r des Pays-Bas, 29
September 1836.
(263) Ordre -du commandaantt en chef, Don J. Van Halen.. v. Bataille, 22,.
(264) Courrier des Pays-Bas 5 -en 9 Oct. 1839 ; Esquisses, 252 ; le Beige
1 Oct. 183-0.

(265) Journal du gén. Constant de Rehecque^, v.Buffin, mém. et dbc.
II,. 4 , nota. Luit. gén. Jolly : relation sur l'origine du gouvernement provisoire (Bufin, doe. 181, nota) ; Décl-a aties en brief van Gtimoëns aan
prins Frederik, bij Colenbrander, gedenkstukken X4, Nr 163, blz. 167 vgl.
(266) Bosscha, Neerlands' heldendaden IV, 468-, 469.
(267) De Bavay, 180.
(268) Bataille......10.
(269) B-atallle......11.
(270) Rel.ation sur l'origine, enz. v..Buffin, döeuments 181-182,. (nota).
(271) Dans une p;roclam-ation datée du jour même,, el}e disait : «Bourgeois de Bruxelles., qui redoutez le pillage de vos m:aisns, savez-vous
1'e.sipoir criminel qu'on ne craint pas die faire éciater dans les rangs deS
soldat= : le pillage ; prenez la ville n leur disart-on, egt kdeux heures de pil5

lage payeront vos efforts: «Cette meeace de pillage 'était une imputa-

tion c alomnieuse y Ie rince Fréderic doit en etre entièrement lavé». '
(Terliiidén, la Révolution Beige de 1830 racontée par 'les -afi'ie' , 80).
Suste, Révolution II, 127 ; Van Kalken, Le Royaume des Pays-Bas p. 167:
«La commission administrative "avai(t intentionnellement répan•du le
bruit, que les Hol lanidlais se Mpropos!aient d'incendi+er et ' de piller Bruxelles».
.
(272) Biographie d'Engelspanh Larivière par Alvin, v. Biographie nap.
Suffin, MMmoires I, 103, nota:
(273) Terlinden, Révolution Beige paar des affiches, 81.
(274) Mémoires du lieutenan+t général Pletinckx, v. Buffin, Mémoires I,
343 vgl.
(275) Esquisses 265 ; suppi. aux Esquisses 8., ordre du jour de Don Juan.
van Halen een date du 25 ; v. Terlinden, révolution racontée, 82.
(276) Courrier :des Pays-Bas, 23 Sept. 1830.
(277) Lettre de Kessels « Dans ce moment je fus reconnu par deux. eitoyens qui., ayant entendu ,moe nom, ,me ddemmandér.ent ei je n'étals pas
officier d'artillerie ; sur ma réponse ouia, ils me dnrent qu'on mie cherchait partout pour me, charger de préparer des ,matières inflam4m-ables
capaables de mettael, pendant la nuit, le fe;u au paleis du rol. Je * répondis
qu' t moinsd'un ordre écrit de M..d'Hoógvorst,, je n'ac.cepterais plas une
se.mblable mission. Un instant afprès, ces Messieurs revinrent me dire
-

-

que M. Oh; Rogier me priait de l:e faire, à quoi je fis observer que ce.,

Monsieur n'étant pas Bruxeilois, ne pouvat't ai!nsi donner l'oitdre de dé-

3'

trui-re tous les inoniiments de' la ville.., je refusai (De Wargny, suppl.
aux Esquisses Historiques 185) ; Pletinckx mémoires, (bij Buffri, mém. et
doe. inédits 1, 314-5) haalt een briefje aan, met de zelfde strekking, loo.
chent echter het te hebben geséhreven., doch legt het 'ten laste aan
Parent.
(278) Juste, Rogier 25-26.
(279) Bosscha, Neerlar*ds' heldend.ad,en I.II, 623.
(280) De BavMy, •157.
(281) Chazal, (mémoiares, bij Buffin, mem,. et doe. inédits I, 113) stelt
ons de drie bevelhebbers Van. Halen, Niel^lon en Q azal; voor, overleg
plegend «dans la chambre à toucher de la prinsesse die Chimay, la belle
.
et célèbre Made. Tallien».
(282) Mémoires du lieutenanit général Chazal, efr. Buffin Doe. I, 95-103.
Naellen (Hist. Ads évènemente et des consipirations orangistes de la révolution en Belgique, bl. 32 en 47) en (endebien (aperepus sur 1a part qu'iil
a prise dans la révolution beige die 1830) vertellen den terugkeer der
Belgische patriotten anfders. (v. La Liberté, 7 en 14 Juli 1867).
(283) Terlinden 83.
,(284) Bosseha, Neerlands heldendaden, III, 624-626 ; de Pestre aan
den Koning, 27 Sept. 1830 - (Colenbra^nder, gedenkast. X4, Nr 158 bi. 176).
(286) White, II, 357.
(286) Bosscha, Neer^lands helklnnidaden. III, 623.
(287) White II, 359, nota.
(288) Valasé aan Malé, 26-27 Sept. 1830 (Colenbrander, ged'enkkstukkenX 2 Nr. 27, blz. 25).
(289) Lettre de J. F. Staedttler aan Prince d'Arenlerg ; cfr. Buffin
dos. inédits 190; CN de Leutre, histoire de la révoldtion beige 59.
(290) Mémoires du général Pletinckx Buffin, mémoires 1; Box aan Van
Maanen, 28 Sept. 1830 (Colenbrander gedenkstukken X4, blz. 181, Nr.
j62). Pletinckx heeft zijn verhaal sterk gedramatiseerd
«

-

-
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NOTA'S BIJ HOOFDSTUK II
(1) Le 19 Septembre De Potster avait quiz Paris paar se rendre à,
Lille. I1 était chargé par la commission de i'Assooi ation beige qu'il y
avait fondée avec Tielemans et Bartels d'exam^ n. er ce qui serait le plus
avantageux denvahir la Belgique en prenan ►t pour pont de díépart Valentiennes ou d'y pénrer par la, 'frontière de Lilde. Alex. Gen+cl bigin asti..
mait qu'il fallait entrer par Valenciennes et diriger en première attaque
contre Mons, point d'appui nécessaire pour une opérati,on • militaire et
pour 1'établiwement d'un gouvernement provisoire. des seeours en
homm es» dis.ait-i1, Bevalen t être peu considérabblee en commencant,
mais 11 falUlait en préparer mi plus grand nomlre pour eervir de r6eerve, préte marcher au premier signia1 En cas d'échec ou de défaut
de résolutio• de Bruxelles ou &autresi villee, 6000 à 6000 Belges opéOreraient probablement lezers retraite en armes sur la France ;. ii failait
pour ce cas obtenir de dons ou zen empruant pour organ&ser sur . la fron.i
tière zen corps &arxnée qui ne se tarderait pas à grasair (Juste, • Révolution II 195, 197, 200) .
(2) Colonel Cruyplants, souvenirs dun volontaire de 1830 p. 5.
(3) Chers concitoyens, les incendialrés que vous venez- de chasser el
.ignomineusement de vutre capitale, préparent de nouveaux crimes. Plus
d'hésitation, plus de ménagement, 11 faut éloigner à jamaie.de nos; foyers
les assassins qui y o•t porté le fer et -le feu, le viol et le carnage. (Terlinden, La révolutibn racontée, 87) .
.
•(4) Buffin, Mém. et Doe. I, 102, nota ; Terlinden : La révolution racon.
-

,

,

tée 88.

:(5) De Brosses sommes furent expédl,eés de Francs. (Buffin Doc. I,
-

12+0, 121) .

(6) Lettre de Staed t Ier, v. Buffin, DocumeMs, 223.
(7) Buffin, Documents, 249, nota.
(8) Buffin, Documents, 223.
(9) Buffin, Documen^ts^, 249, nota.
(10) , Buffin, Documents, 249.
(11) La grande. Encyclopéldie, Paris: «Baron (Auguste Alexis Floréal),
professeur et littérateur né à Paris le ier Mai 1794 ; en. 1822, r dacteur
de la kazette des Pays-Bar, pais professeur de li°tt4rafure , l'Université
de Bruxelles.
(12) Buffin, Documents 249.
(13) Buffin, Mémoires I, 183, nota,
(14) Buffin, Documents, 193, 243.
-
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(15) CourrLer des Pays-Bas 30 Oct. 1830.
(16) Thánissen, La Belgique 1, 130.
(17) Letttrès de Staedtlter ; Buffin, Documents, 219 ;. nota.
(18) Courri&r des. Pays-Bas, 2 Oct 1830.
(19). Mém. de Chazal 1 Buffin, :mémoires I, 187, nota 3.
(20) - Lettres de Staec tier ; Buffin, Documents, 219 ; cfr. 270, 411
souvenirs, 14.
(21) Buf fin, Documents,, 411.
(22) Chlarpigny, les combattants de 1830 devant 1'histoire, 125.
(23) Nombre de ces volontaires étaient des malandrins, des avonturiers
de la eire espèce, attirés par l'espoire de pilllage. ou l'atitrait d'aventures
(méinoires de C azal, v. Buffin, mémoires et documents inédlits, I, 182).
(24) Buffin, mémoireo 1, 188, nota.
(25) Rien •ne peut clonner une idée du désordre,. dhi gaspiillage, de V'indiscipline qui règnaii't dans la sol-disante arme beige. Aucunn chef de
volontaires ne pouvai.t donner un, état exact de ses effectifs, qui var
riaient d'heuree en heure. Chacun agios-ait sa gralse, p;assait d'un corps
de volontaires un autre, quand' et. comme 11 lui convenait. Si l'on
apprenait qu'un convoi de munitions, d'effets, d'armeo et de vieres était
diri-gé our un corps, tous les besogneux, les irréguliers accouralent et
se f^,aufil•ai•onl dans! les rangs o i ils étaleint eertains tipêtre bien accueil=
lis, chaque corps cherchait à accrottre sa force et son importante. Les
chefs étaient impuimants à établir la moindre, régularité dans l'organisation de leurs troupes, essentiellement rebelUes à, tont assuje ►ttissement.
(Buffin, rmémo.ires I,. 183-185) .
(26) Colenbrander : de Belgische omwenteling 186 ; Leitres de S4 aedb
Ier ; Buffin, Documents 191, 192, 207.
(27) Buffin 207 et 209. «L'arrière pensée de ces hoormes est de pousser
la Belgique vers une réunion airec la France, selon eux une république
fédérative serait une transi,tion à une tella réunion » cfr. op. cit. p. 270:
Ceux qui veulent préc.ipiter les affaires trouvent un ren'fort dangereux
dans les gares parisi.ennes.
(28) Oh. Juste, Gend bier, 25.
(29) White II, 22. Bôsacha, Willem II, 324.
(30) Bartels, 351..
(31) Bartels, 361, Juste, Gendebien 21-22.
(32) Gendebien au cours de sas conférences, acquit la conviction qu'il
existait en France une idée fixe ; celle de portes les liçrn^irtes du royaume
jusqu'au Rhin et de réunir la Belgique à ília France (Discours de Gunde?
bien au 2congrès, v. Th. Jaste, (congrès national I,' 224).
•
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(33) Het was de fransche regeering die om ..smeekte de fransche . vlag
niet te h jschen,, zegt Bartels. (Les Flandras 531).
.
(34) Colenbrander 186 ;. Th. Juste, - Congrès I, 41 ; cfr. brieven van Tielemans, Parijs 30 August. 1830 (Jaste, Révolution, I1, 171), van. De Potter
9 Sept. 1830 (Juste, Révolu-tion II, 182), en 12 Sept. 1830 (Juste y Réx-olution I1, 186).
.
(35) Op 16 Aug. verklaaride een -agent der fransche regeering aan
Genclebi.en:, dat dio fr'ansche regeering :besloten wals niet , tusschen te
komen zelfs zoo de Pruirsen. België binnenrukten. Brief van Genidebien
aan De Potter 16 SeptL 1830 (Juste, Révolutti'on II, 189) .
(36) Courrier des Pays-'Baas (cfr. Buffin, Documents, 224).
(37) Le gouvernement provisoire, comiité tentral, consi dérant - -qu'i1
importe de fixer P.étit.at futur de la Belgique, arrêt.e :
Article I. Les pirovinces de la Bel.gi.que, violemment détachées de. la
Holl►and+e, constiatueront un état indépenl1ant.
Art. II. Le icomité eentral s'occupera au plus tot dun projet de
cnsiti;tution.
Ar-t. III. Un coiigrès national, o0, eeront représentés tour les intérêts
des provi,nces, sera convo.qué. I1 ex.,ami{nera lee projet de constitution
Beige, le modifiera -en. ce -qu'il jugera convenable et le randra comme
cónstitutionn dléfinitive, exécutoire dans toute la Belgiquo.
Bruxel.lss, le 4 Octobre 1830.
(s.) De Potter, Ch. Rogier, Sylvaisn Valide Weyer, combo Félix de
-

-

Mérode.
Par ordionnance
Le sécréta!re
(t.) J. Vandaar Linden.
ÇVufffii, Documents 187 en note).
(38) Courrier des Pays-Bas, 17 Octobre 1830; « Nóus , avons recu de
Paris, » dit le Courrier, journal anglals » la communicatipn suivante relative aux affaires+, des Pays-Bas : M. Gendebien., délégué par le gouvernement p.rovisoiLre, puur offrir une alllance avec Ja France, a eu des entrevues avec le ministre des affaires éftrangères et Wautree perronnes
mais n'.a pas réussi dans ss missalon.

On lui , fait connaltre, que quelle. que soit la sati^faction avec laquelle
lee gouvernement frangais pourrait onvisager la perspective de re(latians
,

proclanié la Belgique état indépendant».
la tranquiliité générale de 1'Europe, qu.i serait compromise en incorporant la Belgi.que b, la France... G'°est par suite du, non-euc.cès de la

mission de Gendebien, que le gouvernement provisoire de Bruxelles a
proelamé la Belgique état indlépendJant.
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(39) Buffin, Documents, 230, 231.
(40) Huyttens, congrès nationaal I, 66.
(41) L. De Potter, souvenirs personne1 II, 79.
(42) L. De Potter, souv. pers. II, 85.
(43) Le 16 novembre 1832, De Patter éoriva4t à Jottrand : «I1 y a plus
de .deux ans que je ch-er►c'he à me fami.liariser avec vette idée (an•e.ion
de Ia Belgique par la Franse) et que j'attends d'un moment à l',autre
qu'el l.e pasre en fait accompli. Je dirai méme que j'en ac célère l'épo.que.
de mes voeux, p•utr qu'enfin et au •pi,s aller, débarassés d'une n^ationalité
que nous n'avons pas su défendre^, d'une liberté vont nous n'avons p.as su
faire usage et d'un nom que nous avon rendu ridicule, nous puissions
nous assoaiér de fait à la fortune d'un grand p-eup-lee qui a toujours don:né en Eurape ;le branle (1e la civilisatiion et de la liberté.. (De Potter, sou
nirs, II, 210).
(44) Ch. Rogier au • Congrès Nationaal : «qui refuserait ," sa sympathie
b. ce peuple généreux (le peup^lle francais), qui nous offfre en partage
avec les tienfaits de sa civilis;attion et de son commerce, tant d'illustrations fpoliti,ques, militai;res, civiles et li«ttérairers ► ? De son cóté la France nous aime, tous nous sen.tons lê besoin de la consulster comme un ami
sur en qui nous devpns ndttre toute rotre confian ce.. Pour tous ceux
qu1, .depuis huit jours, ont ouverts les yeux !à la ciarté dip-lomat.ique ; il
est évkient que la France fait ce qu"e:1(e peut pour évi:ter la guerre;
et qu-auddd elle nolus dit : «Je ne puis vous * onner un prince et je ne vieux
pas de la réunlon, il faut bieen Ben croiire» (Huyttens, congrès, PI, 97).
(45) Huytte^us, congrès II, 401-402.
.(46) « He was born, it is true, -in the country but his educ.ation and
Nabits are french, hijs wife is a Fre•chwoman, his son is a Frenchman
in French service, his poss'essions are situajted in France..... (Comte de
Mérode.... the pantisan of Franse....» (S-eymoour aan Palmerston, 8 Jan.
1838, bij Colenbrander, .geedenksitukken X1, Nr 393, bl. 498) .
(47) Huyt-tens, congres III, 227. .
(48) Jou-real de Gand, 13 septembre 1830! : « A Gand, à St Nicolas, on
péti;tio:nne contre la séparation. L'ad esse de Gand; contre la séparatioon
porte opr s de d>eux mille s-ignaturess» - Journal de Gand, 14 septemnbre :
« La régenee de Termonde pétitionne contra Ja séparation » — Le Courrier de la Meuse, 14 septem!bre : « Anvers ie- 11 septembrel. La chambre
de commerce et des fabriques de vutte ville étant d'aviiw, que la séparatien proposée entre le midi: et le nord du royau^me, serait contraire aux
intéréts du commerce egt de l'ind.ustrie, vient daádresser à Sa Majesté
une respectuetise adiiesse, afin de .lui exposer les matifs de son opinion
dans le cas oft la questiion nerait soumis►e 4, une dd'iscussion législative.. La
.
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régence de Bette vuile vieinit d'envoyer à Sa Majesté conformément à l'article 160 de la lol fondiamentaie, une adre se ayant puur objet d'appay^
er les voeux exprimés (par l'e commerce et lee falhricants nottables de Bette vil►le conrtre la sépar^ation des deux penis dei royaume ». - Journal de
Gard, 17 septembre : « Les Plandreg, la province d'Anvers,' le Lirmbourg
restent i1d les au Rol. >-1'Union beige, 2 novembre : « Les négoci,anta
d'Anvers parlent de se conetiltuer en une vuile libre dans le cas oí la
sépara^tian serai,t prononcée et se rappellènrt que cette iplacae fit longtemps partie de cette hanze célèbre par sa propérité commerciale: . . ».
(49) Letitres de Staed!tler ; Buffin, Documents, .116.
(50) Voici le teute dunne proclamation qui avait été rëpandue en
Flandre •

Aux habittants de la Flandre!
Bruxelles et; Liége ont gris leurs couleur& respectives ; pourquoi nous
de Flandire, ne p.rendirions-nous pas leas n8tres ? qui de nous ne se rap=
pelle, • soit par ,1ui-4m&me, soit par t;radi'ti-on de famille,. que ces couleurs
toujours chéries ide -tout 'bon famand, sont jaune egt noire, couleurs de
l'cuason.
Soyons • Flamands, adoptone ces couleurs, qu'elles solent . notre signa
de ralliement ; le maNinti•en du bon orUre, leg intér ts dis provinces. des
Flandres .doivent être Ie principa1 hut de toutes les actio ►ne des hommee
bien péneants.
Mei . par ces désixs on prépare le gouvernement provisoire composé
comme suilt :
Commission centrale
M. M. Van Crombrugge, président, Comte Ch. D'Hane-Steenhuizew
Pap:ei ans de Morchoven, Joseph de Cock, ..néégociianty Verhaegen de Nay=
ex, -négociant, G. Bos+saer^t, fabrican:t, de Smet de Nayer.
Commiosaire du culte : Ryckewaert, chanoine.
Commissaire des finances :. Oh.. de Meulemeester. bianquier.
Commissaire de l'iirbérieur : Rooman, avocat.
Commissaire de la justice : Emm. Baillin, avocat.
Commissaire du commerce et de Findustrie : Jean Minne.
(Buffin,, documents, 225, 226 en note).
(51) Courrier de la M.euse, 13 Oct. 1830.
(52) White, Révol. Beige II, 121; Don Juan Van Halen, lee ' quatre
journées, 38 Buffin, Documents 259, in nota. .
(53) Besluit van VoolrL Bew., 5 Oct 1830; Van Halen, les quatre jour-

,

-

•

nées, 47, 48.

(54) Brieven van Staed:tler ; Buffin, Documefts, 260.
(65) Buffin, Documents inédiits 259 nal e : Nypels (Lambert) s'engagea
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dans l'armée frangaise.-en 1801, prit part aug guerres d"Italie et d'Alle=
magne et fut blessé à Iéna, ft Wagram et à Mantoue. I1 entra le 4 avril
1816 dans l'armée dos Pays-tBBas avec le graide de lieutenannt-colon.el et
devint, le 20 décembre 1826, eol^onel-e-oanmanudant de la 3 division . I1 fut
norm le 6 octobre commandant des forces mobiles et le 28 décembre
1830, 11eutenant-général. Impliqué :au mois de Mars 1831 dans un complot
orangiste, Nypels, fut acquit-té par la Haute Cour militaire et nommé en
1842 commanklpant des gardes civikques de Belgi,que.
(56) Bosscha, Willem II, 318-320 ; zie ook adres van Le Hon aan den
Kinlnng, 30 Sept.-.1 Oct. 1830 (Colenbrander, gedenkstukken X4, Nr 172,
b1. 194) ; VangerDuyn aan vaan de Capellen, 1 Ocb. 1830 (op. cit. X4, Nr
175, b.l. 198).
(57) Bosscha, Willem II, 321-2.
(58) Bosscha, Willem II, 322, 326.
(59) 'Terllnden, Rév. Belgje par affiches, 107, 108. Journal d'Anvers, 10
„

Oct. 1830.

(60) Buffin, Documente, 269, nota.
(61) Brief van Cartwright, 9 Oc)t. 1830, cfr. Colenbrander,. Belgische
omwenteling, 189.
(62) Brieven van Staedtler ; Buffin, documents 279.
(63) Brieven van Staedtler ; Buffin, Documents, 277, 278, 279.
•64) Bosscha, Willem II, 326.
(65) Brief van Cartwright aan Lord Aberdeen ; cfr. Buffinh Documents
264, nota.
(66) Bosscha, Willem II, 327;
(67) Brieven van Cartwright aan Lord Aberdeen d. I. 10, 16 en 19 Oct.
1830 ; (zie Colenbrander : Belgische Omwenteling 190-191 ; Colenbrander,
gedenkstukken X1 106 vlg. 119 vlg, 127 vlg).
(68) Bosscha, Willemm II, 329., Cartwright aan Aberldeen, 19 Oct. 1830.
(69) 'Buffin, Documents inndits 295, nota ; cfr. Brieven van Staedtier
16 Oct. 1830. (Buffin, Documents inédi,ts 286) ; Mier aan Mettternich 14,
17 en 19 October 1830 (Colenbrander gedenkstukken X3, Nr 126, 127,
128,. bl. 167,
(70) Buffin, Documents 289. Colenbrander, gedenkstukken X1, 127,
Cartwright ,aan Aberdeen, 19 Oct. 1830. (Colenbrander, gecienkst. X1, 127).
(71) Buffin, Documents 242.
(72) Bosscha, Willem II, 337.
(73) Le Paitriot.% de krant der Réunion Centrale, had ` spoedig opgehouden te verschijnen -en werd vervangen door «L'émancipation» v. Bul.
fin. Mémoires I, 313.
(74) Buffin, mémoi res I, 289, nota.

39

(•) Buffin, mémoires I, ' 283, 289.
(76) Claeys, mémorial de la vi-Ile de Gand, 536-7 ; 539 ; Buffin, Docu.
ments iné(dit^s 314 ; Union beige, 24 octobre 1830 ;_ Ryelandt, La Révolution de 1830 à Bruges (ann. de la soc. ddbmul. de Bruges 1905, bl. 276 vlag).
(77) Eergmann aan Van Maanen, 21 Oct. 1830 (Colenbrande.r, gedenk!
stukken X 4, Nr 224, blz. 242) .
('i8) Buffin, mémoires I, 324 nota, Union beige, 23-24 Oct. 1830; Mém.
de N. J. Descaarspa. (Buffin, mém. et doe. II, 506 vlg).
(79) • Buffin, mémoires I, 329, mém.. de N. J. Descam . s (Buffin, mém.
et doc. II, 508) .
(80) Buffin, mémoires I, 327-328,, nota ; Union beige 23-24 Oct. 1830.
(81) Whtte, II, 26 ; Don J. v. Halen, tea quatre journées 28 ; Bufin,
mémoires I, 411,
(82) Cartwrlglht aan Lord Abeíideen, 19 Oct. 1830 (Colenbrander, X1,
-

-

132).

(83) Bosscha, Willem II, 332, Juste^ Van de Weyer I., 79. •
(84) .Bosscha, Willem II, 321.
(85) Tot op . het oogenblik van den terugtocht van Prins Frederik uit
Brussel, was er bij het zuid-nederlandsche . gedeelte der koninkii jke
troepen geen neiging tot - afval bespeurd. Tegen de voorbeelden van enkele
overloopers stonden de voorbeelden der officieren, die met verontwaarni
diging openlijk de mix id,elen van verleiding, in 't geheim bij hen beproefd,
hadden bekend gemaakt, Doch de mislukte poging om te -Brussel de wer-=
king der Regeering te herstellen I adden ton gevolge, dat het leger in
weinige dagen tot een staat van geheele ontbind ng overging.
Het bericht van den terugtocht van 'e Konings troepen besliste insgelijks over het lat van de vestingen en steden langs de fransche grens
gelegen (de overgroote meerderheid van de bezettingen bestond uit
Zuid-Nederlanders de bezetting van Namen bijvoorbeeld tekie ongeveer
3:800 Zuid-Nederrlanders en oflgeveer 200 Noord-Nederlanders) waar de
oproermakers ira geval van • mislukking verzekerd waren Bene veilige
schuilplaats te vinden op fransch grondgebied.
Door onjtrouw van Zuid-Nedealandische officieren en soldaten ontvielen
op weinige dagen (27 Sept. tot 6 Oct.), Nieuwpoort, Ieperen, Meeren,
Doornik, Mans, Philippeville, Dinant, 'Bhuilflon, Neufchateau 'Aarlen.
Den 6 Ootober werd het kasteel vant Luik, den 17 dat van Gent en den
18 die stad Dendermonde ontruimd,
(Bosscha, Neerlands heldendaden, II1, 645-665).
(86) Bossche, Willem II, 324 ; efr., mémoires inédi^ts du général. Comte
Capiaumont, 246 ; cfr. Buffin, Documetns, 365, 356,. nota.
;
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(87) Buffin,. Documents 219, Mier aan Mettern^ich 14 Oct. 1830. (Colen.
brander, gedenkstukken X3, Nr 126, blz. 168) .
(88) Messager de Gand. 17 Sept. 1832. I:n een brief aan den "Messager"
beweerde Pontécoulant geweigerd te hebben aan de Mérold^e te gehoorzamen en diens gezag te erkennen..
(89) Courrier die Ia Meuse 1;5 Oct. 1830. — Lettre de Callier (Buffin,
mrm. II, 480 vlg).
(90) Pr. Claeys, mémorial de la villa die Gand 537-8.
Courr er de la Meuse 16 octobre 1830 — Lèttre de CaiI.ier, (Buffin,
mem. II, 481-482) ; Claeys, mémorial de Ia ville 1e Gand 538.
(92) Bosscha, Neeí1lds heldendaden III, 663-664 ; • vlg, • gén. comte
Caplonmont, mémoires inédits, 217 ; cfr. Buffin, Doe. inédits -308, 'nota.
(93) Bosscha, Neerlands h.e1dendaden III, 664.666.
(94) Ryelandt, Révolation de 1830 à Bru;gee (ann. soc. Einul. 1905 p.
(91)

-

269).

(95)

Ryelandt, Révolution de 1830 à Bruges (ann. soc Emul. 1905 p.

276-282) .

(96)

Ryelandt, la Rév. Beige de 1830 à Bruges, (ann. soc. d'Emul. 1906

p. 289, 291) .

(97) Union Bolge Nr 4, 22 Oct. 1830. "L'Union Beige" was het officieel 'blad van het voorloopig bewind. cfr. Buffin, Documents 309, nota.
(98) Ryelandt, La révol. beige de 1830 à Bruges (:ann" soc. rimul. 1905;
p. 291) .
-

(99) De aanvoerders der verscheidene groepen waren:: Havelt, Dorigny,
David (uiit Roubaix), Meunier ; de stafoverste heette Jaspin. Courrier
des Pay s B as, 4 Nov. 1830.
(100) Courrier des Pays-Bas, 20 Oct. 1830.
(1.01) Courrier des Pays-Bas, 4 Nov. 1830.
(102) L'Abbé Andries narra cette expédition au Congrès de la mani.ère
suivante : Pon.t coulant et Grégorire arrivent chacun avec une proclamation et se croilent tous deux chef de 1'exp& itio+n. On marche sur Oostburg sans ordre et sans plan, avec une arrière-garde composée de tous
les pillards ei; vagabonids des villages voisins, attirés par les paroles de
Grégoire, qui avait (promips de livrer Oostburg au pillage. Quel-ques.
coups -de cancan ont suffi pour dissiper cette troupe et j'ose en féliciter
ma patrie, car Ja victoire eut rempli le pays de désolation et de crimes
(Huyttens, Congr+ès II, 64)-,.
(103) Ryelandt. La .rëvolution de 1830 à Bruges (ann. soc. Emul. 1905,
p. 2923).

(104) Courrier des Pays-Bas, 7 Nov. 1830; Buffin, mémoires II, 486.
Buffin, Documents 410.
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(106) UniOn Beige, 8 Nov. 1830.
(106) • Charpigny, lee Oombstaants de 1830, 24.
(107) Bosscha, NeerlandS heldendaden III, 666.
(108) Bosscha, Neerl an& heldendaden III j 667. Snouckaert van Schau?
burg aan zijn vader, 29-30 Sept. 1830 (Colenbrander, gedenkstukken. X4,
Nr 170, blz. 187) .
.
(109) Le 10 oct., Lambert Nypels, • général commandant provisoire dis
troupes belgen, atdressa aux sol;dats bolges une procl.amat on, dans
laquelle ii los engageai t á déser ter et dans laquelle i l diisai,t entre . ai
tres : «Abandonnez ces harrbares. ;revenez dans vos foyers^.. (Buffin, mém.
I, 274, note) . Rappellons que Nypels était entré Ie 4 avril 1815 dans
1'armée des Pays-Bas avec le grafie -de lieutenant-coloneii et était devenu
le 20 déeemb.re colonel de la 3 division d'infaniterie. (Buffln, mémoires
-

-

-

1, 259-.260, note) .

.

(110) Chiarplgny, Combattants de 1830, 24, Bosscha, Neerlands heldendaden III, 667.
(111) Charpiginy, Combattants die 1830, 25.
(112) Bosscha, Neerlands helldemcdaden, III, 668 ; Charpigny, combattants de 1830v 26 ; Buffin, mémoires I, 341, nota.
(113) Bosscha, Neerlands heldendaden, I.ÍI, 668 ; Charpigny, combat..
-

tants, 29.

(114) Buffin, mémoires I, 348, nota.
(115) Bosscha, Neerlands heldendadien, III, 668-669.
(116) Mémoaires de Fel. Chazal ; v. Buffin, mémoires 1, 185-186.
(117) Mémoi^res de Ohazal ; : v. Buffin, mémoires Í, 192-193.
(118) Buffin, méémoixes II,, 206.
(119) Verhaal van een ooggetuige ; cfr. Buffin, mémoires II, 208-209.
(120) Verhaal van een ooggetuige ; Buf$nr, mémoitres II,. 213-225.
(121) Mémoires • die Chazal ;. v. Buffin, mémoiree. I, 192.
(122) Bosscha, Neerlands heldendaden III, 670.
(123) Général, Vou , voyez que la force des ci:rconstances a obligé le
peuple à se dJclarer, s'il voulai-t'eauver son honneur via-àrvis des provin.
ces méridionales de la Belgi-que. Ceitte wille, oí vous avez rési^dé si long=
'te ps, ou vous-êtes estimé et dbnt vous avez pu apprécier l'excellent
esprit, vous demande avec instance d'épargner le sang, qui coule de part
et d^au'tre, et. soyez pensuadé que la Hol:lanlde, ainsi lque nouls, vous en
aura de l'obl gation; donnez ordre aux troupes hollandaises de rentrer
dans la ci tadelle et que ,la ville soit occupée par nous egt une députation
oe rendra de suite à La Haye, afin d'obtenir de Sa Majesté l'évacuation
-
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de vette fortteresse ; et, en attendant cette réponse, nous nous proper
Bons une suispension.
Le délégué 'du gouvernement provisoire,
F. Van den Herreweghe.
Anvers; le 27 Octob.re 1830.
(De Bavay, Révolutlon beige, 199).
(124) Ch.assé aan Eerens, 29 Oct. 1830 (Colenbrander, gedenkstukken
X4, Nr 240, blz.. 255) .
.
(125) Er was destijds :aan het einde van het St Ai4rieskwartier, waar
de Kloosterstraat op de Esp1an.adie van die citac el uitliep, een cons tructi-ewerf aan de Schelde met magazijnen en werkplaatsen voor de artillerie, meestal genoemd het ArisenaaJ, maar in ambtelijke stukken den
naam dragende van Rijksstapel en Constructie-magazijn. De hoofdingang
was een poort in de bemuring aan de sta zijde, een een tweede poort
¶as in een zijmuur naar de cit,adiel gekeerd.
(126) Bosscha, Neerlands heldenidaden III, 671.
(127) Rapport, de Van alen Herreweghe au Gouvern. Provisoire de la
Bel^gique sur les opérations des 26 et 27 oct. 1830 , Anvers ;- v. Buffin
mémoires II, 530 ; De Bavay, Révol. beige 200 ; Courrier des Pays meias,
7 Nov. 1830.
(128) ` Buffin, mémoires II, 535..
(129) De Bavay, Révol. beige 200 ; Teréchit schreef de Messager de Gand
,(23 Aug. 1832) : I1 faut laisser ,à l'Indépendant som; incurabele manie de
vietoires et de héiros ; mais au nom dii sens comrmun egt de la vérité,
qu'il cesse de parler de la prise d'Anvers, qui était renldue, pacifiée ot
tranquille lorsque son héros (Niellon) et deux autres du même acabit
lont venus pour lee malheur de tour provoquer le bombardement par
la vio-l-ation d'un traité et par une. incroyable stupidité.
(1.30) Buffin, mémoires II, 216 ; De Bavay, Révol belde►, 200.
(131) F. De Pouhon, Des indemnités 6, 36.
(13-2) Buffin, mémoires II, 531.
(133) Rapport dit Colonel Direc'eur des fortifications van der Wyck
aan prince Fréderic, Ammiral et Colonel- Général : v. Buffin, mémoires II,
536; De Bavay, Révol. beige 201.
(.134) Lee pouvoirs remgis à Van den: Herreweghe, étai ent conus comme
luit •
"Le gouvernement provisoire de la Belgique,. comité central, autorise
.

-

-

-

-
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M. Van den Herrewe e à 'prendre possession de la Citaadellee et ville
d'Anvers, " et à les faire occuper au nom du peuple beige.
Bruxeil►es, le 15 Octtobre 18301.
Par ordonnance :
Pour le comité tentral:
Le secrétaire,
Comte Félix de Mérode-.
De Coppin.
Ch. Rogier.
(Buffin, Mémoires et Documents in&lits II, 528 . nota):
(135). Verhaal van een ooggetuige ; Buffin, mém. II, 219.
(136)
Buffin, mémoires II, 219. De vloot onder bevel van onderadmi-^
real Hervé van Aduard, bestond uit, het schip "Eurid'ice", het admiraal-0
schip «De Komeet» (Commandant Koopman.), «De Proserpine» (comman^
dant van Haren) «De Gier» (commandant Zoutman) en de kanonneer.
bonten gemeerd voor de kaaien v. Antwerpen. (Buif. mém. II, 344, nota).
(137) Fr. De Pouhon. Dees inde^mni,tés...., 9,10 ; cfr. brief van Ducpétiaux aan den courrier des Pays-Bas, 29 Oct. 1830 ; De Bavay, Révolution
beige 205 ; verslag van Van der Wyck ' (v. Buffinb mémoires II, 537).
Verhaal van een ooggetuige, Buffin, mémoires II, 223) .
(138) Apres avoir accepté, sur la proposition- d'un d^élégué du gouver^
nement Rprovi soiree, unre trêve ju.squ'à ce que Sa Majeeté, no4re Auguste
"Souverain, etst cléei,dé si les troupes devraienit aaband;onner la citadelle
eui' ou non, je suis ex trêmern4ent surpris, messieurs, de recevoi.r une
sommation de la rentdre et de- me décider à eet égard avant les quatre
heures de l'après.midJ, J'ai accepté la première capitulation pour.4rrêt-er'
l'effu;s?on -du . sang, et cola sur la soilicitaation desa d^éputés le la régence
de la ville d'Anvers ainsi qu pour ép-argner aux habitants parmi 'lesquels j'ai vecu pendant piusieurs années, des désaíitree terribies et in ►Gai.
cul abl,e.s. .
J'ai dû cro-ire,messieurs, que cette capi^tul-ation auraitt été reli.gieusement observée de votre cóté ; c'est avec douleur que je vois que je me
suis trompé et que vous avez pu prendre sur vous de l'enfreindre conrtre
toutes les lois cie la guerre. Je vous rends responsables, messieurs, de
ce manque de foi, conduite odieuste qui sera jugée co:mrme telie par
1'Eurcp e entière, -et dont je donnerai connaiss-ance , notre Auguete
Souverailn.
Je vous déclare enfin, .messieurls, que je n'acciepte point les conditions
hu.mil.i ,anntes que voors avez osé me faire, que je - tácherai die défer-dre
jusqu'à la dernière extrémi)té la fortenesse. ddont le commandement m'a
été confié,. et que je n'accept erai jamais des conditions, qui s+ouilleraient
mon honneur jusqu'ici sans la moimcire tache.
Le li,eutenant génénal, commandant
de la fontere.sse d?Anver,9.
Baron. Chaasé. .
-

.

-
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(De Bavay, Révolution beige, 204).
(139) Auger (Pierre Marc), een der aanvoeitders der vrijwilligers uit
Parijs gekomen ; v. liste nom.i.native des coi.toyens, ddcorés ;de la ' croix
de Fer.
(140) Mémoires inédite du gén. comte Capiaumont, blz. 294. cfr. Buffin,
mémoires I, 380 nota ; White II, 50 ; De Bavay, Révol. beige, 207.•
(141) Rappor'ts de Van der Wyck ; v. Buffin, mémoires II, 537.
(142) Mémoires du gén. comte Oapiaumont,, 294 ; Buffin, documents
380, nota..
(143) Le bombardement dans ces conditions, n'étMt évtdemment qu'un
acte de légitime défense. (De Bavay, Révolution beige, 206). - Chassé
8vait 'mênie, nous pouvons le dire, fait preuve de longaminitéi St les
colonnes de Niellon et de Melllnet étalent entrées à Anvers, eest parce• HerrewegÍhe, en exécnttoii de
qu'il avalt remas les els de la viile A Van
ln éonvention. 111 auralt donc pu, au premier coup de fusil, qui violait
vette convention, user de %tour les moyens, dont II disposait pour forser
nos chefs militaires à la respecter. (De Bavay, Révolution beige 209).
(144) De Bavay, Rév. beige 209. (145) Mémoires de Chazal ; v. Buffin, mémoires I, 194.
,(146) Verhaal van een ooggetuige i v. Buffin, mémoires II, 226, 227..
(147) Verslag van Van der Wyck v. Buffin, mémoixes II, '537 ; cfr.
verhaal van een ooggetuige. v. Buffin, mémoires 'II, 227 ;. brief van
Ch. Rogier aan het voorlopig bewind : halfacht 's avonds. Het vuren
stilt, de bramden ook Wij gelooven -dat de b.wxdi^ltien hunnen aftocht
hebben willen verbergen ; wij veiihopen heit". (Courrier dlesi Pays Bas,
29 Oct. 1830) ; De Bavay, Révoluttion. beige,, 209.
(148) Verhaal van een ooglgetui•ge ; v. Buffin, mémoires II, 227.
(149) Brief van Rogier aan heit Voorlooping Bewind, (Courrier des Pays-

as, 29 Oct. 1830) .

(150) Mémoires die Chazal ; v. Buffin, mémoires I, 193.
(151) Buffin, mémoires I, 208, nota.
(152) White II, 50.
(153) • This letter urged General Chassé to order a suspension of arms
until daylight, when it would be pe-rhaps possible to renew the negotiatione, that had been «apparently interrupted through the error of a
few dranken men » (Whito, II, 52) .
(154) White II, •50.
(155) Verslag van. Van der Wyck; v. Buffin, mémoires II, 538.
(156) Buffin, -mémoires II, 228.
(157) Verhaal van een ooggetuige, v. Buffin, mémoires II, 227-228.
(158) . White I1, 52.
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(159) Van Belgische zijde poogt men dIe schuld op Chassé te schuiven.
Dart -deze -echter het stapelhuis zou doen in brandi schieten hebben, ' is
totaal onwaarschijnlijk. Chazal (Buffin, mém. et doc. I; 20.6) zegt zelf
dat de beschieting reeds opgehouden had). Ten andere, Chassé beschikte
niet over volidee levensmiddelen nadat het convooi bij de citadel
was geplunderd ; het stapelhuis was de eenige pliaat9 waar hij kon hopen.
leeftocht te vinden, in afwachting
schepen hem kwamen bevoorra.
den. Wie zou kunnen aanvaarden dat ede zeer bedachtzame Chasssé,, zijn
eigen bevoorrading, zijn liaatsl1 e kans op behoud zoo maar dom weg zon
vernield hebben ? Dit werd onmidldelijk opgemerkt, en men vertelde
terstond, dat he!t juist de Biel^gen waren, die aldus Chassé in het nauw
wilsden drijven (mém. de Chazal bij Buffin, mém. I, 247).. Waarschijnlij,

.

,

ker echter is . de hierboven voorgestelde lezing door Chazal gegeven.
(160) Mém. de Chazal ; v.. Buffin, mémoires I, 206-209.
(161) Buffin, mémoires • I, 260.

(162)

Rogier se réjouit de eet incenMe : "A paalt la rumre ede plusieurs

commercants, écrivit-.il au gouvernement provisoire, auxquels je lespère

Is Hollands domma des indemnités, ne trouvee-voue pas que eet beende
sert -admirablemen^t notre cause ? » (Juste, Charles Rogier, 36).
(163) Mém. de Chazal ; v. Buffin mémoires, I, 212.
(164) Appuyé par les bandes de Mellinet et de Niellon, Charles-Rogier.
exerega •à Anvers pendant plusieurs jours une véritable dictature, dies'
tuant le bourgmestre, 3 échevins, le commissaire du district, Ie secré^
faire de la .ré-gene•e, le commandant de la garde bourgeoise, .[e directeur
des postes, le bailli du port, le directeur des droits d'entrée et de sortie
et des accises '(Diseailles, Charles Rogier II, 42 et 44 ; ¶hi, Jute, Ch.
Rogier 38) .
(165) De Bovay, Rév. beige, 214,
(166) Buffin, mémotres II, 23?, 238.
(167) Buffin, mémoires I, 254.
(168) Buffin, Mémoires 11, 238-9k.
(169) Buffin, Memoires I, 256-7.
(170) Bosscha, Neerlands heldendaden IV, 544, nota.
(171) Mém. de Chazal ; v. Buffin, mémoires I, 260.
(172) Rapport van den kapitein-adjudant Verhorst, 6 Noy. 1830. (Cow
-

lenbrander, geclenkstukken X4, Nr 256, bl. 272) .
(173) Discours de J.aminé au comité seeriet de la Chainbre des Repré.
sentants, 27 Oct. 1831 (Colenbranlder, gedenkstukk. X4, Nr 219, bi. .239).
(1.74) Van Zuylen aan Van der Hoop, 27 Nov. 1830 (Colenbrander, ges

denkstukken X 4, Nr 295, blz. 334) ; Van ader Duyn aan zijn vader, 21
Nov. 1830 (op. cit. Nr 290, blz. 326) .
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(1.75) Relation des troubles de Louvain spar un inconnu. « Des officiers
qui se tro.uvaient alors à la caserne, qui servent aujourd' hui avec distictioon,'dans les gangs de.. notre ,armée, ont assuré depuis que l'ordre de
faire feu avai;t été donné par un lieutenant étranger qui servait dans
,ce bataill:lon »:.
(176) Buffin, Mémoires II, 421, White I, 262.
(177) Buffin; Mémoires I, 166, nota.
(178) Suffin, Mémoires I, 167, nota.
(179) Buffin, Documents 376, nota 1 mémoires I, 169 nota
(180) Mémoires de Chazal ; v. Buffin, xn moi.res 1, 168 ; vgl. vërhaal van
een ooggetuige, in Union beige, Nr 19, 16 November 1830.
(181) Buffin, mémoires, 1, 170. '
(:182) Verhaal van een ooggetuige, opgenomen in het officieel blad
i'Union beige, Nr 19, 6 November 1830.
(183) Whitey I, 261-262.
(184) Verhaal van een ooggetuige in de «Union beige» Nr 19, 6 Nov.
:1830.
(185) Monteur beige, 10 Maart 1832 E.
(186) «Lynx», een Oranjegezind blad, dat 'te Brussel verscheen schreef:
«Het Assissenhof te Brussel heeft dezer dagen bij verstek ter dood
veroordeeld drie personen., die 'beschuldigd waren van moorld op den ' braven ongelukkigen Gaillard. Welnu, het is algemeen bekend, dat die drie•
personen nog in Leuven wonen, er zich openlijk ver(toonen eng nog heden
een van hen daar werkzaam was als sjouwer. Zoudt gij mij willen zeggen wat eene veroordeeling bij verste k beteekent, die om zoo te - zeggen plaats heeft in tegenwoordigheid van de beschuldigden ? » (Lynx, 13
Maart 1832, Nr 73). De 14 Maart 1832 herhaalt de Lynx de beschuldiging
van zijn correspondent uit Leuven : «Wat zou men zeggen, schreef hij,
van. een land, waar personen, die van moord beschuldigd zijn, zich straffeloos zouden begeven onder die troepen ,die zich vormen om de deurwaarders, die dezelfde beschuldigden oproepen om voor het gerecht
te verschijnen ? Wat zou men zeggen van den eei ieid dien men in een
land heeft, voor het gerecht, waar ter dood veroordeelden rustig door de
straten kunnen wandelen bij klaren dag terwijl de overheid het ziet en
weet, even veilig -als die markies de Pomm,euars., die tegenwoordig was
op het oogenblik dat zijn beeld onthoofd werd ? Men zou zeggen en ge..
boven, dat in zoo een land *le justitie krachteloos is en slechts in naam
bestaat, dat zij slechts eene bittere en beleedigende spotternij is, en dat
de schuldigen door invloedrijke vrienden beschermd wbrden; of dat men
hunne openbari gen vreest, en in dat geval,, het verstandiger zou zijn
hun een behoorlijken aftocht te verschaffen. Hoe dit zij, die ongelooflij-

,
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ke en schandelijke straffeloosheiid bestaat. Zij die ten laatste zijn opgeroepen voor het gerecht wegens den.- moord op den ongelukkigen majoor
Gaillard en die nu veroordeeld zijn bij verstek tot de doodstraf hebben
geen ooge.nblik Leuven verlaten». - De Lynx, die zulke zware beachuldigin.gen bevatte, viel onder toepassing van het decreet van het Nationaal
Congres did. 20 Juli 1831, betreffende politieke en perswanbedrijven
waarvan art. 4 • als volgt luidt : « Smaad of lastering tegenover openbare
ambtenaren, of lichamen, of vertegenwoordigers van het openbaar gezag
of tegenover eenig ander erkend lichaam zal vervolgd en gestraft wor
den als smaad en 1astering tegen particulieren ».
En toch werd de uitgever van de Lynx niet vervolglil, ongetwijfeld
omdat de Regeerring vreesde dat hij zich zou beroepen op art. 5 van
genoemd decreet en het bewijs leveren van de -door hem vooruitgezette
feiten, waardeoor hij voor alle straf veilig zou geweest zijn. (Decreet'
van het Nationaal Congres betreffende politieke en persmisdrijven, dd. .
20 Juli 1831 : zie Huyttens, III, 606) . .
En wat nog vreemder is, terwijl de Moniteur Belge tot tweemaal toe
in den loop van Maart (13 en. 20 Maart 1832) de beweringen van de
Lynx betreffende de openbaarmaking van de geschriften van Engelspach»
Larivière, die vele diensten aan -de mannen der Revolutie bewezen heeft
en hiervoor met de snoods'te ondankbaarheid werd beloond (Bibliogra
phie Nationale publiée par l'Académie de Belgique; zie levensbeschrijr
ving van Engelspach-Larivière geschreven door Alvin), weerlegt, antwoord:t het office " e blad niet op de beschuikliging van de oranjegezinde courant betreffende de moo^tdenaars van -majoor Gaillard. Even 'zoo
doen de Beige en die Memorial Belge '(Maart 1832) . .
Lettende op dit stilzitten van het gerecht en op het zwijgen van de
pers, die de revolutie toegedaan was,. moet men het besluit van de Lynx
wel aanvaarden wanneer hij zeg t : «De • mooilil op Gaillardi is een der
vreeselijkste tooneelien uit onze revolutie. Alles wat daarmede in verband staat doet een menech huiveren ; vloekwaardig zijn echter niet
zoozeer die ruwe wezens, die e-en blinde woede tot wilde dieren maakte,
als de leiders,. welke koel-bloedig, die duivelsche hartstochten hebben
opgewekt, die woeste handen bestuurden, nadat de misdaad begaan was,
gevoelens van medelijden en de strenge verontwaalidiging der deugdzamen gehuicheld hebben (Lynx, 14 Maart 1833) ».
(187) «l'Union! belge», 20 novembre 1830: «Pendant un moes la foule
se vressait chez Payelle, pnopriétair.e du Café Belge à Paris. On n'y voyant
que des volontaires de toutes les nations, qui récl+amaient 1'honneur de
venir combattre auprès de nous pour assurer l'indépendance et la liberté de la Beigique ».
-

-
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(188) « 1'Union (beige », 30 décemb.re 1830. « Les soldate qui déservaient
oon artillerie (de Mellinet) étaient presque tma ' d7 anciens c anonniers
francais ».
(189) A. € harpigny, Les combattants de 1830, 35-36.
(190) Van den Kemp, Maestricthts' belegstaát van 1830-1839, b1.' 91.
:(191.) Bosschia, Neeriliands heldendaden I11, 688, nota.
'(19'2) Van der Kemp, De belgische omwenteling in Luik en Limburg
bl. 146-148.
(193) Van der Kemp, De belg. omwenteling in Luik en Limburg, 149.
.1(194) Uit dien aan onedele figuren zoo rijken tijd dir z. g. Belgische
Omwenteling behoort Daine zeer tot eene der imtnsrt. sympathieke.
Benige jaren vóbr, de omwenteling van. 1830 zou hij een vootrschot van
43.000 fr. onttvangen lebben « van den braven Vorst », wat hem. niet belette het volk tegen den besten der koningen te wapen te roetpen.
Niemand minder dan zijn collega, generaal Melliaet, die volgens de
courazbten eenige weken te voren, in wederzijdsche roerende bewondering hem de hand had gedrukt en toegedronken, schreef over hem in
een door de bladen gepubaiceeí dreun brief aan. kolonel Nypels te Brussel,
(^g0dis;g^teekend, Maaseyck 5 Maart 1831) : «Ce traltre ^escroc- sans moyens et sans considération, taute son armnée le méprise» (zie o. a. Efnan-:
cipati+ m, 9 Maart 183°1). Na 's mans smadelijke vlucht in Augustus 1831
werd hij ter verantwoording geroepen ; doch men kon hem enkel verwijten , dat «hij gegeven orders niet had opgevolgd». Als in 1839 de vrede
tot stand kwam, werd Daine . als commandant van het nu aan Nederlaold terugkomende Venlo, naar Bergen (Mons) overgeplaatst. I.n 1840
ontdekte men een oranigietisch complot, waarvan hij schijnt geweten te
hebben. Toen weiti hij gepensionneerd. Hij stierf den 10 Oktober 1843
te Charleroi (Van der Kemp, De Belgische omwenteling in Luik 'en
Limburg, bIt..1'51-,153, bijlagen bl. 92 ; vgl. De. Bavay, Révolution beige,
300 en volg. ; Biograiphie nationale).
(195) Union beige, 29 Dec. 1830.
(196) Gazeit►te Ge Liège (16 en 17 Jamruarti 1886); cfr. Leitres de S.taedtIer ; Buff in, Documents, 270: «I1 y a des compagnies entièren de Fran-cais. Si ce n'est pas le dei dia franciser la Belgique, qui ani-me ces
hommes, c'es►t lee désjr vague des commotions politiqu..%, peut-être mê.me
1e ,dir du pillage, raar ii y en a qui semblent sortir du bagne».
(1.97) Van der Kemp, De belg. omwenteling in. Luik en Limburg, 149.
.(198) Courrier bel-ge, 28 April 1831.
;

-
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NOTA'S BIJ HOOFDSTUK III
(.1) De Lannoy, Origines, 14.
(2) Rede van Nothomb, (v. Huyttens, congrès II, 357-358) „ De Lannoy,

Origines, 12, 13 ;; Stuart aan Aberdeen (Colenbrander, gedenkstukken
x1,. blz. 144).
(3) Zie boven-, hoofdstuk I ; De Bavay, Révolution, 8.
(4) De Becourt, 120.
(5) De Lannoy, Origines, 14 ; 18-21.
(6) Molé aan Markies de la Moussaye, fransche gezant bij Willem I1;
v. JPoullet, revue générale 1897, déc. 803. — De Lwpioy, 15,20. — Voorstel
van Molé aan Wellington, 3 Oc!t. 1830 (Colenbrander, gedeukstukken,
Xl, 87-88) .
(7) De Brob lie, Souvenirs IV 39. Zoo vatte minister Verstolk het ook op.
(Bagot aan Aberdeen, 13 Oct. 1830, bij Colenbrander, gedenkstukken X1,
Ni' 70, bl.. 110-111) .
(8) ¶.I'bureau-IDangin I, 73 ;. De Lannoy, 18.
(9) Men verhaalt uat Talleyrand, ondervraagd over de betee'kenis van
non-interventie, zou geantwoord hebben : non-intervexatie is en raad,
selachtige diploma:tiO che uitdrukking, die ongeveer hetzelfde beduidt
als interventie (v. ranvllle Stopleton, Intervention and) non intervention blz, 15). I)e Lannoy, Origines 15 (nota).
(10) 1)e Lannoy, Origines 13 ; cfr. Sorel, 1'Europ.e et la révolution. francaise 1, 319-325,. waar cle -theorie der «frontières natureller volop - toegepast wordt.
(11) Dc Lannoy, Origines, 22. • .
(12} De' Lannoy, Origines, 22 ; Valazé aan Molé ; 17 Sept. 1830 (Ooien.
brander, gedenkstukken X2, Nr 21, blz. 18).
(1.3) De Launoy, Origines, 24.
(14) Er zijn weinig menschen, die in de hedendaagsche geschiedenis
zoo'n belangrijke rol gespeeld hebben als Talleyrand. Gesproten uit een
der aanzienlijkste geslachten van Frankrijk was hij achtereenvolgens
groote heer, prelaat onder de voormalige oude van zaken, beëedigd
priester, omwentelingsgezinde, afgevaardigde ;. hij had verraad gepleegd
aan het Koningschap en den Godsdienst. Na tijdens het schrikbewind
zich voorzichtig verwijderd te hebben was hij later naar Frankrijk te>ruggekeerd; de lieveling van. Napoleon geworden, en vervolgens .Miniaster
van buitenlandsehe zaken van den franschen keizer. Toen diens gesternte verbleekte, had Talleyrand zeer handig zijn -lot weten te scheiden
van dat van zijn beschermer, en toen deze afstand van den troon moest
-

;
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doen, was hij het geweest die, zijn revolutionair en Bon.ap^artisch verledei, verloochenend, het ijverigst gewerkt had voor en terugkeer van
de Bourbons in Frankrijk. Doch de wettige monarchie had hem weldra ter
zijde geschoven en mept vreugde had de oude diplomaat den val van
Charles X, en het op d-en troon komen van den tak van Orlean$ begroet.
De rust was in Parijs nog niet hersteld of hij had reeds zijn diensten
aan het nieuwe hof aangeboden, dat ze aanvaard had► (De Lannoy, Origines 25), Emile Olivier noemt hem (1'Empire libéral, I, 40) : «een priester zonder overtuiging, een staatsman zonder beginselen, begeerig naar
genoegens, geld en invloed, altijd uitziende naar den heerscher van het
oogenblik, om zich van hem te bedienen, door hem te. dienen>. Evenmin
vleiend is het oordeel van Wessenberg, Oostenrijks gezant bij de Conferentie : « Men raakt er aan gewend », schreef hij over Talleyrand., « in
diens glimlachen een reeds gepleegd of- nog te plegen verraad te lezen,
en men blijft tegenover hem op zijn hoede » (uittreksel uit het dagboek van Wessenberg, 24 Februari 1831,. schrijfboek 49, 'aangehaal i door
von Arneth, J. von Wessenberg II, 99) . Als bemiddelaarster tusschen .
Talleyrand en Louis-.Philippe trad de zuster en vertrouwde van dezen,
prinsen Adelacte, qp. Bijna -dagelijks. schreef Talleyrand aan: 'die prinses,
die namens den. Koning antwoordde. In die briefwisseling werden de belangrijkste kwesties behandeld , alsof Louis-Philippe aan 't hoofd stond
van een onbeperkte monarchie (De Lannoy, Origines 62-63). Zoo was de
man, die steeds het vertrouwen van den Koning behouden 'heeft. (De
Lannoy, Origines 63) en door hem belast werd met de verbrokkeling
van het Koninkrijk der Neclerla .11.en. Molé, Minister van Buitenlans scha
Zaken, had zich verzet tegel: de benoeming van prins de Taileyrand tot
gezant te Londen. « Molé », schrijft :de hertog de P-rogl i e (Souvenirs rV,
59) zag met zijn natuurlijke scherpzinnigheid helder in, dat, als het
zwaartepunt der staatkundige zaken eens naar Londen onder het beheer
van Talleyrand verplaatst was, alles in 't .vervolg rechtstréeks tusschen
tussehen zulk een machtigen heer en den Koning zelf zou behandeld
worden ».......(De Lannoy, Origines, 44, nota) .
(15) De Lannoy, Origines, 27-28 ; Talleyrand aan Molé, 3 Oct. 1830.
(Colenbrander, gedenkstukken X2, Nr 39, blz. 37).
(16) Louis-Philippe aan Maison, 11 Nov. 1830 (Colenbrander, gedenkstukken X2, Nr 63, bl. 72) ; De Lannoy, Origines 30-31. Ook Valazé raadt
aan militaire voorbereidingen te treffen in stilte om gereed te zijn zoo
de gelegenheid zich aanbiedt (Valazé aan Molé, 2 en 3 Oct. 1830. -= bij
Colenbrander, gedenkstukken X2 Nr 38 en. 40 blz. 36, 38) .
(17) Brief van A. R. Falck aan Lord Aberdeen,' 5 Oct. 1830; (Paper,
rel.at.rve to' the affairs of Belgium . I, 1-4; De - Lannoy, Origines, . 31).
•
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(18)

De Lannoy, .Origines, 31.

(19)

Hillebravd, 148 ; De Lannoy, Origines 34.

(20) Verslag van Graaf Nosselrode aan dien kéize-r over de zending van
der graaf Diebit-ch (8-20 Oct.. 1830) (Martens VIII 166,) De Lannoy,
Origines, 35.
(21) Nicolaas I aan Koning Willem, 25 Oct. ;1830 (Colenbrander, ge..
denkatukken X3., Nr 311, bl. 410).
(22) Martens XI, 437 ; VIII, • 116 ; De Lannoy, Origines 36-37.
(23) Martens VIII, 167 ;. De Lannoy, Origines 37.
(24) Metternich, Mémoires V, 42 (nota) ; De Lannoy, origines 40, .42
%e diplomatische pogingen van Nederiamd warden door Verstolk geschets voor de Staten-generaal (Pro Memorie, bij Colenbrander, gedenk-

stukken X4, Nr 247, bl.- 262)i.
(25) De Becourt, 117.

(26)

Dépêche van Graaf Van Nessel.rode aan Graaf Matu1zewic, 19 Oct.

1830 ; Talleyrafld, mémoires, III, 363-368. De Lannoy, Origines- 38-39.
(27) De Lannoy, - Origines, 34.

(28) Mctternich, Mémoires V, 40 ; De Lannoy, Origines 41.
(29) De Lannoy, Origines, 54 ; Metternich, mémoires Vy 408.
(30) Mol aan Talleyrand, 9 Oct. 1830 (Colenbrander, gedenkstukken
X2, Nr 45 blz. 42-3)!.
(31) Colenbrander, gedenkstukken X2, blz. 65, nota.

(32) Juste, Van de Weyer I, 88-99.
(33) Den 21 Octobber had Koning Willem I zijn gezant te" Bonden . den
heer Falck, opgedragen er bij Lord Aberdeen op aan te dringen,. dat de
gevolmachtigden van Groot Brit ►tanje en de andere mogendheden, bijeengeroepen )te Landen om zich bezig te houden met het verzoenings- ►
werk, er toe genoopt werden zoodra mogelijk een wapenstilstand af te
kondigen gedurende dewelke de toestand vaan ► weerskanten onveranderd
zou blijven. De wapenstilstand was, volgens den . Koning, heit beste midmm
del om het heaistel der goede verstandhouklitig tusschen die twee groots
deeles van het koninkrijk te vergemakkelijken. (Falck aan Aberdeen, 21
Oct. 1830. — Papers relative to the affe.irs of Belgium I, 7)'.
(34) Protokoll van 4 November 1831, ert. 1 en 2 ;; cfr. Recuei'l des Pièces diplomatiques relatiiv'es aux affaires die la Hollands . ot de la Belgiique, I, 2,; Hallo, staatkundige onderhandelingen, staaftss ukken 7.
(35) De Becourt, 130, 131.
(36) De. Lannoy, Origines, 71 ; Tal;l+eyrand aan► Maison, 5 November 1830
(Colenbrander, gedenkstukken X2, Nr 60, bi. 67).
(37) Maison aan Talleyrand, 6 November 1830 (Colenbrander, gedenkstukken X, hl. 67, vlg); vlag. De Lannoy, Origines, 69.
-

-
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;

(38) Louuts-Philippe aan Maison 11 November 1830 Colenbrander, gedenkstukken X2, bl. 69, vlg). 'Sebastiani aan Talleyrand, 19 Nov. 1830
(op. cit. Nr 75, bl. 88-89),
(39) De Lannoy, Origines 70.
(40) Maison .aan Talleyrand 16 Nov. 1830 (Colenbrander, gedenkstukken
X2, bl. 84.
(41) Teekeniend. is de briefwisseili.n+g van Berti ►n De Vaux, vooral brief
van October 1830 (Colenbrander, gedenkstukken X2, Nr 57, bi. 59) .
(42) Tallleyrand, Memoires III, 411 ; vgl. De. Broglie Le dernier bierfait
de la monarchie de Juilllert 296 ; De Lannoy, Origines 110, vlg. De heele
kwestie is besproken en opgelost. door Colenbrander (gedenkstukken X2,
inleiding XIII vlg).
-

(43)
(44)

De Lannoy, Origines 73 ; De Becourt, 132133.
Speneer Walpole, History of England III, 189-192.

(45) Tallieyra l aan Maison, .19 Nov. 1830 (Colenbrander, gedenkstukken X2, Nr 74,. bl. 88) .
(46) Granville- 4Stopleton, Intervention and: non-inte:rven.tion,, 35; De
Lannoy, Origines 74-79.
(47) De Lannoy, Origines 88.
(48) Dépêche van den franschen gezant te 's Gravenpage, 18 Dec. 1830,
(aangehaald door De Broglie. Le dernier bienfant de la monarchie, 210).
De Lannoy, Origines 89.
(49) Martens. XI, 44a. De Lannoy, Origines y 91.
(60) De Lannoy, Origines, 90.,
(51) Lavallée, Histoire V, 408.
(52) De Lannoy, Origines, 92..
-
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NOTA'S BIJ HOOFDSTUK 1V
(1) De Lannoy, Or,igines, 93.
(2) Hallo, Staatkundige Hand'elingren., 35.
(3) Hallo, Staatkundige IHanid e1ingen, 36, 38, 39, 40.
(4) De Lannoy, Origines, 98.
(5) Von Arne th, J. Von! Wessenberg II, 103.
(6) De Lannoy, Gri.gi•es, 106.
(7) § 4 van het ,protokol. van 15 November 1818 luidt als volgt : Dat
indien de mogendheden.,. welke deze akte hebben onid;erteekend, het tot
beter bereiking van het bovenvermeldé doel, de handhaving van
het stelsel, hetwelk den vrede 'van Europa bevestigd heeft, en alleen
in staat is, om deszelfs duurzaamheid.. te verzekeren y noodbig mochten
achten,, afzonderlijke bijeenkomsten te houden, hetzij van- de verheven
Souvereinen zelve, hetzij van hunne ministers en gevolmachtigden, om
daarin gemeenschappelijk te handelen, over hunne eigen belangen, voor
zooverre deze met hunne tegenwoordige teraádslagingen in verband
staan, als dan de tijd en plaats dezer vereeniginge telkenreize, door
midel van diplomatieke mededeelingen voorloopig zullen worden bepaald, en dat, ingeval deze vereenigingen zich ten doel -mochten stelleny.
oni te handelen over zaken, meer bijzonder in verband staande met de
belangen van andere staten van Europa, zij niet plaats zullen hebben
dan ten gevolge eener uitdrukkelijke uitnoo Uging van diegenen der . genoemde Staten, welke de bedoelde zaken mochten aangaan,. en onder
stellig voorbehoud van derzelver recht, om daaraan, hetzij rechtstreeks
hetzij door gevolmachtigden, deel te nemen.
(8) Recueil de pièces dipJomatiques I, 44,
(9) Lord: Abe•rdeen aan Wellington, 18 Jan. 1831 (Colenbrander, gedenkstukken X1, 187, Nr 135).
(10) Onder meer Ceylon en Kaapkolonie (Zuid'-Afrika).
(11) Om een. reeks versterkingen te bouwen, in staat elken franschen
inval te keerera.
(12) hallo, Staatkundige handelingen., staatsstukken, 27-32 ; Recueil
T,.801.
(13) Van Zuylen was omstreeks half December aan Falck toegevoegd
(Instructiën, did°. 17 Dec. 1830., bij- (Jolenbrander, gedenkstukken X4,
N.r 322 blz. 375)b
(14) Vlg. De Lannoy, Origines 101.
(15) . Talleyrand. aan Sebas;tiani, 20 December 1830, (cfr. i'allain 142).
-
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(16) Brief van Made. Adelaide aan Talleyrand, 22 December 1830 (Talleyrand, mémoires III, 430) . De Lannoy, 101-102.
(17) Brief van. 'AAdelaide van Orléans aan Talleyrand, (Talleyrand,
mémoires II, 175).
(18) Bresson aan Sebastiani, 2 Dec. 1830 (Colenbrander, gedenkstukken X2, Nr 90 bl. 106) . Seblastian1 aan Talleyrand, 2 Dec. (op. cit. Nr
88, bl. 1005).
(1.9) Lavabes, Histoire des Francais V, 390-391.
(20) Zie de diplomatieke natas van Bagot en de antwoorden van Verstolk bij Colenbrander, gedenkstukken X1, van af 20 - Dec. 1830 en de
berichten der Nederlandsche gevolmachtigden., vooral; Van Zuylen aan
Versbolk 8-9 Jan. 1831 (op. cit. X4, Nr 349 h1. 404)
(21) Pieters aan Van Maaisen, 6 en: 7 Jan. 183'1 (Colenbrander, gedenkstukken X4, Nr 347 en 348,. bl. 403 volg.) ; Falck aan Van Maanen 19
Jan,. 1831 (op. cit. X4, Nr 360 b.l. 413)
(22) Van Zuylen aan Van der Hoop, 18 Jan. 1.831 (Colenbrander, gedenikatukken, X4, Nr 368 bl. 4i12).
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NA'T'S BIJ HOOFDSTUK V
(1) Courrier des Pays-Bas,, 13 Oct. 1830.
(2) ' Courrier kies Pars-BBas 14 Oct. 1830.
(3) Courrier des Pays-Bas, 18 Oct. 1830►. De tabellen . bij hot besluit
van 11 Oct. 1830 gevoegd ' eischen als kiescijns een bedrag van 25 tot
150 florijnen.
(4) Brieven van Staedtler, v. Buffin,, Documents, 268.
(5) Buffin, Documents, 277.
(6) Buffin, Documents, 288.
(7) Th. Jute, Congs na ttion►al I, 244.
(8) Lord Abeii*en déclara au commlencement de novembre è. Sylvain
Van de Weyer qui avant été envoyé à Loxufres par le gouvernement provisoire que Genebien avait Offert l•a couronne de Belgique au duc de
Nemours. (Jaste, Congrès national I, 80) .
(9) Van des Weyer vit également le duo de Wellington. — Le idiplomate
beige ayant fait observer que dans le cas d?inte.rvent1on,. les Belges
conaid&e!raient leur réunion à la France comme une dernlère chance
de sueeès, le duc réponldit : «Ben loin ddêtre une platinche de salut, ce
serait le signal d"une guerre européenne. L'Angleterie et toutes lees aug
tres puissances s'opposeront toujours à vutre r4union b. la France^
(Juste, ' Congrès natiánnal. I, 81).
(10) Juste, Congrès I j 69.
(11) ;guste, Conigrès I, 68 ;_ cfr, Nofliomb, Essai.. histori►que et politique
sur la r€volution beige, p. 77.
(12) Bufflfl, Documenfts 418, 419, in nota.
(13) Buffin, Documents 387.
(14) Brieven vain Staedtler ;: v. BufSn, Documents 383.
1(15) Buffin, Document» 383-384.
(16) Buffin, Documei ts 416.
(17) Buffin, Documents, 399 * Courrier des Pays-Bas, 6 Nov.1830.
(18) Buffin, Documeanats 399.
(19) Brieven van S°taedtler ; v. Buffin, documents 417.
x(20) Buffin, Documents 399.
(21) Buffln, Documents 414.
Zie zijne' verklaringen - aam het congres,, Huytitens, congrès II,
(22)
r
-

,

113, 114, 1115.

(23) Carlier, Tal.leyriaind et la . Belgique, v. Revue ede Belg. 1891, p.. 133.
(24) Terlinden, Guillaume I et l'Egliae Catholi-que en Belgique II,
16 nota 2.
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(25) Juste, Congrès II, 46.
(26) Poplimont, La Beigique en 1830, 223,
(27) Juste, Surlet de Chokier 62 ; Huy^ttens, congrès II, 122, 215 ; Bar.
de Stassart, oeuvres d iverscs 662.
(28) Huytte^ns, Congrès I, 177. ; II, 335 '; II, 118.
(29) ~White I, 211 ; Husttens, congrès II, 135.
(30) Juste Surlet de Chokter 34, 39, 173, 179.
.(31) Freson, Souvenirs de Lebeau, 18 ; cfr. White I, 318.
(32) Huyttens, Congrès II, 99-100 ; II, 215, III, 9 ; cfr. Freson, souvenirs die Lebeau, 309.
(33) Juste, Surlet de Jhokiex; 44.
(34) Jute, Cong» ès I, 242-243.
(35) Juste, Congrès I, 86.
(36) Vertaling v.an de gedenkschriften van L. De Potter, Bijlagen. 356
(Dordrecht).
(37) Vertaling enz. Bijlagen 216.
(38) Vertaling, etnz. Bijlagen 221.
(39) Vertaling, enz. Bijlagen 228.
(40) Erasme Loust Surlet de Chokier, ancien membre du canseil général di déppartement de la Meuse Inférieure sous la Républ1que le Con.
sulat et 1'Ernfpire. Ine 27 juilllet, il fit autor196 pax Guillaume I à prendre le titiie de baron. (Th. Juste, Surlet de (hokierr, p. 16 et 19) .
Ii .rnarnifeata plus d'une fois spon désir de voir la Belgi-que ,réunie à la
Fit•amcee. C. De Lannoy, Origines .diploma.ti.ques de Tindependance beige,
p. -181 chez Juste, Surlet die Chokier, 150).
(41) Juste, Congrès t, 88, 89.
(42) Huyttens, Congrès I, 117, 118.
(43) Le gouvernement provisoire, ayant recu notification de la constituti^an définitive di congrès nratianai, - vient remettre à eet órgiane légal
ot rég^ulièr du peuple beige,. le pouvoir provisoire qu'il a exercé ddepuis
le 24 septembre 1830, dans 1'intérêt et avec Passentiment du pays.
Il dépose sur lee bureau du présildent la collection des artes et des
anrêtés que la nécessité des ci.rco►n, tances 1'a déterminé eá prendre.
Fait à Bruxelles, lee 12 novembre 1830
Coante Fëlix de Mérode
Ch. Rogier
Jolly
Alex. Gendebien
F. de Coppin
J. Van der Liem.
Van de Weyer et le baron Van der Linden d'Hoogvoorst, absents décla;
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rèrent plus tard adhérer à, eet acte. (Huyjttens, Congrës I, 142,, 149).
Presque sans d^iscussion, le con.grè, décida que le pouvoir exécutif

serait délégué au gouvernement provisoire jusqu'à ce qu'il y alt é'té au-'
trenient pourvu par le Congrès (Huyttitens, Congrès IV, 5)..
Le gouvernement provisoire 'répondi't sur l'heure : «Le gouvernement
provisoire, soumis la volonté nati^anale, 'continuera d'exercer le pouvoir
exécutif jusqu'û ce que le congrès fait remplacê pax un pouvoir définttif^
Il est heureux et fier de se vair confirrm.er dans ses hautes et difficiles
fonctions par l'assentixnent da Congrès national:
Le présid1en1 du jour : Oh-arles Rogier
Alex. Gendebi;en
Comte Félix de Mérode
J. Van der Lin-den
F. De Coppi!n
. Jolly
(Huyttens, Congrès IV, 6) .
(45) Huyttens., Congrès I, 132.
(46)
Messieurs,
Lepuis quelques jours, nous cliscutons la question die" la d^émission à
Bonner au Congrès national par le gouvernement provisoire.
Surs, - disfez-Tous, d'être confirmés, vous vouliez en of trant de vous
retirer, proever au congrès et an pays votre désintéressement.
Ou-tnes les autres accusations graves, vous m'accusiiiez d'ambi tion, p.arce que je iparaissais, prétendiez-vous, • vouloir rester au pouvoir, même
inalgré. les représentan.te de la nation.
Vous voust trompiez, Messieurs, ot je le prouve aujourid?hui à ma man`ière, c'est-4, dir.e en me retiiiant réelle.ment sans es.poir -aucun de confirmation. Mes motifs, á moi, sopt que je crois le congrès national. un
corps purement constituant,, excluss;ivement appelé p.ar le Gouvernement
Provisoire pour fonder natree nouvel •dre socita.l et pour instituer le
pouvoir définitif, qui présidera aux destin^ées de la Belgique. Le gouvernement provisoire était à, mes . yeux un pouvoir antérieur au congres en
dehors du congrès, et nécessairement neutre entre le peuple et la représen,t.ation nationale, un pouvoir qui, en vette qualité av..ait convoqué
le congrès lui-cmême d',après un mode qu'il avai;t d terminé et dont
l'exi-stence -du congrès était le rssultiat,, un pouvoir enfin dmt la mission
était d'exécuter lies décinions de la m;ajorité adie cette ass.emblée, tuut
en se conservant. néanmo.i.ns et avant touct, entièrement i^ndépend-ant
d'elle. 1-1 fallait que ce pouvoir demeurat enti-er, jusqu'à ce que le pouvoir définitif le rempliaeat, car alors, et alors seulemennt, ses fonctions
venaient à cesser, mais aassi elles cessaiennt de plein droit.
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Ch aque fois qu'une assemblée souveraine se 'trouve :en présence de la
mino-rité, rien n'est plus facile -, ' c.elle-:ci, pour. peu - qu'elle veuilie chercher un appui au dehors et dans les masses, que de renverser cette majo•rité, et avec elle l'asaemblóe elle-mêm.e i dès ce moment, une r6volutiion commence et une révolu-tion terrible ; elle parcourt tou'tes les phases
de l'anárchie, iel le traine à sa suite le despotisme , ets ce qui est Men
pis encore, la contre-révoli tion.
C'est' 1'histoire de la convention nationale de France, de l'empire francaLs et de la resft;auration dies Bourbons.
Je dési-rais que ce ne fut pas celle de 1a Belgique : Comme membre
du comité tentral,, je me sentais la mision. d'exercer un pouvoir mod&rateur du congres,, de défendre le congrès contre le congrès lui-même.
Ce sont l't4 Messieurs, vous le savez, les principaux arguments que
j':ai fait valoir auprès de vous, pour vous empêcher de commettre une
faute qui me semblait irrép.arable et que la patrie peut°-être, et l'histoire, sans nul. Boute, nous reprocherait un jour. .
Je ne m'en Alains pas- et je vous laisse la responsabili:té de votre • dëcision. Voici'la mienne : elle est irrévo.cable. Je ne tenais pas mon mandat du Congrès National. Je ne devais donc ni ne pouvais le résigner
entre ses mains. Le mandat est dievenu nul selon mond dès l'instant que
vous avez inveuti lee congrès comme vous venez de faire • par votre dëmi ssion de tous les pouvoirs réunis et confondus.
Agréez, je vous prie l'a mienne, ainsi que 1'assurance de ma considération très distinguée.
Bruxelles, le 13 novembrte 1830. .
De Potter.
(Iluyttens, Congrès I., 142) .
(47) Freson9 Souvei*s de ' Lebeau, 224,
(48) Juste, Van de Weyer 1, 109 ; cfr. brief van Van de Weyer aan
De Potter,, (op. c.it. I, 110) en het antwoord van De Potter (persoonlijke herinneringen,. bi hagen,. 337 ; hoofdset. 27, bl. 223) .
(49) De Potter, persoonlijke herinneringen, 194.
(50) De Potter, persoonllijke herinneringen, 195.
(51) De Poter, persoonlijke herinneringen, 229.
(52) De Potter, persoonlijke herinneringen, 228.
(53) De Potter, persoonlijke herinneringen, 275.
(54) fiuyttens, Congrès IV, 177.
(55) Freso1; Souvenirs de Lebeau, 38.
(56) Juste, Congrès I, 81.
(57) Huyt;teus, Con•grès I, 179.
(58) F. L. Lardinois, Liège: Oui, je suis intixnemenit convaincu que les
-
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l.ntérête commerci-aux et industriële réclamen't impéreusement notre réus
nion à la France. O-ui, ni 1'•agriculturs^, ni les immanufactuires ne trouw
veront jamais 1' emploi die leurs nombreux produits avec la Belgique
circonscrite . dans ses lim-ites actuelles !
Par ces considératioLl1s et dPawtress qu'il serail sturabondant de vous
présen.teer, j'ai' rédigo la fproposition de réun..i-r la Belgiique à la France.
Je ne l'ai pas soumise à la décision de l'as.semblée, parce que je asaai
pas jugé le moment opportun poer la faire réussitr,, et d'u•n autre ctté,
ayant consulté un grand nonnbre de mes honorables collègues, ils m'onb
dit que c'ét,ait appeler l'interventttipn étrangère et j'ai reculé deviant
l'idée rune guerre générale, •quand même 1'i^ssue de la victoire ne serait pas douteuse. J'•ajournerai donc .ma prop°osition, ou plu tót j'en abandonne la solution à la force des choses eet à la sympathie des deux peuples. (Huyt, ens, Congrès I, 176477).
(69) Charles De Brouckere : « La France consennti-raift-elle & nous recew
voir ? Un illustre maréchal (Maison) disait à, la .tribune de la Chambre
des députés « La paix, la paix, qui est l'expreesion de toubee les nëcessités européennes en même temps ; la paix, que la voix du soldat ne
craint pas d'appeler quelque chose cie préférable à la victoire ». Si - tel
est le sentiment du cabinet francatiis, ei les orateurs de 1'opposition et,
entre au:tr Mauguin se sont prononcés dans Ie même sens, sammes
nous dans des temps convenalbles pour opérer notre réunion, alors méme
que la France nee pa ►rait pas disposée à nous recevoir ? ..Restons
Belges, egt ne voyons p-as l'avenir dans le prés.et* Sans . doute, si notre
position devai,t reeter la mêmey elie serait pén+ ble ; mais le règne des
favoris est passé en Fnance ; l'intérét de ce gaye ., comme le n$tre, est
d'avoir une homogéntité coim•lète d'intérêts ' avec nous, parce que. alors
la réunion pourra se faire sans secousse.
(L'Union beige, journial officiel, 20 nov. 1830 ; Huyttens, congrès I, 177).
(60) Bulliëtin officiel, No 4.
(61) Huyttens, Congrès I,, 260.
(62) Huyttens, Congrès I, 215 ; cfr. De Robaulx, bij Huy.ttens, Congrès
III, 43.
(63) Th.. Juste, Congrès 1, 133.
(64) David : « Cep.enídant, Messieuurs, je savai,s que, •dàs la chute de
Charles X, le peuple avaft tourné ses voeux vers la Franco : que c'était
deux mois après' cette chute- qu'il s'était débarrassé de non tyran.
La coïncideneee de ces deux évènements a été puur •mol une preuve
iiidubit.uble de la sympathie dies deux peupies. J'.a.i vu qu'une force mo=
rale i-rrêsitstible nous en+tralnai't vers la France, qu•e ceitte force' devait
rétablir ce que la force physique avait détruit en 1815.Pour déeider 'non
,
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vote je n'avais ' done plus qu'i cholsir . entre . celui des deux gpuvernements, républieain ou monarchique, qui pr senterait le . moins d'obstacles, pour parvenir à 1'état de stiabilité que nous cherchons, c'es^t4dire,
al nous i.-ncorporer, A noes rëunir k la France. J'ai donné man suffrage
au premier, +parce. qu'avec le seconld, iel auda que le peuple renverse
eiscore un trbney lorsque sa vokn►té souveraine se m,anifestera de nouveau et plaise à Dien que ce ne soit pas par une révolution plus terrible que Belle die septembre. Je vous ai parlé, 1Vfessiieurs,. same arrière
pensée, et avec toute ma franchise..T'els sant mes motifs pour voter
la républiqüe. (Huyttens, congrès I, 207 et 208).
.
1(65) Huyttens, Congrès I, 227:
(66) Camillle ce Smet : « Un hono!rabile membre de cet.te assemblée a
dit que 1'établissemnenit d'une monarchie serai:t un obstaclè à la réunion
à, la France : cét argument a été pour moi un. trait de lum.ière . D'accord
avec -mes désirs et 1'i„nlérët du gays, je n'.ai plus hésité .a.lors ; et je le
diraï avec franchise et conviction : 1'iptér^t du commerce,, de notre
industrie, die notre agricull ure, les ik es. libérales qui dominent en
France,, la sympathie des •deux peuples, tooit me falt chérir et espérer
vette réunion. Je vote done pour la r pub? li-que comme u ►n état de transitipn. (Huyttens, congrès I, 254).
(67) De Rodenbachaa schijnen een echte haat tegen Oranje te hebben
gevoed ; die haat . straalt vooral uit . in het werk van Q Rodenbach,
« Episod•es de la r^volu^tion dans lies Flandres ». Volgens een mondelingLsche overlevering, die te Roeselare nu nog vertelicl wordt, sproot deze
haat voort uit het . feit, dat een ander broeder, woonachtig te Roeselare,
om het niet naleven der wet op de stokerijen tot een groote geldboete
was veroordeeld, diie dreigde het geheele familievermogen op te slorpen..
De veroordeelde vluchtte over de grens, en kwam met 1830 terug, aan
het hoofd van een bende «p-atriotten», die te Roeselare de macht van
het voorloopig -Bewiudd bevestigden.
(68) Huyittens, Congrès IV, 138-140.
.(69) Union begeb 25 Nov. 1830« ;., v. Huyttens, congrès I, . 262.
(70) Unionn beige, 25 Nov. 1830 v. Huyttens, congrès I, 268.
(7 1) . Juste, Congrès I, 1374 Meesit^a1 wordt de uitleg van deze vijandige
houding der Rodenbach.s uit redenen van familiebelang verklaard-.
(72) Huyttens, Congres 1, 294,
.(73) Huyttens, Congrès I, 317.
(74) Ruyttens, Congrès I, 264.
(75) Huyttens, Con.grès I, 267.
(76) Huyttens, Congrèa I, 273.
(77) - Huyttens, Cang^rèa I, 277.
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(78) De Lannoy, Originnes, 87 ; Junta, Alex. Gendebien, 38
(79) De Gerlache, Histoire -du Royaume des Pays-Bas II, 114 ; Juste,
congtès I,130; Iinyttens, congrès I., 299; Courr, des Pays-Bas, 26-11-1830.
(80). IInyttens, Congrès 1, 297.
(81) Courrier des Pays-Bas, 26 Nov. 1830 ; Juste,. congrès 1, 132.
(82) Huyttens, Congrès I, 306
(83) Iluyttens, Congrès I, 31,1.
(84) Comille Des:met, éiu de la Flandre orientale : « Je Went-rerai dans
aucun développement : trois- jours de discussieons, de dissertations, lurnila question, vous out asset éclai=
rneuses et quelques foi,s étr .ngères
ne, vienne Ys aburer de vos moments. Je sens, seuler1s puur que
intent le hesbi.n . Ie répcnd e •que.l_ques mots .N 1'un des orateurs, mii, en
vous +pa,rlact de différents pi-aller a clas.c.;é pr rrrni .eux la rëunio*=_ h la
Friince (,ni . selon m:oi, est ians nos meur., dans nos intêrêts, dans la
force ._'es choses et qui aura lieu, inévitableriient. Cet orateur qui, dia=
bor^l avait cru à, 1 ' riécessité de vette renion, vous a d^claré qu'il s'ét .i; . roY 1) . Je ne s ce . rui a pu lui faire changer d'opinion. II 'ne
e. P.our mol je ne traiterai pas cette question.
i'a ;gis dit \ cette t ri
i:!(; ne=-t pas ï 1'c;re du ?oer.. Mals je ne puis laisser passer sous
silence cette rn ffièr, sino=n: indécenzte au moins un peu cavalière de parler cie vette France i ;ran=.'e et si belle, de vette France, foyer de la
c ivilisation, rl sese^ oi r : cs tyra ns oU germent toutes les idées libêra.les,
de ee s 4e Fra.fct er, in, et nous n•e pouvons le. cacher, sans: laquelle nous
génairip. s er_c.ore sc.t_s le jóug dégradant de la Hollande (Journal des
Flan.:3 re`, 3 dé.cemb e 1830 ; Huyt^tens, congrès I, 302).
(85) IInyttens, Congrès I, 302.
(86) lluyttens, Congrès I, 318.
(87) ifuyttens, Congrès, I, 284.
er « i . ,áuni!on Centrale » aan het - Voyo r tc t:pig Bew` nd, op
(88) CI re.
datum 7 November 1830 ---. v, B.luffn, Dccunnentr, 418, 4.19. 42'). nota.
k

,

1

(89)
(90)

Jilsto, Congrèz-, 1. 140, 142.
11uytten , Ccn£; ^. es, 1, 296.

(91) IIuyttens, Congrès:, I, 300.
(92) Iiuyttens, Congrès, 1, 308; cfr. Jottrand, v. Iltiytteus, congrès T..280
(93) De Gerlache, Histoire des Pays-Bas II, 283 (nota).
(94) Iluyttens, Co!ngrès I, 3.18.
(95) Juste, De Brouckère, 33.
(96) Buffin, Docunments, 397.
(97) Cai twright asn Palmerston., 25 Nov. 1830 (Colenbrander, :gedenkstukken X1, Nr 120, bl. 168-9).
(98)' White II, 213.
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(99) De Lannoy, Origines, 8a.
(100) Sebas^ti,ani, ininist.re des affaires étran.gères,. , Talleyrand, ambassadeur de France à Lond.;resy (8 avril 1831) : « Le royaume des PaysBas fut crée en haine de la France. I1 faut qu'il disparaisse , jamais.
Si le prince d'Orange ou quelqu'un de ses enfants régnait en Belgique,
Ie royaume ides Pays-Bas. i enai^trai:t sous une autre ferme avec non
moins de danger pour la Franke.... C'est à vous, mono prince, qu'iI appart.ient .de rendre impossible la reconst-ruction du royaume' des PaysBas par l'exclusion de la maison de Nassau du tróne de Belgique. (Colenbrander, gedenkstukken X2, Nr .190, bl 205) cI r. De Lannoy, origines 82
• en nopte.
(101) De Lannoy, Origines, 88
(102) De Lannoy, Origines 88-92 ; Juste, Congrès 1, 165.
(103) lluyttens, Congrés IV, 45.
-

:

(1.04) Jns:te, Congrès I, _i49-15o

(105) Juste, Congrès. 1, 177. -- Instriclies der d.inlovriadïeke (J.rslssie
vgl, J- stc, Alex. Gen.c:ebien, 44.
(106) 41. Genfieb en, R4vIations histori.que .-3n #.a Révo-lntion :=te 18O.
v, ce. kran- . «La. Libert », 17 M. aast 1867.
(.107,) Ju.stc .^ Congrès 1, 2441.

(103). Verslag van Van de Weyer in de zitting van het Oon.grz -.. 26
Dec. x.830 ; (v. lluy:t.tens, congrès 1, 648) cf 1•. Juste, Van de Weyer 1,121.
(109) G-endebien, Révélations etc. (ï. L berté, 17 Maart 1867) .
(110) Oenclebien au Gouvernement Provisoire. «....... M. de Sehastiani
in'a dit conlf .'cntielieme: t qn'on all€git nou- proposer un. des ..{+ s dia
prinee d'eerrange á rotre choix, 'equel selrait élevó dans la reli ion catho►lique, etc .... J'ai dit' qu :; .1e Congrès re conseent. raat pa3 e ; 'ihunoi•er et Elue la ii-t on 1e repr-usse.ra+it qu Ja seule chance pour ta rait
une guerre civile :oui. laisserait des ressaentirnents qL i feraient tc u ours
ábetaele A .l'établixc e.ne it de vette dynastie. Si c'est 1 Ie bier, qi e nous
avons •, sattendre de la France, ou plutát de son gouvernement. qu'il
aill.e ' á tous les diabies, dt4i omuter asvee nous ! 11 f :.Utt émpic. v _' les
grands moyens, Ie comprome.ttre et le forcer de prendre fat -et eau c. pour
nous, et s'il Ie faut, avec nous. La réunion. à, Ja France n'a rien de 'déshonorant ; 1'aban,don clu Luxembourg et d'une partie du Li;mbourg , nous.
pertd en nous flétrissant d'un reproche méri°té de láehet-é. Je suis convaineu qu'en iious réunissant la France nous obtiendrons un des fils
du ro,i por gouverneur général. (Th. Juste, Van de Weyer 1, 120.121.
:

,

en not.e) .

(111) « J'ai vu ce m-at.in M. Ie Comte de Sebastiani. II me préss£ .tera
demain au ro.i à midi. Je lui ai dit que 1'Angleterre pousserait au prince

de Saxe-Cobourg; I1 m'a dit, et cec;i: dooit rester seerét: «Nous n,'épouserone
p-as la cause du prince de Saxe-Cobourg; nous ne vous le coneeillons pas,
nous ne l'époueons pas»» Enfin, il m'a fait clairement entendre; qu'il ne serait pas agréable à 1a France que nous le prissions pour souverain.. « Ne
vous pressez pas», m'a-.t-il dit, le temps accomp1ira vos voeux» (Lettre
d'Aiex. Gendebi.en au Gouvernem'.enct Provisoire, 29 déc. 1830; cfr. Buffin,
memoires II, 541-3) .
(112) « J'ai été présenté chez Sa Ma jesté au jourd°hun à 1 heure..I1 egt
difficile 1e réunir la fois plus de c1ignité, de franchise, de bienveillance
et de bon sens .... J'ai d^épein,t au roti la poeition criti.que dans laquelle
naos nous trouwons ; menacés de voor le pays divisé en partita : les uns
pour la réunion pure 'et simpte à la Franse, •lee autoree pour lla tproclamation d'un de ses filss Iddaut;res pour l prince de Saxe-Cobourg, un
petit nombre pour un des fils du prince d'Orange, l'or du rol Guillauune
e de 1'Angleterre appuyarnt c'e^tfte faible minorité, qui pourralt .grossir '.
de tous les mécontent)g des souffrances de l'industrie et, du commerce,
de l'état die, malaise et d'lncerti'tudb.... I1 parut touché de teut ce que
je lui ai dit : « Je sais bien, m'a-t- ,l répo diu que vous avez de grande
embarras» .... s'aldiress.ant à M. de Seb(astiani : «Il faut,. dit-nl, que nous
avisions aux moyens de nous entendre avec la conference. Il faut que
nous aidions ces braver et courageux Belges à sortir de la position eritiique oti ils . soi , je les ai toujou.iis regardés comme des frèr^es, Ile le
sont adie principes,, de moeurs, d'e l angarge...... Vous ne póuvez pas -douter ede mon affection pour vous. J'en ai donmé une -grande preuve au
cómmenceement de vos malheurs, à, une époque ofi j'éctaie bien, falible,
à une époque oi1 notre force moi alle seule pouvait vous aMér, car nous
n'avijons pas d.'armée alors.
— Sirey lui ai-je répondu, vous pouvez plus aujourd'thui ;. la force mcrale de la France s'estt, imme+nsennemt accrue par la sagesse de vos actes, une armee formia1iable, une n.ation, toute préte , épouser notre caase, mettent V. M. dans la positron de teut -entre^prendre ; aujourd'hui
surtout que foutes les puissances de l'Europe sont à la veille d'une erise
politique qui lies absorbee. Permettez-moi d'app-eler ' au trrone de Bel.gique un dee fils de Vetre Majewté. Cent m►i14e Belges le soutiendront et
aideront La Franco •à canquérir la rive gauche du Rhin. » (Lettre d'Alexandre Genidebien au Gouvernement Provisoire en date du 30 décembre
1830; cfr. Buffin, mémoires et documents inédits, II, 546-647).
(113) Juste, Gendebiern. 4649; La Libel 24 Maart 1867.
(114) Brief van Gendebien,. v. Buffin, m^,mioires! II, 547.
!(lJ 5) Em►ancipation, 8 April 1831.
(116) Monteur Universel, 31 Dec. 1830, bl. 1852, kolom 2 en 3.
-

-
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'(117) Tallel:r~, M:~moires, III,. 441 i\ De LanD0l,.116, 117.
(118) Juste, V·an de We.ve~ I, 123 i Justo, ~ebien 44.
(119) 'BruxellJes, Ie 31 ~cemblre 11830.
e Presse par les difficult6s de sa ;position vis-a.-vis du con'gr~ et de
la nation qui souffre dJ'nne trap longue' stagnation du commerce, dies
:!sbriQU:e8 et particulim-emenrt des mines charbonni~res, Ie Gouveme. ~ent Provisodre est forc~ de deelarer l la Conf~rence .de Londres que,
si lee Pudssances ne garantissent pas bnmMiiatemen.t a I.a Belgique 1&
If~lte de l'Esc.Sllt, 1& possession de Ia Flandre Hollandalse, de Maestricht et du Lux·embourg, tel qu'il appartenait au royaume des PaysBas, il est impossible de former un ~tat separ~ die Ia Pr.ance. Le GouverDement Provisoire croit done devoir avertlr les Puissances' repr6sen~•
• 18 conf~rence de Londres que, pour mad'D,tenil' un centre d~aetion et .
pr6vendlr nne explosion populaire, ill sera Ineessament dans 18 n~essitd
presque cel'ltaine de proclamer luil.mAme Ia reumon l la France, si
Pu~ances ne prMriennent prOIIJfPtement cette n~c,essilte par une determin8ltion franche et complete, non-seulement en f8IVeur de I'Indepen...
. dance, mais. aussi de l'int"gri:t6 duo terrdtoir~ beIge, amsi, que de la p,lei..
ne libe,rt~ de la navigation de l'Ecaut, Iaquelle ne peut-atre assuree
qu'en donnant pour limite 9. Ia F180dre la rive gauche de ce fteuve.
V8ID de Weyer et Gendebien feroDlt de cette note communlcatfon conti'dentiellle ou officrielle salon Ie beaoln.
.
(si;gnt1)
Oomte F~lix die Merode
Jol1y_ 011. Rogier, J. Van der Linden'.
(Th••Tus,te, Gendebien, 43 en Dote).
(120) JU8te, Van de Weyer I, 127.
(121) Paris, 3 janvier 1831 .
«J'ai I'honneur d'adresser a. Votre Excellence copie d/une piece im. -portante que j'ai reeue hier ; el/le et·ait aecompagnee di'une lettre de
JL le Comte de Celles, au nom dJu comite dlipIomatLque, et de Is copie
de celIe adresee a M. Van de Weyer, a Londres, II resutta de ces docu.merntS que lea evenem,ents dieviel1lneJ1lt . si pressants qu'une msolution
prompte et definitive de la Fnance est inldispensable art urgente.
Nous allons nons trouver dans Ia funeste 'necessJite de comprimer par
1& force un ~]an patrtioti-que vers J.a France, .et, per sur.te~ nons exposer
A la guerra civile, si la fiance De prend PSIS lie parti d'aeeeder aux
V~ des Belges pour UD fils de S. M. Ie roi' des Fr~8i.s. Quelque soit
Ie parti que prenne I.e gouvernement francais, il est i\llJdrispensable que
sa resolution soit prompte at ~finitive, c'81r 18 pire detoueee 1es situ-ations Pour Ia Belgique, c'est l'~tat d'illllCertitude dans laquelle elle se
trouv~. (Juste, Allex. Gendebien, '50 note).
.

lea
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(122) Juste, Alex. Gendebien 50, 51 notas.
.(123) Juste, Van de Weyer I, 128.
(124) Huyttens, IV, 222, 223 ; cfr, De Gerlache, Histoiiie II, 311.
(125) Huytt.ens, Congrès II, 4 ; cfr. I 693, 727.
(126) Huyttens, Con.grès II, 21; cfr. Verklaring van Graaf van Aerschot, lid der Dipl. Co,Yn• •(Huyttens,, II 64), van Le Hon, insgelijks
lid der Comm. (Huyttens, II, 5, 9).
(127) Huytt,ens, Congrès H. 13y 14.
(128) Nous ne le dissimulons pas : nous Bommes sur un volcap ; le
gays est sur le point de nous échapper ; les pai tis s'agitent ; 1'orangisw e fait des progrès, l'ineertitud^e. rur • notre aveni:r y jette tont le
aronde , Le moiinldre mouvement en faveur de cette maison compliquerait singulièrement nos -affaires et rendrait la Russie,, qux seulee croit
enco►re á la possibi'li;té d'une restauration ben plus exi^geante. fl faut
en finir ; et pour cela r le seul moy+e±n ze présence : le choix deun prince.
Jt pars ce soir pour Londree avec cette pensée. (Th. Guste, Gendebien, 44)
(129) cfr.. Jus te. Congrès I, 174.
(130) Juste, Congrès I, 175.
(131) Huyttens, Congrès II, 25, 2L
(132) Juiste, Congrès I., 180'. Prins O►tto, geb. 1-6-1815, was toen vijftien
jaren en 'half. De hertog van Nemours, geb. 25 Oct. 1814, . was zes'ien
jaar en drie maanden oud,
(133) Gendebien, RkvélaMions hiatoriques sur la rJvolutiOn de 1830
.
v. Liberté, 24 Maart 1867.
(134) Bulwer L$ton, Life af H.. J. Teanple, viscount Palmerston II,
-

31, 33.

(136) Juste, Alex. Gendebien 54 ; Huyttens, congrès II, 61 32.
(136) Buffiix, Mémoires 1, 104, nota.
(137) Gendebien, Révélations ;) v. Liberté, 24 Maal 1867.
(138) Bui,ef van Firmin Rogier, 6 Januari 1831 aan graaf de Celles.
v. Huy ttens, congrès II, 662, 63.
(139) Au cours ide cette dernière ent'revue asvet Gendebien Sebastians
très ixrité dit avec colère à son i•terlo.cuteur : « Si Saxe-Cobourg met
un pi.ed en Belgique nous lui.. tirerons des coups de canon. ((endebien,
Révélations, v. Liberté,, 24 mars 1867) efr. en sujet de lfa c andidature
du prince de Satie-Cabourg les d écla rations de Louis-Philippe à Gendebien: Th. Juste, Alex. Gendebien, 49 ;' La Liberté, 24 mars 18671 Juste,
Van de WeyeT I, 123; le►ttre de Madame Adel ai'^de à Tallleyrand,: 3 janvier 1831: « On ne voit en Cobourg ' qu'un agent atgliatis et il faut le
«lire, 11 est d'une impopullarité extréme > (mémoires die Tallsyrand IV,
481, appendice)N
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(140) Fréson, Souvenirs de Lebeau, 45.
(14.1) Jute, Congrès I, 191.
(142) Juste, Congrès I, 184.
(143) Le 8, le Congrès diecu►tait lia disposri.tion constituitionnelle, qui
défenid' au roi d'être en méme ,tas chef d'un autre état, sans Passen►timent des dieux Chamires. Pirmez, déput de Charleroi, demanda la
suppression de cet article, parce qu'il avait 1'intenn de voter pour
Louis-Philippe,, c'est- Bire pour la réuniori. (Juste, Congrès 1, 184) «Louis
Philippe, roi des Francaiss -et des Belges, -me p arait , être le li-en le plus
fort dont on puisse unir. les deux peupies sans gorter' atteinte à leur
nationaliité .respeetive.... Par Geit acte spontané et non équivoque de
sympathie, nous nous approprions en quelque sorte 1'invineib•e arwée
de la Franc e qui brAle de dési.r de combattre pour déf endre nos droits . .
La suppression des douanes entre les deux pays est conséquence naturel-le de l'unité de chef ...... La révolution est en péril, si les masses tont
la comparalson de leur êtat actuel -auec Ie blen-Atre matériel dont elles
jouissaient sous le régime hollandais ; car pour les masses, le meilleur
gouvernement est celui qui les nourrit. (l'Union beige, 10 janvier 1831
v. Huy*tens, Congrès II, 54)»
(144) Baron de Stassart, oeuvres idiiverses 657.
(145) « Gmdre du roá des Franeais », écrivait de Stassart, «le nouveau
rol des Belges (Ie duc Idee Leuchtenberg) serait le . plus ferane appui du
trope de Louis-Philippe. En cas de ,guerre (et une guerre me paraat inévitable) on pourrait le meetre} à la •tête d'une armée frangaise au del&
des Alpes, son nom; oeraam magi!qu^e ; bient t mattre de l'Italie,. ii en
oc.cup.erait le tróne...... Qn, est-ee qui s'opposeralt alors A ce que la
Belgique tut. pl cée sous Ie même sceptre que la Franco. Ces combinai=
Bons ne doivent pas vous paraitre ?impossiblee à vous, Monsieur lee Duc,
qui avez vu tart de prodiges et qua méme avez contribué si ouvent
les opérer ». (baron de Stassw t, Euvres diverses 662 ; Huyt^tens, congrès
.
II, 400, noten.
•
(146) Dit ge %eeilte komt niet voor in het afschrift, op bevel van het
Congres openbaar gemaakt. Doch Juste heeft gemeend het te moeten
herstellen volgens het oorspronkelijk stuk, dat hem medegedeëld werd
(Jute, Congres I 188, nota).
. (147) Huytitens, Congrès II, 81, 82.
(148) De Conferentie van Londen h.ad twee commissarissen genoemd
om haar te Brussel te vert+egenwoordigen, nam. Cartwright gewezen
secretaris van het Briitsch gezantschap te Brussel en Bresson.. Cart=
wrigl t maakte later plaats voor Ponson. (Juate, Congrès I, 82, 171) .
,
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(149)

A M. lee Comte de Celles, vice-président du Comité 'Diplomat que.
Bruxeellles, 11 janvier 1831k.
Monsieur le Comte
Ayant apris, il y a quel.ques jours, qu'unne partie du Congrès pensalt
à gorter ses vues sur M. lee duc die Leuchtenbe°rg, poer souveraim de'
la Belgique j'ai cru devoir en informer le gouvernement d,ii' Roi. Sa
réponse m'est parrvenue dans la nuit der iière ; elle ne me laisse aucun .
doute sur sa ;manière de consik érer le choix qu,'on se propose. Sans qu'bn
doive m'accuser de vouloir gêner les ddllhérations du Congrès, il me semble cependant, que je no puis vous l'aisaar ignorer que Ie rol et son gouvernement pensent que 1'é(1ection de M. le duc de Leuchtenberg jetterait la Belgique dans de graves embar^r,as ; que ce prince ne serailt eerrtainement pas reconnu par les grandes puissances, et dans aucun cas
par l,a' Franee.
•

J'ajouterai, Monsieur Ie comte, que S. M., avant à plualeures reprises
manifest 1'intentlon de ne conseutir ni à la réunion de la Bel tgne
à la Francs, ni A I'élection de M. Ie due de Nemours, 1'insistance que l'en
inettralt A reprodutre ces questions décidées n'auralt d'autre résultat,
que d'agiter la Belglque et de remettre en question Iepaix de I'B`arope què L. M. veut conserveer.
Je vous prie, M. le comte, .de ne voiri dans ceibte cosu muni.catrion qu'un
' son gouvernement
nouveau témoignage
gnage de 1'^^►nt t al vrai qua le rol et
porbemt à la causa de in Belgiquel, La Belgique n'aura jamai s d'ami plus
sincère que le roi des Francais ;. les co~ qu'il- domurne aug Balges lont
poer ainsi lire partern►els il ne vent ezercer d^awtre ià$uence que cel.
Iequi calme les passione, quii montre la v€iité et di-rige vers un but
honorable et uttie.
Agrderz, Monsieur le Càmte, les nouveHes assurances de ma haute
considéraition.
Bressen.
(Huyttens, Congrès national 'II, 83).
(150) De Lannoy, les origines diplom. de l'iindiépendance beige, 116.
(151) Jwste, Congrès II,, 160.
.
(152) Jaste, Congrès I, 193-194.
(153) die Bl-argnies (Mons) : « La nature a vouln, que la Belgique
fuut urne partie des Gaules ; la France ot la Belgique so t . unies par
le langage, les mceurs, les habi-tudes, les nécessités de leur commerce,
et d'une déf enne commune.... La vrale politique du rol Lquis-Philippe
l'appelle au Rhin, et 11 ne pourra le méconnattre longtemps.... Si la
Belglque ces se d'être unie des forteresses des puissances du Nord et de
l'Angleterre, nous faisons suite au royanie de Francs,' malgré Ie . vain
-
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appareil de nos paces de guerre, nous renbrons dans la Gaule et nous
la terreinons au Rhin ». (Huytens, Oongrès national II, 85) .
,(154) Juiste, Congrès II, 194.
(155) Huy'ttens, Congrès HI, 122.
(156) Hnyttens, Congriès II, 92.
(157) Ruttens, Congrès II, 101.
(158) David, (Verviers) : « La situation géographique de la Belgique;'
ses rapports politiques., c nmerci:aux, industriels et agricoles, les usages, les hahïtudes, le langage b les meeurs enfin de spes habit,ants., .leur
amour ede la patri,e et de íl'a liberté : voile, tous les éléments de la sympalthie, qui font un même peuple des Belgen et ds Franeais,, ou en d'au.
tres termes váilà, ce qui constitue la force d(es choses, qui waas entraine•
vers ce peuple gén^éreux. J'est p-ar I'impul,sion de cette force des choses
que les h-abitants de Verviers, Boni j'ai l'honneur d'être le bourgmestre1, nous out adressé une pétition pour solLi,citer la réunion de la Belgique à la France, c'est pour aignsi dire,, poussês par cette force irr&sistible que mes concitoyens ont émis des voeux opa.rt.agés par la grande
majorité des Beige. Geperndant quelques membres de cette assemblée,
.de rnnême qu'un journal de Bruxelles qui, eemblubl°e au caméléon, ehange souvent de couleurs, se somt, permis ede dire que ces veeui n'étaient
pas patrioti.ques, qu'ils étaien►t des mauvais c toyens et des égoïstes
ceux qui les avaient form s. Eh'bi-en ! je viens déclarer à cetite+ tribune
que c-es mémes voeux, je me faits gloire de les parbageT avec mes concitoyens, que je suis intimement convaincu (et tout vraii patriote f aisant
abniégation de toiit intérêt personenel, désirant pour sa patrie un bonheur sta/bie et i mmuabile, sera de man avis) je déc1are, dies-je, qu'ils
sont plus sensés, qu'ils sopt bien (plus dans les vrais principes politiques, ceux qui forment ces vieux que ceux qui veulent nous doneer un
enfant pour raai, ét•ayé par une faible régerice. L'éternel refrain, la seule
objection banale des adversaires de cette réunion, eest la menace d'une
guerre générale. Mais ne voyez-vous pas qu'abstraction faite - mêmm e de
cette réunion, elle est inévitable, elle eet imminente ? Envoyons au roi
des Frangais une députation choisie dans le sein du congrès, et que sa
Inission alt pour but de dem,ander si la réunion de la Belgique à, la
France ne pouvait s'obtenir à présenit, d'offrir á LLouisrPhi,lipp.e ' la couronne comme rot des Belges, pour les 'gouverner suivant leur constitu-'
tïon et les garanties qu'ils se seront don^nées. (L'Union beige, 14 janv.
.1831 ; Hny,ttens, congrès II, 124) .
(159) Huyttens, Congrès II, 110.
(160) Union beige 13 jan. .1831, Huyttens, congrès II, 97.
(161) Huyttens, Congrès II, 100.
,
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(162)

Huytteus, Congrès II, 106407. — Men vergecl,ijke niet deze rede

van Gendebien zijn wederlegging der beschuldigingen van De Pol ter,
waarin hij schreef « J'ai dlésiré cette réuinrion (t. w, met Frankrijk)
jusqu'au moment de notiie victoire du 26 septerm ►bre, qui nous permit
d'espérer nationalité, indépenxaiice et liberté » (Juste, A. Gendebien, 8,
nota) , wat blijkt een beschaamde leugen te zijn:.
(163) Huyttens, Congrèe II, 1114.
•
.
(164) . IHuyttens, Congres II, 135.
(165) Félix de Mé.rodb : « La France qui vent éviter la guerre, fléau de
la liberté vous fait connaf!re qu'eelle aapp'rouve 1'élection deun prince
bavarois.... Continuons à nous imontrer doeiles à la voix amie de LouisPhitlippe luimméme, et la n►obl►e maison qu'il gouverne.... Si je pouvais
ici, Messieurs, m'oppaser à la réunion á ,1a France, ce n'est pas aassurpment, comme pounraient se 1'i1maghner eertains esprits soupeonn+eux,
redouter la fus^..on complbte avee
que maa foi reii!gieuse me porite
nos voisins. (Huyttens. Congres II, 110).
(1.66) Huyttens, Oongrès II 118.
(167) Huyttens, Congrès II, 120,
(168) Nothomb, Essai historique, 73.
(169) Jute, Congrès I, 195.
(170) HuyI Lens, Co^ngrès II, 92-95.
:(171) Huyttens, Congrès II, 114 -- Nochtans op 3 Jan. was hij voor
aansluiting : « Frankrijk verwerpit de inlijving. Frankrijk zal nochtans
weldra gedwongen worden indien de vooílloopige toestand voortduurt,
een beslissing te nemen » (liuyittens, Congrès II, 113) .
(172) (J. Bosscha, Leven van Willem II, 337-9). Les péti+tions .aidressées
au Congrès en faveur Lu prince d"Orange furent 'détruites par le président. (Huyttens, Congrès II; 51 eit 278) . Le 27 manier .1831, la séance
du. Congrès fut o'uverte par uni rapport concernant le chef de- l'Etat.
« Nous donnons ici, crit de Gerlgache dans son Hiataire du royaume des
Pays-Bas depui;s 1814 jusqu.'en 1830 (Rist. -des Pays-Bas II, 325) 1'analyse cie quelquos unes de ces pétitions comme th,ermosnètre de 1'esprit
public à ceittte époquue :
106. signaturen
1. Pour un prince indigène quel°.conque :
268 signaturesk
2. Pour. le iprince de S,alm-51a1m :
600 signatures.
3. Pour le .duc de Nemours:
Pour
le
.rooi
Louis-Philippe
avec
une
vice-royauité
:
508
sig±ilatures^,
4.
3257 signatures.
5. Pour le duc de Leuchtenberg:
(173) . ' Bosscha, het leven van Willem II, 337-339 ;' Jute, congrès I,
191-193.

(174) lluyttens, Congrès II, 124.
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(175) Huyttens, Congrès II, 144.
(176) Huyttens, Congrès II, 145, 147-151.
(177) ' Lebeau (Luik) .: « Si nous voulons conserver la Franco pour amie
ce n'.est pas au c.abilnet fran,ais, tra mobile do sa nature., qu'll faut
nous adreseer, c'eet •à la nation francaise elLe-mime, -et de tous les
choix que nous ipourrions faitreb .i1 n'en es►t aucun pour qui la France
éprouvát une plus grande .syn pathiè et qui prrésentát moins de dangeir.
Oh ! s'i.1 Jagi ait d'un prince aniglais, &i pince de Saxe-^(obourg, par
exemple►, la répugn-ance de la France irairt j•squ'à l'exchure. Pourquoi ?
Paroe que la France reek u'texrai►t ou lpinfluence anglaise ou l'influe-nce
allem.anie ; tangdis qu'avec le duc de Leuchteniberg, iïl ne peut exister
de répugnance, car le choix n'a rien- d'hosti.ile à la Franke.- (Huy.ttens,
Congrès, II, 208) .
(178) Huyttens, Congrès IL, 215.
(1.79) Huyttens, Congrès II, 210.
(180) Juste, Oongrès I,. 216 ,; Gendeb'eny Révvlati+ons, v. LiJberté, 3 Februari 1867 ; Huyatitens, congres IV,. 30.2.
(181) « La situation de la BeLgique », écrivait le ministre de Louis
Philippe • « a fix de nouveau l'at+tenrtion du Rei et de son conseil. Ap!rès
un mfir -examen de- toutes Lee -questi'ans qui s'y rattachent, j'ai été chargé de vqus faire conn►astire ddune manière nette et précise, les intentlons du gouvernement dhi Roi. I1 ne coneentira pas à lia réunion de la Belg:ique à l,a Franco ; il n'acceptera pas la couronne pour le duc de Nemours, alors même qu'elle lui spe-rait offerte par le Congrès. Le gouverneanent de Sa M aJesté verr ai dans 1'e choix de M. le diuc de Leuch•tennbeerg, une e combinaison: de inature à troubier ^la tranquillité 'de la
Franse. Nous n'avons point Ie pirojet de po'rter la plus lógère atteinte à
la liberté des Belges, dans 1'étection de Leuchtenberg. Mais nous usons
-aussi de notre droilt en déiclarant de la mianái re 1a plus fornielle, que
nous ne reconn'attrons pas l'électiou de M. ►die Leuchter^berg ». (Huyttens, corngrès II, 243).
(182) Talleyranrd, Mémoires IV, 28 ; De Lannoy, 124 ; Colenbrander,
,gedenkstukken X2,. Nr 139, b1, 160.
(183) Juste, -Congrès I„ 213,, nota.
(184) Jaste, Congrès II, 220; 221.
(185) Huyttens, Congrès II, 258e 261.
(186) Le 26 janvier, Sebaetilani éerivit à Bresson : « Je me háte à répondre à votre l,elt^tre .du 24. Le conseil du Ro•i, qui s'esit assemblé aujourdihui, a ëté unaniiiiue sur la néc,essité de déclarer au gouvernement
provisoire que lei gouvernement francais regarcterafit 1e choix de M.
le duc de Leuchtenherg au tráne de Beltgique, comme un acute d7hostil4té
-

-

.

-
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tinvers la Franke: Dans le cas oí lee Congrès, malgré cuts déclaration
p.rrocéderaátt é cette élection `voos quitteriez immédiatemenit Broxellre&,
(Huyttens, congrès II, 319).
.(187) Brief van de Celles 19 Jan. « M. de Lawoestine part poer
Eruxeliea en mision secrète. Ce sera le boussole à suivre par nos' amis a
V. Juste, congrès 1,; 230, nota.
(188) Suste, Congrès I, 230 ; efr. déclaration de Ch. Rogier dans sou
journal 7,ntime : « Je parle et je vote fpour le duo die Nemours sur la parole donnée par le général de Lawoestine ot de Bresson que le rol ac+
cepterait pour •Nemours. (De Lannoy, Origines diplomatiques 171, note;
cfr. verklaringen van. Alex. Gendebien en vaan .S. Van de Weyer in het
congrès. Huyttens, congrès II, 388, 400, 439) .
(189) Het fransche miinirie.
(190) Brieven van de Celles aan Gen ebieii, dd. 19, 20, 27 Jam - v.
Juste, Gendebien, 61-63.
(191, Juste, Alex. Gendebien, 63.
,

-

.

(192)

Suste, Congrès I, 213.

(193) Jaste, Congrès I, 231.
(194) Suste, Cangl ès 1, 232.
(195) Juste, Congrès I,, 233-237.
(196) De Lannoy, Origines 139-144
(197) Huyttens, Congrès II., 296,,
(198) Nothomb (Huyttens, Congrès II, 357-358) ; Gendebien, (Hnyt,.
tens II, 385)., Lait inois (Huy4tens I1, 364-366).
(1.99) Van de Weyer, (Huyttens, congrès II, 398) Félix de Mér. odes - - (v.
Huyttens, II, 467) .
(200) Lecooq, (Huyttens, II, 305) Lebeau (v. Huyttens II, 309) ; de
Rouillé (V. Huyttens II, 309).
(201) Legrelle,. (Huyttens, congrès II, 432).
(202) Jottrand, Huyttens, congrès I, 238.
(203) Huyttens, Congrès I1, 404 ; E. H. De Foere (v.Huyttens II, 412).
(204) WeTbrouck-Pieters zegde : Ik heb gesproken, ik zeg niet met volle openhartigheid en vrijheid, doch met de vrijheid die ons gelaten is
door de tegenwoordige toestanden en de gedachten der vergadering. (v.
Huyttens, congrès II, 395).
(205) Huy t^tens,. Congrès II,, 427.
(206) Huyttens, Congrès II, 412.
(207) Huyttens, Congrès II, 451.
(208) Iluyttens, congrès II, 406.
(209) Huyttens, Congrès II, 409.
(210) Huyttens, Congrès II, 332.
,
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(211)
(212)
(213)
(214)

' Hnyttens, Congés II, 352.
Huyt4ens, Congrès II, 383.
Huyttens, Congrès II; 328, 329k
Huyttens, Congrès II, 442, 443 ; cfr. De Gerlache, H.istoire II,

334, 335.

(216) « Les partisans achetés du duc de Nemours >. (Huyttens, congrès
II, 340).
(216) Leuchtenberg.
(217) Hnyttens, Congrès II, 401, 402.
(218) Hiippolyte Vilain XIIII : « Vous avez dons à choYsiir : complaire
h I'Angleterre impuissante, en adoptant son dernier candidtat et ainai
nous mettre à dos la France et .ses armées, ou bien élire le roi LouisPhilippe, et ainsi vous unir de force comme vous 1'étes de sympathie
avec vette belle France »; (Huyttens, Congrès I1, 429) .

(219) Huyttens, Congrès II,. 387, 388.
(220) Huyttens, Congrès II, 344, 346, 349x,
(221) Huyttens, Congrès II,430-cfr. verklaring van de Jacques (M.arche)
dat hij voor annexatie zou gestemd hebben indien hij slechts de • bel-angen van zijn provincie in het oog hield, bij Hnyttens, congrès II, 425.
(222) Huy Lens, Congrès II, 392.
(223) . Huybtens, Congrès II, 434.
(224) Fé1iix. de Mérode : « Je voterai pour le prince, qui nous procurera
de la :.manière la plus certaine Tappui . et 1'alliance du gouvernement
francais.... Sans la France, sans . la sympathie de son roi pour natie
cause, je .ne p.arlerais' point à vette tribune, je serais au moins en exil >.
(Huyttens, Congrès II, 408).
(225) . de Blargnies (Mons) : « Le sort de la Belgique ti-ent à celui de
la France, nous -avons, Frangais et Bedges, vé.cu sous la République, le
Directoire, le Consula t et l'Empire : nous avons ensemble été vainqueurs
et valneus ; nous avons avec eux subi le joug de la Sainte Alli ance, et
gémi. dure nt quinze ans sous des mis hypoc rites .....
Eh bien ! Cette Francs, à -qui nous devons tant, nous .déclare qu'elle regarderait l'éleot<ion da duc de Leuchtenberg comme un acte d'hostilite envers alle ; nous ne pouvons pas lee prendre pour roi. Enfin si quelque
m,auvais ggénie a machiné la ruine de 1'uniité nationale et la perte de rotre industrie, il aura tromphé ; car, je le prédisr, le moinidre des m-aux
qu' amèneratt l'élection du dun die Leuchtenberg, seraitt 1a séparation
des provinces wallonnes qui se jetteraient dans les bras de le France ».
(Huyttens, Congrès II, 30.2).
(226) Huy)ttens, Congrès II, 377.
(227) Spr. bedoelt Saarbrfi cken, aan de Elzasser grens.
,
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(228) Huy:ttens, Congrès II, 325, 326.
.
(229) Huittens, Congrès II, 408.
.
(230) Kenschetsend is het dat die deertien" geestelijken, die in het con-:
gres zitting hadden, voor Leuchtenlberg stemden.
. Discours die l'abbé Boucqueau de Villeraie, député d'Anvers, dans la
séance du 3 juin 1831 : « Malgré mon profond reip'ect pour le ro'i des
Francaris.... je ne puis me cacher à moi-.-même, que la ei-tuwtion die la
religion et du clergé cal±olique en 'France eet fi. cruelle que ce serait
le plus grand des malheurs pour nous, sous lee rapport re l'gieux, que d'ê.
tre réunis d'une marn.i,ère quel•conque à la France et adie voir s'étendre
sur la Belgique le farid^eau des lois antilibé,rales et d-es règIements oppressiifs qui en France pèsent .ur les caitholi^ques. Tl ne faut pas un
grand effort d'esprit nii de prévi►siann poer nous persuader qu'une telle
réunion serai t le coup de gráee de toutes nos libertés rielitgileuses, egt la
destnuction cornplête- de stout ce qu'il y a de favorable à ces libertés
.

dans notre consrt,itution ; alors adieu 1'indé^pendanoe de la Belgique et
du pouvoir civil ! Adieu l'exxerciice libre et public du culte et la noni^ntervenition dans les nominations des ministres 1 Adieu la liberté de
l'enseignemnt, si necessaire à la conserv.ation de la pureté de nos. dectrin^es catholiques !, Ah ! Messieurs,, peut-pan conce-toir, pour nous cst+holiquee, un avenir plus fatal (je parle toujouurs sous hee ràpports renli
gieux) que d'êt're réunis à nu pays oíi le peuple démoli^t. de sas propres
mains Les temples du Très-Haut (allusion aux dévaetations de 1'égiise
de St Germain 1'Auxe.rrois et de l'archevèché) renverse le signe augus-'
te de la redelmption, partout oii il s'offre à nos regarde, oü les ministres
de la religion lont obli.giés die- se déguiser et Wabdiquetr stout castume eeclésiasti:que pour é happen aug regards persécuteurs egt aux mauvais traitemennts de qui ? de beurs propres . fidèles ! oft des mains c atholiques
vont renverser les habi-tations des premiers Fonntifes ert . détruire les
;

sémi naires, ot les jeunes lévites apprennent à sourtenir la religion et à
en propager les utiles vérités ; à un pays oü l'instruction se trouvé
piacée sous la main oppree ive d'une univers^ité illibérale, et livrée aux
exi;gences insupporttaables d'un odleux p.rivilège ot du plus absolu mono,

pole ! » (De Gerlache, Histoire TI., 334-335, note) .
(231) Huyttens, Congrès II, 451.
(232) Dupin, gewom-lijk zeer voorzichtig ion zijn uitspraken, had in
een der laatste zi.tti:ngen van de fransche Kamer van ' Afgevaar.digt,en
gezegd: Je ne pense pas qu'il s',agit d'annexer à la France une espèce
de provi nce caèpitulée, une petite Navarre que ne serlait pour la France
qu'une source d'embarras et de difficultés '» (Huyttens, Congrès II, 357).
(233) Huylttens. Congrès II, 406. cfr. de Gerlache, Histoire II, 442-443.
,
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(234) Huyttens, Congrès II,, 327, 328, 329.
(235) Huyttens, 'Congrès 1I, 329.
(236) Huyttens, Congrès II, 330.
(237) Huyttens, Congrès II, 3481.
(238) Huyttens, Cmgrès II, 350•
(239) Huyttens, Congrès I,I, 351. In ±e zitting van 31 Maart 1831 Legde
S. Van de Weyer rekenschap af over het beleid der Diplomatieke Comflniss? e. Nutteloos te zeggei dat deze uiteenzetting den uitleg niet bevatte aan Luc. Jottrand beloofd. (Huyt'tens, Congrès III, 18 ; IV, 298) .
(240) Het was inrdendaad nutteloos, en de regeering zweeg uit voorzichti,gheiid. — (Huyttens, Congrès II, 351) — Jott,r.and (Lucien-Léapold)
nied.e-opsteller aan den « CCurri:er des Paye-Bast « Sedert de omwentel-ing is hij eenigazins veranderd in zijn uittapraken en heeft hij zich
verscheiden malen tegen die omwenteling verklaard » schreef Staedtler aan dien prins van Arenberg in een zijner brieven. (Buffin, Docu,rnents 413). Hij was Tid van het congres en de Kamer van Afgevaardig-den 1830-1877.

(24.1) Nothomb, F saai hist. est politique, 132.
(24 2) Fréson, Souvenirs; .de Lebeau, 54.
(243) De Lannoy, Origines, 172...
(244) Huyttens, Congrès II, 436-439.
(245) Huyttens, Congrès IIU, 450-4561.
(446) Huytrtens,, Congres 1I, 455.
(447) Alex. Gendebien gaf op zijn cred'iet bij Meezes, een som van
10.0010 fi. • voorschot voor de keus van een staatshoofd. Later schreef
hij (20 April 1831) : Gij weest, dat het 't gemeentebestuur- van Brussel
is, dat zelf deze som uitgedeeld heeft aan de- bevolking van Brussel.
Ik kwam ion deze zaak alleenlijk tusschen om het voorschot te doen »
(Jaste, Surlet de Choki-er,.67).
(248) Huyttens, Congrès I, 318.
(249) .Toste, Congrès I, XXI.
.

-

(250)

Huyttens, Congrès II, 442.

•

.

(251) cfr. Brief van Mad. Adela de, zuster van Louis-Philippe; aan T.alleyr,and (Talleyrand, mém. 'IV, 490) -- rede van S&basti.ani ' (Moniteur
Universel 183.1, bil,. 184) .
(252) Talleyrand, Mémoi:res I,II, 443.
(253) Verasselit aan Re eiaar, 21 November 1830. F (Coleinbrander, gedenkstukcen X4, Nr 286, blz. 317) .
(254) Bergmanen aan. Van Maanen, 30 Nov. 183-0 (Colenbrander, gredenkstukked X4.; Nr 297, bl. 336) ; brief aan Klinkhamer, 14 Jan. 1831 (op. cit.
X4. Nr 352, bl. 410) .
,

{
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(2i5) Nachtman aan Van Maanen, 20 Dec. 1830 (Colenbrander, gedenkstukkeen X4, Nr 32&, bi. 380) .
(256) ,Schets van mijn advies in, de kabinetsraad, 28 De. • 1830 (Colenbrander, ,gedenkstukken. X4, Nr 3333, bl. 386) .
(2W7) Van Zuylen, aan Van dor Hoop, 4 Febr. 1831 (Colenbrander, gedenkstukken, X4, Nr 372, b1. 423) .
(258) Colenbrander, gedenkstukken X4, bb-i. 432, nota 2.
(259) Morel aan Hofman, 20-21 April 18311. (Colenbrander, gedenkstukkeny X4, Nr 429, bL 473) .
(260) Castillon aan Hofmaren, 21 Jan. 1831 (Colenbrander, gedenkstuk.i
ken X4, Nr 363, bl. 416), en 6 Febr. 1831 (op. cLt., X4, Nr 373, bl. 423).
(261). Morel aan Hofmaren, 20-2.1 April 1.831, (Colenbrander, gedenkktukken X4, Nr 429, bl. 474), en bijgevoegd verslag van Castillon.
(262) Castillon aan Hofrnann, 19 Febr. 1.831 (Colenbrander, gedenkstuk=
ken X4, • Nr 382, bl. 435) .
(263) Castil.lon aan Hofmann, 6 Febr. 1831 (Colenbrander, gedenkstukken, X4, Nr 373, bl. 423), tekst van strooibiljet op. cit. X4, bl. 420
.
Juste, Van de Weyer I,. 151.
(264) , Castillon aan Hofmann, 19 Febr. 1831 (Colenbrander, gedenkstuk.
ken, X4,. Nr 382, bi. 434) ; More1 aan Hof mmann, 20-21 April 1.831 (op.
cit. X4, Nr 429, bl. 474-5). i Acid, Dubois, Essais ot natices II,. 140-142;
Union beige, 4 Februari. 1831.
(265) Morel aan Hofan.aann,, 20-21 April 1831. (Colenbrander, gedenkstukken X4, Nr 429, bi. 475) ; Gréiban aan Van Gobbelschroy, 14 Maart
1831 (op. cit. X4, Nr 393, bl. 439) ; Monteur beige, discours de GeridC
bi.en, 4 Maart 1835 ; disccours do Rodenbach (ze.l!fdd zitting) ; De BBavay,.
Révolution 236 ; rede van den verdediger van Borremans voor .het Hoog
Gerechtshof ; Lynx 22 April 1831 ; Eenens, - Documents historiques, 1,
ï64. Op 15 April verzond de Kamer van .inbeschuldigingstelling voor
het assisenhof van Brabant Ernest Gregoire, zijn helpers De Bast en de
Hulteau r'Origny, E. Jacquemijns, leeraar aan de universiteit te Gent,
K. Antheunis, advoka.at, B. Tross aert en Edm Van den Berghe. Op 13
Juni veroordèelde het assisenhof '(dat nog zonder jury zetelde te dien
tijde) Gregoire en De Bast, krachtens art. 87, van +- helt strafwetboek van
1810, ' teat 10 jaar opsluiting en 'sprak de andere betichten vrij. Op 5 Juli
1.831 verbrak het Verb.rekingrshof het vonnis van het assisenhof van Brabant en verzon%d Gregoire. en De Bast naar het assissenhof van . Henegouw (Jurisprudence de la Cour Supérieure de Bruxelles 1831, p. 195.Jurisprudenee du XIX sièc le,. 1831, III,,, p. 234) .
Het assisenhof van H-enegouw sprak de veroordeelden vrij aangezien
op datum van 2 Februari en er voor, sedert de omwenteling te Brussel,
-t

,

-

76

art. 87 van het strafwetboek, waarvan adie toepassing gevraagd werd door
het Openbaar Ministerie, opgehouden had. te bestaan en te kunnen toegepast worden. Het -Openbaar Ministerie ging in verburekixng. Op 31 Oct ^
1831 vernietigde het Hooger Hof het arrest van hit assisenhof van Henegouw, doch de vernietiging uitgesproken in het belang van de wet,
bleef - zonder uitwerksel voor de afwezige beschuldigden.( A. Dubois,
Essais et notic-es II, 144 — Gendebien in de Kamer van afgevaardigden;
5 Maart 1836). — cfr. Mém. du lieut. gén. Plétinckx (Buffin, mm. et
doe. I, 347-8, nota).
(266) ' Huyttens, Congrès II, 459,
(267) Juste, Alex: Gendebien 64 ; Juste, Congrès I, 266.
(268) de Lawoestine.
.(269) Jus4e, Alex. Gendebien:, 64, nota.
(270) Pro4okol 1 Febr. 1831 ; v. Recueil de pièces diplom. I,. 126, 121.
(271) Talleyrs nd aan Sebaatiani, 1 Februari- 1831; v. Talleyrafld, m i.
,

IV, 43.
(272) Palmerston aan Granville. v. Lytton Bulwer, life of Henry John
Temple, viscount Palmerston II, 35, 36.
(273) Palmerston aan Granville,: 2 Febr. 1831; v. Bulwer, Lïfe II, 36 ;:
(274) Granvllle. aan Palmerston, v. Bulwer, Life 38 ; cfr. rede van Osy
in het congres, 22 Februari 1831 (Huyyttens, congrès II, 564 ;' Juste, coagrès I, 257) .
(275) Protokol 7 Februari 1831 - cfr. Huyttens, congrès IV, '261.
(276) Juste, Congrès I, 260.
(277) Juste, Surlet de Chokier, 76.
(278) Surlett de Ohokier et ses collèguee eurent beaucoup de peine
obtenir la néponse qu'iils sollicitalent si instamrmenrt. Ch-aque jour c'était de nouvelles hésitations qu'expliquaient ,d'ailleure le ddsaccord des
ministres f ranQads et les vues fLivergentea aussi qui se manifestaient
parmi ':les membres de la famille royale (Juste, Surlet de Ghokier, 81).
(279) Lettre de Firmin Rogier non frère Charles (9 Febr..1831).
« On espère toujours que quelque circonstance l prévue, quelquenóuvelle favorable placera le Gouvernement fkrancais dans une position,
qui lui per nettra de dire ce oui, qu'il brule die dijre et qu'il prononcerait
ai la crainte de la guerre générale et d''un cert.ain parti en Franke ne
l'arret ait. Nous -avons été hier soir chez le roi, à cinq ou sic . die la d putation (car la préseentation soliennelle n'aura lieu y à ce qufil parait,
gu'après-d3&main).. J'ai eu l',avantage d'entretenir assez iiongtemps LouisPhilippe, qui a débutté par me dire des choses fort flatteuses pour moi
et pour toi . (eer je dois te renvoyer la mnilleure part du bon accu ►e l,que je recois ici) .... Ces préliminaires+ terminn^és, n us avons par é draf,

,
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faires et, ce que le roi m'a .dit, il 1'a réipété à chacun de ces, messieurs:
'c'est que le choice dki peuple beige 1°a profondém-en.t ému, eest qu'il
voudrait de tourfa son áme nous, donner son fils : « Le voilà, ee pauvre
enfant (me di t-il. en morstrant le duc de Nemours) !. que ne puisje A
1'instant vous le cconfier ! Ah ! je n'hésFterais pas un seul instant. N'êtesvous pas aussi des Francais- ? N'êtes-vous 'pas die lia grande f amille ? Qui, plus que mol, dit diésirer votre bonheur, votre liberté ? I1 n'est
pas de sacrifice que je ne fasse pour vous les assurer. Mais la guerre ?
Dois je doomt l'allumer? Non., je ne puis soutenir la penes que l'on m'accuse de l'avoir provoquée spar un. sentlment . d'ambi•tion personnelle, pour
placer un de mes fils sur un trone voisin. Cette guerre, nous n'en pouvons'
douter, "écllaterait à 1'insttant....» Le roi a encore ajouté une- foule de
considérat.ions dans. ce -genre.... P-nis 1,l ne cessait de répéter que, pour
le bonheur, l'indépen4dance de la Beigique, aucun effort ne lui co .terait. « Vous n'avez pas de meilltur axn;i que moi, personne asu monde
n'e<s►t plus ddvoué à vos intérrêts. Si l'on vous attaqurait, je serais le pre.
mier à monter à cheval. En vain les puissances étrangè^res me font des
offres sédui-santes de partage. Ma main se sècheraict avant de si;gner ure
traité si infáme ». Venus chez le roi à huit heures du soFr, 'il était onze
heures, quand nous nous sommes retirés.... Le roi nous a dit deun oii
trots fois : « Inldiquez-moi, Messieurs, la réponse que je dois vous faire;
cher.chez avec moi par quel moyen nous pouvons sortir de cette position
difficile : prouvez-moi que nous n'aurons pas l.a guerre, et man fils eet
l. vous, »." I;l nous .a ,gl'iseé quelques mots de la combinaison du prince
Charles de Naples et des cofnditiions avanntageuÉes, qui seráient consenti,es par les puissances, si nous pouvions le cuisir poer roi. Puis, nous
montrant la princesse Marie, i;l a ajouté, en faisant l'éloge de toutes
les qualités de vette jeune princes , qu'i1 l'accorderaait avec plaisir•
au prince de Napl.es, s'il était roi dis Belges. « Ce jeune prince, dt-ia,
passerait par la Franco et nous pourrilons, à son passage, rectifier ce
que son éducation pourrait avoia' mis d'illibéral dans ses idées » (Th.
Juste, Charles Rogieii, 60 et 61 en notie).
(280) Huytttens, Congrè+s II, 496, 497.
(281) cfir. Huyttens, Cong`rès II, 565.
.(282) cfí de Gerlache, Histoiire II, 172, nota,
(283) Th .Juste, Van de Weyer 1, 143.
(284) Alex. Gendebien au Comte de Celles : « I1 n'y a plus tergiverser ; le cabinelt francais a compromis la véritable politique de 1a France
par see refus absuilcies i nous avons raniané l'opinion publique et les
votes du Congrès à force de soin, de zèle e% d' aesurances dnnnées sur
parole...... Sans mon zèle et mors dévouement aux vrais intérêts de
-
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!non gays, la Franke au.rait aujour&hui soaixaáte mille Belgés et vingt
•trois places forti cont re elle...... •L'anmonce d'un refus et mome d'une
hésitation nous je;ttte dans l',alternative 'd'une restauration, c'est-à- re
d'une guerre eFvile ou d'une république. (Th. Juste, Surlet de Choki,er,
73, 74, 75, cfr. lettre de Nothomb, éga1 ment au Comte de Celles, op.
cit. 70 ei; 71) .
(285) Juste, Congrès II, 263.
.
(286) Juste, Congrès I1, 263.
(287) Huyttens, Congrès II, 506, 577.
(288) Huy•
Congrès II, 510-514 ; Juste, Congràs I, 265.
(289) Juste, Congrès . II, 266.
(29-0) Den 10 Oogst 1831 werd in de fransche Kamer van Afgevaardigden -erkend, dat heit wel vrees voor een oorlog was, die den Koning weerhouden had • de kroon van Belgi voor Nemours te aanvaarden. « Waarom, vroeg gen. - Lamarque, hebt gij de kroon geweigerd, den hertog van
Nemours , aangeboden ? Den Koning was het bekend en sedert hebben
wij er de bewijzen van, dat dit aanvaarden een algemeene oorlog zou
veroorzaakt hebben ». (Juste, Leb eau 16).
(291) Seblastiani aan Talleyranl 12 Febr. 1831. v. Pallain, 226.
(292) Palmerston aan Granville, 15 Febr. 1831 ; v.Lytton Bulwer II, 41.
. (293) Unjon beige, 22 Febr. 1831.
(294) Union beige, 23 Febr. 1831.
(295) Huittens, Congrès II, 553.
.(296) Verhaal van het voorgevallene in Antwerpen van 28 Augustus
1830 tot 1 Mep 1831 ;daar een ooggetuige. v. Buffin, mém. II, 311-319;
322 ; 326 ; 337-339 ; 341 ;. Juste, Con•rès 1, 257, 258, 259.
(297) Huytitens, Congrès IV, 45 ; belgische grondwet.
(298) Juste, Con-grès I, 419.
(299) Destanberg, Gent sedert 183.[,, bl.. 13-14. — Messager de Gand,
6 Febr. 1831. De Benige personen drie er in toestemden deel uit te maken
van het nieuw bestuur, waren De Souter, eenige maanden nadien beschuldiggd van aanslag tegen de veiligheid van den Staat en vrijgespre
ken door het Assisenhof van Brabant en Spilthoven, ter dood veroordeeld door het assisenhof van Antwerpen voor medeplichtigheid in den
aanslag te Risquons-Tont. (Dubois, Essais et notiices II, 144) .
(300) Journaal des Flandres, 21 Maart 1831.
;
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NOTA'S Bil HOOFDSTUK VI
(1)

bij De Lannoy, Origines, X14.. .
(2) Moni teer Universel, 16 Januari 1831, 104, kolom 3.
(3) Moniteur Univexisel, 16 Jan. 1831, 109, kolom 3.',•' ,111, kok n 2 en, 3.
(4) Union beige, 21 Januari 1831.
(5) Moniteur Universel, 28 Jaap. 1831, a31, kolom 1;
(6) Moin Leur Universel, 29 Jan. 1831, 194, kolom 3,. 195, kolom 1.
(7) Moniteur Universel, 28 Jan. 1831, 1185, kolom 2.
(8) Moniteur TJniverel, 28 Jan. 1831, 186k kolom 3.
(9) Monteur Universel, 29 Jan 1831, 190, kolom 3, 1911, kolom 1.
(10) Moni►teu.r Uni^vea stel, 29 J'an 1831, 193, kolp n 3.
(11) Monitéup. Universel, 30 Jan. 1831, 204 kolom 1 en 2.
(12) Moniteur Universel, 28 Jam; 1831, 184, kolom 2 ;f De Lannoy, origines, 134.
(13) Mon^itt•eur Univensel, .29 Jan.. 1831, 193, kolom 2.
.(14) Talloyrand, Mémoires, III, 441 ; De Lannoy, origines 1.16-117.
((15) Palilain, 123. De Lannoy, origines 118.
(16) Taileyrand, memoires IV, 482 ; De Ltginoy, origines 118,
(17) Brief van. Palmerston aan Granville d4 7 Jan,.- 1831; Bulwer,
Life of Palmerston II, 31-33 L De Lannoy, Origines 118-119
(18) o. a. Sebastians aan Talleyrand, 3 Jan. 1831 (Colenbrander, gedenkstukken X2, Nr 115, bl. 131, vlg). Ma& Adielakle aan Talleyrand, 3 Jan.
.183L (Op. cit. X2, Nr 116., hl. 132).
(19) Pallain 173, De Lannoy, origines 122-123. •
.
(20) Pallain 174. De Lannoy, origines 123. — Colenbrander, gedenkstukken X2, bi. 162 nota.
(21) Talleyrand aan Sebastiani, 7 Jan. 1831 (Colenbrander, gedenk
stukken, X2, Nr 122, bl., 137). - Sebastiani aan Talleyrand, 21 Januari
1831 ; Talleyrand :mémoires IV, 28 ; De Lannoy, 123-124. (de rectificatie
van datum, zoals van de andere berichten van Talleyrand is gedaan
naar Colenbrander, gedenkstukken X2) .
(22) Von Arneth, II, 106, De Lannoy, origines 127.
(23) Door het bezit van Philippeville en Mariembourg kon Frankrijk
onmiddellijk de vallei van den Saniber, in de riéhting van Charleroi
bezetten zoonlas het fransche leger in 1793, en Napoleon in 1816 hadden gedaan, (Lavallée, Les Frontières de la France, 288).
(24) Palmerston. aan Lord Granville, 21 Januari 1831; Bulwer Li fe
of Palmerston II, 29-31; De Lannoy, Origines 129-130. Hoe Taileyrand
over de onzijdigheid dacht, blijkt ' uit een zijner brieven aan Mevrouw
•
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Ader " e ,: « Belgie », zoo schreef hij den 24 Januari aan die prinses,
« r^ou ons• meer 1►ast dan voordeel aanbrenge en wat de voorwelen' be` treft, dze worden ons bijna alle door de onz'' 'gheid verschaft. Ik g&loof dus, dia4 het • vrstanidig is, er ome voorloopig aan te houden. De
toekomst bewaart waarschijnlijk voor ons de vereeniging en wij kunnen
hopen naar ik geloof, haar dan niet zoo. duur • te hoeven betalen, als een
kleine of groote vestiging van Engeland op het vasteland het in ieders
oogen zou zijn ». (Talleyrand, Mém. IV, 489; De Lannoy, Origines 133; Colenbrander, gedenkstukken X2, Nr 142, bl. 162) .
(25) Talleyranid aan Sebastinni 17 Januari 1831 (Colenbrander, gtiedtenkstukken X2, Nr, 134, bl. 153) .
.(28) Ma& Adeba1de ►aan Talleyran4, 28-29 Jan. 1831. (Colenbrander, ge.
,denksltukken X2., Nr 144, bl. 164).
(27) Hallo, Staatkuwndige Handelingen, schets van den Belgischen Opstand, 48-49 ; i*dl Staatsstukken, 45.
(28) Onder de viel stukken. (daarover., zie o. nn Faick aan Van Lennep,
27 Deeq. 1830 (Colenbrander, gedenkstukken X4, bl. 385, nota 2).
(29) Falck -aan Verstolk, 20 Jan . 1831 (Colenbrander, gedenkstukken
X4, Nr 362, bl,. 414).
x(30) Hallo, staatkundige handelingen, st+aatsstukken, 62, 64.
(31,) Hallo, staatkundige handelingen, staatsabukken. 64. .
(32) Hallo, staatkundtige harndelin.gen, staatsatukkem, 67, 75.
(33) Hallo, Staatkundige handelingen, staatsstukken, 76 ;. grondslagen
van scheiding, art. 11).
.(34) Hallo, SStaatkundiige handelingen, sltaats tukk , 66.
(35) Hierbij dient opgemerkt te worden., dat -de Belgische Commissarissen, die op verzoek van file Conferentie naar Londen gezonden werden,
,

geen enkele inlichting hadden kunnen, geven nopens de wijze, waarop

de verdeeling plaats moest grijpen. (Ilse Lannoy, Origines, 148) .
(36) De Becourt, 180.
Ma$dlame Adelaïde aan Tall^eyrand, 28 Januari 1831 ; (Talleyraud,
(37)
. niémoi.res IV, 490) De Lannoy, origines 134.
(38) Le Conetutiionne1, aan,gehaaldl in Union Beige, 5 Febr. 1831.
(39) « Die gevobnacrhtiglden zijn eenstemmig van oordeel dat de vijf
inoEgendheldnn aan haar welbegrepen belang, aan haar eensgezindheid
aan de rust van, Europa en aan fde verwezentlijking van de plannen, neergelegd in het protokol van 20 December, verschutkUfgd zijn • een plechtige verkondiging, een schitterend bewijs van haar vaste voornonen,
om in die schikkingen aangaande België, zoowel als in alle ometandigheden die zich nog zouden kunnen voarldben, geenerle.i vermeerdering van
gebied, geenerlei afzonderlijk voordeel te zoeken en atn dat land zelf
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en al de staten die het omringen de beste waarborgen voor de rust ' en
de veiligheid te geven (alinea 3, .arm. 4 van het protokol, 20 ' Jan. ' Xt831,
ook door. Tallenrand onderteekend ; v. Huyttens, Congrès, IV, 242)..
(40) • Juste, Van de Weger I, 141.
(41) Protokol 1 Febr. 1831 ; (Recul de pièces diplomatiques 126-127).
(42) Talleyrand aan Sebaetiani, 1 Febr. 18311, (v. Talleyrand, mémoires
IV, 43). De Conny, origines 174.
(43) Palmerston aan GrarLville, 1 Febr. 183,1. (Bulwer, Life of P.alrnerston II,. 35-36).
_
(44) Bulwer, Life of Palmerstan II, 36 ; vlg. Talleyrarnd aan Sebaatiiani,, 7 Febr. 1831 (mémoires IV, 56).
(4•) Juste, Van de Way&, 1115,
(46) Tarlljeyrand. +aan Sebastiani, 4 Fehn. '1831 (Talleyrand, -mém. IV, 47) .
(47) Granville aan Palmerston, 4 Febr. 1831 ; cfr. Bulwer, Life of Lord
Palmnerston II, 40) .
.
(48) Hui ttens, Congres II, 565 ; De Lannoy, Origines 173-176.
(49) Protokol 15, 7 Februari 1831;' cfr. Huyttens, congrès IV. 261.
. (50) Des 20 Januari; beantwoorden de Staten-Generaal Ine . me4edee'
lingen, die Baron Verstolk van Soelen, Minister vian Buitenlandsche
zaken hun gedaan had! betreffende de oi4erhandelingen te Lomden,
door een adres waarin gevoelens overeenkomstig neet die van den Koning en de Ministers waren neergelegde naar aanle' 'enig van dè tusschenkomst van te' mogeLndhedien, die ! ie verdragen van Paai js en Weenen
onidierteek<md ha^d^dlen ; de Staten begrepen niet, hoe het mogelijk was
dat ida Belgische' Revolutie niet alleen door die mogendheden niet roet
onverschilligheid weit aanzien, maar zelfs steun aan haar had ; idee
strekkingen van de onderhandel ragen die te men: weden voortgzet,
haal hen smarte1ijk getroffen. Wat de scheiding zelf betrof, zij be.
schauwclien die nu -als een, voldongen feit, en wenachten niets liever dan
dat die voorgoed voltrokken zou zij ;' maar zij wilden, rat de erkenining der onafhankelijkheid van België zou plaats hebben onder billijke
voerwaarden, en om i 11 e te verkrijgen moesten de onderpanden en waar-.
borgen behouden worden, die Neldler1and -nog in zijn bezit haád , en die
tot diat doel kos*1en dienen ; zij wilden niet spreken over bewapening
om België te herwinnen, -maar zij we+nechten de grenzen en de militaire
stelling n te ver!d cïgen. Dit armes. -ademde van 't begin tot heit einde
een oprechte en treffende gehechthoid aan den. Koning, een standvastigheid en een zedelijke kracht, die bewondering en, achting inboeezemden, en daar., waar gesproken werd over de spaarzaamheid; dlie de verliezen van Nederland) tot plicht maakten, een natuurlijke waardigheid
die eerbied afdwingt (De Bécour^t, 200),
-
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(51) Het .pprotookol van 18 - Februari luidt al us :
De gevolmachtigdenvan Z. M. den Koning der ébrlanden, in conferentie vergaderd zijnde met de gevolmachtigden der Vijf Hoven, heb-ben verklaard, dat de Koning, hun doarluch:tige Meester, hen gem+achtigd , had, Bene voll i,ge, en algeheefo goedkeuring te verl'ee en aan; de
artikelen der gro"l;agent, bestemd om de scheiidtng van België .en Holland 1e voJtrekkenn welke grondslagen voortspruiten uit de protokollen
der Conferentie te Lonen, gehouden den 20 en 27 Januari. 1831.
De gevolmachtigden loer Vijf Hoven, zich geluk wenschende met het
ontvangen dezer mededeeling van wege Z. M. den Koning der Neder1an+d n hebben ,besloten deze in het tegenwooidig perotokol op te nemen.
(get.) : Esterlhazy, Wesse►nberg, Talleyrand, Falmersston, Falck,
Van Zuylen van Nyevellt , Bulow, Lieven, Matuszewic. (Hallo Staatsstukken 78 ; Recueil de pilices diplom;atiquees I, 138).
(52) Hallo, Staatkundige Handelingen, schets, 60-61. Hallo, Staatkundige Handelingen, etaatsatukken, 94.
(53) Recueil de pièces di►plomatiques I, 140-48 ; De Gerlache, Histoire II, 32.1, 322. « Men. moet er op letten », zegt De Lannoy, « dat de
grenzen door de Conferentie aan België toegewezen neet zoo ongunstig
waren voor ons lanldl als men wel heeft beweend. De gevolmachtigden
te Londen hadden kunnen verklaren, dat het onafhankelijke België .zaude bestaan uit de oude Belgische provinciën wat de nieuwe staat zou
• beroofd hebben van het prinedbm Duik -en 'de steden Philippeville en
Mariennburg. Die gewesten hadden kunnen dienen om de eerzucht van
machtige (buren te bevredisgen. » (De Lannoy, Origines 144). Zeer onrechtmatig was de aanspraak der Belgen op Venlo en Maastricht, benevens die op den linker Schelde. oever, zijnde het 4dle en de distrikt van
Zeeland (het vrije van Sluis en het Hulster-Ambacht),, welke steden
en gewesten onder de zoogenaamde generaliteitsl.anden behoorden, die
in 1790 het eigenldom. waren van de Republiek der Verennig—de Nederlanden. Hetgeen: hierover door de Belgische bewindslieden werd aangevoerd, was, dat Holland in 1796 Staats-Vlaanderen en Staats-Limburg af
'het land: -van Overmaas met Venlo en Maastricht had: moeten afstaan
aan Frankrijk, dat die gewesten en steden vereenigd werden met de
Fransche departementen, die 'België uitmaakten. Doch die afstand was
niet geschied aan België, maar aan Frankrijk. Tusschen Nederland en
Frankrijk was het afstandsverdrag gesloten, en dus had het met België
niets gemeen, evenmin als de teruggave van deze steden in 1814. Frankrij,k was gedwongen var, zijn veroveringen d te zien ten gunste van
de bondgenoten, en deze konden deze grondgebieden slechts teruggeven
aan Nederland, dan vroegeren bezitter, . en niet aan België,' dat toen als
;
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afzonderlijke staat niet bestond (De Lannoy, Origines 142). Wat StaatsVlaanderen betrof,. Nothomb zelve bekende, «< dat die eisch noch op een
nieuw feit, noch op een oud recht steunde » (De Lanuoy, Originess 142)
vgl. -de redevoering van Paul Devaux in; het Congres (3 Juli 1831) : «De
Heetr Beyts heeft veel over Staats V'laanderez gesprokèn., en hij heeft
beweerd, dat het ons -toekomt ; de reden zou zijn, dat Nederland het in
1X95 afgeet,aan heeft aan Frankrn.jk, maar in 1&14 is er vastgesteld dat
Frankrijk, teruggebracht -t,ot zijne oude grenzen, natuurlijkerwijze
aan die Vereeni.gde Gewesten teruggaf, wat het hun ontnomen had;
Ik zou niet weten 1uangs welken weg en op welken grond wij in
Frankrijks rechten zouden opgevolgd zijn, ten opzichte van den liinker-Schelde-oever evenmin als wat den linker Rijnoever betreft. (}Iupttens, Congrès IIk 422) — Die Broucker!e : « Nu kom ik aan Venlo,
welks bewoners bestemd zijn om le eerste slachtoffers van onze revo- .
lubie :te• worden ; want ontegenzeggelijk behoorde deze stad in 1790 aan
Nederland » (Huyttens, Congrès II1, 385) . Luxemburg weirad! laan dan Koniz g der Nederlanden toegewezen tengevolge van den ;~and . van zijne
erfibezittimgen Nassau, Siegen, Dietz, Di1lenburg en Hadamar. Men deed
den Belgischen Commissarissen •opmerken, dat België een vergoeding
kreeg voor Luxemburg -in het prinsdom Luik, ~ het ijn 1790 niet bezat.
(Verklaring van Nothomb op adie geheime vergadering den 30 Juni 1831;
Huyttens, Conglrès III, 360)s. « Men kans voor uitgemaakt houud-en » zegt
De Lannoy, (Origines 143) «adat de grondslagen voor' scheiding vaatgesteld door het protokol van - den 20 Januari, billijk waren of altham te
ebiedd ontneverrechtvaardigen. Anders handelen, aan Nedferland. grondgebied
men, dat het vó6r 1814 bezat krachtens oude rechten, die door internátio
nale verdragen bekrachtigd waren, stond inderdaad gelijk met aan de
Belgen een veroveringsrecht toe te kennen en Nederland, dat lang voor
de vereeniging als onafhankelijk rijk bestond, onrechtvaardig beroov'en».
a Alle andere historische en rechtskundige gronden warm nooit iets
anders dan voorwendsels, die hot al te revolutionnaire karakter van
den tegenand der Belgische gezagvoerders moesten bewimpelen » (De
Lannoy, Origines, 144) .
(54) Palmerston aan. Granville, . 27 Januari 1831. (Bulwe"r, - Life of Paliaa►etrston . II, 36.37).
{55) Brief van Granville aan, Palmerston., 4. Febr. 1831 1 (Bulwer, Life
of Palmerston II, 42-43) zie voorgaande hoofdstuk.
(56) Brief van Palmerstonaan Granville, 15, Febr. 1831; (Bulwer, Life
of Pallnerston II, 44) De L no,, origines 180.
(57) De Laitnoy, Origine, 181.
(58) Brief van Granville aan- Palmerston, , 24 Febr. 1831 (Buiwer, Life
of Palmer~ II, 45).
,

-

.

84

(59)

Sebastiiani 'aan Talr leyrand .; (Eeceuil de pièces d plomati;ques 1,

150455) .

(60) Art. 68 en 69 van de acte van het Weerier congres van 9 Juni. 1815.
(61) Palmerston aan Grrahville, 9 Maart 1831 ; (Bulwer, Life II, 50) ;
De Lannoy, origines 191;.
(62) P4lmerston aan Granville, 15 Maart 1831 1 (Bulwer, Life II, 52).
. (63). Palmerston aan Granville, 25 Maart 1831 ; (Bulwér, Life II, 59).
(64) Zitting van 18 Maart,. Moniteur Unriversel,, 18311, blz. 566 ; De Lannoy, origines, 195i196.
.(65) Zitting der frannehe Kamer, 13 April 1831. - Moniteur. Universel
797 ; De Lannoy, origines 195-196.
(66) Brief van Palmerston aan Granville, 1 April 1831 (Bulwer, Life
II 60).
(67) Brief- van Wei,, her aan de. Pruisische .regeering, 2 April 1831 (bij
Hillebrand, I,. 232) ; De Lannoy, origines 211.
(68) Brief van Palmerston aan Granville, 4 April 1831 (Bulwer, Life
fl . SO)
(69) De Lannoy, Origines 196.
(70) Dien dag schreef Sebaationi► aan Taltley°rand : « De Koning
dag mij cp, U mede -te dee^l.en, dat hij opnieuw zijn. volle en algeheele
toestemming -geeft in het protokol van 27 Januari, dlat de grenzen vaan.
Begië en Holland vaststelt » Pallain, 301);
(71) • Hallo, Staatkundige Handelingen, staatsstukken 99-100.
(72) Hallo, Staatkuridi^ge Handelingen, schets 682-69, staatsstukken 103,x'
Recueil de pièces diplomatiques I, 171477.
(73) Palmerston aan Granville, 22 April 1831 (Bulwer, Life II, 74,
75) ; De Lannoy, Origines, 206.
(74) Brieven van Palmerston aan Granville van 13 en van 22 April
1831 (Bulwer, Life II, 66-70). De Lannoy, Origines 206.
(75) Palmerston -aan Granville, 18 April 1831 ; (Bulwer, Life II, 71) ;'
;

•

IM Lannoy, origines 206.
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(76) Geheim protokol van 17 April 1831 (Huyttens, congrès IV, 276,
nota) .
(77) De . Lannoy, Origines 207.
(78) Martens, XI. Tractaten met Engeland, 451 ; De Lannoy, Orig. 200.
(79) Gen. Belllard, mémoires III, 22 ; De Ltnnoy, origines 199.
(80) Juste, Le Congres Nat;;on^1, - II,, 10; vgl. Sébaetiani aan Beffiard,
4 April 1831; Graaf van Aelrsch,ot aan den. Regent., 10 April 1831;
(Jute, Surlet de Chokier 130) ; Le Hon aan den, Regent, 15 April 1831;'
(Juste, Le Comte Le Hon, 46) ;- De Lannoy, 199-200. Nothomb, lid van de
Belgische Diplomatieke Commissie en White, secretaris van de Engel-

8;

sc11e legatie te Brussel, Hilleibrand en: Louis Blanc bevessti.gen, insgelijks
dat men toeai • in allen eernet aan de mogelijkheid van Bene verdeeling
dacht (Nsthos b, kamai. historique 1, 159 ; white, . La Révoluution beige,
III, 30 ; Juste, congrès nationaal II,- 69 ; De Lannoy, Origines 200 ; Hillebrand I, 233) ..
(81) DeLannoy, Origines, 201,
(82) Louis-Blanc, Hi.stoire de iiix enne, VI, 86 ; Die Lannoy, Ó-rigiines 201.
(83) Pal;morston aan Granvillie, 15 Maart 1831; Bulwer, Liie of Palmier-{
ston II 52.
(84) De Lannoy, Oriigines 201.
(85) Pal nereton aan Grauvi1ie 11 April 1831 ; Bulwer Life of Pal
merlston II, 64) .
(86) Brief van Granville -aan Palmerston, 11 April 1831. (Bulwer,
Life af PW merston II, 64) .
(87) Hallo, Staatkundige Handelingen, schets 69, staalstukken, 108;
Recueil de p i;èc es displom atiqu es I, 182-.185^^
(88) Juste, Congrès II, 137.
(89) De Bécourt, 208-209; Hallo, Staatkundige Handelingen, staata^tukken, 113. •
.
(90); Het mémorandunn. vamp Leibeau, gedagteekend 9 Me i (1831, werd of-t
ficel aan de brul elsche kranten rn.e^dlegedeelld; doch bereikte fierst
den 13 Mei 's Gravenlhage Reeds #llaaruit blijkt de recthlzinnigheid der
Belgische regee-ring (Hallo, Staatkundige Hwidelingen natas, 97)
(91) Neseirode, 20 Mei 1831 (Colenbrander, gedenkstukken X3, Nr 363,
bl. 476) .
(92) IHuyttens, Congrès IV, 314, nota.
(93) Bijvoegsel A van hete preitokol Nr 12.
(94) Hallo, Staatkundige Handelingen., schets 71.
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NOTA'S BIJ HOOFDSTUK VII
(1)
(2)
(3)
(4)
,(5)
(6)
(7)

Juste, Van de Weyer I, 148-150.
Thonissen, la Beelgique sous lee règne de Léopold 1, 34.
Juste, Congrè ► H. 76.
Juste, Congrès II, 47, nota.
Juste, Congrès II,. 261-263.
White, Rkvolutiian I1, 273.
Au nam idu peuple beige
Le Congrès national,
Co►n ddé
1 ranrt que le tróne est vacant et qu'i.l est nécessaire de pourvoir à l'exercice du pouvoir exécuitif,
Décrète:
Art. I. Erasmus Louis baron Surlet de Chokier est nommé régent de
la Bel gi-que.
Art. 1L A d ter du jour de l'entrée en fonctions du Régent, la constitution deviendra obligatoire dans toutes clelles de ses dispositions, qui
ne sont pas contraire+ au présent décret.
Le Congrès spe remerve le droit de nosnmer le chef de 1'Dtat.
Le Congrès exclusi;vement conrtinuer:s;" à exercer le pouvoir législatif
et constituant ; néanmoins 1é regent pourra exercer 1'initi-ative par 1'interméd^iaire die ses minlstres.
Le régent ne prendra part eá l'exerciee du pouvoir législatif que lorsqu..e lre congrèe national aura été remnnl.acé par 1a législation ordinaire.
Art. III,. Ii' est assigné mensuellement au régent une liste civile de
.
dix mille Oorins.
Il :eet mis á la disposition du régent un des paalais de la nation.
I1 lui est ouvert un crédlit ede dix mille flarins pour frais de premier
établissement. (Huy^ttens, Congrès IV, 169).
(8) Huyttens, Corngrèe I,. 419-420.
(9) Huyttens, Cong+ i s IV, 131.. '
,(10) Huyttens, Congrès - II, 568 ; cfr. verklaring van Foulon (Huyttens,
Congres IV, 11).

(1.1) Huyjttens, Congres 11, 579.
. (12) efr. rede vaai Jottrand aan het Congres, 19 Febr. 1831 (Httytatens,
Congaree, II, 173).
(13) De Lafnnoy, Ori!gines,. 181; Wblte II, 210.
(14) Juste, Surlet de -Ohokie!r, 101.
(15) Discailles, Ch. -Rogier II, 113. •cfr. de frranache krant « Le Constitutionnel >.... « Cet envoyé (Lord Ponsonby) fait connattree, nous
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écrit-on que nommer un régent ce erait persianer dans le cioix du
il c de Nemours et que 1'Ang1 re m'y pour,raitt consentir — En vérité,
si nos nialheureux voisins onrt pi quelque tempo méconnaYtre 1'xmpé-*
rieuse nécessité kie se réunir à la Franee, la diplonataile européenne s'est
chargée Idíe les conva ncre, en établissanct ' ellee-même 1'impossibi lité die
toutes les autres combinaisons » (cfr. 1'Unio n beige, 1 .mars • 1831) .
(16) liuytçtens, Congrès II, 611, 697.
(17) Freson, Souvenirs personnels de Toebeau, voorredie 22.
(.18) cfr. de uitla^tirngen in het Congres van Lebeau (Huyyttens, Congrès
II, 579) Werrbmack.tPeeters - (id. 679), Q►sy (id. 564-566), Jottrand
(id. 567)..
(19) , cfr. Devaux, bij Huyttens, Congrès II, 60F^.
(20) Huytitens, Co grès IV, 33, 34 ; Union belige, 2 Maart 183►1.
(21) De Potter, Mémoires I, 230 vlg. II, 252 ; Lynx 17 April 1831.
(22) Révélations d'Alex. Gendebien, (Liberté, 3 Febr. 1867).
(23) Juste, Con~ TIy 45, 46, nota,
(24) Terlinden, Guillaume I et l'église Cathblrque, I1, 299.
(26) Juste, Van de Wéyer I, 148.
(26) J. Van der Aa, biographisch woordenboek der Nederlanden, i. v...
de Celles.
(27) Juste, Congrès II, 46.
(28) Juste, Congrès II, 20.
(29) Juste, " Congres 11, 22, nota.
(30) Huyttens, . Con:gí s II, 530-63^.
(31) Verklaring van, Lebeau, cfr. Huyttens, congrès II, 580.
(32) Auguste, graaf Be1liard, luitmot-generaal . en pair van Frank.
rijk, was geboren te Fonte nai-en-Poitou dren. 26 Mei 1769. Hij maakte
zijn weg ion: het hoger, streed als kapitein te Valmy en te Gemappes,
werd oc judant^generaal 'tijdeins den veldtocht in - Itali^é, brigaidO-generaal in Egypte. Na het bevel over de 24ste legeromschrijving gevoerd
te hebben werd hijj door Bona^parte gouverneur van Madiiid benoemd,
en onderscheidde er zich door zijn wreedheid. « Ik verneem:, schreef
Napoleon aan ' Murat, dat BeUiard een twintigtal oproerlingen heeft
doen ophangen. Uitmuntende maatregel, dien men moet . herhalen. Ik
heb, ik, 1e Parijs slechts vrede gehard., nadat ik twee honderd schreeuwers septemibriseurs, enz. had doen voor den kop schieten of verba »
--- De oproerlingen die gei, Bell iard deed ophangen waren eenvoudig
vaderlandlievende Spanja ds, - die hun vaderland tegen den overweldiger verdedigden. Belliard stierf te Bruseel deint 27 Januari 1832.
(33) De Lannoy, Oriigi nes, 190.
(34) Den 17 Maart verwittigde Biresson van de Weyetr, dat hij daags
•

•
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te voor zijn ontslag van commissaris aan adie coniferentie van Londen
gestuurd had (Jute, Congrès II, 40 nota).
(35) Jute, Congrès II 4 40.
(36) Niellon, Mémoires 150, 160, 163.
(37) Jute, Congrèis II, 7, nota.
(38) Juste, Oongrès II, 21.
(39) Huyttens, Oo-ngrès II, 686.
(40) Buffin, Mémoires et Documents II, 363.
•

(41)

Juste, Congrès II, 50.

(42) Juste, Congrès II, 57-58.
(43) « Les Belges déclara Sebastians au colonel R4cépau « n'ont
que des aide folles ;' qu'ils y prnnnent garlde^, ". 'lee partagera » (Lettre
du colonel Récépaud -au • général Belliard en date du 1 avril 1831 •,' cfr.
Jute, congrèo I.I, 71 en notei) .
(44) Juste, Congrès II, 71, rota.
(45) Oarlier, Talileyrand et la Belgi;qu►e ; revue de Belgique 1891, b1.133.
,(46) Juste, Congrès II, 70O
•
(47) Louis Blanc, H10toire de Wix ans VI, 86 ; v. Juste, Congrès II, 71
nota.
(48) Juste, CongrL% II, 70.
.
(49) . Graaf d'Aerschot aan den Regent, 25 Maart 1831. (Juste, Surlet
de Chokier, 105).
(50) - Palmerston aan Granville, 25 Maart 1831. (Lytton Bulwer, Life
of Palmerston II, 56, 60). efr. De Lannoy, originee, 191.
(51) Juste, Congrès II, 50).
(52) . Juste, Van dde Weyer I, 157-159 ; Lytton Bulwer, Life of Palmer..
stn II, 66.
(53) Juste, Congrès II, 64.
(54) Le Hon répondikt à Van de Weyer : « On persiste à refuser le
duc de Neano)urs par cráinte die la guerr+e, assure-.t-on, et pourtant
on fait toutes les disposi,tions dans la prévoyanc,e de quelque vènement, qui force l'entrée des troupes firancalses jour soutenir la cause
nationale. J'ai pehie à compren.dre Ja persistance de ce refus en milieu
des circons^tances, qui . amènent le guerre. En cas de dissonsion une
grmée arrivera ». (Th. Juste, Le Comte Le Han g 43 et 44) .
(55) Juste, Le Comte Le Hon, 44.
(56) Juste, Le Combo Le Hon, 46^.
(57) Le Hon écrit é Van adie Weyer: « Quand la Belgique s'offrira (m'a
dit le président du eonseil des mi.nistres, Casimir P&rier). le drapeau
tricolore A la maan, nous verrons alors, non si nous pouvons accepter
ses conditions, mais s'il consent de la prendre. Ceci sous le plus .grand
secret je vóus fprie ».. (Juste, le Comme Le Han, 50) .
•

,

-

89

(58) Nothomb, Essaai 132.
(59) Brief van A. Gendebien y v. La Liberté, 24 Febr. 1867.
(60) Freson, Souvenirs de Lebeau, 55-56.
(61) Poplimont, La Belgique depuis 1830, 252.
(62) Barratels, les Flandres, 485.
(63) Verklaring van Van de Weyer, zitting 30 Maart 1831. (Huyttens,
congrès III, 8 ; ccfr. bl,. 9). Morel aan Hofmann, 20-21 April 1831 (Colenbrander, gedenkstukken X4, Nr 429, bl. - 476) .
(64) . Verklaring van De Brouckerei, zitting 30 Maart 183,1 (Huyttens,
congrès II1,, 8) .
(65) Juste, Van de Weyer I, 151.
(66) • Juste, Surlet de Chokier, 111-112.
(67) Morel aan Hafmann, 20-21 April 1831 (Colenbrander, ged-eîilcstukken X4, Nr 429 bl. 476-8)..
(68) Juste, Congrèls. II, 74.
(69) Le 30 mars, après que de Sáuvage eut 'faiit connattiie ie Program..
me. du ministère, S. Van de Weyer reprocha 'à De Brouckere dFavoir dit,
qu'il ne pouvait y avoir de salut pour la Belgkjue sans lia réuniion à l^a
France. Oh. De 'Brouckère répliqua : « Quatre jours avant de downlier ma
clk ission au régent, dans son cabinet avec quelquesuxs de rees collègues,
naas f0.mes in►teapellés sur la situatien des affaitres ; appelé il r pondre le preaniaer, je die qu'il me semblait qu'il y avait conepiration flagrante pour ramener parmi nous lee prins d'Oran j'ai ajouté que
plu-tót que de soEuf f rir cette humili ation, ii vaudxafit . mieux faire un
appel à la France. . . . Je dis au surplus au Régent, que ne. trouvant
peis de moyens pour sortir de la crise, je donnais ma démission ot puisqu'oon m'y contraint, je disai que je ne voulaie pias rester au cabinet avec
(M,. Van die Weyer) .... Je n'insisterai pas d'avan-tage sur les d4tails
personneis, ni sur des faits qui justitfieraien:t pleinement ma conduite
s'il en était besoin ». (Juste, €lh. de Brouckere 41-43) Lebeau pri.t la
défense doe De Brouckère : .« Il me semble qu'un ministre accablé de
travail„ pressé de e'exp. iiquer sur la siituation du . pays, alors qu'il voyait
de Moutes parts . conspirer ouvertement pour appuyer le retour .du prince 'd'Orrange, a pu parler de faire appel à la Franco, sans -être un enniemi die 1'indépendance nat'ioniale. Je le d c.l.are I bonc,, nous 1a voulons
tous cette in~ndanc e, mais mi11+e fois, plut8t la réunion à la France
que d"acquérir 1'indépen Lance au prix d:'une restauration ». (Huyttens,
Congrès mII, 8)..
(70) Vroeger ontving de ,bestuurder der cpenb.are veiligheid 36.000 11.
doch door besluit van die regent, giediagteekend 3 Maart, was het diepar
temen,t .der veiligheid afgeschaft. (Huytttens, congrès IV, 34) of beter
•

,
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het was een onderafdteeling gewonden vaan het ministerie van rechtswezen. (Iiuytten , cc ngrès III, 18) .
(71) Huyt,tens, Congrès nartio►nal III, 9.
(72) Fréson Souvenirs de Lebeau, 284.
(73) Huyltens, Cángrès national III, 89.
(74) L. Blanc, hietoire de kbix ans II, 75.
(75) Courrier odes Pays-Bas, 25 Maart 1831; le Vrai Patrio ►te 1831, Nr 86.
(76) Juste, Congrès II, 86.
(77) Emanci;pation, 13 April 1831, -Courrier de la Meuse, 13: April 1831.
(78) Le Lynx, -100 April. 18311
(79) Talleyrand, Mémoi.res IV, 182.
(80) Huybrechts, Histoire pclit. egt mil. 109 ; cfr. Nothomb, Essai,132.
-

;

-

(81) White I1, 274-275.
{82) « Le 28 (mars) au matin les autorités supérieures sant co►nvoquues chez lee régent. L, i1 est convenu entre M. 3 le minitree de la
guerre, le général d'Hoogvorst, le gouverneur civiel, le bourgmestre, le
commaMant de place et mooi qu'on reprimera le mouvement populaire
par la force. -... Les ministres assemblés au conseil désapprouvent les
dieposiiti-ons que je viens ► l'ordlonneir. I1s m'invitent à - me rendre sans
délai près dd-eux egt de suspendre 'instant l'exécution des mesuresqui avaient recu un commencement dPexécution. Ne comprenant riep
t un pareil meesage dans un moment o1 il fallait agir au lieu de délibérer, je me renfis au conseil ou ma voix nest pas écoutée. Cees messieurs
rejettentt les mesu•es rigoureuses, que je regardais comme indispensables.
Je £ais voir une kiste oü plus de vingt maisons sont désignées au pill.age;,
je m'élève aec chaleur sur la nécessité drarrrer ces aabominrations.
Tantes mes ,représea tationt sont vaines. On me répond qu'agir contore' le
ipeuplle, c'est tuer la révolution. A ces mots, je ne puis contenir mon
hidignation ." et dernande d'être rempaacé imm&iiatemenit (Le Lynx, 2
mars 1832) .
i mnt, la Belgique depuis 1830, 234-235 ; cfr. Messager de
(83) Poplim
Gand, 24 Maart 1831.
(84) Emaneipation y 3 April 1831.

(85)

White II,274-275.

(86) . Brief van Alex. Gendebien, dd. * 22 Januari 1867, « La Liberté »,
27 Januari 1867.
(87) Brief van Alex Gendebien, v. La Liberté, 3 Febr. ,1867.
(88) Journal des Flandres, 25 Maart 1831; Bartels, les Flandres et
la révolution, 323. .
(89) Brief van Genklebien, v. La Liberté, 3 Febr, 1867.
(90) De Poter, Souvenirs personnels I, 257-w258.

9i

(91) Le Courrier des Pas-Bas, 28 Maart en 3 April 1831.
(92) Le Courrier des Pays-Bas, 28 Maart 1831.
(93) Juste, Gendebi,en 76-77.
(94) Courrier des Pays-Ras, 28 Maart en 3 April 1831,
(95) Brief van Alex. Ger^ldelbien, v. La Ldlberté, 3 Febr. 1867.
(96) White II, 269, IIT, 22.
(97) White II, 269.
(98) Hnybrechts, hist. pol,. et mik. 111.'
(.99) Brief van Alex .Gendebilen, . (UbmM, 10 Februari 1867) .
(100) Brief van Alex. Genldebien, (Liberrté 24 Februari 1867) .
(101) Morel aan Hofman, 20-21 April 1830 (Colenbrander, gec1enk(stukken X4, Nr 429, bl. 478-480) .
(102) Brief van Ceindebieny v. La Liberté, 24 Febr. 1867.
(103) Brief van Gendt 'eng v. La 'Liherté, 3 Maart 1867.
(104) Huybrechts, histoire pol. et. spil. 108.
•

(1.06) Juste, C ngrès II, 84.
(106) Borrenians..fu•t arrêrté • dans la nuit dha. 24 au 25 gymare; à la demanke de Gendebi,en et condamné par la Haute Cour Militaire à cinq
ans d'enprisonnement pour n'•avoir pas révêlé dans le délai fi$é par' la
lol uri complot .(le complot Grgoire), tenant à renverser le gouvernement 6tabli en Beil:giique et dl'avoir acc-eptré unie eomme d'argent à lui
offerte pour participer à ce complot. Par pétition du 20 novembre 1834,
Borremans, ex-cál^onell au régimen t de chasseuris , pied, réclama l'interven1ion de la chambre pour obten r sa réi abi'litation ou ervtendre
déciarer par voie d'intemprétat,ion ou autremnennt que 1'arrêt de la Harte
Cour militaiire serait soum;is au .retours en cassation (rapport sur la
p* tition e Borrem.ans, séancee diu 4 mar 1835, v. Moniteur Beige) Alex.
Gen^dtebiCn prit la d5fense de Borremans : « Je crais qu'il m' ppartient
de prenrdre ici » klit-il « la défense die Borrem+ans, puisque je n'ai pas
peu contrtbué à le faire, .arrêter. Oui, messieurss, je suis uni des erincipaux auteurs de 1'arrestation de Borrexnans.... Voulëz-vous éviter
un e candale ,public, eer sans cela il eet certain que Borrernans saisira
toutes les occasions pour se justifier egt s'ieznp-ress:er de prouver, qu'il
y a des couptables placés, plus haut que lui, sous 1'influenc e d +s quels il
a agi et dunt ii ferait connaitre les noms.... J'.adjure le ministree d'examiner cet'te affaire. Je déclare que s'ii ne rand pas justi-ce à Borremane, j'anticiperrai à ' eert égar d la publ ic.ation de mes mémoires, je déchirerai le voile que J'indulgence a trop longtemps mainte ►n!u sur tant
d'infamie . ((hambres des repréeentants, 4 mars 1835; moniteur bel'ge,
5 mars 1835). La pétition de Boirrem-ans fut renvoyée aux miniatreo de
la guerre et -le la jlus ice..
,
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(107) Le Courrier des Pays-iBas, 27 Maart 1831 ; Emancipation, 26,
27, . 28 1V1aart 1831 1 Le Belge, 28 Maart, .1831.
(108) Le vrai Patriote, 28 Maart 1831 ; Le Berige, 28 Maart 1831; Ine
Courrri.er. des Pays-Bas,, 29 Maart 1831.

(109)
(110)

Courrier des Pays-Bas, 29 Maart 1831 ; Ine Belde,, 29 Maart 1831.
Mes -aamis, vous avez fait éclater vutre haine contre un prince

que des hommes égatrés ou coupiables voulaient rappeler p.armi; voos.
Cette démonstr$tion a facit plaisir au gouvernement. Mais il ne faut
• pas quielle soit Ie prébexte du pi'llage et de 1'inc^enkIie. (Emancipahtion,
30 mars 1831 ; mémoires dki ,généraal Van leer Meere, p. 175)x.
.(111) Tuste, Congrès IÍ, 80-81 ; Morel aan Hofmann, • 20-21 Aprii1, (Colenbrander, • gedenikstukken X4, Nr 429, bl. 483) .
:(1:12) Poplimont, la Belgique diepwis 1830, 240' ; •Eenyens, Docuuments
historiques sur l'origine du royaume de Belgique I, 238, 247. De" officieren Edeline; l•uirtenantt-kolonel s J. Van Dormael, kapitein, Ch. Van Garne+re, luiltenanrt, wei d n aangehouden en verschenen den 24 Juli 1831
voor het Hooger Militair Gerechtshof dat hen vrijsprak daar de getuigenverklaring+enn tot bewijs van het bestaan eener sinenzwering altleen
.stonden en zoodanig onbepaald en onsamenhangend waren, dat men ze
niet kon ordenen. om er eens bewijs uit te smeden,, in staat, den rechter
te overtuigen. (M ooniteur Belige, 28 Juli 1831).
(113) Le Beige, 30 Maart 1831 ; le vrai PatriQte t April 1831.
(114) White II, 276.
(115) White II,, 277.
(1.16) • Le 29 novembre 1831, la Haute Cour Militaire décl'àra le général Van der Smissen ddéchu du rang mili.taire donut i1 ai t revêtu et
1e condamna par omtuin ►ace au bannássemelnt pour avaxir proposé le ° 25
maas 1831 aux cafitaines Eenyens, de Ryckhol;de, aux colonels Kiump,
Thabor et Coitin,, -au major H;arldt,. au commandant de place Raymaekers
d'enitrer dans un complot tendant à renvereer le gouvernement établi
et faire monter le prince d'Orange sur le tr8ne de Belgique. - (Ad. Bosch
grecffier die la Haute Cour Militaire. Droit pénnal et discipline militaire, Bruxelles 1837,, p. 106-107).
Dans le courant de 1'année 1832, le baron Van der Smissen écrivit
une °lettre au dac de Wellington, dans laquelio,. apr s avoir rappelé qu'il
avait eu l'honneu!r die servir sous ses ordres à la bataille de Waterloo,
il indique les motifs qui Pont contraint à quitter ],a Belgique : « Pend^antt
inon séjour é Anvers comme. gouverneur général die la province (mars
1831) le consul hanovrien M. Elleorman viint me trouveT et me dit, qu'il
av ait des. communications de l'a plus haute importance à me faire de
la part die Lord Ponsonby et + qu'il pouvait me Bonner l'assuranee la plus
-

,

positive que ce Lord était c1 argé par son gouvernement (anglais) de
favoriser, autant qu'il dépendrait. de lui ti la restauration de 1a maiso^nd
.d'Orange, mais qu'il désiraii que- ]lies .Nassau fuissent . ramenés par un
mouvement populaire. Le consul E,llerman ajouta qu'il connaissait mon
attachemen.t au roi Gui11 aum et à ma p artrie,. eet que pour ce motif.,
ii m'aboucheraiit avec les chefs du parti orangiste, qui devaient contribuer eau mouvement en questi.on. Il termina en disant que 1'on
cornptait sur mo i pour rendre maa pat^rie le bonheur et la prosp$rit^,
et la préserver dPune anarchie con*pièteL Le 25 mars, M. Stevens et
,

„

-

,

,

le major Pari-jas vinrenrt. à Anvers pour me prier d'appuyer un mouvem^en,t
qui était convenu à Bruxelles, avec les hhabitaats les plus honorables.

Le baron .d'Hoogvorst, ie conite Duchatel, lee marqui die Trasegnies et
une foule dd,auutres permsonnee du premier rang s'é^taient entendues à:
eet effe't. Tout était déjà ferme►m!emit. décirdlé. Le baron d?Hoogvorst était
prêtt è, monter een volture pour m'assuréèr peiionn1aement die ses dispoosi.ti.ons et in crainte que son absence ne- fut remarquée au congrès.
fut la seule raison s qui ie fit renoneer à ce voyage ; mais le comte Duehatel •ot lei major Parijs revánrent à Asniverss pour me d+'onner avis de
ses bonnes dispositions. .Le moment ott l'insurre ëtion devait éciater était
arrivé, mais dans ce moment oli tant de personnes s'étaient si fort comprorises pour sauver leur pays de l'an^arrchie, Lord Ponsonby fit Bire
aux chefs du mouvement, qu'il fallait retaitier eneore de quelques jours
l'exéeution. Votre Grace comprendra Ie danger de notre position par
suite :d'une confduite, si inattendue de Lord Ponsonby.... Dès le lendemai,n; il ne~ craigtnai1 pas de jeter le masque et 11 déclara au major
Pongt sur la Place Royale, qu'il avai,t unie autre combinaisonn -, proposer
et que l'on ne devait plus jusqu'à nouvel ordr.e s'oeciaper des intérêts
du prince d'Orange. Le même jour il fit répandre le biruit que c'était
le prince LéopohL Nous nous titouv&mes, .milo* par vette indigne perfidie.,. dans .La posi-tion: la pluist aiffreuse, Victimes de notre loyauté et
de notre confiiance, il ne veste plus à1 M..Shoms, au major Parijs, à mon
a;dde de vamp Lefèvre 'et ' d'autres personnes necommandables qu'à nous
condamner à un exil volontaijre. I.1 ne m'appar ►tient pas, milord, d'expli-quer la politique ;du cabinet anglais ; maïs il est incontestable que
Lord Ponsonby s'est servi, dans un buit personnel, du mouvement oranq
giste, qu'ili avait lui-a nême olrganisé ». (Bartels, La Flandre et la Révalu.tion beige, 574 vlg).
Max Delfosse, Blrusselsch nijveraar, te Parijs als orang!iscisch agent
verblijvend, schreef over dezen brief : « Plus.leurs personnes croyaient
que Léopold avait été élu ispontanémment et unanimement. Ppr detruite
vette opinion non moins que pour démasquer cer-tains hommel (waar,

-
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schijnlijk Ponsonby, wiens partijdigheild hem zeer gehaat maakte door
Orangisten en Hollanders), je poussai le général Van Ider Smissen à écri-.
re sa . lettre à Weflitn►gton » (Dálfosae aan Hofmann, Maart ;1832, i ij
Colenbrander, ' gedenktukken X4, Nr 40, (b1. 56) . De IotseHge ommekeer bij Ponsonby ten ,gunste van Leopolid legt ' Falek, die niet iichtziniiig berichten aanvaaidd,e, aldus uit : Leopolki begeerde een koningskroon.
De opstand in Polen was mislukt, door de inname van Warschau, • en
Leopold zag uit naar België. Zijn vriend en medewerker was minister
L0IILt Durham, schoonzoon von Larfd ' Grey, de eerste minister ; ' en Ponsonby was diens schoonbroeder. (Falck aan Verstalk, 23 April 1831, bij
Colenbrander, gedenkstukkein X4, Nr 432, bl. 499) . Het is ook waar, dat
.het engeLsch mInisterie die hoop op herstel van Oranje had opgegeven.
(cfr. Tallleyrand, berichten van 16, 23 27 Febr., bijColenbraider ; gedenkstukken X2, b1. 192 ei 194). .
In Juni 1839 kwam generaal Van der Smissen terug naar Belgie en
verzocht de advokaat-fiskaal (audiiteur militai Ere) voor die- rechtbank
gedaagd te woílden oom zijn veroordeling -bij verstek te doen herzien.
Den 15 Juli 1839, verscheen, volgens kon. besluit in de «Moniteur Beige»
(1839, Nr 198) : «Vu le ju-gement en date du 29 nov. 1831 prononcé par
la Haute Cour à charge ►du général de brigade Van der Smissen ; coneid6rrant qu'un jugnement par contuanace eet annulé par la comparition
du prévenu ; vu l'artk le 20 du trait+é du 19 avril 1839 ; vu' l^article 124
de• la consti►tution et l'article 3 de la looi dau 10- juin. 1.836, Nr 312 sur
1'état ett. la positron 'des officiers ; de l'avis de notre consiéil des ministres, nous avons arrêté et arrr&bons :
Art.' I — Le général die brigade baron Van der Smissen est mis en
non-activLté die service. I1 jouiira, à dater .dia premier de ce mois du traitement affecté , eet-te position.
Art. II -- Notre -miniatre de la guerre est chargé de l'exécution du
présent arrété.
Donné au chateau de Laaken, le 15 juillet 1839,
,

LEOPOLD
Pour le Roi Wiliimar ':
« Le 14 maas 184e, la Chambre des Représen ►tants
ayant d c,iidé par 42 voix contre 38 ot 5 abstenti:ons que le montant du
traitemeni1 de disponibilité alloué par. 1e projet du budget au Sleur
Van der Sinussen, seraft retranché de 1'imputation dans l.aqueelle ce
trai^t.emment était compris, ie ministère qui avai,t posé la questi-on de
c.abinet donna sa démission.. (Monitteur beige, 15 mars 1840) . Lettre ' du
Comte De Theux, miinitistrre de Nutérieur •et dies affaires étrangères à
la Chambre, cfr. Moniteiur beige, 4 avril 1840k Par. arrêté du 18
,
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avril 18 avril 1840, Ie Rol normma un nouveau mi+nistère composé de Lebeau (affaires ét.rangères) Leaclercq (justice), Liedts (inntérieur), Puzen
(.gue re), Rogier (travaux pubIics) . Le 22 avril 1840, un -arrété royal
révoqua l'arrêté du 15 juffiet 1839 (sur l'affaire Van der Smissen. cfr.
discours de Verhaegen ainé dans la séance du 12 mars — Moni^teur belge, 13 mars 1840 ; discours de Raikemr, .mini*tre de la justice diaas la
séance du 13 mars — Montiteur beige, 14 mars X1840 ; l•ettre de Van der
Smissen du 5 avritl 1840 à la G'hambre des Représent an^ts)
(1.17) Ernan,cipatiion, 31 Maart en 1 April. 1831.
(118) Le Lynx, 8 en 9 April 1831.
(1.19) Jaste, Congrès II,. 84.
,(120) Emancipation, 6 Afpriil 1831; Le CourrLer des Pays-Bas, 5 en 6
April 1831 ; Durand, Dix jours de campagne, 64 ; Destanberg, Gent
sedert 1831, 20-2L
:(121) Destanberg, Gent ederrt 1831, 21-22.
(122) Le Courrier les Pays-Bast, 8 en 10 April .1831.
Courrier des Pays-Bas, 8 April 1831.
(124) Courrier es Pays-B.as, 3 Maart, 2 en 11 April 1831; Emancipatien, 2, 4, 8 en 13 Apri'1 1831 ; Le Lynx, 13 Aprril, 18&1 '; Le Moniteur
(123)

-

beige,. 23 Sept. 1831.

(125) Jóurn.al de la province de Liège, v. Lynx, 5 April 183►1; 'efr.
journal de Vervil ers, v. Lynx, 12 April 1831.
(1.26) Courrier des Pays-Bas, 16 April 1831.
(127) Zitting van de Kamer van At éevaairdágiden, 12 April 1831. (v.
..
Courrier des Pays-Bas, r1,6 April 1831).
(128) Uri est satiafairt ot raeuré, é•rivaárt Le Hon le 2 avril confident:iellement au Régent, « par le triomphe klu partii :.nati ►ona2. Vous pouvez
compter sur le soutien actitf ot énergique die la Frame en cas dï'aóression ou ;de tentative violente de -retauration,. Le Roti, le président du
conseil et le maréchal Soult me font confi rmé à diffiérentes reprise ».
(Juste, Surlet de Ghokieii, p. 127).
. (129) Le Lynx, 30 Mei, 1 Juni 1831; Emancitpation, 31 Mei, 5 . Sept.,
27 Dec. 1831; Moniteur Beige, 16 Sept. 26-27 Dec. 1831,. 20 Januari 1833.
Nous e mpruntons les renseignemeats saivaritsa aux débats die 1a cour
ff ass,ises de Liège, lbo seu Iis qui soient reproduits par Les journaux de 1'époque evec quelques détai1. L'eccusé De ►lvaux déclara, qu'un i di-.
vide bien vêtu, se disant éohevin de la ville die Liège, 1'engagea à
pi,ller et à dlévaster La maison de ML Orban : « I1 ne faut pas, dit eet
inldlividu, couter le Bourgmestre ; •eest le gouvernement provisoire
qui a ordonné ces pill,agee ». - Deivaux ajouta qu'il avant vu chez M.
Qrban plusieurs cuirassiers prendre part active aux dévastations. « Ils
-
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travaillent, dit-i1, comme s'ils Bussent été payés à vette fin ; les au tod
rités értalient prés.emtes et n'ennpéchaiient p-as les désordres ; dès tors, je
fus persuadé que l'ordre 1e piller et de dévaster avait réellement ét4
donné par le gouvernement pmvisoi,re. D'Allemagne et Noi^if décla^
rèren• qu'ils ava ient été èxcités au pill.age p-ar cinq individus arrivés
de Bruxelles, qui brisèrent les femêtres ,de la maison de Lanbermont
et y pénét.rèrent les premiers (Emancipation, 16 aoflt 1831). Henri
Servais, ttéi oiin qui faisait partie dt la garde urbaine ,placée devant
la maison de M. Orban, déclara ce qui sult : « Impatient de voir cesser
les désordres qui se commettaient sous mes yeux, je demanldai° à 1'officier qui nous commai dai,t, ie motif, pour lequel il ne nous .dionnait pas
1'ordre d'avanc+er.' I1 me réponldht, qu'il avait recu 1'ar►dre die rester en
place. Je fie Pa méme question à un officier des cuirasssiers, qui, me fit
la méme réponse. J'abordai Ine -général, qui me dit que l'on ne devait
pas m.ettre _les solidlats en 'contact avec le peu^ple. J'ai cru que le pill.age é.1 aaït autorisé. Je suis persuad'é, que, si j'avaip étê secondé par 20

personnes seule eet, j'aurais mis fin à ces excè . Le baron Chératte
déposa qu'il .avait vu arriveer peu après la retraite des cuirassiers, un
détachement de genldarmerie, qui prit. positiosi ~re le mur qui, entourait le jardin, de M. Latour, en face de la maison de M. Orban., I1 demandla à 1'officier, qui commandait es, détachement pour.quoi il tolé=
rait de p,areillies abominations.. L'officier répond t, qu'il n'avait pias
'
recu l'odrle de les empocher. Le témoin répliqua, qu'il n'avait pas beoMn
d'ordre, •quand le désordre était aassi évideat. (Emancipation, 25 aoft
1831). Jammé, bourgmest re adie Liège, ayant été {privé die s'expliquer sur
les Priem ;ers instigateurs des désor&es, répondit qu'à eet égard ii ne
pouv!ait • ésnettre qu'une opinion dénuée• de preuves, que la cause impulsive des crimes lui- .a apparu venir cle bieen haut, ddune association die
personnes que touchaient de près au gouVern.ement. Les chefs de bandes
et les pi^1-l+ards qui leurs servaient Id'auxili,aires n'étalent pas, dit-il,,
<( des ;gems è parti-pris, capables par eux-méme Idee prend-Ire en haine des
ci•toyens iml,us d'une opinion repoussée par la nat.i,on ». (Emancipation,
22 août 1$31, cfr. Lettre de Jamme au Journal de la Province de Liège,
voir Emancipation, 26 aot t 1831). Van Hulst, l'avocait des accusés, plaida égal^ement la provocation : « Les masses poussées par dis i tigateurs,
qui se disaienct Les envoyés _du gouvernementprovisoirey vouljurent partielperl à des .aktes que les divers journaux avalenit qu..álifié de vengeances populai^res (Monteur beige, 5 steptembre 1831). La cour .d'assises
de Namur déclara *que quattre dies cinq accusés, qu'el.le condam^n.a atraient
été enitrainés per des provocations à prenlclre part -au pillagge.. (Le Lynx,
1 juin 1831 ; cfr. plaidoirie de l'avoc,at de Souter devan b la cour d'assisee de Gand, v. Messager de Gand;, 28-1-32) .
-

,
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(i 30) Huyttens, .Congrès IV, 34, 36. ; IV., 464.
(131) Juste, 'Congrès II, 106. .
(132) . Huyttens Congrès III, 77-79 • V, 188-190:
(133) Juste, Congrès Ii, 107.
.
(134) Juste, Congrès IZ, 110 ; Huyttens, Congrès III, 75.
(135) . Nothomb, E ai, 73 ; White I11, 67.
(136) Brief van Firmin Rogier, 21 April 1831 ; v. Discaillles, Ch. Ro•

gier H. 129.

•

(137) Van de Weyerc, , bij Huyttens,. Congrès n ational III, 73.
(138) Bulletin official, 8 en 12 April 1831 ; v. A. Cuveller, major d'in
fanterie, Historique -dee bat:aillons de tirraialeurs #rancs en B.elgi.
que,, • Brussel: 1894, 24, 28 3; 32.
(139) Cuvelier, Historique, 16.
(140) « J'ai soum:is à M. le ;marquis de Chaateler, -à M. le ministre de
la guerre et à M. le ;génóral Mellinet Ie plan, de la formation d'un corps
franc, lont dépent rait une compagnie infernale qui, sous le blouse, se, ~trer, de nuit
ráit revêtue de 1'unIforme ennemi, afin de pauvoir p
comme de jour;, dans les ligmes, les rangs ennemie, y poster. ba mort
et le dé.so id}re, s'eanp.arer ou •en.clouer 1'artillerie escorter ou couper
les convois ; se charger des -missi'ons tourner les , fi.ancs -de Vanne^a
n i.
en un mot, sans consiidération de périls, faire tous les torts . oesi.bles - ett
ce corps formé à l'instar de eedui de mon ani, le co'on+el die Chambure,
lom du. siège de Dan:tzi.g,, pourrait être de le plus grande utili'té ' à la
patrie.... ^1Jé tià 300 homines e1 plus me tourmentwit puur y entrer:...
Beaucoup tdle mes hammes sont de ces routiers;, qu'il ne faut pas ' laisser dans les .c,apitaleop qu,anki on a .à redouter des ;trioubles : en doft les
éloigner quelque prix que ce soit. (A. Cuvelier, historique des bataillons ede •tiraillleua francs -en 'Belgique, 17-21).
(1.41) Cuveller, Historique 21-22.
(142) Cuvelier, Historique 25-28.
(143) Cuvelier, Historique 12, 63.
(144) Cuvelier, Hietoriquue 63-55.
(14.5) Cuveller, Historique 41-42.
(146) Cuvelier, H..istorique, 6467.
(147) Huyttens, Congrès V, 181.
(148) Huyttens, Cougrès III., 86, 87; cfr. de brief, dd. 31 Maart 1831,
aan het Congres gerieht door M. N. J. Leclercq, raadsheer aan het Ver
brekin;gshof, later procureur-generaal aan , dit hof, brief waarbij . hij
ontslag ,neemt ,(H.uyttens, Congrès V, 413, nota).
(149) Huy1 Lens, Congrè^s III., 88.
(150) Huyttens, Congrès III, 91.
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(151) Huyttens,. Congrès III, 92.
(162) Huyttens, Congrès III, 92 geeft de namen niet op van wie tegenstemde.
(153) Juste, Congrès .II, 115.
(154) Huyttens, Congrès III, 89; cfr. Lardînais . (Hnyttena, Congrès
III, 90), A. Roden'bach (Huytten% Congrès III, 9O) P. Devaux (Hnyttens, Congres III, 91).
(156) Huyttens Congrèo III y 96.

(1.56) Knyttens, Oongrès ITI, 106, 107 IV, 25.
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NOTA'S BIJ HOOFDSTUK VIII
(1)

Talleyr.and aan Seb:astiarii, 26 Mei 1831. (Taileyrand, mém.oires

Iv:, 125).
(2) Juste, Congrès national II, 191.
(3) De Potter, Souvenirs personnels. t, 62 ; Juste, Congrès national
II, 76.
(4) Poplimont, La Belgique, 282 ;; Cuveller, Historique, 100 ; De Bavay,
Révolution, 255.
(5) Né le 16 déc. 1790, le prince Léopold était le fils du duc de Saxe-Cobourg-Saalfeld. Le 16 mars 1816, son union avec la' princesee Charlotte~,
hérLtière du tr8ne de la Grande,-Bretagne, fut solemnellement annoncée au Parlement britanni-que, qui lui conféra les droits de citoyeri an=
glais et Ie titre de duc de Kendale, en même temps qu'i1 l'assianila
sous les rapports des honneurs à la famille royale. Une pension de &O.000
livres sterling, (1.250.000. francs) lui fut asstignée avec Ie grade de
général. Le . mariage fut célébré Carlton-House, le 2 mal 1816. Le 6
novembre 1817, 1'héritière dlu tróne britamnique expira après avoir dbnr
né le jour à un enïant mort-né, Bi-entt8t de nouveaux l^iens -at$chèrent
.ie prince Léopol4 à la famille. royale. Une de se seeurs épousa le ,11
juillet 1818, le duc de Kent, et deviant mère de la princesse Victoria,
qui gouverna pendant plus die cinquante ans les trois royaumee
,

,

Le 4 février 1830, la souveraineté héréditaire de la Grèce fut off.ciellement offerte -au prince Léopold par lee plénipotentiai-res 'de là
France, de la Graande-Bretagne et de la Russie. - — Le 21 mei 1830, Léopold abdiqua La couronne de Grèce, et motiva surtout son abdication
sur une déclanation d'u sénat et du peuple qui, transmise p.ar le gouvernernent provisoire, annongait que la nation grècque ne consentait pas

aux diep si tions transmi,ses par les puissances (Juste, Congrès II, 116).
Ce r-efus lui aliéna les sympathies de la Russie ': - « I1 était réservé
Bon Altesse Royale », écrivait à ce sujet le vice~chancelier rosse, le
comte Nesselrode au prinëe de Lieven, « d'offrir au monde un spectacle d'une ingratitude et d'une duplicité,, doet les annales présen+tent
heureusement peu d'exarnples ». (Dépêche dv. 9 juin ; v Martens, Traltés avec l'Angleterre, XI, tp. 464).
(6) Sol aan Belliard ; 18 April 1830 (Belliard, mémoires, II, 255) ;
De. Lannoy, Origines, 182.
(7) Juste, Van de Weyer Iy 114-6.
(8) Gendeblen, Révélatione historiques sur la Révolution beige (Liberté, 1867, Nr 17 •, luste, Vaan de Weyer_ L, 119-120.
-

-
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(9) Brir ef Iiiij Buffin, Mén oires et diocument II, 542.
(10) Tal'leyran aan Sebastiani, 14 DDeq. 1830 (Colabrander, gedenkstukken X2, Nr 99, hI.. 112),
(11) Gen;debien aan de Celles, 25 Dec. 1830 (Jaste, Van de Weyer I.
223) De LLanuoy, O'igines, 158.
(12) Alex. Ge!ndebien in « La Liberté » 1867, Nr 17.
(13) Pninse.s Ad'elaïde aan Talleyrand, 3 Januari 1831 ; (Talleyrand,
Mémoires IVV 481) De Lannoy, Origines 158.
(14) A. Gende^biean, ins « La Liberté », 1867, Nr 17.
(15) Fréson, Souvenirs de. ' Lebeau, 269 ;: De Lannoy, Origines 210.
(16) Bericht van Wessenberg dd. 17 Mei 1831 (Von Arneth 1I, 116) .
De Lannoy, !Origines 222.
(17) Le Hon aan Lekeau, 12 April 1831 (Juste, Léopold I, 100). So ►b,astiani . aan -Belili-ait , 25 April 1831 (Belliard, Mémoires II, 43) De Lannoy,
Origines, 211.
(18) Werther aan het Pruisisch gouvernement, 2 April 1831 (Kille•

,

brand I, 232) De - Lannoy,. Origines 211. Den 22 Juli 1831 schreef Lord
Ponsonby aan Granville : De fransche negeering heeft ons gedurende
twee maanden gelaakt,. on^ldat wij voor den prins van Oranje wartin,
en zij was . het, klïe Prins Loepold op .den 'voorgrond bracht, .indien; het
denkbeeld niet in België zelf zijn oorsprong vondt. Hoe dit zijg het Is
niet te weerspreken, kbat dei Fransche regeering hem vooruitschoof,
omdat hij in haar oog het beste middel was, om epen herstelling van de
.Nassau' te verhinderen, en zij kam. niet naar waarheid beweren, dat
hij Engelamds' -eandid'aat is ». (.Taste, notes, 50) .
(19) Corti egt Buffin, Lécgpold Ik 70.
(20) , Corti egt Buffin; Léopold 1, 72.
(21) Juste, Van; do Weyer 1, 156.
(22) Corti et - 'Buf $n, Léopold 1, 72.
(23) Den 28 Juni teekende Le Natlonal toch verzet aan tegen het op
den troon, komen van Prins Leopold en tegen de staatkunde,, die zich
ten doel stelde België uit handen van Frankrijk te houden. De Rijngrens en de inlijving van België, dat was het programma van die
krant : - « Frankrijk en. Engeland; », schreef zij, « bieden op het bogenblik het zel;d'zame schouwspel aan. de wereld van een verbond, waarmede
de laatste mogendheid ten minste - alle reden- heeft zich geluk te wen.-schenv Dank zij d(e kruiperige onderdanigheid van ons kaíbhnet is het
scheidsgericht over de graate mogendheden, die geërgerd zijn door de
JulirRevolutie, Frnanktrijk uit de hand genomen y eng overgegaan aan zijn
oudste mededinger.... Die (Belgische) provincies, zoo nijver, zoo
vruchtbaar, die zich tweemaal vrijwillig aan Frankrijk hebben aange,

-

-
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boden...., die vier millioen zielen laat ons liever zeggen meeburgers
en broeders, een aanwinst, die het Frankrijk' van Lodewijk XIV niet
te duur betaald zou geacht hebben met het bloed van 60.00: dapperen,
die moeten wij opofferen laan de eiechen van Rusland, aan het, onzekere
verbond met Engeland ! En wij hebben nu dè driekleur weder. geheschen. En ede oude Sou,lt staat aarn 't hoofd van 500.000 soldaten (Juste,
Congrès national II, 289) .
(24) Corti egt Buffin, Léopold I., 86.
(25) Bijeenkornwt dien 24 -April vvarn de belgische afgevaardigden met
Prins Leopolid, volgens hun verslag vans 25 April 1831 aan Leebeau ;
(Juste, L'élec.tkn de Léopo l 1, ►d'après x%es documnentls Inëdite, 34) De
Lannoy, Origines 213, 214.
(26) Verslag der belgische afgevaardigden, 30 April 1831, bij Juste,
l'élect on de Léopold.' I, 38 ; cfrrti , Juste, Congrës. I, 38. cfr. Palmerston
à Granville, 13 mai 1831 (Buiwer, Lifie of Palmerston II, 77) : Vous
n'avez jusqu'à pri nt » dit Palmerston à Devaux, qui étailt vsnu• rejoi.ndre la députation beige « droit à aueun territoire. que par celui de
conquéte ot de l'oecupation militaire,. qui est un droit imparfalt tent
qu'il n'est pas complèté pair la cession forxnell,ee d(u souverain auquel a
appartenu Ie pays ainsi occupé et enlevé. Vous avez conquiss votre
propre pays, la Bel,gi:que, et vous avez chassé lees troupe0 da . ,rol : de
Hollwx 1 -. Il est vous de facto et le sera de ]ure, mais il est :ausai
absurde de dire que ce piaye est devenu 'voze . pmopriété, p.arce que le
Congrès i'a ainsi décrété, qu'il le eerait d k1 eliarer les Bakges possèsseurs feit prop riét ai!re ddA,ix-1 a-1Chapellee o i de Lille pcxur dies inot.if s
an.alggnes M.
Die maatregels, en de verdere- waarschuwingen van Willem I,. werden.
begrepen door Leopold TT die aan M t ich schreef : « De jour en
jour il devienit plus évidlent que le roil Guillaume songre toujours à reco.nquérir la Belgique ». Zoav eel te onverwachter is het., te lezen dat
Leopold den 3 Sept, 1831 aan zijn schoonbroeder Mensdbrff kon schrijven : « Si j'avais prévu une felle attaque, j'aurais dès mono arrivée gris
des dispositions pour effeetuer unie défense convenable. Mais d'après
ce que je savals eet .avais entende., je ne .pouvais m'y 'attenldre ». (Corti
etluffiui, Léopold I, 75). In elk geval is de stelling der belgische geschiedschr jvers, dat W.111em I verraderl;ijk België aanviel, niet houdbaar.
(27) Pallmerston aan Granvillie, 3 Mei 1831. v. Bulwer, Life II, 77
(28) Woordspeling: c'eet l ie beau (Lebeau was belgische minister.
voor buitenland),
(29) tegen Frankrijk, tijdeis de fransche revolutie.
(30) Jukte, Le comte de Mérode 79, nota.
,

,
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(31) Verslag van Devaux aan, Lebeau, a3 Mei 1831 (v.Juste, Pélectiwn
de Léopold I, 61-62). De Lairoy, Origines 216.
(32) Juste, Van le Weyer 1, 160. vlg, nota.
(33) Palmerston aan Granville, 17 Mei 1831. (Papers relative tlx: affaire of Belgium. B. Communicatioins with his Majesty's envoys abroad,
23, 24)_ De Lannoy, Origines 220.
(34) Tali.cyrand, Méanoires IV, 185.
(35) Huyttens, Congrès IV, 280 ; vglk Hallo, schets 71 ;. Hallo, nota's 97.
(36) IJayttens, Congrès III, 141.
(37) De Laiinoy, Origines, 223.
(38) Huyti ens, Congrès III, 161-162.
144 i Juste, Congrès II, 219 ; gén. Van der Meere,
•
(39) Juste, le Régent
Mémoiires, 185-187 ; 214-215. -- Brief van. Lebeau, 12 Juni 1831 ("son,
Souvenirs de Lebeau 299-303) .
(40) Juste, Genidebii, 72.
(41) Huyttens, Congrès national I1, 668-669.
(42) . De Gerlache, Histoire II, 398.
(43) Juste, le Régent 150 ; Fréson, Souvenirs de Lebeau, 66, 309L
(44) Bartels, les Fiandres et la Révolution beige, 487.
(45) Destanber'g, Gent sedert 1831, 29.
(46) Destanber, , Gent sedert. 1831, 34.
(47) Juste, Gendebien 77-78.
(48) Huyttens, Congrès III, 255.
(49) Bartels, lies Flanidres ot la Révolutiotn, 487.
(50) Huyttens, Congrès 270-271 ; Jute, de Gerlache 64-67.
(5.1) Huyttens, Congrès nationaal II.I:, X169 ; IV, 162 ; IV, 316.
(52)" Hallo, Staatkundige handelingen, Staaitsptukken, 135-136k
(53) Hallo, Staatkundige handelingen, Staatsstukken, 133, 134.
(54) Generaal Bellitard had bevel van de negeering van demi Franschen
Koning ontvangen Brussel te verlaten. Hij . weddi door zijne regeering
ernstig heTispt an*lat hij op zich genomen, had zijn verblijf' te Brussei 10 dagen te verlengen (Sebaatiani aan ' Belliard, 2 Juni 1831; Bel.
hard, Mémoires. II, 87). Lord Poneonby en Beliliard verlieten den 11 Juni:
Brussel. Het Fransche gouvernement echter stond, met toestemming
van Engelan4, Le Haan .toe te Parijs te blijven als gezánt van den Regent.
De diplomatieke betrekkingen waren dus nog niet geheel afgebroken.
(De Lannoy, Origines 229 nota; Juste, Congrès II, 201),
(55) Hallo, Staatkundige hamdelingen, Staatsstukken, . 137-140.
(56) Huyttens, Congrès IV, 317 k IV, 241-242; De Lannoy, Origines
235-6; Juste, Congrès II,. 209.
(57) De Lannoy, Origines 229.
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(58)
(59)

De Lannoy, Origines, 230.
'Le Hon aan den Regent, 19 Juni 1831 (Juste, Le Hon, 53) . -.

1(60) Talléyran l 'Mémoires IV;, 277 ; De Lannoy, Origines 232-233.
(61) Pallain, 420 ; De Lannoy, Origines 232.
(62) Brief vang W.ent'her, 22 Juni (Hillebrand I, 234) ; De Lijn ,
Origines 234.
(63) Dépèche van Ancillion, 26 Augustus . 1831 (Hillebrand I, 245)
Stockmar, Denkwürdigkeiten 184.
(64) ~Hnyttens, Congrès IV, 316.
(65) De Lannoy, Origines 238 ; Hallo, staatkundige hand 'ngeny nota's
;

07 ; Recueil de pisces, . diplomatiques I,, 209

(66) Over de voorloopige vi-edm-artikelen werd niet vooraf met het
Kabinet van 's Gravenhage' onderhandeld ; dit was echter billijkerwijze te verwachten geweest, daar die Koning door idee goedkeuring vaan de
grondslagen van scheiding op een ander standpunt gekomen was dan
de Belgische bewindslieden ; ook dewijl hij aanle Zing had gegeveèx tot
clé bijeenkomst van de gevolmachtigden der Vijf Hoven en alp; wettig
Vorst, ste unens3 op die rechtmatigheid der veildtragen, het recht . had
zulk& te vorderen, wanneer het gold die ondersteuning van zijn persoon
en van zijn getrouwe onderdanen tegen de overweldigting van opstand,e-

l ingen. (Haiilo, Belgi yche Omwenteling, 217) .
(67) De moeilijkheden waren groot en bijna onoverkomelijk. Prins Leo-

pold kon de kroon Met aanvaarden dan door het treffen van è schikking met Europa betrekkelijk het grondgebied. De Belgen weigerden
echter de grondslagen der scheiding te ' aanvaarden, wéflce de Conferentie had voorgesteld. Men trachtte te schipperen. Nieuwe onderhandelingen welidien te Londen geopend . en lei'dd'en tot het verdrag der

XVIII artikelen, welke het Congres den 8 JuJi aannam. (Jaste, Notes 45).
(68)
(69)

Pallain, 417 ; De LHrinoy, Origines 240.
De Muelie iaere : <.... het komt mij voor, dist artikelen, door de

Conferentie opgesteld, gunstiger zijn voor die Belgen dan voor onze

vijanden., en dat,, als zij iets onrechtvaardige of vijandig bevatten, dit
is gericht tegen Holland. HolI anld krijgt slechts wat het v66r 40 jaar
had, en wij ontvangen een vergrooting van gebied ». (Huuyttens, .Gongrèe II1, 494)
(70) Verzet van. db Regeering van Willem. I tegen de XVIII artikelen,;
.
Nuyttens, Congrès IV, 288,
(71) De toespraak van Prins Leopoljd gflf aanleiding tot vrij leven»
dage woordenwisseling tusschen den toekomstigen' souverein en Prins
Taileyrand. Deze had aan Leopold eenige volzinnen medegedeeld om. in
het antwoord t dat die vorst tot de Belgische afgevaardigden zou rl+ch-
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tom, in te vlechten Maar die zinnen, waarin, beweerd werdi dat Fr.ankrijk een overwégenden invloed had uiitgeoeferd ten -gunste der Belgen
mishaagden zeer aan die gevolmachtigden. der Oost-Europeesche mogendl'heden. Zij slaagden er in Lord Palmerston voor " hun opvatting te winnen, en in overeenstemming meet hem legden zij Leopold! ten, 'tekst vooir,
opgesteld dor Vang Bdlow. De nieuwe tekst sprak van het 1aa « waaraan de prins ddoor de heiligste banden en herinneringen gebonden was »
en . maakte tenauwernood een bedekte toespeling op Frankrijk. Toen
Tallleyranâ die toespraak van Lenpolldd ontving, toonde hij zich zeer boos.
op denzelf+den avond schreef hij aan Ielen prins een brief, die zeer uit
de hoogte was : « Ik zie- met groote teleurstelling, in uw "eigen belang,
Monseigneur, dat gij op..het laatste oogenblik den verzoenender, nuttigen
en voorzichtigen zin, welke -gij den Ambassadeur van Frankrijk hebt
toegestaan voor U op schrift te brengen, weggelaten hebt .... Wanneer
heet er om gaat den tegenwoordigen toestand gemakkelijker te maken
en de toekomst te verzekeren., moet men zorgvuldig vermijden ijdelheld en vooroordeel te kwetsen ». (Taileyrand, Mém. IV, 234).
Prins Leopold antwoordde, dat hij wel gewenscht had iets meer stelligs omtrent Frankrijk te zeggen, maar dat hij de woorden gebezigd
had, die naar die ambtgenoten van Talleyrand beweerden, van, heao kwamen in het ontwerp van de Conferentie. (De Lannoy, Origines 243, nota).
(72) Huttens, Congrès II1, 347. Graaf Matuz►ewic vertelt, in een
brief van. 27 Juni 1831, dat Leopold verbleekte, toen men hein aanzegde
dat hij, zoodra de Belgern de XVIII artikelen hadden aangenonien, onverwijld naar %Igië - moest• vertrokken. « En dat is nu de persoon »,
voegde de Russissche staatsman er bij, «den Lord Grey bestemt t om
Euroipa -te redden. Nooit is Engeland zoo laag gezonken.... » (Mtrtens,
XI, Verdragen met F ►geland, 457).
(78) Briev'een van 12 en 16 Juni (De Gerlache, II, 372-374) .
(74) Palmereton -aan Granville, 3 Juni 1831 (Bulwer, Life of Palmerston. II, 84).
;

-

,

,

(76) - Huy;ttens, Congrès III, 571,
(76)

(77)

Bartels, Documents historiques sur la Révolution beige, 348.
Binder aan Me ternich, 30 Juni 1831 (Colenbrander, gedenkstuk-

ken X3, Nr 153, bL. 200) ; Wessenberg aan Mettethich, 27 Juli 1831 (op.
cit. X3, Nr 161, - bl. 199).
(78) Wessenberg aan Metternich, 17 Juli 1831 (Colenbrander, gedenkstukken X3, Nr 156, bl. 204); Wessenberg aan PaImez ton. 10 een (12
Juli 1831 (Colenbrander, gedlenkstukken X3, bl.. 266 vlg).
(79) Hallo, Staatkundige onderhandelingen, staattsstukken -148-166. cfr.
Recueil de pièces diplomati+ques I,- 260: « Dans le cas oi3 tin prince
-

.
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appelé à la souveraineté de la B ique 1'acc terait et en praait
po mn
. sans avoir préalablement accepté les arrangemente consig.
nis dam le ,douzième pmtocole,, le Rooi) des Pays-Bas ne pourrait cón.
sidlérer ce prince que comme placé par cel seal clans une attitude hos
tile envers lui et son ennemi ,.
(80) Belliardy Mémoires II, 198.
(81) Ryelandt, la révol. xe 1830 à Bruges (Ann. Soc.. Emul. 1905, 266
vgl).
(82) de Licht-ervlelde, Leopold I, 27.
(83) Messager ide Gand, 12 Jan. 1832.
de Lichtervelde, Leopold 1, 28,
(85) de Lichtervelde, Leopold I, 30-35.
(86) . de Lichtervelde, Leopold I,. 76.
(87) Junta; Van tle Weyer, I, 167.
(88) Palanenston aan Granville, 6 Augu.^tus. 183.1 ; Buiwer, Life of Palw
merston II, 88) ; De Lannoy, Origines 249.
.(89) Moniteur Universel, 1831, p 1251 ; De Lannoy, Origines 271.
(90) De Lannoy, Origines 271 =- Lee Lyna, 29 Juli 1831.
(9-1) Goblet d'Aviella — Des cinq grandes pu.icoances, dano leurs rapporrts politiques et milit►aires .avec la Belgique, 91.
(92) Paimerston aan Granville, 25 Juli 1831 (Bulwer, Life II, 93).
(93) Le Lynx, 30 Juli 1831.
(94) aangehaald in Le Lynx, 24 Juli 1831.
(95) Hallo, Staatkundige handelingen, Staatsstukken 169; Recueil
de pièces diplomatiquuee, I, 264.
(96) De LaJuoy, Origines 250.
(97) . F. L Hallo., Belgische Omwenteling, 237-239.
,
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i%O`t A"S BIJ HOOFDSTUK IX
(1)

Juste, Histoire III, 161 ; Basscha, Nederlands Heldendaden III,

682-684, 694.

(2) Recueil e pièces diplomatiques I„ 265 vlg.
(3) « Je m'enbarquai le premier aoflt ; à muon arrivée à, Londdres, l'heure étaiit trop avancée pour que je puisee encore le même jour me rende .chez Lord Palmersto , mais jfe m'empress,ai de lui écrire que j'irais
le voir le lemlemain ma►tink non pap au Foreign Office, oi3 Sa Se4gneurie ..ne rend d'Drdinaire plus twd, .mais à son h8óte1 dans Stanhopé
Street, sa demeure ordinaire. I;ntroduit • -aussiltát chez lui, j'y trouvai
le baron Wessez berg -qui n'avairt fait qu'une courte appai°ition à La
Hayg Après les cornpliments d'usage, je remis 41 Lorci Palmerston lt
déç êche dont j'étais chargé, en y ajoutant ces mots : « Mylordd, vou ►s
verrez que nous sommes en guerre avec Léopold »! Et que fit Palmeirston, évidemument très pressé ? Il ne m'a d!rees.a pas une seule question
d'atfifaires, et milt la dépêche dans sa redtingote oh alle resta plusieure
heures avant d'être ouverte ..... Je n'étais nullement chargé d'uné
comanunicatio►n verbale.... mais bien die la remise d'une dépêche ofic-ielie, laquelle, si, Lord Pa^lmerston eut voulu l'ouvri,r de suite, aurait sans id►ou^te fourni matière à des explic^attions que, • sur .sa denlande, j'anrais été dans le cas de lui -doener (p. 10). Les circontyttance.s
s'accordent mal avec la. supposition de guerre morale, allégàée par"
Lord Palm-erston, évidemment d»m le but de justifier la leisteur qu'i'1
.avait mise à ouvrir lta dépéche dont j'ét.ais porteur. (p, 11). M. Ie baron_
de Wessenberg, membbre de la Conférence y ai connu par la noblesse de
zon caractère et qui fut prénent jusqu'à la fin à notre entretien dans
le cabin^et' . de Lord Palmrerston peut témoigner (et il m'a dit souvent,.
qu'au besoin il Ie ferait. valontieiis) que je m'étais acquitté de ma
t&che dans les forumes et avec les convenances d'usage *en pareil c.as.
(p 11) (Mémorandum van Baron Van Zuylen van Nyevelt, betrekkelijk zijne diplomatischeverrichtingen in Juni, Juli en Augustus 183..1,
als mede-plenipottenti'aris -ter Londensche Conferentie (niet in den
handel) 1853 (een exemplaar is voorhanden ter bibliotheek der Univer,^iteit van Utrecht) -- cfr.. Bosscha, Neerlauds hekden, daden III, 686.
(4) Juste, Leopolds 1, 106; Juste, Leebeau 55; Falek aan Verstolk, 22
April en 16 Mei 1831; (Colenbrander, gèdenkstukken X4, Nr 431 eis
453, bl. 488 en 6019).
(5) Corti ot Buffin, Léopold I, 75.
(6) Mémoires de Pletinckx (Biufiïit, Mém. et doe. I, .386).
.
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(7) Juste, Gendehien, 84.
(8) • Verhaeghen, Hist. de la Be1gique contemporaine II, 394.
(9) Juste, III, 1611102.
(10) Th. Juste, Lebeau, 56k 57, 58.
(11) Juste, Lebeau, 563 630-64.
(12) De Failly, Mémoi.re_ exp+licatit, 68.
(13) Alex, Rodenbach : ' Monsieur le ministre Devaux nous a demandé
ce qui nous nestalt à faire si la com^binaieon, ede. S.ax.e-Cobourg venait
h échouer : je répondra& à ce ministire que tou:t ce qui nous rente à faire eest d'emporter une viotoire ; e1l^e n'est point .tncertaine k ie Beige
est brave et son ennemi eet Ie sobdait Ie plus l&ehe de 1'Europe.. De
Neeff : « Les Holianiais sont láehes, aujourd'hui ils fuiraienrt à La première réappariition die nos blouses ». Ch. Rogier : ' « Le Ral de Hollende se voit face h face .... avec une armée d'étrangers -qui ra.inent le
pays et qu'il n'oserait de sa vie aventurer 'sur le sol K:le la Belgique, parce qu'il eait comm-enit ee- sol dévore en- quatre journées une armée ».
(Huyttens, Congrès naitional. III, 430, 496,, 512) .
(14) Juste, Histoire III, 1166 vig.
;, vl
g• Louis-Phil'
Louis-Philippe aan Leopold,
(15) Jute , le Comte Le Hon 4^
4 Augustus 1831 (Colenbrander, ge^denkstukken X2, Nr 229, bl. 287).
(16) Ment011v t, Dix-huit années d?e gouvernement parlèmentai.re, 3637. De Litnnoy, Origines 256-257.
(17) Juste, le Comte Le Hom,, 6^1-65.
(18) Moniteur belge, 7 Aug. 1831, Nr 53.
(19) Juste, HLstoir+e. III,, 166,
(20) Moniteur belgey 8 Augustus 1831, Nr 54.
(21) De Lannoy, Origines, 262.
(22) Brief van: Le Hou aan Ine • Muelenaere, dd. 5 Aug. 1831 (cfr.
Jns^te, Le Comte Le Han, 66) .
(23) Jus-te, le Comte -de• Mue°leniaelre. 28 29 ; Juste, le Comte Le Hon,
61, vlag.
(24) Juste, Le Comtet Le Hon, 67.
(25) Talleyrand, Mémoires IV, 267k
(26) Juste, Lééapoid I, 111.
(27) A. Vinet, Mémoaires du général Belli-ard) II, 205.
(28) Juste, Van de Weyer, 169170.
(29) Falck aan Verstolk, 9 Aug. 1831 (Colenbrander, gedenkst'ikken
X4, Nr 499, bl. 545) ; adviee van. Van M:aaneny 11 Aug. 1831 (op. cil;.
X4,, Nr 502, bl. 548) .
(30) Bosscha, Willem II 348-352 ; Bosseha, Neerlands heldendaden,
III, 6B6..
-
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.(31) Bosscha, Willem II, 351-362.
(32) Bosscha, Willem II, 353-64 — Bosscha, WeerLandss heldendaden,
III, 6184.
(33) . Bosscha, Willem II, 352-3 ; Neerlands heldendaden. III 89;
Verhaegen Histoire de l;a Belgique contempor.aine II 393.
;

(34)

Général baron de Failly, Mémoire explic.atif 97, 99. Volgens Ohar-

les De Brouckere, laffer minister van oarilo►g tielde het Belgisch leger den
15 Juli 1831, 64.136 man. (Huybrecht, bewijsstuk 38).
(35) de . Failly, Mémoire explicatif, 102.
(36) de Fallly, Mémoire explicatif, 62,
(37) Messager de Gand, 22 Maart 1831.
(38) Moniteur belge, Nrs 55 .en 57, 1831.
(39) Moniteur belge, Nr 56, 1831.
(40) Moniteur belge 1O Auguatus 1831.
(41) Bossche, Willlem II, 355, Bosscha, Neerlands heldendaden • III, 671.
(42) Bosscha, Willem II, 355.
(43) Corti egt Buffin, Léapold I, 75.
(44) Moniteur helge, 6 Augustus 1831.
(45) P. Frederleq, Een brief van J. F. Willems aan minister Van Maanen, ddr. 10 F n 1832 (tijdschrift van het Willemsforids 7e Jaargang
. bl. 130). — De prins van Oranje verhaaldie later aan de Rngelsche
1901,
zaakgelaèètigde Bli:gh, dat officieren en mannen, zijn leger vervoegden,
en uit het Belgische deeer beerden « uit walg van . gecommandeerd te•
zijn daar Franschen » (Bligh aan Palm ton, 7 Sept. 1832 ; (Colenbrander, gedenkstukken Xl, Nr. 230, blo 289) .
(46) -Bossehá, Willem II, 355 ; Bosscha, Neerlands heldendaden III, 694.
(47) Verhaeghen, Belgique contemporaine II, 401-2 --- Journal de
Constant de Rebèc:que (Buffln, mém. II, 98) .
(48) Journal de Constant de Reb.ècque, (Buffi'n, Mém. II, 94-95).
(49) Journal de Constant de Rebecque (Buffin, mém. II, 93) ;Bosscha,
Neerlands heblendaden,. III, 692-93 ; Verhaeghen, Belgique • conrtempo.
reine .III 395-96..
(50) Journal de Constant de .Rebecque (Buffin, mém. II, 102-106).
mém. du gén. Du Monceau (Buffin, mém. I, 521). — Van Zuylen aan
Van dier Hoop, 30 Aug. 1831. (Colenbrander, gek ènnkktukken K4. Nr 523,
bl. 567..
(51) Journal de Constant de Rebecque (Buffin, mém. II, 107-8 ;! 114).
ni m. du gén. Du Monceau (Buffin, mém. I, 524) .
(52) Méni, du gén. Du Monceau (Buffin, mém. et doe. I, 525-534); journal de Optant de Rebecque (Buffiin, mém. II, 114-123). Over dit gevecht van Kermpt zijn door de Belgen heel wat legeden in omloop

gebracht. Zoo wordt er st~ gewaagd van 4 kanonnen diie veroverd
werden (de Lichtervelde, Leopold I, 54)4. 'Daarvan • is geen, spoor te vin-.
den bij Du Monceau, die een '-actief deel nam ,aan den slag, noch bij de
Constant de Rebecque. Nochtans verklaart Du Monceau uitdrukkelijk
zijn, verhaal van den slag te schrijvers « poar rectifier la " diescription
f antastique qu'en don.ne M. Bosscha sous le titre « Neerlands heldendaden te lande », d^après divers r-écits vent-ards +d'auteurrs belges egt hollandais, prodigues de détails inconnus, faux, i;maginaires ou ex^ag^ërés
jusqu'au ridicule » (bij Buffin, Doc. ot Mém. I, 534) . — De eensge maal :dat Du Monceau, tijdens heel dist verhaal, over kanonnen spreekt
is om te vermelden, dat een pelstorn zijner mannen een oogenblik een
belgisch kanon veróverde,, edoch terug (moest in den. -steek laten.
(bij Buffinn Doe. egt. Mém. I, 531);
Ook Leopold I in zijn brief aan Mensdorff (Corte et •Buffin, Léopold I, 75) beschrijft dit gevecht van K ►ermpt als een overwinning.
(53) Mém. du général Du Monceau, : (Buffin, méin. et doe. I, 536-7)
journal de' Constant de Rebecque (Buffihi, m6m et doe. IIy 119-120).
(54) Juste, Léo ol^d I et I opolld II, 112,, nota.
(55) Niellon, Hi^taire des évènemenrte 27L
(56) • Juste, Histtoire de Belgi-que, III, 173 ; De Beauinont. Vass.y, 2584.
(57) Bosscha, Neerlands heldendak) n, III, 556.
(58) Corte et Buffin, Léojpold I, 76.
(59) de Lichtervelde, Léopold I 55.
(60) Journal de Constant de Rehecque (Buffn, 'mém. et doe. II, 125129) . — Mém. du généraal Du Monoeau (Buffin, aném. et doe. 1, 540-541).
(61) Bossch.tt, NeerlanidS heicliendiaden I.II, 725.
(62) Bosscha, Neerlanxl heldendaden III, 726.
(63) Thonissen, La Belgique saus Léopold I, 65 ; Bosscha, Neeriands
helclendaadlen. III, 726 ; 'Binder -aan Metternich, 16 Aug. 1831 (Colenbrander, gedenkstukken. X3, Nr 159, bl. 213)i.
(64) Benens, Réponeee au général "Constant, 18-19.
(65) White III., 169.
(66) Journal de Constant de Rebecque, (Buffin, mém. et dec. II, 134-145) ; mém,. da comte Du Monceau, (Buffin, mém.. et doe. I, 543545).
(67) Nederlandsche Staatscourant 1831, Nr 194, .16 Augustus. Journal
de Constant de Rebeoque. (Buffin y mém. et. doe. II, 140).
(68) Mém. du général Du Monceau, (Buffin, mém. et doo. I., 553-555)
journal óe, Constant de Rebecque (Buffin, mémi. et dec. II, 144). Sachi
sen voer heftig uit 'tegen den engelschen bemiddelaar Lord William
Russell, en verklaarde zich tje- schamen de schoonbroeder van den Koning van Engeland schoonbroeder te zijn (Binder aan Metternich, 16
-
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Aug. 1831; bij Colenbrander, gedenkstukken. X3, hl. 213), wat -zelfs
tot; een engelsch diplomatisch protest aanlei^dling gaf iin den Haag. Daar
wees er echter op dia,t de hertag een onafb ankelijke duitsche prins was.
(69) Corti et Buf ftn, LéopoI d I, 76.
(70) Bosscha, Neerland heldendaden III, 723-724.
-(71) Legerbericht dd. 12 Oogst van den prins van Oranje aan dlen Konirg. (Nederland che Staatscourant, 16 Oogst 1831).
(72) Neiderlandeche St'aatecourant, 14 Augustus ' 1831, Nr 193.
(73) • De Constant de Bebecque, Le Prince d'Orange, et som chef d EtatMajor pemidiant la journ e du 19 aoít 1831, d?après des documents in-édits, 17.
(74) De Belgische troepen di►e niet gevlucht waren zooals vele burgerwachten, hadden stelling -genomen achter het geschut, geplaatst op
het bolwerk van Leuven, • tusschen. de Thiensche en die Diesterpóo-rt
(Eenens, Conspi.rations milit. I1, 194). De veldartillerie nam plaats op
de vleugels van de ve tingsaxtillerie. Deze telde zestig stukken. (Huybrechts, Histoire. poel,.: 'eiti mil. 236) .
(75) Eenens, ConspJr ations mialt aires I1, 197, . 198.
(76) Volgens Eenens heeft generaal k e Tiecken, die de verantwoordeli jkheid van de kanonnade niet op zich durfde ' nemen, echter rnaatregels genomen om er van te profiteerenn (Eenens, Cons pirations militaires II, 203) .
(77) Eenyens; Coinspirations mili.tai..res II, 193,. 196 5 1975 198, 206.
(78) Eenens, Conepirations mili-t►aires II, bl. 27, 185, 192,, 207.
(79) Eenens, ConspirationsI mf,li;taires II, b-l. 198.
(SO) Eenens, Conspiration rnil.ultaitres IIr, bl. 197.
.
(81) Eenens • (onapirations millitaires II, bl. 198.
('82) Eeneins, Ccnepiratione milttaires II, bl. 197.
(83) Eenens, Consplrations militaliies II,..b.l. 201,. 257 ; vgl. Eeneriis' ant.
woord aan generaal Booms bl,. 48.
(84) -12e • Le ierbericht van dien Prins van Oranje ; zie Nederlandsche.
Staatscourant 1831, Nr 193.
(86) Eenend ; Conspi!rations militt^airie• I1, 243.
(86) Eenens, réponse au générai Booxne, 52.
(87) Général V. G. Booms, le 12. áo t. de la campagne des dix jours
a propos des conspirations milairt;. de 1831, par A. Eenens, bl. 12, 24, 25,
(88) Eenens, antwoord aan generaal Booms, bl. 50.
(89) Eenens, fréponsey. 4Q.
(90) Eenens, réponse au général 'Boomsi bl. 40.
(91) Eenens, réponse, 35.
(92) Eenens, Conspiratinns' militairen II, 1961
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(93) Journal de Constant de Rebecque (Buf$v, Mém. ot doe. II, 151154) ; Juste, H.is^toire de Belgique . III, 176 ;. White III, 167.
(94) Journal . de Contant adie Rebecque (Suffin, Métn. et ,doe. II, 138).
(95) Journal de Constant de Rebecque (Buffin, ' Mém, et doe. II, 156-

157) .

(96)
163).

Journal de Constant dë Rebecque (Buffin, Mém. et doe, II, 161`

.(97) Recueil de pièces diplam-atiques I, 299.
(98) Van Gobbe1 hroy aan; De Mey, 5 Juli 1831 (Colenbrander, ge=
denkstukken, X4, Nr 476, big. 625), De « zon erlinge bondgenootschappen » bedoelen op een samenweTking met De Potter. (Souvenirs personnels I1, 202) .
(99) Van Doorn aan Hofmann, 17 Juli 1831 (Colenbrander, ge ienkstukken X4, Nr 480, bil. 531). H. Grégoire -aan Vaag Doorn, 18 Juli 1831 (op.
ci•. X4, Nr 481,, bl. 532).
(100) De La SSarraz aan dien prins van Oranje, 7 Aug. 1831 (Colenbrander, gedenkstukken X4, Nr 497, bl. 543) . ,
(1.01) de Lichtervelde, Léopold Iy 63 « C'eat un malheur dunt je gdmis
journellemen.t »..
(102) Huybrecht, Histo.ire politique, 131.
(103) Th. Juste, Léopold I, 123 ; de Lichtervelde, Léopalkl I, 70.
(104) cfr. Th. Juste, Léopold I, 118.
(105) J us te, Sylv ai n Van rd ►e Weyer, I, 177 ; : Adair aan oord- Palmerston
19 Aug. 1831 (Colenbrander, gedenksltukken Xl, Nr 162, bi. ` 214) .
(106) Adair aan Lord PalmerstM 19 Aug. 1831 (Colenbrander, gedenkstukken X,1, 214 vlg. Nr L6).
(107) Nlellon, Histoire des Evèneanents, 279.
(108) Moniteur Universel, 15 September 1831.
(109) Emancipiatiop, 17 September 1831k
(110) de Lichtervelde, Léopold 1, 99. In Oktober 1830 had een besluit
van het Voo^rlooapi,g Bewind, de officieren van Belgischen. oorsprong,
die bij Waterloo in de Fransche gel^e^déren gestreden hadden, gemachti gd in het Be1gische Leger di enst te nemen (Courrier de la Meuse,
13 october 1830) en een besluit vaan: het Nationaal Congres, dd. 11 April
1831., had ide xegeering gem ► achtig1d voor het leger tot aan . 't siluitei
van den vrelde, 40 vreemde officieren aan, te werven. (Huytteus, Congrès national III 77-79; V, 188-,190). De omrstandigheden hadden de
uitvoering van dien maatregel verhinde dd,. In de maand O'ctQber 1831,
schreef Surlet aan zijn vrienden:«.... Indien ik Fransche officieren te
hulp had geroepen, wat zou dan het Belgisch leger ,gezegd hebben?
•
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Wqt zou +dan het publiek gezegd hebben ? Dát. iik België aan Frankrijk wilde verrkoop'en ». (Juste, Surlet de Chokier, 166, nota),
(11;1) Monii:teur 1belLge, 24 December x831.

(112) Emnancipatkny 28 September 1831.
(113) EmanciLpaitiuon, 28 Saptember 1831.
,(114) Jugte, Histoire de Be1giique, III,, 189.
x(115) Juste, Hi, toire de BeIIglique y III;, 189.
(116) Emancitpation, 9 November 1831.
(117) De Laroière, 207-x209,
(118) De Laro!i re, 183.
. (119) Mon-i,teur beligc, 27 Oktober 1831.
(120) NIellon, Mémoires, 279.
(121) , Den zelen dagdeelde de Ernarn ipation de aankomst melde
van dertig lagere officieren (de 1'uijtenanits wi del kap'i.bein de +ontberluitemaants, luitenants en verschillende ond'erofficienen• werden, benoemd
tot onder-luiten ants).
.(122) De Messaagger de Gard :(1 September x.832) deelde, mede,. dat het
2e batail,lon burg±erwachhten. van, Brusstel onder bevel stond van den
Franschen officier Maruloz.
(123) Gazet van Gent, (zie Emancipation, 28 September 1831); uit
de correspondentie "van dien tijd,, zie o. +a. H. Grégolire aan Van Doorn,
9 Nov. 1831.. (cellenbrander, gedenkstukkem, X4, Nr 564, .1...599).
(124) Mor^itieuii Universel, 15 September 1831.
(125) Moniteur belge n 2 en. 3 Okt. 183-1 ; zie H. Grégoire aan Van Doorn.
(Colenbrander, gedenkstukken X4, bl.. 589).
,
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NOTA'S BIJ" HOOFDSTUK X
(1) Hoe de Times dergelijke beschuldiging reeds na een paar dagen
geheel introk.. meldt Falck aan Verstolk, 13 Aug. 1831 (Colenbrander,
gedenkstukken, X4, Nr 506, bl. 550) .
(2) Niellon, Histoire des évènémen4 s, 160.
(3) Montalivet, Dix-huit années de gouvernement parlementair, . 36.
37 ; De. Lannoy, arigïnes 256-257.
.
(4) Mon,iteur beige, 8 Augustus 1831 0 Nr 54.
(5) Hellebrand, I, 242.
(6) Prc tokol van 6 Augustus 1831 ; Recueil de pièces ditplornatiques
I 289 ;; De Lannoy, Origines 262.
(7) Wessenberg aan Metternich, 8 Augustus 1831 (Von Arneth, Wee..
eenberg II, 123) . De Lannoy, 265.
(8) Palinerstoni aan Granville, 12 Augustus 131 ; (Balwel, Life of
PaInieretann II, . 91.92). Niet alleen -tegen den Pruisischen gezant
spreekt - Talleyrand over zijn plan : « Hij predikt sedert eenigen tijd»,
aldus schreef Palmerston, den 12 Augustus 1831 ' aan Granvillie, « aan
al wie het hoorera► . wil,, de noodzakelijkheid om België te veraleelen en
Leopold naar Claremon.t terug te zenden, tenzij hij tot Gr000thertoo
van Luxemiburg benoemd wordt i dezer dagen hit hij Alexander
Baring overhaalld dit denkbeeld in. het huis der Gemeenten • te berde
te brengen » (Bulwer, Life of Palmereten II, 122-123).
-

'aan Taiieyrand, 13 Augustus 1831; .(Talleyrand,
Adel
(9) Prinses AdeidJe
.
Mémoires IV, 264). De Lanpoy, Olrigines 270.
(10) Brief van Werther, van 25 Augustus 1831 (Hillebrand, I,. 245) ;
De Lannoy, Orrigixies 268.
(,11) Brief van Anci1lion did. 26 Augustus 1831 (Hillebrand, I, 245) ;
De Lannoy, Origines 268.
(12) Stoekmar, Denkwítrdigkeiten etc. 184 ;' De Lannoy, Origines 267.
(13) Stockmar, 184 ;. De Danlloy, Origine 268.
(14) S,toekmar, ►184 ; De Lannoy, Origine% 268.
l'
(16) 'De Bécourt; 276. •
(16) Talleyraud, Mémoires IV, 267-268.
(17) Talleyrand, Mémoires N,. 253 en 259.
(18) Taileyrafld, Mémo^lres, IV, 262; Colenbrander, gedenkstukken X2,
Nr 234, bl. 240.
(19) Talleyrand, aan Prinses A►delaïde, 17 Augustus 1831 (Talleyranil,
Mémoires IV, 272) ; De Lannoy, Origines 276.
(20) Talleyraud, Mémoires IV o 277.
-
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(21)

Thonissen, Histoire I, 255 ;. Boblet d'Aviella. ' Des einq grandes

puis ances 99-107 ; De Lannoy, Origines 277.
(22) Ad air aan Lord Palmerston, 30 Aug. 1831 (Colenbrander, gedenkstukken X1., Nr 173, bl. 229).
(23) Taileyrand aan do Prinses de Vaudémont, 16 Dec 4 1831 (Colenr
brander, gedenkstukken X2, Nr 274 y bl. 283)
.
(24) De Lannoy, 260.
(25) Zitting van het Parlement, 9 . Augustus 1831 ; Mirror of Parliament, 14 en 16 September 1831, IL, 1233 ; De Lannol, Origines 273.
Palmersiton aan Granville, 11 Augsutus 1831 (Bulwer, Life of
Palmerston II, 100) .
(27) Palmerston aan Granville, 17 Augustus 1831 ; (Bulwer, Life of
Pal me ston.,, II, 107). De Lannoy, Origines 274.
(28) Lord. 'Granville .aan Palmerston, 15 Augustuys 1831; (Bulwer,
Life of Paimerston II, 109) De Lanno i, Origines 274.
•(29) « Niemand >, zeide Talleyrand, « was voldaan over het, terugtrekken van twintig duizend man, omdat dertig duizend man voldoende zijn
om heel België te veroveren als er in België slechts Belgen zijn. (Tal-q
legrand aan Mad. Adelald+er, 17 Aug. 11831 (Colenbrander, ged nk stukken X2, Nr 238, bl. 244). De Lannoy, Ori .nes 275.
(30) Recueil de pièces diplomati-ques I, 299 ; De Lannoy, Origines 275.
(31) H. Grégoire aan Van Doorn, 24 Aug. 1831 (Colenbrander, gedenk=
.
stukken X4, Nr 520, bi, 562) .
(32) Papers relative to the affairs' of Belgium,, 87 ; De Lannoy, Or1gi.nee, 275.
-

-

(26)

,

(33) Louis-Philippe aan Talleyrand, 27 Augustus 1831 (Talleyrand,
lilémolres IV, 275-277). De Lannoy, Origines 276.
(34) Falck aan Verstolk, 30 Aug. 1831 (Colenbrander, gedenkstukken,.
X4, Nr 523, bl: 565) .
(35) De Lannoy, Origines 277.
(36) Palmerston aan Granville, 23 Augustus 1831 (Bulwer, Life of
Páimerston II, ;113) ;. De Lapnoy, ' Origines 278.
(37) Hillebrand, I, 240 ; - De La ►nnoy, Origines 278. Emancipation 24
Octobér 1831.

(38)

Messager de Gan4, 23 Mei 1832: « Op die wijze is ons leger niet

meer
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)

het onze; men laat ons er slechts in schijn het bevel over......>.
Stockmar aan Legpold I 11 September 1831 (Stockmar, 187).
Hillebrand, I, 240 ; De Lannoy ,Origines 281.
Juste, Leopold 'I, 131.
Th. Juste, Leopold I, 132.
Graaf Bellitard; gezant van Frankrijk 'te Brussel; was vddr 1831
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luitenant-Generaal in werkelijken dienst bij den Gener.alen Staf (Journal des Science Militaires 1831, le serie Nr 22, blz. 254). Deze Generaal werd door Koning Leopold dikwijls in bijzonder gehoor ontvangen
(zie o.a. Moniteurr Beige 16, 19, 21. j 22, 26 en 27 December 1831, die
mebling maken van de bijzondere audiënties door Leopold.; aan .Belliard
verleend) .
(44) Juste, H stoire de Belgi,que IIL, 181, nota 8.
(45) Juste, Hitstoirie de Bel.gique III, 187,, nota 8 ; vgl. Wellington, aan
Lord Elgin, 24 Sept. 1831 (Colenbrander, gedenkstukken X1, Nr 179,
bi. 235). — Ook frans.che soldaten namen dienst in het bel.gisch leger;
Den 16 Sept. bijv. verliet een fransch regiment Ath om naar Frankrijk
terug te keeren. s'Avonds waren 34(10 ;mams, -na een deel van hun uniform te hebben achtergelaten, terug in, Ath om ii gelijfid te worden bij
het 13e linie-regiment, toen aldaar gevormd (Hanssens, einde Sept.
1831, bij Colenbrander, gedenkstukken X4, Nr 530, bl. 571) cfr. H. Gré.-.
goi,re aan Van. Doorn, 29 Sept. 1831. (op. citt. X4., Nr 532, dil. 572), en
•
Bergmann -aan Van Maanera,- 30 Sept. {id. X4, Nr 533, bl. 572)x.
(46) Op 4 April 1832 schreef Leopold I aan Le Hon, gezant van België te Parijs : « Ik hernieuw mijn verzoek betreffende e+eni e generaals,
ten minste rtwee . Indien men opspraak vreest, kan men hen althans ergene gereed houdlen, waar zij beschikb-aar zouden . zijn, en mid hun verblijfplawts mededeelen, om hen dadelijk in dienst te kunnen nemen, als
hun tegenwoordigheid n000dig wordt ». (Suste, Léopold' I, 498) . De 9
'n- .
April ontving Le Hou -een nieuwen brief, waarin Leopold bleef a
dan
is
:het
gen : «Frankrijk zal geen oorlog meer' beginnen, of zoo ja,
waarschijnlijk, dat het met België in ëén 'gelid zal staan. Gij ziet dtas,
dat ik in 's Konings plan treed, om hem aangenaam te zijm .... Vraag
bijgevolg taan de Fransche regeering mij een lijst mede te deelen van
de generaals„ die. zij tot mijn beschikking kan stellen » (Suste, Léopold
I, 500). In dit opzicht was Leopold I het geheel eens met Le eau, die
in deze tijd -een voorname rol slaeeklel, Ziehier, wat men in het dagblad. « Le Mémorial. Beige », dat Lebeau met zijn vrienden P. Devaux,
Nothomb, Vilain XIIII gesticht had(Th. Ju.ste, Lebeau 76, nota) in de
maand Jan. 1832 lezen kon : « Een grooter aantal vreemde krachten zou
den ongetwijfeld .aan diegenen, welke in ons leger zijn, kunnen toege- .
voegd worden. ». (zie Meseager de Gand 10 Januari X1832.) .
(47) Le Lynx : « Zieèhier nog een staaltje hoe men zich houdt aan artikel 6, titel II van de Graan vet, dat letterlijk zegt : « Alleen Belgen
kunnen toegelaten worden tot burgerlijke en militaire ambten ». Ministerie van Oorlog: Uitrusting- en Kleedingstukken : vijf beambten,
slechts ëén. Belg. Hospitaal : zes beambten, allen vreemdelingen. Beken-
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dienst : zes beambten, twee . Belgen. Wapenschouwingen : zeven betambten,,drie Belgen. Zoodat er op 24 beambten . slechts 6 Belgen zijn. Wij
zullen niet spreken van het 4e bureau, 4e divisie, dat uitsluitend is
samengesteld uit vreemdelingen. Al die benoemingen werden gedaan
door den heer Ghazal (een 1"ranschm,an) 5 die ook nog belast is met de
vereffening van de -algemeens intendance van riet leger. De
teil en bur. eelhoofden zijn voor 't meerendeel vreemdelingen » .... (aangehaald door Messager de Gand, 30 Juli 1831).' In de maand Oktober
had de Minster van. Oorlog (van België) aan de Fransche regeering den
wensch kenbaar gemaakt om -al de 'Belgische officieren, die in de Fransche gelederen dienden, naar hun vaderland terug te zien keerera. De
Moniteur Belge van 31 November 183 '11. kondigde aan : « dat ,die Franache
regeering aan het Belgische gouvernement de namen en titels haJd, toe-]
gezonden van siertig . m'ili't,adren van alle rangen: en wapenen, welke zij
machtigde naar België terug te kee•en ; die officieren zullen voor het
meerendeel een hongeren: rang krijgen,. dan zij in Frankrijk bekleedden».
Over ;deze kwestie schreef de Courrier Beige volgende regelsy welke den
2 April 1832 door den Messager de Gand wenden, overgenomen : « Men
weet y dat Maarschalk Soult op uitnoodiiging van, onze regeering al de
Belgische officieren, die zich nog int het Fransche leger bevonden, ges
machtiigid heeft in den dienst van hun, vaderland terug te keeren. Verscheidene officieren, waaronder twee kapiteins bij het geschut, gaven
gevolg aan dien: oproep en verkregein van de Fransche regeering hun
ontslag. Maar Lto-en zij zich ter beschikking steltden van onzen Minister
van Oorliog, 'werd hun -geantwoord, darts hij op 't oogenblik onmogelijk
van hun diensten gebruik kon maken,, omdat heft kader van ons leger
voltallig was. Velen onder die officieren y waarvan er enkele reeds vrij
bejaard zijn,, bevinden zich ten gevolge van die weigering in een allermoeilijksten toestand, aangezien Maarschalk Soult er, zoo wordt gezegd,
niet in toestemt, dat zij in het Fransche leger terugkeeren »; Het
Eournal des Flandres schreef op 25 November 1832: • « Wij lezen in, een
►artikel, aan l'Eclalreur medegedeeld, dat er geen enkel Belgisch beambte is in het Ministerie van den heer Evain, en .dat de administratie van
oorlag geheel is toevertrouwde aan Franschen. Indien het niet zoo . is,
zou het, wenschelijk zijn, dat de Moniteur de onjuistheid van dit bericht aantoonde ; indien heit de waarheid is;, zou het ministerie ons wel
eens mogen uitleggen krachtens welke grondwettige bepaling, alleen
Belgen niet langer bengembaar zijn tot burgerlijke en militaire nmibten ». — Le Belg e :Wanneer Generaal Evain, ondanks al zijne rechten
op onze dankbaarheid, brieven van burgerrecht noodig heeft, om . ons
zijne begaalidheden te mogen wijdieny hoe is het dan mogelijk, dat zoo,
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vele vreenidelingenn waaronder menigeen weinig verdienstelijk is, de
beste ambten bekleeden, zonder - •als burger oprglenomen te zin ? Door
welke buitengewone diensten em. kundighedën, hebben.' zij zich drie . eervoile onderscheiding Waardig gemaakt ? Wij zouden dat werkelijk heel
moeilijk kunnen zeggen »..(zie Messager de Gand, 1 Mei 1832) .
(48) Emanei+pation, 30 December 1831.
(49) Jaste, Congrès I.I, 273.
(50) Chamb-re d-es député de France, 25 mars 1845, Biographie No .1004.
L'Iinrduatri►e, een Luiksoh dagblad, zie Eman
ncipation 8 November 1831.
vgl. 1/. Messager de Gand, 29 Augustus 1832: « Een hoogere officier,
uit 'Bergen te Brussel aangekomen, verzekert, dat zoogenaamde Fransch.e overloopers zich .lederen dag in eerstgenoemde stad aanmelden
en duidelijk ion omme regimenten worden ingedeeld. Dit is, zegt men, een
nieuwe interventie, die men op die wijze op touw zet, om de mogendheden van het Oosten niet bang te maken ». — 2/. Messager de Gand,
van 4, 16 en 2.6 September 1832. In heit laatste nummer leest men helt
volgende : « Het aantal Fr.ar che overloopers, die in ons land vluchten ;
wordt steedse meer opgemerkt. Dagelijks kamt een twintigtal, met pak:
en zak, in een zelfde grensstad aan en, wat veel verwondering kan baren,
de Franeche legeraanvoerders vragen aan hunne Belgische amb.tgenooten, om toezending van de afgelegde uinifornnen ». — 3/.- Eindelijk de
« Messager de Gand », dd. 6 . Oktober 1832, waarin de desertie van Frans
sche soldaten vermeld, wordt.
(51) Courrier Betgie : « Wat de voorkeur aan vreemde oifficieren gegev en, nog onrechtvaardiger maakt, is y dat zij bijna allen bij 't overgaan in
onzen dienst 'tot een hoogerve betrekking benoemd - worden en dat vóór
1815 velen van hen in het oude Fransehe -leger een lagerren rang be .
klee+d► len, dan cie Belgische orfficieren, die nu voor hen moeten wijken.
Indien die verslagen van den generaal, belast met de politie bij het
leger, eenigzins naulvkeuriger ziijn dan die van den inrrpecteur over
de burgerlijke politie, kan de minister er niet onbekend mee zijn,.
dat talrijke klachten onder officieren. van verschillende korpsen gerezen zijn over de voordeelen aan de vreemde officieren toegekend .
Onze soldaten hebben overigens maar te veel vreemde kokardes gezien bij den staf ; men ,moet hen niet het recht geven te zeggen y dat
de nationaliteit waarvan men hun spreekt, slechts een ijdele klank is.
Zal de regeering, na den handel door haar" onmacht ontstemd te hebben, na door deerniswaardige samenstelling van onze gerechtshoven;
al wie belang stelt in onze magistratuur te hebben misnoegd, niet
tez-ugdeinzen voor het denkbeeld, ook het leger wrevelig te maken door
onrechtmatige voorrechten, die zij aan vreemde officieren toestaat ? ».
,
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Demodal Belg" : « Men verzekert, dat verscheidene officieren bijeen.
gekomen zijn., om een • adres op te stellen laan den Koning en hert terugzenden dier Fransché officieren in Bél.gischèn dienset te vragen. Het
schijnt echter, dat die bijeenkomst geenerlei uitslag gehad heet ;J
geen der officieren, diie er -deel -aan genomen had, heeft het verzo:ekschrift willen teekenen ». (zie Journal des Flmdres, 9 Oct. 1832). De
Messager de Gand van 9 Oct. 1832 nam het artikel van de Mémorial
over, en voegde -er aan toe ! « Dat weigeren heeft'niets ,dat bevreemdt,
de onderteekenaars zouden waarschijnlijk afgezet worden ; want in
België is nu het wachtwoord:« De Franschen boven -allet ! ». Courrier
Frangals : Men leest in een briefwisseling uit Brussel : « Verscheidene
van onze opperofficieren, met name Duvivier, Van der Meere en , Malhe.rbe, zoowel als een groot aantal kolonels, zijn• voornemens een verzoekschrift in te dienen, om aan den Koning te verklaren, dat een, gewapende tusschenkomst van , eene groote mogendheid vernederend zou
zijn voor de eer van België ; at er reeds te, veel vreemden in de Belgische gelederen dienen ; dat men hen moet -afdanken, indien men de
vaderlandsgezinden niet wil dwingen ontslag te nemen, daar het hun
onmogelijk is, zich te onderwerpen aan de bevelen. van meerderen of
gelijken, die vreemdi zijn aan de belangen van het land. De ontwerpers
•van het verzoekschrift stellen zich voor een bijeenkomst van alle .entevredenen te houden, om hun plan uit te leggen ; zij zullen eerst
verzet aanteekenen tegen het binnen^rukkon in België van een hubleger, en verder de -afdanking vragen van :aal de Fransche en Poolsche
officieren, die sedert die revolutie van 1830 in "t leger benoemd werden.
De Generale Staf is reeds ingelicht omtrent die gedragingen. Generáal
Desprez heeft verklaard, adat indien dergelijke be'toogi►ng plaats heeft,
bij de buitendienststelling zal vragen van hen, die, er deel aan genomen • zullen hebben, alp schuldig aan een daad van ongehoorzaamheid
en aan een aanslag op de rechten van de kroon, en dat, indien men weigert dien maatregel te nemen, hij naar Frankrijk zal terugkeeren,,.
(zie Messager de (hand, 13 Oct. 1832) . In de zitting van den senaat van
29 Dec. 1852, verhief Van Schoor zijn stem tegen de aanwezigheid van
vreemde officieren in het Belgisch leger : « ..... Ik zou wenschen », zeide hij « dat het leger in, zijn gelederen slechts Belgen telde. Er mogen
geen mannen in gevonden worden, die, els aan een ander land toebehoorende, in zeer moelijken toestand zullen gebracht zijn, -als zij geroepen
worden de wapens - te voeren tegen hun eigen vaderland ». cfr. de redevoering van Moxhon .yin idee zitting van dte. Kamer vaan Volksvertegenwoordi.geis van 18 Jan. 1853. In -een vlugschrift anoniem uitgegeven
en getiteld « Over de nationale verdediging een het gevaar vreemde
-
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officieren in het Belgisch leger . te houden » . (1853) leest men o.a. het
volgen& : Een voor►t^durrende ibedreiging hangt 'België boven het hoofd ;1
de . omstan4igheden kunnen verhinderen, dat die bedreiging werkelijk- .
hei?d wordt, maar zij kunnen ook het 'werkelijk wordén verhaasten....
Ziehier, in 'albe geval, wat men in Frankrijk voorbereidt : teen oorlog
om de Rijng e'ns te veroveren, dit met bloed bezoedeld onzinnig' ,droom
beelid (bl,. 9) .... Het Belgische leger telt in zijn midden vele vreemde
officieren y vooral veel Fr.anschenn (bl. 12) .... Indien ons leger ooit
naar de grenzen geroepen wordt, zal het dan alleen; zijn s om een aan
val van het Fransche Keizerrijk af te weren (bl. 13) . De Fransche offioi,eren die zich in ons leger bevinden, kunnen' ons in 't geval van
een oorlog met Frankrijk van geen nut zijn ; zij kunnen ons in hoog& mate
schadelijk worden (blzb 14). Eindelijk mag men niet verzwijgen, dat
onder de Fransche officieren er -eeniige zijn, en de anderen zijn er over
bedroefd, die of niet de algemeene achting of genegenheid? hebben kunnen winnen, of ciie zich tot taak schijnen gesteld te hebben§ al de kwade vermoedens tegen hen te recitvaardigen door hun geringschatting
van onze zeden, door hun voortrdure•nde- beleedigingen van onze insiellimgen, welke beleed^igingen zoo dikwijls heel België een kreet van
verontwaardiging hebben doen slaken . (blz. 28) . Laat de regeerhng zich.
haasten den maatregel ten opzichte wan Poolsche officieren genomen
algemeen te maken, een maatregel die onrrechtvaandig zou zijn, indien
hij ialleen toepasselijk bleef op rdiiie edele overlevenden van een gestorven natie, die, geen eigen vaderlanld meer hebbende, zoo darpper het.
onze verdedigd. zouden hebben (bl. 29) . Dertien zonen van dat heldhaftige en ongelukkige Polen die ons land met 1'iiefde, opgetogenheid
en toewijding dienden, zijn uit de gelederen van ons leger verwijderd,
waar zij insgelijks krachtens de weit van 22 September 1831 waren toegelaten. Staatkunidige, noodzakelijkheid heeft -dat offer geeischt, 't. zij
WO. Maar die noodzakelijkheid zal niemand durven vergelijken met de
noodzakelijkheid,' de ons heden een tweede offer van gelijken aard
oplegt. Het ging er om, cie goede verstandhouding met Rusland te bewaren, wat België voordeelig kon zijn ; in het onderhavige geval geldt
het het grootste levensbelang, dat ons ooit zou kunnen bezighouden. Men
heeft de Poolsche officieren afgedankt onder voorwendsel, dat zij een
gevaar voor onis waren en men zou Fransche officieren ^in ons leger houden ! :... Wie begrijpt niet dat zulks het toppunt van dwaasheid zou.
zijns indien het niet het toppunt vaan 'schaamteloosheid wao ► ».. (bl. 14).
(52) De Lannoy, Origines 279-280.
. (53) Stockmar aan. Leopolkl, 31 Augustus 1831; (Stoelcmar, 182) De
Lannoy, Origines 281.
,

-
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(54) de Lichtervelde, Leopold I, 70 ; De Lannoy, Orig.i^nes, 281.
(55) Dépêche van Le Hon gedateerd 23 September 1831 (Juste, Le
Hon, 75) De Lannoy, Origineis 282.
(56) Von Arneth, IZ, 125.
.
(57) Von Arneth, II, 1i02.
(58) De Lannoy, Origin.:els s 286. Verg. Nys, Etudes de droit internationai, 2e série 123. « Palmerston », zegt deze schrijver, • «wildè Holland
maken tot. een staaty . die sterk genoeg zou zijn., om als tweede verdedigingsliiniee te ,dienen. indien .de on^zirjd'i^gheid van België door Frankrijk geschonden werd ».
. .
(59) Protokol van 3 September 1831 (Recueil de pièces dipl+omati,quee
II, 24) . De Lannoy, Origines 28i.
(60) Protokol van 26 September 1831 (Recueil de pièces ditplomma:tiques
II, 74) De Lannoy, Origines 286.
(61) De Bëcouiit, 319. « De vereeniging van België met Holland.», zeiden de gevolmacihtigden van ►den Koning van Holland, « was het • werk
van de verlichte staatkunde der mogendheden in 1814 en 1815. Ge ►roe..
p-en om te waken over het behoutd! van den vrede en het evenwicht'
in Europa,. werden de mogenl1Iheden, in gelegenheid gesteld de voornaamsite grondslagen voor -die vereenigigi te regelen,, welke _ grond
slagen vastgesteld werden te Londen in 8 artikelen. Willem I nam ze
aan,, en de nauwgezette getrouwheid en standvastigheid, waarmede hij
op die grondslagen het niieuwe gebouw van hot koninkrijk der ' Nederlanden heeft opgetrokken, waren eigenlijk de oorzaak van de beroer'ten, ip België ontstaan Maar er 'is meer ; ten gevolge van • die vereèni gi^n.g • en als prijs voor de voordeelen, die Nederl^and gereken werd
er bij te vinden, legden die Mogendheden, diie de veiiaragen van Parijs
en Weenen onderteekernden., den. Koning op, deellis -den. aifsta ►nd van overzeesche bezittingen. deels het besttedbn, van som~ verkregen als een
matige vergoeding, aan versterkingen, die van nu af . voor Ned'erl'an ►d
nutteloos waren, deels een verlichting van h-aar eigen schuldenlast,
deels het afzien van verdeelingen waarbij Holland gelijke rechten had.
Nu over een scheiding onderhandelende en aldus de voondeelen - verliezend, de uit de vereenigin.g voortvloeiden, gelooft. Holland in zijn
recht. te zijn, als het den rijs van ► al die op feringen, die zooeve ►n
genoemd werden, terugeischt ten het schijnt wel dat het moeilijk er-.
gens :anders dien prijs kan eischen dan bij de mogen heden, ten wier
gunste die opoffleringen gebracht zijn ». (De Bécourat, 310-311 en nota).
De Belgischegevolim^achtigde Van de Weyer. stelde, in stede van te blijven binnen den kring der vragen vaan de Conferentie, een ontwerp van
vredesverdrag op, dat hij aanbood, als geheel overeenkomstig met de
-

-

-
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voorloopige voorwaarden door het Congres aangenomen. (De B6court,
3113). Dit ontwerp lokte zeer etrenge aanmerkingen van wege de Heergin
Falck en Van Zuylem uit, ien meestal met het vol^s ► ,e recht. (De Bé-court, 815).
De Keizer van Rusland, besloot ernstige stappen bij den Koning der
Neddeilanden te doen, en belastte ' zijn, adjudant Graaf Orlioff met die
zending. Den 24 Febrnaiii had die "generaal een beslisseddie samenkomst
met Koning Willem I. Hij zeide hem, dat de Keizer te zijnen t opzichte
altijd met dezelfde gevoelens van vriiend'scha4p en genegenheid bezield
was, maar dat hij vóár alles verplichtingen had tegenover Rusland, en
d-at hij daarqm de - gevoelens van zijn hart niet den vrijen loop kon
laten. Hij drang er daarom bij den Koning op aan, dat deze zijne voorloopige goedkeuring aan de XXIVartikelen zou hechten. Indien de Koning
er toe . te bewegen was, dan zaalden die russische vertegenwoordigers er
geen bezwaar tegen hebbes pogingen te Londen aan te wenden, om
de- Conferentie er toe te bewegen ;aan de wenschen van -de Hollandsche
regeering te voldoen, door in het tractaat wijzigingen -aan te. brengen
O) drie punten : het grondgebied, de binnenvaart en - de kapitaliseering
van de sommen, die België moest betalen. De. , Koning van Holland weigerde met het volste recht, tegenover hot telkens afw snelende gedrag
der grootti mogendheden sedgrt de bijeenkomst der Conferentie, zich
op dezen weg te begeven. (vgl,. Jute, Históire de Belgiqne, • I11 191:
vei Bécourt, 350 en 351). Graaf Orloff verliet den Haag midden Maart,
en verklaarde aan den Koning van Nederland, .dat de Keizer van Rusland zich niet zou verzetten tegen de dwangmaatregelen, diie zate. ; Conferentie zou kunnen nemen. Alles waartoe hij zich verplicht rekende
was geen deel te nemen aan het toepassen van middelen, die ten doel
zouden hebben den Koning der Nederlanden door wapengeweld te dwingen tot onderteekening van de XXIV artikelen. Kort daarop had de
uitwisseling dier bekrachtigingen plaats. (De Bécourt, 351-352).
(62) Protokal van 26 Sept. 1831 .(Reeueil -de pièces diplomatiques II,
74) ; De Lannoy, Origines 286.
(63) De Lannoy, O'OigineB, 289.
(64) De Lannoy, Origines, 290.
(65) De Oostenrijksch-Bel.gische schuld werd door twee overeenkomsten 'in het leven geroeppen de eerre van 11 Oktober 1815, de andere van
5 Maart 1828 ; . tusschen de - Nederlanden en Oostenrijk gesloten, ten
einde ten laste van het Koninkrijk der Nederlanden de schulden te brenkgen, welke het Oostenrijksche huis in den loop der 18e eeuw als hypotheek genomen had op' zijn Belgische provincies, zonder dat die • staten
van die gewesten ze uitdrukkelijk hadden goedgekeurd, een omstandig,
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beid, waarom zij bij artikel 8 van het verdrag te Luneville uitgesloten
waren vaan diegene, welke Frankrijk te zijnen laste nam, . als tredende
in de rechten van Oostenrijk op België (De Bécourt, 319, nota),

(66) De 1Bécourt, 311-320.
.(67) Recueil die pièces diiplomatiques . II, 96, 108.
(68) De Lanuoy, Origines, ' 292, 293, nota.
:(69) Protokol van ►14 Oktober 1831 ; (Recueil de'pièces d!iplomati.ques,
II, 92-94) De Lannoy, Origines 288.
(70) De Bécourt, 323.
(71) Recueil de pièces dtplom,atiquesy. 1, 299..
(72) Bagot aan Lord Palmerston, 21 Okt. 1831 (Colenbrander, g!edrenkstukken X1;. Nr 184, b1. 238 vlg) ; — Palmerston aan Bagot„ 24 Okt. 1831
(Colenbrander, gedenkstukken:, X1 187, bil. 242 vlg). — Palmerston aan
Adair, 24 Okt. 1831 ►(op, cit. X1., Nr 188, b1. 243).
(73) De Bécour►t, 324-325.
(74) Nota van Van ;de Weyer, 14 Nov. 1831 .(Recueil d pièces c' L plomatiques I1, 139) De Lannoy, Origines, 2941
(75) Metternicb, Mémoires V, 146-147 ; De Lannoy, Origines 294.
(76) De Lannoy, Origines 294.
(77) Von Arneth, II, 127 ; De Lannoy, Origines 295.
(78) de Mey aan Verstolk, 22 Nov. '1830 (Colenbrander, gedenkstuk.
ken X4, Nr 288, bi. 38).
(79) Louis-Philippe aan Talleyrai4, .19 Nov. 1831 (Colenbrander, ge..
denkstukken X2, Nr 267, b1. 276)1 Dalberg aan - Tallcyrand, 21 Nov.
1831 (op. eit. X2, Nr 2619, ibl. 277) .
(80) . Juste, L& po1C1 Iet II, 127.
(81) Talleytand, Mémoires IV, 362 ;' Juste, Léopold I et II;, 134 en 483.
(82) Talleyrand, Mémoires IV, 263.
(83) Talleyrwnd, Mémoires IV, 384.
(84) . Juste, ! opold I et Légpolkl II, 132-133.
(85) Talieyrand -aan Périer, ' 2 Jan. 1832 (Colenbrander, gedenkstukken
X2, Nr 282, bi. 291) .
(86) Juste, Léopold I et II, 133.
(87) Juste, Lécp old I et II, 481.
(88) Ji te, Léopol;d I et II, 136.
(89) . Brief van Leopold I -aam Góblet, 18 December 1831. (Juste, Léyopold I et II, 488) .
.(90) Juste, Léopold I et Léopovd! II, 139.
(91) Juste, Léopold I et Léopold I1, 491.
(92) Juste, LéopolId I et Léopold II, 188.
(93) Talleyrand, Mémoires IV, 363 en 407 ;' Juste, Léopold I et Léa.
gold II 139-140.
-
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(94) De Bécourt, 362. Mocht de. Belgische' gevolmachtigde gedeel telij.
ka bekrachtigingen aannemen? Neen, zonder eenigen twijfel, tenzij
hij er toe gemachtigd was (De Bécourt, 352). Men had. te Brussel de
aanneming door Van de Weyerr van . de Rus►si;sche bekrachtiging gel-nakt,
en wellicht was :de eerste opwelling van het ministerie hem te ontslaan.
(De Bécourt, 356) .
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NOTA'S BIJ HOOFDSTUK AI'
(1) Juste, Léopold I iet Léopold II 0 15.. - vgl,. De Lannoy, Origines,
304: « Hij (Ta1l;eyra d) ontraadde te Parnjs het huwelijk van Leopold
m:et. Prinses Louise van Orleans, omdat men ~. pas verkozen Koning
sin zijn wankelenden toestand rngost laten, en ;dat het een fo it. was in
Bel^giié -een onoverkonieli jken zedelijken slagboom op te werpen ». « Men
haastte zich »., zegt Talleyranldi (mémoiries V, 4) « zeer eten onrechte
naar mijn meening, het huwelijk van Pritnoes Louisie van Qrie.ans met
Koning Leopold te sluiten.... Het is duidelijk, plat hert overhaaste sl1iten van dit huwelijk onze zaken kon bellesmneren, ddaor de eischen van
'de Belgische en Fransehe, omwentelingsgezinden te doen toenemen ».
(2) Juste, Leopold I et I gold. II. 502.
(3) Juste, Léopolid I et Léopoid II, 152.
(4) Juste, Léopoid I et Léopold II, 150 en 153.
(5) Ju$e, Léopold I et Léopold II, 169.
(6) Juste, Léopold I et Léopold II, 160.
(7) Lavallée, Histoftie des Francais V, 420 en 434.
(8) Juste, III, 194 ; vgl. De Potter, Souvenirs I, 259 : « Prins Lecpold
werd verfranscht dk on zijn huwelijk met ede dochter van Lowio-Phi.:lippe,.
(9) te Lannoy, Origines 297.
(10) Juste, Histooire de Bel.gique, III, 196 ; De Bécourt, 355-356.
,(111) de Lichtervelde,. Léopflld I, 104, 106.
x(12) Juste, Hiatoire de Belgique III., 196-197. .
(13) 'De Bécourt,. 359. In rechte, hoewel er een veí¼lrag tusrschexi
. België en. de Mogendheden (hestondd kon België geen aanspraak maken op onafhankclijkhei L - zoalmg dieze. door :den vroegeren bezitter hotwist werd ;- Wililom I had België nog niet herkend, alleen %een grondslag van scheiding aanvaard, en deze werd door België afgewezen,
,

-

-

door +dje Conferentie zelf prijs gegeven.

Met België rechtstreeks onderhandelen kwam neer op een herkenning
van dezen staat. Daarom wilde Willem van geen. Nedderlandsch-Helg!iache
onderhandelingen. weten - tenzij, door het aannemen van zijn voorstellen,
zijn rechten erkend. werdenu Daardoor kan men óordeelen over de steiedd
herhaalde aantijkin.g van « la mauvaise. foi irréduc.ti.b.le du rei. Guillaume » (A. De Ridder, Histrorire die la Be!lgilque contemporaine, 1, . 97).
Voortdurend was er slechten wi!l' van den kant der Belgen,, die deze echter zorgvuldig poogden den sehijn van recht te geven. Al even weinig
kan men, zooalis dezelfde schrijver het zooveel anderen nazegt, spreken van « La Hollan^de feignit alors de vouloir négocier ». (A. De Ridder,
Histoire de la Belgi,que contemporaine I, 96). Willem wilde wel onders
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handeleny doch op de b.asis, d'ie hij voorstelde,, en niet beginnen met
zijn voornaamste eischen prijs te geven, zooals het. geval zou geweeot
zijn ware het voorstel van Palmerstion als grondslag aanvaard. • De
Belgische historici hebben echter deze fabel noodtig om de houding van
België in 1838-9 goed -i te praten, en zoo heel spoedig zal dus de fabel
niet uitsterven!
(14) De Bécourt, 362-363.
Protokal Nr 64, van 10 Juni 1832 De ^3&court, 363.
(16) De Béeourt, 364-366.
(17) De Bécourtt, 364-,366.
(18) De Bécourt, 372.
(19) De Bécourt, 373.
(20) Bilag C van het protokol van 10 Juli 1832 ; De Bécourt, 374-375.
(21) De Bécourt, 386.
(22) Juste, ~te -de Mueleenaere, 47-48.
(23) hete, Histo.ire de Belgilque. 5 III, 198-199 ; De Bécourt, 368-391.
(24) Zie de brieven; van Morel aan Van Gobbelschrioyy r o.n. die van- 16
Sept. .1832 -(Colenbrander, gedenkstukken X5, Nr 104, bl. 139) "; Van
Asten aan Van Maaisen, 22 Sept. 1832 (op. cit. X4, Nr 107, bi.. 143).
(25) Juste, Histoire de Belgique, III, 200 en nota.
(26) . De Bécourt, 391.
(27) De Bécourt, 392.
(28) Jute, H,istoire de Belgique III, 201; De Bécourt^,' 392.
(29) Van de Weyer aan de Theux, 30 Maart 1838 (De Ridder, het.
dipt. du trait é de 1839, blo, 30).
(3O) De Bécourt, 393-395.
(31) Lavallée, • Htstelre des Francais V, 435.
(32) De Bécourt, 396-,397.
(33) de Lichtervelde, Leopold I, 1061 41.08.
(34) De Bécourt, 397-398 ; Juste, Histoire le Belgique III, 201.
(35) Justte, Histoire de Belgique III, 201.
(36) Juste, Histoire de Belgique III, 201.
(37) Lavallée, H:istoire des Franrais V, 413 en 434.
(38) « Le Messager de Gand » van 10 Oktober 1832 deelde mede, dat
tien mi.Hioen aan Chassé werd aangeboden, 'indien hij de Citadel overgaf.
(39) Van Marie aan Hofm,ann, 6 Okit.. 1832 (Colenbrt$ider, gedenk
stukken, X5,, Nr 1-14, blo. 149).
(40) Jaste, Hiistaire de Belgique I.II, 201.
(41) Talleyrand, Mémoikes► V, 9.
(42) Thilers aan Tall!eyrand, 11 Okt 1832 (Colenbrander, gedenkstukken X2, Nr 321, bi. 314-5)
(15)
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(43) De Broglie aan Talleynai4 12 Okt. 1832 (Colenbrander, g& enkstukken, X2, Nr 322,; bl. 315) .
(44) Men -leest in d'Haussonville, Histoire de la politique - exterieure
du gouvernement frrangais (1830-1848), I., 25, dat het officieel besluit,
om de citadel van, Antwerpen te belegeren,; daar het kabinet op 11 Okt.
genomen werd vó6r het de zekerheid had van de toestemming van
Engeland..
(46) . Juste, Histoi-re de Beeig qne . III y 202 ; Van Zuylen aan Van der
Hoóp, 2 Nov, 1832 (Colenbrander, gedenkstukken X5, Ni 121, bi. 156) ;
Van Marie aan Hofm,ann," 3 Nov. 1832 (op. cit. X5, Nr 122, bl. 156).

(46) Talileyraud, Mémoires V, 19-; cfr. de uitlatingen van Land Durham (Van Gobbe►lschrny aan die Mey, 9 Okt. 1832, bij Colenbrander, gedenkstukken X5 Nr 117, bl. 151) .
(47) Juste, Histoire de Belgique, III, 209 ;' Recueii:l de pièces dipiom-atiques II1, 279 ; Van Zuylen aan ► Van der Hoop, 27 Okt. 1832 (Colen.
brander, gedenkstukken X5, Nr .120, bl. t155).
(48) Talleyrand, Mémoires V, 38.
. (49) Talleyrand, Mémoires V., 39.
(50) Juste, Histoire de' Belgique III, 210, Ancillon aan Maltzan, 27
Okt. 1832 (Colenbrtnder, gedenkstukken X3, bl. 84., Nr 59).
(51) ede Rigny aan Ducrest die Villeneuve, 26 Okt. 1832 (Colenbrander,
gedenkstukken X2, Nr 330, bl. 323)1. .
(52) Recuel1 III, 320 ; Van Zuylen aan Van dier Hoop, 13 Nov!. x1832
(Colenbrander, -gedenkstukken X5, Nr 124, bl. 158) .
(53) Taileyrand aan de Broglie, 1 Dec. 1832 . (Colenbrander, gedenkstukkexi, X2, Nr 342, bl. 333) .
(54) Talleyrand aan -de Broglie, 31 Okt. 1832 (Colenbrander, geddenkatukkem - X2, Nr 335, bl:. 327).
(55) De tusschenkomst van Frankrijk was sinds lang voorzien,. Als
bewijs diene wat wij lozen ion Le Me sager de Gand van 20 Juni 1832:
-« Volgens berichten uit Brussel deelit het Handelsblad; mede, dat 26.000
Franecben België zullen 1innenrukkeny om de 'Belgen te helpen de
Hollanders uit hun gebied te verdrijven ; dat Frankrijk de kosten zal
voorschieten, welke de tus^chenkomst met zich brengen zal ; maar dat
België de uitgegeven sommen terug betalen zal! ».
(56) Juste, Hist, de Bel'gique, III, 210-211 en nota ; «Nothomb, Essaai 278.
Toen Frankrijk, tijdens den Tienidaagschen veldtocht, uitgenoodigd
werd België ter hulp te komen, was er geene voorafgaandélijke óvereenkomst betreffende de on.kastten gesloten. In September 1831 antwoorddle die fransche « Inten,dance » op de ingediende klachten dat de
leveringen -aan het frnaneche leger gedaan tijdens zijn tu schenkomst
,
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.in B e^Lglië, *door België moesten betaald. worden. De ' on ►derhand±el7n►gen
voor • de tweede tuss^chen-komst (1832) leidden niet tot overeenstemming
in zake onkosten, doch men► wilde k aaarom' den franschen .aanval tegen
Antwerpen niet uitstellen. Wel 'vroeg ede & elgische regeering ee't buitengewoon crediet van 850.000 fr^ aan, om de Belgen, di1e in 1831 waren.
geleverd haddenaan het fransche leger, te etalen doch dit crediet
werd slechts ten titel van voorschot ,aangeviiaagd, en op 23 Maart 1833
verklaarde -gen, Goblet in die Kamers duit Frankrijk alleen: de kosten.
van beikk' tochten dragen, moest « car ces deux exceptaibns ont été le
résultat + ie condtiltions on^éreuses i ►mposées •à 1n Belgique danst l'inté'rêt
de la France ». In April 1834 eischte België van het fransche ministerie
van oorlog 250.000 fr. voor leveringen gedaan in 1832. De Franschman,
gen Evain, was: toen belgisch minister van oorlog en om diens positie
niet in gevaar te brengen, b'e`aarde Frankrijk. De fransche vraag- tot.
voldoen der « frais de protectri.on » we^r^d vernieuwd in 1835 en minister De Muel'enàere 'erkende het goede ;recht van Frankrijk, doch heweerde dat Nederland ' ieze onkosten moest veilg& eden'. « Eniin. le minist re, de la gaerre aldir.essa lIe 17 janWer 1837 au dép+artem , le montapt de la sornn e quiz, dans son opinion était - due par. ] a Belgique ;
i; y comprenait -non seulement les frais de mQbiiisation de l'armée .du
Nord., mais aussi les fraais d'ent:reitien des priesonni^ers holland-ais ; .1e
total était de 15294.530. ,fr. 90 ct. ». (Not relati.!ve aux .sommes dies
par. la Belgique à la France pour les expéldhitiaons de 1831 et 1832 ; Arehives de la Cour odes t entes k1e Frianee• :. cfr. Buffin, Mémoires II, 583).
Verrechtvaai^diging van dezen eisch, de Broglie aan Talleyr,andi, 27 Nov;
1832 (Colenbrander, gedenkstukken X2, Nr 340, bl., 332). .
(57) Over deze onrleshandielingen, zie & correspondentie bij Colenbrander, gedenkstukken,, X3, bl. 85 en vlg: -, cfr. Van Marie aan Hofmann,15
en 16 Nov. 1032 (op.. cit. X5,. Nrs 125 en 126,, bl. 158-(9)..
(.58) - Bosscha, Neerlands helddndaden IV, 592 ; Juste, Histoi ree de Belgique III, 211.
(59) Bosscha, Neerlandd heldendaden IV, 584.
(60) Van, Zuylen -aan Van- ,der Hoop., 23 Nov. 1832 (Colenbrander, gedenkatukken X5, Nr 128, bl. 1159) .
,(61) Messager de Goed, 23 Okt..1832.
.(62) Messager de Gankl;, 20 Okt. 1834 Volgens Le Messager de, Gand, 27
Nov. • 1832, was heit kabinet van oorlog geheel samengestelf uit Fr.anschen, en Levae zou in ' de' kamerzirtiing van 25 Nov. geklaagd - hebben over ede benoeming van vreemdelingen tot burgerlijke ambten.
(63) Messager de Gand, 20 Okt. 1832. Volgens Le Mes ager de ' Gand
van 5 Nov. 1832 waren ex op veertig officieren van den Staf 30 Fran,
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schen, 6 Polen en 4 Belgen ; vgl. Lynx; 27 Okt. 1832 De Richemont 232.
(64) 'Bulletin officiel, V, (1832) bl. 166, Nr 94.
(65) Messager de Gand y 8 Sept. 1832.
(66) Messager de Gand, 24 Sept., 7, 17 en 27 Okt. 1832.
(ii7) Koninklijk bes-luit van; 20. Oktober 1832 (Messager de Gand, 2
Desem+bèr ;132).
(68) Messager de Gand, 25 December 1832.
(69) Meaager de Gandi, 23 Okt, 1832: « In alle geval schijn het ons
toe, dat onze buren een te hoogen toon ► .aansl!aan...: maar laat ze ons
leger belasteren, zooals inten zien zal ut de aanhalingen uit ' de • Parijsche d-agbiiaden, die wij hieronder afschrijven ; laat ze twijfelen aan
den moerdl van onze dapperen ; l aatt ze veronderate ►ilen, dat d e Belgen
niest alleen van geen nut zullen zijn in het oageeblik van - liet gevaar,
maar bovendien in staart, om wanorde in cle gelederen ieler Fransche bataljons te brengen, indien men het waagde ze als hulptroepen te gebruiken ; • dit is een aanxnatiging;, waartegen elke echte Belg in verzet komt ; maar het cie eens handelwijze, door het gedrag dier regeering
gewettigd, toen zij onze onmacht erkende en Fransche officieren beriep,.
om onze soldaten te coanmax^xkenen, alaaf de Belgen geboren waren om
aan vreemdelingen te gehoorzamen. Na de natie zóó verlaagd) te hebben,
bleef er niets over dan ze te verkogpen. Mieschienn zal hit eens blijken,
hoe wij verraden zijn.... Wet er . echter van dien kant van onze bescbermere en dierbare vrienden de Franschen ook geschiedlelie, wij zullen niet
onverhoeds overvallen worden ; wij weten vooruit waarop wij voorbereid
moeten zijn ;. de dagbladen. • van Parijs hebben! zorg -gedragen ons te>
berichten, dart adie ontworpen krijgsverrichtingen alleen zullen plaats
hebben in het; belang van FrankriJk ; ldlaat het Fransche leger niet ge-.
.roepen is, om zijn bloed te storten voor dien vreemdeling, en dat de
regeering, die de gevaren zal trotseereu, ook de vruchten van haar
moed 'en haar handigheid moet plukken ».
(?0) Messager de . Gará& 15 December 1832.
(71). Vgl. Courriier Beige : « Dat leger zou in het vervolg! misschien
wel' als beweegreden kunnen dienen om `dien Belgen te nopen -het ui.
sterste toe te staan ». «. Heel mooi, Heeren beschermers van de Em.ancipation„ gij haast u werkelijk teveel, om het masker -af te werpen,
• :gij laat anus te spoedig zien, wat er in uwe bedoelingen schuilt ». (zie
.Messager de Gand, 21 Oktober 1832) .
(72) Juste, Histtoire de BBe-lgi.que I.IL, 220.
-

.

,

-

,

.(73) Bosscha, Heldendaden, IV, 592.
(74) Juste, Van de Weyer, T1, 24.
(75) In eesi order van 15 November had de Franschman Baron Evain,
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minister van Oorlog "van België o.a, gezegd : « Het halstarrig weigeren
van Nederland om zijn t.noepen terug te t-rekken over de grenzen, die
de verdragen het hebben aangewezen, was een voortdhiren4e daad van
vi;jandielijkheild itegen^over de groote Mogendheden van Europa ». Sir
Robert - Adair, . vertegenwoordiger vaan EngelJand te Brussel, teeekende
verzet aan tegen -deze uitdrukking, die bij den tegenwoondigen staat
dier onderhandelingen den Koning, zijn meester, in oorlogstoestand met
Holland konden brengen. Graaf de Latoux-Maubourg verklaarde, dat
hij geheel die gevoelens van Sir Robert Adazr &gilde ten opzichte . van
de woorden, die het karakter van de daad, door het Fransche leger
volbracht, miskenden, -en dat hij insgelijks verzet aantelekende tegen
elke uitdrukking, -die bij den tegenwoordigen staat dir onderhanddelingen, van dien aard was, dat zij het denkbeeld zou geven dist Frankrijk
oorlog tegen Nederland voerde. (Jute, Histoire die Belgique III, 213 en
nota ; Messager de Gar4: 22 Nov. 1832) .
(76) Bosscha, Neerlands heldendaden, III, 75I-753 ; vlg. De Rlchemont
80, 83 en 87 ; Messager de Gand, 3 en 4 Dec. 1832, nl. db beoordeling
van de opeisching, achttien uur na het oipemen van de aanvalswerken.'
(77) Juste, Hietoire de Relgi-quey III, 214.
(78) Bosscha, Neerlands heldendaden, I.II, 763.
(79) Bosscha, Neerlandds hehiend'adien, III, 757. vgl. Messager' de Gand,
10 Dec. 1832: « Sedert ees ge dagen zingen onze •grootsprekers epen
toontje lager ;, het heet nu niet meer, zooais de Gourrier in ernst beweerde, dat de citadel,. den 29 aangevallen, den 30 stormenderhand ge
nomen zou worden ; het zijn nu niet meen lafaard - barharem, ellendige
Hollanders, die de citadel bezet , houden, het. is een garnizoen, dat zich
dapper verdedigt ; het zijn nu niet meer gedemoraliseerde, vreesachtige soldaten, die aan het muiten slaan als zij geen spek _ krijgen, nu
men gezien heeft met weleken moe ja met welke woede zij bij, 'die' uitvallen en op de wallen vechten ».
(80) Bosscha, Neerl'and heldendaden III, 758 ; vg11l. - Messager de Gand,
3 December 11832: « Kolonel Buzen heeft op den toren van de hoofdkerk borden opgesteld, die seinen wisselen met het leger. in. Vlaanderen en dat bij Lier »,
(81) Bosschap, Neerl.anldls helderxd ad,en, III 759-161.
(82) Bosscha, Neerlands heldendaden, II1, 762-766
(83) Zoo oordeelt onder anderen de schrijver van de . Relation Som
meire in eden ' franschen . Spectateur Militaire, 83e aflevering, ook afzonder) i jk uitgegeven. , (Parijs 1833) .
(84) Bospcha, Neeriands- heldendaden,i III, 767-768.
(85) Bosscha, Neerianids heldendaden, III, 775.
-

-

-
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(86) De Richemont, 153. vgl.'. Messager de Gand, 12 Dec. 1832 : « De
mortier van 1000 pond is nog.... in de gieterij van Luik. De Koning
persoonlijk staat er op, zegt men g dat die- ontzaglijke vuurmond gebruikt zal worden....
Mes alter de Gand!, 1.5 Dec. 1832: « Het groo.
'te kanon van Genrt (Dulle Griet) zal tegelijkertijd te Antwerpen aankomen als, de• mortier van 500 kilo. Met dit krijgtstuig en het keukengereedschap van het hof, zuilen ede muren vallen als die van Jericho ».
Messager de Gand,, 17 Dec. 1832: « Antwerpen, 15 Dec. Zooeven verneemt men, dat die veelbesproken mortier is aangekomen ; onge,twijnee zullen we nu spoedig kunnen oordeelen over zijne uitwerking ». Moniteur Beige : « Antwerpen 21 Dec., 10 uur. De eerste bom, door den
grooten mortier geworpen, is middJeri in het bastion Nv -1 waaroip zij
gericht was,, neergekomen ; de tweede is in here vaart ontploft, zeker
ten gevolge van -een gebrek haan d'en kruitloop ».Union belge n 21 Dec.1832:
« Men heeft - er vang afgezien dien grooten mortier te gebruiken uit
vrees voor ongelukken ».. Courrier Beige : « Berchem, 21 Dec. De groote mortier van 1000 pond is geheel in orka e opgesteld ; op aansporing
van Koning Leopold, zal men hem gebruiken, vandaag nog, alleen als
proef .... Vele Belgische officieren waren bij die proef aanwezig ». Deze
berichten zijn overgenomen uit den Messager 24 Dec. 1832. Messager de
Gand, 2 Januari 1832: « Generaal Chessé vroeg aan Generaal de Rumigni, waarnam Maarochalk Gérad, terwijl hij zulke aanzienlijke krachten
tot zijn: dienst had; op heit eind van het beleg gemeend had-, gebruikt
te moeten .maken. van den grooten mnrtA'er van Luik. 'Ge er.►aal de Ru migmi vergenoegde' zich, met t-ot veruutachukli-ging van zijn chef te antwoorden, dat hij er alleen gebruik van :gemaakt• had,, om. - Koning - Leoti
gold -genoegen te doen >'.
(87) Bosscha, Neerl^anids helkilendiaden III, 777.
(88) • Justé, Histairre de Belgique, III, 214-215.
(89) Jite, Hiatoire - de Belgique, III, 215.
(90) De Richemont, 113.
(91) . Zie Mager de Gand, 15 Dec. 1832. vgl. Juste, Histoire de Belgique, III, 214 : « Generaal Qassé bestuurde van uit de kazemat, - waaraan hij door zijn lichamelijke zwakheden gekluisterd was, de verdedi"ging met buitengewone krachtd^aidigheid. Hij en de soldaten onder zijn
bevelen vendedLgden rtot het alleruiterste de Hollandache vlag, die op
de waggelende muren van de citadel van Antwerpen wapperde ». Een
der officieren van het belegeringsleger dirukte zijn meening aangaann.'de den moed van het bezettiingekarps op deze wijze uit: « Nous vous
croyons tous odes diables » (Bosscha, Neerlands heldendaden, III, 759,
Diota)t. liet is algemeen erken& dat de werking van het geschut der
.

'3'

Citadel onovertr .baaar geweest is in juistheid-. Deze bijzonderheid is niet
ontgaan aan de aandacht van (een bekwaam .artillerie-officier biij het -Engelsche zeewezen, die ged ren& de beschieting bij • het Fransche . leger

wao, om den gang der elegering gade te slaan, en zijne opmerkingen
.

.e ft medegedeeld in Nr 54 van « The Unitedr Service Journal » (May
1833) (Bosscha, Neerpen b helidlend&1en, III., 769, - nota) — vgl. Van Zuylen aan Van der Hoop 11 Dec. 1832 (Colenbrander, gedenkstukken X5,
Nr 131, bl. 183).
(92) Bosscha, Neerlands heldendiaden, III, 780L-7821
(93) Messager de Gand, 4. Jan. 1833 ; « Het zijn de burgerwachten uit
Henegouwen, die de citadel van Antwerpen in bezit hebben genomen.
Twee bor4ërd vijftig man maken er nu de bezetting of )iever de wacht
van uit ».
(94) Suste, Histoire de Belgi.que, III, 215. Evenwel gebruikte het - Fransche leger, (dat slechte zes dagen noodgig had om door België te trekken,
en zich voor Antwerpen te legeren., veel meer ti jc, om naar Frankrijk
terug te keeren. Zie o.a. Messager de Gand, 9 jan. 1833, over de verlenging van het verblijf der fransche troepen in België.; Messager de Gand,
16 Februari 1833: « Men meldt uit Doornik (14 Februari) : Eenige .
soldaten en kruitwagens v.an 't Fransche leger zijn door die stad getrokken op weg naar Rijsse ». Mesaager, 26 Febr. 1.833: « Heit laatste . gedeelte van het groote reservekamp van het noorderleger, dat te. Room.
gevestigd was, is deze week ingescheept om maar Frankrijk terug te
keeren ». De Messager de Gand, 21 Maart 1833 meldde hit vertrek van
het Fransche krijg!smaterwaal, dat nog in België was.
(95) A. De Ridder, Histoire de la Belgique contemporaine I, 98.
(96) Industrie, aangehaald in Messager dle Gand, 29 Dec. 1832.
(97) Van Zuylen -aan Varn, dier Hoop, 4 Jan. 1833 (Colenbrander, gedenkstukken, X5, Nr 138, b1. 169) ; vgl. op. cit. X2, 339 , en X3, 311 ; nota van de engel^che zaakg+elastl'gkde •erntngham► (op. cit. X2, 341) .
(98) Verstolk aan Van Zuylen, 5 Jan. 1833 (Colenbrander, ged:enkstukken X5, Nr 139, bl. 169) ; ; Recueil III, 177.
: (99) Talleyrandc aan de Broglpi.e, 10, 24 en 30 Dec. 1832 (Colenbrander,
gedenkstukken, X2 s Nrs 345, 348, 349, bl: 335, 338 vlg) ; de Broglie
aan. Talieyrai4 15 Dec. 1832 (op. cit. X2, Nr 346, bi. 336) ; Louis-Philippe aan e de Bilogli , 9 Jan. 1833 (op. cis. X2, Nr 353, bi,. 340) ; Verstolk aan den Koning, 18 Jan. 1833 (op. cit. X5, Nr 145 y bil. 175) ; Papers II, 183. .
(190) Verstolk aan en Koning, 4 Febr 1833 (Colenbrander, gedenkstukken Xfi, Nr 152 hl. 187) ; Verstolk aan Vaal Zuylen, 7 en 8 febr. (op.
city Xi, Nrs 153 en 164, bl. 189) ; Papers II, 196, 197 , 204 v11g,.
-

-
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(101) Van Zuylen raaMd^1e zelf aan hem te vervangen (Van Zuylen aan
Van der Hoop., 26 Febr. 1833 bij Colenbrander, gedenksltukken X5, Nr
162, bl. 206).
,
.
(102) Papers II, 228.
(103) Papers 11, 240.
(104) De Bécourt, 403-409 ; ida Mey - man Verstolk,. 5 Mei. 1833. (op. cit.
X5, Nr 186, bl. 254) ; Verstolk aan dn Koning, 5 Mei 1833 (op.. cit. X5,
Nr 18q, bi. 256).
(105) De Ridder, Hiisgtóire diplomati-gne dna. traité - de 1839, 12-13. Instrux Lies aan de Ho11andische gevolm,ach.td,gden Vers olk en Dedel., 27
Juni 1833 (Colenbrander, gedlenkstukken X5, Nr 193 5 bli. 268) ; '.de verslagen van Verstolk en Dedel aan Van Zuylen, tijdelijk minister . vaan
buitenl andsche zaken . (Colenbrander, gedenkstukken X5, beginnenid Nr
t196, bl. '274),, ten van Deel ;aan van Zuylen, later ' ►aan Verstolk (laatste:
Verstolk aan De^1 1, 29 Nov. 1833, op. ciLt. X5 Nr 240) .
(106) . Juste, . Histoire de Belgique III., 225 ; Talleyriar d, Mémoires .V,
196-7, 328, 330 ,• Verstolk en Dedel aan Van Zuylen 19-20 Julio: 1833 '(Celenbrander, gedenkstukken X5, Nr 198, bl.. 289) ; 23 Juli .1833 (op. cit.
X5, Nr 199, bl. 295) .
(107) De Ridder, Hist. diplom. ,13 ; De Conferentie was reeds « sine ►
die » uitgesteld den 24 Oogst. (Vexsto ►lk en Dedel aan Van Zuylen,' 25
Aug. 1833, bij Colenbran4er, gedenkstukken X5, Nr 211, bl. $56), en
Verstolk vertrok klen 15 Sept naar dien Haag - (pop. cit. X5, bl. 374) .
(1.08) Verstolk en Dedel aan Van Zuylen 30-31 Ju11 1833 (Colenbrtwider, gactenkstukken X5, Nr 201, bl. 309-310) ; 13 Aug. 1833 (op. alt. X5,
Nr 205„ bi, 332 1g). 19 Aug 1833 (op. cit. X5, Nr 208, b1. 344) . Verstoik en Deidiei -aan Van Zuylen, 25 Augustus 1833 (Colenbrander, gedenistïuken X5, Nr 211, bl. 356) ; Van Zuylen en Verstolk, 16 Jan. 1835
(cp. ciit. X5, Nr 269, bi, 569),
,

,
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NOTA'S BIJ HOOFDSTUK XII
(1) ..... 5) Bonn garnison de Wallons à,.~ tre. à Gand oí1 Pon
conspire et ,do isanrt ipartis des dépi.ités pour La Haye afin de klemander
na mi Guiflau-m.e s'il appuyerariit d'une force wilitaire 1a résistancedes
Gantoi au gouvernëmeat provti.soire et . au Congrès.
......14)Preaser l'organisatioai Idies régiments d'i:nfantterie et de cav.aller►ie à Gand. peet chose urgente surtoust à Gaald , et puur Gaand, i1
faut que les ,soldiarts nfaienit pas une• pl:ai.nite é, faire.... (Buf$n, Mémoires e4 d cume►ntte IIS 543'545)
(2). Huyttens, Congrès national,, III, 57.
(3) Huyttens, Congrès nationa1, III, 95 ; zie ook hoorfdlstuk L
(4) Omaalius Thierry in de Staten-generaal (Noordziek, verslag der
banidélringen van die Staten-.generaal 1829-1830 bh 128a).
(5) Surlet de Ohoki.e►r (Noordziek, Handelingen. 205-a).
(6) Bull,eti^n dies arrêtés ét artes du gouvernement provisoire de ')a
Belgique, Nrr 5, 10 Okt. 1830.
(7) Bulletin des -arrêtés, Nr 13, 26 Oct.
(8) Aan.geliaaki bij Prayon-Van Zuylen, Belgische taalwe►ttenu, Ï23;
P. Hamelius, le mouvement flamand, 63.
(9) Ine. gouverrnemenit. prosoe,.
Consildlrant que 1e priancippe déjà . prociamé' de la libert da langage
eniporte pour claque citoyen la faculté de se servir ,die Pidi8me qui
convient le mieux à ses intérête ou i sea liabitudes ; • et voulant r6.
gulariser 1'exerciice kie cette faculté pour la ' mettre en harmonie avec
le service des adminiistrratione gén^érrales et. kies ►tribunaux ; considérant
d'autre part que les langues flamande et allemande, en usage . parmi
les habita tg de certaines localités,t vRariedt. de province k. province,
et queil-queforis de d^istrict district, die sorte, qu'il seraikt, ilmpossible
de publier un texte officiel die luis et arrêtés en Iángge flam ansde egt
allemande ;
Arrête :
Art. 1. -- Le bulletin. officiel des bis et -artes du. gouvernement sera
publié en francatsl
Art. 2. -- Dans hee 1proviinces ons la ianlgue flamande ou allem-ane
est en usage para i les habitants, Ieo gouverneurs publieront dans leur
Mémorial Ajcbminist'ratif unie traduction - flamen die ou arllem-andie des lafs
et actes du gouvernement qui seraient .appliciables à toute la Belgique,
et des actes particuliere qui ne conoerneraient que %leur province.
Art. 3. — Cette tradaction sera publiée dans le plus piroocbiain numéro
-

-
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du Mémortal AdminiastratiE, 'et, s'il1 y .a urgence, elle le sera dans uh
numéro spéci,alement destiné à eet effe.
Art. 4. — Les publications par affiches Ieront également accompagnées d'une traductión en langzee $amande ou aflenian le, suivant les localit.
Art. 5. -- Lis citoyens, dans leurs r apports ,avec 1'aldministrat:ion,
sont autorris^s à se servir indfférenlmernt de la ' 1(angue' .francaise, flamande ou a1lemamdé.
Art. 6. -- I.1 en sera de mêmie kans leur rapports avec les tribunaux ou
1►es officiers ' du pigrqueit, pourivu que lla langue. dxnit ils veulent faire
usage soit Bomprise es juges et des avocatts plaidants en matière eivii1e ; et en matiièxe penale, des juges, du ministère publi4c et de leur
deur.
.
Art. 7. — - Le consefi de l'intéri^eur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le :15 novem,bre 1830.
Las ;meetbres du. comité tentral:
(signé) Oomte Felix de MércXJe e Ch. Rogier, A. Gendebietn.
Par ordonnance : Le Secrétaire, (signé) J. Van dier Linden.
,

,

(10) « Les premiers principes ddune bonne - adi Inistration . somt bases
sur l'emplo►i exclusif 1'une langue, et ii eist évident que la seule langue
des B►elges duit -être le Frangais. Pour arriver à ce .r uÍ~tat, i1 est nécessaire que toutes les fonctioes ci^viles ot militaires soient confiées
à dis Wallons et à dies Luxembourggeois ; d1ec cette m-anière, lesFlamands,
-

privés temporairement leis avaritages attachés à ces emplois, seront
conrtraints d',apprendre 1e francaris et 1'on détrui.ra ainsi pen à pen
l'élémenit germanique en. Belgigne ». .
Deze brief werd voor het eerst voorgebracht donor F. Gérard in een
voordracht over Vlaamsche taahiechtenn en de midde1ieeuwen, gehouden voor het Vlaamsch Verbond te Gent (27 Maart 1866). (Verslag
'in Beurzencaurant, 29-31 Maarten Vrije, Woord van Antwerpen, 31
. Maart en ? Mei 1866) . Vleeschouwer drukte de brief over int Reinaert
de' Vos (14 October 1866X Vermits Rogier stierf int 1886 en, Raikem in
18.76, k rnx en zij gemakkelijk en Vleeschouwer en Gérard tegenspreken,
zooals Rogier .de Journal de Bruxelles in 1856 had tegengesproken. Dit
werd echter niet gedaan ; niets werd tegen de authenticiteit van . dit
schrijven aan.-gevoerd* L. Willems onderzocht de waarde van dit stuk
in Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vl. Academie (Juli-Aug. 1902,
bl. ' 53), en betwist de echtheid niets doch kent het stuk toe aan Gendebisen. Zijn argumenten Igijn echter zeer weinig overtuigend voor dit
laatste.
-
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(11) Huyttens, Cong°rès Natrional I, 332 ; vlg. Hamélius, le mouve•
ment flaman 63-66 ; Prayon Van Zuylen, Belgische taalwetten 122-139.
(12) Claeys, Mémorial de la ville de Gand, 541.
(13) Claeys, Mffinoi iaat de la Viiie de Gandj 533, 536, 540-2, 544.
(14) 'Destanberg, Gent se^lJert 1831, bi. 13, 14, 18, 19.
(15) Destanberg, Gent sedert 1831, bl. 22,. 25, 26^
(16) Destanberg, Gent sedert . 1831, bl. 31-32.
.(17) Destanberg, Gent sedert 1831, b1: 39, 41 ; . %Claeys, mémorial 540-2,
544.
(18) Brief van een onbeken►dde, bij Colenbrander, gedenkstukken X3,
Nr 347, bl. 466- 46?.
(19) Schets van mijn advies, (Oolenbrander, geienkstukken, X5, Nr 333
bl. 386) .
(20) Morel -aan Van Gobbelschroy, 11 - Sept. 1832 (Colenbrander, ged 4enk,
stukken X5, Nr X101., bl. 134) !; 19 Dec. 1832 (op, cit. X5, Nr 132, bl. 163)
7 Jan. 1833 (op. clN X5, Nr. 141, hl. 173)
(21)
Tij&ens den aanval, der Hollanders, zoo-als met Augustus gebeur.
de, hasd&n zij moeten 'itngriijpen doch bileven werkeloos.
(22) de la Sarnaz aan Eenens, 8 Nov. 1831 (Colenbrander, gedenkstukken, X4, Nr 563,, bl. 597) .
.
(23) Morel aan Van Gohbelachroy, 24 JuB 1832 ,(Colenbrander, .gedenkstukkene X5, Nr 82, bl¢ 98) .
(24) Morel aan Van Gobbelschroy, 17 Juli , 1832 (Colenbrander, . geid,enkettikken X5,. Nr 78, bl. 26). •Cockerill was oogenschijnlijk . in, het bui
tenlandS. Morel vraagt later, .dart men van wilt den Haag zijn terugk er
beepoedige (Mortel aan Van G►abbel~y, 24 Juli 1832 ;. zie op. ct. X3,
Nr 82, bl. 100) .
(25) Deze schreef bi jv. : « Ik wil Z. M. als Belg en niet al Hollander
dienen, of liever ik wil een Nederlander zijn en blijven ». (Wiilenns aan
Van Maanen, 10 Febr. 1832, bij Colenbrander, gedenkstukken X5, Nr 26,
bl. 32) .
(26). Hanssens, Situatien politique die Bruxelles, Sept. 1831 (Celenbrander, gelde nkstukke n X4, Nr. 530, 9 bl. 570) .
(27) • Van Gobbelschroy aan de Mey,. 5 Juli 1831 (Colenbrander, gedenkstukken4 X4,, Nr 476, bl. 525) .
(28) R sumé des nouvellep apportées por M. De Bruyne, 9 Oct. 1831,
(Colenbrander, god.-enkstukken, X4, Nr 536, bl. 574) ; Morel aan de Mey,
15 Oct. 1831 ' (op. cit. X4,. Nr. 542, bl. 578) .
(29) bedoeld- is de Koning.
(30) Hofmann aan Morrel, 8 Mei 1831 (Colenbraidër, gedenkstukken
X4, Nr 447, bi. 503) .
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(31) ' Morsel aan Hofmann, 29 Oct. 1831 (Colenbrander, gedenkstukken,.,
X4, Nr 553, M. 587). •
(32) Verstolk aan den Koning, 21 Nov.. 1831 (Colenbrander, gedenk-•
stukken X4, Nr 568, bl. 602).
(33) de Lichtervelile, Leopold 1, 100.
(34) • Moniteur beige, 3 Oct. 1831.
(35) de Lichtervelde, Leopolld I, XI00.
(36) - de • Lichtervelde, Leopold! 1, 85 ; de capacitatre kiezers eerst door
het Vomloopig Bewinld .aanvaardt hadden hun kiesrecht verloren (op.
dit. 76) ; adie kiezers van den buiten, vijandig gesteld tegenover Oranje,
ten gevolge van d e werking der geestelijkheid, vormden de reerd'er-.
heid vaan het nieuwe kiezerskorps. (D estanberg, Gent sedert 1831, b1.41) b
Bovendien bevestigde die Regentie van Gent dat overal grof bedrog wao
gepleegd (Cl-aeys, mémorial de la virllie d Gand, 541-542).
(37) Moniteur beige, 14, 15 en 16 oct. 1831.
(38) ef r. Monteur beige, 25 oct. 1831.
(39) « Le g nér.al, commandant ►dom forces actives et les forteresses
dans les deux Flandreis, portmm à la connaiasance des habitants .qu'il a
jugé nécessaixie de dléclarer la ville die Gand en état e siège, é ddater
de ce moment
A eet effett et d'.après ia lol du 24 décembre 181.1, un conseil die guerre permanent sera installé irnm&1 atement à la citadelle. de GankL
Somt justici,ables de ce conseil, dornt les '-arrêts sont sans appel, les es.
pions, les embaucheurs, les provocateurs à la révolte ou au mépris de
l'autorité établii,e les fabricaateu-ra ie nouvellles al,arm)antee,les auteurs
d'écrits incendiaires, etc., etc.
Les tribunaux civils continueront à exercer leurs pouvoirs en matière
de diélits ordintaires pour ►autant que ces délits nrauraient aucun rappport avec eeux ci-dleesus mentionn,s.
Par suite de is mise en état de siège tous resisembiemea ts au dessus
de dix personnes sont défiendus ; les réuniions secrétes somt i,nterdites.
Des reglements de . poliice extraordinaires seront affiches ultér. ieurement, et on sera tenu de s'y conformer etrictem.ent.
Au Quartier. Général à Gankli, ie 21 octobre 1831, dix heures du soir:
Le g~ral commandran►t les forceis -actives et les forteresse des deur.
Flandres.
(s) Niellon.
.

-

(Bulletin orfficiel 1832 t4 V, p. 106, No 94) .
(40) Bulletin offic iel 1832,. tenue V, p.. X106, No 94, De staat van beleg
werd eerst op 3 Maart 1833 opgeheven. cfr. Claeys, Mémorial de la ville
de Gand, 526.
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(41) Messager de Gax , 27-1-1832. Zie oorspronkelijke tekst . afgeK rukt
in Jong Dietcc.hland, 3e jaargang, NT 16, 19 April 1929, bl. 242 vlg.
(42)
Bulletin officiel, 1832 tM V, bl. 95.
(43) Lynx, 26 October 1831.
(44) Laroière, 83 : «. Guérette, né à Liège, chef d°escadranr dans. 1'armée frans aise. Admis à la retraite le 10 jujUl:et 1810 ; admis le 10 mai
1831 au servioee adie. lia 'Beigique^, il fut no-mmé commandant de pl.ace fá:.
Anvers ».
.
(45) Moniteur beige, 18 Juni 1831.
(46) Monibeur belIge, 19 Juni 1831. « Ch. Rogier -nraccepte le gouvernement d°Anvers qu'à, con i tion de conserver -le: grade de colonel ».
(47) cfrr. Messager dk Gand 6 Jans 1832.
.
(48) Moniteur beige, 24 Nov. 1831 ; cf r. Emancipation, 2g Nov. 1831.
(49) Morel aan Hofmann, 29 Oct. 1831. (Colenbrander, geenkstukken
X4, Nr 5533 bi. 587» Grégoire ,aan Van Doornti 29 Oct, 1831 (op. cit. X4,
Nr 564, hl. 588) ; BrIerf laan de key, 1-2 Nov. 1831 (op. cit;;. X4,
Nr 557, bl. 690) ;g Grfégoire aan Vare DogrinM, 7 Nov, 1831. (opa, cit,. X4,
Nr 561, bl. 593), en 9 Nov. 1831 (op.. ciít,. X4, • Nr 564, blo 598).
(50) Zoo had' Morel de Orangisten gedoop1
(51) de Mey aan Morel, 4 Nov. 1831 (Colenbrander, g^eidenkstukken X4,
Nr 559, -bl, 592),
(52) bijv. Bergm.ann aan Van Maan-en, 23 Nov. 183;1 (Colenbrander,
gedenkstukken X4, Nr 570, bl. 608) .
(53) Grégoire aan Van Doorn„ 9 Nov. 1831 (Colenbrander, g mkstu.kken; X4, Nr 564y 14 599) ; Morel aan d e Mey, 7 Dec. 1831 (op.. cit. X4,.
Nr 577, blo 614) .
(54) Berganann aan Van Maanent' 23 Nov. -1831 (Colenbrander, gedenkstukken X4., Nr 1570 bl,a 608).
(55) Bergmann aan Van Maanyen, 28 Dec. • 1831. (Colenbrander, gedenkstukken X5, Nr 7, bil. 4),
(5 6) Destahb erg, Gent sedert 183-1, bl. 33.
(57) Me ,sagér de Gand, 12 -en 13 Jan. 1832.
(58) Messager die Gand, 25 Jan. 1832..
(59) Messager die Gamd 4 Febr. 1832.
. (60) . Le Général Commandant les forees actives et forteresses dans
les dte'ux F1andres,
Vu la mise en état de siège dille ba vilie de Gand,
Vu les -artaitel-es 1011 et suivant du clëcret impéri►al idii 24 dec. 1811
Arrête
A later de ce jour, aucun journal, pamphiet ou écrit périodique
•

,

.

-

-
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queilicdnque ie pourra parattra en cette vi11e do Gard sans 1'autorisation
préaiable du général carnrmandla La division des Flandres.
Quartier général die Gand; 17 janiv, 1832.
Le • général com.m;andanit la division des Fl andres,
(signé) Niellon.
(Messager de Gand, 18 Jan. 1832. cfr. Messager 1 Febr. 1832 M.onibeur
beige, 22 Jan. 1832) .
(61) Meelager ,de Gand, 18 Jr m. 1832.
(62) Messager de Gand 1 Febr. 1832.
(63) Moniteur beige, 22 Jan. 1832.
(64) Le général commandant la division des Flandres, voulant éviter
boute fausse interprétation et n'ayant pas eu l'intention +d'établix la
censure, mais idee pr venir que. les écri.ts ne paraissent sous dies noms
S
supposés
Reen l^yarrété du 17 ja vier dernier
Vu l'état de aiège 'die la pilace ;
Vu les art. 92, 96, 101, 102 et 103 du décret impérinl du 24 déc.1811 ;.
Arrête
Art. I. -- Tous les journaux et écrits périodiques peuvent être impri-.
més et distribuée comme par le ptaesé à l.a seule , condi:tion que lens éditeurs f a smrt co is altre eau com,manidnnt de la pl 1ace leurs noms et domicils. .
Art.II. — Les d lite " contre la sflreté. de 1'Etat, commis par la presse
aussi ien que paar d'autnes fl)iayens continueront à étre jugés par le
coneei• de guerre.
.
Gand, le 22 janvier 1832.
(signé) Niellon.
-

.

(Moni teug beige, 25 janvier 1832) .
(65). Monitae+ur beige, 21 en 25 Jan , 1832.
(68) Messager de Gaaid, 25 Jan. 1832.
. (67) Journal d'Anvers ; cfr. Messager de Gand', 3G Jan. 1832.
(68) Het waren 1). een oproep tot de Luxemburgers, trouw aan Willem I ; ). een oproep' aan de onjd-strijders van Oost-Indië ; 3). een
bericht van dein prins van Oranje aan de belgische vaandelvluchtigen^.
(69) 'Messager d Gand., 27 Jan. 1832.
(70) Wat een aanc achtig beschouwer der huidige - toestanden opvalt
is dat de namen der Gentsche liihe.r le Orangisten van 1830 in menig
geval dezelfde zijn als die der huidige liberale franskiljons van Gent..
Het ware zeer belangrijk op ' te helderen, hoe die verandering ontstaan
is, en zou waarschijnlijk een heel eigenaardig licht werpen op de werking van België en op de ontwikkeling der Vl aamsche Beweging. Dit
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onderzoek valt buiten . het kader van dit werk. Opzoekingen over de
vrijmetselarij zouden . mUsschien wel uitkomst. Jbr,engen : in 1830 was
prins Frederik, . grootmeester der Nêderlantdsche . loge, die vervangen werd: in België n+a de omtwenteling van 1830 door een tak van dei'
fransche « Grand Orient >.
(71) Messager de Gand, 29 Jan,, 2 Febr. 1832.
(72) Messager 'de Gand, 30 Jan, 1832 ;. Ad. Dubois, . mais et notices,
II, 152.
(73) Messager de Ganid, 2 Fel r. 1832.
(74) Messager de Gand, 16, 17 , Februari 1832.
(T5) 1Vressagerte Gan^1 21 Febr. 1832.
(7 6) Leopold etc...... Sur le rapport de M. le général commandant
la division des Flandlres, en date du 21 octobre.
Vu la résolution prise, le 21 du márne mois par lee conneil composé
du gouverneur civil de la province, des officiers 'supérieurs commandanrts de 1►a province, de la place de Gand, des ditfférentes. armes, et
des chefs des différents services militaires ainsi que iki procureur du
roi, et de laquelle i,1 résulte qu'il eet urgent cijue la ville de Gand soit
ddclarée en état die siège, afin de La mettre à couvert dee malheurs
dunt elle est men céq.
Sur la proposition du ministre de la gu
Nous avons ;arrêté et •aarré+tons :
,

,

La mise en état de ei'ège de la villa de Gank 1, portée à la connaissan'ce des hajitants de la eUte ville par la décltaration du général, comman-

dant les forees actives des deux F1landres, pubiiéea le 21 oct. 1831, t 10
Iures du soir est . approuvéé.' ,
Bruxelles, le 22 octobre -1831.
(signé) Léopold.
(Messager de Gand, 22 Febr. 1832) .
(77) Leopold, etc ...... Attie du que les troupes qui se trouvent dans
les deux Handree soit mises sur le pled de gueirrer,
Vu l'article 26 du code de procédure puur 1'armée de terre ;
Le consei►1 des ministres ent du
:
Avons aarrëté et arrêt
Art. 1. — Un conseil de guerre permanent en campagne, sera établi
près de 1' .ammée des Flandoes.
Art. II. — Monsieur 1►e génénal de brigade Ni elilon, est - chargé kde la
formation da dit conseil de guerre permanent en se conformant aua
dispositions des articles 262 et 263 diu code de procëd^ ire pour 1'armée
de terre.
,

.

-
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Arst. IIII. — Le ministre ce 1a guerre est chargé de l'ex6cution du
présent arrêtê.
Bruxelles, le 22 oc'tobre 1831.
Leopold.
(Messager adie Gand, 22 Febr. 1832) .
(78) Besluit van het Hooger Kri jgsgerechiis&jof„ d&. 10 Febr. 1832,
waarbij een -zekere Aspers, beschuldigd van bespieding, verwezen: werd
voor den krijgsraad van Oost-Vlaanderen. (cfr. Messager de Gand,
22 leebruari 1832) .
(79). ' Le génêral com.m.andian.t Ia division des Flandres,
'Vu l'arrêt de la Haute Cour de Justice Militaire qui précède
(arrêté de la cour militaire en date du 10 février renvoyant un certain Aspers, accusé d'eepionnage devant le conieoïl de guerre de la
-

•

•

-

,

Flanldre orientale. cfr. le Messager die Gand, 22 février 1832)
Oirdonne :
Tout indivik:Lu ' mei lintai re ou .autre qui sera trouvé s'être residu coup able ou complice d:'espionmaage, d'emhauchege, d'excitation à, la désertion,
de corresponidan^ce avec l'énnemi, ou de tuut autree crime ou délit relatif . au corps dPiarmée ou à ses appartenancee, soitt par -la voie de la
prease, soit par mout autre inoyen; sera dorénavan1 traduit levant le
coniseil de guerre permanan+t en campagne, dfont les jugements sopt
sans appel.
Quartier. général de Ganf le 19 février 1832.
(signé) Niellon.
,

(v. Messager .de Gand, 22 février 1832).
(80) Messager die Gand, 23 Febr. 1832.
(81)Messager de Ga*1, 26 Fel. 1832L
(82) Brief van Fr, Br&iael aan ► ie revolutionnaire krant Le Beige;
cfr' Meesagen . de Gang 26 Febn. 1832.
(83) Verklaring van De Brouckere, minister van oorlog, aan de Kamei, 8 Maart 1882 ; (cfr. Moni►teur beige, 10 Maart 1832 ; Messager de
Garnd, 22 Febr. 1832) .

.

(84) J; Dixon, Mon exil, 46, 47, 48.
(85) L'Indépen^dlant, v. Messager • de Gand, 24 Febr. 1832 ; cfr. getuig.
schriften afgeleverd, op 22 en 25 Febr. 1832 door buigeaneester. en Schepenen der stad: Git, door Handel-en Nijverheidekamer, door Voorzitter
en bestuurt en der « Société Industrielle » van Genet — v. Dlxon, mort
exil, 68.
(86) Messager de Gand!, 24 Februari 1832.
.(87) Dixon,' Mon exil, 57, 72, 74,
(88) Mkaniteur beige, ,11 en 18 Maart 1832.

i4'

(89) Meedager de . Gand(, 20 April 1832.
(90) Verstolk aan den Koning, 10 Febr. 1832 (Colenbrander; gedenkstukken X5,. Nr 25 bl. 30)).
(91) Grégoire aan Van Doorn, 15 Febr. 1832 (Colenbrander, gedenkstukken X5, Nr 27, bl. 33) ; 16 Febru 1832. (op. cit. X5, Nr 28,. bl. 36) ;
plan van herinrichting van België na restauratie (op:. cit. X5., bl. 40)
opstel ,van, Te. te, 18 Juni 1832 (op. cit. X5, Nr 69, bl. 86) .
(92) Delfosse aan. Hofman, Maart 1832 (Colenbrander, gedenkstukken,
X5, Nr 40, bi. 55).
(93) Colenbrander, gedenkstukken X&, bl: 63,.. nota
(94) de Mey aan Van Go hb'elechroy, 27 Maait 1832 (Colenbrander,
gedenkstukken X5, Nr 45; bl. 63) 1 Morel aan Van Gobbelacchroy, 11 Sept.
1832 (op. cit. X55, Nr 11171, bi. 134).
(95) Grégoi.re aan Van Doorn, 1r6 Febr. 1832 (Colenbrander, ge^lenkstukken X5, Nr 28, bi. 37) Morel aan Van Grobbelschroy, 26 Maart 1832
(op. cit. X5, Nr 44, bl. 63) ; de Mey .aan, Van Gobbelssehroy, (op. cit. X5,
Nr 45, bi. 66) .
17 Juli 1832 (Colenbrander, gedenk(96) Morel aan Van
stukken, X5, Nr 78 bi. 95).
(97) Morel aan Van Gobbel,schroy, 24 Juli 1831 . (Colenbrander, gedenkstukken X5, Nr 82, bl. 98) .
(98) Zelfde bericht.
(99) • Morel aan Van Gobbeischroy, 26 Juli 1832 (Colenbrander, gedenkstukken, X5, Nr. 83, bl. 100) ; 8 Aug. (op. cit. X5, Nr 85, bi. :101) ; 10
Aug. (op. cit. X5, Nr 86, bl. 102) 12 Aug '(op. cit. X5, Nr 89, bl. 108);
15 Aug. (op. •cit. X5,, Nr 90, blr 109) ..; 18 Aug. (op-. cit. X5 Nr 91,
..
bl. 110).
(100) Verstolk aan den Koning, 8 Sept. .1832 .(Colenbrander, gedenkstukken, X5, Nr 99, hl. 130) .
(101) Morel aan. Van Gobbelschroy, 11, 12 en 14 Sept. (Colenbrander,
gedenkstukken, X5ti 1*s 10 L, 102, 103, bl,. 133 vlg).
(102) Messager !dle Gand, 26, 28, 29, 30 Sept. 1832.
(103) Messager .de Gand, 8 Oct. 1832.
(104) Messager d Gand, 13. Juli ' 1832.
(105) Messager de Gand, 28 Aug. 1832.
(106) Moniteur► ib+elge, 13 Sept. 1832
(107) Messager k1e Gand= 10 Sept. 1832.
(108) « L'organe des oran.g-istes, te Messager de GandÇvient de ppro
voquer la naion. « I1 y a dit il « guerre à n p t entre la révolution
et nous! C'est à la vindlete pubilque à nous rendrie raison de ces pa..
roles ineendiaires ». (Journal des FbanKhes; 14 Sept. X1832).
-

-

,

-

,
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(109) Destanberg, Gent sedert 1831, 'b+l. 84.
(110) Bri►^f van Van der Schrieck aan « Lo Lib+érai » 6 Jan, 1833.
(11) Meenegen de Gand, 10, 13 Nov. 1832.
. (112) cfr. Messager die Gand, 10 Nov. 1832,
(113) Kamer der Volksvertegenwoordige+rs, 30 Nov. 1832, v. Moniteur
.
-bel-ge, 2 Dec. X1832.
(114) Rede van Lebeau in de Kamer vaan Volksvertegenwoo digers, 21
Dec. 1832 ; Y. Monitegr beige, 23 Dec. 1832.
(115) « Un vétéran de 1'Fmpire, é(tait vena, d$e Franco pour orgranieer
1°arnaée beige e1, afijn d'en faire un ministore, on• lui avait can ►féré la
grande . natur.aliiartion ». (de Lichtervelde, Leopold ' 1, 142).
(116) Monsieur le Colonel,
Je vous yréviens que, sur le rapport de M. 1►e Ministre die la justice,
le " Roi a idéciki en eornseii1, que 1'audi ►teur militaire qui n'e-at pss justi-ci able. de la Haute. Cour millit-aire et qui -a été !arrêté pax un acte émanant K.►u conseil de guerre permanenrt ►de la première division semait
remis sur Ie champ en liberté et que M. 1'aaditeur militaire (général)
se rendirait immédhiiatement à Anvers pour i>nformer sur cette arrestati ►oni
Je vous prie,, .en conséquence, en vertu des pouvoirs donut vous êtes re-

vêtu, d°ordonner à l'autori'té qui a fait .e cu.ter vette arrr+estattion ,11&
ga►le; de remettTe sur lee champ M. Cineseens en libeiité et de me ~re
compte de la ' présente exécution idiu prései t oand e. .
:

•

Le• miniSgtre de la guerre,
Baron Eviain .
(Discours .die Damortieor, séance dii 21 . décesnbre -1832, v. moniteur
beige, 23 décembre 1832) .
(117) Gendebién en De Brouckere, Kamerzitting van 21 Dec., MoniS
t:eur belg e, 23 Dec. 1832.
(118) Kamerzitting van 21 Dec., cfr. Moniteur beige, 23 Dec. 1832.
(119) Bulletin; officiel, 1832, bl. 704.
(120) Messager de' Gand, 1 Jan. 1833.
(121) Messager de Gand, 1 Febr% • 1833.
(122) Le Liibéral', 2 Febr. 1833.
-

,

(123) Leopolld, ete.,

Sur la px^o^poisiItiron de. notre ministre de la justLce,

Nous avons a,rrêté et arrétons :
Art. L -=– Leis sieurs Mess►iraen (Bernard) commissaire de police à
-

Gand, et Dewyni. t (Jacques) commissaire de police h Anvers, sant revoqués de l urs fonctions.
Art. II.. — Notre ministre de la justice est chargé de 1'exécution
du présent arrêté.
D►onné Bruxelles, ie 211 novembre 1832.
-

. Lëopold:
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Bulletiin oifficiel, 22 novembre 1832.
(124) Journal es F1andres, 23 Nov., 1 Dec. 1832 ; Messager de Gand,
'24, 25 Nov. 1832.
(125) Messager de Gand; 2 Dec. 1832:•
(126) Morel aan Van Gobbel:schroy, 25 Seprt, 1832 (Colenbrander, get1enkstukken., X&, Nr 108, bl. 143)', 5 Oct. 1832 (op. - cit. X5, Nr 112,
hl. 148) ; 8 Oct. 1832 (op. city. X5y Nr 116, bl, 151) ; 19 Dec. 1832 ' (op.
cit. X3., Nr 132 bl. 1.63) ; Grégoire aan Van; Doorn, 4 Oot. 1832 (op. c3.t.

X5, Nr 112, bl. 146) .
(127) Een mooi staaltje van de fransche overheersching in België:
Graaf d'Argout, minister van i-amidbouw en handel zeg& « Ainsi venonsnous d'envoyeT 1'ordre en Belgique, d'Ster au gén&al Magnan (fr., gen.
in bel.gischen dienst) son commandement -actlf, egt de lee planeer .ailleurs»
(Van Marie aan Hofmann, 25 Sept. 1832, bij - Colenbrander, gedenkstuk..
ken X5, Nr 109, 131. 145) .
(128) Morel gaan de Mey, Dec. ;1832 of Jans 1833 ,(Colenbrander, gedenk.stukken X5, Nr 13.6, bl. 166) .
(129) Bergmann aan Van Maanera, 23 Dec. 1832 (Colenbrander, gedenk.
:stukken X5, Nr 133, M. 164) ; Saport.as aam , de Mey, 4 .Jan 1833 • (oip..
cit. X5, Nr 137, bil. 167) ; Moreel aan Van Go(bbe1 roy o 1 . Jan. 1833,
..
(op. cit. X5, Nr 142; bl. 174) .
(130) de Roisin, 11-14 Febr,. 1833 (Colenbrander,..gedenkstukken ..X5f
.
•
Nr 156, bi. 199).
(131) Grégoire ,am, Van Doorn, 2 April 1833 (Colenbrander, gedenk. . .
.
-stukken X5, Nr -173, bl. 232) .
(132) Journal du commerce (Antwerpen) ; 1'Industrie (Luik) cfri Messager de Gand, 12, 114; 18 Oct. 1832.
.
(133) Messager Idee Gand, }I Aug. 1832.
(134) Le Knout, 7 Febr. 1833 ; Le Ige1ge, 6 Febr. 1833 ; Le Messager de
•Gand,, 7, 13 Febr. 1833 ; opmerkelijk is het &at. die « Gau,rrier beige »
-over de ;geh-eele aangelegenheid met geen woord rept.
(135) Knout, 7 Febr. 1833 ; Messager de Gand, 11 Febr. 1833.
:(136) Messager de Gand 8 FFbrk 1833.

,

-

(137) Thonissen, La Belgi-que soue Léopold I, III, 5-6,, en nota.
.(138) Thonissen, La Belgique sous Léfopald 1, II1, 7-8.
-

(139) Mondteur belge,, 13 Oct. 183.1.
(140) Rede van De Brouckere, minister van oorlog, in die Kamer, 23
Jan. 1832; v. Mondteuar beige, 25 Juan. 1832.
Brief van Comrg Lecoc q ; v. Eirnancipationi, 1 en 7 Nov. 1831.
Moniteur
beige, 7 Nov. 1831.
(142)
.(143) Emancipa►tion„ 2 Nov. 1831.
(141)

144

-

,

(144) . Moniiteu'r beige, 11 Nov. 183k.
(145) Emanci&ation., 28, 30 Nov. 1831.
(146) Emancipationr, 24, 27 Nok, 1831.
(147) Em►ancipatilon, 21 Dec. 1831.
(148) Moni^teur belggee, 30 Dec. 18&l.
(149) Moniteun beige, 30 Dec, 1831.
(150) Le Lynx, 27 Febr. 1831.
(151) Emancipation, 27 Dec. 1831 ; MonJiteur belg, 31 Jan. 1832.
(152) . Courrier beige, v. Messager de Gard, 4 Febr. 1832.
(153) Messager de Gand; 3 Mei 1832.
(154) Em!ancipation,,. 26 Dec. 1831, -- 7 Jean 1i832.
(165) Me^sseger! die Ganld►, 6 J•an. 1832L
(166) Eniancipationi, 9 en 26 Dec. 1831 21 17 Jan. P1832 ; Messager de
•

Gand, 9 Jan. 1832.
(1617) De Bruyne aan Van Doorn, 15 April 1833 (Colenbrander, gedenkstukken,.XS:, Nr 179, bi. 239).
(108) Thon.Issen, La Be^lgique muis, Léopoldi I, III,, bl. bj.
•

(159) Dat de adel voor een groot deel orangist bleef teat 1834, wordt
algemeen erkend. Corti en Buffin (I-Aopold I, 91) geven als uitleg : uit
spijt omdat het volk te veel rechten had verkregen. Dat . hoogere moti•even, zooals trouw en vaderlandsiiefde,oorzaak konden zijn, dat men.
orangist bleef, wordt nooit door een belgisch geschiedschrijver -aanvaard@'
dergelijke ve.rklarriig schuift men eenvoudig van kant. Men beschuldigt liever de orangisten onder de hevigste franskiljons te tellen : aldus Pirenne bijv.
(160) de Warzée d'Herrmalle aan Van . Maanen, 27 Sept. 1833 (Colenbrainder, gedenkstukken X5, Nr 223, b1. 392) .
(161) d'Herbigny aam. Verstolk, 27 Sept. 1833 (Colenbrander, gec]enkstukken X5, Nr 224, bL 393) .
(162) Thonissen, La B'elgique sous Léopold 1, III, 76.
(163) Morel aan Van Gobbelschroy, 7 en: 16 Jan.. 1833 (Colenbra'nder,
gedenkstukken X5. Nrs. 141 en, 142, bi. 172 vlg).
(164) • v. Messager de Gand` 1 Sept. 1832.
(165) v. Messager de Gand 8 Sept. 1832..
(.166) v.. Messager die Gand, 15 Sept. 1832.
(167) vv Mesoag& de Gand, 6 Oct. 1832.
(168) v. Messager de Gand, 25 Jean. 1833.
(169) Corti et Bu tfin, Léapold I, 89.
(170) Thonissen, ' La Belgique sous Léopo.ld.. I,. III, bi. 65.
(171) Brandes aan Gericke,- 30 Juni 1833 (Colenbrander, gedenksmuk
.

.

,

ken, X5, Nr 194, bl. 274) .
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(172) Thomissren, La Eelgique sous Léopold 1, III, 77 en no ►tg
(173) Corti et Buffin, Léo.po.l I, 92-03.
..
(174) • Thonissen, La Belgique sous Léopold I, III, '77 en nota.
(175) Thonissen, La Beigiq•a sous Léopolid I, III, 77-79.
(176) Thonissen, La Belgique saus Léoipolkl I, III, 80-81.
(177) Juste, Gendebien s 101.'
(178) Corf i et Buffin, Léopoi Ie 91.
(179) Thonisson, La Belgique sous Léopold . I, III, 82.
(180) Thonissen, La Bei;gi que eions L4o pold 1, III, 85- 6.
(181) Bartels, Doc•uimen►ts hhietori ques, 368.
(122) Corti et Buffin, Léopold 1, 91 ; Verstolk aan Van 7uylen,, 22
April 1834 (Colenbrander, ,geldénkstukken y . X5,. Nr 252, bl. 488) .
(183) Corti et Buffin, Léopold 1,, 91-92.
(184) Thonissen, La Belgique ,sous Léopold I„ . III, 87 ; Verstolk aan
Van Zuylun, 22 April 1834 (Colenbrander, geid,enkstukken X5y Nr 252, b1.
488) . Natuurlijk wondt von Diietriehstein, die' zulke bsr.ichten !doorzond
door de Belgische ge(s►chiedschriJvers zoo zwart . mogelijk afgschil(d rd:
Hij waas reactihnnaiir, vijand van België, enz Bewijzen gleeift marl liefst
nilet.
•
(185) Luden aan Capes van, Hasselt, 2 D►éc. 11834 ((Colenbrander, .ge.
denkstukken X6, Nr 262, bi. 554) .
(186) Papiers d''H. De Bronekiere (aran,ge'harald bij Corti et Buffin,
Léopold I, 92).
(187) Prins de Ligne aan Meittermich, 6 Mei. 1834 ,(Corti et Buffin, Léopol►d I # 93) -; Verstalk aan Van Zuylen,; 22 April 1834 (Col ►enbr.9nder, ge-denkstukken X5, Nr 252, bi. 482) ; Coit1 et -Buffin, Légpold I, 88.
(189) Vertolk aan Van 7uylen, . 22 April ' 1834 (Cole!nbra4nder, gede kstukken. X5„ Nr .252, bJ. 482 en488) . :
(190) Barte!la, Les Fl azxdlres, 373; de Lichterveide, - Léopold t, 137-8,
(191) Juste, Gend{ebiren,. 101 vl,g ;. Bartels, leis ,Fiantdtres,, 560.
(192) - ThonIss6n, La Belgque aspus' Léopolid T,, III., bl. 97.
(193) de Lllchterv' elde, Légpol% I, 135.4137.
(194) Wet van 26 Juli 1834 (de Licktervelde, Léopokl I, 138-9).
.(195) de Lichtervelde, Léopold 1, 130.
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NOTA'S BIJ HOOFDSTUK XIII
(1) . - De Bécourt 425-.
(2) Verzoekschriften van Luik en Gent, tot het Congres gericht ; Van
den .Boraerde van ten Brugge, Essai sur li'importance du commerce, de
1a avigaltionn ►et idb ?indiztrie rans lies provinces, formalnit le royaume
des Pays-Bas. 2819,
(3) Ryelandt, La Révo^lu^tion de )1830 à Br'u'ges (Ann. Sód. Emul., 1905,
p. 266) .
(4) Huyittens, Crangrès n+aatipnal II, 352-353.
(5) Ruttens, Congrè n.atikmal II, 364.
(6) Huyttens, Congriês n►artianal I,, 177.
.(7) Huyttens, Con:grès national II.' 80 ; La r~lu.tion, beige vengée
p.ar un. catholique partriotte, 88..
(8) Gastillen aai Box, 31 Oct 1834v (Colenbrander, gedenkstukken,
X5, Nr 260, ►bil. 550) ; qu►elque mots sur .lies afifaires de Be'lg►i-que 13
Dec. 1835 (pop:. cit. X5, Nr 295, bl. 592) i Conversatie met Van Aken 3
Deic..1835 (op. citt. X5, Nr 297, bl. 694) ; Conversatie met Klingroth, 14
Dec. 1835 (op. , cit, X5, Nr 298, bil. 597) . -.
(9) Lavallée, Históire - des Fani, Vi, 468..
(10) Tegelijkertijd . word België .+dioor de Franse dagbl adlen aangevallen. Le Journal des Débatsi : « Die eeante indruk van een Franschm-an,
die in België komt, is die van grootse voldoening. Die maaire' versterkinti
gen van Mons, die 'onneembare walleen vaan Gharleroi, van Hoei, van
Namen, ,allmé tegenn ons gebouwld zijn du t► nu voor, ons. De soldatten, die
ng van de onze is;
ze bewaIieais diagen . ►een unfos m, . die een r navolging
de voornaamste officieren van: hot Belgisch leger, zijn - Franschen, de
Belgische minister van oorlag is era Fransch generaal, vergrijsd in
dien dienst van zijn land.... België is Fr n ch door gold*1ti nst en zeden ;. zijn grond►geJ*d is een . v►aortzetting -van het onze. . . . » ' (Courrier
beige, 31 Juli 1836; Bibliographie Nr 368) . Le Corsaire (Fr. dagblad)
« Zoudt gij mij kunnen zeggen waar Belrgië als natie op gelijkt ? 't is noch
een koninkrijk, noch -een republiek noch een keurvorst. ;' 't is
een p,rovipcie, geen prefectuur., een eenvoudig aanhangsel van het Fransche grondgebied i,&ts vettigs en welige, waarvan al het nationale bestaat in het opbrengen van hop en steenkolen » (Courrier beige, 2 Aug.
183.6 ; Bi,blio raps e, Nr 359) -- Le Natlonal van Parijs geloofde aan
de onvermijdelijke inlijving van België door Frankrijk. ». « Wij mee
nen geenzins de Belgen te ►beleidt.gen indien wij zeggen y dat zij geren
enigen nationaliteit hebben ean dat hunne ware nationalibei(t is die van
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het land, weil^ks taal zij spreken, waarvan geen slagboom,, geen strowa
n
hein schoidft en waarmede zij gemeenschappeli jke of 15iever• d*zefde
belangen heibben ». (Oourrier betirg+e, 21 Jan. 1836 ; Bibliographie Nr 343).
Naar -aanleLdáing vaan een artikel in L'Indépendant (Brussel)., waarin
dit #bliad trachtte te - bewijzen, dlat België niets te vre ►ezenn had van
de regeeri g van Louis-Philippe, anrtwooridde. Le Courrier beige, 18 Sept.
1836 o.a..... « Het 11rankrijk van Louis. Philippe en Talleyrand heeft
in onze omwenteling niet anders gezien dan een min of meer passende
afscheiding van Holland ; het bescherm ons -als de jager een prooi
spaart, die herre, niet meer onisneppen kan .... De waarborg voor onze
oniafhanklijklhieid heeft tot nog -toe alfl►een bestaan in de noodzakelijkhuik., waarin zich het Fransehe -gouvernement bevond, Dans Engeliand te
ontzien. Inldi n onze n-atio'naliit4eiit zich dus uit, mendge dhpl»matieke
hinderlaag heet gered, is dit veel meer te danken aan de belangen
van Groot-Brittanië en middenrEurop;a, kan. aan die zaagenaamde waakzame vriendschap van. Frankrijk » (Bi.bliographie No 363).
(11) Juste, Ie comite de' Muelenaere, 60, 62-3.
(12) Corti et Buffin, Léopntd. I, " 83.
(13) Corti • et Buffin, Léopold I, 87-88 en vig.
(14) De Ridder, Hi toire de la Belgique "contemporaine I; 100-102 ; -Molé aan Roux !die Rochelle, 13 Dec. 1837 (Colenbraender, gedenktukken, X2, Nr 412, bl.. 402) ; Mortier aan Molé, 30 Jan. 1888 (op, cit. X2,
.
Nr 413, bl. 404) .
(1.5) Die ware of voorgewende vrees moest later nog meermalen dienst
doen. Zoo beriep Leopold I zich daarop en op het praatje van de « Hollandschh kwade trouw » om bij Metterznich het • aanstellen van een
Poolsch generaal . goed te praten. Hij schreef hem lat hij dit deed . om.
een -ervaren man te hebben, « ce qui sst d'autamit plus naturel que l'on
poss de à La Haye une foi puniqu,e à laquelle en ne peut guère se fier,
ainsi que 1'-attaque de 1831 la prouvé. On ,aait qué 1e. cabineit hollandais travaille -à pioocurer une gu^erre génénale avec la douce - espérance
qu'ell.e se termirbera exaoteme•t comme en 1814 ».
(Léopold I aan Mett+eimich, 3 Maart .1839, bij Cor41 et^But n, Léopold I, 131) . O die grove vervorming der feiten ging Metternich echter niet iin.
Dit voorwens el weidi ook gebruikt om een zeer sterk leger in te
richten en te behouden. (de ' Lichtervelde, Leopold I, 72 en 188) . Daarover zegt 'd$ezey en slaat meteen heit voorwendsel don bodem in: «jusqu'en 1836 une armée d'observation . de trois divisieons av+att - campé en
permanence sur Ie Démer , et sur la Nethe. On wnénagea aloca, puur
couvrir l.a frontière, le camp de Beverloo. L'effeci itf présen,t sous les
,
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armes fut ramené du chiffre consi+dérable de 80.000 hommes en 1833 à
45.000 environ ; le contingenrt demeura fixé A 12.000 hommel ; l'effectif mobilisable ik 110.000 avec un budget de 40 à 49 millioor de francs.
re que ces aremenrt^s
constittLe Roi était le premier à reconnaltre
mn
aient une charge excessive • pour ie gays, mais il apportaist toute sa
vigilante à les mainnten:ir, car la surprise die 1831 demeurait sans cesse
présefte à sa mémoire ; d'aill.eurs il ne crai:graai►t plus 1'éventualité•
d'une guerre avec la Hollande. L'E,tat-major, toujours dirigé par tin
officier . frangaiis,, le . général baron Hurel, ennvisageait nettement en cas
de lutte, des opérations offeneives à pousser en • terrain ennemi ».
.(op. cit. 188).
(16) A. De Ridder, H-istoire de l.a Belgique conrtemporaine, I, 104-6.
(17) De Potter, Souvenirs pel sonnels II, 23 ;. de Borchgxlave aan Gericke, 14 Dec. 1838 (Colenbrander, . gedenkstukken X5, Nr 361, b1. 676).
(18) A. De Ridder, Histoi.ne de la Belgiqu.e contemporaine I, 100.
Hoe die peravrijheid in Vlaanlderen verkracht werd,, is in een vorig
hocx&lStuk aangetoond
(139) Verstolk en Van Zuylen aan den Koning, 14 Oct,., 19 Oct., 22 Oct.
1833 (Colenbrander, gedenkstukken X5, Nrs 226, 229, 232 bl. 394, 398,
400) ; Verstolk aan Deciel, 29 Nov. 1833 (op. cut X5, Nr 240, bl. 404) ;
Van Zuylen, pro meinoria,. 16 Jan. 1835 (op. cit. Nr 269 bk 569).
(20) Instructies, 2 Dec. 1833 (Colenbrander, gedenkstukken X 5, Nr
,
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242, bD. 409)..

•

(21) Versbolk aan Van Zuylen, 6 Jan. 1834 (Colenbrander, gedenkstuk=
ken X5, Nr 245 bil. 422) .
(22) Verstolk aan Van Zuyl(en, 6 Jan,. 1834 (Colenbrander, gedenkstukken, X5, Nr 24,5, bl. 428) '; 31 Jan. 1834 (op'. 'cit. X5, Nr. 246 bl. 441
vlg); Verstolk aan den Koning, 29 Aug. 1834 (op. cit. X5, Nr 258 bi. 541) L
(23) Punten bestemd om den baron H. Van Zuyl-en ven Nyevel.t ... .
tot : leiddraad te strekken.... 4 Jan. 1835 (Colenbrander, gedenkstukken X5, Nr 266, bl. 69).
(24) • Van Zuylen aan Verstolk, 13 Jam 1835 (Colenbrander, gedenkstukken X5, Nr 267 bi. 563) ; 23 Jan. 1835 (op. tilt. X5, Nr 271 bl. 571).
(25) Verstolk aan Van Zuyien, 28 Maart. 1834 (Colenbrander, gedenkstukken X5, Nr 250 hL 454) .
(26) Quelques mate sur les affaires de Belgique, 15 Deck 1836 (Colenbrander, gedenkstukken Xá, Ni 295 bl. 593) ; Conversatie met Van
Aken 13 Dec. X1835 (op. cit. Xií, Nr 297 bl. 594) k Conversatie met
Klingroth,, 14E Dec. 1836 (op. , cit. X58, Nr 298 bl. 697) . Ge prek met
Van Aken, 16 Maart 1836 '(op. city X5, Nr 305 bl. 601) ; Van Golbbelschroy aan Schimmelpenninck, 12 Juni 1836, (op. citt X5, Nr 311 bI. 614).
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(27)

Quelques mots sur les affaires de Belgique 13 Dec. 1835 • (Colen-

brander, ged)enkstukke n X5, Nr 296 bl. 593) ; conversatie met Klingroth, 14 Deg. 1835 (op. cit. X&, Nr 298 bi, 596)..
(28) De Ridder, Hit. diplom. 13-14 ; Van Zuylen aan Van der - Hoop,.
4 Sept,1836 (Colenbrander, gedenkstukken X5, Nr 323, bl. 626) ; vlg.
op. cit. X1, 44q ; X2, 396 ; X3, 330.
.
(29) De Ridder, Hiust. dip:lorrn. 41, nota. •
(30) Corti et Buffin, I opálLd I, 85 ;. De Ridder, hist. diplom. 12 (notá,
,
art. 4) en 46.
(31) De Ridder, Hist. diplom,. 16-17 ; Diebrowe aan Palmers ►tony '16
Maart 1838 (Colenbrander, gedenkstukken X1, hl. 462), 20 Maart 1838
(op. ci:t. bl. 464) 1 voorafgaande • besprekingen, op. eiil. X5, Nrs 337 tot
-

343 bl. 133 tot 653.

(32)
(33)

De Ridder, Hist.. diplorn. 17-18.
Brief van Van de Weyer, 20 Maart 1838 (De Ridder, hist. diplom.

20-21)..

(34)
(35)
(36)

De Radder, Hist. dipiom. 23.
De Ridder, Hist.- diplom. 24-27.
.
Brief van de Theux dd. 27 Maart 1838 (De Ridder, hist. d ►iploiirïm^.

27).

(37)

de Theux aan Van de Weyer, 30 Maart .(De Ridder, hlst diplorn,

29).

(38)

. e'
Van de Weyer aan die Theux, 30 Maart (De Riddér, hist. diplm

29-31),.

(39) De Ridder, High. ldiplom,. 36-44.
(40) De Potster, Souvenirs personnels II, 28, 32-34.
(41) .... Et ce tempo elraitt sans doute employé à soulevver, aju sein
des Chamlb►res francaises, . un mouvement faotice semb lable à celui
. qu'on a organisé à Biiuxel'ies et dans tou1 le piays. (Lord Palmerston
aan Van de Weyer, volgens vërslag van. Vaan de Weyer aan de Theux,
27 Nov. 1838). (De Ridder, Hi t.. diplomatique du traité de 1839, p . 123).
Ook de Frans.chen twijfelden aan de uitgedrukte gevoelens, en- de
Bofisliecomte scKnee^f in heit verslag van . .een onderhoud met Leopolid' :
« Sa hhaute raison .... luttait avec une forte - répugnance #, se séparer
d'un mouvement qui -avait du moins 1'Papparenc.e d'un mouvement na-tional » (Archiven van het Min., van Buitenlanidsche zaken te Parijs;
bij De Ridder, hist.. dfiiplom. 292, in nota).
(42) Thonissen, La Beigiique sous le règne de Léopold' I, .11I, 228.
(43) VeTsliag van den belgischen generaal de Thabor aan den, minister
van oorlog (De Ridder, list. -diplom. 46)..
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(44) Rede van volk,svertegenwoordigdr Metz, 28 April 1838 (De Ridder, Hi,st,. iplom, 46) .
•(45)• • Thonissen, La Belgique sous le règne de Léopo^ld I, III, 234.
(46) De Ridder, Hist. diplom. 48-49 ; HIst. parlem. I. XXVII.
(47) De Ridder, Hist. cb*plom. 56.
(48) De Ridder, H.iet. diplom. 56,. 68-59.
(49) De' Ridder, Hist. di plor. 50-63.
. (50) Nota dd. 1 Mei, .(De Ridder, Hist. diplom. 55) ; De Ridder, hist.
dip lam. 54-62) .
.
(51) De Ridder, Hist. dipilom. 66.
(52) Van de Weyer -aan de Theux, dd. 25 Mei 1838 ; (De Ridder, hist.
diplom. 69) .
•3) De Ridder, Hi,sit. dip 1omx. 72 - en nota.
(54) • Seymour aan. Palmmerston, 23 Nov. 1838 (Colenbrander, gedenk- -.
stukken X1, Nr 375 tbl. 477) ; en 4 Jan. 1839 (op. cit. X1., Nr 391 bl.497) :
« Ik heb reen -te gelooven., dat de provinciën Antwerpen en de twee
V1aaniders slechts •weinig belang stellen in het lot van Limburg en
Luxemburg », Van Grol belscbroy beweert : « Quelqu'un qui a été témoin.
de ces paraides commastIéee me dit que cela pst vriaime+nt risible. Les
pcpuliauti s .... ne prennent aucune part t ces folies ». (Van . Gobbelschroy aan Van Doormi, 18 Meij 1838, bij Colenbrander, - op. ei-t. X5, Nr
347, bl. 667),
(56) De Ridder, Hist diplom. 73-75 ; . Corti et Buffin, Léopald 1, 124-5.
(56) De Ridder, Hiist. di^pl.om-; 77-86.
(57) Versiág bij De Ridder, his4. diplom. 90, nota. De Ex gelsche zaakgelasti!gnde meldde integendeel, dat Holland, gevat was op het verlies van
ettelijke millioenen (Disbrówe aan Palaners-ton, 12 April 1838, bij Colenbrander, gedenkstukken X,1, bl. 467), doch zulks was het, is zicht niet van
den frai schen gezant Mortier (Disbrowe aan Palmerston, bij Colenbrander, gedenkstukken X1, Nr 376, b:.f; 479) , Mortier aan Molé 25 Nov.
1838 (op. ct. X2, Nr 435 bl. 439) ; Malé aan Mortier 21 Nov. 1838 (op.
.
cit. X2, Nr 435 Fbi. 433) .,
. (58) ,de Theux aan Le Hoon 2 Juni 1838. (De Ridder, hist. dipt. 89-92) .
De Ridder, Hist. diplom. 97. -- De Po4tter, Souvenirs. personnels,
II., 94 vlg.
(60) De Ridder, Hist. • diplom. 100-103.
(61) De Ridder, Hiet. diplom. 129-130k
(62) De Ridder, Hiaat diplom. 132,137-143. Pal aston verklaarde aan
Van de Weyetx : « La cmn,m'imign des fin:ances a fait un beau roman.
financier » (op. cit. .195) . — Talleyran schreef aan prinses de Vaudémont (15 0^i. 1831) : « Les Belges vont cri:er, mate ils 'ont tort, tout
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est fait équitablement.... La Belgique gaye . beaucoup moine dde la
d ette publi^que}, qu'elle ne - le faisait . ar rant la séparartion ;. ainsi elle n'a;
rien à dnire ». (Colenbrander, geld^nkstukken X2, bl. 273, ' nota).
(63) Nota bij De Ridder, Hist. diplom. 145-6.

(64) bijv. De Ridder, hist. dh lom, . paasim., Thonissen, La Belgique
esous Léopoli 1, pass* —4
(65) . De Ridder, Hipst. dipiom. 149-150.
(66) Inatructies bij De Ridder, hipt. diplom,. 164-6.
(67) Brief van Leopo1 aan. die Theux., (bij De Ridder, hist. dip1om.
167-8.

(68)
(69)

De Ridder, Hist. 4iplfom 177-179.
'Brief van Le Han aan de Theux, bij De Ridder, histr.. Alom. 187,

nota.

,

(70)

De Ridder, Hist. diplom. 188-9 ; voorral' het antwooni van Palmer.

stoom, 189.

'
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(71) Brief van Van de Weyer aan de Theux (De Ridder, hint. diploip.
192.3) ; Senfft, Btilow en Pozzo aan Dede1, 13 Nov, 1838 (Colenbrander,
.
gedenkstukken X5, Nr 349, bl. 659) .
(72) Verslag. van Van de Weyer (bij De Ridder, hist. diplom. 194-5):
(78) De Ridder, Hist. diplom. 198.
(74) Hij schreef in een brief dd. 17 November aandl.+è Theux «'II faut
faire. les plus grands efforts pour empécher la Chwnbre d'adopFter d'au- .
tres termes maintenant que ceux dunt eb e West servie clans la derrière
adresre.... Elie ne peut pas récliaaner.... des territoires qui,'niêm.
d'après les XXIV articles, ne lui .apparti &raient plus. I1' .y' a' z8me
erreur histori-que de parler de 1'unité de poesesøion de ces territaires.
.Le Limbourg actuel ' renferme grand nombiie die parceiles de l'évêché
de I1ège qui rn'appartenaient - aucunément aux an-tiennes provinces autrichiennes.... le. ;plus simple eet de dire : ' ces populations veulent
Tester avec nous.... nous fenons de grandes sacrifices pour cela....
Nous n'avons pas ie droit adie sacriller, ie cas échéant, . l'existence heureuee de lca Belgique de cette manibre.... Le vote die beaucoup de
rembres ne prouve mome rien du toot, car leur politigne est celle-ci
nous voterone pour ' que les journaux parient et neus, s'il faut finalement fiéchifr, nous n'en aurons pas la responsabilité, quoique au fond
nous rayons d iré w. (cfr. De' Ridder, hist. dtplom. 206, nota 1). ..
(75) La netdon ne pouvait douter, que Vatre Ma jesté ne partageaiti
1'égárd. de nos diff érends avvec ia Hollende, les eentimeEn ►ts : qui l' ani.4
ment elle-ar ème. Elle savant que eest - avec persévérance et courage
que vaas 4étfendtrlez, Sire, les droits et les intér^ts du pays. Mais cette
éclatante man'festation die la pensée nationale, qui eet parti de votre
,
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trdne, était bienn faite pour exciter 1'en.thousi•aeme qui a 'aécueilli vos
paroles. En nous révélan.t cette unanimité entre Ie gouvernement et Ie
pays, elle nous dit quelle est nodtre farce.'
Nos droits, Sire, sonl ceux que toute nation doit , revend.iquer : son
uni-té, 1'intkgrité de son territoire ; fis reposent sur cette antique n'a'tionaliité que 1e peuple beige n'a fait que conquorir en 1830.
Ces droits avaient été miéconnus en 1831} et si la Belgique, en prtsence des calannit s qui rnen'acaient alors 1'Europe,' avait consenti aux
plus doulieureux sacrifices, ce n'était que sous la garantie forinelle,
donnée par les cinnq puissances exécutioon immédiate qui nous
auraist' mis à 1'abri idee "toutes les vicisstitudes. Mais les puissances ont
reculé devan►t 1'accomp.lissement de vette garantie et Ie gouvernement
hollanidais, loin dadhhrer à des srtipulations arrachées au pays et , Votre
Majesté, préfère les repousser et spécule!r sur Ie temps afin de faire
tournier les . évènemenits au pr!ofitt die sa cause.
Se plier aux dures conditions d'u!n trtaité de circonstance, -que refuse pendant de longues- - anno, une Puissance a,dveme, ce niest pas contracter l'enngagement dien subir, exclusivement, et sans terme, toutes.
les chances {défavorables. L'exécution imm6di!ate, qui était l'une des
con.ditions eesexitielles -- de l'aaccep►tation du traité et qui seule aurai!t
pu pla+cer la Beligirq•e dans la .dure nécessité de voir mutiler spon territoirte, n'ayant pas eu lieu par le fait de la ' Hollánide, autant que par'
la tolérance dJes Puissancee méditrices, les choses he sont plus entières
sur ce point ; depuis lors,le tenips a eonsoiidé entre nous et . nos compatriotes di Luxeinbourg et du Limbourg, des li nis tellementt in:times,
qu'on ne pourrait les roetpre sans méconn^altre ce qu'il y a de plus
sacré dans le ;lroit des gen .
Mais les parol-es die Votre Majesté nous an ►t donné lieu de croire que
ie projet, de nous imposer une dette que nous n'avone pas contractée,
de morceler nos provisiees, et de briser l'union séculaire de leurs habitanta, nné+tait pas abandonné. Cepenld`ant, les erreurs commises dans
le partage des diet+tes du royaume deus Pays- Baak sopt` aujourd'hui mani=
fe^tes et urne expérienice die hult années a démont-ré que les anciens et
intimes rapport du Limbourg et du Luxembourg avec les autres pro+
vinces belgen f aisaátent Ie &nheur de toutes, sans troubler 1a paix d'áaucune conttrée . rde - l'Europe.
Depuis quatre siècles le Luxembourg est uni à La Belgique. La révolution beige n'a point opéré sa í union aux autres provin ►ces : elle n'a
fait que la miaintenir. Cette province, bien que qualifiée de Grand-Du.
ché, n'a jamais été régi:e comme ét-art allem.and!. Leis acts organiques
et publica du gxmvernemenf des Payo-Bas ont constiltué les neuf pro..
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vinces méridl,án.ales, conformémen.t à leur texiste^nce antérieure,. sans
aibli.r aucume dis°tinction pour le Luxembourg. La .Belgique • n'a ' rien
ajouté à. leurs limites ; eUfe s'est séparée des provincs du nord, elle .a
voulu • un roi pour elHl.e,-mêrme ; elle a reconnu les drains militaires do
la confédéretion gernmanique, seuls droits excepfti'onnels établis sur le
térritoire des Pays-Bas ; elle les a .reconnu tets qu'iis * subsistaient depuis quine ans.
La province de Limnbourg a. été constittuée daas les limites actuelles
en vertu ede traités. Les anciennes 'enclaves on;t' 'été échangées conrtre
d'autres enclaves srituées en Hollende.. La Beigique nr.a dotac été inue par
aucun esprit ; aujourddhui, encore, elle ne veut que
conserver des concitoyens tqui " lui sionit unis par une longzee communauté.
Si dans le traité d in►ititf 4, intervenir, des sacrifice^s pécuniaires équitables étaent né-cessaires, indëpenda nm+ent de notre part lé,gitime dans
In dette des Pays-Bas, nous som!nes próts y comsentir pour doener
zen gage die p.aix ; mais la Hollan4de daitt renoneer à tuut esprit d'envahissement sur des populatio s qui veulent rester berges, et dont l'an:tipathie serait, pour 'eNe, unie souree permanenrte d°embarras. Nous
en avans la confiance, Sire, les Puissances serit.ironnt la justice die rotre
cause. La France surtout ne nefusera pas spon appui à la Belgique, donut
les inasitátutions sont seanbiables aux siernes, qui iui« .eet unie par tánt.
de liens ; elle ne négligera p:as la force morale dont elle dispose;, et
qu'elle pourrait peralre à la longue, si les peupiesó mime lis plus rap-.
proch4s de ses. froi tières,, devaient subir tin aystênie . qui ne tiendfrait
au c un compte ni des souvenirs, ni . des haibi:ttud s, . ni.. des sentl maents
nat.ionnaux qui arttachent les hommm,es entre-eux et constituent le 'vérital le droit des gens La Grande Bnetagne y t laquelle la . Belgique tient
par des lienws étroits, n'oubliera pas qu'elle rrecueille de nombreux avantages de notse nationalitéy ev dans cette nationalité rnéme,, les autres
puissances qui., avec la France et la Grande-Bretagne component' la
conference et qui, depuris huit ans, out pu apprécie.r .l.es inttentions pacifiques et le caractère loyal du fpeuple belgey t-nouveront une garantie
cie pair pour l'avenir. Nous sommes prêts, Sire, à acgu.i:escer a dies arrangement,s qui s',accorder.aienrt avec notre honneur et notre situation actuelie. Mais si l'entp^loi d'une fade' -abusive tendait , prive.r .&e leur
patrie los concitoyens qui ne veulent pas ce ser de l'êtrek nous nous
tiennld^rions plus serrés encore autour du tráne de Vetre . Majesté ; nous
ne reculerions levant aueun ,sacrificie pour la défense du pays,. et nous
déclitnerions la responsabilité des évènements -die nature à épuiiser le
créddt ' public, à l'aide duquel seu.lement peuvent as réaliser nos veeux
sin cènes 1 le conclure aavee naos . voieins du nord une p aix dur.able. (A,dres-
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Muller, I 13.
Murat (prins), II 116.
Nalinne G., II 42, 44.
Napoleon (keizer), I 55, 97, 105,
163, 219, 221, 231, 241, 255, 268,
272 ; II 15, 94, 95, 115, 128, 140,
214, 281.
Nemours (hertog van), I 97, 161,
-

166

180, 203, 206-2111, 214, 215, 218,
222`224, 228, 230, 235-240, - 242244, • 246, 247, 250, 253-255, 257,
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94, 98, 99, 106, 158, 179, 180, 182,
183, 186, 189, 190, 196, 198, 203,
204, 209 -213, 252, 254, 264, 265
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__ _ _ _ _ _ _ _
Positfe der Konlnklijke troepen (2i3 Betgen, J/3 Nederlanders)
• • . . • • • • • • • . • . .. Posltle der mutters (Franco-Belgen) onder opperbev
el van Don Juan van Halen, Spanjaard, gewezen fransch otncter en van
Mellinet, gewezen generaal der jonge garde van Napoleon.
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