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De omwentelingsjaren 1830-31 hebben reeds aanleiding gegeven
tot een zeer uitgebreide, kontroversiële literatuur. De oudere,
extreem-nationalistische opvatting, die de nadruk legde op "het volk
en zijn eigen aard" met de daarbij aansluitende grieven op politiek en
religieus gebied, maakte mettertijd plaats voor een visie die meer oog
had voor de sociale aspekten der omwenteling (1). Een in de
beginfase Brusselse minderheidsbeweging kon inderdaad doorbreken
dank zij een niet meer te stuiten agitatie der onderste bevolkingslagen. Deze laatsten zijn evenwel niet uit zichzelf in opstand
gekomen, maar werden integendeel bewust tot aktie aangezet door
dat deel der burgerij, dat zich onder Willem I in haar ekonomische en
politieke aspiraties beknot voelde.
Het ligt niet in onze bedoeling de machtsstrijd binnen de
burgerij te ontleden. Wij hebben ons onderzoek gericht op twee
fundamentele problemen, nl. 1) waarom kwamen de onderste bevolkingslagen in 1830-31 zo gemakkelijk in beweging en waren ze zo
gemakkelijk vatbaar voor demagogische argumenten ? en 2) waarom
was en kón hun optreden alleen maar een wapen zijn in handen van
de burgerij ?
Om de eerste vraag te beantwoorden is een duidelijker inzicht
vereist in de groeiende materiële kloof tussen de burgerij en de
(1) De verschillende opvattingen desbetreffende werden uiteengezet in het werk
van Dom. A. SMITS, 1830, scheuring in de Nederlanden, dl. I, Brugge, 1950,
pp. 9-28. Zie ook de stellingname van M.BOLOGNE, L'insurrection prolétarienne en Belgique, Brussel, 1929, en vooral J. DHONDT, "Nieuw geluid over
1830", in De Vlaamse Gids, 1950, die aantoonde dat er twee opstandige
bewegingen waren : aan de ene kant een arbeidersoproer, een wanhopig verzet
tegen het opkomend machinisme, een hongeroproer; aan de andere kant een
politieke omwenteling tegen Willem I. Deze twee bewegingen geschiedden
volgens de auteur naast elkaar, evenwel met wederzijdse beïnvloeding.
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arbeiders in de eerste helft der 19e eeuw. Wij zijn van oordeel dat een
toenemende polarisering - o p een ogenblik dat zich ongekende
mogelijkheden voordeden - tot sociale spanningen heeft geleid. Niet
zozeer de honger deed de armste volkslagen naar verandering uitzien,
dan wel de verwachtingen, gewekt door de groeiende sociaalekonomische niveauverschillen. Wie zonder hoop is, komt immers
niet in opstand, wel wie hoopt en gefrustreerd wordt. Daarom zullen
wij in de eerste plaats aandacht besteden aan de welvaartsspreiding in
de laatste jaren vóór de Belgische omwenteling.
De tweede vraag brengt ons tot de studie van de
bewustzijnsgraad der onderste bevolkingslagen omstreeks 1830. We
zullen aantonen dat er in 1830 geen sprake was van een bewust arbeidersoproer, maar dat integendeel het paniekerig defensief optreden
der orangistische burgerij, de onderste bevolkingslagen heeft rijp
gemaakt voor de agitatie der Brusselaars. Hieruit resulteerde een
ongeordend kollektief optreden zonder bewust gestelde politieke
eisen. Deze laatste gingen zelden verder dan "arbeid of brood" en
konden daarom maar al te gemakkelijk gemanipuleerd worden van
Hollandse of Belgische zijde. De aspiraties der onderste volkslagen
gingen in 1830-31 niet veel verder dan het verkrijgen van een
"rechtvaardig deel". Het chaotisch en tegenstrijdig optreden van het
"gepeupel" in de eerste helft der 19e eeuw valt trouwens grotendeels
te verklaren door het zich vastklampen aan uitgeholde sociale
waarden die eerder aansloten bij het Ancien Régime dan bij de
nieuwe tijd. Nochtans zullen wij vaststellen dat de repressie die op de
revolutie volgde bij deze volksklassen soms tot een grotere
solidariteit, een hogere graad van bewustwording heeft geleid;
bewustwording die evenwel onmiddellijk door de burgerij werd
afgeremd of afgeleid.
Waarom bestuderen we nu speciaal Antwerpen ? Zowel voor
Brussel als voor Den Haag was Antwerpen van doorslaggevend belang.
Beide hebben dan ook geen moeite gespaard om de stad volledig tot
zich te trekken. Daarom is hier meer dan elders geprovoceerd en
gemanipuleerd, waarbij het "gepeupel" als stootkracht werd gebruikt. Dit was vooral het geval na oktober 1830, toen Chassé, de
Nederlandse bevelhebber te Antwerpen, de citadel bleef bezetten en
een kontra-revolutie was te vrezen. Vandaar dat de klemtoon zal
gelegd worden op de post-revolutionaire maanden, toen de roes en
het romantisme plaats maakten voor de realiteit van de machtsstrijd.
Wat de welvaartsspreiding betreft, kunnen peilingen, gebaseerd
op patent- en onderstandslijsten ons inlichten over de kloof tussen
arm en rijk. Bij middel der patentbelasting benaderen wij de meest
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aktieve groep, bij middel der onderstand si ijsten zij die doorgaans als
"last" werden beschouwd. Bij dit onderzoek zijn wij alle dank
verschuldigd aan J. Hannes die zo bereidwillig was ons zijn oorspronkelijk materiaal ter beschikking te stellen (2). Daarin werd
nagegaan hoeveel patentplichtigen 1827, 1830 en 1840 telden en in
welke belastingsgroepen zij uiteenvielen, waardoor de belangrijkheid
van hun aktiviteit kon achterhaald worden (3).
BELASTINGSGROEPEN

Groep 1

1827
1830
1842

Groep II

Groep III

Groep IV

Totaal

aantal

%

aantal

%

aantal

%

aantal

%

aantal

%

215
226
95

3,5
4
1,5

1363
1381
1204

22
22
19

3879
3951
3944

62;5
63
61,5

732
729
1159

12
11
18

6189
6287
6402

100
100
100

Uit de globale stijging van het aantal bedrijven, gepaard aan een
toename in de eerste kategorie, kunnen wij besluiten dat op driejaar
tijd (1827-30) het verrijkingsproces in snel tempo was verder gegaan.
Dit valt des te meer op wanneer wij vaststellen dat tien jaar later het
zwaartepunt duidelijk verschoven was naar de minst belangrijke
bedrijven (groepen III en IV), die toen 80% van het totaal
uitmaakten. Deze toename in de zwakste groepen greep plaats op een
ogenblik waarop ook het totaal der patentplichtigen toenam, wat des
te meer het belang van de middenstand in de jaren dertig te Antwerpen benadrukt.
Hoe evolueerden nu de onderste bevolkingslagen in deze
prerevolutionaire periode ? Door het Bureel van Weldadigheid werd
tussen 1821 en 1826 een stijgend aantal armen gesteund. In cijfers
uitgedrukt betekende dat voor de bestendige en tijdelijke onderstand

(2) J. HANNES, Bijdrage tot de ontwikkeling van een kwantitatief-kritische
methode in de sociale geschiedschrijving, Onuitgegeven proefschrift voorgelegd
tot het bekomen van de graad van doctor in de geschiedenis, R.U.G., 1968-69,
dl. l/p.235.
(3) De patentplichtigen, in 17 klassen ingedeeld, werden bij de berekeningen in
vier groepen samengebracht, waarbij degenen die de laagste belasting betaalden
in de laatste groep (groep IV) terechtkwamen.
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samen (4) :
1821

1822

1823

1824

1825

1826

1827

1828

1829

13057

13077

13266

13581 13810 13717 ontbr.

13045

13099

Al wie ziek, oud of gebrekkig was, kwam bij het B.v.W. terecht.
Het gros der bevolking werd evenwel uitgemaakt door huishoudens,
die met een gering gezinsinkomen hun groot kinderaantal niet
konden voeden. Daardoor was meer dan de helft der ondersteunde
bevolking jonger dan 18 jaar (5).

Onderzoek naar leeftijd en geslacht
der bestendig ondersteunden in 1821

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

Totaal

-6
6-12
12-18
18-25
25-50
50-65
+ 65

704
714
265
21
395
198
193

483
761
329
45
749
330
731

1187
1475
594
66
1144
528
924

Totaal

2490

3428

5918

(4) S.A.A., M.A. (Stadsarchief te Antwerpen, Modern Archief), nr. 3532, Budget
stad Antwerpen "Staet dienende tot bewijs der ontfangsten en uytgaeven
begrepen in den Begrootingsstaet van den Bureau van Weldaedigheyd der stad
Antwerpen voor den dienst van het jaer achtthien hondert.... In 1828 schreef
het B.v.W. "Niet tegenstaende de altyd aengroeying van het getal der bevolking,
den grooten toeloop van vreemde huysgezinnen de welke zig alhier komen
vestigen, en de geringe winsten der werkende menschen heeft de bestiering, door
middel van de aldergrootste spaerzaemheyd het getal der bedeelde een weynig
können verminderen." Er was toen volgens de berekeningen van het B.v.W.
22,86% der bevolking armlastig. In 1828 zakte dit percentage tot 19,76% en
bleef daar hangen tot de winter van 1829.
(5) S.A.A., M.A., nr. 193 l a . (5e), Openbare hulp, liefdadigheidsinstellingen,
allerlei, [13]. De tabellen werden door het B.v.W. zelf opgesteld.
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Onderzoek naar de arbeidsbekwaamheid
Leeftijd

Bekwaam

-6
6-12
12-18
18-25
25-50
50-65
+ 65

110
66
1012
190
89

Totaal

1467

Niet bekwaam

Voor de helft
bekwaam

Totaal

1187
1034
22

441
462

3
8
109

129
330
726

1187
1475
594
66
1144
528
924

2363

2088

5918

Onderzoek naar de oorzaak van de armoede
leeftijd

oud en gebrekkig

te veel kinderen

totaal

-6
6-12
12-18
18-25
25-50
50-65
+ 65

•
113
132
418
878

1187
1475
481
66
1012
110
46

1187
1475
594
66
1144
528
924

Totaal

1541

4377

5918

Wij moeten er uitdrukkelijk op wijzen dat de valiede werklozen
hierin niet begrepen zijn. Deze laatsten konden gedeeltelijk terecht in
de Werkhuizen van Weldadigheid die voor de ons aanbelangende
periode volgende dagfrequentie opgaven (6).

(6) Idem, Brief van 12.11.1822 van het Bureel van Weldadigheid (B.v.W.) aan de
stad "Alzoo deze bestiering geenen onderstand geeft aan persoonen die
voorwenden gebrek aen werk ofte van een bekent slecht gedrag zijn. In dit huys
worden ingenomen alle de armen van de stad de welke zich zonder werk
bevinden, dezelve bekoomen aldaer de voeding en men betaeld aen hun alleen 't
geen hunnen arbeyd opbrengt, naer aftrek van den onkost hunner voeding. Zij
koomen daer vrijwillig en verlaeten 't huys zoohaest zij beter können, dit is de
reden dat het mouvement zoo groot is". Cijfers betreffende hun aantal, zie
K.O.O.A. (Kommissie van openbare onderstand te Antwerpen), Uitgaande
briefwisseling van het B.v.W., Brief van 26.3.1844.
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1821
317

1822
275

1823
290

1824
2226

1825
203

1826 1827 1828
217
278 279

1829
292

1830 1831
270 479

Beschouwen we de cijfers in hun totaliteit, dan blijkt in elk
geval zeer duidelijk dat in de Hollandse periode meer dan 20$ der
Antwerpse bevolking ten laste viel van het Bureel van Weldadigheid.
En hier geven wij dan nog de situatie optimaal weer, aangezien onze
gegevens niet alleen de gunstigste periode der 19e eeuw betreffen,
maar ook beperkt blijven dot dat deel der armen dat gesteund werd
door een officiële instelling. Noch de bedelaars, naar Hoogstraten
gezonden of ronddolend in de stad, noch de kinderen en ouderlingen
in gods- en gasthuizen, evenmin als degenen die beroep deden op de
privé-liefdadigheid, komen hier ter sprake. Kortom, minstens één
vierde der bevolking was totaal afhankelijk. Een lichte verbetering
was evenwel waar te nemen in de jaren 1827-29, toen het bestendig
aantal gesteunden duidelijk afnam en niet gekompenseerd werd door
een evenredige stijging bij de bevolking der werkhuizen. Deze
ekonomisch gunstige jaren hebben voor de valieden zeker werkgelegenheid met zich gebracht, vooral voor de havenarbeiders.
Daarom zal de depressie van 29-30 voor hen des te harder aankomen.
De strenge winter van 1829-30, die volgde op een ongewoon
natte zomer, heeft niet alleen de scheepvaart langdurig belemmerd,
maar ook de oogst grotendeels vernield. Bij gebrek aan subsidies kon
de openbare liefdadigheid de aangroei der armen en werklozen niet
indijken noch tegemoetkomen. Vooral de werkloze havenarbeiders
vormden een probleem. Privé-geldinzamelingen vanwege de kooplieden moesten hier de nood lenigen. Gelukkig vonden wij de lijst der
uitgekeerde sommen terug, waarin naam, adres en kinderaantal der
gesteunde havenarbeiders genoteerd werden. Deze bron, die van
belang is voor onze verdere studies betreffende de havenarbeiders,
liet reeds voorlopig toe volgende gegevens te publiceren (7).

(7) S.A.A., M.A., nr. 6197, "Alphabetische lijst van de arme werklieden dezer
have die onderstand genoten hebben, geduerende den winter in het jaer 1829/30
door de inschrijving van de kooplieden dezer stad".
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Aantal gesteunde havenarbeiders
Ouvriers de pont attachés aux nations ou ceux qui en sont généralement
employés :
Familles

466

Parents

924

Enfants

1314

Total

2238

Ouvriers des Quais employés de temps en temps par les négociants ou par les
nations, charpentiers des navires, calfateurs, peintres etc. :
214
428
642
1070
Arrimeufs, Testeurs :

Totaal

74

147

216

363

754

1499

2172

3671

Het geld der inzamelingen ging uitsluitend naar de aankoop van
brood, aardappelen en kolen/Bijna 800 havenarbeiders waren dus
gelijktijdig zonder middelen van bestaan gevallen. Werkloosheid voor
deze belangrijke groep veroorzaakte natuurlijk een kettingreaktie bij
andere beroepen. Het Bureel van Weldadigheid schreef midden
september dat het "bloeyen van den handel grote middelen van
bestaan opleverd voor de werkende volksklasse, maar de minste
stremming door den aenhoudenden vorst of andersints beneemt aen
die lieden allen middelen en dwingt hun den openbaren onderstand
in te roepen" (8).
Uit dit alles blijkt duidelijk dat de situatie in 1829 uitermate
kritiek was : enerzijds een apatische groep bestaande uit grijsaards,
gebrekkigen en kinderen van grote huishoudens, anderzijds de
validen, waaronder vooral de havenarbeiders, die op enkele maanden
tijd tot afhankelijke paupers gedegradeerd waren.
Hoe werden deze Antwerpse paupers nu beinvloed door.de
gebeurtenissen in Brussel (9) ? In Antwerpen was de belangstelling
onmiddellijk gewekt. Op 26 augustus troepten nieuwsgierigen in het
stadscentrum samen om enige informatie op te vangen van pas
aangekomen Brusselse reizigers (10). Om de burgerij gerust te stellen
kwam er reeds op 27 augustus een schrijven van de minister van
binnenlandse zaken die de goeverneur aanmaande om "indien er
gegronde redenen bestonden het gebruik maken der schutterij tot
voorkomen van zodanig onheil ontoereikende of ondoelmatig te
oordelen, zoo zult U.E. het wellicht niet onraadzaam achten de
medewerking in te roepen van de burgers die bij het behoud van de
(8) K.O.O.A., Uitgaande briefwisseling B.v.W., Brief van 13.9.1830.
(9) A. BERGHMANS, Sociale beroering te Brussel in augustus 1830, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, V.U.B., 1968-69.
(10) G. GERRETSON,Muiterij en scheuring, Leiden, 1936, dl. I, p. 226. S.A.A.,
M.A., nr. 2682/22, Briefwisseling politie, Brief van Klinkhamer, direkteur van
politie aan de goeverneur (27.8.1830).
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goede orde het meest belang hebben" (11). Het blijkt dus duidelijk
dat men de schutterij, ingesteld in 1827 om de orde te handhaven,
terecht als onbetrouwbaar aanzag : zij verschilde immers bijna in
niets van de bezitslozen. De volgende dag werd in de stad een
plakkaat uitgevaardigd waarin gesteld werd "que les troubles
amènent la misère publique, puisqu'ils éloignent le commerce,
déprécient la propriété, tarissent les sources de l'industrie, font cesser
la circulation des capitaux, et ce sont cependant ces élémens de
prospérité qui alimentent le travail de l'ouvrier, maintiennent nos
etablissemens et sont la source unique des secours abondans que les
capitalistes, les négociants, les propriétaires et généralement toutes
les classes n'ont cessé de répandre avec profusion surtout pendant le
dernier hyver, sur des personnes moins aisées" (12).
De burgerij voelde zich hierdoor helemaal niet beveiligd en liet
zich die dag volgaarne bewapenen. Aldus begaven zich 450 "vrijwilligers" naar de beurs "où une foule immense de rebelles, la plupart
gens du populaire se présentait devant les grilles, vociférant les pires
pensées. Ils ne s'en tenaient pas là. Ils avaient trouvé des pavés et
commençaient à les lancer vers la garde bourgeoise. Ce n'était que
vers six heurs du soir que celle-ci parvint à s'organiser. Ne pouvant
plus supporter les violences de la populace enragée, les volontaires
s'avançaient. Ils engageaient le monde à se disperser, mais comme on
ne voulait pas écouter et continuait à lancer des pierres, le capitaine
de la troisième section, Van Weddingen, commanda de faire feu.
Trois manifestants étaient tués, le reste s'enfuit où il put". Die dag
vielen er in het totaal vijf doden en drie gekwetsten (13). Uit andere
bronnen vernamen we nog dat er zich onder de menigte een groot
aantal kinderen bevond dat naar voren was gestormd nadat de eerste
schoten waren gelost (14). Belangrijk is te vernemen dat de
schutterij, ter plaatse aangekomen om de orde te handhaven,
helemaal geen aanvallen vanwege de bevolking te verduren kreeg.
De uitgesproken defensieve klassehouding vanwege de burgerij
werkte, na een uitputtende winter die vejen op de rand van het
bestaansminimum had gebracht, als een rode lap. Het bewapenen der
burgerwacht was terecht begrepen geworden als de beveiliging door
(11) P.A.A. (Provinciaal Archief Antwerpen), nr. E.76, Oorlogsgebeurtenissen.
(12) S.A.A., M.A., Stadsplakkaten, 28.8.1830, nr. 61.
(13) Notes précises sur ce qui s'est passé à Anvers du 26 août 1830 au 10
octobre 1833 pendant la Révolution. Handschrift van de stadsarchivaris
F. Verachter, gedeponeerd op de stadsbibliotheek te Antwerpen onder
nr. K47358. De Franse vertaling werd gebruikt omwille van de leesbaarheid.
(Oorspronkelijke Nederlandse tekst, zie nr. B86716).
(14) G. GERRETSON, op. cit., pp. 230-231.
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de bourgeoisie van haar eigen bezit. Die openlijke eensgezindheid
onder de "troetelkinderen van de regering" heeft de blokvorming van
de tegenpartij voor gevolg gehad (15). Kritische tijdgenoten veroordeelden deze openbare bewapening als een vergissing. Men vroeg zich
terecht af waarom de burgemeester ervoor gezorgd had dat "een
groot aantal burgers, sommige kooplieden en anderen particulieren,
om 't eerst naar het kasteel liepen om wapens, om rechten van
Willem waeraen nog niemand twijfelde, die niemand betwiste, gaen
voor te staen, en de rust in de stad te houden, terwijl er geene onrust
in was" (16). Die eerste openlijke klassenkonfrontatie, waarbij vijf
doden waren gevallen, had aan de andere kant het proletariaat voor
de eerstkomende weken geïntimideerd. Volgens politiedirekteur
Klinkhamer was te Antwerpen in de maand september "de gemene
bevolking vrij wel, de ingezeten burgers en kooplieden goed, maar de
jonge lieden, de advocaatjes en vreemdelingen, mitsgaders de priesterpartij zeer lastig" (17). Kortom, dezelfde groepen die zich te Brussel
aan het hoofd der beweging hadden gesteld, trachtten nu ook hier
van de verwarring gebruik te maken. In die dagen kwam Van den
Herreweghe, een misnoegde en ontslagen belastingontvanger, te
Brussel opduiken waar hij aan Rogier beloofde Antwerpen voor de
revolutie te winnen. In ruil daarvoor werd hem de plaats van
havenmeester of postbestuurder beloofd (18). Volgens F. Prims wist
Van den Herreweghe zich met succes tot zijn vroegere, eveneens
misnoegde, kollega's te wenden en tot die "Antwerpsche middens,
waar men vuist en bloed veil heeft voor een geweldig avontuur".
Daarbij infiltreerden verschillende Brusselaars, in die mate zelfs dat
Chassé, de Nederlandse militaire bevelhebber te Antwerpen, veront-

(15) Reeds voor het einde van de 18de eeuw wees Prof. J. Craeybeckx op de
impopulariteit der ondernemende bourgeoisie zodat het "niet moeilijk te
bewijzen zou zijn dat zij niet zelden, zowel in Frankrijk als in België het mikpunt
werden van de volkswoede". J. CRAEYBECKX, "De Brabantse omwenteling :
een konservatieve opstand in een achterlijk land", in Tijdschrift voor Geschiedenis, 1967, p. 316.

(16) M.J.F. VAN DE VOORT, Gebeurtenissen van Antwerpen sedert 1830 tot
den Ie september 1833, anderbegrepen het beleg van het kasteel, Antwerpen,

1833, p. 16.
(17) H.T. COLENBRANDER, Gedenkstukken der algemene geschiedenis van
Nederland van 1795-1840, Rijksgeschiedkundige publikaties, 46, IV, 1830-1840,
p. 177. H.R.C. WRIGHT, Free trade and protection in the Netherlands,
1816-1830, A study of the first Benelux, Cambridge, 1955, p. 223.
(18) Voor inlichtingen over Van den Herreweghe zie F. PRIMS, Antwerpen in
1830, Nota's, Antwerpen, 1929, dl. I, pp. 252-266. Zijn plan bestond erin
Antwerpen en de citadel te veroveren alleen bij middel van de onderste bevolkingslagen, de schutterij en de havenkorpsen (waarover later).
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rust over het groot aantal vreemdelingen dat de stad binnenkwam,
opmerkte dat deze "niets onbeproefd laten om de stille ingezetenen
op te winden om tot buitensporigheden over te slaen" (19). Hij kon
nochtans niet beletten dat de Brabantse kleuren overal de kop
opstaken. De sympathie voor de Brusselse revolutionairen nam onder
invloed van de aktie van Van den Herreweghe gestadig toe. Voor
Prins Willem van Oranje, door zijn vader naar Antwerpen gezonden,
kwam het erop aan van deze nood een deugd te maken. Vandaar zijn
beruchte proklamatie van 16 oktober, waarbij hij de Zuidelijke
Nederlanden toeliet afgevaardigden voor het aanstaande Nationaal
Kongres te verkiezen, hopende dat de orangistische strekking der
notabelen in zijn voordeel zou werken (20).
Dat veranderde evenwel weinig of niets aan het feit dat 's
anderendaags de Antwerpse paupers niet meer van de stadspoorten
waren weg te slaan, ten einde met geweld doorgang te verlenen aan
de oprukkende Brusselaars. De burgerwacht, aldaar opgesteld, kreeg
het zwaar te verduren "s'exposant à la fureur des groupes exaspérées
du peuple qui les entourait et en calmant ces malheureux avec autant
de sang froid que de courage" (21). Dagelijks kwamen "sjouwers en
varensgezellen" bijeen aan de Borgerhoutse- en de Rode Poort, waar
zij telkens met geweld werden verdreven (22).
De orangistische burgerij wist niet meer waar ze het had.
Enerzijds was ze ten zeerste begaan met haar ekonomische belangen,
anderzijds werd ze bewerkt door politieke propaganda der antiorangistische burgerij vanuit Brussel. Terecht vroeg ze zich af : "Hoe
zijn wij in opstand geraakt, voor wiens zaak strijden wij, wat zal er
van ons geworden ? Toen er zes weken geleden te Brussel onlusten
uitbraken, deed men ons de wapens opvatten onder voorwendsel van
de wettige orde mitsgaders de veiligheid van personen en eigendommen te handhaven, maar welhaast zeide men ons dat zulks het
voornaamste doel dezer beweging niet was, dat wij de herstelling der

(19) P.A.A., nr. E.76.
(20) G. GERRETSON, op. cit., dl. I I , p. 112. Voor meer inlichtingen desbetreffende zie ook J. BLOK, "De prins van Oranje te Antwerpen in 1830", in Verslag
Kon. VI. Acad., 1909, p. 593 e.v.
(21) S.A.A., M.A., nr. 685, Burgerwacht, verslagen. Zie ook H.C. de WIART, "A
propos du rôle de la grande bourgeoisie dans les événements de 1830", in Buil.
Qasse des lettres et des sciences morales et politiques, 1927, p. 120.
(22) S.A.A., M.A., nr. 1073 (2e), Openbare veiligheid, Briefwisseling en
rapporten der tijdelijke veiligheidskommissie [ l ] , 22.10.1830. H.T. COLENBRANDER, op. cit., p. 247.
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bezwaren moesten eischen" (23).
Op 27 oktober was het dan eindelijk zover. Terwijl de Belgische
militairen te Berchem vochten, ontvlamde de volkswoede in de
straten van de stad. "Le mécontentement commence à s'agiter sous
les cendres et le feu s'alluma. On dépavait les rues et se mit à
construire des barricades. A tout bout de rue on voyait des redoutes
faites de tout ce qu'on avait pu ramasser" (24). In deze stratenoorlog
werden de stedelijke militaire posten, gelegerd op het koninklijk
paleis en het stadhuis, afgezonderd van het gros der militairen op het
kasteel. Het eigenlijke verloop der gevechten, evenals de tegenstellingen tussen Van den Herreweghe en zijn ploeg enerzijds, de
Belgische militairen anderzijds, kunnen wij hier ter zijde laten.
Vermelden wij slechts dat de overmoed en de uitdagende houding der
Belgische militaire leiders uiteindelijk het bombardement van Chassé
provoceerden. Op korte tijd stonden de panden palend aan de citadel
in vuur en vlam : gevangenen ontsnapten uit hun brandende cellen,
huizen werden geplunderd en duizenden ontvluchtten met have en
goed de stad. De binnentrekkende Brusselaars werden door een
ooggetuige beschreven als "struikrovers en vagebonden door de
laagste klasse der bevolking als hunnen verlossers beschouwd" (25).
Voor zover de burgerij de stad niet had verlaten, werd zij in de
daaropvolgende dagen verplicht de "militairen" onderdak te verschaffen, wat onmiddellijk aanleiding gaf tot moeilijkheden en
betwistingen (26). In de stad heerste een paniekstemming door het
totaal ontbreken van het traditionele gezag. Terwijl velen die geld
hadden de stad verlieten, kregen de resterende Antwerpenaren een
nieuwe militaire - Belgische - opperbevelhebber, de piepjonge Chazal,
een nieuwe goeverneur, de katholiek de Robiano, en een burgemeester, die in de loop der volgende maanden nog tweemaal zou
vervangen worden. De oude consuls vertrokken naar Den Haag om
(23) "Een gezelschap van Burgers zijnde Kooplieden en Fabrikanten"
(18.10.1830) gepubliceerd door C. BUFF\N, Mémoires et documents inédits sur
la révolution Belge et la campagne de dix jours, 1830-1831, Brussel, 1912, dl. I I ,
p. 196.
(24) Notes précises..., p. 5.
(25) C. BUFFIN, op. cit., p. 244, "Verhaal van het voorgevallene in Antwerpen
van den 28en Augustus 1830 tot den len Mei 1831, door een ooggetuige".
(26)S.A.A. r M.A., nr. 1073 (4e), Openbare veiligheid, Reglementen [2]
(1.11.1830). Ook de voeding gaf aanleiding tot moeilijkheden. "La nourriture à
donner aux volontaires, se compose pour le diner de soupe, viande et légumes,
d'un litre de bière et du pain. Pour le souper, de légumes, pain, d'un litre de
bière. Pour le déjeuner, d'après l'usage de la place." Het is duidelijk dat het hier
om een burgersmenu gaat aangezien er alle dagen vlees voorzien was.
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daar hun beklag te doen, terwijl voor Chassé en zijn mannen 32
dekoraties klaar lagen. De onderste bevolkingslagen, zij die in de
strijd hun leven hadden gewaagd - vergelijk de slachtoffer lijsten van
alle Belgische steden - bleven totaal ontredderd achter in een
vernielde stad. Hun stadswijken, de eerste en de vierde, waren gezien
hun ligging, door het bombardement vreselijk toegetakeld. In het
totaal werden 611 woningen getroffen, waarvan er 266 in de vierde
wijk waren gelegen en 163 in de eerste (28). Ten einde de grootste
nood te lenigen, stelde de provinciegoeverneur voor om in iedere wijk
een kommissie van vijf leden te benoemen, aangevuld met de
plaatselijke geestelijkheid, om geldinzamelingen te organiseren (29).
Er viel evenwel niet veel rond te halen, want steeds meer gegoeden
verlieten de stad, terwijl "de geringe burgerklasse nu niets anders
overbleef dan hunnen laatsten stuiver te verteren" (30).
Opportunisten, begaan met de eigen materiële belangen, zagen
in november de toekomst somber in. Schamper merkten zij op dat de
prachtige havenstad opgeofferd werd aan "le parti prêtre et la haute
noblesse, ce qui ne fait qu'un, plus le bareau" (31). Wat was er
trouwens nog te verwachten in een stad waar 's nachts bedelaars de
straten onveilig maakten en de Belgische vrijwilligers geld eisten van
iedereen die zich ongewapend vertoonde (32) ? Alleen de priesters
bleven de bevolking met volgende stichtelijke verzen moed
inspreken (33) :
"Belgen strijd kloek voor God en het Geloof
de kerk staet te beven, 't is door u kloeken moed
dat m' haer een steun kan geven, een ketter in
den ban zou hier als koning komen ?
Neen nooyt al is hij aangenomen
Wij strijden toter dood voor God en het Geloof."
(27) P. BONENFANT, "Les blesses de 1830 soignés dans les hôpitaux
bruxellois", in Bull. Comm. Roy. d'Hisl, 1930, pp. 483-507. S.A.A., M.A., nr.
463/l(6e), Politie, Blessés d'octobre. F. PRIMS, op. cit., dl. I l , pp. 301-313 en
322-333.
(28) S.A.A., M .A., nr. 1068, Politieke gebeurtenissen. Revolutie 1830, schadeherstel.
(29JS.A.A., M.A., nr. 182/7(3e), Weldadigheidsbureel, Giften en Fondaties,
(Brief goevemeur aan stad, [20], 8.10.1830). Stadsplakkaten, 20.12.1830, nr.
193.
(30) C. BUFFIN, op. Cit., p. 247.
(31) A. CORDEWIENER, "La naissance de l'état belge à travers une correspondance privée, oct. 1830-déc. 1831", in Bull. Comm. Roy. d'Hist, 1967, p. 157.
(9.11.1830).
(32) S.A.A., M.A., nr. 1073 (2e), Openbare veiligheid, Briefwisseling en
Rapporten [ l ] , (1.11.1830), en 1073 (4e), Reglementen, [3], 28.10.1830.
(33) S.A.A., M.A., nr. 1062/1 (3e), Politieke gebeurtenissen, Belgische omwenteling, aanplakbrieven.
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Dit kon evenwel niet beletten dat iedereen langzaam de moed
verloor. De hoge verwachtingen waren na verloop van veertien dagen
reeds omgeslagen in vertwijfeling en pessimisme. Op 9 november
zagen voorbijgangers volgende woorden bij de beurs aangeplakt : "De
zaek is rot, De Potter is weg en Cassiers is zot" (34). Deze tekst wil
zoveel zeggen als : we voelen ons bedrogen nu de enige man die we
vertrouwden te Brussel bij de politiekers geen gehoor vindt, terwijl de
Antwerpse vertrouwensman van Brussel zijn materiële belangen
boven onze veiligheid stelt. Het was nl. zo dat Cassiers zijn schip
tegen de bevelen van Chassé in toch de haven had binnengeloodst op
gevaar af een nieuw bombardement te ontketenen. Dat De Potter een
zeer populaire figuur was bewijst wel volgende tekst gemaakt naar
een kinderliedje (35).
"De Belgische A k t e "

De Potter zijne wet
is in mijn hart gezet
al wie De Potter dient
is mijn beste vriend
De Potter en zijn geslacht
bescherm ik met mijn kracht
Dat hij den hemel erft
Die voor De Potter sterft.

De groeiende ellende zou bij de middenstand evenwel aanleiding
geven tot orangistische uitlatingen als
"Onder Willem baes hadden wij broot en kaes,
Onder De Potter is er nog broot nog botter" (36)
Het kwam er voor de stad op aan zo vlug mogelijk geld ter
beschikking te hebben. Reeds vóór de revolutie had men uit
geldnood besloten een som te heffen, gelijk aan de opbrengst van de
g r o n d b e l a s t i n g , maar de toelating daarvoor bleef steeds
hangende (37). Eveneens vóór de revolutie, nl. tussen 10 en 25
oktober, had men de meest strijdlustige werklozen van de straat

(34) Notes précises..., p. 6. Over de dubbelzinnige rol van F. Cassiers zie
F. PRIMS, op. cit., dl. I I , pp. 58-61.
(35) F. PRIMS, op. cit., dl. II, p. 259.
(36) Notes précises..., p. 7.
(37JS.A.A., M.A., nr. 15, minuten gemeenteraad (23.10.1830 en 6.11.1830).
S.A.A., M.A., nr. 754/1, Financiën, buitengewone belasting. S.A.A., M.A.,
nr. 2682/20, Politie, 2e wijk, uitgaande briefwisseling (1.11.1830).
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kunnen houden door hen onder te brengen bij de havenpolitie (38).
Ook na de revolutie had de stad deze korpsen in dienst gehouden.
Ongeveer 300 man, gekleed in blauwe hemden, geruite mutsen en
zwarte gordels "de caractère rude qui, poussés par la faim menaçaient
de devenir dangereux pour la sécurité publique, contribuèrent, au
contraire à la maintenir" (39). Na eerst hun diensten hoogdravend te
hebben geprezen, wou de stad begin november hun loon, dat amper
1 gulden per twee dagen bedroeg, verlagen tot 75 cents. Kapitein De
Gorter, onder wiens leiding zij stonden schreef daarop verschrikt : "II
vous est assez connu quelle classe d'hommes que c'est et je n'ose pas
le prendre sur moi à leur insister d'avantage, car j'ai beau dire que
cela vient de la part de la régence, ils me prendront pour le moteur et
je cours le risque d'être la victime de leur vengeance" (40). Na veel
over en weer gepraat, moest de stad eindelijk toegeven. Maar daarmee
was de werkloosheid noch de geldnood opgelost. Vanwege Brussel
kwam er evenwel geen cent, zodat ten einde raad de goeverneur
besloot zelf een som voor te schieten. Na enkele dagen was alles reeds
op en stond iedereen weer op straat. Daarop richtten de arbeiders
zich in een schrijnende brief tot de goeverneur (41) :
"Vinde ons gedwongen van, Uw Hoogmogende Heere, te moeten
kennisse te geven, dat wij altemael, werkende luyden zijn, die door
den wintertijd als door de ongelukkige omstandigheden hun van alle
werk beroofd bevinden, hebbende bovendien meest altemael vrouw
ende een groot aantal kinderen, aen de welke men niet en weet de
zelve in het leven te houden, en dit door het gevolg van de duerte der
levensmiddelen en van zonder werk te zijn, Jae, Uwe Excellentie,
geen penne kan uytdrukken, de overdraeglijke ellen (sic) en armoede
die wij lijden, en het geene ons nog meest doet gevoelen van smerten
dit is, wanneer de vaders 't huys komen dat zij aenstonds eten
vraegen met een eerzugtigde geween, en dat men de zelve kinderen
niet können laeven, waerdoor menig man tot den kwaeden val doet
komen daer hij eertijds noyt op gedogt heeft.
Moetende, Uwe Excellencie, verders onderrichting geven, dat wij met
(38) De kompagnie onder leiding van De Groter werd opgericht op 10 oktober,
deze van Le Carpentier op 25 oktober. S.A.A., M.A., nr. 452, Openbare
veiligheid, Corps Franc d'Anvers pour la sécurité des bassins et du commerce. Zie
ook L. LECONTE, "Les Corps Francs Maritimes d'Anvers", in Carnet de la
Fourragère, 1925, pp. 43-63.
(39) L. LECONTE, op. cit., p. 32.
(40) S.A.A., M.A., nr. 452, cfr. nota 38, brief van 3.11.1830.
(41)S.A.A., M.A., nr. 191/6, (openbare hulp, pak allerlei); S.A.A., M.A.,
nr. 754/2(1 e). Buitengewone belasting ter ondersteuning der behoeftige klasse,
[2], Brief der werklieden van 27.11.1830.
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circa 600 mannen aan de Entrepot gewerkt hebben, alsook over 8
daegen gelijk bedankt zijn, zulke werk was voor ons aengenaem en
konde hierdoor met veel zorge nog in leven blijven, maer als nu
geheel zonder werk te bevinden beroofd van alle weldaeden en
onderstand, nu blijft er niets voor ons meer over, dan met vrouwen
en kinderen op ons ardsteden te sterven zoo als de honden op de
straet. Maer alzoo wij het geluk hebben van eenen waeren en braven
gouverneur te bezitten die de bestierder is van de provincie
Antwerpen, Jae eenen rechtzinnigen vader zijner onderdaenen.
Zoo verhoopen wij ook gezamentlijk dat zijn Excellencie tot wie wij
onsen eerbiedigen Toe-Vlugt neemen niet langer zal gedoogen dat
zijn onderdanen zo een onverdraeglijke armoede leyden, dat zij door
armoede als van broodsgebrek op hun beddens zouden dood
bevonden worden, of door den boozen geest hun het leven
beneemen, zo men meer gehoort heeft in diergelijke omstandigheden".
Onderaan stond nog dat de goeverneur zich in verbinding moest
stellen met Aug. Simons, Molenberg nr. 1135, die de manschappen
zou oproepen indien men aan de entrepot mocht verder werken.
Onrust vrezend, richtte de stad zich in allerijl tot de overheid
te Brussel, waar men evenwel weigerde enige verantwoordelijkheid op
zich te nemen. Wel werd door de stad een geheime politie op de been
gebracht die tot taak had elke verdachte beweging vanwege de
arbeiders te signaleren. "Le maintien de la tranquilité dans cette ville
paroit difficile pour ne pas dire impossible si l'on ne se hâte de
pouvoir aux besoins de la classe ouvrière; ... il est de plus urgent que
jamais d'occuper autant que possible la classe ouvrière, non peu dans
l'intérêt de l'état, mais dans l'intérêt de la sûreté publique" (42).
De orde en de rust werden daarbij niet alleen bedreigd door
binnenlandse moeilijkheden, maar ook door een niet aflatende druk
van Nederlandse zijde. Van Manen bleef zeer goed ingelicht over alle
aktiviteiten binnen de stad en dat met het oog op een mogelijke
kontrarevolutie. Zijn spion ter plaatse, Nachtman, meende dat einde
december steun te verwachten viel van "les bourgeois paisibles et des
gens qui ont quelque chose à perdre, ensuite quelques ouvriers pères
de familles. Une partie de la basse classe est contre parce qu'ils ont
toujours l'espérance que les vaisseaux de commerce, qui sont à
Flessinque leur vont donner de l'ouvrage ou bien le pillage, de sorte
que si on peut les réduire à la misère une contre révolution est sûre et
(42) S.A.A., M.A., nr. 1073(2e), Openbare veiligheid, Briefwisseling en rapporten, [ l ] , 10.12.1830, 14.12.1830.
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certaine". Met leedvermaak haalde hij aan dat bij de beurs de totaal
verpauperde arbeiders werk hadden geëist, maar daar met geweld
verdreven waren. De armoede, schreef hij, wordt met de dag
ondraaglijker, men kan de straat niet opgaan zonder te worden lastig
gevallen door bedelaars of geldinzamelaars. Het kwam er slechts op
aan de tijd af te wachten waarop alle geldbronnen zouden uitgeput
zijn, wat niet lang meer kon duren aangezien "les citoyens aisés, les
grands et véritables consommateurs se retirent en foule à la campagne
et dans les villes voisines" (43). Ook de politie vreesde een mogelijk
omslaan der publieke opinie onder druk der omstandigheden : "On
avait à redouter que des malveillants ne profitassent du gène et de la
misère que pèsent sur le peuple, et que l'émigration de la plupart des
nobles et rentiers aisés n'a fait qu'aggraver pour semer parmi la classe
ouvrière des germes de discorde et de désunion" (44).
Dat bij de jaarwisseling de uithongering der arbeiders niet ver af
was, bewijst volgende door hen eigenhandig geschreven tekst die in
de drankhuizen cirkuleerde (45) : "Mijnheer den Borgemeester en
schepenen dezer stad gelieft naert de comité om te zien want de arm
mensche krijgen maer een alfe pot watersop per dag want den orrasist
kunst heeft den lepel weer doen verkleynen over veertien dage want
daer zulle dood slagen van komen daer komt ook verrotting onder
het arm volk, zij krijgen een pond brood per dag, arreger als de
gevanen zij zijn verscheurt van onger savonds als zij naer huys gaen.
Soo mijnheer den Borgemeester gelieft daer uwe mildadigheyd in te
gebruyke met het nieuw jaer dat wij arm borgers U.E. wenschen in
gezondheyd en volharding".
Deze tekst, hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de werklozen
gevoed in de Werkhuizen van Weldadigheid, toont duidelijk aan dat
zij temidden van een ondraaglijke armoede naar onmiddellijk
aanwijsbare schuldigen zochten, hier de orangisten, die zij zelfs
verdachten van een bewuste uithongeringspolitiek. Dat de porties in
de werkhuizen zo miniem waren, was minder te wijten aan de
orangistische invloeden binnen de instelling, dan wel aan het feit dat
het Bureel van Weldadigheid over geen middelen beschikte om de
stroom van werklozen en uitgehongerden te blijven voeden. Begin

(43) H.T. COLENBRANDER, op. cit, p. 380. S.A.A., M.A., nr. 18/1, Algemeen
bestuur, stadsverslag. Men was vanwege de stad overgegaan tot een vrijwillige
lening van 250.000 f l , een bedrag dat ruimschoots bereikt werd. S.A.A., M.A.,
nr. 191/4(4e), Openbare veiligheid, Werklozen, [2], 31.12.1830.
(44) S.A.A., M.A., nr. 463/1 (4e), Rapports aux gouverneurs civils et militaires,
Rapports sur l'esprit public, verslag van 5.1.1831.
(45) S.A.A., M.A., nr. 1062/1 (3e), cfr. nota 33.
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1831 waren er immers al bijna dubbel zoveel opgenomen als
voorgaande jaren.
Men wachtte om een beslissing betreffende Werkverschaff ing te
nemen totdat "des symptômes d'un mécontentement prononcé et
d'une agitation alarmante commençaient à se manifester, parmi la
classe ouvrière et que des rassemblements sur toutes les places
publiques pouvaient faire craindre des troubles sérieux et diminuer
encore les ressources de la ville en contribuant à l'émigration de ses
habitants" (46). Aangezien dit de toestand was bij het begin van het
nieuwe jaar werd een massaal tewerkstellingsplan uitgewerkt, waarbij
aan 2000 gezinshoofden werk zou verschaft worden. Men hoopte dit
aantal tot 3000 te kunnen brengen: "3000 travailleurs représenteraient une population indigente d'environ 15000 âmes". Deze
berekening steunde op het feit dat men minstens drie kinderen moest
hebben om voor de werkverschaffing in aanmerking te komen. Om
een minimumloon van een halve gulden daags te kunnen uitbetalen,
was er wekelijks een som van 6000 f l . nodig. De regering stelde
evenwel slechts Ï5000 f l . ter beschikking, m.a.w. een bedrag voor 2
weken een half. De rest moest dus afkomstig blijven van privéinzamelingen (47). Maar als de burgers betaalden, wensten ze ook iets
in de pap te brokken te hebben. Hun hoofdbekommernis betrof het
intomen der luiaardij en zij schaamden zich niet een hele dag op de
werven door te brengen om te kontroleren ... of de anderen wel
werkten (48).
De werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit opruimings- en
herstellingswerken daar waar het bombardement grote schade had
aangericht. De gedeeltelijke afbraak van de entrepot en de gevangenis
genoot de voorkeur omdat men daar de arbeiders in een gesloten
ruimte onder kontrole kon houden. Daarnaast werd ook het
verdedigingssysteem aan poorten en wallen verbeterd, dit tot groot
ongenoegen der Hollanders op de citadel en der burgers die terecht
de omvorming van Antwerpen tot militair bastion vreesden. Van
januari tot augustus werden volgende aantallen tewerkgesteld (49).

(46) S.A.A., M.A., nr. 1073(2e), cfr. nota 42 (23.12.1830).
(47) S.A.A., M.A., nr. 191/4(4e), cfr. nota 43, [3], (Brief van de stad aan de
goeverneur, 3.1.1831).
(48) S.A.A., M.A., rir. 1062/1 (3e), cfr. nota 33.
(49) S.A.A., M.A., nr. 191/6, cfr. nota 55. S.A.A., M.A., nr. 6205, Commission
des travaux, compte courant des ouvriers nécessiteux. S.A.A., M .A., nr. 2634,
Commission provisoire de sûreté publique. Etats nominatifs et numériques des
ouvriers nécessiteux employés à divers travaux dans le courant de la semaine
(wekelijkse staten).
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Totaal aantal tewerkgestelde arbeiders

Datum

jan

feb

mrt

apr

mei

juni

juli

aug

3-8
10-15
17-22
24-29
31-5
7-12
14-19
21-26
28-5
7-12
14-19
21-26
28-2
5-9
11-16
18-23
25-30
2-7
9-14
16-21
24-28
30-4
6-11
13-18
20-25
27-2
4-9
11-16
18-23
25-30
1-6
8-13
16-20
22-27

Wijken waiirult de arbiidtrs af komstig wartn
II
IV
1

in

m

.
380
450
474
490
500
•
400
400
310
205
150
296
283
279
272
270
270
270
270
256
254
246
244
244
244
244
244
204
153
102
90
40

415
485
553
618
580
.
491
480
400
302
290
440
371
365
350
360
371
371
268
345
341
317
308
305
305
305
304
244
210
166
150
82

.
350
370
412
418
410
•
330
280
250
162
150
247
198
194
185
185
185
185
184
184
184
188
185
185
185
185
185
165
98
96
86
35

965
1095
1098
1120
1110
•

980
850
800
659
620
727
830
829
807
752
738
730
722
716
708
696
689
689
686
683
683
600
456
410
378
260

Totaal
1657
1766
2110
2400
2537
2646
2600

2201
2010
1760
1328
1210
1710
1682
1663
1614
1567
1564
1556
1544
1501
1487
1447
1426
1425
1420
1417
1416
1213

917
774
704
417

Opvallend is de lage tewerkstellingsgraad in de derde wijk, in
tegenstelling met het hoge gemiddelde in de vierde, de armenwijk bij
uitstek. Volgens de overheid was er niets te vrezen zolang men hen in
dienst kon houden en de middelen verschafte om zich van het strikte
levensminimum te voorzien (50). Met dat hongerloon was dit echter
veeleer een vrome wens.
(50) P.A.A., nr. F.58, Gemeentelijke politie, verslag van jan. 1831.
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Reeds vanaf het begin waren er strubbelingen. Op 14 januari
maakte Nachtman melding van agitatoren die alleen maar in het
voordeel van Oranje konden werken. "Ils commencent à s'effrayer du
monstre qu'ils ont créé, espèce de crétin dont la tête est trop lourde
pour ses jambes, dont il ne peut se servir que pour aller mettre le feu
à la maison" (51). Daarbij was de stad hoogst ontevreden over de
weinig toeschietelijke houding van Brussel, terwijl de burgerij zich
voortdurend ergerde aan de toenemende "lamlendigheid" der
arbeiders. Begin februari, toen men meer dan 2500 man in dienst had
en de financiële druk ondraaglijk werd, besloot de stad de lonen nog
te drukken (52) ! Desondanks waren zij er nog beter aan toe dan de
gesteunden van het B.v.W. De steunuitkeringen waren daar immers
bedoeld als aanvulling bij het loon. Wanneer dit laatste echter, zoals
nu, volkomen ontbrak, werd de steun totaal ontoereikend. Door de
buitengewone omstandigheden moesten zij 2400 gezinnen extra
ondersteunen, d.w.z. ongeveer 7000 personen. Deze gezinnen ontvingen slechts 35 cents per week, indien zij minstens drie kinderen
hadden, 20 cents met twee kinderen en 15 in alle andere gevallen (53). Het roggebrood kostte toen 11 cents, zodat in het beste
geval drie broden per week konden gekocht worden ! Daarnaast
moest het B.v.W. nog instaan voor de bestendig ondersteunden, die
over de vier wijken als volgt verdeeld waren (54) :
Bestendig ondersteunde gezinnen (gans het jaar)
Wijk

tAantal kinderen per gezin

Aantal
gezinnen

1
II
III
IVa
IVb

215
292
246
322
274

Totaal

1349
i otaai

1

2

3

4

5

6

7

5
12
11
25
7

14
11
11
21
14

17
18
12
21
18

14
19
11
18
17

7
22
14
24
19

11 5
13 9
16 2
17 10
15 9

8

9
0
3
3
3
2

10
0
2
1
2
2

0
1
0
0
0

60 71 86 79 86 72 35 11 7 1 gezinnen
60 142 258 316 430 432 245 88 63 10 kinderen

(51) H.T. COLENBRANDER, op. dt., p. 410.
(52) S.A.A., M.A., nr. 191/4(le), Openbare veiligheid, Werklozen, tewerkstelling, [19], Brief "comité de bienfaisance" aan stad, 9.2.1831, en antwoord stad
[22], 15.2.1831 : "Le salaire des enfants au dessous de 15 ans a été réduit et ne
s'élève plus que de 10 à 20 cents. Les jeunes gens de 15 à 25 ne reçoivent que 25
cents par jour. Les ouvriers mariés reçoivent encore 50 cents mais à compter de
lundi 28, le salaire sera réduit de 10 cents".
(53) S.A.A., M.A., nr. 191/6, cfr. nota 41, B.v.W. aan stad, 24.2.1831.
(54) Idem, bevat onderstandslijsten.
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Bestendig gesteunde gezinnen
(alleen gedurende de wintermaanden)

Wijk
1
II
III
IVa
IVb
Totaal

Aantal kinderen per gezin
4
5 6 7 8 9

Aantal
gezinnen
65
73
80
82
93
393

27
38
30
47
49
191
1 o taai 764

15
20
19
16
22
92
460

14 6 1 0
10 1 0 2
16 4 0 0
8 5 1 1
1 0
6 4
54 20 3 3 gezinnen
324 140 24 27 kinderen

Algemeen totaal

aantal gezinnen
waarvan gezinnen met kinderen
kinderen

Bestendig gesteunden
gans jaar
winter totaal
393 1742
1349
508 (-»841 zonder kind.) 393
901
2044
1739 3783

Nemen wij aan dat in de gezinnen met kinderen beide ouders
meestal nog in leven waren, dan mogen wij het totaal aantal armen
d o o r deze groep uitgemaakt op ongeveer 6500 schatten
(3783+901x2+841). Rekenen wij daarbij de 7000 personen die
buitengewone onderstand genoten, dan bekomen wij een totaal van
ongeveer 13.500 personen. Het is evenwel niet zo dat wij de
werklozen door de stad geholpen klakkeloos bij het totaal aantal
gesteunden van het Bureel van Weldadigheid mogen tellen. Er zullen
immers onvermijdelijk families geweest zijn die met het uitgekeerde
"loon" hun groot kinderaantal onmogelijk in leven konden houden
zonder de supplementaire steun van het B.v.W. (55). Nemen wij aan
dat dit zeker voor één vierde der gezinnen het geval was, dan blijven er
nog altijd ongeveer 10.000 extra personen financieel volledig ten laste
van de stad, wat het totaal aantal armen op minstens 23.000 brengt.
Is het dan te verwonderen dat eind februari de politie opmerkte
"(que) l'esprit public subit à Anvers comme partout ailleurs, une
variation successivement moins favorable. La prolongiation de l'état
précaire où se trouve le pays, le malaise qui dévore le peuple et qui va
pénétrant jusqu'aux classes aisées ont pour ainsi dire fait chanceler le
courage des citoyens les plus amis du nouvel ordre des choses. Si
(55) K.O.O., Uitgaande briefwisseling B.v.W. (15.1.1831). S.A.A., M.A., nr.
1073(2e), cfr. nota 42 (7.1.1831).
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faute de fonds il fallait repousser cette masse d'hommes privés de
toute ressource et qui ne demandent que du pain, serait-il possible de
calculer les suites du désespoir ou l'on les réduirait ? " (56).
Midden maart werden, onder voorwendsel dat sommigen hun
tuinbouwaktiviteiten konden hernemen, toch ca. vijfhonderd man
afgedankt. De overigen kregen de aangekondigde loonsvermindering
van 10 cents te verduren. Deze beslissing was grotendeels genomen
onder druk der burgerij die zich hoe langer hoe meer ergerde aan de
"luiheid" der arbeiders. Ook de goeverneur was van mening "qu'il est
vraiment pitoyable et dégoûtant de voir avec quelle inconcevable
négligeance et quelle indolence parfaite ces gens font semblant de
gagner l'argent qu'on leur distribue. La coutume de ne rien faire, de
voler pour ainsi dire celui qui leur paie est contagieuse et ne serait
trop tôt finir" (57). Daarbij wou men zo vlug mogelijk deze
onkontroleerbare massa tot het minimum herleiden. Reeds vorige
maand waren ca. vierhonderd man op straat gezet, omdat zij bij een
"koalitie" betrokken waren geweest. Hierbij hadden een zekere
J.B. Van Weerlijkhuyzen, een 32-jarige schoenlapper, en Brangers,
een 38-jarige kleermaker, een leidende rol gespeeld. Beiden werden
ervan beticht een "zamenspanning te hebben georganiseerd ten einde
het te werk komen ter bepaalder uur te beletten of den arbeyd te
doen verduren". Ook J.B. Kriek, een 37-jarige metselaarsgast, werd
beschuldigd de arbeiders tot verzet te hebben aangespoord (58). De
kommissie belast met het organiseren van de arbeid, gaf toe dat de
arbeiders redelijk lui waren, maar vergat toch niet aan te stippen dat
men moeilijk kon verwachten "que des artisans habitués à des
travaux sédentaires soient de bons terrassiers et n'éprouvent pas un
véritable dégoût de travailler dans la boue exposés à toutes les
intempéries de l'air. En exigeant d'avantage d'un grand nombre
d'eux, on s'exposerait à peupler les hôpitaux d'une foule de
malades" (59).
Bevreesd voor de reaktie der arbeiders en wel wetend dat de
(56) S.A.A., M.A., nr. 463/1 (4e), cfr. nota 44 (verslag februari).
(57) S.A.A., M.A., nr. 191/4(le). cfr. nota 52, [25j, Brief goeverneur aan stad,
2.3.1831.
(58) P.A.A., nr. F/58, Politie, verslagen, (februari) R.A.A. (Rechterlijk archief
Antwerpen), Boetstraffelijke rechtbank, korrektionele vonnissen, proces verbaal,
1931, vonnisboeken, zitting van 8.3.1831, nr. 13504 en 13505.
(59)S.A.A., M.A., nr. 1073(2e), cfr. nota 42 (7.3.1831). Voor Brussel merkte
White op "Handycraftsmen and artisans accustomed to the loom and other
sedentary occupations felt no inclination to take up the pich and spade and
either refused to work or only accepted the offer in order to procure money to
expend in liquor". C. WHITE, The Belgian revolution, Brussel, 1836, p. 275.
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werkgelegenheid binnen de stad zo goed als nihil was. kon zij dus niet
tot globale afdankingen overgaan, maar beperkte zich tot een
betrekkelijk klein deel, terwijl de rest het met nog minder loon zou
moeten stellen. Ook met de kompagnie van De Gorter, de Antwerpse
havenpolitie, waren er moeilijkheden toen een loonsvermindering
aangekondigd werd. Verontwaardigd richtten zij zich tot de stad,
opmerkend dat zij niet alleen zeer zware en ondankbare arbeid
verrichtten, maar ook hadden in te staan voor een kroostrijk gezin.
Het voorgesteld loon van 55 cent beschouwden zij dan ook als totaal
ontoereikend (60).
Ditmaal evenwel hadden de arbeiders besloten weerstand te
bieden. Behandeld als misdadigers aan wie bovendien een aalmoes
toegeworpen werd, dat hen zelfs niet toeliet zich het strikte
levensminimum aan te schaffen, hadden zij inderdaad niets meer te
verliezen. Het kwam de politie ter ore dat zij van plan waren in een
grootse optocht door de stad te trekken "avec des drapeaux rouges et
noirs signifiant l'incendie et la mort, se porter en masse à la bourse,
d'y brûler le drapeau oranje, tomber sur des Messieurs les négociants
qu'on soupçonne d'être attaché à l'ancien gouvernement et qu'on
croit avoir provoqué la diminution du salaire pour se venger sur la
populace pour sa coopération à chasser les Hollandais, d'avoir déclaré
de vouloir plustôt périr les armes à la main que de mourir de
faim" (61). In diezelfde dagen werd ook melding gemaakt van
samenscholingen op de Vuilrui, waar men zich openlijk voor de Prins
van Oranje uitsprak : "Vive den Hollander, Merde voor de
Belgen" (62). Kortom het was zover gekomen dat men zich tegen om
het even wie of wat ging keren. De hoop op verandering, op
verbetering, had gemaakt dat zij zich vol enthousiasme achter de
Brusselaars hadden geschaard. Om diezelfde reden waren zij, moe
getergd en vernederd, nu bereid zich wanhopig achter de rode, de
zwarte en zelfs de oranje vlag te scharen. De Belgische driekleur had
blijkbaar reeds haar aantrekkingskracht verloren. Ook van Nederlandse zijde hoopte men dat de wapens terug zouden worden
opgevat, en wie weet... misschien wel ten voordele van Oranje als
men het handig aan boord kon leggen. Terwijl de Hollanders niets
liever wensten dan algeheel misnoegen - en dat was er nu in alle
bevolkingslagen - hadden de Belgische patriotten er alle voordeel bij

(60) S.A.A., M.A., nr. 452, cfr. nota 38 (brief van 3.3.1831, getekend door
zeven gezinshoofden).
(61) S.A.A., M.A., nr. 2682/20, cfr. nota 37 (brief van 12.3.1831).
(62) S.A.A., M.A., nr. 463/1 (5e), Politie, geheime rapporten, brief van De Duve,
politiekommissaris 2e wijk aan stad (18.3.1831).
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de vele kwalen die de jonge staat teisterden toe te schrijven aan
orangistische sabotage. En waar ging dat gemakkelijker dan in een
stad als Antwerpen ? Aldus kwam alles op losse schroeven te staan op
een moment dat de zwarte en rode vlag boven ieders hoofd hingen.
Met andere woorden, de revolutie trad zeer duidelijk in een
nihilistische, chaotische fase waarbij geweld als enig aktiemiddel
overbleef. De Brusselse invloed was te gering, om bij konstant
groeiende ellende, het enthousiasme voor de Belgische zaak staande
te houden. Dat wist men te Brussel en zeer zeker ook in Den Haag.
De enige realiteit die overbleef was de honger en de wanhoop, die
alleen maar konden afgereageerd worden op die klasse die steeds als
verdrukkers was ervaren, nl. de burgerij, die hier uitermate orangistisch gezind bleef. Aanvankelijk weigerde de stad enige toegeving
te doen betreffende de lonen. De magistraat merkte op : "Si nous
cédons aujourd'hui, nous devons céder toujours" (63). Maar wanneer
haar ter ore kwam dat ook een grootscheepse plundertocht op het
programma stond, bezweek zij voor deze druk, voorwendend plots
een staatstoelage te hebben bemachtigd. Deze toegeving aan "2500
hommes sans aveu" lag evenwel zwaar op de maag, temeer daar er
helemaal niets van de staat te verwachten viel. Integendeel, van de
70.182 fl die de stad aan werkuren had voorgeschoten, waren midden
maart nog maar 31.580 fI ingevorderd (64). Wijselijk had zij echter
ingezien dat het uitlokken van geweld een kettingreaktie kon
veroorzaken, waarvan de gevolgen onoverzichtelijk waren (65). De
arbeiders, wel beseffend dat het slechts uitstel van executie was,
lieten de idee van plundering niet meer los (66). Het uitlekken van
het komplot Van der Smissen zou hun houding in de daaropvolgende
dagen grotendeels bepalen. Was dit nu niet de ideale gelegenheid om
in hevige anti-orangistische manifestaties de opgezweepte gemoederen
te laten afkoelen en het verwaterde patriottisme weer op te schroeven ?
Kortom, het was voor Brussel hét middel om zich steviger in het
zadel te zetten. Daar waar de arbeiders gedreigd hadden met de rode
en de zwarte vlag, werd nu plaats gemaakt voor een uitgesproken
anti-orangisme, aangewakkerd door binnenstromende Brusselaars die
hier mee de "feestelijkheden" kwamen organiseren. Onder leiding der
Brusselaars greep op 30 maart een uitbundige hulde plaats aan de
(63) H.T. COLENBRANDER, op. cit., p. 439.
(64) P.A.A., F/11, Algemene politie (brief goeverneur aan minist, binn. zak.,
13.3 en 14.3.1831); S.A.A., M.A., nr. 1065, Politieke gebeurtenissen, revolutie
1830, bombardement.
(65)S.A.A., M.A., nr. 754/2(le), cfr. nota 4 1 , [ i o ] , Brief van stad aan
goeverneur (17.3.1831).
(66) S.A.A., M.A., nr. 2682/20, cfr. nota 37 (18.3.1831).
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officieren die België van een orangistisch tegenoffensief hadden
kunnen vrijwaren. De volgende dag raakten de gemoederen evenwel
zodanig verhit dat een grootscheepse plundertocht niet meer te
verhinderen was. Achtereenvolgens werden de huizen van de
"Journal d'Anvers" en de "Journal de Commerce" bestormd,
vandaar ging het naar de woning van oud-burgemeester de Caters,
waar alle kostbaarheden naar beneden werden geslingerd en men zich
bedronk in de rijke wijnkelders. "Les soldats postés dans la rue, au
lieu d'empêcher le mal affreux, tout au contraire y aidaient, buvaient
comme le reste et ne faisaient aucune résistance. Ceci est une honte
pour les autorités militaires". Om 10 uur 's avonds belandde men
stomdronken bij het huis van oud-prokureur de Moor, waar zich
gelijkaardige taferelen afspeelden. Vandaar ging het naar de huizen
van leden van de familie Geelhand en ten slotte kwam handelaar De
Cock aan de beurt, die in doodsangst zijn huis ontvluchtte (67).
Allen stonden bekend als fervente orangisten.
Dat er in deze zaak duidelijk van opgezet spel en bewuste
manipulatie kan gesproken worden, lijdt o.i. geen twijfel. Brussel,
bevreesd voor de steeds dreigender houding der arbeiders, had
gemeend naar aanleiding van een "vaderlandslievende" gebeurtenis,
de opgekropte woede te kunnen loslaten in een plundertocht die,
onder leiding van Brusselaars en Brussels-gezinden, toch zou gericht
zijn tegen de orangisten. Alle geraadpleegde bronnen wijzen inderdaad in die richting. De politie was reeds dagen daarvoor duidelijk
bevreesd voor de Brusselaars "qui avaient tenus des propos violents
contre les habitants de cette ville accusés d'orangisme et que même
on répandit le bruit dans les estaminets qu'une liste de ces individus
au nom de 50 et plus avait été formée pour avoir leur maisons
pillées" (68). Alle twijfel dienaangaande wordt opgegeven wanneer
wij een der hoofdgetuigen aan het woord laten, een zekere VaY»
Swijver, die op de Beurs aan zijn Brusselse vrienden verklapt had dat
hij wist waarom deze laatsten hier waren : "pour organiser le
pillage", wat volledig door de Brusselaars was beaamd geworden (69).
Verder beschikken wij over de dossiers der getuigenverhoren, waarin
unaniem wordt verklaard dat welgeklede personen van buiten de stad
meestal sprekend met een Brussels aksent tot plunderen hadden
aangespoord. Einde juni, toen de onderzoekingen ten einde waren,
werd nogmaals verklaard "que les étrangers étaient les instigateurs et
(67) Notes précises..., p. 10. S.A.A., M.A., nr. 67.
(68) S.A.A., M.A., nr. 2682/20,cfr. nota 37 (18.3.1831).
(69) S.A.A., M.A., nr. 1073(le), Openbare veiligheid, Procès-verbaux de la
Commission de sûreté publique de 1831 (13.5 en 14.5.1831).
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les premiers moteurs. Je suis informé que 15 à 20 de ces misérables se
sont rendu en cette ville dans l'intention d'organiser des troubles
pour la fin de cette mois" (70). Bij het onderzoek naar de
schadevergoeding die door de slachtoffers werd geëist, kon of wou
men geen schuldigen aanduiden binnen de stad (71). Volgens
tijdgenoten waren er wel verantwoordelijken in Antwerpen zelf, nl.
P. Deelen, een oude vriend en strijdmakker van Van den Herreweghe,
advokaat Blockx, Lories en dokter Loos, allen vurige aanhangers van
de Brusselse politiekers en hier gestadig als hun agenten optredend (72).
Dat wil echter niet zeggen dat wij de plunderende Antwerpenaren willen voorstellen als de gewillige slachtoffers van een
handjevol opruiers. Integendeel, een groot gedeelte der arbeiders was
hoe langer het meer bereid om tot plundertochten over te gaan, de
enige vorm van verzet die hen nog restte. Dit is vooral te begrijpen,
wanneer wij rekening houden met het feit dat zij reeds gedurende
maanden kronisch honger leden, wat deze tocht zeker ook moreel
gerechtvaardigd maakte.
De burgerij, diep geschokt door de gebeurtenissen, zochtsteun
bij de militaire overheid. Een plakkaat werd uitgevaardigd waarin
duidelijk gesteld werd dat "saemenrottingen van kwaeddoenders,
plunderaars, brandstigters, zullen zonder mededogen door het
schroot verpletterd worden, 't Is met leedwezen, 't is met de dood in
het hart dat de brave Belgische soldaten zich gedwongen bevinden de
uyterlijke middelen te moeten gebruyken, maer het is voor hun eene
pligt de ondermeynde maatschappelijke orde te herstellen, en deze
pligt zullen zij met eene mannelijke standvastigheyd uytvoeren tegen
de menschen die meer hunnen vijanden zijn dan de Hollanders
zelve" (73). De situatie was nu weer identiek aan deze vóór de
revolutie : een burgerij die het militair geweld inroept om haar
eigendommen te verdedigen tegen een al te opdringerig en gevaarlijk
"gepeupel" dat duidelijk niets meer te verliezen had en meer dan ooit
zijn onderlinge tegenstellingen opzijgezet had. Aangezien de werkgelegenheid volledig ontbrak, waren zij allen afhankelijk van weldadigheid, zij het onder de vorm van een rechtstreekse aalmoes, zij
het onrechtstreeks onder de vorm van " l o o n " . Het enige wat de
burgerij overbleef, was zich zo goed mogelijk te verweren met behulp
(70) S.A.A., M.A., nr. 1073(3e), Openbare veiligheid, Objets généraux, [7],
(24.6.1831). P.A.A., F/58, Politie, verslagen, "Enquête sur les troubles de mars
1831". Bevat verklaringen van 68 getuigen.
(71) S.A.A., M.A., nr. 67, Betwiste zaken, plundering.
(72) Notes précises..., p. 11.
(73) S.A.A., M.A., nr. 67.
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van alle repressie-apparaten die ter harer beschikking stonden. De
stadsoverheid richtte zich in eerste instantie tot al deze "vijanden der
maatschappelijke orde" hen verwittigend dat de "Borgerlijke en
Militaire overheden te samen werken om, wat prijs het mögt kosten,
de rust te handhaven. Dat alle vreedzaeme inwoonders zich gerust
houden, hunne eygendommen zullen geëerbiedigd blijven, wij waerborgen het". De strengste straffen wachtten nu de ordeverstoorders.
De burgers integendeel werden aangemaand om de geldinzamelingen
niet te staken (74). Weinig gerustgesteld drongen deze laatsten er bij
de overheid op aan dat de militairen nu eens geen parademarschen
zouden houden maar krachtdadig optreden tegen alle mogelijke
rustverstoorders. Daarop bezwoer de generaal dat hij "ten koste van
al zijn bloed (zou) beletten dat onze schone revolutie door
plunderingen en brandstichtingen bevlekt worde" (75). Op 1 april
werd trouwens de stad op alle strategische plaatsen door militairen
bezet. Op de Meir, het Mechelse plein en de Grote Markt werden
kanonnen geplaatst, terwijl de staat van beleg werd afgekondigd. De
tegenstellingen binnen de stad bereikten een kulminatiepunt :
enerzijds de burgerij met de militairen, angstvallig hun eigendommen
en positie verdedigend, anderzijds de onderste bevolkingsklassen die
te kennen gaven te willen herbeginnen indien de stad niet onmiddellijk de 17 gevangenen van de vorige dag zou vrijlaten. Door de
omstandigheden gedwongen moest de stad toegeven (76). Vergeten
wij daarbij niet dat Chassé zich nog steeds op het kasteel verschanste,
zodat ook de militaire dreiging van die kant bleef bestaan.
Voor alle veiligheid werd ook een geheime politie op de been
gebracht, die gerekruteerd werd uit de allerlaagste bevolkingslagen en
betaald in verhouding tot de verslagen die zij binnenleverde (77). Een
ware terreur heerste die eerste weken van april in de stad. Zeer
tekenend voor de sfeer was de proklamatie van 8 april gericht aan de
werklieden der commissie van liefdadigheid, waarin de burgemeester
hen dankt voor hun "braefheyd" gedurende de afgelopen dagen.
Verder belooft hij alles in het werk te stellen om hun nood te
verzachten, wat echter niet mogelijk zal zijn "indien de openbaere
rust nogmaels gestoord wierde... meer behoef ik niet te zeggen om u
(74) S.A.A., M.A., nr. 1062/1 (5e), Belgische omwenteling, staat van beleg, [ l ] .
Legrelle, burgemeester aan de burgers (31.3.1831), S.A.A., M.A., nr. 15,
Minuten zittingen gemeenteraad fl.4.1831)n S.A.A., M.A., nr. 1073(4e),
Openbare veiligheid, reglementen, [4], (2.4.1831).
(75) Brief van Geelhand-Della Faille van 1.4.1831 en van H. Stuyck van
1.4.1831. S.A.A., M.A., nr. 1062/l(5e). [ l ] , (3.4.1831).
(76) Notes précises..., p. 11.
(77) S.A.A., M.A., nr. 1073(le), (7.4.1831).
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allen te overtuygen dat voortaen, zonder eene volkomene rust,
zonder den eerbied voor persoonen en goederen, uw eigen bestaen
niet meer verzekerd zoude zijn" (78).
Toen het de overheid midden april ter ore kwam dat een
herhaling van de feiten viel te vrezen naar aanleiding van het planten
van een vrijheidsboom, oordeelde zij het nodig "que la police eut
quelques meneurs dans la foule, afin de diriger le mouvement au
profit de la véritable liberté, c'est à dire de l'ordre et de la l o i " (79).
Het ware gelaat der repressie werd nog duidelijker toen 1500
vrijwilligers, afkomstig van de Noordbrabantse grenzen, Antwerpen
binnenkwamen. Een ooggetuige beschreef hen als "een korps
struikrovers bestaande uit bandieten, galeiboeven en van het
gemeenste volks dat er in de wereld kan zijn, die vrijwilligers
genoemd werden en er zo ellendig uitzagen dat ieder er bang van was,
wijl zij meer naar wilde beesten dan naer menschen geleken,
bovendien waren er nog vrouwen onder die evenals de mannen met
de kiel gekleed waren en met het geweer in den rang stonden; met
één woord het uitvaagsel der hel" (80). Zij weigerden naar een
kazerne te worden getransporteerd, maar eisten te worden ingekwartierd bij burgers. Aangezien beide partijen halsstarrig bleven
volhouden, stonden op een bepaald ogenblik de Belgische militairen
en de gewapende burgerwacht tegenover de havelozen, die bij de
minste beweging dreigden te zullen schieten, opgesteld. Ten slotte
werden grenadiers en lanciers ter hulp geroepen om hen uit de stad te
verdrijven. Diezelfde ooggetuige merkte schamper, maar terecht op :
"Zoo werd dan datzelfde volk dat men den 27e October onder het
luiden der klokken als verlossers en redders van hun vaderland
inhaalde, zes maanden later evenals gauwdieven met geweld uit de
stad verdreven".
Volgens de berichten der spionnen verlangde in het midden van
mei een steeds groter deel der bevolking de terugkeer van Oranje.
Meer nog, zij stelden zelfs afvalligheid vast bij militairen en politieke
personaliteiten : "d'autant plus que même les plus grands révolutionnaires disent que l'affaire est de nouveau vendue" (81). De arbeiders
op de werkwerven waren door het militaire vertoon zeker
(78) S .A.A., M.A., Stadsplakkaten, 8.4.1831, nr. 69.
(79) S.A.A., M.A., nr. 1062/2(le), Politieke gebeurtenissen, beleg van de stad.
Politie 2e wijk aan veiligheidskommissie (9.4.1831). S.A.A., M.A., nr. 1078/2,
Feesten, Vrijheidsboom, Goeverneur aan stad (15.4.1831).
(80) C. BUFFIN, op. cit., pp. 411-412.
(81) H.T. COLENBRANDER, op. cit., p. 512. S.A.A., M.A., nr. 465. Brief
goeverneur aan stad (10.5.1831), waarin hij argumenteerde dat de orangisten
onrust onder de armen zaaiden.
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geïntimideerd. Zij beperkten zich nu tot individuele sabotagedaden
(uitermate traag werken, te laat komen, stelen en moedwillig
vernielen van bruikbaar materiaal). Begin mei werd de 41-jarige
J.J. Henry ervan beticht een lid der veiligheidskommissie met
plundering te hebben bedreigd, zeggende : "als gij mij dan geen werk
wilt geven, dan moeten wij gaan plunderen en dan zal ik bij U maar
eerst komen" (82). Volgens de Duve, politiekommissaris der tweede
wijk, vroegen de arbeiders niets liever dan gezamenlijk te worden
afgedankt om aldus van een eensgezinde aktie verzekerd te zijn (83).
Die eensgezindheid was ontegensprekelijk aanwezig bij al deze
ambachtslieden en ongeschoolde arbeiders, die reeds maanden
dezelfde zware, vernederende grondarbeid verrichtten en daarbij
voortdurend blootstonden aan spot en misprijzen vanwege hun
werkgevers. Dat zij zich vernederd voelden bewijst zeer duidelijk
volgende tekst.
"Aen onse medeborgers die met een goei intencie ten hulp komen
van den ambaghtman om U.E. ter ken nes te brengen als dat de
orannie facie nog den buraux van veiligheyd doorloopt en dat den
werckman misleyt wort en gehagt so sey gelijboeven waren sonder
disstenksi voor de caracters of persoone soodat men het eerder sou
mogen noemen een facie voor den opstand te brengen, als voor de
rust te onderhouden, soo versoeken wij ons ter kennes te brengen van
wie de hand getekent heeft de petici tegen ons belges caracter om ons
niet te misgrijpen" (84). Belangrijk is de opmerking dat zij zich
behandeld voelen als misdadigers zonder eergevoel of eigenwaarde.
Het lag daarbij voor de hand dat zij zich na de gewelddaden van
31 maart en de uitzonderlijk strenge repressie die erop gevolgd was,
gesterkt voelden in hun overtuiging dat de orangisten de hoofdschuldigen waren. In de daaropvolgende weken bleef hun aandacht
vooral toegespitst op de aanwezigheid van Chassé in de citadel. De
Duve, de politiekommissaris, vreesde dat wanneer op 1 mei de
Hollanders niet definitief zouden verdreven zijn "qu'alors les ouvriers
ne veulent plus endurer d'avantage l'état de gêne où ils se trouvent
plongés et ils feront des efforts pour en sortir à tout prix. Ils
préfèrent des menaces seulement contre les Hollandais et les
Orangistes, notament contre ceux dont on a déjà attaqué les maisons
et qu'on désire démolir entièrement mais aussi contre les autorités
(82) R.A.A., cfr. nota 58, vonnîsboek, 26.4.1831 en 2.5.1831.
(83) S.A.A., M.A., nr. 463/1 (7e), Politie, Geheime rapporten, (26.4.1831) :
"...Ils sont très indisposés contre les autorités et les négociants et disent
maintenant qu'il faut en finir avec eux. C'est surtout le quartier St André qui
nourrit les intentions coupables."
(84) S.A.A., M.A., nr. 1062/1, cfr. nota 37.
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administratives et il paroit qu'ils attendent le signal de dehors pour
commettre de nouveaux exès" (85). Ook over de jeugd stroomden
klachten op het politiebureau binnen. Uit de verslagen blijkt dat
kinderen helemaal in de ban van het geweld geraakt, de militaire
uniformen nabootsten en hevige straatgevechten leverden waarbij
niet zelden gekwetsten vielen (86).
Hoe trachtte nu de stad deze aankomende stroom van geweld in
te dijken, afgezien van de uitbouw van een efficiënt repressieapparaat, waarbij militairen en burgers ingeschakeld waren ? Aangezien de regering te Brussel nog steeds niet bereid was te betalen
voor dé werkuren, meestal gepresteerd voor het herstel van haar eigen
gebouwen en bezittingen, bleef de stad niets anders over dan zelf
initiatieven te nemen (87). Allereerst stelde men een kommissie
samen, bestaande uit de meest vooraanstaande burgers van de stad.
Zij kwamen vlug tot de vaststelling dat filantropische oplossingen
hier niet meer van nut waren. Daarbij hadden zij ontdekt dat er niet
in het minst dokumenten ter beschikking waren waardoor enig
inzicht in de noden der arbeiders en armen kon verkregen worden.
De enige oplossing die hun restte was een som te heffen in
verhouding tot de opbrengst der personele belasting. Dat was zeker te
verkiezen boven een armentaks die de arbeiders de indruk zou geven
van een verworven recht, waardoor alle dankbaarheid en respekt
zouden verloren gaan (88). Dat wil evenwel niet zeggen dat zij
enthousiast waren met deze oplossing. In principe verklaarden zij "si
l'état entier est appelé à recueillir le fruit des révolutions, c'est aussi
l'état en général qui doit supporter ce qu'il en coûte pour l'obtenir.
La malheureuse ville d'Anvers, frappée au moment d'une prospérité
toujours croissante, exposée chaque jour au renouvellement des
horreurs dont elle a été le théâtre, mérite bien sans doute que l'état
vienne à son secours" (89).
Ook voor het Bureel van Weldadigheid was dringend geld nodig.
Uit een vergelijkende staat tussen 1830 en 1831 kan gemakkelijk de
groei der kosten gemeten worden. De som voor onderstand aan de
kinderrijke huishoudens was meer dan verdriedubbeld, terwijl nu aan
(85) Idem, nota 83.
(86) S.A.A., M.A., nr. 737bis, Veiligheid, krijgszaken, inkwartieringen. Veiligheidskommissie aan plaatskommandant (27.4.1831).
(87) S.A.A., M.A., nr. 191/4(le), cfr. nota 52, [43], (9.5.1831). S.A.A., M.A.,
nr. 754/2(2e).
(88) Idem, 754/2(2e), Rapport de la commission chargée d'aviser aux moyens de
continuer les secours à la classe ouvrière de la ville.
(89) S.A.A., M.A., nr. 191/6, cfr. nota 4 1 , stad aan goeverneur (8.7.1831), min.
van fin. aan min. binn. zak. (3.6.1831), direkt, genie aan stad (22.6.1831).
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3000 gezinnen extra-steun moest verleend worden. Wegens het
déficitaire budget kwamen de bedelingen in natura in het gedrang,
waar vooral de hoge broodprijzen bepalend waren (90). Men zag
daar de toekomst zeer somber in : "L'amélioration de la saison n'a
pas eu pour résultat comme dans les années précédentes de procurer
aux pauvres laborieux des moyens d'existence suffisant. Le
commerce est loin d'occuper le nombre de bras ordinaires, les métiers
sont presque dans une stagnation complète tant à cause des
migrations multipliées que par l'état de malaise où se trouvent les
personnes qui fournissent ordinairement du travail à la classe
ouvrière. On ne fait généralement à présent que les ouvrages
indispensables et l'on remet à des temps plus tranquilles tout ce qui
peut souffrir quelque délai". Daarbij dreigden de aalmoezeniers hun
taak neer te leggen als zij niet over ruimere middelen konden
beschikken. Terecht merkten zij op dat de behoeften der armen niet
mochten bepaald worden door de beschikbare gelden. De stad
trachtte steeds maar te bezuinigen op de subsidies door op te merken
dat iedereen die zij tewerkstelde toch ontslagen kon worden van
steun, waarop het Bureel van Weldadigheid argumenteerde dat bijna
niemand nog van deze beide inkomstbronnen genoot (91). Tijdgenoten schreven begin juni mistroostig over de stad : "Anvers est
désert. Tous ceux qui ont les moyens se logent dans les environs. Le
peuple, les ouvriers et la troupe veullent à toute force attaquer la
citadelle. Cette belle ville est abandonnée au peuple, aux volontaires,
à la soldatesque et aux ouvriers" (92).
In de tweede helft der maand deden weer geruchten van
komende plundertochten de ronde. Dreigementen als : "Nous
pendrons les orangistes pour le 30 juin, nous pillerons les orangistes"
werden op de Beurs aangeplakt (93).
Vrouwen organiseerden in die dagen openbare bidstonden, die
weer aanleiding waren tot samenscholingen en hardhandig optreden
van politie en militairen. Het ging er soms zo hard aan toe dat De

(90) S.A.A., M.A., nr. 182/7(4e), Weldadigheidsbureet, statistiek, [7], B.v.W. aan
stad (12.9.1831).
(91) K.O.O., Uitgaande briefwisseling B.v.W. (25.4 en 7.5.1831). S.A.A., M.A.,
191/4(le). cfr. nota 52, [45], B.v.W. aan stad (13.5.1831).
(92) A. CORDEWIENER, op. cit., p. 237 (Brief van 1.6 en 7.6.1831).
(93) P.A.A., F/58, cfr. nota 58, verslag mei. "...si le moindre mouvement
contraire à l'ordre public pouvait éclater à Bruxelles, l'on tenterait probablement
à le repéter à Anvers, l'esprit d'imitation est devenu un point d'honneur pour
une foule de gens exaltés qui ne raisonnent pas et n'en sont par cela que plus
faciles à diriger et à égarer".
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Duve einde juni opmerkte dat op die manier burgers tegen hun
stadgenoten vochten (94). Kortom, een voortdurende revolte en
repressie teisterden in de zomermaanden de stad. Daarbij provoceerde men voortdurend Chassé die zich genoodzaakt voelde represaillemaatregelen te nemen, wat dan weer iedereen voor een
poosje het bombardement indachtig deed zijn. Ook de Belgische
militairen wilden alle herrie met Chassé vermijden. Het was immers al
te duidelijk dat men nu van de chaos zou gebruik maken om aan
het plunderen te slaan. Ter intimidatie plaatsten de militairen op de
Grote Markt twee kanonnen "mèches allumées ce qui fit grande
impression sur la populace qui de nouveau montrait grande envie
d'aller piller" (95).
Om dat te voorkomen besloot de stad een enquête te houden
naar de gemoedsgesteldheid der plundergrage bevolking om aldus
gepaste maatregelen te kunnen treffen. Zij kwam tot het besluit "que
s'il est vrai qu'il ait dans la basse classe du peuple d'Anvers des
éléments de désordre, il est également vrai que ces éléments ne
suffirent pas s'ils n'étaient pas mis en action au profit d'une opinion
ou d'un parti quelconque par des exitateurs qui sont étrangers à la
ville" (96). Het was dus overduidelijk dat alles rijp was voor een
aktie, maar tevens zag men maar al te goed in dat het proletariaat
totaal gedesoriënteerd was en niet uit zichzelf wist tegen wie zich te
keren om iets reëels aan de toestand te veranderen. Daarbij waren ze
totaal op zichzelf aangewezen, zonder leiders, zonder konkreet
geformuleerde doelstellingen. Waarom immers nog strijden ? De
strijd die hen uit de ellende zou verlost hebben was immers pas
achter de rug. Hun gemeenschappelijke wanhoop was slechts de
koord geweest waaraan een Brusselse minderheidsbeweging zich had
kunnen optrekken, een beweging die zich nu institutionaliseerde in
het voordeel van een expansieve burgerij. In 1831 vroeg De Potter
zich terecht af "qui pourrait le blâmer de répudier finalement un
bien qui n'a jamais été qu'un prétexte pour accroître ses charges et
ses maux ? " (97). Hoe kon men nog enige krachtdadige aktie
(94) S.A.A., M.A., nr. 1073(3e), cfr. nota 70, [8], politie aan stad (29.6.1831)
en [9] (11.7.1831) "Du reste il me paroit imprudent de mettre la garde civique à
cheval, pour l'exécution de ces mesures, en contact avec le peuple, comme cela
s'est fait hier au soir attendu que ces soldats civiques sont exposés à la haine et
vengeance de leurs concitoyens, ce que l'on peut leur éviter en n'employant que
la troupe militaire à ces sortes de corvées".
(95) Notes précises..., p. 13.
(96) S.A.A., M.A., nr. 1073(le),cfr. nota 69 (3.7.1831).

(97) L. DE POTTER, De la révolution à faire, d'après l'expérience des
révolutions avortées, Paris, 1831, p. 35.
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verwachten, terwijl bijna niemand in staat was boven het zuiver
lokale vlak uit te denken en de meest bewusten onder hen reeds
herhaaldelijk door de overheid geintimiteerd werden (98) ? De
algemene vrees tijdens de tiendaagse veldtocht en de konstante
dreiging van een bombardement vanwege Chassé hebben ten slotte de
genadestoot toegebracht. Voor de tweede maal werd de eendracht
tegen de vijand van buitenaf een welkom afleidingsmaneuver voor
innerlijke tegestellingen. Nochtans bleef de overheid ten zeerste
verontrust : "...que ne doit on pas craindre dans le moment actuel où
la situation de notre population nécessiteux est des plus déplorables ? De tous les rapports qui nous sont faits, surtout en ce
moment, nous concluons que leur désespoir est prêt à éclater" (99).
Men ging, nu het toch zomer was, volop verder met de afdankingen
op de werkwerven. Alleen de meest bewusten onder hen hebben dan
nog een brief geschreven aan de koning, wat hen door de stad uiterst
kwalijk werd genomen. De "schuldigen" werden dan ook gedagvaard
en zo geïntimideerd dat sommigen zelfs bekenden de inhoud niet
begrepen te hebben. Dit is nogal onwaarschijnlijk aangezien het hier
een stuk betrof dat rechtstreeks uit hun midden resulteerde en
waarvan de redaktie was mogelijk gemaakt dank zij een geldinzameling van één cent per man (100).
Dé maatregel bij uitstek die een mogelijke aktie totaal heeft
onthoofd, was de beslissing van de stad om de resterende werklozen
over te dragen aan het Bureel van Weldadigheid. Hierdoor kwamen zij
niet alleen in een nog afhankelijker positie, maar verloren daarbij het
laatste greintje eergevoel en kombattiviteit, temeer daar ze nu terecht
kwamen bij groepen die door hun samenstelling nooit erg strijdlustig
geweest waren. De idee van de overdracht was grotendeels
geïnspireerd door De Duve, die schrander opmerkte : " I I faut (sic)
mieux de faire agir une administration secondaire et rester inactif le
juge suprême des actions de cette administration, alors la Régence
conserve sa dignité intacte et on la respectera dans les troubles
mêmes, et c'est alors qu'elle pourra déployer une influence salutaire,
qu'elle n'aura plus quand les démonstrations tumultueuses sont
dirigées directement contre elle, qu'elle est en butte aux investives et
(98) S.A.A., M.A., nr. 1073(le), cfr. nota 69 (30.7.1831).
(99) S.A.A., M.A., nr. 191/6, cfr. nota 41, Stad aan goeverneur, (16.8.1831).
(100) S.A.A., M.A., nr. 191/4(3e), Openbare veiligheid, Werklozen, Werken,
[15], goeverneur aan stad, 8.9.1831 en nr. 191/4(le), cfr. nota 52, [ l 6 ] .
Verschenen voor burgemeester en schepenen in verband met de petitie aan de
koning van 28.8.1831 : Mathieu Goris, J.B. Leys, Jean Dirven, Guillaume
Janssens, J.B. Van Offelen, Corneille Gijssels. Allen waren, op J. Oirven na,
werkopzichters geweest.
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menaces de la populace et que son autorité est foulée aux pieds par
les perturbateurs" (101). Aldus schoof de stad de verantwoordelijkheid op de rug van het B.v.W., dat nu de geldsommen
opgebracht door de personele belasting ter beschikking kreeg.
Desondanks beschikte het B.v.W. nog steeds niet over voldoende geld
om kroostrijke gezinnen door huiselijke bijstand in leven te houden.
Al wie het daarmee niet kon stellen, zou dan terecht komen in de
Werkhuizen van Weldadigheid (102). Deze som moest evenwel
hoofdzakelijk opgebracht worden door de meest kapitaalkrachtigen
binnen de stad. Velen onder hen trachtten aan de bijdrage te
ontsnappen door met ongekende ijver een "certificat d'insolvabilité"
te bemachtigen (103). Voor vele Antwerpenaren was de stad geen
interessante pleisterplaats meer : zware belastingen, een rumoerig
proletariaat, een voortdurende konfrontatie met armoede en honger
en daarbij nog weinig hoop op ekonomisch herstel, nu Brussel van
Antwerpen een militair bastion wou maken (104). "Den Belgischen
Pierlala" van de maand oktober geeft zeer goed de gemoedsgesteldheid weer die te Antwerpen, één jaar na de revolutie, heerste.
Na alle beroepen aan het woord te hebben gelaten besluit het liedje
als volgt (105) :
"Maar peerke zegt ons om gods wil
Wie won aen dat gedruys ?
Ja zegt peer, hier van zwijg ik stil
Zoo stil gelijk een muys
Want Van de Weyer en gezel
Die zou mij pakken bij mij vel
salut zey peer."

(101) S.A.A., M.A., nr. 2682/20, cfr. nota 37, (24.8.1831).
(102) K.O.O., Uitgaande briefwisseling B.v.W. (2.5.1831).
(103)S.A.A., M.A., nr. 2682/20, cfr. nota 37 (2.5.1831). Ook de goeverneur
was ontstemd over de blijvende vraag naar fondsen, S.A.A., M.A., nr. 191/6, cfr.
nota 41 (27.7.1831).
(104) Dit facet zou een studie op zichzelf betekenen. Het is echter duidelijk dat
deze vrees gedurende heel de bestudeerde periode zeer reëel was. Cfr. S.A.A.,
M.A., nr. 1062/2, Politieke gebeurtenissen, staat van beleg [ l ] , Comité
d'industrie et du commerce à la province d'Anvers 19.12.1831.
(105) Stadsbibliotheek Antwerpen K12985, Belgische omwenteling van 1830,
vlugschriften, [16].
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