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DE BELGISCHE REVOLUTIE.

I. DE V ER EEN I G IN G.

Gelijckheit niet van goet en staat maar van gemoedt,

Gelijckheit van gemoedt best vrede en vrientschap voedt,

Waer deze ontbreeckt moet vrede en vrientschap oock ontbreken,

Waer buiten ick noch goet noch bloet noch afkomst reken.

VoNDEL, Leeuwendalers.

In overoude tijden hadden zich Germaansche geslachten nedergezet

op de landen door welke de Wezer, de IJsel, de Rijn, de Maas en de

Schelde de Noordzee naderen, om er hare wateren in uit te storten.

Deze geslachten en hunne afstammelingen waren van lieverlede zes

stammen geworden, de Friezen en de Gelderschen, de Hollanders en

de Zeeuwen, de Vlamingen en de Brabanders, uitmakende zes hoofd

groepen eener kleine Nederlandsche volkenwereld. Allen hadden zij

door den gemeenschappelijken invloed van het klimaat, van de eigen

aardige levensbehoeften op een dikwijls overstroomden en grootendeels

aangeslijkten bodem, en van de nabijheid der zee, gelijkvormigheden

aangenomen, waardoor zij van de groote Germaansche volkenwereld

kennelijk waren onderscheiden geworden. 1) Een karakter, waarvan

geduld, beradenheid en een practische geest de hoofdtrekken waren, een

neiging tot samenwoning en gemeenschappelijke bedrijvigheid, waardoor

terwijl de Duitscher het vrije leven zocht in open erven op het vlakke

land, de Nederlanden al vroeg zijn bezaaid geworden met burgerlijke

gemeenten, in muren, wallen en grachten besloten, met hare burger- en

poorterrechten, hare costumen en keuren, hare vroedschappen en gilden,

hare stadhuizen en schuttersdoelen; zeden, welke zich afspiegelden in

zindelijkheid, kleederdrachten en een eigen beginsel van architectuur;

een taal, die in Holland, Zeeland en Vlaanderen vooral, zelfs door het

vorschgekwaak en het gekrijsch der zeevogelen door hooglanders daarin

opgemerkt als ze gesproken werd, haren eigenaardigen oorsprong

1) Schrijver heeft een proeve van historisch onderzoek naar dit nationaliteitsverschil

gegeven in zijne verhandeling: ,,De Duitschers en de Nederlanden vóór den Munster

schen Vrede. 's Gravenh. 1847.
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verried: in dit alles was het, vooral sedert het midden der dertiende

eeuw, zichtbaar geworden, dat er uit den schoot der eeuwen een Ne

derlandsche natie was geboren. 1) Maar – plaatselijke omstandigheden

hadden verschil van rechten, wetten, bestuur en gewoonten doen ont

staan; de taal had zich gesplitst in tongvallen, en een algemeene ka

raktertrek van den Germaanschen stam, groote prijsstelling namelijk op

zelfstandigheid, was oorzaak geworden, dat de deelen der Nederlandsche

natie, wel is waar met overwegenden invloed van Holland, Zeeland en

Vlaanderen, echter onafhankelijk van elkander waren opgegroeid, en dat

er tusschen de bewoners van aangrenzende streken beleedigingen hadden

plaats gehad en oorlogen, somtijds, gelijk het gaat onder verwante

stammen, met groote verbittering gevoerd. 2) Zoo waren er bij al

gemeene gelijkvormigheid, gewestelijke eigenaardigheden ontstaan, en

inzonderheid ook veeten en vijandschappen door duurzame herinneringen

erfelijk voortgeplant.

Na de verdeeling van het rijk van Karel den Groote onder de zonen

van Lodewijk den Vrome, zijn de andere Germaansche geslachten in de

Rijnstreken of Duitschers geworden of Franschen, maar de Nederland

sche volksstammen, door den leenband hunner vorsten naar de eene of

de andere zijde getrokken, zijn noch Duitschers noch Franschen gewor

den, maar in den loop der eeuwen gerijpt voor de vorming van een

nationaal staatsgeheel. Doch, om de zoo verscheiden bestanddeelen eener

volks-eenheid – en in de Nederlandsche zijn ook nog de Walen op

genomen – om die allen samen te smeden tot de eenheid van een

machtigen Staat, daartoe was de werking noodig van een beginsel,

sterker dan alle ingenomenheid met bijzondere rechten, plaatselijke

belangen en gewestelijke eigenaardigheden. In de zestiende eeuw heeft

eenheid van landsheerlijke oppermacht de duurzaamheid eener zooda

nige vereeniging niet kunnen tot stand brengen: die oppermacht werd

een vreemde overheersching waarvan de zetel te Madrid was, en de

Landsheer gedroeg zich als een vijand zijner Nederlandsche onderda

nen. Indien toen de strijd, gelijkelijk tegen Spanje en tegen Rome

gevoerd, door al de stammen van het Nederlandsche volk gemeen

schappelijk aangevangen, ook gemeenschappelijk ware ten einde ge

bracht, er zou toen een machtige Nederlandsche staats-eenheid hebben

1) ,,De Nederlandsche NATIE. - Wat is eene Natie? een stam of geslacht, door ver

menigvuldiging, en na ook vreemden opgenomen en met zich vereenzelvigd te hebben,

met behoud van eigenaardige trekken, allengs tot volk aangegroeid.” Mr. G. Groen van

Prinsterer Handboek der Gesch. van het Vaderland. Inl. $ 2. – ,,Eene natie die het

natuurlijk product is van het historische volksleven.” Dezelfde Nederlandsche gedach

ten van 9 Maart 1872.

2) ,,Odia proximorum ferme acerrima sunt.” Tacitus.
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kunnen ontstaan. Doch een invloed, die zijn grond en steun vond in

de Waalsche gewesten, kwam plotseling de ontkieming van een algemeen

nationaal beginsel verstoren, en de Nederlandsche volks-eenheid werd

in twee deelen gescheurd, waarvan het eene, de zuidelijke gewesten,

zonder politieke zelfstandigheid, verknocht aan de Roomsche godsdienst,

achtervolgens onder Spanje, Oostenrijk en Frankrijk aan 't kwijnen

raakte, het andere, bezield door de geloofsbeginselen der Hervorming,

de staat der Vereenigde Nederlanden werd, vereeuwigd in de glorierijke

herinneringen der Historie.

Deze staat was onder de leiding Gods het gewrocht geweest der ge

meenschappelijke krachtsinspanning van het Huis van Oranje en het

Nederlandsche Volk: doch de rechten die zich beiden daardoor verwor

ven hadden op het algemeen bestuur, waren niet behoorlijk geregeld

geworden, omdat reeds dadelijk nadat het vorstelijk gezag der Spaan

sche Koningen was weggevallen, elk gewest en elke stad uit zucht tot

eigene onafhankelijkheid het algemeen staatsgezag op alle wijzen zocht

te beknibbelen. Er was een republiek ontstaan, 1) die, met een gebrekki

gen staatsvorm en in weerwil van de belemmeringen, door het veel

hoofdendom van provinciale souvereiniteit en stedelijke aristokratie te

weeg gebracht, in het beginsel dat haar had doen geboren worden de

kracht vond om zich twee eeuwen – twee eeuwen van roem en van

voorspoed – staande te houden. Gedurende dit tijdperk had men de dien

sten der Vorsten van het Huis van Oranje gebruikt wanneer men die

noodig oordeelde, en hen bekleed met zooveel gezag als men goed vond,

uit een gevoel van dankbaarheid meer dan uit een besef van recht;

en hunne onvervreemdbare aanspraak op een deel van het staatsbestuur

was nooit uitdrukkelijk erkend. Doch toen eerst in het jaar 1795 de

regeeringsvorm der republiek vernietigd was, vervolgens haar grondge

bied in het Fransche Keizerrijk was ingelijfd, en ten jare 1813 de in

stellingen van den herboren Nederlandschen Staat op nieuw moesten

geregeld worden, toen werden de rechten van het Huis van Oranje

niet alleen stilzwijgend erkend, maar, door de ondervinding van vorige

tijden wijs geworden, kwamen de mannen die de kluisters der Fransche

overheersching verbrijzeld hadden, en het hoofd van het Huis Oranje

Nassau Prins Willem Frederik overeen, en hun besluit werd door het

vreugdegejuich des volks bekrachtigd, om de regeerbevoegdheid van het

Vorstenhuis en van het Volk beiden, in een grondwet uit te drukken,

1) De geboorte van de Nederlandsche Republiek is afzonderlijk beschreven in De

staat der Vereenigde Nederlanden in de jaren zijn er wording, 1572-1594 door Dr.

P. L. Muller (Haarl. 1872).



408 DE BELGISCHE REVOLUTIE.
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waarin het souverein gezag, met de macht van een constitutioneelen

monarch aan dien Prins werd opgedragen erfelijk in zijn geslacht.

Tegelijkertijd dat de Oud-Nederlandsche staat herrees door zijne

voormalige zelfstandigheid en onafhankelijkheid te hernemen, werden

de gewesten die achtervolgens Spaansche, Oostenrijksche en Fransche

Nederlanden geweest waren en nu laatstelijk een deel hadden uitge

maakt van Napoleons Keizerrijk, eerst feitelijk door de overwinnende

wapenen van Oostenrijk, Groot-Brittannië, Pruisen en Rusland in bezit

genomen, en vervolgens door Frankrijk bij verdrag afgestaan, opdat

daarover zou beschikt worden tot het vestigen van een staten-evenwicht,

dat bevorderlijk zou kunnen zijn aan de duurzaamheid van een algemee

nen vrede in Europa. Op dien grond werden die gewesten, sedert veelal

de Belgische genoemd, toegevoegd aan den herboren Oud-Nederlandschen

staat tot een vergrooting van het grondgebied dat vroeger de roemrijke

republiek had uitgemaakt en nu, aldus uitgebreid, het Koninkrijk der

Nederlanden zou heeten. Door deze vereeniging ontstond er alzoo een

samenvoeging van nationale krachten, maar die verdeeld waren in twee

volksmaatschappijen, waarin huiselijk leven en opvoeding, kerkelijk leven

en godsdienst, wetenschappelijk leven en onderwijs zoo geheel verschil

lend waren geworden, dat bij beiden het gevoel van onderlinge stam

verwantschap geheel was uitgewischt. Gemeenschappelijke herinneringen

van nationalen roem hadden zij niet; de Vlaming en de Brabander moes

ten ieder voor de zijne opklimmen tot de middel-eeuwen, terwijl in de

gedachtenis der Noord-Nederlanders de middel-eeuwen niet meer dan

een voorbereiding waren tot tijden van zelfstandige volkskracht en on

vergankelijken volksroem. De taal alleen was een herkenningsteeken der

Nederlandsche stamgenooten in het noorden en het zuiden, maar die

taal zelfs was in het zuiden een gesproken idioom gebleven, en in het

noorden had zij de beschaving van den schrijfstijl ondergaan. Er ont

stond ook door die politieke vereeniging eenheid van souverein gezag,

maar in het noorden was dat gezag uit een recht der Dynastie voort

gekomen en met goedvinden des volks gevestigd, in het zuiden rustte

het op geen ander recht dan op het recht dat de Diplomatie in 1814

mocht gehad hebben om de Belgische gewesten aan den Oud-Neder

landschen staat te hechten. Indien echter de Noord- en de Zuid-Ne

derlanders beiden, overtuigd waren geweest, dat zij in de samenvoeging

der verschillende afdeelingen van hunnen volksstam tot éénen staat,

ofschoon buiten hunne keuze geschied, hun heil en hunne kracht moesten

zoeken, indien de Belgen de souvereiniteitsrechten van het Huis van

Oranje over hunne gewesten niet als hun opgedrongen hadden beschouwd,
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maar als wettig gevestigd hadden willen erkennen, indien Roomschen

en Protestanten, voor hunne geloofsverschillen en hun kerkelijk leven

hadden kunnen komen tot een eerlijk compromis met het souverein

gezag, en voor de verordeningen van hun politiek samenzijn zich had

den willen voegen tot de naleving van den eersten burgerplicht, dien

het staatsrecht der negentiende eeuw voorschrijft - onderwerping van

elke minderheid aan den wil der meerderheid, en indien eenig bezielend

beginsel of eenige vormende kracht een algemeen volksleven ontwikkeld

had: het Koninkrijk der Nederlanden had een machtige staat kunnen

worden, een steunpunt voor vrijheid en recht tegen vorsten-willekeur

of volks-razernij in andere staten, een niet licht te verwrikken hoek

steen op het vasteland van West-Europa. Doch al deze voorwaarden

ontbraken, en de geschiedenis der vijftienjarige vereeniging is de ge

schiedenis van twee volksafdeelingen, naijverig jegens elkander door

verschil van belang, van gemoedsbestaan en van godsdienst, onder een

Regeering, die te worstelen had met de noodzakelijkheid tot zelfverdediging.

Het behoort tot de taak van den staatkundigen geschiedschrijver de

verschijnselen van het volksleven, de richting van het staatsbestuur en

de woeling der partijen in dat tijdperk te beschrijven. Hier, waar het

alleen het voornemen is een tafereel te geven van den wapenstrijd, bij

gelegenheid der ontbinding van het vereenigd koninkrijk door het noor

den en het zuiden gevoerd, is het van meer gewicht op den aard van

dien strijd dan op de oorzaken dier ontbinding de aandacht te vestigen.

Daartoe echter moest vooraf de verhouding worden aangewezen, waarin

de twee volksafdeelingen, ten gevolge van vroegere gebeurtenissen, tot

elkander en tot den gemeenschappelijken souverein geplaatst waren.

Die strijd, eerst gevoerd door de krijgsmacht van het Vereenigd Ko

ninkrijk tot demping van een oproer, vervolgens door het noorden tegen

het zuiden in een regelmatigen veldtocht, eindelijk door de enkele be

zetting eener citadel tegen een Fransch leger, heeft in elk dezer drie

tijdperken toestanden voor de strijders doen geboren worden, tot wier

juiste beoordeeling de herinnering noodig was van het verledene der

Nederlandsche gewesten.



II. H ET OP R O E R.

Ondanckbre tijden!

Ondanckbaer wel te recht voor veel genoten goet,

In pais, die neeringh baerde, en weelde, en overvloet;

Die baerden hovaerdy, verwaent, en trots, en smadigh:

Zoo quam de tweedraght voort, te byster en baldadigh,
In 't midden van het feest - - - - - t

Zoo dat men tot gevecht en messen quam, van woorden.

Hoe bulderde in dien storm het zuiden teghens 't noorden !

VoNDEL, Leeuwendalers.

In den avond van den 25sten Augustus des jaars 1830 had er te

Brussel een volksoploop plaats; de militaire gezaghebbers die er het

bevel voerden, lieten de nachtelijke volksbeweging tot een oproer aan

groeien; de zuidelijke residentie werd het middelpunt van een opstand

der Belgische gewesten; een poging om door de gewapende macht het

koninklijk gezag in de oproerige stad te herstellen, mislukte, de ont

binding der krijgsmacht van het vereenigd koninkrijk volgde, de Ne

derlandsche staat werd na een vijftienjarig bestaan gescheurd in twee

koninkrijken – en dien loop der gebeurtenissen heeft het Nederland

sche leger niet kunnen, en de staatkunde die het Rijk gesticht had,

niet willen verhinderen. Er is tusschen die onmacht en dien onwil een

verband, dat niet moet uit het oog verloren worden.

Indien het Rijk der Nederlanden aan Europa de dienst zou kunnen

bewijzen waartoe het gesticht was, de middelen om de ingezetenen tot

gehoorzaamheid te dwingen en om oorlog te voeren naar buiten had

den er in een ontzagwekkenden staat moeten gebracht worden. Ten

gevolge van overeenkomsten tusschen de verbondene mogendheden, die

na den tweeden Parijschen vrede in 1815 den toestand van Europa

geregeld hadden, was er, voor rekening van Groot-Brittannië die daar

voor de Nederlandsche koloniën Demerary, Essequebo en Berbice had

verkregen, een keten van vestingen gebouwd, om tot een voormuur te

dienen wanneer wederom de rust van Europa uit Frankrijk bedreigd

werd, maar die vestingen zouden spoedig wapenplaatsen voor den ge

vreesden vijand zelven kunnen worden, wanneer tot hare verdediging

of de wil of de macht ontbrak, en zouden dezen niet ontbreken, dan
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moest de Franschgezindheid, die in de hoogere standen der Zuid-Ne

derlandsche bevolking heerschte, worden opgelost in prijsstelling op poli

tieke zelfstandigheid, er had een krachtig leger moeten gevormd worden,

zeer spoedig tot de vereischte sterkte en in strijdvaardigen toestand te

brengen. Noch het een heeft men gezien, noch het ander; en zoodra

het bleek, dat het Rijk der Nederlanden de vereischten niet bezat om

de taak te vervullen waartoe het gesticht was, kon zijn voortdurend be

staan geen belang meer inboezemen aan de Europeesche staatkunde.

. Hoe ongelijksoortig de bestanddeelen waren, waaruit in 1814 een

Nederlandsche krijgsmacht werd samengesteld, is vroeger aangewezen,

en welken graad van strijdvaardigheid zij in één jaar verkregen had,

heeft uit het verhaal van den veldtocht van het jaar 1815 kunnen

blijken. 1) Maar ook toen werden in het leger van den nieuwen staat

nog weder mannen opgenomen, die bij Ligny, Quatre-Bras of Waterloo

tegen hun vaderland gestreden hadden; en zoo vertoonden nu de Ne

derlandsche legerrollen de namen van officieren, door hunne herinne

'ringen en ondervindingen geneigd allerlei tegenovergestelde richtingen

te volgen. De een was, na de beste levensjaren in vreedzame levens

betrekkingen te hebben doorgebracht, weder in dienst gesteld, omdat

hij in 1795 uit Oranjegezindheid zijn ontslag had genomen; een ander

had toen ter tijd de Fransche republikeinen geholpen het land te over

weldigen en den Stadhouder te verdrijven; een derde, met het Huis

van Oranje uitgeweken, had in Duitschland of Engeland zijn hoogere

rangen bekomen. Er waren er, die nooit of eerst bij Waterloo, den

vuurdoop ondergaan hadden, er waren er, die met titels en riddertee

kenen op vier verschillende tijden, naarmate de toekomst van hun

vaderland glansrijker was geworden, uit de legers van Napoleon waren

overgekomen. De hoogste rangen werden meest bekleed door officieren

die niet in de Fransche legers gediend hadden, en dit wekte wrevel

en bedilzucht in de ondergeschikte rangen. Zwitsers en Nassauers waren

er vreemde bestanddeelen komen bijvoegen. Uit deze hoofdstoffen is

buiten het vaderland, in de overzeesche bezittingen van het Rijk, een

Nederlandsch-Indisch leger ontstaan, dat in langdurige oorlogen op

Celebes, Java en Sumatra aan Nederland onwaardeerlijke diensten heeft

bewezen, en bovendien mannen gevormd heeft, die in het vaderland

teruggekeerd, bij den Belgischen revolutie-strijd zich verdienstelijk ge

1) Belangrijk voor een volledige kennis der vorming van het Nederlandsche leger is

het Overzicht der voornaamste bepalingen, betreffende de sterkte, samenstelling, betaling

verzorging en verpleging van het Nederlandsche leger, sedert 1713 tot den tegenwoor

digen tijd, van Generaal-Majoor H. Hardenberg, hoofd-intendant en secretaris-Generaal

van het Departement van oorlog.
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kweten hebben: maar binnenslands ontwikkelde zich het oorlogswezen

niet zoo, als vereischt werd voor de handhaving der zelfstandigheid van

den staat en voor de vervulling der taak door de diplomatie aan den

Koning van het vereenigd Rijk der Nederlanden opgedragen.

Met den 1sten April 1815 werd de Belgische krijgsmacht gerekend

met de Noord-Nederlandsche tot één geheel vereenigd te zijn, en van

toen af werden landsverdediging en legerorganisatie door eenparige ver

ordeningen geregeld. Het militair gezag werd over het geheele Rijk

territoriaal verdeeld in zes groote militaire kommandementen; de dienst

aangelegenheden in de provinciën werden opgedragen aan provinciale be

velhebbers; er werd een Generale Staf gevormd, en een Topographisch

Bureau hield zich bezig met het verzamelen van statistieke en terrein

kundige bescheiden, vereischt om eenheid te brengen in de werkzaam

heden van het oorlogsbewind; de verpleging der troepen, de geneeskun

dige dienst, het geldelijk beheer werden aan eenparige voorschriften

onderworpen. Maar eenvormigheid in alle dienstverrichtingen, door re

glementen voorgeschreven en met gestrengheid gehandhaafd, mocht ge

schikt zijn om werktuiglijke orde te brengen in de veelsoortige hoofd

stoffen waaruit het leger was samengesteld, een bezield geheel van le

vende strijdkrachten kon daardoor alleen niet gevormd worden. De Prins

van Oranje, met het gezag van zijn vorstelijken rang, met den roem dien

hij zich verworven had in het oorlogsveld, met de kennis die hij door

ondervinding verkregen had van oorlogswerkzaamheden en oorlogsbehoef

ten, met de eigenschappen die hem den lieveling en het ideaal deden

zijn van al wie in Nederland een krijgsmanshart in den boezem had -

de Prins van Oranje zou de man geweest zijn, die, met een volmacht

in de hand en een verantwoordelijkheid op het geweten, de strijdkrachten

van het nieuwe Koninkrijk had kunnen brengen in 'tgeen, tijdens de oude

Republiek, genoemd werd » een convenabel postuur.” Maar de Prins van

Oranje, die Willem de Tweede geworden is, heeft, terwijl zijn broeder

Frederik in hetzelfde tijdperk als Grootmeester der artillerie aan dit wa

pen een zeldzame voortreffelijkheid heeft weten te geven, gesteund door

de kennis en de ondervinding van Hendrik Rudolf Trip en door den ijver

van Frederik Carel List, die in 1818 kommandant geworden van het korps

rijdende artillerie het voorbeeld gaf van rustelooze oefening en doelma

tige voorbereiding tot den oorlog – de Prins van Oranje heeft een gelijken

invloed tot eenparige ontwikkeling van het Nederlandsche krijgswezen niet

kunnen hebben, door omstandigheden, die behooren tot de geschiedenis

van zijn leven. 1) Er werden wel van tijd tot tijd in legerkampen te Zeist,

1) Zie Het Leven van Willem den Tweede (Amst 1852). B II. hoofdst. 3 en meer

bijzonder hoofdst. 13.
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in de Limburgsche Kempen, bij Gorsel, Raevels en Turnhout, troepen

afdeelingen vereenigd, om eenpariglijk te worden afgericht voor alle

formatiën en bewegingen, maar door een zoo kortstondig veldleven al

leen kon de geest niet gewekt worden uit de verdooving, door de rust

en de gemakkelijkheid van een veeljarig verblijf in dezelfde garnizoens

plaats te weeg gebracht. 1) Naarmate de Nederlandsche artillerie zich

ontwikkelde, werd de behoefte aan een beter gehalte van soldaten, onder

officieren en officieren bij de infanterie en de cavallerie levendiger ge

voeld. Prins Frederik werd geroepen om ook bij deze wapens een nieuw

leven te bevorderen, en aanvaardde den 1sten Juli 1818 de betrekking

van commissaris-Generaal van Oorlog. 2) Van toen af werden pogingen

aangewend om door inrichtingen van onderwijs bij de troepen, en ver

volgens door de stichting eener militaire academie te Breda, de ver

standelijke en zedelijke kracht van het leger te verhoogen. Doch de

militaire geest bleef gedrukt door het stelsel van nationale wapening,

volgens 'twelk eerst elk bataljon van het staande leger de kern was

voor drie bataljons nationale militie, en sedert 1819 het staande leger

in de nationale militie verdeeld werd. Dit stelsel, uit zuinigheid aange

nomen, vermits men daardoor een groot leger op de monsterrollen en

weinige manschappen op de betaalsrollen kon hebben, bracht te weeg,

dat de dienst verdrietig en vervelend was, voor de officieren door het

aantal onvervulde plaatsen, voor de onderofficieren door het onophou

delijk drillen van nieuwelingen, en voor de oude soldaten door de dien

sten en werktoeren, die zij voor de jongere moesten verrichten. Nogtans

het denkbeeld om de hoofdlegermacht van den staat te doen bestaan

in nationale militie, had een middel kunnen zijn om de twee volks

afdeelingen van den Nederlandschen staat, althans onder de wapenen

te doen samensmelten. Maar de wijze, waarop het stelsel werd in wer

king gebracht, bevorderde de bereiking van een zoodanig oogmerk niet:

de lotelingen van iedere provincie bleven bij elkander, en de zeventien

Afdeelingen – dus werden de vereenigingen van vier bataljons infanterie

genoemd - mochten hare nommers door elkander ontvangen hebben,

- 1) Na de eerste uitgaaf van dit werk is in het tijdschrift de Nieuwe Militaire Spec

tator zevende jaargang (1853) een ,, Bijdrage tot de krijgsgeschiedenis” geplaatst over

den toestand van het Nederlandsche leger na 1815, waarvan de schrijver beweert, dat

zoo hetgeen voor de artillerie van dat leger gedaan is, ook voor de overige wapens

gedaan was, ons leger het beste van Europa zou zijn geweest. Wat de infanterie betreft

kunnen daaromtrent thans geraadpleegd worden de vroeger aangehaalde schrijvers der

geschiedenis van het Zevende en het Vijfde regiment, de Roo van Alderwerelt en Gou

"# de Hertog van Wellington een getuigenis heeft afgelegd van ,,the intelligence

and spirit,” van Prins Frederik toen deze nog slechts 18 jaren oud was, is boven gemeld

bladz. 40l.
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onverschillig of zij uit Noord- of Zuid-Nederlanders bestonden, elke Af

deeling had gewestgenooten tot hare miliciens, de Eerste alleen Zuid-Bra

banders, de Tiende alleen Noord-Hollanders, de Twaalfde alleen Luxembur

gers, en de depots der Afdeelingen, die in tijd van Oorlog in werking

zouden treden, werden gevestigd in een der steden van de districten

of arrondissementen, waaruit zij hare lotelingen trokken; van de Eerste

te Leuven, van de Tiende te Hoorn, en op gelijke wijze van al de ove

rige. Aldus vormde zich evenmin bij het leger eenheid van militairen

geest, als bij de overige bevolking eenheid van nationalen geest, en

toen het oproer te Brussel uitbrak, was het leger dat de revolutie be

dwingen moest, onder dezelfde invloeden, die haar deden ontstaan. Een

jaar vroeger zou er een neven-afdeeling van het leger geweest zijn, wier

trouw aan soldatenplicht en krijgsmanseed niet door meeningen of in

blazingen had kunnen ondermijnd worden: het waren vier regimenten

Zwitsers, ten jare 1814 in dienst van den nieuwen staat genomen. Maar

toen in 1828 de Unie tusschen de hoofden der Belgische liberale en

roomschgezinde partijen was tot stand gekomen, hadden zij, die een

poging tot omverwerping van het bewind van Koning Willem I bedoel

den, wetende hoe onwankelbaar de trouw der Zwitsers pleegt te zijn

aan den Vorst in wiens dienst zij zijn getreden, op de afdanking dier

troepen begonnen aan te dringen. Willem I had in 1829 gedaan, waar

toe een jaar later Louis Philippe terstond na zijne troonsbeklimming

gedwongen werd, en toegegeven aan dien aandrang, doch daarentegen

het leger vermeerderd met een Achttiende Afdeeling, en, om door het

uiterlijk voorkomen het aanzien te verhoogen, met een afdeeling gre

nadiers en twee bataljons jagers, die als keurtroepen werden aange

merkt. 1)

De toegeeflijkheid, door den Koning betoond in het afdanken der

Zwitsers, had haren grond gehad in de hoop, dat, door vertrouwen te

toonen in zijne onderdanen, hij het onweder zou kunnen afwenden, waar

van reeds in het voorjaar van 1829 enkele donderslagen in de verte

zich deden hooren. Na een oogenblik van rechtmatige verbolgenheid,

waarvan de uiting vervat was in een boodschap, op den 11den Decem

ber van dat jaar aan de Staten-Generaal gericht, was bij de regeering,

in dezelfde hoop, gelijke vrees teruggekeerd, de vrees van te schijnen

de ontevredenen te willen uittarten. Op het tijdstip, waarop de revolutie

uitbrak, bestond de bezetting van Brussel slechts uit het Tweede batal

jon van de afdeeling grenadiers, het Tweede bataljon jagers, het Derde

1) Opgericht bij Kon. besl. van 7 Juli 1829. Landolt, Geschiedkundige herdenking

aan het 25jarig bestaan van de grenadiers en jagers bl. 3 en 73.
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of flankbataljon der Derde Afdeeling, 1) een escadr onlichte dragonders

en een detachement maréchaussée; twee kanonnen met voorwagens en vier

stukken, waarmede bij plechtige gelegenheden de gebruikelijke salvo's

gedaan werden, waren al het geschut. Deze wapenkrachten, nagenoeg

1500 hoofden en 6 vuurmonden 2) zouden voorzeker toereikend geweest

zijn om een gewonen volksoploop uiteen te drijven, maar zij waren on

genoegzaam om ernstige gebeurtenissen te bedwingen. De mannen, wier

taak het was met deze middelen het openbaar gezag te handhaven

waren: de burgerlijke Gouverneur of Commissaris des Konings in Zuid

Brabant Baron van der Fosse, de militaire bevelhebber in die provincie de

Generaal-Majoor Willem Graaf van Bylandt, de Kommandant van Brussel

de Generaal-Majoor Guillaume Théodore Wauthier, en de Generaal-Majoor

F. N. L. Aberson die het opperbevel voerde over de maréchaussée 3) het

wapen dat uitsluitend bestemd is om te waken voor de openbare vei

ligheid. Als koninklijke zetelstad had Brussel behalve een plaatselijken

kommandant, een militairen Gouverneur, zijnde de Generaal der infan

terie Guillaume Anne Baron de Constant Rebecque de Villars. 4) Deze

had zich onder de laatste verdedigers der voormalige republiek, aan

welke zijn geslacht een reeks van verdienstelijke officieren heeft geschon

ken ter zee en te land, als een wakker aanvoerder en een getrouw vriend

van het Huis van Oranje loffelijk doen opmerken, en voor den scherp

zienden blik van zijn ervaren verstand kon, in weerwil van een tach

tigjarigen ouderdom, de dreigende loop der gebeurtenissen niet onop

gemerkt blijven. Maar door lichaamslijden aan zijne legerstede gebonden,

en door aanvallen van aamborstigheid en de hevigste smarten gekweld,

was hij onmachtig zijne kloekheid en zijne trouw op nieuw te betoonen.

Er was reden genoeg geweest om betere voorzorgen te nemen voor

de handhaving van het openbaar gezag in de hoofdstad van het zuiden.

Sedert geruimen tijd was Brussel een verzamelplaats geworden van mis

noegden, onruststokers en woelgeesten uit alle natiën. Medeplichtigen

1). Na de organisatie van de infanterie in 1829 bestonden de Afdeelingen uit 3 veld

bataljons, een reserve-bataljon en een schoolcompagnie. De Derde bataljons droegen den

naam van flank-bataljons omdat zij samengesteld waren uit de vroegere flankeurcompag

Ill CI1.

2) In het Verhaal van het oproer te Brussel door W. grave van Bijlandt ('s Grav. 1831)

wordt het garnizoen waarover hij 't bevel had, opgegeven, als bestaan te hebben uit 54

officieren 107 onderofficieren en 1307 soldaten en dragonders. Volgens Landolt bl. 12

was de sterkte 62 officieren en 1482 manschappen, volgens een Dagverhaal (van een

ooggetuige) medegedeeld in Milit. Spect. Derde serie D. II. (1857) bl. 576, 54 offic.

en 1414 manschappen zonder artillerie.

3) Men zie over dezen naam D. I, bl. 38. In Frankrijk heeft de marèchaussée haren

naam met dien van Gendarmerie verwisseld.

2) Zijne levenschets, door den artillerie overste J. C. van Rijneveldt geschreven, is

te vinden in den Militairen Spectator, D. VII, no. 4.



416 DE BELGISCHE REVOLUTIE

aan het doodvonnis van Lodewijk XVI, verbannen dienaars van Napo

leon, veroordeelde drijvers der bewegingspartij in Frankrijk, vervolgde

Carbonari's, uitgeweken Polen, in ongenade vervallen Russen, Engelsche

radicalen, Duitsche studenten, naar de zuidelijke hoofdstad van » het

klassieke land der vrijheid” als het heette samengevloeid, hadden er

allerlei gistende stoffen onder de bevolking gebracht. In die bevolking

zelve waren bedenkelijke teekenen van onrust zichtbaar. Adel en Gees

telijkheid hadden sedert lang blijken gegeven van weerspannigheid tegen

de regeering. In de burgerij, was gedurende de laatste 15 jaren, door

uitbreiding van kennis en welvaart, een levendiger gevoel van eigen

waarde doorgedrongen, en men had haar geleerd al wat aan Hollands

suprematie deed denken, te beschouwen als vernederend en krenkend;

wat het herstel der grieven van het Belgische volk genoemd werd, was

openlijk een leus geworden tot oproer en tegenstand tegen de regeering

van Koning Willem I. In Augustus van 1830 lokte bovendien een Ten

toonstelling van voortbrengselen der Nederlandsche nijverheid, waarbij

vele openbare vermakelijkheden werden aangekondigd, een groote menigte

nieuwsgierigen naar Brussel, en de Koning zelf kwam uit zijne noorde

lijke residentie de met vreemdelingen vervulde stad bezoeken. Te midden

van dit volksfeest werd de opgewondenheid der in ééne stad vereenigde

menigte ten top gevoerd door de berichten, in tallooze dagbladen en

vlugschriften verspreid, van de Juli-omwenteling, waardoor in Frankrijk

de troon der Bourbons was omver geworpen. De bloedige straatgevech

ten werden geschilderd als roemrijke tooneelen van dapperheid eener

burgerij tegen een gehaat bestuur; heethoofdige Franschen, uit Parijs

overgekomen en met de driekleurige kokarde versierd, zongen op open

bare plaatsen het nieuwere Parijssche en het oudere Marseillaansche revo

lutie-lied; de lof werd verkondigd van een volk, dat den moed had om

een troon omver te stooten ten einde zich een nieuwe toekomst te

scheppen, en terwijl alzoo de revolutionaire brandstoffen, die aanwezig

waren, tot den uitersten graad van ontvlambaarheid werden gebracht,

poogde men tegelijk de bluschmiddelen te verlammen en wankelmoe

digheid bij de militaire gezagvoerders voor te bereiden, door in het

openbaar lof toe te zwaaien aan de troepen van Karel X, die het eerst

geweigerd hadden tegen de muitende Parijzenaars op te rukken.

In weerwil van deze gesteldheid der zuidelijke hoofdstad, en ofschoon

op muren van straten en pleinen » Dood aan de Hollanders” en dergelijke

bedreigingen te lezen stonden, er werden geene maatregelen van voor

zorg genomen tegen de gebeurtenissen die gevolgd zijn en die, ofschoon

zij de verwachting overschreden hebben van iedereen, eenigermate voor
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zien werden door velen. Integendeel was bij de regeering de zucht om

geen argwaan te doen blijken zoo groot, dat nog op den 23sten Au

gustus van het Departement van Oorlog het bevel uitging aan den

Generaal Van Bijlandt om het flankbataljon der Derde Afdeeling uit

Brussel naar Mons bij den staf dier Afdeeling, te doen terugkeeren,

vermits bij het einde der tentoonstelling vele wachtposten, tot wier

bezetting het gediend had, zouden vervallen. Had de Koning, toen hij

in het midden der maand Augustus Brussel bezocht, door de gestelte

nis der gemoederen, door de ontvangen waarschuwingen en door het

voorbeeld van Parijs, waar een nieuwe troon uit barricaden was te

voorschijn gerezen, zich laten bewegen de bezetting van Brussel te doen

versterken en aan haar hoofd te stellen een Generaal van mannelijke

kracht en bedachtzamen geest, van vasten wil en van beproefde trouw, met

volmacht tot handelen, wellicht zetelde nog een vorst uit het Huis van

Oranje in het Paleis van Brussel, zeker is het, dat de ontbinding van

het koninkrijk der Nederlanden niet dien loop zou genomen hebben dien

zij genomen heeft. De Belgische revolutie is door sommigen beschouwd

als de uitvoering te zijn geweest van een vooraf beraamd plan om

Belgie aan de regeering van het Huis van Oranje-Nassau te onttrekken:

anderen hebben haar voorgesteld als het gevolg van de flauwhartigheid

der gewapende macht, waardoor 'tgeen aanvankelijk een onbesuisde

volksbeweging was, aangegroeid tot een gewapenden opstand, zich ont

wikkeld heeft tot een staatsomwenteling. Voor de beslechting van dit

geschil gelijk voor de eer der Nederlandsche legermacht in die dagen,

zal het noodig zijn eenigszins uitvoerig op te teekenen wat op de ge

wichtigste punten waar het oproer gezegevierd heeft, door de militaire

gezagvoerders verricht is. Maar in de allereerste plaats moet herinnerd

worden, dat dezen niet gerechtigd waren voorzorgen te nemen, die de

Koning zelf niet raadzaam oordeelde, en noch de Generaal Chassé, die

te Antwerpen het bevel voerde in het Groot-Kommando waaronder Brus

sel behoorde, noch de Directeur-Generaal, wien het dagelijksch bestuur

der militaire aangelegenheden van het Rijk was opgedragen, de Luite

nant-Generaal Dominique Jacques de Eerens, noch Prins Frederik der

Nederlanden, die de opperdirectie van het Departement van Oorlog

voerde, 1) kunnen er voor aansprakelijk gesteld worden, zoo de muit

zucht, toen zij haren eersten stap deed, de strijdmiddelen van het open

baar gezag niet sterk genoeg en niet voorbereid vond. Of een gelijke

vrijspraak aan al de bevelhebbers van het Nederlandsche leger kan

1) Over de veranderingen die het bestuur van het Departement van Oorlog ondergaan

heeft, zie Leven van Willem II. B. II. H. 13.

III. N. H. T. L. 27
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gegeven worden voor de wijze waarop zij die middelen gebruikt heb

ben, zal het volgende verhaal moeten leeren. 1)

De 24ste Augustus was de verjaardag des Konings. Behalve de vreug

debedrijven jaarlijks gebruikelijk, was ditmaal te Brussel tegen dien dag

een buitengewone verlichting met een vuurwerk aangekondigd, als om

op een schitterende wijze te erkennen, bij gelegenheid der tentoonstel

ling harer voortbrengselen, dat de nijverheid in Nederland haren nieu

wen luister verschuldigd was aan den Koning wiens geboortefeest men

ging vieren. Reeds waren de toebereidselen daartoe in het Park bijeen

gebracht, toen dit buitengewoon vreugdebedrijf door de burgerlijke over

heid werd afgezegd. Het ongunstige weder, als reden daarvan opgege

ven, werd algemeen geoordeeld een voorwendsel te zijn waarachter zich

de vrees verborg voor onlusten, die men zich te zwak voelde om door

geweld te keer te gaan. De opgewondenheid der onruststokers en het

gewoel in de stad werden er te grooter door. De gewone verlichting

van openbare gebouwen en van vele woonhuizen lokte, in den avond

dien men sedert 15 jaren gewoon was vroolijk te vieren, de menigte,

thans talrijker dan ooit, op de straten en, terwijl overal oproerig getier

en revolutionair gezang gehoord werd, zag men van de talrijke volks

hoopen, die zingend rondkruisten, er eene, aangevoerd door wel-gekleede

jongelieden, onder den kreet van » Weg met de Hollanders,” de glas

ruiten inwierpen van het huis van den Prins de Gavre, die Opperhof

maarschalk was van het Huis der Koningin en in het Park woonde,

niet ver van 's Konings Paleis. Den volgenden morgen – het was

Woensdag – hadden er aan de poorten samenrottingen plaats, waar

door de beambten voor de Stedelijke Accijnsen belet werden de binnen

komenden voor hetgeen zij inbrachten de verschuldigde rechten te doen

betalen. Desniettegenstaande werd noch door den Directeur van Politie

noch door den Burgemeester der stad, noch door den Gouverneur der

Provincie de gewapende macht ingeroepen of zelfs gewaarschuwd om

zich gereed te houden. Deze drie hoofden van het openbaar gezag te

Brussel wisten echter, 't geen reeds sedert verscheiden dagen het alge

1) Bij het te boek stellen van dit verhaal is, behalve hetgeen in druk verschenen is,

een groot aantal geschrevene stukken geraadpleegd, die onder de charters van het De

partement van Oorlog bewaard worden. Uit deze stukken zijn vele bijzonderheden mee

gedeeld, bij de eerste uitgaaf van dit werk in 1856 weinig of niet bekend. De schrijver

heeft toen de hoop te kennen gegeven, dat de lezer vertrouwen zou hebben in zijne

waarheidsliefde, ofschoon hij niet telkens ieder stuk in 't bijzonder aanhaalde. Voor

deze herziene uitgaaf heeft hij zijn verhaal van het oproer, geschreven om de houding

onzer Landmacht in die dagen te doen kennen, vergeleken met latere mededeelingen

en daaronder een ,,Dagverhaal” opgenomen in het tijdschrift de Militaire Spectator

hiervoor (bl. 415, aant. 2) vermeld, en het tweede deel van La Révolution Belge de

1830 d'après des documents inédits par Thésdore Juste (La Haye 1872).

|
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meen onderwerp der gesprekken was, dat er een voornemen bestond

tot oproerigheden, voor wier aanvang de eerstvolgende tooneelvoorstel

ling van het zangspel La Muette de Portici het sein zou geven, en zij

wisten dat die voorstelling, na vroeger door hen verboden te zijn, tegen

den avond van den 25sten was toegestaan. Het oproer had de voelhorens

uitgestoken: het ontwaarde nu, stouter te kunnen doortasten. In den

loop van dien. Woensdag werden de geruchten van hetgeen er broeide

meer verontrustend, en in den namiddag ontvingen de bevelhebbers

der bataljons grenadiers en jagers bevel van den Generaal Wauthier,

om ieder een peloton van 24 man gereed te houden ter beschikking

der Politie. De Luitenant Kolonel Johan Philip Anthing, die reeds ge

durende den vorigen winter een kleinen voorraad scherpe patronen steeds

in de kazerne had bij de hand gehad, voorzag daarvan zijne grenadiers,

en in den avond te half elf, toen het gepeupel was samengerot op het

Munt-plein rondom den schouwburg, waarin de Muette onder een koort

sige opgewondenheid der talrijke toeschouwers werd ten tooneele gevoerd,

stonden deze pelotons op het Munt-plein geschaard, alwaar zij door een

Plaats-Majoor onder de bevelen werden gesteld der daar aanwezige Po

litie-beambten. De bataljons-bevelhebbers echter, Jacob Nicolaas Everts

zoowel die de jagers onder zijne bevelen had 1), als Anthing, voorza

gen dat krachtdadiger hulp noodig zou kunnen worden. Al hunne offi

cieren in de kazerne om zich heen verzameld hebbende, deden zij hunne

bataljons onder de wapenen komen; de grenadiers deelden van de scherpe

patronen die zij ontvingen mede aan de jagers, ook de dragonders en

de maréchaussée stegen te paard, en toen het gordijn in den schouw

burg viel was de gewapende macht gereed, en ook gezind, om haren

plicht te doen.

Het vallen van dat gordijn na het vierde bedrijf was inderdaad het

sein voor het openen van het lang voorspelde Belgische Revolutietooneel.

Daar stroomen de verhitte toeschouwers door alle schouwburgdeuren

uit onder de menigte op het Munt-plein saamgeschoold die, deels in

groepen aangevoerd door wel-gekleede lieden, deels gepeupel, 2) hun

oproerig gejuich beantwoordt met kreten tot brand en plundering. Ge

hoor gevende aan den kreet, » Naar Libry,” rukt de oproerige volkshoop

naar de drukkerij van het dagblad le National en van daar naar de

Magdalena-straat, waar de woning van den gehaten dagbladschrijver

geplunderd en vernield wordt. Het piket grenadiers en jagers trekt mede

1) Hij was kommandant van het tweede bataljon jagers, is Generaal-Majoor geworden

1 Jan. 1841 en overl. 2 Oct. 1846.

2) Juste la Rév. Belge. T. II. p. 12.
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derwaarts, maar wordt gedwongen met het geweer in den arm de

baldadigheden van het gemeen aan te zien en de verwijten van enkele

welgezinden die zich onder den hoop mengen te verduren: de Politie,

onder wier bevelen het is gesteld, geeft geenerlei bevel om geweld te

gebruiken, 1) en terwijl de hoofdmacht der troepen met hare officieren

bij hare kazernen het bevel verbeiden om uit te rukken, koelt het ge

meen zijn wraaklust aan de woningen eerst van den Directeur van Po

litie, toen van den Procureur-Generaal. Te twee uur wordt het nach

telijk duister boven Brussel verlicht door den rossen gloed die opstijgt

uit het woonhuis van den Minister van Justitie van Maanen, door het

grauw in brand gestoken. Zelfverzaking is de roeping van den soldaat:

zijn plicht gebiedt hem, in de dagelijksche dienst gelijk in het oorlogs

veld, het bevel tot handelen lijdelijk af te wachten gelijk stipt uit te

voeren. Om elf uur deed de Generaal-Majoor Wauthier piketten vragen

van vijftig man, die onverwijld onder zijne bevelen werden gesteld. Maar

zij waren niet meer bij machte om de wild-bruisende volksstroomen

te keeren, nu de opgewondenheid der menigte, door in de eerste oogen

blikken zich straffeloos bot te vieren, spoedig tot razernij was aange

groeid, en de oproerlingen door het plunderen van twee wapen-winkels

in het bezit waren van schietgeweer. Week de menigte terug voor het

front der kleine kolonnen, uit zijstraten werden deze in de flanken

overrompeld en enkele manschappen overweldigd en ontwapend. De

onderscheidene wachtposten in de stad waren dien nacht bezet door

flankeurs van de Derde Afdeeling, maar geen dier posten was van scherpe

patronen voorzien; zij werden door talrijke volkshoopen overvallen en

ontwapend. Honderd-en-vijftig geweren zijn dien nacht in de handen

gevallen der muitelingen. Te minder waren deze troepenafdeelingen –

– al mochten zij hier en daar een volkshoop uiteen drijven – tegen

de woede dier barbaarsche horden bestand, omdat zij door degenen van

wie hare officieren bevelen moesten ontvangen niet tot groote veerkracht

werden aangezet. De Politie was uit het veld geslagen; Bylandt ver

toonde zich nog niet; Wauthier liet zich ongewroken door het gepeupel

op de Groote markt het ridderkruis der Militaire Willems-Orde van de

borst scheuren; den opperbevelhebber van de maréchaussée werd de

degen van de zijde gerukt zonder dat de ruiters van zijn wapen last

l) Juste verhaalt, naar het bericht van een ooggetuige (Generaal Pletincks) dat de

commissaris van Politie, Wageneer, die zich aan 't hoofd van het piket had gesteld, op

't oogenblik dat hij de door de wet voorgeschreven sommatie zou doen, door een stuk

hout aan 't voorhoofd gekwetst op den grond is geworpen en dat toen eenige jonge

lieden den kommandant van het piket, Luitenant De Schepper, dien zij kenden, bezworen

hebben om af te trekken.
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kregen om op de muiters in te houwen. Na een eerste samenspreking

in den voornacht, hielden tusschen drie en vier uur in den morgen de

oppergezaghebbers, zijnde de Gouverneur of Commissaris des Konings

in Zuid-Brabant Van der Fosse en de Generaal-Majoor Van Bylandt,

die van den Generaal Constant de Villars volmacht tot handelen beko

men had, op het stadhuis raad met den Wethouder, die bij afwezig

heid van den Burgemeester aan 't hoofd was van het stadsbestuur en

met den Directeur van Politie. Ten gevolge hunner beraadslaging werd

er een renbode afgezonden om een bevel tot onverwijlden aanmarsch

te brengen aan een bataljon infanterie te Vilvoorde en aan twee esca

drons dragonders te Mechelen. Het was toen eerst, ofschoon de Gou

verneur Van der Fosse reeds een uur na middernacht de Generaals Van

Bylandt en Wauthier had uitgenoodigd om de geheele bezetting in het

geweer te doen komen, het was toen de dag reeds was aangebroken

dat de bevelhebbers der drie bataljons, die den geheelen nacht bij hunne

kazernen onder de wapens hadden gestaan, last bekwamen om met hunne

hoofdmacht uit te rukken en het openbaar gezag te hulp te komen. En

evenwel werden toen nog, behalve de gebouwen die den eersten aanstoot

hadden geleden, de woningen van allen in wier ambtsbetrekking de handha

ving van wet en orde in de eerste plaats vertegenwoordigd werd, van den

Minister van Justitie, van den Procureur des Konings, van den Gouverneur

der Provincie, van den Directeur van Politie en van den plaatselijken. Kom

mandant, deels geplunderd, deels in de asch gelegd, en werden Koninklijke

wapenborden afgerukt en onder de voeten getreden: het oproer had kracht

gekregen door het gevoel van te triomfeeren. Een vast plan om het

met nadruk te bestrijden deed zich ook nu niet opmerken. In omstan

digheden als deze werd een opperbevelhebber vereischt, die aan de ge

woonte van infanterie-bewegingen te besturen, eenige ondervinding,

althans taktische kennis paarde van den straten-oorlog in den doolhof

eener groote stad. Beiden ontbraken den Generaal-Majoor Van Bylandt;

hij gevoelde het, wantrouwde zich zelven en gaf te gereeder gehoor aan

zijn zachtzinnig gemoed, dat voor de gedachte van bloedstorting terug

deinsde. Het bataljon der Derde Afdeeling, bestaande uit Zuid-Neder

landsche manschappen waarover de Majoor Justus J. G. G. D. Herr

het bevel voerde, vatte eerst post vóór het stadhuis, maar werd reeds

spoedig door den Generaal-Majoor Van Bylandt zelven van daar geleid

door de straten die naar het paleis van Justitie voerden, van welk

gebouw de brand scheen zich uit te breiden. Aan den ingang van de

Gasthuis-straat werd deze kolonne bekneld in den aandrang des volks,

dat luidkeels schreeuwde: » Hier uwe geweren! Neder de wapens!” en
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anderen » Leve het derde bataljon Belgen.” Herr gaf bevel met geveld

geweer de menigte terug te dringen. Doch de officier die de eerste

divisie aanvoerde, een Zuid-Nederlander, in plaats van aan dit kom

mando gevolg te geven, riep hem toe: » Majoor men velt de bajonetten

niet, als men geen patronen in de tassen heeft.” 1) Een bestraffend

antwoord volgde, maar kon den indruk van het gesprokene niet weg

nemen, waardoor de menigte vernam, dat men uit kogelvrees voor deze

machtvertooning niet behoefde terug te deinzen. En het volk drong te

stouter op, en Bylandt nu geen mogelijkheid ziende om met het bataljon

door te dringen, deed het naar het stadshuis-plein terug trekken, waar

het geheel omsingeld door oproerlingen die de soldaten poogden te ont

wapenen, nog eenigen tijd stand heeft gehouden en toen, gebruik ma

kende van een gunstig oogenblik, maar zijne kazerne niet ver van de

Allée Verte is teruggekeerd. 2) Het bataljon jagers werd door Wauthier

naar het plein den Grooten Savel geleid, waar de grootste samenscho

ling van volk was, vermits in de nabijheid het paleis van Justitie stond

te branden. De jagers maakten op bevel van hunnen Luitenant-Kolonel

Everts zich ruimte, door in geslotene kolonne het volk met de bajonet

uiteen te drijven en vatteden post op het plein. Het bataljon grena

diers ontving den last om zich te plaatsen voor het paleis des Konings,

ten einde dit tegen een verwachten aanval te beveiligen, maar reeds

spoedig werd een vierde van dit bataljon naar den Grooten Savel ge

zonden om het bataljon jagers te ondersteunen. Aldaar namen deze

troepen, geene andere bevelen hebbende, een verdedigende houding aan

en werden zij van tijd tot tijd handgemeen met het volk. Met ieder

oogenblik werd het getal gewapenden onder de oproerlingen grooter,

vermits ook de stads-soldaten, die bij brand gebruikt en pompiers ge

noemd werden, hunne geweren leenden om daarmede op de koninklijke

krijgsmacht te vuren: het nog versche voorbeeld van Parijs, waar een

maand geleden 12000 man keurtroepen tusschen barricaden bezweken

waren, voerde de stoutheid der oproermakers en de schroomvalligheid

der oppergezaghebbers ten top.

Waar drie hoofd-officieren van ondervinding en moed, gelijk Anthing

Everts en Herr, met de hoofdtroep hunner bataljons genoodzaakt zijn

1) ,,Major, on ne croise pas les baïonnettes quand on n'a pas de cartouches.” De

Majoor Herr had van den voorraad patronen van Anthing er 150 ontvangen en in de

kazerne verborgen, waar zij bij het uitrukken van het bataljon gebleven waren. Het

antwoord luidde: ,,Dans ce cas je n'ai plus besoin de vos services. Allez-vous-en”!

2) Toen in den avond van 9 Sept. het bataljon te Mons weder was binnengerukt,

rapporteerden de Generaals George en Duvivier, dat het bataljon, ofschoon aan velerlei

verleiding zijnde blootgesteld geweest, geen deserteurs had.
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geworden zich tot verdediging te bepalen, is het niet te verwonderen

dat de kleinere piketten en afgezonderde posten tegen het oproer niet

bestand zijn geweest. De omstandigheden waarin dezen verkeerd hebben,

laten zich beter door de verbeelding schilderen dan uit de tegenstrij

dige verhalen met zekerheid beschrijven: maar twee bijzonderheden

kunnen nog dienen om den aard van den strijd in dien gedenkwaar

digen nacht te doen kennen.

Vooreerst hebben de troepen slechts tweemaal vuur gegeven om het

opdringende volk terug te houden en het bataljon der Derde Afdee

ling in 't geheel niet, omdat de soldaten geen patronen in hunne tassen

hadden. De jagers en de grenadiers hebben, en op den Grooten Savel,

ter verdrijving van het volk dat reeds een barricade begon op te wer

pen in de Savelstraat, en ter verdediging van de kazerne der Annon

ciades in de Leuvenstraat, waar de wapens der schutterij bewaard wer

den, eenige schoten gedaan; 1) maar, terwijl het aantal scherpe patro

nen, waarvan ieder grenadier en jager alleen door de voorbedachtzaam

heid van Anthing voorzien was, 6 of 8 en dat in de kazerne van het

bataljon der Derde Afdeeling niet meer dan 150 bedroeg, van die onvol

doend geoordeelde hoeveelheid zijn er slechts weinige gebruikt geworden.

De opperbevelhebbers verkeerden in de meening en lieten zich daarin ver

sterken, dat zij door vuur te doen geven de verbittering des volks slechts

zouden vergrooten en een worsteling doen ontstaan waarvan zij de bloed

storting niet voor hunne verantwoording durfden nemen.

In de tweede plaats kan de opgave der gekwetsten dienen, om de

voorstelling aan te vullen van de toestanden, waarin zich de troepen

in den oproernacht bevonden hebben. Daarop komt de Generaal Wau

thier voor als hebbende twee lichte wonden in het aangezicht bekomen

door slagen met stokken; het paard door den Generaal Aberson bereden,

door vier wonden met een puntig wapen getroffen; de Ritmeester Kenens

van het escadron lichte dragonders aan het been gewond door een ba

jonet-steek: een korporaal van het jager-bataljon door een geweerkogel

zwaar gewond aan het hoofd, en voorts nog een grenadier, twee man

schappen van het wapen der maréchaussée en een dragonder gekwetst.

Reeds ten negen uur in den voormiddag rukte het bataljon uit Vil

voorde te Brussel binnen, echter slechts 195 hoofden sterk. Het werd

in den namiddag tusschen twee en drie uren gevolgd door de twee

1) Volgens het Dagverhaal hiervoor bl. 418 aant. aangehaald is dit wapenmagazijn

op Donderdag den 25sten na een hardnekkig gevechtdoor de opstandelingen genomen;

volgens Landolt bl. 16 zijn de aanvallers door het vuren van de wacht van grenadiers

en jagers teruggedreven, maar zijn de wapens door de burgers weggehaald.
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escadrons dragonders uit Mechelen. Maar ofschoon nog in het middag

uur de grenadiers met gevelde bajonet, bijgestaan door eenige dragon

ders, een oproerige samenscholing op het Koningsplein (Place Royale)

uiteen dreven, ook aldus versterkt kregen al de troepen bevel om voor

het paleis des Konings post te vatten in een verdedigende stelling.

De reden waarom de Koninklijke troepen, ofschoon zij – bevelheb

bers en manschappen beiden – zich diep gegriefd voelden door den

hoon dien men hen in den afgeloopen nacht had laten ondergaan en

vurig wenschten dien te wreken, desniettemin reeds op Donderdag den

26sten zijn genoodzaakt geworden om lijdelijke aanschouwers te blijven

van het wapperen der oude Brabantsche vlag van het stadhuis van

Brussel, was daarin gelegen, dat haar opperbevelhebber de Generaal

Majoor Van Bylandt dien dag een soort van wapenstilstand sloot met

een gezag, dat zich onder den naam van la Régence, eigener machte in

de stad opwierp en waarin de kracht lag tot een revolutie. Reeds in

den morgen namelijk van dien dag begonnen ingezetenen uit den fat

soenlijken stand vereenigd tot afdeelingen eener gewapende burgerwacht

de stad te doorkruisen en overal post te vatten, wel is waar met het

doel om het plunderen en verbranden hunner eigendommen te keer te

gaan, maar terwijl de Brabantsche revolutie-vlag uit het Raadhuis werd

gestoken onder het gejubel der volksmenigte en terwijl overal de tee

kenen der Koninklijke Nederlandsche regeering werden afgenomen. Des

niettemin gaf de Generaal Van Bylandt zijn woord dat de koninklijke troe

pen, totdat hij andere bevelen uit 's Gravenhage zou ontvangen hebben,

van hare wapenen geen gebruik zouden maken dan tot zelfverwering

indien dit noodig mocht zijn. Deze belofte werd door het hoofd van het

stadsbestuur terstond aan de bevolking bekend gemaakt in een afkon

diging waarvan de aanhef dus luidde: » Aan de troepen is bevel gege

ven om hare tusschenkomst in deze betreurenswaardige volksbeweging

te staken.” Ten gevolge van deze belofte moesten de troepen op vrijdag

den 27sten het lijdelijk aanzien dat de voorwerpen die tot het vuur

werk en de verlichting in het Park waren samengebracht, door een op

roerigen hoop vernield en verbrand werden, en het overlaten aan de

burgerwacht, die vuur gaf op een hoop plunderaars waardoor er eenigen

sneuvelden, een einde te maken aan de baldadigheden van het muitend

gepeupel. Alzoo gingen de teugels van het militair gezag in de oproerige

stad uit de handen van 's Konings krijgsmacht over in de handen eener

gewapende macht van burgers. De bevelen uit 's Gravenhage deden zich

echter niet lang wachten. In den nacht na den 26sten kwam aldaar

het bericht aan van 't geen in den vorigen nacht te Brussel was voor
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gevallen en reeds in 't volgend middernacht-uur, na vrijdag den 27sten,

was de Majoor Alexander R. P. C. R. E. de Ceva, Adjudant van den

Admiraal- en Kolonel-Generaal Prins Frederik, uit 's Gravenhage te

Brussel met het bericht dat van het Departement van oorlog bevelen

waren uitgevaardigd, om een batterij rijdende artillerie van Breda naar

Brussel te doen oprukken, 2 escadrons huzaren uit Gend en versterking

uit Antwerpen. Doch ijdel was deze toezegging: want den volgenden

morgen, zaterdag den 28sten, deed Bylandt in overeenstemming met

Wauthier en Aberson nog een stap verder, en kondigde hij in een be

kendmaking van zijne eigene hand aan de bevolking van Brussel aan,

» dat hij met de voornaamste hoofden der gewapende burgerij van Brus

sel was overeengekomen dat de troepen die verwacht werden niet in

de stad zouden komen.” 1) De Generaals hadden geloof geslagen aan

de bewering dat de gemoederen tot rust begonnen te komen, maar dat

het binnenrukken van troepen het oproer op nieuw en met verdubbelde

woede zou doen ontbranden.

Aldus zijn de koninklijke troepen te Brussel, aan zichzelven overgela

ten, onder een opperbevelhebber die zich de handen gebonden had, ge

durende acht dagen het Park en de toegangen tot de zich daar bevin

dende paleizen blijven bezet houden, aan vele ontberingen blootgesteld,

de infanterie in bataille op de stoepen van het paleis des Konings bij

beurtwisseling rustende of met geladen geweer in de hand, terwijl de

cavallerie in den tuin van het paleis van den Prins van Oranje hare

paarden steeds hield opgezadeld. Hoe zij uit dien neteligen toestand ver

lost zijn door de moedbetooning van den Prins van Oranje, die zich op

den 1sten September binnen Brussel begaf, staat elders beschreven. 2)

1) Een tweede Dagverhaal opgenomen in de Militaire Spectator, Derde Serie. D.

III, kan hier vergeleken worden. Bij verdere aanhalingen zullen eenvoudig Eerste en

Tweede dagverhaal genoemd worden. Zie hiervoor bl. 415 aant. 2)

2) De intocht van den Prins van Oranje in het oproerige Brussel op den 1sten Sept.

1830 is uitvoerig verhaald in het Leven van Willem II. B. II, hoofdst. 15. Een bij

drage over dien intocht is geleverd door den Belgischen Kolonel Huybrecht in La ré

volution Belge en 1830 geplaatst in de Revue Trimestrielle, en daaruit in het Tweede

Dagverhaal. Bij de personen die den Prins op dien tocht vergezeld hebben moet nog

gevoegd worden de Ritmeester van het regiment huzaren no. 6 Jan Jacob Nepveu,

Adjudant van Generaal Boreel. Een brief van dien officier, waarin hij den 20sten Sep

tember aan zijn broeder zijn wedervaren bij dien intocht verhaald heeft, is den schrijver

bij afschrift meegedeeld door Mr. G. J. Nepveu tot Ameyde. De Ritmeester Nepveu

bevond zich te Brussel en zag daar de uitwerkselen der opgewondenheid van het volk

veroorzaakt door het gerucht dat de troepen Brussel zouden binnen trekken. 'sMorgens

de Willemspoort uitgereden had hij halverweg Vilvoorde den Prins ontmoet, die hem

in zijn gevolg had opgenomen met de woorden ,,Ce sera un sabre de plus.” Andere

bijzonderheden in dien brief vermeld bevestigen het breeder verhaal in het Leven van

Willem II. Het bericht in de Notice et souvenirs biographiques du comte van der

Duyn et du baron de Capellen par le baron Sirtema van Grovestins, (St. Germain 1852)

pag. 128. hoe destijds geloofd werd, dat de Prins, had hij zich naar het stadshuis doen
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In weinige dagen bekwam de Brusselsche volksbeweging reuzenkrach

ten, doordien zij een bazuin vond in de vrije werking der drukpers,

kracht in de burgerwapening en overleg in de partijhoofden die de

leiders werden eener staatsomwenteling. De berichten van 'tgeen er te

Brussel was voorgevallen, verspreidden zich spoedig op de vleugelen

der dagbladen. Van den eersten dag aan verkondigden dezen onbewim

peld, dat nu voor de Belgen de tijd gekomen was om het herstel van

grieven, waarover men vijftien jaren lang zich vruchteloos beklaagd

had, tot voorwaarde te stellen hunner gehoorzaamheid aan het bestaande

gezag. De bekendmaking van het stedelijk bestuur van Brussel, terstond

na den eersten oproernacht uitgevaardigd, waarin werd aangekondigd

dat van nu voortaan de belasting op het gemaal voor altijd zou zijn

afgeschaft zonder door eenige andere belasting te worden vervangen,

werd een aanloksel op andere plaatsen om het voorbeeld van Brussel

te volgen, een aanloksel te sterker, daar de hooge graanprijzen klem

gaven aan de voorstelling der volksmenners, alsof een belasting op

de eerste levensbehoefte het werk was eener ondragelijke overheersching;

en overal gaf de eerste dreigende houding van het gepeupel, terstond

aanleiding aan de overige burgerij, om zich te vormen tot burgerwachten.

Het is een kloek besluit geweest, waarvan de eer toekomt aan een

oud-officier van het Nederlandsch-Indische leger, Charles Pletinckx, toen

in den morgen na den eersten oproernacht het gepeupel nog ongestraft

voortging met het plunderen en verwoesten van woonhuizen, winkels

en fabrieken, welgezinde ingezetenen tot een gewapende burgerwacht

te vereenigen, om verdere gruwelen te beletten. Het militair gezag bleek

niet in staat te zijn het oproer te bedwingen, en de schutterij, door

's Rijks grondwet verplicht ten allen tijde de inwendige rust te bewa

ren, vertoonde zich in 't geheel niet. 's Konings landvoogd in Zuid

Brabant, de Gouverneur Van der Fosse zelf schreef den lastbrief waarbij

aan Pletinckx het onderbevel werd opgedragen over de nieuwe burger

wacht waarover baron Emmanuel d'Hooghvorst het opperbevel zou voeren.

Voor Brussel in de gegeven omstandigheden is die maatregel heilzaam

geweest, en van de zijde der burgerij was die daad in den vorm vol

komen wettig. Doch het is een noodlottige dwaling geweest, dat deze

burgerwachten door alle andere plaatselijke overheden en bevelhebbers

ook door den Koning en zijne ministers in de eerste dagen zijn beschouwd

geworden als steunsels van het wettig gezag, en het is een daad ge

brengen, tot hoofd van een nieuw gouvernement zou zijn uitgeroepen, is door Juste T.

II. p. 42 eenvoudig als een ,,on lit” overgenomen. De ontmoeting van den Prins met

de dragonders in den tuin, verhaalt een ooggetuige Luit. Kol. toen Luit. Adjudant J.

C. Fundter. Gesch. van het 4de reg. dragonders. (Nijm. 1853)
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weest van groote verantwoording, dat reeds op den 27sten, toen 'snachts

de eerste tijding van 'tgeen er te Brussel was voorgevallen, te 's Gra

venhage, de zetel der regeering, was aangebracht, en de Koning nog

onbewust van het gebeurde zich op het Loo bevond, de minister van

Binnenlandsche Zaken Edmund G. G. Ghislain de la Coste, een Zuid

Nederlander, als een eerste maatregel tegen de uitbreiding van het oproer,

op verzoek van den Directeur-Generaal van Oorlog, een aanschrijving uit

vaardigende aan de Gouverneurs van sommige provinciën om de schutte

rijen in werkelijke dienst te stellen, op eigen gezag deze Gouverneurs

daarenboven gemachtigd heeft om burgerwachten op te richten tot on

dersteuning der schutterijen in de handhaving van 's Konings gezag.

Hierdoor won de meening veld en werd de schijn geboren, dat wie de

oprichting van burgerwachten bevorderde, een dienst deed aan 's Ko

nings regeering. De militaire bevelhebbers hadden ook de bevoegdheid

niet om die oprichting tegen te gaan, wanneer zij door de burgerlijke

overheden werd goedgekeurd, en dezen betoonden daartoe overal grooten

ijver. Reeds in den avond van vrijdag den 27sten verklaarde zich te

Leuven, te Luik en te Namen, toen aldaar het Brusselsche dagblad

Le Courrier des Pays-Bas was aangebracht, een groot aantal ingezete

nenen, onder goedkeuring der stedelijke regeeringen bereid, om zich te

wapenen en aan te sluiten aan de schutterij tot beteugeling van het

gemeen. Den 28sten vuurde te Brugge de burgerwacht, die Generaal

Daine tot Kommandant bekwam, op het volk, 'twelk een huis verwoestte

van een daar woonachtig Lid van de Staten-Generaal. Sommige militaire

gezagvoerders gingen verder. Te Mons werd dien nacht op uitnoodiging

van den Burgemeester een burgerwacht samengesteld en deze ontving

geweren gedeeltelijk uit het wapen-magazijn der Derde Afdeeling, ge

deeltelijk uit Gend, op een verzoek van den provincialen bevelhebber

van Henegouwen. Te Doornik deelde de Plaatselijke Kommandant, al

mede op verzoek van het stadsbestuur, geweren uit ter wapening der

burgers, en ofschoon deze hoofd-officieren Zuid-Nederlanders waren,

mogen zij echter niet verdacht worden gehouden van toen reeds den

opstand te hebben willen begunstigen: Chassé zelfs had op Maandag

den 30sten aan de burgerwacht te Antwerpen reeds 500 geweren en

4000 scherpe patronen uit de Citadel doen afgeven, en aan een verzoek

van den Burgemeester van Berchem om voor de ingezetenen dier gemeente,

die zich wilden wapenen, geweren en patronen te ontvangen, was almede

door dien Generaal voldaan. Hetzelfde had twee of drie dagen later te

Brugge, te Ostende, te IJperen en elders plaats. Enkele bevelhebbers

zagen het gevaar in dat in deze burgerwapening gelegen was. De Lui
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tenent-Generaals Gerhard H. von Heldring en Jozef Jacobus van Geen,

die te Maastricht en te Namen in het vijfde en zesde Groot-Kommando

het bevel voerden, weigerden, de eerste een verzoek van den Gouverneur

van Limburg, die op grond der aanschrijving van den Minister de la

Coste, 2000 geweren vroeg om de burgerwachten te Tongeren, St. Truyen,

Hasselt, Maaseyk en Sittard te wapenen, de andere een dergelijk ver

zoek voor de burgerwacht van Dinant. Van Geen daarenboven, op den

5den September bericht zendende, dat de Gouverneur der provincie

Namen aan de Burgemeesters ten plattelande last had gezonden om

de opgezetenen te wapenen, verzocht gemachtigd te worden, om wan

neer deze lieden naar Brussel mochten willen optrekken ter ondersteu

ning der opstandelingen, hun dit gewapenderhand te beletten. Die mach

tiging werd niet gegeven, maar op den 9den Septembér door de regee

ring aan de burgerlijke overheden het oprichten van burgerwachten en

aan de militaire gezaghebbers het afgeven van wapenen aan de burgerij

verboden. Doch de goedkeuring vóór dat tijdstip aan deze burgerwape

ning gegeven, heeft in weinige dagen de kern der niet tot het leger

behoorende bevolking in 't geweer doen staan en een lichaam vormen,

waarvan vele oud-soldaten en op pensioen gestelde officieren de steun

sels uitmaakten of de aanvoerders waren, en dat gereed was om de eerste

banier te volgen, die scheen te zullen voeren tot een toekomst waarvan

de voordeelen aan de Belgen door velerlei demagogische kunstgrepen

reeds een geruimen tijd waren voorgespiegeld.

Die banier was de driekleurige leus van een nieuw staatsleven. Van

Bylandt had, op de bewering dat er een vereenigingsteeken voor de

gewapende burgerij vereischt werd, moeten toelaten niet alleen dat de

Brabantsche vlag uit het Raadhuis van Brussel gestoken werd, maar

ook dat de kleuren dier vlag door de leden der burgerwacht gedragen

werden in rozen aan de hoeden en linten aan de blauwe kielen. En

inderdaad, indien de bedoeling geweest was, door deze kleuren alleen

die der Noord-Nederlandsche vlag te vervangen doch daarnevens het

oranje van het regeerend stamhuis te dragen, er had in die verwisse

ling van kleuren niets kunnen gelezen worden, dan 't geen zich hooren

deed in het geroep, 'twelk reeds spoedig in het Noorden, gelijk in het

Zuiden, zonder bedoeling eener verandering van dynastie werd aange

heven; » scheiding, scheiding!” Den wensch naar zulk een scheiding van

het staatsbestuur had ook de Prins van Oranje beloofd bij den Koning

zijn vader te ondersteunen. 1) Vele argelooze en aan de regeering van

2) Bij het merkwaardig tooneel in de zaal van 's Prinsen paleis te Brussel, beschre

ven in het Leven van Willem II, B. II hoofdst. 15.
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Koning Willem toegedane ingezetenen, die geen revolutie begeerden, zijn

op gelijke wijze verschalkt geworden, als Bylandt te Brussel. Maar

bij schier al de overige militaire gezagvoerders was de eerste gedachte,

dat in de verwisseling der oranje-kleur met eenige andere een hoon

gelegen was voor hunnen Koning, welken zij niet mochten aanzien al

konden zij, als onderworpen aan de burgerlijke overheid, dien niet te

keer gaan. De Generaal-Majoor Cornelis Gerardus Iman Baron van Boecop,

die te Luik provinciaal bevelhebber was, vond daarin zelfs reden genoeg

om reeds op den 28sten Augustus zich met de bezetting in de citadel

terug te trekken. 1) Doch nadat het bekend was geworden dat de Prins

van Oranje gedurende zijn driedaagsch verblijf te Brussel (1-3 Sep

tember) de Brabantsche kleuren – het mocht dan zijns ondanks ge

weest zijn – geduld had en bij zijn vertrek aan de burgerwacht die

deze kleuren droeg, de paleizen ter bewaring had toevertrouwd, van

toen aan werd het voor de officieren moeielijk, daarin iets anders te

vinden dan de zichtbare uiting van het verlangen naar een scheiding,

die eerlang op een wettige wijze door den Koning met overleg van de

Staten-Generaal zou worden tot stand gebracht. 2) Toen was het -

op den 7den September – dat de bevelhebber van Charleroi, ofschoon

hij kort tevoren op zijne verantwoordelijkheid den eersten burger die

zich met een rood-geel- en zwarte roos aan den hoed vertoond had

in hechtenis had doen nemen, lijdelijk het bericht aanhoorde hem door

een bezending uit de burgerij gegeven, dat de stad de Brabantsche

kleuren had aangenomen. Toen was het – op den 7den – dat het

stads-bestuur van Mons, na zich acht dagen vroeger met alle kracht

en goed gevolg verzet te hebben tegen een poging tot het opsteken

der Brusselsche oproerleus, toeliet dat de burgerwacht aldaar op het

1) C. G. J. van Boecop geb. in 1781, 2de Luit. in 1799, was onder de gekwetsten in den

slag bij Bergen. In opvolgende rangen heeft hij gediend bij het Hollandsche leger in Pruisen

(l S07) en in Zeeland (1829), bij het Fransche leger in Spanje, Rusland, Saksen en

Frankrijk (1811-1814), is als Luit-Kol. bij het Nederlandsche leger in dienst getreden

18 Oct. 1814, heeft als Kolonel de 18de afd. inf gekommandeerd en is als Generaal

Majoor provinciaal kommandant geweest van Zuid-Holland. Hij bekleedde deze betrek

king te Luik sedert 16 Aug. 1829 tegelijk met het bevel over de 1ste brigade van de

4de divisie van het leger. Hij was ridder van het Legioen van Eer en van de beide

Nederlandsche Orden.

2) Onder dit voorwendsel werden ook de troepen aangezocht, om de nieuwe kleuren

aan te nemen in een naamlooze Proclamatie ,,à l'Armée Belge,” op den 8sten en 9den

September verspreid. Daarin werd als het doel der beweging voorgesteld een scheiding

van de twee hoofddeelen des Rijks ,,sous un même Roi, et sous le Roi que vous servez.”

Het slot luidde aldus: ,,venez avec nous, prenez ces couleurs que nos Pères nous ont

léguées sans tâches, avec lesquelles la Liberté a toujours vaincu: elles n'ont rien de

séditieux et elles ne sont pas plus hostiles à la cocarde que vous portez, que le pavil

lon Hollandais qui partout en Hollande s'allie à la couleur du Roi au quel nous restons

fidèles, en servant la Patrie.”
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raadhuis de Brabantsche kleuren aannam, en dat het zelf vijf dagen

later vaandels van die kleuren uitdeelde. Toen was het ook – op den

8sten September – dat Van Geen, die kort tevoren aan de burger

lijke overheid van Namen verklaard had geene oproerleuzen onder zijne

oogen te zullen dulden, aan het dringend verzoek van het stads-bestuur

in zooverre toegaf, dat hij beloofde zich tegen het hijschen der Namen

sche vlag niet te zullen verzetten, totdat hij deswege bevelen van zijne

regeering zou bekomen hebben. In den beginne namelijk werden de ver

schillende wapenkleuren van gewesten of steden tot vlaggen en veree

nigingsleuzen gekozen en het heeft verscheidene dagen geduurd, eer de

Brabantsche kleuren derwijze de overhand hadden gekregen, dat zij alge

meen als de leus der onafhanklijkheid van België beschouwd werden.

Gewestelijke naijver kon niet zoo dadelijk aan Brabant den voorrang

gunnen. Te Luik heeft niet alleen van alle openbare gebouwen vele

dagen de tweekleurige provinciale vlag, rood en geel, gewaaid, maar

er is ook in de eerste dagen van September een groot aantal dergelijke

vlaggen in gereedheid gebracht om buiten de stad te worden verspreid.

Doch naarmate het denkbeeld eener Belgische Staatseenheid rijpte, werd

ook de behoefte gevoeld aan een algemeen herkenningsteeken, en daartoe

verhief zich de Brusselsche oproerleus omdat zij het eerst als een voor

beeld voor geheel België straffeloos werd rondgedragen: leden van de

Brusselsche burgerwacht of die voorgaven het te wezen, vertoonden zich

op vele plaatsen versierd met de door haar aangenomene kleuren en

beriepen zich op de vergunning door het militair gezag te Brussel aan

de burgerwacht aldaar gegeven. Op den 10den September deed nog het

stedelijk bestuur van Doornik tegen dergelijke pogingen een vlag hijschen

van wit en rood – de kleuren der stad – maar de meeste ingezetenen

droegen reeds de Brabantsche kleuren, die toen ook door geheel Henegou

wen op schier alle kerktorens woeien. In Vlaanderen was Gerardsbergen

de eerste stad die zich daarmede tooide: het was op den 10den September.

Brugge zou dit reeds vijf dagen vroeger gedaan hebben, indien niet de ge

dachte dat Vlamingen aan de leiband van Brabanders zouden gaan, de po

gingen der overheden in het weren van onwettige kleuren ondersteund had.

Het schijnt hier de plaats te zijn het verhaal der verder voorgevallen

gebeurtenissen door drie opmerkingen te doen voorafgaan. -

Vooreerst behoort wie de handelingen van de hoofden der krijgs

macht in die dagen onpartijdig wil beoordeelen in 't oog te houden,

dat de dienstreglementen hun niet veroorloofden tot handhaving van

wet en orde tusschen beide te treden, tenzij daartoe uitgenoodigd door

de burgerlijke overheid – Gouverneur of Burgemeester, en niet anders
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dan in overleg met dezen. Een martiale wet tegen volks-oploopen, zoo

als in Frankrijk ten jare 1789 door de eerste toongevers der groote

staatsomwenteling, Barnave, Petion, Mirabeau, tot beveiliging van het

volk tegen oproerig gepeupel was doorgedreven, bestond in Nederland

niet. De wetten die, in 1791 en 1797 in Frankrijk uitgevaardigd, al

daar vestingen en gemeenten in staat-van-beleg konden doen verklaren

en aan een militairen bevelhebber tijdelijk binnen een bepaalden omtrek

een dictatoriale macht verleenen 1) – deze wetten waren in Nederland nooit

van kracht geweest. Er bestond alleen een besluit van Napoleon waarbij

bepaald werd dat in de plaatsen die door den Keizer, 't zij tegen een aanval

van buiten 't zij tegen oproer van binnen, in staat-van-beleg zouden ver

klaard zijn, de macht der burgerlijke rechtbanken overging aan het hoofd

der krijgsmacht, wiens hoogste plicht daarbij verklaard werd te zijn,

op zijne verantwoordelijkheid het dreigend geweld te keer te gaan met

al de middelen waarover hij kon beschikken. Dit besluit was gedagteekend

den 24sten December 1811 en alzoo op een tijdstip toen Nederland

zich bevond onder de heerschappij des Keizers die het genomen had.

Maar vermits dat besluit meer een reeks van voorschriften behelsde over

de wijze waarop Fransche opperbevelhebbers in versterkte plaatsen de

in Frankrijk bestaande wet van 1791 moesten ten uitvoer leggen, dan

een op zich zelf staande verordening, dacht niemand er aan dat dit

besluit in het Koninkrijk der Nederlanden eenige kracht van wet kon

hebben. 2) Bij het Departement van Justitie werd de bevoegdheid van

den souverein, om, door vestingen of andere plaatsen in staat van beleg

te verklaren, de ingezetenen aan den daaruit voortvloeienden dwang te

onderwerpen, als niet wettig geregeld beschouwd. Het Departement van

Oorlog was op een bijzondere wijze aan banden gelegd: het mocht het

oorlogsrecht tegenover de burgerij niet in werking brengen zelfs al nam

het oproer het karakter aan van een werkelijken oorlog. Te weten, Prins

Frederik, met de opperdirectie der oorlogszaken belast, had, zoodra de

mare van de Juli-revolutie uit Frankrijk tot hem gekomen was, begre

pen dat het hier ook het Rijk zijns vaders gold, en aan den Koning

1) De ,,Loi Martiale contre les attroupements” van 21 October 1789 is weder afge

schaft op voorstel van Billaud Varennes onder voorzitterschap van Collot d'Herbois.

Maar bij een ,,Loi concernant la conservation et le classement des places fortes et des

postes militaires” van 8-10 Julij 1791 werden het eerst drie toestanden onderscheiden,

staat van Vrede, staat van Oorlog, staat van Beleg, en een wet van 10 Fructidor an

V (27 Augustus 1797) strekte, ter gelegenheid van de onlusten in de Vendée, de be

voegdheid om een vesting in staat van oorlog of van beleg te verklaren uit tot de

,,Communes de l'intérieur.” -

2) Het droeg ten opschrift: ,,Décret Impérial rélatif à l'organisation et au service des

états majors des Places,” en was hier te lande schier alleen bekend uit het werk van

Carnot, Défense des Places.
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het voorstel gedaan om de Belgische vestingen in staat-van-beleg te

verklaren. Maar tot dezen stap over te gaan zonder raadpleging met

den Hertog van Wellington, hoofd van het Britsche Tory-ministerie,

zou een onstaatkundig bedrijf geweest zijn, en om den Hertog te pol

sen was de Generaal De Constant-Rebecque, door zijne kennis van per

sonen en toestanden voor die missie beter dan iemand berekend, naar En

geland gezonden. Het antwoord was beslissend voor het slagen van het

oproer. De voorzorgsmaatregel door den Prins verlangd met al wat in

Frankrijk aanstoot zou kunnen geven, werd zoo kategorisch afgeraden,

dat Koning Willem den raad van het onbevangen oordeel zijns jonge

ren zoons verwierp. Het was eerst toen de Nederlandsche Generaals

verklaarden het wettig gezag in de hun toevertrouwde vestingen tegen

het oproer niet te zullen kunnen handhaven tenzij hun gezag onafhan

kelijk wierd gemaakt van de burgerlijke overheid, dat de Koning door den

drang der omstandigheden zich liet bewegen om den staat-van-oorlog

en van-beleg, vroeger alleen in oorlog en tegen een vijand mogelijk ge

dacht, toe te passen ter beteugeling zijner oproerige onderdanen. Alleen

echter aan bevelhebbers in vestingen werd toegestaan een zelfstandig op

pergezag als in staat-van-beleg te voeren, en er is tot den maatregel eerst

overgegaan, toen het oproer meer dan drie weken tijd had gehad om aan

te groeien tot een opstand, waarvan de klaarblijkelijke bedoeling de bena

mingen » Vijand” en » Oorlog” scheen te wettigen. De Luitenant-Generaal

Van Geen is de eerste geweest die op dezen maatregel met ernst heeft aan

gedrongen, en op den 17den September ontving hij uit 's Gravenhage de

machtiging om de vesting Namen in staat-van-beleg te verklaren. Waar geen

in-beleg-stelling vergund werd, bekwamen de militaire bevelhebbers den

stelligsten last om wel een indrukwekkende houding aan te nemen, maar

niet te vergeten dat zij zich in vrede bevonden en te midden van broeders.

Nog een andere omstandigheid moest in de hoofden der krijgsmacht

de vrije werking hunner wilskracht belemmeren. Zij waren of zelve

Belgen of hadden een geruimen tijd in België doorgebracht, en zij ken

den de gesteldheid der gemoederen genoeg om te gevoelen dat de regee

ring er op een volkaan gezeteld was, waarvan het Brusselsche oproer

licht de eerste uitbarsting kon zijn. Allen beschouwden zij het te Brus

sel gebeurde als van dien aard. De Luitenant-Generaal Charles Etienne

Baron de Ghigny, 1) in het derde Groot-Kommando te Gend zijn hoofd

1) De Generaal Ghigny, die bij Waterloo de eerste brigade lichte-cavallerie van de

Nederlandsche cavallerie-divisie van Collaert aanvoerde, in 1771 te Brussel geboren, was

van 1792 bestendig in Fransche dienst geweest, toen hij 25 Maart 1815 bij het Neder

landsche leger overging met den rang van Kolonel. Reeds een maand later werd hij tot

Generaal-Majoor bevorderd en 20 Dec. 1826 tot Luitenant-Generaal.
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kwartier hebbende, riep reeds op Donderdag den 26sten de daar aan

wezige hoofd-officieren te zamen tot gemeen overleg en ontbood bus

kruit, waaraan volslagen gebrek was, uit Wettere en Dendermonde. De

Generaal-Majoor Lambertus Josephus George, die te Mons het bevel

voerde over de derde divisie infanterie trad op vrijdag den 27sten in

overleg met den Generaal-Majoor Ignace Louis Baron du Vivier, pro

vincialen bevelhebber van Henegouwen en beiden stelden reeds dien

dag aan de regeering van Mons maatregelen voor tot het behoud der

rust. De Generaal-Majoor Bernardus Johannes Cornelis Baron Dibbets

deed dienzelfden dag een aanvraag van 30,000 patronen voor een afdee

ling der vierde divisie waarover hij te Maastricht bevel voerde. Van

Boecop te Luik deed de dienstdoende schutterij in 't geweer komen.

Van Geen maakte toebereidselen om met geweld van wapenen te ver

hinderen dat te Namen het voorbeeld van Brussel gevolgd wierd, en

zond onverwijld om bevelen naar 's Gravenhage. Met ieder uur werden

de bevelvoerende officieren in de overtuiging versterkt, dat wat zij deden

zonder daartoe stellige bevelen te hebben de verantwoordelijkheid op

hen zou brengen van een staatsomwenteling bevorderd of belemmerd te

hebben. Dat de oproerige menigte te Brussel door politieke drijvers was

aangehitst, werd spoedig algemeen verspreid. Er was ook niet veel

doorzicht noodig in hen die zich in 't midden der beweging bevonden,

om waar te nemen dat, zoo het eerste oproer nog geen plan tot een

revolutie rijp had gevonden, de verschillende partijen echter bij de hand

waren om aan de volksbeweging een richting daarheen te geven. Het

uitsteken eener Fransche vlag uit het raadhuis van Brussel in de eerste

uren des oproers was een veelbeteekenend verschijnsel geweest, ook al

wist men niet, dat terwijl Franschen in Brussel hielpen de regee

ring van Koning Willem omver te werpen, er Belgen, leden van de

Staten-Generaal, zich te Parijs bevonden om over eene aansluiting

te onderhandelen van België aan Frankrijk. Terwijl in het Fransche

dagblad Le Constitutionel van den 28sten Augustus een scheiding van

Zuid- en Noord-Nederland als een wensch van aanzienlijke Belgische

staatslieden werd voorgesteld, zagen de officieren der bezetting van

Namen op zondag den 29sten een hoop volks den beruchten toongever

der liberale partij, den Baron Goswin J. A. de Stassart, met de Na

mensche kleuren getooid in triomf rondvoeren, en waar zij zulk een

man, van zoo grooten invloed in die streken, de ziel eener opkomende

beweging zagen zijn, konden zij aan de bedoeling dier beweging niet

twijfelen. Een dag later kreeg Heldring te Maastricht zoo zekere be

richten dat verkleede lieden het platteland rondliepen om Limburg

III. N. H. T. L. 28
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in opstand te brengen, dat hij geschut op den hoofdwal deed planten

om de toegangen tot de vesting te bestrijken. Zelfs in de plaatsen die

nog eenigen tijd rustig bleven, als in Vlaanderen, deed de houding der

bevolking in verband met de bedrijvigheid van welbekende volksmenners

en met de verschijning van velerlei zendelingen, zelfs uit Rijssel van

de roomsche geestelijkheid in Frankrijk, bij de militaire bevelhebbers

de meening grond winnen dat het Rijk der Nederlanden een nieuwe

toekomst te gemoet ging. Deze meening van de hoofden aan de mindere

rangen medegedeeld had het gevolg, dat de Noord-Nederlandsche offi

cieren spoedig wantrouwen begonnen op te vatten tegen hunne zuide

lijke wapenbroeders, en dat onder dezen sommigen, met het oog op

een verwachte scheiding, dobberden tusschen hun plicht om het oproer

te bestrijden en de vrees dat hunne toekomstige meesters schuilden

onder de oproerlingen. Deze stemming werd aangewakkerd door de ver

leidingsmiddelen in 't werk gesteld om de troepen of tot werkeloosheid

of tot ontrouw te bewegen. Proclamatiën werden in 't geheim verspreid

en in naamlooze brieven uit Brussel werden de Zuid-Nederlandsche offi

cieren opgewekt om zich onverwijld te gaan scharen onder de nieuwe

banier van een onafhankelijk België, waarvan als symbool een snipper

van driekleurig lint ingesloten hun toegezonden werd. Er waren er die

gevoel van eer hadden en deze stukken met verontwaardiging vertoon

den, maar ten aanzien van anderen rezen vermoedens. Soldaten zoowel

als officieren begonnen zich van elkander af te zonderen tot samenspre

king, de Noord- van de Zuid-Nederlandsche. Het geloof » er is verraad

in de gelederen” maakt ook de beste troepen aan een boog gelijk waar

van de pees verlamd is, en zoodanig was de toestand van al de gar

nizoenen in België, hier wat vroeger daar wat later, maar overal veer

tien dagen na het oproer. Wat dezen toestand verergerd heeft, was een

omstandigheid waardoor het oproer krachten verkregen heeft die aan

de Koninklijke krijgsmacht onttrokken zijn nog voordat uit deze de

Belgische bestanddeelen zijn begonnen te verloopen. Bij een Koninklijk

besluit van den 24sten Juli was het in vredestijd gewone getal verlof

gangers van de nationale-militie tegen de herfst-oefeningen opgeroepen:

deze manschappen waren juist in de laatste dagen van Augustus op

marsch naar hunne korpsen. En toen Koning Willem I in den morgen

van zaterdag den 28sten met den Prins van Oranje, die zijn vader de

tijdingen uit Brussel was gaan overbrengen en 's Konings bevelen vra

gen, van het Loo te 's Gravenhage was teruggekomen, was een zijner

eerste maatregelen een besluit uit te vaardigen, waarbij al de verlof

gangers van de nationale militie gelast werden onverwijld zich onder



II. HET OPROER. 435

de wapenen te begeven. In de zuidelijke gewesten werden de meeste dezer

jonge soldaten een gemakkelijke prooi der opstandelingen. Zij werden

of verleid om thuis te blijven of reeds op marsch zijnde door hoopen

gewapend volk verhinderd hunne bestemming te bereiken, en sommigen

overgehaald om zich naar Brussel te begeven waar het militair gezag

van Koning Willem had opgehouden te werken. Dit achterblijven, ge

heel of gedeeltelijk, der verlofgangers van de nationale militie was een

slecht voorbeeld voor de manschappen die zich onder de wapenen be

vonden; het bracht velerlei verwarring teweeg, en verzwakte de macht

die tegen de opstandelingen kon gebruikt worden. 1)

Er valt in de derde plaats op te merken, dat de algemeene geest

der regeering aan hen die door haar in eenig beheer of gezag geplaatst

waren, een groote schroomvalligheid had ingeprent ten aanzien van alles

wat niet in de bestaande voorschriften stond uitgedrukt, of niet in bij

zondere aanschrijvingen door hooger gezag 't zij bevolen 't zij toege

staan was. Toen dus het oproer onverhoeds hoogere en lagere officieren

in buitengewone omstandigheden plaatste, moesten zij die in hun karak

ter moed en zelfstandigheid genoeg bezaten om zich verantwoordelijk te

stellen voor een buitengewonen maatregel, het hoofd stooten bij ande

ren wier medewerking zij noodig hadden en die van oordeel waren niet te

mogen treden buiten de voorschriften van de gewone dienst, wier ten-uit

voer-legging zij geleerd hadden te beschouwen als hun eenigen plicht. Het

zetten van eenige palissaden, het afleveren van eenig buskruit, het bruikbaar

maken van een wachtkamer, het verplaatsen van eenige dragonders om de

briefwisseling met de regeering te bespoedigen, soortgelijke maatregelen

zijn voorafgegaan door een schrijven en wederschrijven waaraan het op

roer de winst van kostbare oogenblikken heeft te danken gehad.

De lezer die deze drie bijzonderheden voor den geest houdt, zal zich

tot onpartijdigheid kunnen stemmen tegenover den blaam van lafhartig

heid, in alle geschriften over de Belgische revolutie geworpen op de Neder

landsche krijgsmacht bij hare vruchtelooze pogingen tot stuiting van den

opstand. 2) Het verhaal daarvan zal thans kunnen worden voortgezet.

1) Het aantal dier verlofgangers was gemiddeld 400 op elk bataljon infanterie. Daar

enboven moest in elke verzamelplaats van lotelingen zeker aantal officieren, onderoffi

cieren en manschappen afgezonderd gehouden worden, om hen naar de staven der Afdee

lingen te geleiden. In zijne Geschiedenis van het zevende regiment infanterie schrijft

De Roo van Alderwerelt, bl. 1 14, dat de bataljons der Zevende Afdeeling in plaats van 960

hoofden, slechts tusschen 650 en 700 manschappen telden, en daaronder de verlofgan

gers, eerst den 28sten Augustus opgeroepen, de geheele lichting van 1826 begrepen

was en deze manschappen niet voor een paar weken later konden aankomen, de bataljons

bij hunnen afmarsch nog geringere sterkte hadden.

2) Bij het lezen dier geschriften, in de Fransche taal uitgegeven, moet ook dit in 't

oog worden gehouden, dat daarin, als er van het Nederlandsche leger gesproken wordt,
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Reeds vroeger is gemeld dat de Majoor de Ceva op den 27sten Au

gustus naar Brussel werd gezonden, om aan Bylandt versterking toe

te zeggen. Deze officier bracht tevens een bevel om geschut en troepen

naar Brussel te zenden over aan den bevelvoerenden officier der rijdende

artillerie te Breda, en te Antwerpen aan Chassé, die op de aanvrage

van Bylandt, in den morgen van den 26sten tot hem gekomen , ge

antwoord had dat hij daaraan niet kon voldoen, zonder van hooger

hand daartoe last te hebben bekomen. Reeds op denzelfden 27sten trok

een batterij rijdende artillerie uit Breda naar het tooneel des oproers,

binnen weinige dagen door drie andere gevolgd, 1) en van nu aan be

gonnen alle beschikbare troepen met den meesten spoed, op wagens en

karren, in schuiten en stoombooten, uit het noorden naar het zuiden

vervoerd te worden in twee richtingen. Die naar Antwerpen en Brussel

gezonden werden, 12590 hoofden, waren bestemd om onder het onmid

dellijk bevel gesteld te worden van Prins Frederik, als Kolonel-Generaal

der Landmacht, die zijn hoofdkwartier te Vilvoorde vestigde in den avond

van maandag den 30sten Augustus. Aan den Luitenant-Generaal Cort

Heyligers, wiens naam vroeger met lof gemeld is bij de beschrijving

van een roemrijk wapenfeit – het doorwaden der Schelde ter herne

ming van het fort Bath in 1809 – werd last gegeven om te Maas

tricht het bevel te aanvaarden over de troepen die in de richting van

Luik op marsch gingen, ten getale van 8572 hoofden: deze Generaal

aanvaardde dit opperbevel den 4den September. 2) Volgens de bevelen

door het Departement van Oorlog uitgevaardigd zouden deze troepen

op dien 4den September de plaatsen hunner bestemming bereikt hebben,

de uitdrukkingen Généraux Hollandais, Officiers Hollandais, troupes Hollandaises gebruikt

worden, waardoor de blaam van al wat men te berispen gevonden heeft op de Noord

Nederlandsche officieren en soldaten wordt geworpen, en zoo wordt wel eens als lafhar

tigheid voorgesteld wat voorbedachte terughouding, ontrouw en verraad geweest is.

1) De samenstelling dezer batterijen en de diensten door de rijdende artillerie, onder

het bevel van den Luitenant-Kolonel Petrus Rutgardus Falter, bewezen, door de troepen

die te Antwerpen samentrokken van allerlei artillerie-behoeften te voorzien, kan men

leeren kennen uit Sijpesteyns Geschiedenis van het regiment Nederlandsche rijdende ar

tillerie, hiervoor meermalen aangehaald.

2) Onder de opgegevene getallen zijn niet begrepen de opkomende lotelingen: wanneer

deze hunne bataljons bereikt hadden, zou Prins Frederik over 19771 man te beschikken

gehad hebben, en Cort-Heyligers over 12838. Volgens het eerste Dagverhaal was de

sterkte van het leger van Prins Frederik den 9 Sept. 469 offic. en 12852 man,

en 13 Sept. 477 offic. 13519 man. Volgens Goudriaan Gesch. van het zevende regiment

infanterie bl. 61 waren te Antwerpen vereenigd 15000 man, te Maastricht ruim 6000.

Sijpesteyn Gesch. van de Nederlandsche rijdende artillerie, bl. 231 en 379 geeft de

samenstelling van het leger van Prins Frederik aldus op: 2 brigaden inf. onder de Ge

neraal-Majoors Schuurman en De Favauge, 1 brig. cavallerie onder Generaal-Majoor

Post, een divisie artillerie onder Kolonel List, en 1447 man onder Kolonel van Balveren.

Totaal: 14753 man met 5 batterijen, ieder van 6 kanonnen en 2 houwitsers. Volgens De

Roo van Alderwerelt Gesch. van het zevende regiment bl. 118 en 119 was de sterkte

der divisie Cort-Heyligers den 19 Sept. 5440 m. en l 150 paarden.
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met uitzondering van 2265 man, wier aantocht uit Friesland, Gronin

gen, Drenthe en Overijsel drie of vier dagen langer zou aanhouden.

Dan, eer zij nog op de twee hoofdtooneelen der onlusten waren aange

komen, verlamde de regeering de veerkracht waarmede het leger naar

de wapens greep en oprukte, door te weifelen en een terugtred te be

velen. De marsch der troepen van Prins Frederik werd te Vilvoorde

gestaakt. Een voornemen, zoo het bestaan heeft, om in den avond van

den laatsten Augustus tot voor de muren van Brussel op te rukken en

de stad op te eischen, werd terzijde gezet ten gevolge der vertoogen

van mannen van aanzien en twee buitenlandsche gezanten in bezending

uit Brussel aan het hoofdkwartier gekomen. De Prins van Oranje, steu

nende op hunne verzekering dat een vreedzame verschijning van 'sKo

nings zonen binnen de stad de orde terstond zou doen terugkeeren,

waagde zich in den vuurpoel des oproers en keerde, na drie dagen daarin

te hebben doorgebracht, terug met de betuiging van bevelhebbers der

burgerwacht, leden van de Staten-Generaal, hoofden der rechterlijke

macht, vele andere ingezetenen van invloed, dat een algeheele scheiding

tusschen de noordelijke en zuidelijke gewesten met behoud alleen der

gemeenschap van hetzelfde regeerende stamhuis het uiterste was, waartoe

zich de wenschen der onruststokers uitstrekten. Nu dus de Koning zelf

tot het onderzoeken van dien wensch een buitengewone vergadering van

de Staten-Generaal tegen den 13den September had bijeen geroepen,

scheen het minder noodig gewelddadig een stem te smoren, waarvan

de grondtoon eerlang weerklank vinden zou bij de wettige volksverte

genwoordigers. Het oproer door bloedstorting te tuchtigen zou, meende

men, het opgeruide gemeen tergen en de onruststokers tot buitensporige

eischen brengen. De Koning vergoelijkte zelfs wat het doel der algemeene

troepen-beweging geweest was door in een proclamatie van den 5den

September te verklaren, dat het aangerukte leger ter beschikking zijner

zonen was gesteld om personen en eigendommen te beschermen: » on

derzoeken en bevredigen” was de taak geweest die hij aan de beide

Prinsen had opgedragen. Doch 's Koning woorden verloren den verzoe

nenden indruk dien zij moesten te weeg brengen door de hevigheid, waar

mede de dagbladen in het noorden tegen de ontaarden van het zuiden

uitvoeren in honende verwijten en bedreigingen, die de opstandelingen

in hunne bladen opnamen om het volk te feller op te hitsen. 1) Op

den 7den September begonnen de troepen te Vilvoorde hunnen terug

tocht naar Mechelen: daags daaraan werd het Hoofdkwartier van Prins

1) Juste T. II. p, 64.
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Frederik naar Antwerpen verlegd. Deze terugtred, gevolgd door drie

weken van werkeloosheid na de opgewondenheid van den overhaasten

opmarsch, deed een zeer ongunstige werking op de gemoedsstemming

van officieren en soldaten. Van nog erger gevolgen was het dat die

weifeling der regeering, zonder dat te Brussel het wettig gezag hersteld

of de gemeenschap van de oproerige stad met geheel België afgesloten

was, aan de Waalsche bevolking van Luikerland gelegenheid heeft gegeven

om wederom haar gewicht te leggen in de schaal der lotgevallen van

Nederland en de geheele afscheuring der zuidelijke van de noordelijke

gewesten te beslissen. De gebeurtenissen te Luik voorgevallen verdie

nen meer bijzonder de aandacht. Het verhaal daarvan kan doen zien,

hoe van het tweeërlei gebod dat Koning Willem I aan zijn leger deed

uitgaan, het eene » Neem een imposante houding aan” onuitvoerbaar

werd door het andere » Beschouw u te staan te midden van broeders

in vrede.”

Niet zoodra had zich te Luik in den morgen van vrijdag den 27sten

Augustus de tijding van het Brusselsche oproer meer algemeen verspreid,

of er deden zich gegoede burgers op om tot een voorloopige commissie

van veiligheid zich te vormen en een stedelijke wacht te wapenen. De

Gouverneur der provincie en de Burgemeester keurden dien maatregel

goed: de veiligheids-commissie, bij wier eerste zitting de Gouverneur Sand

berg - de commissaris des Konings – het voorzitterschap bekleedde, zou

de overheid, en de burgerwacht de schutterij die zij in 't geweer had doen

komen, ondersteunen in het handhaven der rust. De Generaal-Majoor

Van Boecop, die den vorigen avond de wachtposten had doen verdub

belen, werd door hen overgehaald om die posten in de stad door de

schutterij te doen bezetten. Maar toen den volgenden morgen het dag

blad Le Courrier des Pays-Bas de gistende geesten was komen aanblazen,

kondigde de commissie van veiligheid een proclamatie af, waarin zij

gelastte dat de schutterij de oranje-kleur zou afleggen en de provinciale

Luiksche kleuren, rood en geel, zou aannemen. Van Boecop begaf zich

toen naar 't stadhuis en kwam in verzet tegen dien maatregel, doch

vruchteloos: men wees hem op een ander gedeelte der afkondiging,

waarin bevolen werd om de oranje-kleur, waar deze het herkennings

teeken van 's Konings krijgsmacht was, te eerbiedigen. 1) Intusschen

was in de eerste vier-en-twintig uren de burgerwacht talrijk geworden;

men zag er velen onder die vroeger in krijgsdienst geweest waren; er

1) Meer bijzonderheden van het oproer te Luik zijn meegedeeld door een ooggetuige

H. J. van der Meulen, Tweede Luitenant van de Elfde Afdeeling in het krijgs- en ge

schiedkundig tijdschrift de Nieuwe Spectator, achtste jaargang (1854) blz. 452.
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wemelde reeds in de stad – stad vol werkplaatsen van velerlei metaal

bereiding - een menigte lieden die allerlei wapenen vertoonden. Het

werd ruchtbaar – hoe bedekt men 't ook gehouden had – dat den

vorigen dag op de Citadel een aanvang gemaakt was met de eerste

werkzaamheden om haar in verdedigbaren staat te brengen; het sluit

werk was hersteld, men was aan het aanpunten van palissaden, borst

weringen en banketten werden onder behoorlijk profiel gebracht: de

eisch deed zich hooren dat ook de posten op het kasteel door de bur

gerij zouden bezet worden. Van Boecop begreep de voldoening aan dien

eisch het best te zullen voorkomen door zelf zich op het kasteel te

vestigen: 'tgeen hij deed nog dienzelfden dag, den 28sten Augustus.

Maar de opbruisching van het volk nam met snelheid toe door de spoedig

aangebrachte verhalen van hetgeen er dien zaterdag te Verviers gebeurde.

In den avond vormden zich daar samenscholingen, een wit-groen vaan

del, vervolgens de Fransche driekleurige vlag werden naar 't stadhuis

gedragen, huizen van Rijksambtenaren geplunderd, een oranje-vaan

werd in 't openbaar verbrand en de beeltenis des Konings als van een

misdadiger opgehangen. Bezetting van troepen was er te Verviers in

't geheel niet; de schutterij liet zich ontwapenen en een afdeeling maré

chaussee onder het bevel van een Zuid-Nederlandschen Luitenant week

voor het plunderend en brandstichtend gepeupel 's nachts uit de stad.

Den volgenden dag werden de gewelddadigheden voortgezet: een bur

gerwacht werd opgericht en een wacht te paard, getooid met gele en

roode linten. 1)

De bezetting van Luik bestond den 28sten Augustus uit twee veld

bataljons der Elfde Afdeeling infanterie op de citadel, en het reserve

bataljon dier Afdeeling, 2) gehuisvest in de kazerne genaamd St. Lau

rent, waar 1500 geweren van met verlof afwezige lotelingen bewaard

werden, en het eerste bataljon artillerie-nationale-militie, zich bevin

dende met eenig geschut tot oefening en leering gebruikt en een voor

raad geweren, in een gebouw genaamd Les Ecoliers. Voorts 2 compag

nieën artillerie-transporttrein en het grootste gedeelte eener compagnie

maréchaussée. Het was uit de houding die het gewapend volk in den

namiddag van zaterdag begon aan te nemen, te berekenen dat ook al

wilde men die geweren en dat geschut aan de onzekere hoede van schut

terij en burgerwacht overlaten, de troepen op hunnen marsch naar het

J) Deels ontleend aan het tweede Dagverhaal.

2) Deze opgaaf is van den Luit. Van der Meulen in zijne hiervoor aangehaalde mede

deeling. Bevelhebber der Elfde Afd. was Kolonel H. D. T. de Favauge, van de 3 batal

jons Luitenant-Kolonel J. H. Leicher, en de Majoors H. l' Olivier en J. P. J. Devillers.
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kasteel niet ongemoeid zouden gelaten worden, en inzonderheid het

bataljon artillerie, 't welk uit zijne kazerne het kasteel niet bereiken

kon zonder de Maasbrug over te trekken, zich met geweld een weg

zou hebben moeten banen. Door list derhalve, onopgemerkt, in de duis

ternis, slopen achtervolgens in de vier volgende dagen 8 artillerie-offi

cieren en 114 onderofficieren en kanonniers in het kasteel binnen. De

staf en de overige manschappen van dat bataljon kregen bevel in den

nacht voor den 2den September, in stilte af te trekken naar Maastricht,

gelijk zij deden, na het achterblijvend geschut door lichte vernageling

en het wegnemen der stelschroeven, de geweren door verberging van

sloten en bajonetten, voor den eersten aangreep onbruikbaar te hebben

gemaakt. 1) Op het einde van dienzelfden nacht trok het bataljon der

Elfde Afdeeling, dat steeds in 't oog werd gehouden door posten van

gewapende burgers, toen dezen tegen den morgenstond deels verloopen

deels minder waakzaam waren, de kazerne St. Laurent uit, na de ge

weren die daar in bewaring waren van hunne sloten ontdaan en de

hanen bij zich genomen te hebben, den weg op naar Tongeren. Van

Boecop had dit aldus bevolen, omdat hij bericht had dat twee bataljons

van de Dertiende Afdeeling geleid door Majoor J. Sijbers in aantocht

waren naar het kasteel, en hij berekende dat alzoo deze drie bataljons

gelijktijdig zouden kunnen binnenrukken. Met beleid en vaardigheid

werd deze onderneming in den nacht volbracht, en 's morgens te zes

uur rukten de drie bataljons onder 't spelen van het Wilhelmus door

de muziek der Dertiende Afdeeling de citadel binnen. 2) Toen deze troepen

zich daar vereenigd bevonden, waren op den hoofdwal van het kasteel

met de minstmogelijke vertooning 24 vuurmonden geplaatst, waaronder

2 twaalfponders die de voorstad St. Walburg bestreken, 10 mortieren

en 2 houwitsers, de noodige munitie voor dit geschut was, benevens

een aantal handgranaten, in gereedheid gebracht, en men ging voort

ook van het zwaardere geschut dat voorhanden was, bastions, ravelijnen en

lunetten te voorzien, Aldus sterk genoeg ter verdediging van het kas

1) De achtergebleven stnkken met het daarbij behoorende gereedschap bestonden in:

4 ijzeren kanonnen van 12 pond, waarvan 2 op kust- en 2 op vestingaffuiten ; 6 ijzeren

kanonnen van 6 pond en 2 houwitsers van 20 duim op belegeringsaffuiten; 2 mortieren

op ijzeren stoelen; 8 korte metalen kanonnen van 6pondskogels en 2 houwitsers van 15

duim op veldaffuiten. Bij den aftocht heeft de bevelvoerenden officier, de Luitenant-Ko

lonel A. Petter, ten gevolge een er overeenkomst met de commissie van veiligheid, de

kazernen en wat zich daarin bevond, als eigendom van het Rijk, ter bewaring overge

geven aan een wacht van een officier en manschappen van de schutterij.

2) De Luitenant Van der Meulen, die in burgerkleeding het bevel uit de citadel naar

Devillers in de kazerne St. Laurent overbracht, en tweemaal dien tocht heeft moeten

doen door de wachthoudende opstandelingen heen, heeft de bijzonderheden verhaald

t. a. pl.
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teel tegen een hoop muitelingen, zou de bezetting, zoo zij daartoe ge

roepen ware, een krachtigen arm hebben kunnen leenen aan het politiek

gezag in de stad: zij werd daartoe niet geroepen. 1)

Dien zelfden tweeden September, merkwaardig ook door het verblijf

des Prinsen van Oranje te Brussel, trad de volksbeweging te Luik een

nieuw tijdperk in. Tot hiertoe had de onrustige menigte geen bepaald

voornemen aan den dag gelegd, en begeerten om te plunderen waren

in bedwang gehouden door schutterij en burgerwacht. Maar dien dag

deden zich eenige volksleiders op, schrijvers in de dagbladen Le Courrier

des Pays-Bas en Le Politique, en uit Brussel tot leiding der beweging

aangekomen, Edouard Ducpetiaux door bekwaamheid en philanthropischen

ijver vermaard geworden, en een Franschman van geboorte Chazal,

koopman te Brussel, later tot de hoogste militaire waardigheden in

België opgeklommen. In hartstochtelijke aanspraken op het plein van

St. Lambert riepen zij de menigte op om Brussel te hulp te snellen

waar, zeiden zij, even als een maand geleden voor Frankrijk te Parijs,

een nieuwe toekomst voor België werd voorbereid. Hun taal, ondersteund

door uitdeelingen van geld, deed de oproervlam uitslaan. Uit het maga

zijn van een aanzienlijk wapenfabrikant werd een buitengewoon groot

aantal geweren, die daar als voor de dienst gereed stonden met de

bajonnetten op de trompen en de vuursteenen op de sloten, minder

geplunderd dan weggehaald als voorwerpen waarvan de betaling ver

zekerd was. Het was in den avond van dien dag, ten 10 uur, dat een

troep van 400 gewapende Luikenaars zich op weg begaf naar Brussel,

met zich voerende, behalve eenige kisten met geweren, twee korte ka

nonnen van de stukken geschut die in de kazerne der artillerie waren

achtergebleven en nu met karrepaarden bespannen werden; bij een daar

van bevond zich een oud soldaat, Charlier genaamd, die daarna een

groote vermaardheid bij de Belgen verkregen heeft onder den bijnaam

van Houtenbeen. De weg van Luik naar Brussel kon zonder eenigen

hinderpaal worden afgelegd: noch te St. Truyen noch te Thienen was

eenige militaire bezetting, en te Leuven, wilde men al die stad niet

omtrekken, heerschte reeds de regeeringloosheid. 2) Maar de stoutheid

1) De Beaumont Vassy, in zijne Hist. des Etats Européens, T. I, p. 118, vermeld

hebbende dat Van Boecop de citadel betrok, voegt er bij: ,,Par ce seul fait l'autorité

du gouverneur Sandberg fut tout à fait annulée.” Hoe onjuist deze voorstelling is, kan

uit de medegedeelde feiten blijken.

2) Ch. White, in het 12de hoofdstuk zijner historie van de Belgische Revolutie schrijft,

dat de Luikenaars een weg hebben moeten doortrekken, bedekt met detachementen van

's Konings troepen, maar dat een nalatigheid der Hollandsche Kommandanten die hij

onbegrijpelijk noemt, hen geen den minsten tegenstand heeft doen ontmoeten. Deze voor

stelling is niet juist. Op den 3den September heeft de Generaal Trip met detachemen
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waarmede deze vrijwilligers dien tocht ongestoord en ongestraft hebben

volbracht en als zegevierend den 4den September in Brussel zijn bin

nengetrokken, nadat daags te voren Generaal Van Bylandt, op last van

den Prins van Oranje, met het garnizoen was afgetrokken naar Vil

voorde, 1) was een voorbeeld dat tot navolging wekte en heeft, in de

verdere wenteling der gebeurtenissen, voor België nog een bijzonder

gewicht gehad. De bende werd aangevoerd door Charles Rogier, te Va- .

lenciennes geboren, huisonderwijzer te Luik, en nu door een burgerwacht

van werklieden tot kommandant verkozen, die alzoo zijn eersten stap

deed op het staatstooneel en daarna met den Luikschen advocaat Jean

Louis Joseph Lebeau in het nieuwe staatsleven van het Belgische volk

aan het hoofd gestaan heeft van meer dan een ministerie en eener staat

kundige partij.

Het was echter niet de inval van een enkel brein of de plotseling

opgekomen gedachte van eenige loshoofden, waarvan de uiting op het

plein van St. Lambert te Luik aan de saamgeschoolde menigte Brussel

aanwees als de plaats, waar wederom een pleitgeding tusschen een volk

en een regeering stond beslecht te worden. Te Parijs waren op den

30sten Augustus, toen aldaar het bericht van het uitbreken des oproers

was bekend geworden, twee staatkundige veroordeelden, Louis de Potter

en François Tielemans, die door een vonnis van de bevoegde rechts

macht uit de Nederlanden gebannen waren wegens samenzwering tegen

de veiligheid van het Rijk, door een legioen van de nationale garde

te Parijs tot een gastmaal genoodigd waarop Generaal La Fayette hun

den broederkus had gegeven. Franschen hadden zich daarbij gevoegd,

mededrijvers der Juli-revolutie, welke naar hun oordeel te vroeg was

blijven staan; men had elkanderen de hoofden verhit en Brussel aan

ten lansiers en dragonders, een bataljon infanterie en vier stukken geschut zich vertoond

op de hoogten voor Leuven, dáár zijn deze troepen door het volk uit de stad, waar

alles in oproer was, aangevallen, en zoodra het gevaar ontstond dat zij met het volk

handgemeen zouden worden, is er bevel uit het hoofdkwartier te Vilvoorde gekomen,

dat zij zouden terugtrekken, 't geen zij nog dienzelfden dag gedaan hebben. Een deta

chement lansiers had reeds te Corteghem een bezending wapenen uit Luik onderschept

en was tot Tervueren voortgerukt om het paleis te bezetten en zich tegen den doortocht

van de Luikenaars te verzetten. Zie het tweede Dagverhaal hiervoor aangehaald op den

datum 6 September.

1) In het rapport van Bylandt wordt de sterkte van het garnizoen waarmede hij uit

Brussel is getrokken aldus opgegeven:

Twee bataljons grenadiers . . . . 495 man.

Reserve-bat. van de Eerste Afdeeling. 197 ,,

Flank-bat. van de Derde Afdeeling . 410 ,

Tweede bat. jagers. . . . . . . 617 ,,

Maréchaussée. . . . . . . . . 74 ,

Escadrons lichte dragonders 2, 3 en 4. 356 ,,

2149 en 400 paarden en de staf van 7 pers.
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gewezen als een nieuw strijdperk voor de bevrijding der volken, voor

den roem van Frankrijk. 2) Den 5den September trok een gemengde

bende van Belgen en Franschen met een vaandeldrager aan het hoofd,

tusschen Philippeville en Charleroi door, over Montigny-sur-Sambre

naar Brussel, de voorhoede, gelijk zij verkondigden, van een leger van

vrijheidsvrienden. De Luikenaars waren deze Fransch-Belgische patriot

ten vóórgeweest, maar de verwachting van hulp uit Frankrijk was van

den aanvang af opgewekt en gaf stoutmoedigheid om den strijd te aan

vaarden, voor 'tgeen in de dagbladen de nationale zaak genoemd werd.

Op het platteland vermeerderden nu met elken dag de gewapende ben

den. In de steden werden oproepingen rondgedragen, waarin uitdruk

kingen als deze gevonden werden: » Het kleinste gehucht wapent zich

om Brussel te hulp te komen en gij slaapt!” Lijsten voor vrijwilligers

werden geopend en inschrijvingen voor bijdragen in geld om hen van

het noodige te voorzien. Met elken dag groeide het getal aan van handen

die bezigheid zochten, omdat, ten gevolge reeds der eerste onlusten,

eigenaars van fabrieken en kolenmijnen den arbeid deden staken, en

de ongelegenheden waarin de Brusselsche Bank zich plotseling gewik

keld zag, het schorsen van betalingen deed vreezen, waaruit velen hun

bestaan vonden. Veertien dagen na den Brusselschen oproernacht werd

het aantal landlieden en mijnwerkers, die rondom Charleroi op drie

uren afstands gewapend omzwierven, bij duizenden berekend. Het was

in de oogenblikken toen aldus de veeren om een gewapenden volksop

stand in volle werking te brengen, tot het uiterste gespannen werden,

dat de regeering besloot, elke nieuwe aanleiding tot verbittering der

in gisting zijnde bevolking te blijven vermijden en de oproerige hoofd

stad vooreerst aan haar lot over te laten: tegenover de meening van

velen, dat door Brussel en Luik met troepen in te sluiten, men leeren

zou hoe weinig algemeen in de zuidelijke gewesten een staatsverande

ring begeerd werd, had de bewering van vele anderen, dat elke mi

litaire beweging tegen Brussel een gewapenden opstand over het geheele

land zou doen uitbarsten, de overhand gekregen in 's Konings kabinet.

Dit besluit beperkte de taak van het leger tot waakzaamheid en zelf

verdediging. De troepen, met geestdrift uit het noorden aangerukt,

werden in garnizoen gelegd en gekantonneerd, die over Vilvoorde naar

Brussel zouden getrokken hebben, te Mechelen, Antwerpen, Lier en in

de daartusschen liggende plaatsen, die in de richting van Luik onder

1) Juste T. II, p. 59 doet uitkomen, dat deze opgewondenheid ten gunste van den

Belgischen opstand in Frankrijk wel bestond bij degenen die Louis Philippe gaarne den

roi des barricades noemden, maar geenszins bij den Koning zelven.



444 DE BELGISCHE REVOLUTIE

de bevelen van Cort-Heyligers waren gekomen, te Maastricht, langs de

beide Maas-oevers en in de gemeenten langs den straatweg naar Hasselt.

Te Luik steeg middelerwijl de opgewondenheid die den uittocht der

bende van Rogier had veroorzaakt, spoedig ten top. Toen daar de tijding

was gekomen dat ook naar Luik troepen in aantocht waren, was er

terstond uit naam van de aanzienlijkste ingezetenen een dringend ver

zoek om tegenbevel afgegaan: » de nadering van troepen zou ongetwij

feld ook te Luik een oproer doen uitbarsten.” Tengevolge van dit

verzoek teekende Prins Frederik te Vilvoorde, op den dag toen 's mor

gens de drie bovengemelde bataljons in het kasteel waren binnengerukt,

een bevel, waarbij de Dertiende Afdeeling gelast werd niet tot hare

bestemmingsplaats voort te rukken. De officier die dit bevel overbracht,

viel in handen van het gewapend volk; het bevelschrift werd geopend,

de inhoud terstond door een der dagbladen bekend gemaakt, en den

officier onder doodsbedreiging de belofte afgedwongen van den terug

tocht der reeds binnengerukte bataljons van de Dertiende Afdeeling te

zullen bewerken. De Gouverneur, 's Konings landvoogd in de Provin

cie, drong bij Van Boecop aan op de voldoening aan het verlangen

der burgerij, en de twee bataljons van de Dertiende Afdeeling trokken

daags nadat zij het kasteel waren binnengekomen daar weder uit: één

daarvan bleef echter te Tongeren, om in de nabijheid te zijn wanneer daar

van de bezetting van het kasteel hulp mocht behoeven. Nu de vrees voor

de troepen verdwenen was, verdween ook de laatste eerbied voor de wet.

Regeeringloosheid verving het gezag der overheden. De Burgemeester

legde zijn ambt neder; de commissie van veiligheid ontbond zich ; de

schutterij ontdeed zich van den Nederlandschen schuttersrok; de bur

gerwacht, waaruit de gezeten burgers zich terugtrokken, nu uit de

lagere volksklassen door drink- en daggelden tot een getal van 3500

gebracht, verkoos zelve een bevelhebber, en nieuwe benden begaven zich

op weg naar de stookplaats der revolutie.

De ontwikkeling der volksberoering te Luik bracht Van Boecop op

het kasteel in een moeielijken toestand, omdat hij alle levensbehoeften

uit de stad moest bekomen en onder de weinige troepen die hem waren

overgebleven zich vele Luikenaars bevonden, wier stemming hem weinig

goeds deed voorspellen voor het geval waarin hij geweld zou moeten

gebruiken. 1) Het liet zich aanzien dat hij zich spoedig in dat geval

1) Ook bij de artillerie waren vele kanonniers die alleen in bedwang gehouden wer

den door het streng toezicht hunner officieren en onderofficieren. Toen het bataljon den

7den October aftrok naar Maastricht waren er 89 kanonniers en een korporaal, die wei

gerden te volgen en zich bij de opstandelingen gevoegd hebben.
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zou bevinden. Het gewapend volk begon in de stad versperringen aan

te leggen; een gewezen Luitenant-Ingenieur, wien een leerstoel in de

mineralogie aan de Luiksche hoogeschool was gegeven, vormde een bur

ger-artillerie en oefende manschappen in de bediening van het geschut:

het voornemen werd niet verbloemd om de geheele verwijdering van

's Konings troepen door geweld te beproeven. Uitgezette posten 's nachts,

en daags kleine troepen van de burgerwacht te paard ter verkenning

zwervende in den omtrek, hielden een waakzaam oog dat de bezetting

in het kasteel geenerlei toevoer erlangde. Desniettegenstaande gaven in

den nacht voor den 13den September vier vuurpijlen een afgesproken

teeken, en den volgenden morgen rukte de Majoor Menso aan 't hoofd

van het bataljon der Dertiende Afdeeling, dat niet verder dan tot Ton

geren was teruggetrokken, met slaande trom het kasteel binnen. Ook

de artillerie kreeg versterking van manschap. 1)

Tot op dat tijdstip had het gewapend volk 's Rijks gieterij van ijzeren

geschut nog ongemoeid gelaten, en ook het afgezonderd fort La Char

treuse werd door een kleine wacht van het kasteel bezet gehouden.

Doch toen deze gebouwen openlijk werden aangewezen als het doel van

een voorgenomen aanval van het grauw, en de schriftelijke verzekering

van den bevelhebber der Luiksche burgerwacht, die beloofde met al

zijne middelen dien aanval te zullen verhoeden, geen vertrouwen in

boezemde, toen naderde de Luitenant-Generaal Cort-Heyligers met zijne

troepen Luik, en vestigde hij op den 10den September zijn hoofdkwar

tier te Tongeren, gereed om de oproerige stad binnen te rukken en

een einde te maken aan de miskenning van 's Konings gezag.

Middelerwijl was de woeste geest der Walen begonnen ook op een

andere wijze werkzaam te zijn ter ontbinding van het Koninkrijk der

Nederlanden.

De Walen, een volk van raadselachtigen oorsprong, hebben in taal,

lichaamsbouw en gemoedsbestaan te weinig overeenkomst met de hen

omringende Duitschers, Franschen en Nederlanders, om hen niet als een

eigenaardig volk te beschouwen. Hun uitzicht en hunne hartstochtelijk

heid – waar de fijnere beschaving der hoogere standen de scherpe

hoeken en sterke kleuren niet heeft afgeslepen – doen aan de Nerviërs

denken of aan een ander dier aloude volksstammen, die door de Ro

meinen in de Neder-Rijn-landen bevochten zijn en door hen met de

epitheten Trux en Ferox beschreven werden. In de middeleeuwsche

1) Op den 17den en 18den, telkens 15 kanonniers met een officier en een onderoffi

cier, van het 's nachts voor deu 2den van Luik naar Maastricht getrokken gedeelte van

het eerste bataljon Artillerie-Nationale-Militie.
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oorlogsverhalen komen de Walen voor als onstuimige en nietsontziende

strijders. Voor de latere tijden heeft Grétry, dien zijne vaderstad Luik

door een standbeeld vereerd heeft, een karakterschets van zijne stam

genooten gegeven, waarin hij zegt dat de Luikerwaal een goed soldaat

is, maar spoedig deserteur wordt, wanneer men hem niet erkent als

den besten soldaat van zijne compagnie. Deze tweeledige getuigenis van

Grétrij bevat een tegenspraak met zich zelve, tenzij soldaat en vechter

voor gelijkbeteekenende woorden gehouden worden; maar de beschul

diging die daarin besloten ligt heeft een bewijs gevonden in de Sep

temberdagen van 1830: volslagen ongevoeligheid voor trouw aan het

vaandel heeft toen de Walen een kanker doen zijn voor het Nederland

sche leger. Toen nog op de trouw der overige troepen die uit de zui

delijke provinciën afkomstig waren kon gerekend worden, was bij de

Walen die zich onder de bezettingen van Charleroi en der kasteelen

van Luik en Namen bevonden, een geest van onwil en weerspannigheid

zichtbaar, die hen tot bestrijding van het oproer onbruikbaar deed zijn.

Inzonderheid begonnen de Waalsche bestanddeelen eener afdeeling kuras

siers in hare kantonnementen te Lonaken en Vroenhoven zoo snel te

verloopen, dat de geheele afdeeling op den 11den September binnen

Maastricht moest teruggebracht worden, waar zij grootendeels onbruik

baar werd, omdat men zich op de trouw der manschappen niet meer

verlaten kon : 4 onderofficieren en 10 kurassiers waren dien dag met

paarden, wapenen en kleeding naar de muitelingen overgeloopen en

hadden een verklaring achtergelaten dat zij niet meer wilden dienen

tegen hunne broeders te Luik. Een dag te voren waren van een deta

chement der Waalsche Elfde Afdeeling, 't welk uit Leuven gekomen

gekantonneerd was in het dorp Frére tusschen Tongeren en Luik, 32

soldaten met 4 onderofficieren met wapenen en al weggeloopen naar Luik.

De snoodheid dezer trouwloozen was te aanstekelijker omdat zij onge

straft bleef. Van Boecop eischte van de regeering van Luik de uitleve

ring der deserteurs, die uitlevering werd geweigerd, en ook dit bewijs

van de overheersching eener macht die noch wet noch Koning meer

erkende, werd geen reden genoeg geacht om den gewapenden arm te

gebruiken tot herstelling der erkenning van beide.

De vrees van iets te zullen doen dat de uitwerking zou kunnen

hebben als van olie in een vuur dat dreigt te ontvlammen, zal wellicht

de reden geweest zijn, dat noch in die oogenblikken noch terstond bij

de eerste oproerige bewegingen een enkel woord van opwekking tot

trouw en schandvlekking der eerloozen die hunnen soldatenplicht zouden

kunnen vergeten, in algemeene dagorder of proclamatie door den Koning
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aan het leger is gericht geworden. Inderdaad werd ook elk nadrukke

lijk woord en elke stap voorwaarts der regeering terstond te baat

genomen om een opvlamming van het oproer te doen volgen. Zoo werd

door 's Konings proclamatie van den 5den September de oproerige volks

wapening aangewakkerd, omdat de onruststokers den zin daarvan uit

legden als een bedoeling der regeering om tijd te winnen. Een poging

om Charleroi voor 's Konings gezag te behouden kan inzonderheid tot

een voorbeeld strekken. -

Deze gewichtige vesting was aan de hoede toevertrouwd van een

ziekelijken bevelhebber met een enkel bataljon van de Achttiende Afdee

ling, grootendeels uit Walen bestaande, die men gezien had dat bij het

laden hunner geweren de kogels van de patronen hadden gebeten. De

benedenstad was reeds in de eerste dagen van September door het gar

nizoen verlaten; een burgerwacht was daar meester en de Brabantsche

vlag woei er van den toren. Wenschende den geest der bezetting en

der burgerij beide te verbeteren, had Van Geen, tot wiens Groot-Kom

mando Charleroi behoorde, om een Hollandsch officier die een tergen

den toon gevoerd had te vervangen in het bevel over genoemd bataljon,

derwaarts gezonden een Majoor die een Waal was en wiens trouw,

later bezweken, 1) toen nog boven verdenking was: deze had ook inder

daad in een warme toespraak zijn gewestgenooten tot getrouwe plichts

betrachting aangespoord. Maar rondom de vesting zwierven gewapende

benden, uitziende naar een oogenblik gunstig om de stad te overrom

pelen. Van Geen drong dus op versterking van het garnizoen aan en

Cort-Heyligers ontving bevel om een bataljon van de Dertiende Afdeeling

derwaarts te zenden. Het tweede bataljon dier Afdeeling, aangevoerd door

den Majoor Schneider, benevens detachementen dragonders en veld-ar

tillerie naar Gembloux getrokken, rukte van daar, geleid door den Kapi

tein van den Generalen Staf G. E. A. van Panhuys, te vijf uur in den

morgen van den 16den September, na met de burgerwacht eenige ge

weerschoten gewisseld te hebben, te Charleroi binnen. 2) Doch de tijding

van dezen marsch, volbracht in spijt van het gewapend landvolk, blies

in den omtrek den ijver der volkswapening feller aan, in de dorpen

maakte alles zich gereed om op het eerste luiden der alarmklok te

wapen te snellen en elken marsch van troepen te keer te gaan; in

Mons werd zij het sein tot een hevig oproer: hetgeen daar voorgevallen

is, verdient hier ter plaatse eenige vermelding.

1) Hij is volgens besluit van 21 December 1830, no. 11, van de legerrol afgevoerd

als deserteur.

2) Het bataljon telde 727 hoofden, waaronder 21 officieren, de detachementen waren

sterk 25 dragonders en 26 kanonniers, elk met een officier.
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Te Bergen in Henegouwen of Mons waren in den avond van den

3den September, op een verspreid gerucht dat de artillerie aldaar in

bezetting zich gereed maakte om naar Brussel uit te rukken, de wachten

aan de vier poorten en de hoofdwacht door het gepeupel overrompeld

en de wachthebbende soldaten ontwapend; de burgers tot stedelijke wacht

gewapend hadden het aangezien of medegeholpen, de schutterij had haar

dienst geweigerd; de Burgemeester en Wethouders hadden de opeisching

van den Generaal-Majoor George, 1) bevelvoerende over de divisie waar

toe de infanterie der bezetting behoorde, beantwoord met de verklaring

dat zij niet bij machte waren om het volk de overweldigde posten weder

te doen ontruimen, en al de troepen, artillerie en infanterie, hadden in

den nacht zich samengetrokken rondom het arsenaal om vandaar de

verloren posten met geweld te hernemen. Inderdaad waren den volgen

den morgen de poortwachten zonder veel moeite hernomen, en de straten

derwaarts door palissaden en hekken afgesloten. Maar sedert dien tijd

was de gisting met elken dag toegenomen en deed zich een bepaald

plan vermoeden, om aan de volksbeweging een vaste richting te geven.

De hoofd-officieren in de vesting aanwezig hadden zich vereenigd tot

een raad van verdediging, waarvan echter zelfverwering het eenig doel

was: de toegangen tot het arsenaal waren door versperringen beveiligd,

opdat dit gebouw eenigermate het gemis eener citadel zou vergoeden.

In den avond van den 15den had het bekend worden van 's Konings

troonrede ter opening van de buitengewone zitting der Staten-Generaal

waarin de eisch tot scheiding grondwettig zou beoordeeld worden, een

volksoploop doen ontstaan gepaard met baldadigheden en scheldwoorden

tegen de Hollanders, en in die stemming waren de gemoederen te Mons,

toen aldaar op den 17den zich het bericht verspreidde dat te Charleroi

troepen waren binnengerukt. Uit dit bericht ontleenden de onruststokers

aanleiding tot het gerucht, dat ook naar Mons troepen in aantocht waren,

en nu werd de opgewondenheid spoedig algemeen: straatsteenen werden

opgenomen, volkshoopen trokken naar de Havreeschepoort en rukten

palissaden uit om de poort te overweldigen, maar nog boezemde de

houding der wacht aan dit gepeupel ontzag in – de bezetting niet

meer aan de volksleiders. Het stadsbestuur was machteloos en liet zich

op het stadhuis door wie wilde bevelen voorschrijven en schimp toe

werpen; de schutterij had de wapens neergelegd, de burgerwacht was

verdeeld en werd door het gemeen met ontwapening bedreigd, en echter

bleef in den raad van verdediging de vraag of het militair gezag niet

1) Reeds bovengenoemd bl. 433 en als Luitenant-Kolonel met lof vermeld in het

verhaal van den Russischen veldtocht bl. 292.
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moest optreden nu het burgerlijk gezag geen teugels meer hield, zonder

gevolg. Koning Willem had ook reeds noodig geoordeeld naar sommige

vestingen Generaals te zenden met eenige meer dan gewone macht be

kleed, en op den 15den September een zoodanige zending met den titel van

Opper-Kommandant opgedragen voor Doornik aan den Generaal-Majoor

Baron de Wauthier, 1) voor IJperen aan den Generaal-Majoor George

en voor Mons aan den Luitenant-Generaal Anton Baron de Howen. 2)

Door deze benoeming van George verloor 's Konings gezag te Mons een

steun van bijzonder gewicht, omdat het uitzicht op een nieuwe toekomst

voor België het gevoel van eer en plicht reeds ondermijnde bij den

Generaal-Majoor die het provinciaal-militair-gezag in Henegouwen had,

bij den Kolonel die plaatselijke bevelhebber in Mons was, bij den Kolo

nel die de Derde Afdeeling aldaar in bezetting aanvoerde, en alzoo bij

de drie hoofdofficieren die het meest konden toebrengen om de krachten

der bezetting tegenover het oproer werkeloos te laten of te verlam

men. 3) De benoeming van Howen daarentegen boezemde ontzag in,

en bij zijne komst op den 19den September was er de opgewondenheid

der tegenstanders van de regeering tot het hoogste geklommen door

een oorzaak, waardig om wat hooger opgehaald te worden, uit hoofde

van haar verband met den verderen loop der gebeurtenissen.

Als een eerste proeve van voorloopig bestuur had zich den 8sten

September te Brussel uit den boezem der burgerwacht een Commission

de sûreté publique gevormd, doch toen de Zuid-Nederlandsche leden van

de Staten-Generaal zich bijna alle tegen den 13den September naar de

noordelijke residentie hadden begeven ter bijwoning van de buitenge

wone zitting van 's lands vertegenwoordiging, 4) maakte zich gedurende

hunne afwezigheid een club van revolutionaire toongevers, zich noemend

la réunion centrale, onder voorzitterschap van Ch. Rogier, en den 16den

September zijn zetel vestigend in de zaal St. George te Brussel, geheel

1) Niet te verwarren met Wauthier, die vroeger is voorgekomen als Plaatskommandant

van Brussel.

2) Uit een aanzienlijk Russisch geslacht te Reval geboren (9 Maart 1774), maar in

ongenade gevallen bij hooggeplaatste personen aan het Keizerlijk Hof, was Howen, na

reeds Kapitein in Russische dienst en Aide-de-Camp te zijn geweest, en de bestorming

van Ismaïl en veldtochten in Polen te hebben bijgewoond, ten jare 1799 als kanonnier

in dienst der Bataafsche Republiek gekomen. Reeds spoedig had hij, strijdende tegen

zijne landgenooten en gekwetst in den slag bij Bergen (19 September 1799) zijne ver

bintenis aan een nieuw vaderland met zijn bloed bezegeld. Hij heeft in hooge achting

gestaan bij Koning Lodewijk, bij Koning Willem 1 en diens zoon den Prins van Oranje

en bij allen die den beschaafden krijgsman gekend hebben. -

3) Bij de 3 bedoelde hoofdofficieren, Generaal I. L. baron Du Vivier, den Plaats-Kom

mandant Vincent Marie Constantin Du Vivier, en Kolonel Lambert Nypels, kan gevoegd

worden de Luitenant-Kolonel Tabor die over een der bataljons van de Derde Afdeeling

bevel voerde, en vermeld is hiervoor bl. 206.

4) Bijzonderheden daaromtrent heeft Juste T. II, p. 66 en volgg.

III. N. H. T. L. 29
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meester van de leiding der volksbeweging. Zoodra was niet 's Konings

troonrede, standvastigheid ademende en vorstelijke waardigheid, bekend

geworden, of twee dier toongevers, Nicolaï en Vleminckx, werden uit

Brussel naar 's Gravenhage gezonden, om uit naam zoowel van de

veiligheids-commissie als van de centrale vereeniging in de club, de

Zuid-Nederlandsche afgevaardigden uit te noodigen onverwijld Holland

te verlaten. Maar deze afgevaardigden, van nabij ziende de wapenkracht

die het departement van oorlog ontwikkelde en de voorbeeldelooze geest

drift waarmede de noordelijke gewesten zich bereid toonden om hunnen

Koning te helpen tegen den afval van het zuiden, gaven in antwoord aan

die afgezondenen den raad mede aan de Brusselsche vrijheidsvrienden

om het hoofd in den schoot te leggen, de besluiten der Staten-Generaal

af te wachten en van allen strijd tegen 's Konings krijgsmacht zich te

onthouden. 1) Een hunner, reeds vroeger genoemd en in de geschie

denis van Nederland gedurende het Keizerrijk berucht geworden, de

Baron de Stassart, was ter vergadering verschenen alleen omdat hij

zijne medeafgevaardigden niet had kunnen overhalen daar ook niet te

verschijnen en hierdoor te toonen dat zij Grondwet en Staten-Generaal

reeds als vernietigd beschouwden: deze verliet wel 's Gravenhage, maar

om zich naar zijne landgoederen in de nabijheid der Fransche grenzen

te begeven, oordeelende dat de ondernomen poging om België aan de

regeering van Koning Willem te onttrekken, geheel hopeloos stond. 2)

Maar niet alzoo dachten daarover te Brussel de demagogen in de club

van St. George. Toen Nicolaï en Vleminckx in den avond van den

18den met het antwoord der afgevaardigden bij hunne lastgevers terug

kwamen, werd daarover met uiteenloopende gevoelens het woord gevoerd,

maar intusschen waren dienzelfden dag eenige zoogenoemde patriotten

op het stadhuis vergaderd geweest, en daar had zich Alexander Gen

debien, de bitterste vijand van al wat Hollandsch heette, nadat hij het

hem aangeboden dictator-schap had van de hand gewezen, met Sylvain

van de Weijer en Graaf Felix de Merode tot een driemanschap veree

nigd om tot verkrijging der onafhankelijkheid van België een beroep

te doen op het geheele land. Gendebien begaf zich nog dienzelfden

avond naar Mons, deelde daar aan zijne vertrouwelingen het besluit der

Belgische patriotten mede, en beraamde met hen het plan tot een be

slissende beweging, waarvan de uitvoering tegen den 20sten werd vast

1) De reis der twee Brusselaren naar den Haag wordt in bijzonderheden meegedeeld,

uit een relaas van Vleminckx door Juste T. II, p. 84. en volgg.

2) Ook de Brusselsche afgevaardigde ter Tweede Kamer. Barthélemy had tot Nicolaï

en Vleminckx gezegd: ,,Tout est perdu, il n'y a plus rien à faire; et vous, suivez moi.”

en toen had hij zijne beide stadgenooten ijlings met een postrijtuig uit den Haag doen

vertrekken.
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gesteld. Doch de komst van Howen op den 19den deed reeds dien

dag een oproer uitbreken, waarin Gendebien het raadzaam oordeelde

de wijk te nemen naar Rijssel, en vele welgezeten burgers de stad

verlieten. 1)

De tijding der aankomst van den Hollandschen Generaal die gezon

den was om een einde te maken aan de toegeeflijkheid tot hiertoe door

de burgerlijke en militaire gezaghebbers betoond, deed in den namiddag

een volkshoop samenrotten voor het huis waar hij zijn intrek had ge

nomen. Men stormde naar binnen, tierend met een hartstochtelijkheid

die tot het uiterste scheen in staat te zijn; doch de Generaal had zich

reeds, zonder opgemerkt te zijn, naar het arsenaal bij de troepen be

geven. Woedend van zich hare prooi ontrukt te zien riep nu de oproe

rige menigte iedereen ten strijd tegen de troepen des Konings, en ont

wapende drie posten van de burgerwacht die zich niet lieten medesleepen;

een andere hoop opgewonden door de verspreide tijding dat te Brussel

een nieuwe regeering was ingesteld, overweldigde het stadhuis en dreef

de leden van het stadsbestuur uiteen; klok en trom deden het alarm

sein hooren, de straatsteenen werden uitgebroken. Terstond rukten twee

bataljons van de Derde Afdeeling uit, en nu rees de kreet dat de ge

meenschap moest geopend worden met het platteland, waar door de

gewapende boeren slechts op een sein gewacht werd om te hulp te

snellen. Naar de poorten van Havre en van Nimy stroomden eerst ver

deeld de grootste samenscholingen, maar weldra richtte zich alles naar

de poort van Nimy. Deze poort was door een wacht bezet van een

geheele compagnie onder het bevel van Kapitein Swartz, en met een

gedeelte daarvan had de Eerste Luitenant Ernest Alexander d'Alcantara

post gevat onder aan de straat van Nimy, nederwaarts loopende naar

de lager gelegene poort van dien naam. Het volk, met geweren gewapend,

kwam door die straat aanstormen, maar ziende d'Alcantara met een

gedeelte van de wacht vóór de poort gereed om te doen losbranden,

werpen zich vele der oproerlingen in de nabij zijnde huizen. d'Alcan

tara doet vuur geven, maar hij heeft Walen in zijn peloton en niet

al zijne manschappen richten hun vuur om te treffen. 2) Onder het

1) Bij de schriftelijke oirkonden en in druk verschenen verhalen is hier ook nog

gebruik gemaakt van de rede van Al. Gendebien zelven gehouden in de Chambre des

Representans te Brussel, den 28sten September 1831 en in de Belgische dagbladen van

dien tijd geplaatst. Volgens Juste T. II, p. 88 had het vertrek van Gendebien ten doel

De Potter van Rijssel af te halen.

2) Volgens een mededeeling van den Hoofdofficier – den boven (bl. 421) reeds ge

noemden Majoor Herr – die toen het bevel voerde over het derde bataljon der Derde

Afdeeling, waarmede hij den 9den September te Mons was teruggekeerd, bestond het

eerste gelid van het peloton dat onder het bevel van d'Alcantara gevuurd heeft uit

*
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volk daarentegen kiezen de geoefende schutters terstond tot hun doel

al wie zich onder de soldaten doet opmerken door ijver en moed. Een

kloek soldaat weert zich met de bajonet tegen de aanvallers die de

omheining van palissaden pogen door te breken – en een geweerschot

uit een venster brengt hem een zware verwonding toe. d'Alcantara be

stuurt de verdediging met zichtbaren ijver – en gevaarlijk getroffen

zijgt hij neder: men wil hem wegdragen, maar hij weigert zijn post

te verlaten zoolang hij niet zal afgelost zijn. 1) Een milicien wil in

zichtbare verontwaardiging met de bajonet op de muiters toeloopen –

en een geweerkogel stelt hem buiten gevecht: hij wordt weggeleid naar

het hospitaal en zoodra het verband gelegd is keert hij terug naar het

vuur, roepende: » Ik wil mijn Luitenant wreken.” 2) Maar intusschen

is een bataljon met een stuk geschut aangerukt, en de muitelingen

tusschen twee vuren gebracht, dooden en gekwetsten onder hen ziende

vallen, geven den strijd op en verstrooien zich door de stad. De troepen

bepaalden zich vooreerst tot een strijdvaardige houding bij hunne wacht

posten, de kazernen en het arsenaal: maar in den avond van den 21sten

deed Howen het stadhuis door twee bataljons, voerende twee veldstukken

mede, in bezit nemen en de Brabantsche vlag verdwijnen. Den volgen

den dag begaf hij zich met de hoofdofficieren der bezetting derwaarts en

vestigde zijn hoofdkwartier op het stadhuis. Daar, terwijl de twee ba

taljons onder de wapenen op de markt stonden en de kanonniers met

brandende lonten bij twee kanons met blikkedoozen geladen, ontving

hij de dertig officieren der burgerwacht en haren aanvoerder bij zich,

en kondigde hun aan dat het garnizoen in staat was om de orde te

bewaren en hij de dienst der burgerij daartoe niet behoefde, » de wa

penen uit het magazijn van het Rijk ten dienste der stedelijke wacht

uitgereikt, moesten onverwijld teruggegeven worden.” Het ontbrak niet

aan gemor en woorden van tegenstreving, maar op de verzekering dat

den eerste die weigerde de kogel wachtte, werd aan het bevel voldaan:

op den 23sten September werd te Mons geen andere vlag gezien dan de

Nederlandsche, geen gewapend man dan die tot de bezetting behoorde,

en 's Konings gezag, sedert drie weken miskend, was er volkomen hersteld.

Walen, die in de lucht schoten. Men had er van hen gezien die hunne patronen door

de palissaden heen aan de muiters toereikten, en omdat men hunne gezindheid kende,

had men gezorgd dat in het tweede en derde gelid soldaten stonden waarop men zich

beter verlaten kon.

1) Reeds op den 22sten September werd d'Alcantara door den Koning benoemd tot

Ridder der Militaire Willemsorde, en deze spoed was gegrond op het verlangen, dat

wanneer de gekwetste aan zijne wonden mocht overlijden, hem deze belooning nog voor

zijn dood mocht te beurt vallen.

2) Hij heette Paul Joseph Moserman. De naam van den anderen gekwetsten soldaat,

een plaatsvervanger, was Adolphe Duvinage.
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Het besluit door de drijvers der revolutie in den avond van den

18den te Brussel genomen om den opstand door te zetten gaf ook aan

de volksleiders te Luik nieuwe stoutheid. Alle weerbare mannen van

18 tot 50 jaren werden in de wapenen geroepen, en de bevelhebber

der burgerwacht Graaf de Berlaimont, voor wiens onbekwame handen

de schrijvers van het dagblad le Politique de pen voerden, deed op den

19den den Generaal Van Boecop vragen, of het waar was, 'tgeen zoo

het heette, groote onrust bij de burgerij te weeg bracht, dat er op

nieuw troepen naar Luik in aantocht waren. De Generaal gaf de verze

kering dat zijns wetens dit gerucht onwaar was, doch toen dien dag het

volk op het glacis samenschoolde, waar het volgens de gesloten over

eenkomst niet komen mocht, en het weigerde zich te verwijderen,

deed hij voor 't eerst vuur geven, waardoor een burger doodelijk ge

troffen werd. Toen werden in den nacht de toebereidselen gemaakt om

het fort La Chartreuse bij verrassing in te nemen: het geschiedde den

volgenden morgen. Een sergeant van de Elfde Afdeeling met name An

thonie Gabriel had er de wacht met een korporaal en 6 man. Of

schoon het fort omsingeld ziende, geeft dit achttal dapperen wakker vuur

en houden zij de aanvallers op een afstand, totdat zij met de laatste kogels

in de loopen zich een weg door den vijand heen willende banen, van

alle zijden door overmacht van allerlei volk besprongen, vastgegrepen

en naar een gevangenis gesleept worden. De korporaal alleen ontsnapte

naar het kasteel en bracht daar het bericht van het gebeurde. De ge

zagvoerders in de stad, zoowel de stedelijke Raad 1) als de bevelhebber

der burgerwacht poogden terstond door schriftelijke betuigingen van leed

wezen een daad te verontschuldigen, die, zeiden zij, door het laagste

gemeen en tegen de bevelen van het hoofd der burgerwacht bedreven

was. » De dappere verdedigers van het fort – dus heette het verder –

waren om hen tegen de woede van het grauw te beveiligen in verzekerde

bewaring gebracht.” Maar Van Boecop deed hun weten, dat de inneming

van het fort een daad van vijandelijkheid was, die hij zich gerechtigd

achtte met vijandelijkheden te beantwoorden, en tegelijk deelde hij aan

Cort-Heyligers te Tongeren, met het bericht van het gebeurde, zijne

overtuiging mede dat nu toch de werkeloosheid der troepen een einde

moest nemen, en het oproer niet langer mocht steunen op krachten, die

het leger nog volkomen in staat was neder te vellen: zoo Cort-Heyligers,

meende hij, met een gedeelte zijner divisie kon oprukken, zou, door de

samenwerking van ettelijke bataljons en eenig veldgeschut met de strijd

1) Le Conseil de Régence, en namens deze, le premier Echevin présidant le Conseil.
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krachten van het kasteel de stad spoedig tot onderwerping te bren

gen ZIJn.

Er waren drie maatregelen, waartoe Cort-Heyligers zich door den

aard van zijn bevelhebberschap gerechtigd oordeelde. Hij kon het fort

op nieuw en sterker doen bezetten: hij kon ook 's Rijks geschutgieterij

tegen het lot van La Chartreuse gaan beveiligen en te dien einde in

de voorstad post vatten; hij kon eindelijk door de stad in te sluiten

medewerken om haar tot gedweeheid te brengen. Doch de herneming

van het fort zou voor de troepen die daartoe vereischt werden aan

kansen onderhevig zijn die tegen het nut van het bezit niet konden

opwegen: er was noch leeftocht, noch water, noch eenige krijgsvoorraad,

de wegen waren op dat tijdstip voor wagens en geschut onbruikbaar,

en van de bevolking was niets te wachten dan vijandige aanrandingen.

Ook het bezetten der geschutgieterij zou, zonder groot voordeel op te

leveren, weder een gedeelte van het leger in aanraking met het oproer

brengen, waarvan de moeielijkheden overal op een zoo pijnlijke wijze

ondervonden werden. De uitgangen te vermeesteren eener stad, wier

omliggend terrein geen onmiddelijke gemeenschap tusschen de onder

scheiden aanvalskolonnen zou toelaten, zou een aanzienlijke krijgsmacht

vorderen met bevelhebbers, op wier welgezindheid en moed niet alleen,

maar ook op wier bekwaamheid om aan zich zelven overgelaten in zulk een

tijdsgewricht bij onvoorziene voorvallen raad te schaffen, de opperbe

velhebber zich volkomen verlaten kon. Maar wat Boecop verlangde

was ook een maatregel van meer beslissenden aard. In te dringen in

de stad, alle posten te bezetten, alle wapenen te doen nederleggen en

aan overheden en ambtenaren elk voorwendsel te ontnemen om de mis

kenning van het wettig gezag langer ongestraft toe te laten - deze

zou de voorgestelde taak zijn, en om haar te vervullen, zou men niet

moeten terugdeinzen voor het alleruiterste waartoe een hardnekkige

wederstand zou kunnen noodzaken, een bloedige worsteling met de bur

gerij en een verwoestend vuur van het kasteel. Doch zoo moge een

veldheer zich kunnen veroorlooven een vijandelijke stad te veroveren,

Cort-Heyligers had het stellig bevel ontvangen van » niet te vergeten

dat hij zich in vrede en te midden van broeders bevond.” De kennis

van deze begeerte zijns Konings bond ook den Generaal Boecop de

handen, en de revolutie schoot te Luik met iederen dag nieuwe en die

pere wortels.

Te Brussel bracht de stoutheid der volksleiders die besloten hadden

Konings-gezag en legermacht te trotseeren, groote ontsteltenis in alle

rustige huisgezinnen. In de eerste dagen van het oproer was aldaar
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door den stedelijken raad een commissie van openbare veiligheid aan

gesteld, aan welke een drieledige taak was opgedragen: het behoud der

dynastie te verzekeren, het beginsel eener splitsing van de twee Rijks

deelen te handhaven, en de noodige maatregelen te nemen tot bescher

ming van den koophandel, de volksvlijt en de publieke rust. Dit nieuwe

bewind, omdat het was aangesteld door den stedelijken raad, wiens

laatste handeling die benoeming geweest was, had nog een schijn van

wettigheid; het had, ofschoon daarin verklaarde vijanden der regeering

en der dynastie waren opgenomen, 1) een lastgeving ontvangen, die

niet rechtstreeks in strijd was met het wettig gezag des Konings, en

daar het ondersteund werd door de burgerwacht, boezemde het eenig

vertrouwen in voor de veiligheid van de burgerij en hare eigendommen.

Doch toen in de club van St. George, die zich de hoedanigheid van

Centrale vereeniging van alle Belgische patriotten aanmatigde en waarin

een taal gevoerd werd als onder de hevigste Jacobijnen, de leiding op

zich genomen had der dagelijks aanstroomende vrijwilligers, toen een

der toongevers aldaar, Charles Niellon, een Straatsburger, die in de

Fransche legers gediend had en na den val van het Keizerrijk de wijk

genomen had naar België, een bataljon » deserteurs van het leger”

had opgericht; 2) toen onder het bestuur dezer club en met behulp

van een menigte Franschen, beproefd in het straatgevecht – hun

aantal is op 4000 begroot – Brussel door nieuwe versperringen in

verband met huisverschansingen naar een overlegd barricadenstelsel,

als tot een versterkt slagveld gemaakt werd, waar een aangroeiende

macht van revolutionaire vrijscharen gereed stond tegen 's Konings leger

macht een strijd op leven en dood te voeren, toen klom op het hoogst

de angst voor het lot dat de schoone stad boven 't hoofd hing. Ge

goede, aanzienlijke, welmeenende ingezetenen vereenigden zich tot ge

meenschappelijk beraad: brieven, bezendingen, enkele afgevaardigden

vertrokken naar de bevelhebbers der troepen te Vilvoorde en Meche

len, naar het hoofdkwartier van Prins Frederik te Antwerpen, en naar

mannen van onderscheiden invloed te 's Gravenhage met de uiting van

den wensch dat 's Konings krijgsmacht spoedig de hand mocht komen

1) De commissie bestond uit Nicolas Jean Rouppe, Charles Joseph Hertog d'Ursel.

Al. Gendebien, Eugène Lamoral Prins de Ligne, Frédéric de Sécus, Sylvain van de

Weijer, Graaf Felix de Mérode en Ferdinand Meeus.

2) Te vergelijken Histoire des événements militaires etc. de la Révolution en Belgique

d'après les mémoires du Général Niellon (Bruxell 1868). Niellon, die dit werk 38 jaren

na het gebeurde heeft uitgegeven toen hij 74 jaren oud was, zegt in een voorbericht

dat deze zijne Mémoires getrokken zijn uit zijn journaal dat hij gedurende de 2 eerste

jaren der Belgische revolutie heeft aangehouden, en laat hierop volgen: ,,si j'ai laissé

se reproduire ici la vivacité de mes sentiments telle que je l'ai consignée dans mes pre

mieres notes c'est que je n'ai rien trouvé à y changer aujourd'hui sous le rapport de la verité.
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reiken aan de burgerwacht om de uiterste uitspattingen van het los

gebroken gemeen te helpen voorkomen. Ook de Zuid-Nederlandsche

leden van de Staten-Generaal, die zich in de noordelijke residentie be

vonden, drongen er bij den Koning op aan, dat de troepen niet werke

loos mochten blijven bij de wanorde der regeeringloosheid: » terwijl

hunne huisgezinnen en eigendommen onder de macht waren van een

oproerigen hoop en Brussel ter prooi was aan allerlei vreemd gespuis,

waren zij niet vrij in het uiten hunner gevoelens bij de beraadslagingen

der volksvertegenwoordiging.” De Koning vond zich alzoo gedrongen

tot het besluit, om zijne tot hiertoe gevolgde toegeeflijkheid te laten

varen, en in den nacht voor den 21sten ontving Prins Frederik het

bevel om naar Brussel op te rukken, en aan de vrienden van orde dáár

den sterken arm te bieden tot herstel van het wettig gezag. 1) In den

loop van den dag begonnen de troepen, die sedert den 8sten September

rustig in hunne kantonnementen hadden gelegen, samen te trekken naar

de zijde van Vilvoorde, het hoofdkwartier verliet des voormiddags om

elf uur Antwerpen, en Prins Frederik vaardigde een proclamatie uit

aan de ingezetenen van Brussel, waarin nevens geruststellende verze

ringen omtrent de bedoelingen des konings, de redenen werden open

gelegd waarom » de nationale krijgsbenden » in Brussel zouden binnen

trekken. » Wij komen – zeide de vorst – voor een staat van zaken

die uwe stad vernielt en voor dezelve hoe langer zoo meer de moge

lijkheid verwijdert om het verblijf te zijn van den monarch en van den

erfgenaam des troons, het eenige ware en afdoend hulpmiddel aanbren

gen, het herstel namelijk van orde en wet.” Dan – voor de hoop op

die herstelling was het te laat. Den 19den hadden te Brussel weder

hevige volksoploopen plaats gehad, die wel in den beginne bedwongen

waren maar in den nacht met talrijker menigte hervat te weeg hadden

gebracht, dat de burgerwacht, in vele afdeelingen gesplitst en verspreid

door de straten der benedenstad om te beter het gepeupel in toom te

houden, bij gedeelten ontwapend was: in den namiddag van den 20sten

was de Commissie van veiligheid vervallen verklaard van haar gezag

en de burgerwacht ontbonden; de voorzitter der Centrale vereeniging

Rogier, het hoofd der Luiksche vrijschaar, poogde vergeefs tot orde te

bewegen en eendracht, – de oproerlingen waren meesters in Brussel. 2)

1) Kolonel Huybrecht deelt mede, dat voordat het gewichtig besluit genomen werd

ten spijt van den Prins van Oranje, de Eerste Secretaris van de Britsche legatie in den

Haag, Cartwright, op 's Konings verzoek zich naar Brussel heeft begeven, en van daar

de verzekering heeft teruggebracht, dat alle respectabele burgers gereed waren de poorten

voor den Prins te openen en hem de behulpzame hand te bieden.

2) Te vergelijken Juste T. II. p. 89 en volgg.
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Wanneer aan een leger de taak wordt opgedragen om tot elken prijs

een vijandelijke stad te veroveren waar een opgewondene bevolking

een hardnekkigen tegenstand heeft voorbereid, dan heeft de veldheer,

wien de voorbeelden van Saragossa en Buenos-Ayres bekend zijn, te

kiezen tusschen twee middelen, het middel van verwoesting en het

middel van uithongering. Doch naar de begeerte des Konings mocht

tegen Brussel noch het een noch het ander worden aangewend, en

moest alles vermeden worden wat aan het voornemen daartoe zou kunnen

doen gelooven. Daarom voerde het leger geen grof geschut mede, ver

eischt om de gebouwen eener stad te vernielen, en daarom bleef ook

de divisie van Cort-Heyligers, zonder wier medewerking de troepen niet

toereikend waren om de stad rondom in te sluiten, hare standplaatsen

in Limburg behouden. Alleen werd deze Generaal gelast eenige krijgs

macht naar de zijde van Leuven te vertoonen, ten einde een deel van

de strijdkrachten der opstandelingen derwaarts af te leiden. De zin van

's Konings lastbrief aan zijn jongsten zoon kwam hierop neder: Mijnen

opperbewindhebber der zaken van Oorlog, tevens Kolonel-Generaal der

landmacht, wordt de last opgedragen een sterke bezetting in mijne zui

delijke residentie te brengen, opdat het wettig gezag, waarvan de wer

king door oproer gestoord is, zal kunnen hersteld worden. Uit deze

bedoeling des Konings volgde, dat het oorlogsbeginsel volgens 'twelk

men den vijand zooveel afbreuk mogelijk doen mag en pogen moet hem

voor te komen en iedere kans af te winnen, vervangen werd door het

voorschrift dat de wapenen alleen mochten gebruikt worden om de hin

derpalen op te ruimen, 't zij dan levende of doode, die den marsch der

troepen werkelijk zouden zijn in den weg gelegd. Wie bij de beschouwing

der gebeurtenis, welke men ten onrechte een aanval op Brussel genoemd

heeft, de verplichtingen heeft voorbijgezien die uit den verklaarden wil

des Konings voortvloeiden voor de bevelhebbers van alle rangen, heeft tot

onjuiste voorstellingen moeten vervallen en tot onbillijke oordeel vellingen.

Reeds voordat de troepen al de hun aangewezene plaatsen bereikt

hadden werden zij aangevallen. Op den weg van Gend bij Zellick, alwaar

hare voorposten zich in den avond van den 21sten in bivak legerden, 1)

hadden deze gedurende eenige uren een verstrooid geweervuur te beant

woorden van een bende, die op de verschijning van eenige pelotons

huzaren weder aftrok. Het is later gebleken een gedeelte geweest te

zijn van een troep van 1500 vrijwilligers, die op de tijding dat de Konink

1) Juste T. II. p. 109 schrijft dat dien nacht de poorten van Brussel door niet meer

dan 10 of 12 man bezet waren, en de troepen gemakkelijk hadden kunnen binnenrukken,

maar dat de Prins officieel zijn intocht tegen den 23sten had aangekondigd.
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lijke troepen van drie zijden in beweging waren uit Vilvoorde, Aalst 1)

en Tongeren, in drie afdeelingen uit Brussel waren gerukt om, als door

een uitval, een vertooning van stoutheid te geven. Dienzelfden avond

trok een escadron dragonders het dorp Evere binnen om daar te over

nachten, niet vermoedende dat de lieden, in kielen gekleed en schijn

baar ongewapend, die aan den ingang van het dorp hen stonden op te

wachten, Luikenaars onder Ch. Rogier en Franschen onder E. Grégoire

waren, en eensklaps bevonden zij zich omringd van vijandelijke scherp

schutters die uit sloten en achter heggen een kogelbui afzonden, waardoor

de twee officieren die aan het hoofd reden getroffen werden. 2) Deze ver

raderlijke uittarters van den burgeroorlog waren de twee andere gedeelten

van den bovengemelden troep, die de Schaerbeeksche en de Leuvensche

poorten waren uitgetrokken in de richting van Dieghem. De dragonders

bepaalden zich met de plaats bestemd voor hun kantonnement van gewa

pende muiters te zuiveren, en daarvan een groot aantal gevankelijk weg te

voeren. Den volgenden morgen kwam een duizendtal gewapenden met

slaande trommen wederom in de richting van Dieghem opdagen: eenige

goed-gerichte kogelschoten uit een batterij rijdende artillerie 3) en het

toerennen van een peloton lansiers deed hen de vlucht nemen: die in de

handen der vervolgers vielen werden naar het hoofdkwartier gezonden.

De stoutheid dezer benden had een waarschuwing kunnen zijn tegen

een al te hooge gedachte van den goeden wil en van de macht der

Brusselsche burgerij: doch men wist toen niet dat deze aanvallen samen

hingen met een overlegd plan van verdediging - overal buiten de

steden zwierven gewapende hoopen tot allerlei baldadigheden in staat –

en uit de stad werden de aanvragen om de hulp der troepen met be

lofte van medewerking, dringender en menigvuldiger: van wege de bur

gerwacht zelve ontving Prins Frederik de verzekering, dat 500 harer

1) In de gedenkschriften van Niellon (zie bl. 455 aant. 2) wordt verkeerdelijk gezegd

dat Brussel uit Aalst bedreigd werd door den Hertog van Saksen-Weimar. De Hertog

was te Gend onder de orders van Ghigny en zonder bevelen om tot den tocht naar Brussel

mede te werken. De troepen te Aalst vereenigd, hebben de kolonne gevormd van Kolonel

Van Balveren, waarover later

2) De Majoor C. F. E. de Thierry en de Ritmeester P. Kenens.

3) De verrichtingen der rijdende artillerie bij deze gelegenheid en bij de verdere ge

beurtenissen zijn uitvoerig te boek gesteld in het reeds meermalen aangehaalde werk

van Jonkheer J. W. van Sijpesteyn. Aan den wensch, bij de eerste uitgaaf van dit werk

geuit, dat, op het voorbeeld van dien ijverigen navorscher der geschiedenis van het

krijgswezen in Nederland, ook andere gedeelten daarvan een afzonderlijke behandeling

mochten vinden, is gedeeltelijk voldaan, en in soortgelijke monographieën is de plaats

voor taktische bijzonderheden waarvan de mededeeling niet altijd met de bestemming

van dit werk zouden overeenkomen. De rapporten van de verrichtingen van het leger

dat onder Prins Frederik naar Brussel is getrokken ontbraken aan de charters van het

Departement van Oorlog, toen den schrijver daarvan inzage vergund werd, als hiervoor

gemeld is.
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leden nog niet ontwapend waren en zich op het Koningsplein of in het

paleis gereed zouden houden, om voor de troepen het bezetten van de

stad gemakkelijk te maken.

Zoo stonden in den vroegen morgen van den 23sten de troepen op

hunne verzamelplaatsen gereed tot den opmarsch, verwachtende geen

anderen tegenstand te zullen ondervinden dan van een hoop muiters

te midden eener burgerij die 's Konings krijgsmacht met open armen

zou ontvangen. 1) Hunne standplaatsen vormden toen een cirkelboog

tusschen de dorpen Zellick aan den weg van Gend en Woluwe St. Etienne

aan den Leuvenschen straatweg. De zuidelijke toegangen tot de stad

waren opengelaten; langs deze derhalve hadden zoowel de vrijscharen

die, tot betere gedachten gekomen, mochten willen terugkeeren gelijk

kwalijk-onderrichte of kwalijk-gezinde Brusselaars verzekerd hadden dat

velen doen zouden, gelegenheid om af te trekken, als nieuwe benden om

binnen te rukken gelijk werkelijk heeft plaats gehad.

In den nacht voor den opmarsch meldden zich twee afgevaardigden

uit Brussel te Vilvoorde bij het hoofdkwartier aan, waarvan de een Evrard

genaamd, de andere Ducpetiaux was, die weinige dagen tevoren het

oproer te Luik had helpen aanstoken en een der toongevers in de club

van St. George. Zonder eenige lastgeving te kunnen vertoonen eischten

zij dat de troepen onverwijld zouden aftrekken en voerden een taal

geheel overeenstemmende met die der meest oproerige dagbladen. Uit

dien hoofde werden zij tot een onderzoek hunner strafschuldigheid over

geleverd aan den burgerlijken rechter te Vilvoorde. Hunne grootspraak

bracht geene verandering teweeg in den opmarsch, die 's morgens te

zes uur een aanvang nam.

De troepen waren ten getale van 10,300 hoofden met zich voerende

26 stukken veldgeschut. Zij waren verdeeld in vier kolonnen, die door

vier poorten in het noordelijk gedeelte der stad zouden binnentrekken,

door de Willemspoort, de Schaerbeeksche poort, de Leuvensche poort

en de Vlaamsche poort. Al de bevelen voor den opmarsch en den intocht

gingen uit van Prins Frederik, die het opperbevel voerde 2) maar bij

1) Juste verklaart, op grond van onwraakbare getuigenissen, dat aanzienlijke Brusse

laren niet opgehouden hebben tot op het laatste oogenblik bij het hoofdkwartier van

den Prins de overtuiging te vestigen. dat de meerderheid der fatsoenlijke ingezetenen

gemeene zaak met de troepen zou maken, zoodra dezen zich op de boulevards vertoon

den. T. II. p. 1 12:

2) Naar waarheid schrijft Sijpesteyn als hij de samenstelling der troepen gaat

opgeven: ,,Het leger waarover het opperbevel door Prins Frederik der Nederlanden werd

gevoerd.” Het bericht van onderscheiden schrijvers, dat het opperbevel, in naam althans

is opgedragen geweest aan den Luitenant-Generaal A. D. Trip, berust op een dwaling,

veroorzaakt misschien door een geschrift: la Révolution de la Belgique et les événements

de Bruxelles (la Haye et Amsterdam [1830]), 'twelk wordt toegeschreven, ofschoon on
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onvoorziene omstandigheden om bevelen zenden moest naar 's Graven

hage Twee Luitenant-Generaals stonden den Prins ter zijde, Albertus

Dominicus Trip, die opperbevelhebber was der geheele ruiterij van het

leger, en Jean Victor de Constant Rebecque, hoofd van den Generalen

staf. 1)

De toegangen tot de stad werden onbezet bevonden en de landlieden

gaven de meening te kennen, dat de Luikenaars en brigands, gelijk zij

de gewapende vrijwilligers noemden, weggetrokken waren en dat het

voornemen om de stad te verdedigen was opgegeven. Doch toen Gene

raal Constant en eenige andere staf-officieren, vooruit gereden om noo

delooze vijandelijkheden voor te komen, genaderd waren tot bij de Schaer

beeksche poort, veranderde het tooneel plotseling. De toegang tot het

gesloten poorthek was versperd door een dwarswal vóór welken een wijde

en diepe insnijding in den weg gegraven was met friesche ruiters op

den bodem: de losbranding eener menigte geweren van achter de ver

sperringen en uit de nabij zijnde huizen, waardoor Constant een kogel

wond in den arm bekwam, was het sein dat de intocht niet dan door

geweld zou kunnen plaats hebben. 't Was acht uur toen daar het ge

vecht een aanvang nam. De kolonne die achter deze stafofficieren over

Evere en Schaerbeek opkwam, bestemd om door de Schaerbeeksche poort

het park te gaan bezetten, bestond uit acht bataljons infanterie, twee

escadrons dragonders en twee batterijen rijdende artillerie, tellende 5377

hoofden en 16 vuurmonden, onder het opperbevel van den Generaal

Majoor Abraham Schuurman. De verdedigers der poort waren spoedig

overwonnen. Terwijl de tirailleurs van de voorhoede ter wederzijde

van den weg de muiters achter hunne bedekkingen poogden te treffen,

beukten de kogels van twee stukken eener batterij rijdende artillerie

de voorwerpen die den doorgang belemmerden en openden eenige sap

peurs een bres in den muur van de drooge gracht ter zijde van de poort.

Toen rukten de grenadiers voorwaarts. Tot dapperheid aangespoord door

het woord van hunnen Kolonel Rijnholt Antonie Klerck, » Grenadiers

zeker met welk recht, aan den Luitenant-Kolonel de Gumoëns, wiens naam later zal

voorkomen. De waarheid is dat vóór den tocht naar Brussel het opperbevel alleen voor

2 of 3 dagen aan dien Generaal is opgedragen geweest, omdat in den avond van den

13den de Prins zich uit Antwerpen naar den Haag moest begeven, om den 15den terug

te komen. In den brief van opdracht onder de papieren van den Generaal bij diens zoon

bewaard, draagt de Prins hem tijdelijk het opperbevel op, ,,over de thans onder mijne onmid

delijke bevelen staande mobile troepen.” Juste T. II. p. 1 17 schrijft nog altijd, den Gene

raal Trip noemend: ,,auquel était confié le commandement de l'armée active.” Generaal

Trip bevond zich bij den intocht in Brussel bij de kolonne die de Leuvensche poort introk.

1) Men zie over den laatstgenoemde het Leven van Willem II, B. I, H. 3 en op vele

andere plaatsen, en hiervoor bl. 339. Een levensschets en portret vindt men in het

Biographisch Album reeds meermalen aangehaald.
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vertrouwt op mij, ik vertrouw op uwe bajonetten” ruimden zij de friesche

ruiters weg, openden het door de kanonkogels ontwrichte poorthek, en

drongen de stad binnen, zich richtende, een bataljon met een omweg

langs de boulevards naar het Park, en de bovenbedoelde sectie artillerie

waarvan de kanonniers te voet gingen tusschen twee kolonnen van de

twee andere bataljons grenadiers de breede Koningsstraat in. 1) Hier

werd het spoedig zichtbaar wat wederstand men te wachten had. Twee

barricaden moesten vermeesterd en de artillerie herhaaldelijk in batterij

gebracht worden om door haar vuur voor de troepen een weg te banen,

uit keldergaten, glasramen en dakvensters trof het lood van geoefende

schutters, en er was geen middel om hen te bereiken dan door in de

huizen te breken, waar wederom een doodelijk schot wachtte, dat bij

menige worsteling niet ongewroken bleef. Toen men het Park bereikte

was van de compagnie die aan 't hoofd der kolonne geweest was de

helft weerloos geschoten; 6 officieren van de twee eerste bataljons waren

gekwetst, en daaronder twee doodelijk. 2) In het Park werden terstond

de paleizen bezet, maar in plaats van de 500 leden der burgerwacht

die daar vereenigd zouden zijn om hulp te bieden, waren er weinig meer

dan 30, ontmoedigd zelve en den toestand der stad schilderende als

hopeloos: » de hoofden der vrijscharen waarmede de stad was opgevuld

speelden de meesters, en het gepeupel zwoer den dood aan wie het

verlangen naar de komst der troepen deed blijken.”

Om uit het Park verder in de stad te kunnen doordringen moest

het Koningsplein bezet worden. De toegang van daar tot dit Plein is

een opene ruimte tusschen twee hechte gebouwen, het een ingericht

tot het herbergen van vreemdelingen en Hotel Bellevue genaamd, het

ander een koffiehuis dat den naam droeg l'Amitié. Deze ruimte was

door een sterk gebouwde barricade versperd en de beide gebouwen waren

als blokhuizen met schietgaten doorboord. Hier streden vrijwilligers uit

Doornik en Namen, en de Luiksche kanonnier Houtenbeen verwierf zich

hier zijne vermaardheid. De twee stukken licht geschut die mede door

de Schaerbeeksche poort en de Koningstraat in het Park waren geko

1) De drie bataljons grenadiers hadden Luitenant-Kolonels tot bevelhebbers, het 1ste

Eduard Etienne Joseph Brunfaut Mathon, het 2e Johan Philip Anthing, het 3de dat

langs den boulevard de l'observatoire naar het Park trok Jean Theodor Serraris. De

grenadiers die het eerst door de Schaerbeeksche poort waren doorgedrongen, waren de

1ste compagnie van het 3de, onder het bevel van den Kapitein F. Hardy.

2) Meer bijzonderheden van de moedbetooning der afdeeling grenadiers zijn te vinden

in Landolts Geschiedenis der grenadiers. Het schitterend doortrekken door de Rue Royale

onder het moordend vuur uit de huizen is ook beschreven in de Bijdrage tot de krijgs

geschiedenis in het tijdschrift de Nieuwe Militaire Spectator zevende jaargang bl. 331

en volgg. -
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men, door den Majoor Carel Frederik Krahmer en den Tweeden Luite

nant Willem Arie Sodenkamp tegenover het Hotel Bellevue in batterij

gebracht, vermochten niets met hun vuur en, geplaatst op 150 passen

van de huizen der Koningsstraat door opstandelingen bezet, werden zij

door geweervuur in het front en inzonderheid in de rechterflank, waar

de muiters op een hoog terras de tusschenruimten in een steenen leuning

op een muur tot veilige schietgaten hadden, derwijze geteisterd dat van

de 18 onderofficieren en manschappen 13 gekwetst en al de trekpaar

den getroffen werden. Krahmer, staande met den wisscher in de hand

om zelf de dienst van kanonnier te vervullen, werd door twee geweer

kogels getroffen: twee kanonniers brachten den reeds zieltogenden Majoor

in 's Konings paleis, waar hij den laatsten adem uitblies. 1) De op

standelingen, ziende de uitwerking van hun vuur, waagden zich buiten

hunne schuilhoeken en naderden de stukken om ze te bemachtigen, toen

Sodenkamp, met vijf kanonniers nog ongedeerd, ofschoon zijne kleede

ren van kogels doorboord waren, door de losbranding van de twee laatste

schoten die hem van de munitie overgebleven waren, de aanvallers doodde,

kwetste of op de vlucht joeg. 2) Doch de vermeestering van het Ko

ningsplein moest vooreerst worden opgegeven.

Terwijl op deze wijze de hoofdkolonne door de Schaerbeeksche poort

post vatte in het Park, trok op hare beide flanken er een naar de naastbij

gelegene poorten. De Generaal-Majoor J. Post voerde de linker hoofd

kolonne, sterk 2926 man, waarvan 1123 ruiters waren, met een batterij

rijdende artillerie, door de voorstad St. Josse-ten-Noode de Leuvensche

poort binnen zonder grooten tegenstand te ontmoeten, stelde zich in

gemeenschap met de troepen van Schuurman, breidde zich uit langs de

boulevards en bezette de Namensche poort.

Een kleinere kolonne – een bataljon, twee veldstukken en een es

cadron dragonders, te zamen nog niet ten volle 1000 man -- aange

voerd door den Generaal-Majoor Clement Alexander de Favauge trok

langs den straatweg van Vilvoorde over de Laekenbrug, naar de Wil

1) Deze dappere en rechtschapen officier is bl. 182 reeds vermeld. Later heeft hij

zich Krahmer de Bichin genoemd en eene korte levensschets van hem vindt men in

het Vaandel, Tijdschrift voor onderofficieren, Eerste Jaargang, No. 5.

2) Hoe de beide stukken, na den geheelen dag te zijn blijven staan, zonder dat een der

beide partijen het waagde ze te genaken, in den nacht door de Luitenants Sodenkamp

en C. H. Meijer met een dertigtal grenadiers onder de bevelen van twee hunner officieren

G. van Hoeij-Schilthouwer van Oosteé en A. van Citters zijn weggehaald, staat te lezen

in De Veteraan of de krijgsbedrijven der Hollanders in België, leesboek voor onderof

ficieren en manschappen door den Kolonel C. A. Geisweit van der Netten, bl. 96 in de

Gesch. der Rijd. Art. van Sijpesteyn, bl. 264, en bij Landolt. die, in overeenstemming

met den schrijver der Bijdrage in de Nieuwe Spectator meldt, dat 2 compagnieën bij de

stukken geplaatst den vijand belet hebben ze weg te voeren. -
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lemspoort, in last hebbende deze poort te bezetten en aldaar nadere

bevelen af te wachten. Reeds in de voorstad werd de voorwacht met

geweerschoten ontvangen: doch, nadat de huizen doorzocht waren, trok

men door, zonder dat iemand getroffen werd, tot op vijftig schreden van

de poort. Hetgeen toen de Willemspoort genoemd werd was een groot

drievoudig ijzeren hek met een belendend wacht- en portiershuis, ten

jare 1817 gesticht, met den naam van Koning Willem vereerd en met

een allegorisch bas-relief versierd ter gedachtenis van het feestelijk ont

haal, waarmede de stad Brussel haren nieuwen Souverein had ontvan

gen. Dit hek, waarop nu een Brabantsch driekleurig vlaggetje wapperde,

was gesloten, van onderen met eenig houtwerk steviger tegen het in

dringen bevestigd en de spijlen waren met een ijzeren ketting omwon

den. Op het plein binnen de poort, ongeveer vijftig schreden van deze,

hadden zich eenige muiters achter een borstwering van straatsteenen

in den grond gegraven, en uit dit reduiet voegden zij hunne kogels

bij het hevig geweervuur dat uit de huizen van het poortplein op de

aankomende troepen gericht werd. Het paard door Favauge bereden

werd doodelijk getroffen, en nauwelijks had de Generaal een tweede

bestegen of het werd mede geveld; de Luitenant van den Generalen

Staf De Normandie 's Jacob bekwam een wonde; onderofficieren, man

schappen en paarden werden gekwetst. De oproervlag werd echter afgerukt

en vaneen gescheurd, en er werd een poging gedaan om het groote

poorthek te openen. Doch toen de sappeurs van het bataljon last kre

gen om de houten versperring voor het hek aangebracht op te ruimen,

ging een hunner voor met de woorden: » Wij hebben ons statie-gereed

schap, daarmede kunnen wij niet werken, maar om te toonen dat ik

niet bang ben zal ik het probeeren”, en te midden van zijn vruch

teloos werk viel hij gekwetst neder. Eenige schoten met een zesponder

vermochten even weinig, en toen werd een der zijpoortjes van het hek

opengebroken. Een Kapitein van de Negende Afdeeling ging voor en

trachtte zijne soldaten, jong, onbedreven en zonder zelfvertrouwen,

voorwaarts te brengen, om den vijand achter zijne straatsteenen borst

weringen en uit de huizen, waaruit geschoten werd, te verdrijven;

maar het bataljon werd, zooveel mogelijk gedekt, aan de poort gepos

teerd, waar de Luitenant-Kolonel Ardesch die er het bevel over had,

door een geweerkogel getroffen werd, en de artillerie kreeg bevel om

niet meer te vuren. 1) Zoo bleef Favauge den loop der gebeurtenissen

1) De officieren der artillerie waren de Kapitein J. F. van Nieuwkuyk en de eerste

Luitenant Y. C. W. von Dassel, wier paarden mede gekwetst werden, het een met een

zwaarder kogel dan van een geweer, het andere door een halven kogel.
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en nadere bevelen afwachten, totdat hij in den avond begreep zijnen

troep, die steeds blootgesteld bleef aan het vuur van een onzichtbaren

en onbereikbaren vijand, aan de ontmoedigende indrukken van dien

toestand te moeten onttrekken: hij deed haar toen een stelling nemen

aan de Laekenbrug ten einde het bezit van dit overgangspunt over het

kanaal van Vilvoorde te beveiligen en de gemeenschap te behouden met

de overige troepen. 1)

De vierde kolonne, die door de Vlaamsche poort zou binnentrekken,

viel in een verraderlijke hinderlaag. Zij werd aangevoerd door den Ko

lonel Willem Elias Johan baron van Balveren, en bestond uit drie

escadrons huzaren, 2) het Eerste bataljon van de Vijfde Afdeeling in

fanterie, en 2 flankeurcompagniën van de Zeventiende, uitmakende te

zamen 1420 hoofden. Op haren marsch uit Aalst had zij den 22sten

te Zellick een bende opstandelingen ontmoet en teruggedreven, na in

het veld voorwaarts van dit dorp overnacht te hebben, bereikte de ko

lonne 's morgens om acht uur Brussel. Aan de poort gekomen vond men

daar schildwachten die de oproerkleuren hadden afgelegd en nommers

droegen waarmede de sectiën der burgerwacht waren onderscheiden

geweest, als behoorden zij tot deze. Eenig volk was bezig barricaden

weg te ruimen om den doorgang voor de troepen gemakkelijk te

maken, welkomstgroeten en vreugdekreten werden aangeheven, ver

verschingen toegediend. Men kwam den Kolonel verzekeren dat het

oproer gedempt was; in de voorstad bemerkte men niets dan blijken

van goede gezindheid, van den aanval aan de andere zijde der stad

werd niets vernomen, en Van Balveren zond een peloton huzaren af

om Prins Frederik te gaan berichten, dat hij meester was van de Vlaam

sche poort en de stad zou binnentrekken. 3) Inderdaad vangt de tocht

aan in deze orde: een voorwacht van een peloton huzaren met een kor

poraal en 2 huzaren als spits, een peloton van de Vijfde Afdeeling onder

1) Waar dit verhaal van 'tgeen bij deze kolonne is voorgevallen, in enkele bijzonder

heden verschilt van 'tgeen elders gelezen wordt, met name in het Vaandel, Tijdschrift

voor onderofficieren, Eerste Jaargang, no. 6, daar heeft de schrijver geput uit de be

richten van ooggetuigen, door hem geraadpleegd.

2) Een vierde escadron werd tot patrouillen en andere dienst gebezigd.

3) De beschuldiging van Ch. White als of tegen alle regelen aan de huzaren het

hoofd der kolonne hadden uitgemaakt, heeft een terechtwijzing gevonden, uit de mede

deelingen van ooggetuigen, in het Vaandel, Eerste Jaargang, No 6. In den Nieuwen

Spectator staat ook dat de ruiterij aan 't hoofd was. Sijpesteyn heeft in zijne Gesch. der

rijdende artillerie bl. 240 ook geschreven dat de cavallerie aan 't hoofd der kolonne

was doch beter ingelicht met zijne gewone humaniteit den schrijver van Neerlands

Heldendaden intijds gewaarschuwd tegen zijne verkeerde voorstelling, waardoor den

Kolonel Van Balveren wordt te laste gelegd wat een grove onbehendigheid zou geweest

zijn. Uit het verhaal van Kolonel Van Tuyll blijkt, dat het twintigtal huzaren van de

voorwacht tot het misverstand aanleiding heeft gegeven.
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Luitenant J. Duim, de Kolonel en de Luitenant-Kolonel kommandant

van het bataljon infanterie, het bataljon zelf, en op behoorlijken afstand

daarachter de escadrons huzaren. Zoo trekt men door tot in een nauwe

en kronkelende straat die naar de binnenstad voert. Doch hier wordt

het geschutgebulder gehoord, waaruit zich vermoeden laat dat in de

bovenstad de troepen ernstigen tegenstand vinden. De Kolonel doet

halthouden; lieden die zich als parlementairen voordoen, eischen dat de

troepen niet verder doortrekken, dan na de wapenen te hebben afgelegd;

een afwijzend antwoord wordt met woest geschreeuw begroet; er wordt

een sein gegeven; er valt een geweerschot en plotseling verandert het

geheele tooneel van gedaante. Een scherp vuur van alle zijden uit de

huizen op het bataljon gericht, dat zich aan het hoofd der kolonne be

vond, brengt eenige wanorde teweeg; de huzaren van de voorwacht

geraken in 't gedrang, zijn hunne paarden niet meer meester en rennen

terug door het achter hen in marsch zijnde bataljon, de straat die

men vreedzaam is doorgetrokken, is op het gegeven sein veranderd als

in een reeks van moordenaarsverblijven, waaruit kogels, steenen, dakpan

nen, ongebluschte kalk, kokende vloeistoffen, gloeiende asch en keuken

kachels met vuur en al de troepen bestelpen. Het bataljon wordt in

verwarring teruggeworpen op de escadrons huzaren; twee hoofdofficieren

vielen in de handen der opstandelingen, de een, Majoor François van

Borssele, in een zijstraat gereden, door het sneuvelen van zijn paard,

de ander Luitenant-Kolonel J. D. Schenofsky, die het bataljon aanvoerde,

overstelpt door straatsteenen: in groote wanorde werd de terugtocht

voortgezet, en de kolonne op een uur buiten de stad eerst weder ver

zameld. 1) Ook het peloton naar Prins Frederik afgezonden keerde door

de voorstad, nu met zegevierende opstandelingen bezet, behouden bij

den hoofdtroep terug. 2)

Zoo hadden voor het middag-uur de troepen vier poorten bezet, het

park en de paleizen aldaar. 3) Maar de begoochelingen waren verdwe

men en het bezit van het Koningsplein, den sleutel tot het overige der

stad, werd door de opstandelingen verdedigd met groote hardnekkigheid.

De pogingen om daarvan meester te worden, strekten slechts om den

moed der troepen te doen uitblinken, inzonderheid van een even kundig

als dapper stafofficier.

1) Goudriaan, Gesch. van het vijfde reg. inf, bl. 69.

2) Bij dit peloton bevond zich de schrijver der geschiedkundige schets. De lichtblauwe

huzaren, vroeger aangehaald. De Kolonel Van Tuyll, toen kadet-wachtmeester, heeft den

tocht der kolonne, en haar en zijn wedervaren omstandig medegedeeld.

3) ,,Seulement- schrijft Juste T. II. p. 1 14 – ils négligèrent de s'emparer des postes

et des maisons sur la droite, le long de la Rue Royale, du côté qui domine la ville

basse.” Te vergelijken : Landolt, bl. 82 en volg. -

III. N. H. T. L. 30
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Toen namelijk de kolonne die door de Leuvensche poort was binnen

getrokken, van daar links zich uitbreidende, deels langs de boulevards,

deels door de Hertogstraat, de Namensche poort met het instructieba

taljon infanterie bezet had, vatte de Majoor van den Generalen Staf

Charles Nepveu het voornemen op om met behulp van dit bataljon door

de Namen-straat zich een weg te banen naar het Koningsplein. Deze

straat was door een barricade afgesloten, en voorbij de poort, op dat

gedeelte van Brussels bolwerken dat den naam van Waterloo draagt,

hadden de opstandelingen twee stukken geschut, waarmede zij nu eens

vuur gaven, dan eens in de straten verdwenen om spoedig weder te

komen opdagen. Niet zoodra is door het geschutvuur van twee stukken

rijdende artillerie, die onder het bevel van den Eersten Luitenant Christoph

Willem Voet in batterij gekomen waren op het plein voor de poort, de

straatversperring eenigszins uit haar verband geschokt en het geweer

vuur uit de hoekhuizen tot zwijgen gebracht, of de Majoor Nepveu stijgt

het eerst met een geweer in de hand de barricade op; de Tweede Lui

tenant Herman Henri Creyghton volgt en gaat, ook een geweer in de

hand, alzoo zijne soldaten voor, die vervolgens door de straat en in de

huizen indringen, de opstandelingen voor zich uit drijvende. Middeler

wijl zijn de twee stukken der opstandelingen weder op den boulevard

verschenen: de Luitenant Voet richt het geschutvuur daarheen, en toen

rende een escadron lansiers toe; het behoorde tot een regiment waaraan

de Kolonel C. J. J. baron de Posson een hooge mate van voortreffe

lijkheid had gegeven, en had tot aanvoerder den Ritmeester J. B. H.

Eschweiler. De lansiers worden, op een korten afstand genaderd, door

een laatste losbranding begroet; doch ofschoon ook bestookt door ge

weervuur uit de nabijzijnde huizen, vermeesteren zij een der twee stukken

niet zonder verlies aan dooden en gekwetsten. Nepveu maakt intusschen

met de hem volgenden vorderingen en trekt nog twee barricaden over,

maar aan het einde van de straat wordt de tegenstand zoo hardnek

kig, dat de verdere tocht moet worden opgegeven: ook door de Groene

straat poogt men vruchteloos door te dringen. Toen begeeft Nepveu

zich naar het park, waar het geschutvuur tegen de afsluiting van het

Koningsplein, nadat de twee stukken van Sodenkamp tot zwijgen zijn

gebracht, voortgezet wordt door twee andere stukken onder het bevel

van den Eersten Luitenant Theodore Guillaume Thierry Victor de Con

stant Rebecque, zoon des Generaals die bij de Schaerbeeksche poort was

gekwetst geworden. Het geweervuur der opstandelingen blijft daar moord

dadig: bij een der stukken worden drie kanonniers gekwetst: drie offi

cieren vervangen hunne plaatsen, Nepveu, Constant en de Eerste Lui
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tenant Carel Hendrik Meyer. Het baatte niet dat nog twee andere

stukken – de Tweede Luitenant Maurits Theodorus Elout voerde er het

bevel over - hun vuur daarbij kwamen voegen: het was alsof men een

vesting voor zich had, waarin bres zou moeten geschoten worden met

belegeringsgeschut. Toen besloot Nepveu de verrassing te beproeven

door een waagstuk. Tegen den avond vraagt hij vrijwilligers van de

troepen die in het park staan: zij bieden zich aan. Met eenigen hunner

zoekt hij zich een weg door de kelders van 's Konings paleis en eensklaps

vertoont hij zich op het plein. Den schrik, door deze onverwachte verschij

ning bij de opstandelingen te weeg gebracht, moesten de overige vrijwilli

gers te baat nemen om uit het park in den looppas vooruit te rukken;

maar de kogels die zonder ophouden de tusschenruimte bestrijken, houden

hen terug, en het proefstuk van onverschrokkenheid blijft zonder gevolg:

de opstandelingen behielden het bezit van den sleutel der benedenstad.

In den namiddag werd aan Prins Frederik, die zijn hoofdkwartier

aan de Schaerbeeksche poort gevestigd had in een huis achter den Bo

tanischen tuin, verslag gedaan van de moeielijkheden waarmede de troepen

te kampen hadden. Het bleek uit al de berichten dat, zoo de uitvoe

ring van het bevel om de stad te bezetten zou worden doorgezet, straat

voor straat al vechtende zou moeten vermeesterd en ieder blok huizen

door bestorming of verwoesting veroverd worden. Men heeft beweerd,

dat in dien stand van zaken slechts tweeërlei raad de keus van den

opperbevelhebber had behooren te bepalen: of de troepen in de boven

stad een samenhangende en verschanste stelling te doen innemen en

in allerijl Cort-Heyligers met nieuwe strijdkrachten uit Limburg en

belegeringsgeschut uit Antwerpen te ontbieden, of zonder dralen af te

trekken en de stad vooreerst aan haar lot over te laten. Doch, van een

besluit om nu reeds onverrichter zake terug te trekken zou de verant

woording moeielijk zijn geweest, en voor een bevel waarvan de uitvoe

ring de schoone hofstad onder een afgrijselijk bloedvergieten door vuur en

kanonkogels zou doen ondergaan, deinsde het hart terug van den edelen

- Koningszoon. De Prins besloot oogenblikkelijk een middel van verzoe

ning te beproeven en droeg die taak op aan den Luitenant-Kolonel

Nicolaas Emanuel Frederik von Gumoëns, een man van moed en beleid,

officier van zijnen staf, die in soldatentaal en in de taal van het kabi

net, in 't Hollandsch en in 't Fransch beide, met nadruk zich wist te

uiten. 1) Met een witte vredevlag begaf Gumoëns zich te midden der

1) Hij is genoemd als de schrijver van twee brieven uit Londen geschreven in No

vember 1830 en eene maand daarna uitgegeven onder den titel, die boven bl. 459 aant. 2)

reeds opgegeven is. Een keurige schets van zijn leven en karakter vindt men, geschre
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t

opstandelingen om onder hen een bevelvoerend of met gezag bekleed

persoon op te sporen en tot onderhandeling uit te noodigen; doch met

levensgevaar de benedenstad hebbende bereikt, werd hij daar van zijn

paard gescheurd, en zijn vlag beroofd, en het bloeddorstige gepeupel

zou den onversaagden hoofdofficier vermoord hebben zonder tusschen

komst van een magistraat-persoon en den Generaal Mellinet: hij werd

in de kazerne der pompiers gevangen gehouden. 1) Deze mishandeling

bracht echter in de stad een vergadering teweeg van meer bedacht

zame volksleiders, door wie de noodzakelijkheid werd ingezien van

niet langer de gewapende menigte teugelloos te laten voorthollen. Men

sprak met Gumoëns en vernam dat Prins Frederik een einde van de

worsteling wenschte. In den avond werd aan het volk bekend gemaakt,

dat een voorloopige commissie de leiding van het algemeen bestuur

op zich zou nemen: den volgenden morgen benoemden zich tot leden

dezer commissie Emanuel baron van der Linden d'Hooghvorst, die

het opperbevel over de ontbonden burgerwacht had gevoerd, Charles

Rogier den aanvoerder der Luiksche vrijwilligers, en een gewezen Lui

tenant-Ingenieur Jolly. 2) Intusschen poogden d'Hooghvorst en andere

notabelen in de eerste plaats de onderhandeling, door de zending van

Gumoëns bedoeld, aan te knoopen, en het bericht daarvan, gestaafd

door een brief van dien officier werd door een bode aan den Prins ge

zonden, die terstond aan de troepen bevel deed geven om de vijande

lijkheden tot de volstrekte noodzakelijkheid van zelfverdediging te be

palen. In den nacht begaf d'Hooghvorst zich naar het hoofdkwartier met

eenige andere personen, die allen bij den Prins werden toegelaten. Er

had een langdurig onderhoud plaats, waarin de Brusselaars hunne

schildering van den toestand der stad besloten met de verklaring, dat

alle pogingen om het volk tot bedaren en een minnelijke schikking tot

stand te brengen, vruchteloos zouden zijn, tenzij zonder dralen in een

proclamatie aan het volk deze drie punten werden toegezegd: een vol

komene amnestie zonder uitzonderingen, de zekerheid eener splitsing

van het rijksbestuur en de aftocht der troepen. Het antwoord van den

Prins, uitgesproken op den bezadigden en minzamen toon hem eigen,

ven door Jhr. F. A. Ridder van Rappard, destijds Referendaris later Secretaris-Generaal

bij het departement van oorlog, in den Militairen Spectator, D. I, bl. 267.

1) Naar de bedoeling misschien daar gebracht om hem aan de volkswoede te onttrek

ken, en toen gehouden als gijzelaar voor Evrard en Ducpetiaux, zie bl. 459 De bijzonderheid

van de tusschenkomst van den ongenoemde en den Generaal Mellinct is ontleend aan

Juste T. II, p. 117.

2) Een puntige karakterteekening der personen die zich te Brussel aan 't hoofd der

zaken stelden, geeft P. H. Huybrecht Histoire politique et militaire de la Belgique en

1830-1831 (Brux. 1856) p. 50 et 51.
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kwam hierop neder: »hij had de bovenstad bezet in de hoop van daar

door 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 zijn door den Koning: hij verlangde

echter van zijne zijde de noodlottige gevolgen van een langer voortge

zetten strijd te voorkomen en zou daarom het tooneel van verwoesting,

dat door den onverwachten tegenstand geopend was, niet verder uit

breiden, maar de troepen gelasten de vijandelijkheden te bepalen tot

zelfverdediging, wanneer nu van de zijde der burgerij een einde wierd

gemaakt aan de regeeringloosheid, de burgerwacht op nieuw zou geor

dend en haar dienst gemeenschappelijk met die van 's Konings troepen

geregeld zijn, dan zou het doel zijner komst bereikt wezen.” 1)

Uit deze onderhandeling laat zich verklaren waarom de nacht niet

is te baat genomen tot het opwerpen van eenige verschansingen in het

park. Toen D'Hooghvorst en zijne vrienden met het aanbreken van het

morgenlicht het hoofdkwartier verlieten, riep de alarmklok reeds weder

het volk ten strijd, en als den vorigen dag waren 's Konings troepen

en geschut even ongedekt aan 't vijandelijk vuur blootgesteld. Van de

zijde der opstandelingen daarentegen werd het gevecht met groote

hevigheid hervat en met telkens vernieuwde woede. Want door de

poorten van Hal, van Anderlecht, van Ninove rukten uit Heele, An

derlecht, Hal, Gosselies, Genappe, Waterloo, Nivelles, Seneffe, Charleroi

versche benden binnen, 2) die met vreugdekreten en sterken drank

ontvangen, opgewonden en verhit, ieder haar proefstuk van stoutheid

moesten toonen, 't zij aan de Namensche poort, 't zij aan de Schaer

beeksche, 't zij in de Koningstraat, 't zij in het park.

Drie dagen hebben de troepen alzoo in gestadig gevaar onder velerlei

ongemak en ontberingen, zich gehandhaafd in de stellingen die zij op

den dag van den intocht bezet hadden. In dit noodlottig viertal pijn

1) De schrijver van het Tweede Dagverhaal (Milit. Spect. jaarg. 1858 bl. 114) teekent

aan, dat die gedeelten van de stad door de troepen bezet waar niet gevochten is en

waar de opstandelingen zich niet genesteld hadden, geheel onbeschadigd zijn gebleven,

bij voorbeeld de Rue Ducale en de geheele uitgestrektheid der boulevards van de

Schaerbeeksche poort tot die van Namen, waar alles onaangeroerd gebleven en geen

enkele klacht gehoord is. Dat aan het eind der Koningstraat bij de Schaerbeeksche poort

huizen vernield zijn, is geschied omdat op geen andere wijze de tirailleurs terug te

drijven waren die er telkens weder binnentrokken. •

2) Felix de Mérode, Van de Weyer, Alexander Gendebien en eenige andere toongevers

teekenden te Valenciennes, waarheen zij geweken waren om af te wachten of het volk

te Brussel den strijd zou doorzetten, den 24sten de navolgende proclamatie, die zij,

terugkeerende van Valenciennes naar Brussel, op hunnen weg verspreidden: ,,Aux armes!

Belges, aux armes! – Les Hollandais ont attaqué Bruxelles. Le peuple les aanéantis.

Des troupes fraiches peuvent tenter une seconde attaque. Nous vous conjurons, au nom

# votre pays, de l'honneur et de la liberté, de courir au secours des braves Bruxel

ois.” -
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lijke dagen is door al de troepen een koelbloedigheid en een plichtge

voel aan den dag gelegd, waardig om op een roemrijker tooneel uit

te blinken. 1) Menige trek van persoonlijke moedbetooning is reeds

elders te boek gesteld, waarvan de herhaling dit algemeen geschiedver

haal niet overladen mag, nu reeds het eigenaardige van den strijd ge

noegzaam voor de verbeelding van den lezer geschetst is. Voor allen

was het een school van militaire zelfbeheersching. De grenadiers, van

wier afdeeling het bataljon van Anthing zoo gaarne zich voldoening

zou hebben verschaft voor de werkeloosheid waarin het zijns ondanks

op dezelfde plaatsen zeven dagen aan ontbering en versmading had ten

doel gestaan, hadden nu weder onder de dooden en gekwetsten die in

deze vier dagen bij 's Konings troepen ten getale van 699 gevallen

zijn, tien officieren en het grootste aantal manschappen, en echter zagen

zij zich den weg niet geopend tot eenigen anderen roem dan dien eener

onverschrokken houding. 2) De rijdende artillerie bezield door den alles

trotseerenden ijver van haren wakkeren aanvoerder, Kolonel Carel Fre

derik List, zich moetende bewegen op een terrein dat niet voor haar

bestemd is, had uit hare houwitsers, om den dood van dappere wapen

broeders te wreken en den hoon haren Koning aangedaan, in één uur

400 granaten in de benedenstad kunnen werpen, en zij heeft er in vier

dagen niet één in geworpen, maar zich bepaald met op het terrein van

den aanval het vuur der aanranders tot zwijgen te brengen. De Prins

die geen gevaar ontzag en eigene aanschouwing, ook daar waar het

lood van onverlaten op den Koningszoon loerde, 3) voegde bij de be

richten die van den stand der zaken tot hem kwamen in zijn hoofd

kwartier aan de Schaerbeeksche poort, bleef de hoop voeden op een

verzoening. Nog weder in den namiddag van den 25sten zond de Prins

een verklaring, waarin zijne Hoogheid beloofde de troepen uit de stad

terug te trekken, onder voorwaarde dat de vijandelijkheden oogenblik

1) Over hetgeen in die 3 dagen (24, 25 en 26 Sept.) voorviel, zijn meer bijzonder

heden te lezen bij Landolt bl. 35 en 83 en volgg. in de Histoire des événements, ge

trokken uit de papieren van Niellon, p. 48 en volgg, in Sijpesteyns Gesch. der rijd.

art. bl. 246 en volgg. en in de Nieuwe Militaire Spectator, zevende jaarg., bl. 345 en

volgg. -

2) Volgens de opgaaf van Landolt, bl. 39, hadden de grenadiers verloren 1 1 officieren

en 277 onderofficieren en manschappen, waaronder 59 gevangenen of vermisten en waren

bij al de troepen gesneuveld en gekwetst 37 officieren en 699 onderofficieren en man

schappen, terwijl 7 officieren en 158 onderofficieren en manschappen gevangen of ver

mist waren.

3) Ch. White, een scherp berisper van hetgeen de Nederlandsche krijgsmacht in die

dagen verricht heeft, en die zijne berichten bij de opstandelingen heeft geput, getuigt

van den Prins: ,,duizenden zijn er getuigen van geweest, dat hij zich meer blootgesteld

heeft dan in zijne betrekking voorzichtig was, en dat hij het behoud van zijn leven aan

de Voorzienigheid alleen te danken had: want behalve de gewone gevaren, heeft driemaal

eene lafhartige en verborgene hand een schot op hem gericht.”



II. HET OPROER. 47 1

kelijk gestaakt wierden en dat men zich aanmeldde om te onderhande

len over de middelen om rust en orde te herstellen. 1) In den avond

van dien dag scheen het einde der vijandelijkheden nabij te zijn. Met

een opperhoofd der Luiksche vrijwilligers, Pourbet geheeten, aan het

hoofdkwartier ingeleid door personen van bekenden invloed, werd een

overeenkomst gesloten volgens welke de Luikenaars de stad zouden

verlaten: een amnestie en de vergoeding der door hen gemaakte onkos

ten zouden de voorwaarden zijn van hunnen aftocht. Doch niet deze

onderhandelaars waren het die een overwegenden invloed hadden, en

ook deze pogingen tot verzoening werden verijdeld. De algemeene com

missie op het stadhuis wees den stap van toenadering in de ver

klaring van den Prins van de hand, en de aanvallen van het volk

duurden tot den avond voort. Den volgenden morgen weigerden de

Luikenaars af te trekken, op nieuw opgewonden, deels door revolutio

nairen hartstocht, deels door sterkendrank; de opstandelingen, van ver

dedigers aanvallers geworden, drongen op met vernieuwde stoutheid;

deze hervatting van het vuur deed de noodzakelijkheid geboren worden

om de troepen, waarvan de meeste nu reeds drie dagen geen andere

rust hadden gehad dan op de opene straat, te doen aflossen, en uit

dien hoofde werd haar in een dagorder, met een opwekking tot vol

harding, aangekondigd, dat weldra versche troepen tot ondersteuning

en aflossing zouden aanrukken. Prins Frederik zond tegelijkertijd

bevel aan Cort-Heyligers te Tongeren om met zeven bataljons, een

batterij veldgeschut en een regiment dragonders, langs Thienen en

Leuven om, over Cortenberg zich naar Brussel te spoeden. Voorts vaar

digde de Prins den chef van zijn Generalen Staf, Generaal Constant,

die de voortzetting van den strijd aanried, naar den Haag af, om na

openlegging van den staat van zaken 's Konings goedvinden te verne

men, en in plaats van Generaal Schuurman, die gekwetst naar Ant

werpen vervoerd was, werd Hertog Bernhard van Saksen-Weimar 2)

naar het leger te velde geroepen. Hertog Bernhard, den rang hebbende

van Generaal-Majoor, na de legerorganisatie van 1829 het bevel heb

bende bekomen over de Tweede divisie infanterie, samengesteld uit

vier Afdeelingen, in bezetting liggende in 19 verschillende steden, had

sedert eenige jaren zijn kleine hofhouding te Gend. Zijne levensomstan

1) Juste T. II, p. 130 deelt de verklaring geteekend Frédéric, Prince des Pays-Bas

A la porte de Schaerbeek le 25 Septembre 1830 als een nog onuitgegeven stuk mede

Hij verhaalt, dat die brief om drie uur 's middags aan het stadhuis werd gebracht

door ,,l'Abbé Félix, dont on n'a pas oublié le sermon en faveur du collège philosophi

que,” gekleed in priestergewaad, voorafgegaan door een crucifix in zwart krip gehuld;

vergezeld door twee mannen in koorkleederen en gevolgd door eenige boeren.

2) Zie hiervoor bl. 339. aant. 2.
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digheden en zijn tact van waarneming, stelden hem in staat te door

zien wat er onder het oproer te Brussel verscholen lag, en hij had ge

waarschuwd en raad gegeven voor de gisting die de Juli-revolutie te

Parijs elders kon teweegbrengen. Vastberaden en onvervaard tegen be

dreigingen zoowel als tegen gevaren, zou hij gewenscht hebben, als een den

Koning getrouw soldaat, gelijk hij zich noemde, terstond het oproer

onder de oogen te zien, en groot was zijn ongeduld geweest toen de

troepen uit het noorden met zooveel spoed naar Antwerpen vervoerd,

daar zooveel dagen werkeloos bleven. Te Gend, waar een Generaal van

hoogeren rang met het provinciaal en plaatselijk kommandement was

bekleed, vermocht hij niets dan raad te geven aan 's Konings Commis

saris in Oostvlaanderen, Mr. Hendrik Jacob baron van Doorn van

West-cappelle. Toen hem door Majoor Frederik Von Gagern 1), dienst

doende bij den staf zijner divisie, dien hij naar Brussel gezonden had

om eenig bericht van 'tgeen daar voorviel te erlangen, de order gebracht

werd om Schuurman te komen vervangen en hij in den nacht na den

26sten September ijlings uit Gend vertrokken zich naar Brussel spoedde,

wachtte den Hertog te Vilvoorde de teleurstellende tijding, dat het hoofd

kwartier van Prins Frederik was teruggetrokken naar Dieghem. De

terugkomst van Generaal Constant met bevelen des Konings was niet

afgewacht om dit besluit te nemen. Er waren om naar den Haag beve

len te gaan vragen en te Brussel aantebrengen, zelfs voor een ren

bode toen ter tijd 48 uren noodig, en de toestand der troepen was met

ieder uur bedenkelijker geworden. De stelling in het park waarin zij als

belegerd werden, had drie steunpunten in drie paleizen die zij bezet hiel

den. Het paleis van den Prins van Oranje was voor den vijand ongenaak

baar, omdat de Leuvensche en de Namensche poorten met de daartusschen

gelegene boulevards en de Hertogstraat door de troepen bezet waren.

1) Dezelfde wiens naam bl. 34l gelezen wordt, en die later tot Generaal bevorderd,

in 1848 in Badensche dienst overgegaan en bij Kandern gesneuveld is. Uit zijne aan

teekeningen heeft zijn broeder Hendrik, de banierdrager eener liberale staatshervorming in

Zuid-Duitschland en voorzitter van het Francforter parlement, in het licht gegeven

Das Leben des Generals Friedrich von Gagern (1856). Het tweede deel van dit werk

bevat een beschouwing van de Belgische revolutie, waarin een zeer onvriendelijk oordeel

over Hertog Bernhard wordt uitgesproken. Starklof is met kracht daartegen opgekomen

in zijn Vierter Abschnitt van Das Leben des Herzogs Bernhard. Bij de hulde den Hertog

in zijn aangenomen vaderland gebracht (zie bl. 339 aant. 2) voegt hier ter plaatse het

onpartijdig oordeel van den Belgischen Kolonel Huybrecht. In zijn werk hiervoor aan

gehaald, na van de Nederlandsche Generaals die in vestingen met den opstand te kam

pen hebben gehad, Dibbetz en Van Geen bij onderscheiding als mannen van energie te

hebben genoemd, laat Huybrecht (pag. 52) den naam volgen van den Hertog van Saksen

Weimar, met deze bijvoeging: ,,officier général intrépide, énergique, le seul des généraux

hollandais qui pendant la révolution se soit montré à la hauteur de la situation, mais

qui, toujours paralysé par une politique indécise, ne put jamais donner carrière à son

énergie.”
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Maar het paleis des Konings kon worden aangevallen uit de gebouwen

die het Koningsplein omgaven, en het paleis der Staten-Generaal uit

dat gedeelte der stad 't welk doorsneden door de Leuvenstraat met

de geheele streek die gelegen is tusschen de Koningstraat, het laatst

genoemde paleis en de boulevards, in de macht der opstandelingen

gebleven was. Dezen hadden alzoo de gelegenheid gehad, de eigen

dommen der burgers in 't minst niet ontziende, door ondergraving en

het doorbreken van kelders tot onder de beide paleizen te komen, ten

einde door de vlammen de troepen daaruit te drijven, en werkelijk ge

lukte het hun dien dag brand te stichten in het paleis des Konings,

waardoor dit gebouw moest ontruimd worden. Wanneer de verdediging

zich zou moeten bepalen tot de Hertogstraat, dan zou de toestand der

troepen hoogst gevaarlijk worden. -

De verschijnselen waaruit het op dien dag – den 26sten Septem

ber - blijkbaar werd, dat de opstandelingen in hunnen strijd wilden

volharden, erlangden een dubbel gewicht door een gelijktijdigen stap

hunner aanvoerders, waarmede dezen te kennen gaven dat die strijd

niet meer alleen het herstel beoogde van grieven waarover men zich

beklaagde, maar de zegepraal eener geheele staatsomwenteling. In den

namiddag werd aan het volk de vestiging aangekondigd van een » Voor

loopig Gouvernement van België,” en alzoo voor de zuidelijke gewesten

van het Koninkrijk een nieuw gezag in de plaats gesteld van het Konink

lijk gezag. 1) In dien stand der zaken oordeelde Prins Frederik, dat

de volvoering van den hem opgedragen last – rustherstel en bescher

ming der vreedzamen – onmogelijk geworden en de tijd gekomen was

om de troepen ofschoon dezen ook nog dien dag de tegen haar gerichte

aanvallen in het park hadden afgeslagen, aan het gevaar van zwaardere

verliezen en diepere vernedering te onttrekken. In den nacht werden

de bevelen tot den aftocht gegeven, en toen bij het aanbreken van den

27sten Septemberdag de vijand nog schroomde zich in het park te wagen,

was het park met zijne gehavende boomen, zijne omgewoelde wandel-,

dreven en aan gevels en glasramen misvormde prachtgebouwen, eenzaam

geworden gelijk een verlaten slagveld. Drie uur na middernacht waren

de troepen afgetrokken in de volkomenste orde, naar de standplaatsen

waaruit zij in den morgen van den 23sten waren opgerukt en nu, na

1) Het nieuw gezag als Gouvernement Provisoire aangekondigd bij publicatie, gedag

teekend Bruxelles 26 Septembre 1830, bestond uit E. baron van der Linden d'Hoogh

vorst, Ch. Rogier, Felix graaf de Mérode, Sylvain van de Weyer, Jolly, Alex. Gende

bien, J. van der Linden tresorier, baron F. de Coppin en Nicolaï, secretarissen. Later

is Louis de Potter daarbij gekomen.
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nog twee dagen toevens, naar hunne kantonnementen tusschen Antwer

pen en Vilvoorde terugkeerden.

Zoo eindigde de onderneming waarvan de mislukking ten gevolge

had dat het leger in weinige dagen tot een staat van geheele ontbin

ding overging. Alles liep te zamen om daartoe mede te werken. Doch

er is hiervoor gemeld, dat een brigade der divisie van Cort-Heyligers,

terwijl de krijgsmacht van Prins Frederik naar Brussel trok een afwen

ding zou beproeven naar de zijde van Leuven: de afloop van dien tocht

vereischt alzoo eerst eenige vermelding.

De onderneming was opgedragen aan den Generaal-Majoor Hendrikus

Petrus Everts, 1) die twee bataljons van de Achtste Afdeeling, een

half bataljon veld-artillerie en een escadron dragonders onder zijne

bevelen had. In den nacht vóór den morgen tot den intocht in Brussel

bepaald uit St. Truien getrokken, kwam de brigade in den voormiddag

te half-elf voor Leuven aan. Leuven was sedert drie weken geheel in

de macht der opstandelingen. Het garnizoen, bestaande in het Tweede

bataljon van de Elfde Afdeeling, waarvan de meeste onderofficieren en

manschappen en vele officieren Zuid-Nederlanders waren en Majoor Bat

taerd kommandant, was, na in den avond van den 1sten September een

oproerigen volkshoop, die een aanval op de kazerne deed, met geweer

kogels begroet te hebben, waardoor 6 burgers doodelijk en 15 lichter

gewond werden, in den nacht daarop uit Leuven afgetrokken naar Ton

geren. 2) Voor de stad gekomen ontving Everts een uitnoodiging om

met zijne kolonne de stad binnen te trekken, en tot ondersteuning van

het verzoek was daarbij gevoegd een kennisgeving van de hoofden van

het stadsbestuur, meldende dat reeds twee duizend man van 'sKonings

troepen, van Sas van Campenhout gekomen, de stad waren binnenge

rukt. Op dit bericht, bedriegelijk doch dat geloof kon vinden, vermits

ook over Campenhout in de richting van Leuven een troepen-afdeeling

uit Mechelen was afgezonden, zond Everts een officier met eenige rui

ters naar de stad, om den intocht der brigade aan te kondigen.

Maar toen deze ruiters tot bij de poort genaderd waren, vonden zij die

1) Deze Generaal, die eenige jaren provinciaal kommandant van Groningen en Drenthe

geweest is, moet wel onderscheiden worden van den als Generaal-Majoor in 1846 over

leden jonkheer Jacob Nicolaas Everts, als bevelhebber van het tweede bataljon jagers,

boven vermeld bl. 419.

2) Zie Herinneringen uit de dagen van den Belgischen opstand in 1830 geplaatst in

het Vaandel, Tweede reeks, jaargang 1861, en ontleend aan de aanteekeningen in het

dagboek van een officier, door C. M. H. Pel. Daarin wordt verhaald, dat bij den aftocht

van het bataljon de Kapitein van de Vierde compagnie J. Pel, met een detachement

van 57 man op het achterplein der kazerne achtergelaten, een nieuwen aanval van het

volk heeft door te staan gehad en daarbij een schampschot aan het been bekwam, doch

behouden met zijn detachement naar Tongeren is afgetrokken.
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gesloten en versperd, en werden zij met geweerschoten begroet uit een

hinderlaag. De kolonne trok echter voorwaarts tot op 300 schreden,

alwaar zij zich blootgesteld vond aan geweervuur uit huizen en uit

houtgewas, dat zich ter wederzijde van den weg bevond. Dat vuur

werd beantwoord en twee veldstukken werden op den weg geplaatst,

doch nadat daaruit 25 schoten op de stad gedaan waren, trok de ko

lonne, die niet van voedingsmiddelen voorzien was, terug naar Thienen,

voor welke stad zij bij het vallen van de duisternis aankwam. Hier had

de burgerij zich intusschen ter verdediging tegen elken intocht van

troepen gereed gemaakt, en lokte men de kolonne door de belofte dat

zij ongehinderd zou kunnen doortrekken mits zij elders ging overnachten,

tot voor de poort, waar zij door een hevige losbranding van geweren

werd overvallen. De veldstukken in batterij gebracht hadden nauwelijks

hun vuur geopend of de stadsregeering meldde zich aan om te onder

handelen, en Everts liet zich door hare smeekingen overhalen om langs

de stad heen door landwegen naar Wisnaken af te trekken, alwaar de

brigade in het midden van den nacht afgemat aankwam. Den volgen

den morgen vervolgde zij over de heide van Diest haar terugtocht naar

St. Truien, onophoudelijk bestookt door vijandelijke scherpschutters.

Gekwetste manschappen en paarden, een veel grooter aantal vermisten

en de ondermijning van moed, trouw en krijgstucht bij dit gedeelte

des legers, waren een te dure prijs voor een onderneming die, al ware

zij met grooter veerkracht doorgezet, tot geenerlei beslissende uitkomst

zou geleid hebben. Zij bracht echter teweeg, dat de Leuvensche vrij

willigers die naar Brussel getrokken waren, op het bericht dat hunne

stad bedreigd werd, in allerijl derwaarts terugkeerden, doch daarentegen

vond, tengevolge der maatregelen voor dezen tocht genomen, een nieuwe

bende Luikenaars den weg naar Brussel open.

Er was namelijk te Oreye een militaire post geplaatst, bestemd om

den weg door dit dorp te bewaken, langs welken men wist dat vroe

ger benden Luiksche vrijwilligers naar Brussel getrokken en nog an

deren het voornemen hadden zich derwaarts te begeven. Die post had

steun en reserve gehad in een bataljon dat te Borghloon was ingele

gerd geweest, doch 'twelk ter vervanging der troepen die een deel

uitmaakten der brigade van Everts, naar St. Truien verlegd was, waar

het volk aanstalte maakte om naar de wapenen te grijpen, zoodra de

stad door 's Konings krijgsmacht zou ontruimd zijn. Het gemis van

dien steun had tot verdubbelde waakzaamheid moeten aansporen: het

bracht het tegendeel teweeg, en in den nacht waarin Everts op marsch

ging naar Leuven en de troepen van Prins Frederik gereed stonden
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tot dem intocht in Brussel, liet de post te Oreye zich overrompelen.

Een bende Luikenaars namelijk aangevoerd door de kurassiers die uit

de kantonnementen van Lonaken tot de opstandelingen waren overge

loopen en met zich voerende drie stukken geschut, waarvan de raderen

met stroo omwonden waren, trok in de stilte van den nacht, vooraf

gegaan door een groote snelwagen of dilligence opgevuld met gewapen

den, tot in de nabijheid van het dorp, en toen voerde, onder zweepge

klap en hoorngeblaas als ware 't een gewone postwagen, het rijtuig de

voorhoede der kleine kolonne het dorp binnen. De oorlogsgeschiedenissen

zijn vol voorbeelden van den schrik bij pas ontwaakte menschen te

weeg gebracht door de ontdekking van in levensgevaar te zijn: het

gewone uitwerksel van dien schrik bleef ook hier niet achter, en al

had de verbijstering tijd gelaten voor de gedachte van tegenweer, men

wist dat het bataljon niet meer dáár was om tot toevlucht te strekken.

Eenige manschappen werden gekwetst, eenige gevangen genomen, de

overige vloden heen in onderscheiden richtingen, en wederom deed eene

bende Luiksche Patriotten haren zegepralenden intocht in de beneden

stad van Brussel.

Het bevel aan Cort-Heyligers gezonden om met zijne divisie over

Cortenberg naar Brussel zich te spoeden had, behalve dat het door de

ontruiming van Brussel vruchteloos werd, ook nog een ongunstig gevolg

door dezen Generaal te verplichten Tongeren te verlaten op een oogen

blik dat aldaar een konvooi geld en levensmiddelen van Maastricht

was aangekomen bestemd voor het kasteel van Luik. De bezetting na

melijk dezer sterkte was nog slechts voor weinige dagen van leeftocht

voorzien, en zonder bedekking van troepen zou de toevoer niet kunnen

geschieden. Op den 26sten was het konvooi te Tongeren gekomen, en van

daar werd een vermomd persoon naar het kasteel gezonden die met Gene

raal Van Boecop overeenkwam, dat deze in den morgen van den 28sten,

voor de afzending bepaald, 300 man op den weg van Tongeren het

konvooi te gemoet zou doen trekken. Toen derhalve de morgen van

dien dag aanbrak, zond Boecop den Majoor Menso met 300 man van

het kasteel af, die echter, in de St. Walburgs-voorstad gekomen, zich

door geweerkogels uit de huizen bestookt, door een onoverkomelijke

barricade gestuit en daarteboven door een dikken mist overvallen za

gen, zoodat Boecop bevel zond tot den terugtocht, doch terstond

het kanonvuur deed openen om de ontdekte barricade te vernietigen.

IJlings verscheen nu de brenger van een brief van den graaf de Ber

laymont, behelzende de bedreiging, dat zoo het kanon niet oogenblikke

lijk ophield, de bezetting geenerlei genade te wachten had: 24 uren
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werden tot beraad gegund » dan zal men u” – dus luidde het – » tot

in het kasteel aantasten, en door welk middel, dat zult gij dan leeren

kennen.” De bode keerde terug met een schrijven van dezen inhoud:

» Ik ben krijgsman: de Eer alleen is mijn gids, en ik heb een dap

per Garnizoen. Ziedaar mijn antwoord.” 1) Terwijl de voortzetting van

het kanonvuur het zegel drukte op dit antwoord, beproefde Boecop

kondschap te verkrijgen van het verwachte konvooi. Het was vruchte

loos, en de stoutheid waarmede de opstandelingen het kasteel hadden

ingesloten en de St. Walburgs-voorstad met geschut en gewapend volk

bezet hadden deed het vermoeden ontstaan, dat Cort-Heyligers zijne

stelling voor Tongeren verlaten had en er voor den bevelhebber van

het kasteel van Luik niets overbleef dan den loop der gebeurtenissen

af te wachten. En zoo was het: in den laten avond van den 27sten

had Cort-Heyligers zijnen marsch aangevangen naar Cortenberg en het

konvooi teruggezonden naar Maastricht.

Van deze vesting werd nu het opperbevel, tegelijk met dat in het

vijfde Groot-Kommando, ingevolge een besluit des Konings van den

16den, gevoerd door den Generaal-Majoor Bernardus Johannes Cornelis

baron Dibbets, een man aan wiens onwankelbare trouw en vastbera

denheid Nederland het behoud van Maastricht in die dagen van be

roering te danken heeft. 2) Dibbets, die zijne zorgen niet tot den kring

zijner vesting bepaalde, deed terstond het konvooi op nieuw in gereed

heid brengen en droeg na rijp beraad, het bevel daarover op aan den

Generaal-Majoor Daine, provinciaal bevelhebber in Limburg, wiens lang

durige ondervinding hij kende, wiens ijver voor 's Konings dienst hij

geen reden had in twijfel te trekken, en die te kennen gaf groote waarde

te hechten aan het bewijs van vertrouwen dat hem zou gegeven worden,

zoo aan hem de gewichtige taak wierd opgedragen, tot wier uitvoering

ook op dat tijdstip daar ter plaatse alleen hoofdofficieren van minderen

rang dan de zijne in aanmerking konden komen. In den avond van

den 29sten waren tien karren met levensmiddelen en een hoeveelheid

gemunt geld ter waarde van 15,000 gulden, bestemd tot het betalen

van soldijen, met de bedekkingstroepen te Maastricht voor de afreize

gereed. Dezen bestonden uit een bataljon waarover de Majoor Bekius

het bevel voerde, twee stukken veldgeschut onder de bevelen gesteld

van den Luitenant Fr. Doorman, en een escadron kurassiers dat te Ton

1) Het oorspronkelijke luidde: ,,Je suis militaire: je n'ai que l'Honneur pour guide

et une brave garnison. C'e t ma réponse.”

2) e Kolonel Huybrecht in 't aangehaalde werk p. 49 brengt hulde aan de ,,energie”

van Dibbets en Van Geen.
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geren door een ander zou vervangen worden. Daine verklaarde dit ge

leide genoegzaam te oordeelen, zoo het met 40 mineurs en sappeurs

werd versterkt: zij werden er bijgevoegd, aangevoerd door verdienste

lijke officieren, Kapitein Joseph Balthazar Hulet en Tweeden Luitenant

Cornelis Petrus Harting, onder de leiding van den Kapitein-Ingenieur

C. D. Vaillant. Doch door den onwil van gewestelijke en stedelijke

ambtenaren te Maastricht en te Tongeren in het voldoen aan den eisch

tot het leveren van paarden ter bespanning, had de afmarsch, eerst te

Maastricht, vervolgens te Tongeren, eenige uren later plaats dan voor

geschreven was, een vertraging waardoor aan degenen die verstandhou

ding hielden met Luik de tijd gegeven werd om de opstandelingen

aldaar te waarschuwen. Op het middag-uur van den 30sten kwam

Daine met zijne kolonne bij het dorp Rocoux aan. De berichten die

tot hem waren gekomen hadden hem doen besluiten het escadron ku

rassiers dat hem van Maastricht vergezeld had, niet derwaarts terug

te zenden en door een ander te vervangen, maar ter bezetting van

Tongeren te bezigen, en de drie escadrons die zich aldaar bevonden

met zich te nemen naar Luik. Deze afwijking van het hem gegeven

bevel, volgens 't welk twee escadrons te Tongeren voor de Luiksche

poort hadden moeten post houden, is overeen te brengen met de onder

stelling eener begeerte om het konvooi tot elken prijs zijne bestemming

te doen bereiken. Doch ook in andere opzichten werden de bevelen door

Dibbets gegeven, niet in acht genomen. Wanneer de kolonne op één

uur afstands van de St. Walburgs-voorstad zou gekomen zijn, moesten,

zoo het nacht was twee vuurpijlen en des daags twee kanonscho

ten aan Boecop het sein geven waarop deze twee dagen te voren als

de aankondiging der nadering van het konvooi te vergeefs gewacht

had: dit sein werd niet gegeven, en Boecop bleef onkundig van de

nieuwe poging die er werd aangewend om hem van leeftocht te

voorzien. De opstandelingen daarentegen waren reeds vroegtijdig in

beweging om zich in een sterke stelling te plaatsen vóór de St. Wal

burgs-voorstad, en vermits men van het kasteel de volkshoopen kon

zien heen trekken en het kanon hooren rijden in die richting, zoo

ontstond hierdoor bij Boecop het vermoeden van voorgenomene vijan

delijkheden. Hij deed uit dien hoofde een levendig kanonvuur onder

houden om het aftrekkende volk te verontrusten, totdat om twaalf uur

zich een man te paard als vredebode vertoonde, overbrengende een

papier waarop Daine met potlood een uitnoodiging had geschreven om

het vuur te staken, vermits hij met levensmiddelen voor het kasteel

was aangekomen en over den doortocht van het konvooi met » de Au
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toriteiten” aan 't onderhandelen was. 1) Hetgeen tot dit schrijven van

Daine aanleiding had gegeven, had zich aldus toegedragen.

Dibbets, onderstellende de mogelijkheid dat het konvooi door eene

grootere macht zou bedreigd worden dan waarop bij de samenstelling

van het geleide kon gerekend worden, had aan Daine bevolen om wan

neer dit geval zich voordeed hem daarvan onverwijld door een bode te

viervoet bericht te zenden en het konvooi in een stelling te plaatsen

bij het dorp Frère, waarheen hem dan langs de binnenwegen verster

king zou worden toegezonden. Ook aan dit bevel werd niet voldaan. 2)

Daine vond te Rocoux gekomen de Luiksche benden in een uitgestrekte

linie bij bataljons trapswijze achter elkander geschaard, alle hoogten

vóór de St. Walburgs-voorstad bezettende tot bijna aan den weg naar

Oreye, en gedekt door geschut, eenige stukken achter den rechtervleu

gel, zes vóór den ingang der voorstad en eenige vóór en ter zijde eener

steenkolenmijn genaamd la Petite Haye. Hij was door Dibbets voorzien

van een geschrevene order, waarin hem de wijze van uitvoering der

onderneming volledig was voorgeschreven en hem gelast werd » geene

middelen onbeproefd te laten en al het mogelijke in 't werk te stellen,

zonder iets in aanmerking te nemen, dan het behoorlijk en zoo spoedig

doenlijk uitvoeren der expeditie, alzoo – dus luiden verder de woorden

van het bevelschrift – » alzoo het van het hoogste gewicht is tot be

houd der citadel, binnen 24 uren levensmiddelen te bekomen.” Maar

zelfs de gedachte was bij Dibbets niet opgekomen, dat een Generaal

wien het opperbevel over een onderneming van dien aard wordt toe

vertrouwd, daarover met muiters in onderhandeling zou kunnen treden.

Nogtans dit geschiedde. Doch Daine heeft steeds volgehouden, ter goeder

trouw in een hinderlaag te zijn gevallen, waarin een onderhandeling

nog het eenig-mogelijke redmiddel voor het konvooi was, en dit middel

mocht hij, ja moest hij aanwenden, omdat aan de officieren was voor

geschreven zich te beschouwen als te midden van broeders en in tijd

van vrede te zijn. Toen de voorposten zijn er voorhoede ter hoogte van

het dorp Rocoux achter een huis genaamd het Witte Huis stand

hielden, naderde een der hoofden van de opstandelingen en Daine trad

met hem in gesprek. » Men was te Luik onderricht van den aanmarsch

van het konvooi en van de sterkte van het geleide; alle middelen waren

l) De brief luidde dus: ,,Mon cher Général, Me trouvant devant le Faubourg avec

un convoy de vivres pour votre citadelle et en négotiation avec les autorités pour

épargner de verser le sang ni de part ni de l'autre, veuillez cesser le feu de vos pièces

de canon de la citadelle.”

2) Daine had derhalve geen recht tot zijne verontschuldiging onder de oorzaken van

de mislukking der onderneming op te geven de gebrekkige samenstelling van het konvooi,

als bestaande uit ongeschikte karren, slechte paarden en muitzieke voerlieden.

A- - * *
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beraamd om aan de kolonne den doortocht te beletten: uit de citadel

waren verscheiden huizen in de voorstad vernield of in brand geschoten;

men had vastelijk besloten voortaan allen toevoer van levensmiddelen

voor het kasteel af te snijden.” Op deze verklaring verzocht Daine dat

van het doel zijner komst aan den opperbevelhebber te Luik kennis

gegeven en deze uitgenoodigd worden zou om met hem te komen on

derhandelen – een verzoek dat werd toegestaan onder voorwaarde, dat

Daine Boecop zou uitnoodigen om het geschutvuur van het kasteel

te staken: en het was ten gevolge dezer overeenkomst dat Daine de

bovengemelde uitnoodiging aan Boecop zond, nadat zijn Adjudant de

Kapitein Umbgrove vruchteloos gepoogd had door de opstandelingen

heen te dringen om in persoon zich naar het kasteel te begeven.

Toen verscheen de Graaf de Berlaymont als hoofd der Luiksche bur

gerscharen, en op de betuiging van Daine dat, zoo als de staat der

zaken te Brussel geworden was, hier geen nieuwe vijandelijkheden

moesten plaats hebben, werd spoedig een overeenkomst getroffen, inhou

dende, dat het konvooi zou doorgelaten worden naar het kasteel alleen

begeleid door Daine en zijn Adjudant met nog twee andere officieren,

en door Berlaymont met even zoovele officieren: Generaal Boecop zou

worden uitgenoodigd zich voortaan te onthouden van op de stad te

vuren, zoolang hij zich vrij van leeftocht kon voorzien: en een uit den

hoop der opstandelingen – het was een zoon van een Nederlandschen

Generaal-Majoor – bood zich aan als gijzelaar voor het stipt nakomen

der overeenkomst: hij werd onder bewaring van het geleide gesteld.

Men zal Daine moeten beschouwen als plotseling onnoozel geworden,

indien men in hem het geloof wil onderstellen, dat in 't midden der

gewapende volkshoopen, die hij daar voor zich zag, op belofte, borg of

woordverpanding te rekenen viel. Desniettemin voerde hij den hem

toevertrouwden schat onder het bereik dier horden zonder krijgstucht,

tot een weerloozen prooi. Met zijne drie officieren 1) plaatst hij zich

aan 't hoofd van het konvooi dat op tien schreden volgt. Berlaymont

vergezelt hem met eenige onbekende lieden, die gezegd worden officieren

te zijn. Men trekt ongehinderd voorbij de hoopswijze geschaarde benden.

Het geschut dat op den weg geplaatst stond wordt ter zijde getrokken.

Doch gekomen zijnde tot aan den ingang der voorstad wordt de stoet

overvallen door een verwoede menigte die daar uitstroomt schreeuwende

» verraad! – een deel poogt met aangelegde geweren de officieren te

omsingelen, een ander deel werpt zich op de geladen karren. De Ad

1) De Kapitein Umbgrove, de Tweede Luitenant der maréchaussée Magonette en de

Eerste Luitenant der Afdeeling kurassiers no. 1 Evers.



II. HET OPROER. 481

judant Umbgrove ontsnapt het eerst en brengt aan de kolonne het bevel

om aan te rukken. 1) Daine volgt hem met de twee andere officieren

en voert zijne troepen aan als om de ontvoerde prooi te heroveren.

Hij zelf wijst aan Doorman een standplaats voor de twee veldstukken

aan op de helling eener hoogte nevens den straatweg, vanwaar het

kanonvuur gericht wordt tegen de volkshoopen: het was onnoodig zes

vuurmonden, daartegenover in batterij staande, tot zwijgen te brengen;

zij waren onschadelijk door de onbehendigheid dergenen die er de be

diening van bestuurden. De infanterie, ontwikkeld in twee halve batal

jons ter wederzijde van den weg, rukt voorwaarts, en de Majoor Lucas

Nijpels geeft bevel aan de drie escadrons kurassiers om toe te rennen

op een hoop van ruim 2000 goedgewapenden, die in carré geschaard

den toegang tot de voorstad afsloten. Dit alles geschiedt op de bevelen

van Daine, en met groote geestdrift wordt de charge uitgevoerd: Umb

grove neemt er deel aan. Het vijandelijk vuur werd hier echter uit

vier stukken met meer bekwaamheid bediend: de opperwachtmeester

Slewagen en een kurassier sneuvelen door kanonkogels getroffen. Doch

het donderen van den aanrid, de kreten Oranje boven ! Leve de Koning !

en het dreigen van den opgeheven sabel ontzetten de muitelingen; de

schrik veroorlooft hun slechts één overhaaste losbranding; 4 kurassiers

worden gewond, 10 paarden doodgeschoten: doch bij den eersten aanloop

doorgebroken wordt de geheele volkshoop onder den voet gereden, neder

gehouwen of op de vlucht geslagen. Slechts enkele sporen van tegenstand

lieten zij achter: den Luitenant Evers had een bajonetsteek in het aan

gezicht getroffen en de Tweede Luitenant De Vallé werd door een kogel

wond in de linkerhand genoodzaakt een groot vaandel der vrijwilligers van

Verviers, dat hij den drager uit de vuist had gerukt, onder den arm te

nemen om het als een overwinningsteeken te kunnen medevoeren. Terwijl

de Ritmeester Van Golstein met zijn escadron het eerst aldus de muite

lingen uit elkander sloeg, werden door de twee andere escadrons vijf

stukken geschut vermeesterd; de Ritmeester Morbotter voltooide de

nederlaag der opstandelingen en drong met eenige kurassiers in de

voorstad door, totdat hij gestuit werd door een hooge barricade en het

vuur van zes stukken geschut. Ook de sappeurs van Vaillant drongen

in de huizen der voorstad. Maar Daine scheen het onmogelijk te oor

1) Kapitein Umbgrove, die verzekerd heeft dat Daine geene schuld heeft gehad aan

het verlies van het konvooi, heeft onder anderen verklaard dat hem, aan den staart van

het konvooi gekomen, Daine over de geheele lengte van den trein met forsche stem

heeft toegeroepen: ,,Umbgrove faites charger;” en Daine heeft aangevoerd, dat zoo hij

verraad in den zin had gehad, hij zeer zeker dien aanval niet zou bevolen hebben.

III. N. H. T. L. 31
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deelen zijn doel te bereiken, hij liet de Luikenaars in 't bezit van hun

prooi, en gaf bevel tot den terugtocht, die door de infanterie niet zonder

eenige wanorde werd aangevangen: de kolonne kwam zonder eenigen

strijd te Tongeren terug. Slechts één van de vuurmonden door de ku

rassiers veroverd kon worden medegevoerd: twee werden achtergelaten

door gemis van bespanning, en van de drie overigen, aan de artillerie

ter vervoering overgegeven doch door de onbedrevenheid der stukrijders

en de woestheid van niet genoeg afgerichte paarden in een moeras ge

worpen, werd er slechts één met groote inspanning gered. Alzoo was

de eenige vrucht van dezen strijd, dat de blauwe kiel geleerd had ont

zag te hebben voor den sabel van den kurassier.

Aan de teleurstelling voor Generaal Van Boecop teweeg gebracht door

het verlies van het konvooi, paarde zich zijn spijt over de mislukking eener

poging door hem in 't werk gesteld om, door de voorstad heen, aan

Daine de hand te reiken. Het was hem namelijk op het kasteel niet

ontgaan – twee uren nadat hij het geschrift van Daine ontvangen

had – dat er aan den ingang der voorstad gevochten werd, en de be

weging der kurassiers was er opgemerkt. Hij deed daarop het vuur

zijner batterijen tegen de voorstad weder openen, en zond den Kolonel

Henry Theodoor David de Favauge met een gedeelte der Elfde en 150

man van de Dertiende Afdeeling de voorstad in, om in 's vijands rug

voor Daine een afwending te maken. Uit alle huizen bestookt trok deze

kolonne met versnelden pas voorwaarts, de barricade over, de geheele voor

stad door; verscheiden manschappen werden gekwetst, maar twee stukken

geschut door wier vuur een officier en een soldaat den dood vonden,

werden veroverd. 1) Doch op den Tongerschen weg was niets meer

van bevriende troepen te bespeuren: daarentegen trokken de opstande

lingen nu met vereende macht op den nieuwen vijand aan die hen in

den rug was komen bestoken. Favauge, tot den terugtocht genoodzaakt,

keerde langzaam naar het kasteel weder, medevoerende de twee vero

verde stukken met 16 paarden en een groote hoeveelheid wapenen der

opstandelingen. 2) Voor de bezetting van het kasteel van Luik was de

laatste hoop op ontzet vervlogen. Den 2den October ondernam zij nog

met goed gevolg een uitval ter bekoming van levensmiddelen, doch dit

was het laatste blijk van gehoorzaamheid door hare Zuid-Nederlandsche

1) De gesneuvelde officier was een Luitenant Longhienne geheeten.

2) Volgens Van der Meulen, (zie bl. 438, aant. 1), waren deze stukken, paarden en

wapenen veroverd door de 1ste comp. 3de bat. van de Elfde Afd. onder de Eerste Lui

tenants A. van der Beek en S. Mackay, welke laatste de voorhoede aanvoerde, en den

Tweeden Luit. H. W. G. A. Buff, en hebben zich bij die gelegenheid nog onderscheiden

de Sergeant-majoor Westenberg en de flankeurs Jansen, Dresse en Motard.
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bestanddeelen aan het gezag van Koning Willem betoond: toen Boe

cop daags daaraan zijne beschikking maakte tot een algemeenen uit

val ter bekoming van leeftocht, voerden de officieren voldoende redenen

aan voor hunne vrees, dat buiten het kasteel gekomen de soldaten

der Elfde Afdeeling vuur zouden geven op die der Dertiende – tot

zulk een hevigheid was het smeulend vuur der tweedracht in volks

haat ontvlamd. Boecop stelde toen voor, dat al de Zuid-Nederland

sche soldaten met een zoogenoemd groot verlof zouden aftrekken, maar

ook deze poging om alleen met zijne getrouwen het kasteel voor zijn

Koning te bewaren, mislukte door de tegenstreving van ontrouwe offi

cieren en de weerspannigheid der soldaten. Met een onwillig garnizoen

en zonder levensmiddelen vond hij zich verplicht in onderhandeling te

treden met de hoofden van den opstand te Luik, en sloot hij den 6den

October een overeenkomst, ingevolge waarvan hij met 900 getrouwe

officieren en soldaten aftrok naar Maastricht: slechts twee Zuid-Neder

landsche officieren bevonden zich daarbij, die verklaarden getrouw te

willen blijven aan den eed dien zij gezworen hadden.

De verrichtingen van 's Konings troepen tot bedwinging der opgestane

Luikenaars mochten een breeder verhaal en een ruimere plaats in dit

geschiedwerk vinden, omdat het noodig is ter beoordeeling van het

gedrag, door de Nederlandsche krijgsmacht in die dagen gehouden, door

volledige proeven de toestanden te leeren kennen, in welke zij destijds

overal in België is geplaatst geweest. Doch daarom moet ook nog het

verhaal voltooid worden der zegepraal van het oproer te Mons.

De rust, door den Luitenant-Generaal Howen te Mons hersteld, duurde

voort: alle posten in de vesting werden door het garnizoen bezet, het

stedelijk regeeringsbestuur voerde het gezag weder, en de burgerij volgde

op nieuw den gewonen loop der samenleving, totdat het met zekerheid

bekend werd hoe de troepen des Konings te Brussel het hoofd hadden

gestooten. De gisting, veroorzaakt door deze tijding en door de gevolgtrek

king lichtelijk daaruit af te leiden omtrent de kracht die het voorloopig be

wind te Brussel aan het gebeurde ontleenen zou, deed Howen op den 27sten

September eenige maatregelen van voorzorg voorschrijven aan zijne hoofd

officieren die daaraan toen nog alle hunne goedkeuring schenen te hechten.

Doch een der eerste handelingen van het bewind dat zich aan het hoofd

eener nieuwe orde van zaken in België geplaatst had, was geweest aan

Zuid-Nederlandsche officieren aanstellingen toe te zenden tot hoogere ran

gen in het Belgische leger 't welk bij de splitsing van het Rijk der Neder

landen stond samengesteld te worden, en te Mons – er schijnt niet

aan te kunnen getwijfeld worden hoe huiverig de pen ook is daden
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van zoo groote eerloosheid op te teekenen – te Mons droegen op den

28sten hoofd-officieren zoodanige aanstellingen bij zich die nog trouw

huichelden aan Koning Willem. Doch met het aanbreken van den 29sten

stroomden de soldaten der Derde Afdeeling met geladene geweren onder

dreigend geschreeuw uit hunne kazerne naar het stadhuisplein. Howen

met eenige Hollandsche officieren zich daarheen hebbende gespoed, spreekt

den oproerigen hoop toe met kracht en waardigheid. Er volgt een oogen

blik van stilte, vervangen door nieuw getier, en onder het afschieten

der geweren in de lucht verstrooien zich de meeste der muitende sol

daten. De Zuid-Nederlandsche officieren aan 't hoofd hebbende den Ko

lonel die de Derde Afdeeling aanvoert, scholen te zamen; men ziet hen

van de soldaten die nog blijven staan de geladene geweren met beide

handen afnemen en aan de omstaande burgers toereiken; het volk heeft

nu geen vrees meer, en stroomt aan in talrijker menigte, en loopt dicht

opeen gestuwd toe op Howen en de getrouwen die hem omringen, en

dringt hen het stadhuisgebouw binnen. Tegelijkertijd is in de kazerne

der artillerie ook dit gedeelte der bezetting in opstand geraakt: tot

hiertoe was het bedwongen door het beleid en de zorgen van den be

kwamen hoofd-officier die daarover het bevel had, den Kolonel James

Albert Hendrik de la Sarraz. Den volgenden morgen werden Howen,

De la Sarraz en eenige andere getrouw geblevene officieren naar Brus

sel gevoerd en aldaar opgesloten in de gevangenis Les Petits Carmes;

de overigen werden te Mons in gevangenschap gehouden. Zij weigerden

echter zich als krijgsgevangenen aan te merken en hunne degens af te

geven, omdat zij niet overwonnen waren in den oorlog, maar slechts

door hunne onderhoorigen verlaten. Zoo ontviel Bergen in Henegouwen

aan het gezag van Koning Willem door de kracht van het oproer en

de ontrouw van die het begunstigden.

Hetgeen Daine aan Berlaymont zeide dat zijne beweegreden was om

de hem toevertrouwde wapenkracht niet te gebruiken tegen de opstan

delingen te Luik, dat zelfde bewoog overal elders vele Zuid-Neder

landsche officieren tot de verklaring dat zij den Koning niet meer kon

den dienen ter bestrijding hunner volksgenooten. De mislukte poging

om te Brussel de werking der regeering te herstellen was hun een teeken

dat het gezag van den Koning der Nederlanden niet meer in staat was

zich tegen den opstand te handhaven, en uit de splitsing des Rijks zou

ongetwijfeld de nieuwe samenstelling van een Belgisch leger volgen.

Daarin zich een verhoogden rang te verwerven, was een natuurlijke

begeerte. Zij die geen gevoel van eer en krijgsmansplicht bezaten of

in wie het niet bestand was tegen de begeerte naar bevordering, heb
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ben met schending van den door hen afgelegden eed, terwijl zij nog

den Nederlandschen wapenrok droegen, hunne dienst aangeboden aan

het nieuwe gezag dat zich te Brussel had opgeworpen. Anderen zijn

tot de nieuwe orde van zaken niet toegetreden dan als eerlijke krijgs

lieden, nadat zij hun ontslag van den Koning hadden bekomen. Er zijn

er ook geweest die een zoo grooten afkeer hebben gevoeld van de wijze

waarop het schoone Koningrijk was vaneen gescheurd, dat zij van het

aanbod hun gedaan om met eere te worden ontslagen uit de dienst

van den Koning der Nederlanden geen gebruik hebben gemaakt, en die

sieraden gebleven zijn van het Nederlandsche leger.

De troepen onder Prins Frederik die uit Brussel teruggekeerd ten

zuiden van Antwerpen gekantonneerd waren, leden spoedig zware ver

liezen ten gevolge van den indruk der teleurstelling die zij ondergaan

hadden. Tot aan het tijdstip waarop zij naar Brussel trokken was bij

het Belgische gedeelte dezer troepen geen neiging tot afval bespeurd;

tegen de voorbeelden van enkele overloopers stonden de voorbeelden

over van officieren, die met verontwaardiging openlijk de middelen van

verleiding, in 't geheim bij hen beproefd, hadden bekend gemaakt: bij

vereenigingen van troepen versterkt zich de geest van kameraadschap

en wordt de krijgstucht onderhouden door onderlinge schaamte voor

het schenden van den soldatenplicht. Doch nadat het door de mislukte

onderneming van het leger te Brussel en het gebeurde bij de Staten

Generaal te 's Gravenhage ontwijfelbaar was geworden, dat de vereeni

ging van Zuid- en Noord-Nederlanders onder één bestuur zou ophouden,

ontving reeds op den 30sten September de Luitenant-Generaal Trip,

als opperbevelhebber der cavallerie te Mechelen van de Belgische offi

cieren der aldaar aanwezige regimenten lichte dragonders en kurassiers

de schriftelijke verklaring, dat zij den Koning niet meer dienen konden

tegen hunne opgestane landgenooten. Van nu aan verdwenen ook de

Belgische soldaten, ruiters en kanonniers, bij geheele hoopen uit de

gelederen: op den 2den October ontbraken op het middag-appèl te

Mechelen 100 dragonders die niet weder bij hun vaandel zijn terugge

keerd. Zoo werden alle banden van krijgstucht geslaakt en het leger in

al zijne deelen uiteen gerukt.

Daarentegen groeiden bij de opstandelingen de strijdkrachten met

iederen dag aan en ontwikkelden zich uit de ongeregelde vrijscharen

de beginselen van een nieuw leger: te Brussel werd door het voorloopig

bestuur een oorlogsdepartement ingesteld. Baron d'Hooghvorst, bevel

hebber van de burgerwacht en van de vrijwilligers te Brussel, was ver

vangen door Graaf van der Meere, gewezen Kapitein der infanterie die
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zijn intrek nam in 't gebouw van het Departement van Oorlog. Doch

voor de verdediging van Brussel tegen 's Konings troepen bleek een

aanvoerder van ondervinding noodig te zijn, en Don Juan van Halen,

Spaansch hoofd-officier, wiens stoutheid beproefd was in den burger

oorlog tegen Koning Ferdinand VII, werd tot opperbevelhebber der

Belgische strijdkrachten benoemd. 1) Na den aftocht van het leger van

Prins Frederik werd de oud-Luitenant-ingenieur Jolly aan 't hoofd ge

plaatst van het oorlogs-departement, terwijl de Generaal Goethals zich

ijverig betoonde met het samenstellen van een nieuw leger voor België.

Overgeloopene officieren zag men benoemd om orde te brengen in de

gewapende volkshoopen, en Lambert Nijpels, met den rang van Gene

raal in de plaats getreden van Van Halen als opperbevelhebber van de

krijgsmacht der opstandelingen, voerde Fransche en Belgische vrijbui

ters aan tegen de troepen van den Koning, aan wien hij veertien dagen

tevoren als Kolonel-bevelhebber der Derde Afdeeling te Mons nog trouw

had betoond.

Onder den indruk van dit alles en in de meest ongunstige omstan

digheden weken 's Konings troepen achtervolgens uit Vilvoorde en Me

chelen, om een stelling aan te nemen achter de Nethe. Onder de hier

bedoelde troepen was ook begrepen het grootste deel der divisie van

Cort-Heyligers. 2) Deze Generaal die, als vroeger gemeld is, op den

27sten September uit Brussel het bevel had ontvangen om uit Tonge

ren over Cortenberg zich derwaarts te spoeden, had op dien marsch

weinig voorspoed gehad. In plaats van zijnen marsch over Diest en

Aerschot te nemen, was hij, omdat hij die richting nemende schijnen

kon door vrees gedreven te zijn te midden eener in opstand zijnde

bevolking, over Hougarde naar Bossut getrokken, alwaar hij de tijding

vernam dat de Koninklijke troepen Brussel ontruimd hadden. Hij had

echter over Neer-IJsche en Leefdael zijnen weg vervolgd, van tijd tot

tijd opgehouden door gewapend volk, waarbij men overgeloopene soldaten

zag, kenbaar aan hunne uitrusting. De marsch was een geheelen dag

vertraagd door dat het marschbevel aan een bataljon dat zich te Has

selt bevond, bij vergissing naar St. Truien was gezonden, en zoo kwam

Cort-Heyligers eerst op den 2den October te Mechelen, toen het hoofd

kwartier van Prins Frederik reeds naar de zijde van Antwerpen was

teruggetrokken.

1) Van zijne verrichtingen te Brussel heeft hij in 1881 aldaar het verhaal uitgegeven

onder den titel van Les quatre journées de Bruxelles.

2) De plaatsing der troepen in deze stelling met het hoofdkwartier te Waelhem, geeft

de Roo van Alderwerelt Gesch. van het zevende reg. bl. 132.
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Ofschoon er in staatkundigen zin geen oorlogstoestand aanwezig was,

maakten echter de koninklijke troepen die naar Antwerpen afzakten,

de bestanddeelen uit van een leger te velde, 'twelk, zooals de gebeur

tenissen liepen, op een geregelden voet van oorlog zou moeten gebracht

worden. Het werd dus noodig dat daarover een Generaal als opperbe

velhebber gesteld wierd: door velen was het reeds afgekeurd, dat de

zoon des Konings was blootgesteld geworden aan de gevolgen van het

bevel om in Brussel het wettig gezag te herstellen. Er waren twee

Generaals van hooge jaren en in hooge achting staande bij den Koning

en bij het leger, die beide tijdens het ontstaan van het Koninkrijk der

Nederlanden een voornaam aandeel hadden gehad aan de eerste inrich

ting van het leger 'twelk zich nu in staat van ontbinding bevond: Jan

Willem Janssens, die in 1811, ter vervanging van Daendels naar Indië

gezonden en in 1814 Commissaris-Generaal van oorlog was geweest,

en Tindal, den voormaligen Generaal van Napoleons Garde, die met

het bestuur der oorlogszaken in de zuidelijke gewesten was belast ge

weest. Beiden een eervolle rust genietende, hadden, terstond bij het

uitbreken der onlusten, hunne diensten aan den Koning aangeboden.

Zoo het waar is, 'tgeen verzekerd wordt, dan zou de zienswijze dezer

beide Generaals omtrent de beginselen, die de Koning verlangde dat

zij bij het aanvaarden van eenig opperbevel zouden volgen, hun aanbod

zonder gevolg hebben gelaten. De keuze viel toen op een Luitenant

Generaal wiens houding tegenover het oproer de bijzondere goedkeuring

der regeering had weggedragen. Doch het is hier de plaats te vermel

den, onder welke omstandigheden het Koninklijk-Nederlandsch gezag

in de overige steden van België, waarin zich bezettingen bevonden,

voor het geweld van den opstand bezweken is.

Wanneer in die dagen de militaire bevelhebbers om bevelen vroegen

voor de omstandigheden waarin zij door den opstand konden gebracht

worden, deed de Koning, vermits voor ieder mogelijk geval geen voor

schriften konden gegeven worden, hen inzonderheid als tot een voor

beeld wijzen op het gedrag van den Luitenant-Generaal Van Geen te

Namen. 1) Reeds spoedig nadat op den 27sten Augustus te Namen de

oproerigheden begonnen waren, werd Van Geen in een betrekking tot

de onruststokers gebracht, waarin hij niet verplicht was, gelijk de be

velhebbers in andere steden lijdelijk te blijven, maar met nadruk tot

handhaving van 's Konings gezag kon werkzaam zijn. Op den 30sten

namelijk dier maand, toen het in den voorafgeganen nacht gebleken

1) Men zie reeds blz. 428 en volgg.
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was dat de schutterij, ofschoon versterkt door een gewapende burger

wacht, tegen de baldadigheden van het gepeupel niet bestand was, werd

Van Geen in een vergadering van Burgemeester en Wethouders met

den Gouverneur der Provincie, en vervolgens door dezen laatsten schrif

telijk, uitgenoodigd om de handhaving der rust door middel van de

militaire macht op zich te nemen. Hij heeft zich van die taak met veel

beleid gekweten. De roem van zijne krijgsverrichtingen op Celebes en

Java 1) tot handhaving van het Nederlandsch gezag, boezemde ontzag

jn, zijne krachtdadige maatregelen vrees, en door, gelijk vroeger gemeld

is, de stad in staat-van-beleg te verklaren, in weerwil van veel tegen

kanting der burgerlijke overheid, gaf hij zich de macht om de versprei

ding van oproerige dagbladen en andere middelen tot opruiing van het volk

te beletten. Niet in de noodzakelijkheid gebracht om met de bezetting

in het kasteel terug te trekken, deed hij integendeel stad en kasteel

beiden in een geduchten staat van verdediging brengen. Behalve de ge

wone weg van gemeenschap met het kasteel, over de Sambre-brug die

versterkt werd, deed hij een tweede een groote gier- of trekbrug leggen,

de gebouwen waarin troepen gehuisvest waren door palissaden en ver

sperringen van de gemeenschap met de inwoners afzonderen, en al de

straten die op de wallen uitkwamen door barricaden sluiten. Door

krachtdadige maatregelen werd gedurende de geheele maand September

de onrustige bevolking van Namen in bedwang gehouden. Doch wat

de Generaal niet vermocht te bedwingen, was de geest zijner troepen,

die bijna allen bestonden uit Zuid-Nederlanders. Nogtans krachtige

dagorders werden er uitgevaardigd, alle middelen werden er aangewend

om de trouw en een welgezinde gemoedsstemming bij officieren en sol

daten te onderhouden. Zoolang er uitzicht bestond dat de legermacht

die onder Prins Frederik en Cort-Heyligers uit het Noorden was aan

gerukt den opstand te Brussel en te Luik zou dempen, was er wel is

waar bij de Walen wrevel te bespeuren en ingenomenheid met de op

roerigheden der Luikenaars, maar schenen de Luxemburgers en Vlamin

gen in die stemming niet te deelen. Doch het bericht van den strijd

te Brussel kwam het lot beslissen der belangrijke vesting. In den avond

van den 30sten September verlieten geheele sectiën en pelotons van de

Twaalfde Afdeeling gewapend hare kazerne; bij de artillerie en de Acht

tiende Afdeeling werden mede onrustige bewegingen waargenomen, en

al de bevelhebbers van troepen kwamen aan den opperbevelhebber ver

klaren, dat zij op hunne manschappen niet meer konden rekenen. In

2) Zie blz. 264 aant. 1), en over Van Geens bedrijven in Indië Weitzel de Oorlog

op Java van 1825-1830. (Breda 1852).
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den raad van verdediging, terstond bij een geroepen, werd besloten,

dat aan de lotelingen, die van het vorlof opgekomen zich weerspannig

mochten betoonen, de vrijheid zou gegeven worden om naar hunne

haardsteden terug te keeren; de hoofdofficieren, ter uitvoering van dit

besluit 's nachts zich in de kazerne bevindende, werden reeds met den

dood bedreigd, en op een hunner uit den hoop der oproerige soldaten

een schot gelost; met het aanbreken van den morgen werden meer dan

1000 onwillige soldaten buiten de stad geleid. Doch de onruststokers in

de stad bespeurden spoedig, dat zij van de bezetting weinig meer te vreezen

hadden. Onverhoeds kwamen er gewapende volkshoopen te voorschijn.

Een daarvan, aangevoerd door een heelmeester, trekt aan op de hoofd

wacht bij 't stadhuis en eischt, dat de soldaten hunne wapenen zullen

overgeven. Een sergeant, die met een peloton vooruit staat, roept den

bevelvoerenden Kapitein toe, of hij zal doen losbranden: de Kapitein

is een Waal. Toen doet de sergeant op eigen gezag vuur geven, en de

wacht, verlaten door haren ontrouwen bevelvoerder, trekt al vechtende,

nu ook beschoten uit de huizen, niet zonder verlies aan manschappen,

over de Sambre naar het kasteel in veiligheid. Doch van nu aan ver

menigvuldigden de aanvallen des volks op alle punten der stad, en

Van Geen achtte het raadzaam voor een wijl de stad te ontruimen en

de geheele bezetting in het kasteel samen te trekken. De barricaden,

die hij had doen opwerpen, verhinderden de muitelingen van spoedig

door te dringen naar de wallen; een der poorten werd dapper verde

digd door den Kapitein J. J. Muller, die een wond aan de hand be

kwam; aan een andere poort handhaafde de Luitenant H. F. C. Stass

met groote standvastigheid een geruimen tijd zijn wachtpost, en in den

avond werd de ontruiming der stad geregeld volbracht, maar ten koste

van vele menschenlevens. Bij het inrukken in het kasteel ontliepen

weder vele soldaten in de duisternis, en den volgenden dag toonden

de Vlamingen, wier getal ruim 1300 bedroeg, zich geneigd om het

voorbeeld der Walen te volgen. Sedert veertien dagen was Van Geen

van alle gemeenschap met het leger en de regeering afgesloten. De tot

hem gekomen tijding, dat Cort-Heyligers tot Bossut voortgerukt, toen

weder noordwaarts getrokken was, deed zijne laatste hoop verdwijnen

op de ondersteuning van twee bataljons Hollandsche soldaten, om welke

hij reeds in de eerste dagen van September met aandrang verzocht had,

en het was in deze omstandigheden, dat hij in den namiddag van den

2den October het oor leende aan de voorstellen eener bezending van

het stadsbestuur, die hem kwam verzoeken maatregelen te beramen

om verdere bloedstorting voor te komen. De voorwaarden eener capi
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tulatie werden aan het oordeel van den raad van verdediging onder

worpen, en Van Geen deed bovendien twee officieren van elk wapen

voor zich komen en legde hun de vraag voor of zij een middel wisten

om de verdediging van den hun toevertrouwden post langer te rekken. Aller

gevoelen was eenstemmig. Terwijl de geslotene overeenkomst op de

goedkeuring van het voorloopig bewind te Brussel wachtte, verspreidde

zich een tijding dat ook de Vlaanderens in opstand waren, en de Vla

mingen, officieren, onderofficieren en soldaten, verdwenen bij zwermen.

De Luxemburgers volgden. In den morgen van den 5den October trok

Van Geen aan 't hoofd zijn er versmoltene krijgsmacht het kasteel van

Namen uit met al de teekenen van een eervollen aftocht: 66 officieren

met 180 onderofficieren en soldaten maakten het trouw gebleven over

schot uit eener bezetting die 4000 man sterk was geweest. Acht aan

zienlijke burgers, aldus had Van Geen bedongen, vergezelden hem als

commissarissen van het regeeringsbestuur der stad Namen, om ter hunner

verantwoording te zorgen voor de veiligheid, de voeding en de nachte

lijke inlegering der aftrekkende kolonne. Zij hebben zich van die taak

getrouw gekweten. Eerst brachten zij Van Geen terug van zijn voor

nemen om door Leuven te trekken, wetende hoe toomeloos de harts

tochten blaakten in de stad, waar nog drie weken later, uit wraakzucht

van het gemeen, de Majoor Gaillard vermoord is onder de afgrijselijkste

martelingen. 1) Toen vervolgens de kleine troep nachtverblijf hield te

Leefdael, werden de soldaten, terwijl zij in de schuren van het kasteel

te slapen lagen, door eenige honderden vrijbuiters van een Fransch

legioen, zoo 't heette, overvallen en geplunderd: door de tusschenkomst

der commissarissen werden ergere tooneelen voorgekomen. In den voor

middag van den 7den October bereikte Van Geen met het overschot

der bezetting van Namen de Nederlandsche voorposten te Campen

hout.

Op het tijdstip waarop Van Geen Namen verliet, het hoofdkwartier

van zijn territoriaal opperbevelhebberschap, waren reeds al de plaatsen

die daartoe behoorden, in de macht der opstandelingen.

Te Charleroi, waar de bezetting in de bovenstad door wel-aangelegde

1) Gaillard was een Zuid-Nederlander en Plaatselijk Kommandant. Hij had den lsten

September aan de leiders van den opstand onder eede verklaard, dat de soldaten niet

van scherpe patronen voorzien waren, gelijk de waarheid was. Doch toen den volgenden

dag het voornemen van het volk om het bataljon te ontwapenen bij de officieren bekend

werd, hadden dezen uit het kruitmagazijn scherpe patronen in hunne zakken en tsjako's

medegenomen. Het volk denkende dat het bataljon de wapens zou neerleggen, vond zich

deerlijk teleurgesteld (zie hiervoor bl. 474) en weet dit aan verraad van Gaillard. De

onschuldige onderging den 2den November den marteldood en Juste schrijft T. II, p. 55 :

- l'assassinat de l'infortuné Gaillard par la populace de Louvain, le 2 Novembre, ſut

le seul crime qui ait souillé la révolution belge.”
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beveiligingswerken tegen overrompeling en geweld gedekt, 1) maar in

gesloten was door de krachtvolle bevolking der omstreken, sloot op

dienzelfden 5den October de Plaatselijke-Bevelhebber Majoor Eckhardt

een overeenkomst met een Kapitein, gemachtigde van een hoofd-officier

die reeds in Henegouwen bevel voerde uit naam van het voorloopig

Belgisch bestuur. Volgens die overeenkomst werd den volgenden dag

de vesting met al haar oorlogsmaterieel overgegeven aan de nieuwe

regeering van België. 2)

Nog voor dat Mons gevallen was op de wijze als boven verhaald is,

zegevierde het oproer te Ath. Dáár had de burgerij reeds op den 14den

September in een oploop hare krachten leeren kennen tegenover de

toegeeflijkheid van den Hollandschen Majoor die er het plaatselijk be

vel voerde, en na dien tijd waren er in 't geheim opruiende procla

matiën en wapenen in de stad gebracht. De bezetting – een bataljon

van de Vierde Afdeeling en een compagnie artilleristen – was reeds

rijp ten afval, toen de Kolonel Knotzer, als opperbevelhebber derwaarts

gezonden, bij het aanbreken van den 27sten September in de vesting

aankwam. Zijne komst was terstond het sein tot een beslissend oproer.

Geene dagorder, geene aanspraken aan officieren en soldaten konden

meer baten. Een der Kapiteins reikte den nieuwen opperbevelhebber

voor het front zijn er compagnie een schriftelijke verklaring toe, waarin

hij te kennen gaf niet meer tegen zijne landgenooten te willen dienen,

en de overige officieren die Zuid-Nederlanders waren, toonden door

hunne houding minder onbeschaamdheid maar denzelfden onwil; de

onderofficieren vlamden reeds op den officiers-rang in het Belgische

leger hun toegezegd de soldaten verbroederden zich met de muitende

ingezetenen en gaven hunne wapenen over aan de burgerwacht, en een

menigte volks stormde van twee zijden de kazerne binnen waar de

opperbevelhebber zijn hoofdkwartier had gevestigd. Daar ingesloten,

alleen met zijn Adjudant, in een klein vertrek, had Knotzer geen andere

keus dan den dood te ontvangen van de hand van muiters of zich te

1) Zie boven bladz. 429 en volgg. Ingenieurs te Charleroi waren de Majoor Th. Ja

cob Marius van der Wijck en de Tweede Luitenant P. J. de Waal.

2) De capitulatie was geteekend door den Majoor Eckhardt en den Kapitein Grendel

gemachtigde van den Luitenant-Kolonel Buse, die Kommandant was van Henegouwen

en van de vesting Mons, waar hij kort te voren Adjudant geweest was van den Gene

raal Duvivier. Behalve de overgaaf van het materieel was daarin bepaald, dat de Bel

gische officieren die het voorloopig bewind niet wilden erkennen, als krijgsgevangenen

zouden beschouwd worden. De Hollandsche soldaten moesten hunne geweren in het

arsenaal afgeven, doch de onderofficieren behielden hunne sabels, en het garnizoen werd

aangemerkt als te zijn uitgetrokken ,avec tous les honneurs de la guerre comme s'ils

avaient conservé leurs armes.” De veilige terugtocht van officieren, onderofficieren en

soldaten naar Holland werd namens het Belgisch bewind gewaarborgd.
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laten geleiden naar de gevangenis. De artillerie-Kapiten Sierevelt, die

zich met eenige artilleristen in het arsenaal bevond, rondom 't welk

het volk begonnen was barricaden op te werpen, scheen aanstalte te

maken om zich daar te weer te stellen: men dwong Knotzer in de

gevangenis een order af, waarbij Sierevelt gelast werd het arsenaal te

verlaten 1) – en zoo ontviel de vesting Ath met al de oorlogsbehoeften

die zij bevatte aan de regeering van het Koninkrijk der Nederlanden.

Te Doornik 2) stonden in de dagen van het oproer achtervolgens

twee Zuid-Nederlanders aan het hoofd der bezetting. De Generaal-Ma

joor baron de Wautier was den 11den September in de vesting ge

komen om er het opperbevel te voeren ter vervanging van den plaat

selijken bevelhebber Dejardin. Daags te voren had het regiment blauwe

huzaren no. 6, aldaar in garnizoen, onverwacht uit het hoofdkwartier

van Prins Frederik last gekregen, zich onverwijld naar Oudenaarden,

en van daar naar Aalst te begeven. De Kolonel Dejardin had toen

verklaard door de toenemende gisting onder de burgerij buiten staat

te zijn de tot dat vertrek vereischte transportmiddelen te verschaffen

en zelfs te vreezen dat de aftocht van troepen, vermoedelijk bestemd

om de Brusselaars te gaan bestrijden, door het volk niet zou worden

toegelaten, en de Kolonel Van Balveren had met veel vastberadenheid

de drie escadrons onverwijld doen opzitten en als tot een militaire

wandeling doen uitrukken, met achterlating van den standaard van het

regiment, de geldkist, administratieboeken, bagages en detachementen met

6 officieren, onder de bevelen van den Luitenant-Kolonel Louis Robert

de Guaita, om voor het behoud van het achtergeblevene te zorgen. 3) Toen

den volgenden dag Generaal Wautier te Doornik kwam, had hij zijne be

trekking aanvaard met een aanspraak aan de officieren en onderofficieren,

waarin hij de plechtige verklaring op zijn woord van eer aflegde, dat zoo

zich de burgers mochten vermeten de rust te verstoren, hij uit het kasteel

met eigen hand het eerste schot op de stad zou doen losbranden, en

inderdaad had hij de wapening der citadel doen voortzetten en voltooien.

Maar de zegepraal van het oproer te Brussel bracht bij Wautier een ver

andering van denkwijze en bij de burgerij een uitbarsting van nationaal

eergevoel te weeg. Op den 27sten September des morgens te tien uur

werden de wachten aan de poorten der stad overrompeld. Zij lieten

zich alle ontwapenen, behalve aan de poort waar de Tweede Luitenant

1) Meer bijzonderheden uit een mededeeling van den Luitenant Bosch, geeft Van

Kampens Gedenkboek, bl. 629.

2) Zie bl. 430.

3) Van Tuyll De Lichtblauwe huzaren van Willem Boreel, bl. 61 en volgg.
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Eberhart het bevel voerde: na zijn post kloekmoedig, maar vruchteloos,

verdedigd te hebben, trok deze officier met zijne getrouwen naar de

citadel terug. Vervolgens werden de gebouwen waarin troepen gehuis

vest waren door het volk aangevallen. In de kazerne genaamd St. Jean

verdedigde zich de Majoor Kerst met zijn bataljon totdat de soldaten

al hunne patronen hadden verschoten. Ook de huzaren, bij het vertrek

van het regiment op den 10den achtergebleven, weerden manmoedig

de aanvallen af en de Luitenant Louis Papejans bekwam daarbij een

kogelwond. De opperbevelhebber kreeg daarvan kennis, en hij zond

noch versterking noch munitie. Uit de citadel kon gezien worden al

wat er gebeurde, en geen schot werd er gedaan om de muitelingen

uiteen te drijven. De soldaten toen, ziende hoe het oproer de overhand

kreeg, braken de deuren der kazerne van binnen open en mengden zich

onder het volk, en Kerst baande zich met 80 getrouwen een doortocht

naar den bedekten weg van het kasteel. Een samenkomst van leden van

het stadsbestuur met Wautier volgde; er kwamen gecommitteerden

van het voorloopig bewind uit Brussel, en toen op den 1sten October

aan de nog overgeblevenen van het garnizoen een capitulatie, zoo 't

heette, was voorgelezen, werd terstond de banier van Belgie's onaf

hankelijkheid geheschen op het kasteel dezer nieuw-versterkte grens

vesting.

Te Dinant was alleen de citadel, op een steile rots aan de Maas ge

bouwd, door troepen bezet. Een compagnie van de Twaalfde Afdeeling

- Walen en Luxemburgers – en een klein aantal artilleristen maakten

- de bezetting uit. De Majoor De Venne voerde er het opperbevel, en

had, om de burgerij zoo hij meende tevreden te stellen, reeds op den

29sten Augustus alle wachtposten in de stad overgegeven aan de schut

terij en een burgerwacht. 1) De leeftocht werd door aannemers uit de

stad geleverd, en op den 30sten September moest het kasteel op nieuw

voor eenige dagen daarvan voorzien worden. Doch dien dag barstte

in de stad het oproer los, en in den namiddag vervulden gewapende

volkshoopen al de toegangen tot het kasteel. Er volgden onderhande

lingen; een officier naar Namen gezonden om bevelen te vragen werd

teruggewezen; in den nacht meldden zich, onder geleide van drie leden

van het stadsbestuur twee afgevaardigden uit Brussel aan, overbren

gende een bevelschrift waarin de bezetting van Dinant gelast werd

binnen 24 uren zich te onderwerpen aan het voorloopig bewind van

België, wilde zij zich niet voor altijd de gelegenheid zien afgesneden

1) Vergelijk bladz. 428.
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om in het Belgische leger te worden opgenomen, en op den 1sten

October werd door al de aanwezige officieren eene capitulatie geteekend:

die daaronder Noord-Nederlanders waren keerden terug naar hun va

derland: De Venne ging over in het Belgische leger. 1)

Meer zuidelijk dan Charleroi en Dinant ligt de kleine vesting Phi

lipstad. Om de zwakheid der weinig betrouwbare bezetting aldaar te

vergoeden door de leiding van een bekwaam opperbevelhebber, had

Van Geen in de laatste dagen van Augustus den Kolonel Van Teylin

gen derwaarts gezonden. Het gelukte dezen de rust te handhaven en

de vorming eener burgerwacht te verhinderen totdat het bekend werd dat

er te Brussel tegen 's Konings troepen gevochten werd. Toen trok, op

den 28sten September, een bende gewapende burgers uit om Brussel

te hulp te snellen, en op den 30sten brak er een gruwzaam soldaten

oproer los. Kanonniers met uitgetogen sabels rukten dien dag, onder

't geroep » Vive les Belges” op het arsenaal aan, en de wacht aldaar,

gelast om vuur te geven, schoot hare geweren in de lucht af. Van

Teylingen deed daarop de bezetting op het marktplein bijeen komen

en de geweren met scherp laden. De oproerige kanonniers begaven

zich ook derwaarts en richtten twee kanonnen, die zij uit het tuighuis

gehaald en met kartetsen geladen hadden, tegen de soldaten die daar

geschaard stonden. De toestroomende volksmenigte dringt op, en tiert

en raast, en Van Teylingen vindt zich gedrongen het bevelwoord » vuur”

te doen hooren. Doch – de geweren worden in de lucht afgeschoten,

de kreten der soldaten stemmen in met het gejuich van burgers en

kanonniers; die van de officieren Noord-Nederlanders zijn, aangevallen

en mishandeld door hunne eigene manschap, ontkomen met moeite aan

de woede der soldaten. De Kapitein Van der Poel, door kolven van

geweren aan 't hoofd gekwetst, zou den doodsteek niet ontgaan zijn,

zoo de moedbetooning zijner gade den woesten aanvaller niet had doen

terugdeinzen. Den Kapitein Van Steenhardt wordt het been door een

steenworp verbrijzeld. Van Teylingen, te paard gezeten, tracht de orde

te herstellen, ontziet geen gevaar en stelt zich dapper te weer tegen

wie hem pogen aan te grijpen; door den slag van een geweerkolf be

dwelmd en door een diepen bajonetsteek getroffen, heeft hij aan een

Franschman, die hem uit het gedrang voert, het behoud van zijn leven

te danken. 2) Gevangenschap werd het deel der eedgetrouwen: de on

1) De officieren die de capitulatic geteekend hebben, waren de Majoors De Venne

en Spangenberg, de Kapitein Bernier, de Luitenants Schultz, Tack, Van Zutphen, Hultman

en de magazijnmeester Verger. Van dezen is behalve De Venne ook Tack overgegaan in

het Belgische leger: Bernier zich daartoe niet genegen verklarende werd gevangen gehouden.

2) Het was een op pensioen gesteld. Tweede Luitenant der cavallerie met name la Gonne.
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trouwen werden opgenomen in de samenvloeiing van strijdkrachten waar

uit een Belgisch leger stond geboren te worden.

In het Groot-Hertogdom Luxemburg had reeds de eerste tijding der

onlusten te Brussel een groote gisting te weeg gebracht. Doch de hoofd

stad stond, als vesting van den Duitschen Bond, onder het opperbevel

van den Generaal-Majoor Du Moulin, en deze deed terstond de bezet

ting versterken, en kondigde aan, dat hij bij het eerste geweerschot

't welk op het grondgebied der vesting zou gelost worden, de stad in

staat-van-beleg zou verklaren. In het geheele Groot-Hertogdom waren

slechts twee plaatsen door Nederlandsche garnizoenen bezet, Arlon en

Bouillon, elk door een zwak reserve-bataljon, het een van de Twaalfde

het andere van de Achttiende Afdeeling. Het was den Majoor Boelen,

wiens bataljon niet meer dan 160 hoofden kon monsteren, te Arlon gelukt

de burgerij in ontzag te houden, totdat op den 26sten September post

wagens met Brabantsche vlaggen getooid, de tijding brachten van den

strijd te Brussel. Toen werden de troepen uitgejouwd, gescholden en

met steenen geworpen. De Generaal-Majoor Wilhelm Frederik Von Goe

decke, die zich als Commissaris des Konings en provinciaal-bevelhebber

te Luxemburg bevond, begrijpende dat het garnizoen van Arlon niet

in staat was op den duur weerstand te bieden aan de onrustige be

wegingen der woeste menigte waardoor het omgeven was, zond aan

Boelen bevel om zich met zijn bataljon naar Bouillon te begeven, waar

het ook te vreezen was dat een enkel zwak bataljon alleen zich niet

zou kunnen staande houden. Den 30sten September werd de marsch

aangevangen. Een dertigtal ruiters van het wapen der maréchaussée

zich buiten Arlon bevindend zou den marsch dekken, maar keerde,

tot aan het dorp Heinsch gekomen, terug. Gekomen op een uur afstand

van Neufchateau, waar men nachtverblijf zou houden, zond Boelen een

Tweeden Luitenant, met name Timmermans, vooruit naar de stad. In

den nacht voor den uitmarsch uit Arlon, was hem door een verkleeden

marechaussé een brief gebracht van den fungeerenden burgemeester

van Neufchateau, waarin deze zijne vrees te kennen gaf, dat de inwo

ners het binnentrekken van troepen in hun stadje niet zouden toelaten.

De Majoor had door denzelfden bode geantwoord, dat de inwoners zich

niet behoefden ongerust te maken, want dat zijn bataljon geheel bestond

uit Luxemburgers, allen ordentelijke en goed gedisciplineerde manschap

pen. De zending van Luitenant Timmermans moest nu dienen, om zeker

heid te erlangen van den invloed dien dit antwoord op de bevolking

gehad had. Timmermans kwam terug met het bericht, dat de burgerij

met den besten geest bezield was, en Boelen, in het dorp l'Eglise van
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een offiicier der marechaussée die aldaar zijn standplaats had, de bevesti

ging hebbende ontvangen van het bericht door Timmermans aangebracht,

begreep nu gerust de stad te kunnen binnentrekken. Doch toen de

soldaten zich 's nachts in hunne onderscheidene kwartieren hadden ter

ruste gelegd, werden zij ontwapend en de officieren op hunne legerste

den overvallen en gevangen genomen. De Zuid-Nederlanders, 200 in

getal, werden vrijgelaten. De Noord-Nederlanders onder gewapend ge

leide gevankelijk naar St. Hubert gevoerd. 1) Op de tijding van het

gebeurde te Neufchateau, geraakte de bevolking van Bouillon in opstand.

Het bataljon aldaar in bezetting telde niet meer dan 210 strijdbare

mannen, allen Walen, met uitzondering van elf Zwitsers. De Majoor

De la Haye, onder wiens bevelen het stond, oordeelde op den 2den

October toen in den morgen de Brabantsche vlag op den toren was

geheschen en de soldaten onverholen het oor leenden aan de inblazin

gen van onruststokers, zich met het geheele bataljon op het kasteel te

moeten vestigen. Doch voor de poort dezer op een rots gelegene sterkte

gekomen, weigerden de soldaten daar binnen te trekken. Met moeite

verkregen de officieren, dat ongeveer 100 hen volgden. Maar ook dezen

werden in den nacht oproerig, zoodat de bevelhebber door de trouw

der elf Zwitsers alleen tegen mishandelingen beveiligd werd. Den vol

genden morgen ontliepen al de Waalsche soldaten, en toen de burger

wacht zich voor het kasteel vertoonde om zich daarvan meester te

maken, sloot De la Haye een overeenkomst met het stadsbestuur, vol

gens welke de vestingwerken en rijks eigendommen, benevens de wei

nige overgeblevene officieren en soldaten onder de bescherming gesteld

werden van de burgerlijke overheid, van de burgerwacht en van de

ingezetenen der stad. 2)

In de beide Vlaanderens inzonderheid vielen de tijdingen van den

strijd tegen 's Konings troepen te Brussel als kolen vuur op brandstof

fen. 3) Tot op dat tijdstip was er in weerwil van gisting en spanning

op het platteland en in plaatsen waar geen troepen waren, het gezag

des Konings gehandhaafd: maar Brugge ging in afval de Vlaamsche

steden voor. In die stad, omdat zij de hoofdplaats was van West

Vlaanderen, had de Generaal-Majoor Ch. baron Goethals als provinci

aal bevelhebber zijn hoofdkwartier. Doch toen een oproer, in den avond

1) Drie officieren ontkwamen en daaronder de Luitenant-kwartiermeester Koster: deze

vervolgd en nagespoord door lieden te paard, die wisten dat hij geld bij zich droeg,

bracht, eerlijk en trouw, de kas van het bataljon met zijne verantwoording aan den

Generaal Von Goedecke.

2) De eenige aanwezige beambte der genie, J. J. Hannay verklaarde op zijn post te

willen blijven en de hem toevertrouwde archieven onder zijne bewaring te willen houden.

3) Bladz. 430.



II. HET OPROER. 497

van den 25sten September begonnen en niet met kracht beteugeld, in

den daarop gevolgden nacht het leven der officieren scheen in gevaar

te brengen, gaf Goethals de stad prijs aan de opstandelingen en trok

hij den 27sten met de drie bataljons die de bezetting van Brugge uit

maakten, van daar naar Ostende. De regeering van Koning Willem

prees dezen maatregel en oordeelde die gewichtige zee-vesting door vier

bataljons tellende 1800 man met eenige artillerie en de trouw van

baron Goethals genoeg beveiligd. Kortstondig was hare begoocheling.

Ook te Ostende holden volkshoopen van stadsgepeupel en arbeiders aan

de vestingwerken langs de straten. De Generaal-Majoor Schepern had

reeds twee dagen met goed gevolg tegen hen gekampt, toen de bezet

ting van Brugge te Ostende binnenrukte. Doch op den 29sten weiger

den de soldaten naar de bevelen hunner officieren te luisteren en het

geroep » weg met de Hollanders” bewoog Goethals om Schepern, zes

andere hoofd-officieren, 27 officieren en 47 onderofficieren te gelasten

zich veiligheidshalve in te schepen naar Vlissingen. Hij gaf hiervan

aan de burgerij kennis door een proclamatie waarin hij berichtte, dat

vermits de tegenwoordigheid van Hollanders de eenige oorzaak was der

gepleegde ongeregeldheden, hij hen verwijderd had: » Gijlieden zijt nu –

dus luidde het - onder het gezag van Belgen alleen.” Van toen af

kon de revolutie ongestoord wortel schieten en de Brabantsche vlag

vrij wapperen te Brugge en te Ostende. Goethals had in dezelfde pro

clamatie zijne hoop te kennen gegeven dat men niet verlangen zou » dat

oude militairen, die altijd aan de eer getrouw zijn geweest, nu hunnen

eed met voeten zouden trappen;” – maar toen weinige dagen daarna

het voorloopig bewind te Brussel verklaarde alle Belgische officieren

te beschouwen als ontslagen van den eed door hen aan Koning Willem

gedaan, waren de eerste Generaal-Majoors die door deze verklaring zich

lieten verlokken om den rang van Luitenant-Generaal bij het ontluikende

leger van België aan te nemen – Daine, De Wautier en Goethals.

De 30ste September was de dag waarop in Vlaanderen de oproer

vlammen overal uitsloegen. Te Nieuwpoort zag de plaatselijke bevel

hebber, de Majoor Theodoor Maurits Guillaume van Rappard, zich toen

van al zijne Belgische manschap verlaten: een zestigtal oude soldaten,

op zijn bevel ontwapend, werd door drie officieren naar Vlissingen ge

leid. Te Meenen werd wel op dien dag een volksoploop door den Ko

lonel Boelaart van Tuyl met zijn bataljon van de Zesde Afdeeling uiteen

gedreven en een Brabantsch vaandel van papier dat er werd rondge

dragen verscheurd, maar begonnen de soldaten, – allen Vlamingen,

gelijk mede die van een bataljon der Zestiende Afdeeling, gekommandeerd

III. N. H. T. L. 32
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door Majoor J. W. Weyland - aangespoord door de ingezetenen, daags

daaraan bij talrijke hoopen de stad te verlaten waartoe hun verlof werd

gegeven, mits zij wapenen en goederen inleverden, door den Kolonel

Moltzberger, bevelvoerende over de Zesde Afdeeling, een Westfalinger,

die daarna in Belgische dienst is overgegaan. De artilleristen volgden

en er doolden op het middaguur alleen eenige officieren en onderofficieren

door de verlatene kazernen. De kolonel die met het plaatselijk bevel

hebberschap bekleed was, de Zuid-Nederlandsche baron van Rode de

Schellenbrouck, deed toen door burgers de wapenen die de soldaten

hadden achtergelaten, weghalen, de posten in de stad door een burger

wacht bezetten, en zich op grond van zijn oppergezag in de vesting de

sleutels van alle tuighuizen, kruitmagazijnen en bergplaatsen geven: 1)

hij heeft kort daarna zijn dienst aangeboden aan het voorloopig bewind

te Brussel. Op denzelfden dag als te Meenen verliep het garnizoen van

Yperen. Noch de toespraken van den opperbevelhebber George, 2) noch

het edele voorbeeld eener standvastige getrouwheid aan plicht en eer door

een Zuid-Nederlander den Luitenant-Kolonel L. de Stuers gegeven, 3)

bewogen de gemoederen, en grendels noch ijzeren hekken weerhielden de

weerspannigen, die de Nederlandsche regeering als opgeheven van hun va

derland, en hunne dienstplichtigheid als daardoor geëindigd beschouwden.

Doch de hoofdzetel van het militair gezag in de beide Vlaanderens

was Gend, waar de Luitenant-Generaal De Ghigny het bevel voerde

in het Derde Groot-Militair-Kommando waartoe de beide provinciën

behoorden. In den avond van den 28sten September waren aldaar

1) Het materieel der artillerie was onder het beheer van den Majoor Brouerius van

Nidek; een compagnie artillerie onder de bevelen van den Kapitein Van der Horn. De

eerst-aanwezende Ingenieur, nadat de Kapitein Goblet zich verwijderd had, was de Tweede

Kapitein Johannes Gerrit Willem Merkes van Gendt. Van het gebeurde te Meenen in

de 3 laatste dagen van September en op den 1sten October is door de officieren van

het garnizoen opgemaakt een Proces-Verbaal inhoudende het voorgevallene in de vesting

Meenen, en geplaatst in Milit. Spect., 3de serie D. III (1858) bl. 282.

2) Zie bladz. 448.

3) De Stuers was Kommandant van de Zestiende Afdeeling. Nadat hij naamlooze

brieven en toezegging van hoogere betrekking met versmading had afgewezen, en terwijl

hij, na het vertrek van George, met niet meer dan 40 onderofficieren en soldaten, 's Rijks

eigendommen niet zonder levensgevaar tegen plunderzieke volkshoopen beveiligde, had

er de volgende briefwisseling plaats: ,,Le Gouvernement Provisoire de la Belgique,

Comité Central. Le Lieutenant-Colonel De Stuers est maintenu dans ses fonctions. Il

s'occupera immédiatement de la réorganisation de sa division. Bruxelles 3 Oct. 1830.

(Union force.) De Potter, C. Felix de Merode, Ch. Rogier, Sylvain van de Weyer.”

(Par ordonnance Van der Linde) Antwoord: ,,à M. Ernest Grégoire Commissaire du

Gouvernement provisoire. Lié par serment et obligé par honneur à ne point agir contre

le Souverain à qui je l'ai prêté, j'ai l'honneur de vous renvoyer ha nomination que

vous m'avez rémise au nom du Gouvernement provisoire. Je ne puis par la même raison

remplir les ordres qu'il vous a chargé de me transmettre pour la réorganisation de la

16me division d'infanterie. Ypres le 5 Octobre 1830. Le Lieut-Colonel Chef de la 16me

division d'infanterie L. De Stuers, officier de la Légion d'Honneur, Chevalier de St. Louis.”
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de eerste ongeregeldheden begonnen, die den volgenden dag herhaald

wel is waar door het garnizoen onderdrukt waren, maar die een zoo

ernstig voorkomen hadden, dat Ghigny zich verplicht oordeelde de stad

in staat-van-beleg te verklaren. Voordat hij echter hiertoe overging,

hield hij op den 30sten een raadpleging met den burgerlijken. Gouver

neur van Oost-Vlaanderen Hendrik Jacob baron van Doorn van West

Capelle, den militairen bevelhebber in dat gewest den Generaal-Majoor

G. A. J. baron van Oldenneel, den Burgemeester van Gend Jonkheer

Josephus Joännes van Crombrugghe en den plaatselijken bevelhebber

Kolonel Andreas Jan Jacob baron des Tombe. 1) Allen oordeelden het

raadzamer, nu de opstand ook in Vlaanderen zoo groote vorderingen

maakte, dat de stad door de troepen ontruimd en de geheele kracht

der bezetting in de nieuw gebouwde citadel – een meesterstuk van

versterkingskunst – 2) voor de dienst des Konings bewaard wierd.

Ten gevolge van deze overlegging betrok de bezetting, bestaande uit

1 bataljon van 610 man van de Vijfde Afdeeling, 3 van de Zeventiende

te zamen 1920 man, bijna allen Zuid-Nederlanders, en 110 artilleristen

te middernacht na den 1sten October het kasteel van Gend. Het regi

ment huzaren no. 6 uit Aalst gekomen, waarvoor aldaar geen plaats

was, begaf zich over St. Nicolaas naar Antwerpen. Het opperbevelheb

berschap in het kasteel voerde Des Tombe. Bij de troepen die met hem

daarbinnen waren getrokken, voegde zich in den volgenden nacht de

Luitenant-Kolonel Kenor met een zestigtal huzaren en even zoovele

onderofficieren en soldaten van de Zeventiende Afdeeling, door het be

leid van dien hoofdofficier uit Oudenaarde gered, waar al de overige

manschap van het garnizoen de wapens had weggeworpen. Doch daar

entegen versmolt de bezetting dagelijks door het wegloopen van hon

derden Vlamingen. 3) In de stad verkreeg de revolutie na weinige

dagen de overhand door de komst van den Franschen Burggraaf de

Pontécoulant, dien het voorloopig bewind te Brussel met Fransche en

Belgische vrijwilligers naar Vlaanderen had gezonden ter beschikking

van den tot Luitenant-Generaal bevorderden Generaal-Majoor Duvivier,

die, weinige dagen vroeger Provinciaal bevelhebber van Henegouwen te

J) De Generaal-Majoor Bernhard Hertog van Saksen-Weimar, bevel voerende over de

Tweede divisie infanterie, was juist van daar geroepen naar het leger van Prins Frederik.

Zie bladz. 472.

2) In het Parijsche Journal des Sciences Militaires (Maart 1841) wordt zij genoemd

un chef d'oeuvre d'art. Een beschrijving dezer sterkte, geschreven door den Nederland

schen ingenieur, onder wiens opzicht zij gebouwd is, den Luitenant-Kolonel C. F. Gey

van Pittius, is te vinden in den Militairen Spectator, D. XI, no. 1.

8) Op den 4den October waren er nog aanwezig in 't geheel 2215 hoofden.
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Mons in dienst van Koning Willem, thans militair Gouverneur van de

twee Vlaanderens was in dienst van De Potter en zijne medestanders.

De gemeenschap van het kasteel met de stad waaruit de troepen van

leeftocht moesten voorzien worden, werd daarop geheel afgesneden, en

toen het zoogenoemde Belgisch-Parijsch legioen met een aanval dreigde,

kreeg Des Tombe door de eenstemmige verklaring van al zijne officieren

de zekerheid, dat, met uitzondering van het bataljon der Vijfde Afdee

ling uit Noord-Nederlanders bestaande, al de manschap niet alleen wei

gerde eenigen weerstand te bieden zoo het kasteel, gelijk ieder oogen

blik verwacht werd, uit de stad wierd aangevallen, maar ook niet toe

laten zou dat er een enkel schot tegen eenigen zoodanigen aanvaller

gedaan wierd. Deze weerspannigheid strekte zich ook tot de kanonniers

uit en al de geschutskracht der citadel, deels in bastions, ravelijnen

en kanonkelders in batterij gebracht, deels bovendien in voorraad, werd

daardoor geheel onbruikbaar. Men had alzoo bij den eersten aanval uit

de stad een soldaten-oproer te voorzien, en daarenboven legden de

kwaadwilligen het er op toe om den bevelhebber tot de overgaaf te

dwingen, door 's nachts de welputten onbruikbaar te maken ten einde

het gebrek aan levensbehoeften nog te verhoogen. Het was dus ook

onmogelijk den wensch te verwezenlijken, die bij Des Tombe was gere

zen, om zich met het garnizoen door de blokkade heen te slaan naar

de naastbij gelegerde troepen in de omstreken van Antwerpen: het zou

bovendien een roekeloos waagstuk geweest zijn, vermits het nieuwe

kasteel gelegen is aan den straatweg naar Kortrijk en Oudenaarde, en

men alzoo door de geheele stad heen zich met geweld een doortocht

zou hebben moeten banen. In dezen machtelozen toestand besloot de

raad van verdediging 1) eenstemmig tot het aanknoopen van onderhan

delingen met het opperhoofd der vijandige macht, waardoor 's Konings troe

pen waren ingesloten. In den namiddag van den 17den October werd door

den Luitenant-Kolonel Kenor en den Majoor De Haan, als gemachtigden

van Des Tombe, met Pontécoulant uit naam van Duvivier, een overeen

komst gesloten, waarbij bedongen werd dat de Belgische troepen in het

kasteel zouden blijven met uitzondering van de officieren die verlangen

mochten mede daaruit te trekken: het kasteel zou worden overgegeven

aan den Luitenant-Kolonel IJsebrand de Lendonck, een Zuid-Nederlander

maar die zitting had in den raad van verdediging als hoofdofficier van

den staf in het Derde Groot-Kommando; eerst na verloop van acht dagen

1) De raad was aldus samengesteld: Kolonel Des Tombe opperbevelhebber, Luitenant

Kolonel Groenia onderbevelhebber, Kolonel Bagelaar (17de afd), Kapitein Langerack

(5de Afd.), Kapitein Kuypers (artillerie), Kapitein Delfosse (huzaren), Majoor Gey, (genie),

Luitenant-Kolonel IJsebrand de Lendonck (staf).
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zou een der posten van het kasteel door de troepen van het voorloopig

Belgisch bewind worden bezet, en wanneer, wederom na een verloop van

acht dagen, de gebeurtenissen geene wending namen gunstig voor de regee

ring van Koning Willem, eerst dan zou het kasteel geacht worden aan

de nieuwe regeering van België te zijn overgegaan; Des Tombe en al de

officieren die verlangden hem te volgen, zouden aan 't hoofd der Noord

Nederlandsche manschap uittrekken met krijgseer, en vier veldstukken

medevoeren volledig uitgerust, bediend en bespannen. Overeenkomstig

deze voorwaarden had op den 19den October de uittocht plaats en de

uitgetogene kolonne, ongeveer 700 hoofden sterk, zakte over St. Nico

laas af naar Antwerpen, met een gerust geweten.

Er was op dat tijdstip nog ééne stad van Vlaanderen in de macht

der Nederlandsche troepen – Dendermonde. Reeds van het begin af

der onlusten was aldaar een toeleg op te merken om deze stad met

haren voorraad van oorlogsmiddelen in de handen der Brusselsche op

standelingen te spelen. Het garnizoen bestond alleen uit het reserve

bataljon der Zeventiende Afdeeling, sterk 200 man, maar de Majoor

Goetz die het aanvoerde, paarde beleid aan vastberadenheid. Uit Ant

werpen werden artilleristen en zeesoldaten van het op de Schelde lig

gende oorlogschip Sumatra derwaarts gezonden; eenige kanonneerbooten

voeren de rivier op tot waar zij het water van de Dender ontvangt,

en bij een oproer in den avond van den 18den October, aangestookt

met het oogmerk om de troepen uit de stad te drijven, gaf de bezet

ting aan de oproerlingen een zoo geduchte les, ofschoon ook van hare

zijde dooden en gekwetsten vielen, 1) dat de rust verder niet gestoord

werd. Een bataljon van de Vijfde Afdeeling kwam nog tot versterking,

maar nu geheel Vlaanderen in opstand was, zond Chassé, die op den

17den October van Prins Frederik het opperbevel over 't leger had

overgenomen, aan Goetz bevel om onverwijld Dendermonde te verlaten

en mede te voeren wat zich aldaar in de magazijnen van oorlog bevond.

Het was echter onmogelijk aan het laatste gedeelte van dien last te vol

doen, deels door het gemis van de daartoe vereischte schepen, deels vermits

er meer dan veertien dagen zouden noodig geweest zijn, om buskruit

en geschut ter verzending gereed te maken. 2) Goetz, wien was aan

bevolen zijne troepen niet in de waagschaal te stellen voor het behoud

van eenig materieel, deed derhalve al het vestinggeschut vernagelen;

en op den 21sten October trok hij de stad uit met het geheele garni

1) De Kapitein Veenhuyzen bekwam een wond; 2 soldaten sneuvelden, een onderof

ficier en een soldaat zijn aan wonden overleden, en een ander onderofficier met nog 5

soldaten werden gekwetst.

2) Al het buskruit was in bakken, en er waren geen tonnen voorhanden.
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zoen 1) hebbende de geweren geladen, en met vier veldstukken waarbij

de lonten brandende waren, onder het geroep van » Leve de Koning!”

Nadat Dendermonde was ontruimd, waren de Belgische gewesten

geheel ontwrongen aan den band van het Koninkrijk der Nederlanden

met uitzondering van Antwerpen en de omgelegene streek. De plaatsen,

waarin geenerlei gewapende macht eenige vrees had behoeven in te

boezemen, hadden van lieverlee de oproerige beweging gevolgd; kleine

troepen-afdeelingen, gelijk in het kasteel van Hoei aan de Maas een

twintigtal afgeleefde kanonniers, waren gemakkelijk ontwapend, en de

wachtposten van het wapen der maréchaussée op het platteland beston

den meest uit Zuid-Nederlanders en waren te zwak om ernstigen te

genstand te bieden. Venlo, dat zonder verdedigbare buitenwerken door

verraad van binnen en van buiten drie weken later in de handen viel

van Daine, zich toen reeds noemende opperbevelhebber van het Belgi

sche Maas-leger, - behoorde, gelijk Maastricht, tot het grondgebied

van de voormalige Nederlandsche republiek. 2)

Bij het verhaal der vernederingen die het Nederlandsche leger in die

kommervolle dagen ondergaan heeft, moet de bijzonderheid niet onop

gemerkt blijven, dat niet één vaandel, niet één standaard, ook waar

geheele afdeelingen ontbonden werden, in de handen der opstandelingen

is gevallen. Nu eens werd de leeuw van den vaandelstok genomen en

het doek onder de kleeding om het lijf gewonden, dan eens door andere

kunstgrepen het kleinood gered, waarvan het verlies door den recht

geaarden krijgsman eene niet licht uit te wisschen schande wordt geacht.

Zoo werden te Mons het vaandeldoek en de daarbij behoorende leeuw

van de Derde Afdeeling, door de Kapiteins Geyer en Meister en den

Tweeden Luitenant Sweemer geborgen toen zij op het stadhuis werden

gevangen gehouden, en aan den aalmoezenier bij het leger Van Haren,

die verlof bekomen had om naar Holland terug te keeren, toevertrouwd:

1) Het bestond uit 866 hoofden, waaronder 70 artilleristen en 40 mariniers.

2) Desniettemin ontving het gemeentebestuur van Venlo den 23sten October van

H. de Brouckère ,,Commissaire du Gouvernement provisoire de la Belgique pour l'ar

rondissement de Ruremonde,” een instructie voor de verkiezingen tot het nationaal congres

te Brussel, en datzelfde gemeente-bestuur zond 2 dagen later aan 's Rijks ontvanger Van

Wessem een aanschrijving van dien Belgischen commissaris, om voortaan alle stortingen

te doen bij den Agent van de Bank te Roermond, Nijpels. Bij Koninklijk besluit van

11 October was Generaal-Majoor Schepern benoemd tot opperkommandant van Venlo,

den 1sten November kreeg deze vesting in bezetting 600 man van de Zevende en de

Veertiende Afdeeling en 30 artilleristen. Door wegzending van de Zuid-Nederlanders, ver

minderde het garnizoen tot 300 soldaten en 15 kanonniers. Den 9de verscheen Daine

voor Venlo, met 1200 vrijwilligers te voet en te paard en eenige artillerie, als bevel

hebber van het Belgische Maasleger de vesting opeischend. Het antwoord was afwijzend,

doch toen in den nacht en den volgenden morgen eenige houwitser-granaten in de stad

waren geworpen, en een bezending van de stedelijke overheid bij Schepern had aange

drongen om de stad te sparen, ging Venlo den 10den aan de opstandelingen over.
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onder het kleed van den roomschen priester is het militair kleinood

door de posten der Belgen heen aan den Directeur Generaal van oorlog

te 's Gravenhage gebracht. 1) Zoo heeft te Doornik de Luitenant-Ko

lonel De Guaita, door zijn geboorte te Hasselt een Zuid-Nederlander

maar die niet verkoos ontrouw te worden aan zijn vaandel en zich als

krijgsgevangene bij de opstandelingen beschouwde, den standaard van

het regiment huzaren van Boreel, hem door Kolonel van Balveren ter

bewaring gegeven, weten te redden en uit Parijs aan het hoofd van

het Departement van oorlog van Koning Willem doen toekomen. 2)

Er blijft nog over te verhalen, hoe de laatste overblijfselen van het

Koninklijk-Nederlandsche leger voor den opstand in de Belgische ge

westen bezweken zijn te Antwerpen. 3)

De gewapende benden van het voorloopig bestuur, rukten nu naar

de zijde van Antwerpen voort met een stoutheid gelijk aan die waar

mede de nieuwe gezagvoerders te Brussel te werk gingen, een stoutheid

alleen te vinden waar niets te verliezen en alles te winnen is. Toen

het oproer overal het hoofd opstak wijd en zijd om zich heen grijpend,

was gelijk vroeger gemeld is, het leger van Prins Frederik van Vil

voorde naar Mechelen en van Mechelen achter de Nethe en de Rupel

teruggetrokken. De beide uiterste punten waren Boom en Lier, en de

bruggen te Duffel en te Waelhem de sleutels tot deze stelling. De

plaatsen door de Koninklijke troepen verlaten, werden terstond door

de opstandelingen bezet. Het opkomende België had nu een oorlogs

1) De Aalmoezenier Van Haren is bij Koninklijk besluit van 11 Januari 1831 vereerd

met de ridderorde van den Nederlandschen Leeuw. In de voordracht tot dat besluit is

van het overbrengen van het vaandel geen gewag gemaakt, maar als beweegreden opge

geven dat ,,genoemde geestelijke zich in de moeielijke omstandigheden in welke het gar

nizoen van Bergen heeft verkeerd, zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt door op de

gemoederen der soldaten een gunstigen invloed uit te oefenen met al de middelen die

hij als geestelijke onder zijn bereik had, waardoor hij zich den haat der muitelingen

heeft berokkend en niet dan met levensgevaar en verlies van zijn goed en have aan

hunne kwaadaardige vervolging is ontkomen.”

2) Den vaandelstok had Kapitein Geyer op de bovenlijst of hemel van een hoog ge

stoelte geworpen, waar die langen tijd onopgemerkt kon blijven. De bedoeling was alleen

te zorgen, dat de ontvoering niemands aandacht zou trekken. Het wezen van het leger

teeken ligt niet in den stok, maar in het symbool van het doek en het kroonsieraad,

leeuw, adelaar of elke andere emblematische figuur. Toen in den Fransch-Duitschen oorlog

van 1870 bij Vionville-Mars-la-Tour het vaandel van een bataljon van het 16de regiment

Pruisische infanterie in twee stukken werd geschoten en uit het gevecht van man tegen

man de Franschen het stuk met het doek en de Pruisen den halven stok tot aan den

vaandelring hadden medegenomen, hadden de Franschen volkomen recht het door hen

veroverde gedeelte onder hunne zegeteekenen in het hotel der invallieden op te hangen,

al hebben ook de Pruisen om het eergevoel hunner soldaten te sparen het behouden

gebleven stuk van den ouden stok gebruikt voor een vaandel, aan het bataljon als be

schadigd en hersteld uitgereikt.

3) Bij de herziening ook van dit gedeelte is gebruik gemaakt van de reeds vroeger

aangehaalde werken van Kolonel Huybrecht, van Niellon en van De Roo van Alderwerelt.
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departement te Brussel, en een opperbevelhebber in den voormaligen Ko

lonel der Derde Afdeeling Generaal Nypels, en de troepen die tegen de

stelling aan de Nethe oprukten, twee aanvoerders, Niellon en Mellinet, de

een stout om alles te ondernemen, de ander bekend met de krachten van

een leger. Charles Niellon, die in Spanje gediend had als onderof

ficier, 1) was den 7den October in den rang van Luitenant-Kolonel

onder de bevelen van Nypels gesteld. Aan 't hoofd van omstreeks 2000

man en 2 zesponders met een houwitser onder een voormalig onder

officier der artillerie thans Majoor Kessels, 2) kwam Niellon eerst met

kleine benden de troepen verontrusten die na hunnen terugtocht

uit Brussel nog te Campenhout en in andere dorpen nabij Mechelen

gekantonneerd lagen, en trok den 15den October den Demer over, met

het voornemen om de stelling aan de Nethe op haren linkervleugel om

te trekken. Tegelijkertijd zou de Fransche Generaal Mellinet, die ge

durende de honderd dagen Napoleons jonge garde als hoofd van den

staf had hervormd, en bij Waterloo in den rang van brigade-Generaal

had gestreden, aan 't hoofd van een ander Belgisch korps trachten de

Koninklijke troepen uit Mechelen te verdrijven en de brug te Waelhem te

vermeesteren. Tot uitvoering van dit plan trok Niellon den Demer over.

Vrijwilligers uit de Kempen, aangevoerd door Frederik de Mérode sloten

zich bij hem aan, en werden tot een voorhoede gevormd. Dan volgden

een bataljon waarvan de kern uit de deserteurs te Brussel was gevormd,

de artillerie en een Belgisch-Parijsch legioen, terwijl verder aankomende

benden zich aansloten als achterhoede. Op de linkerflank trok een troep

vrijwilligers uit Aerschot op, op de rechter een vrijschaar uit Leuven.

Zoo ging de kolonne den 16den naar Heyst-op-den-berg en van daar

naar Lier het aanleuningspunt van den linkervleugel der stelling aan de

Nethe en de Rupel. Het oprukken van Niellon en Mellinet had plaats

op het tijdstip toen tengevolge van een besluit des Konings in het ge

heele leger door de Generaals Trip en Van Geen een schifting der

Zuid-Nederlanders, die hun ontslag verlangden, van hunne noordelijke

wapenbroeders werd voorbereid. Deze leger-splitsing had op den 23sten

October plaats, en op dien dag heeft alzoo het leger van het vereenigd

1) Hij was te Straatsburg geboren, was door Marmont op het slagveld gedecoreerd,

daarna tot zijn secretaris benoemd en had ook nog in 1813 in Duitschland gediend, en

was na den val van Napoleon naar België uitgeweken. Toen het oproer te Brussel uit

brak, was Niellon een der ondernemers van den Schouwburg in het Park aldaar, en

medewerker aan de Brusselsche bladen la Minerve en la Pallas.

2) Kessels had met het geraamte van een walvisch ter bezichtiging rondgereisd, en

Koning Karel X hem bij die gelegenheid tot ridder van het Legioen van Eer benoemd.
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Koninkrijk opgehouden te bestaan. 1) Het vooruitzicht op die scheiding

bracht bij het eene deel dienstweigering te weeg, bij het andere mis

trouwen, bij het geheel tweespalt en een toestand van verlamming,

waarin alle bevelen met schroom gegeven en zonder zelfvertrouwen

uitgevoerd werden. Hierbij voegden zich allerlei vermoedens en geruchten

omtrent de bedoelingen van den Prins van Oranje die zich te Antwerpen

bevond, genegen, naar het scheen, om de hand te reiken aan de op

standelingen. 2) Op den 17den October had Prins Frederik het opper

bevel overgedragen aan Chassé; daags daaraan had de Prins van Oranje

in een dagorder aan het leger verkondigd, dat de Belgische troepen

onder zijne bevelen zouden komen; op den 24sten droeg Chassé het

opperbevel in de citadel van Antwerpen voor zich behoudend, de leiding

van het leger tijdelijk over aan den Generaal-Majoor hertog van Saksen

Weimar, ofschoon Cort-Heyligers en Trip, die beiden Luitenant-Gene

raals en beiden bij het leger waren, de een over de infanterie, de andere

over de ruiterij gesteld was, en op den 26sten aanvaardde Van Geen

de betrekking van opperbevelhebber van het leger te velde, waartoe

de keuze des Konings hem geroepen had. Bij deze wisseling van gezag,

onzekerheid van toestanden en weifeling van inzichten bij de hoofden

der regeering, was er bij 's Konings troepen noch plan van verdediging

noch klem van handeling. Hoe groot die verlamming der beweegkrachten

van het leger was, kan uit het verhaal blijken van 't geen hertog Bern

hard van Saksen-Weimar voor Lier wedervaren is. 3) Toen Niellon den

16den in aantocht was naar Lier, het steunpunt op den linkervleugel van de

stelling aan de Nethe, ontving Generaal-Majoor hertog Bernhard van Sak

sen-Weimar, die zich als bevelhebber van de Tweede infanteriedivisie met

zijn hoofdkwartier te Antwerpen bevond, des avonds om zeven uur mon

deling order om zich naar Lier te begeven met een bataljon eener afdee

ling koloniale troepen en 2 compagniën van de Tiende Afdeeling. Daaraan

zouden zich onderweg aansluiten de Eerste afdeeling, een regiment kuras

siers, het regiment huzaren no. 8 en 6 stukken rijdende artillerie. Een

uur voor middernacht te Moorstel gekomen, vond de hertog daar 2 batal

jons van de Vijftiende Afdeeling, en de Kolonel-kommandant dier afdee

ling Graaf de Lens, een Gentenaar van geboorte, berichtte, dat hij Lier

1) Huybrecht pag. 55, 56, 59 deelt eenige bijzonderheden mede over de verhouding

van de Noord- en Zuid-Nederlandsche bestanddeelen der krijgsmacht van het Koninkrijk

der Nederlanden tot verklaring van hare snelle ontbinding.

2) Zie daarover het leven van Willem II B. II, H. 16.

3) Het onopgesmukt rapport van den hertog heeft hierbij tot leiddraad gediend. Ka

pitein Goudriaan heeft het uit den Militairen Spectator meegedeeld in zijne Gesch. van

het vijfde reg. inf, bl. 78. Starklof schijnt het niet gekend te hebben en is in dit

gedeelte van de levensbeschrijving van zijn held niet gelukkig geweest.
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waar hij het bevel voerde, had moeten ontruimen. Het bataljon zijner

afdeeling waarmede hij de plaats bezette, bestond grootendeels uit Zuid

Nederlanders, onder de ingezetenen had zich een oproerige geest ge

openbaard, verscheidene officieren en ruim 400 soldaten maakten met

hen gemeene zaak; het was hem onmogelijk geweest den aanval der

opstandelingen af te wachten, en hij was met hen overeengekomen,

zoo de Zuid-Nederlanders hem wilden verlaten zich daartegen niet te

zullen verzetten. Terwijl de troepen den nacht in het veld doorbrachten

tusschen Moorstel en Boekhout, ontving de hertog te drie uur in den

morgen van den 17den een order van Generaal Cort-Heyligers, hem

voorschrijvende den aanval op Lier niet te ondernemen vóór het aan

breken van den volgenden dag. De hertog gebruikte den 17den, ter

wijl de overige troepen die hem waren toegezegd zich bij hem voegden,

om zijne beschikkingen te nemen voor den aanval op Lier, waartoe hij

nu 2230 man onder zijne bevelen had, 1) infanterie en ruiterij met een

halve rijdende batterij uit Antwerpen gekomen. De Kolonel-De Lens

zou met een kolonne infanterie, huzaren en vier stukken geschut aan

de Lisperpoort trachten binnen te dringen; een tweede kolonne onder

Kolonel De Hart zou de Antwerpsche poort aanvallen; de Kolonel

Reuther zou met troepen uit Mechelen op de poort naar deze stad

genoemd aanrukken, en de Generaal Favauge zou de Leuvensche poort

trachten te bezetten. De bevelen waren uitgevaardigd en te half zes in

den morgen van den 18den October zou de aanval der vier kolonnen

tegelijkertijd plaats hebben, doch - te middernacht kwam een renbode

van Cort-Heyligers den hertog het bevel brengen om den aanval op Lier

te staken: de proclamatie van daags te voren, waarbij de Prins van

Oranje verklaarde zich te stellen » aan het hoofd der beweging”, had

te Mechelen en in het leger alles in rep en roer gebracht. Dit zal

het oogenblik geweest zijn, waarvan verhaald wordt dat hertog Bern

hard aan zijne verbolgenheid over de voortgangen van den opstand met

woord en gebaren heeft lucht gegeven. 2) Zoo echter Lier niet mocht

hernomen worden, de toebereidselen tot den aanval dienden nog om het

verder voortdringen der opstandelingen op de linkerflank van het leger

tegen te gaan. In den morgen te zes uur van den 18den October,

kwam weder een andere order, waarin de hertog gelast werd de voor

posten van Lier aan te vallen en terug te werpen. Niellon had den

stilstand van den 17den ook niet ongebruikt gelaten, maar zich tot

1). Twee compagniën van de Tiende Afdeeling 250 man, een bataljon kolonialen 800,

een bat. de Vijftiende 450, een bat. van de Eerste 630, cavallerie 600, tezamen : 2230.

2) Huybrecht schrijft: ,,Ce fut la douleur dans l'âme que le duc obéit: il voulut briser

son épée.”
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verdediging voorbereid, en nu een aanval uitbleef, sloten zich aan zijne

voorposten om de stad zijne troepen meer en meer aan om op hunne

beurt tot bewegingen van aanval over te gaan. De hertog deed zijne twee

eerste kolonnen, zooals voor den aanval van den vorigen dag was voorge

schreven, voorwaarts trekken. Op de nadering der eerste kolonne ontruim

den de opstandelingen Lisp, waar zij een vooruitgeschoven post hadden,

en de hertog trok aan 't hoofd van het bataljon kolonialen door dit dorp

tot op nagenoeg 800 passen van de werken van Lier. 1) Er moest daar

een kleine brug worden overgegaan, en op dit punt waren van den

vestingwal met juistheid 2 vuurmonden gericht, waaruit met kartetsen

werd geschoten. 2) Het bataljon ging een weinig terug achter heggen

terzijde van den weg, en er ontstond toen een levendig tirailleurge

vecht, waarbij de hertog zijne kolonialen voorging in onverschrokkenheid

en de Kolonel De Lens door zijn voorbeeld de Zuid-Nederlandsche sol

daten zijner afdeeling trouw aan hun plicht deed blijven. Op het oogen

blik dat het geweervuur het hevigst was, werd den hertog de dagorder

gebracht waarbij de Prins van Oranje aan het leger de scheiding van

Noord- en Zuid-Nederland aankondigde, tegelijk met het 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 den avond, toen Generaal Cort-Heyligers aankwam en bevel gaf dat

de kolonne terug zou gaan. Hierdoor stouter geworden, kwamen de op

standelingen opdringen en met den stormpas en groot geschreeuw uit

de poort van Lier aanrukken. De kolonel De Hart met de tweede ko

lonne van den Antwerpschen straatweg aankomende, zond tirailleurs

op hen aan, deed een paar stukken geschut aanrukken en bracht alzoo

den tierenden troep aan 't zwijgen en aan 't wijken. Aan de zijde der

opstandelingen liet de dichter van het Belgische volkslied La Braban

çonne, het leven, een Franschman, die onder den aangenomen naam van

Jenneval toneelspeler zijnde te Brussel, in een blauwe kiel met een jacht

geweer op schouder onder de vrijwilligers van Frederik de Mérode aange

komen en door Niellon aan 'thoofd van zijn staf geplaatst was. 3) De hertog

had bij zijne twee kolonnen in den loop van dien dag 12 gekwetsten. 4)

1) Te vergelijken de in 1873 te Lier enz. uitgegeven Geschiedenis der stad Lier

door Anton Bergmann bl. 570 en volgg. -

2) , De 2 stukken geschut, schrijft de hertog, namen positie op den weg bij den uit

gang van Lisp,” en verder: ,,De artillerie beantwoordde het vuur van den vijand geen enkele

maal, daar zij het geschut, dat door de wallen gedekt was, niet met voordeel kon bevechten.”

2) Niellon schrijft in zijne Mémoires dat hij medewerker aan het tijdschrift La Mi

nerve geweest is met Lamarche ,,broeder van Jenneval.” Lamarche zal dan ook een pseu

donym geweest zijn. Jenneval heette Louis Hipp. Alex. Dechez en was geboren te

Lyon. Zijn vader was Kapitein geweest onder Napoleon.

4) Niellon, die verhaalt dat de hertog op den 18den den aanval besturend in het
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Nu de vijand te Lier vasten voet bleef houden, Mechelen in opstand

niet meer kon behouden worden, Mellinet met zijn steeds aangroeiend

korps naar Waelhem voortrukte, Niellon den 19de langs den linker

oever van de Nethe tot Duffel zijne troepen zond, was de stelling

achter de Nethe en de Duffel niet meer veilig. De maatregelen tot

beveiliging van het aftrekkend leger werden reeds den 18den beraamd en

in den nacht van den 21sten op den 22sten nam de hertogden terug

marsch aan in de richting van Berchem.

Vóór de brug van Waelhem hielden de Majoor A. N. baron van

Aersen Beyeren van Voshol, en de tweede Luitenant Rudolphe Florence

de Bruyn de troepen van Mellinet op een afstand, de een door de trouw

van het tweede bataljon der Zevende Afdeeling en de wakkerheid van

Kapitein J. F. Ditt, de andere door het doeltreffend kartetsvuur uit twee

veldstukken. Gedurende den 19den 20sten en 21sten handhaafden zij zich

in het bezit van de brug, waarop reeds een Belgische vaan geplaatst

was, die door den militiën J. Bavink werd weggenomen. 1) Toen werd

ook aan de troepen te Waelhem bevel tot den aftocht gegeven, en het

bevel om de brug te verbranden werd door den sergeant Van Heerde

volbracht onder het vuur der Belgen. De stelling aan de Nethe en de

Rupel werd op alle punten verlaten; de bataljons die geheel of gedeel

telijk uit Noord-Nederlanders bestonden hadden hier hun plicht gedaan. 2)

Mellinet en Niellon trokken hunne troepen te zamen bij Vieux-Dieu,

waar de wegen van Waelhem en Lier elkander ontmoeten, en rukten

den 24sten op naar Berchem. De ontmoeting dezer vereenigde macht

– op 6 tot 8 duizend man begroot en 6 of 8 stukken geschut – 3)

met 2 bataljons van de Negende Afdeeling vóór Berchem geposteerd met

een sectie artillerie, had denzelfden dag plaats en kwam de beide

strijdende partijen op een gevoelig verlies te staan. De Kolonel Pieter

Reuther, kommandeerende de Dertiende Afdeeling en nu ook de tweede

brigade van de eerste divisie infanterie, werd zwaar gekwetst zoodat

deze brave hoofd-officier den volgenden dag in het hospitaal te Ant

werpen overleden is, en Frederik de Mérode, aan 't hoofd der Kem

been gewond is, verhaalt mede dat de aanval den 19den met veel meer macht hervat is,

dat er bij de Lisperpoort bresgeschoten en stormgeloopen is, en dat twee bataljons

kolonialen, uit vreemdelingen bestaande, aan wie beloofd was dat zij de stad zouden

mogen plunderen, daarbij veel geleden hebben. De opsmukking valt in 't oog.

1) Meer bijzonderheden geeft De Roo van Alderwerelt bl. 137 en volgg. Majoor Van

Aerssen, Kapitein Ditt en de fuselier Bavink werden, zoodra hun moedig gedrag bekend

werd, met het ridderkruis der Militaire Willemsorde vereerd.

2) De Roo bl. 14l noemt de 7de en 9de afdeeling de flank-bataljons van de 5de

, en 13de en het instructie-bataljon.

3) Een vergelijking van het verhaal van De Roo met de Mémoires van Niellon, doet

weder de grootspraak van den Franschman in 't oog vallen.
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penaars strijdende voor het voorloopig bewind van België, waarvan

zijn broeder lid was, bekwam een kogelwond in de heup waarvan een

amputatie en de dood de gevolgen waren. 1) Den volgenden dag werd

de aanval op Berchem hervat, en de hertog van Saksen-Weimar die

aan den ingang van het dorp onder 's vijands kartetsvuur het gevecht

bestuurde, werd aan den voet gekwetst. De Nederlandsche troepen niet

meer in staat het veld te houden, trokken in den nacht na den 25sten

de stad Antwerpen binnen. Daags daaraan begon een gedeelte van het

leger, de grenadiers, de jagers, de ruiterij, den afmarsch naar de grenzen

van Noord-Brabant, waar de Luitenant-Generaal Van Geen op den 28sten

het hoofdkwartier van het Noord-Nederlandsche leger te velde vestigde

voor de poort van Breda in het dorp Ginneke. Er bleven te Antwerpen

en in de citadel nog achter 11.000 man voetvolk, 50 lansiers en 3 bat

terijen veldartillerie.

Antwerpen, waar op den 17den een poging om oproer te verwekken

door het vermeesteren van de Mechelsche poort, verijdeld was door de

manmoedige houding van den tweeden Luitenant Willem Pieter Hu

bert 2) – Antwerpen was den 19den door Chassé, die de citadel had

betrokken, in staat-van-beleg verklaard. Deze maatregel, de nabijheid

der troepen, de dreigende houding van een smaldeel oorlogs-vaartuigen

op de Schelde, en de aanwezigheid van den Prins van Oranje, hielden de

burgerij eenige dagen in bedwang. Doch toen de Prins, zijne verwach

tingen verijdeld ziende, naar Holland vertrokken was, toen de troepen

te velde zich dichter om Antwerpen in de dorpen Berchem, Burgerhout,

Kiel en Merxem tezamentrokken, gaf Chassé, bedacht moetende zijn

op de verdediging van de vesting waarvan hij het opperbevel voerde,

den 23sten last de inundatiën ten noorden en ten zuiden der stad,

vóór het Vlaamsche hoofd en de forten Lillo en Liefkenshoek, in werking

te brengen en de huizen en andere voorwerpen die den vijand bij het

naderen tot de stad konden dekken, weg te ruimen. Aan dit bevel

werd den 24sten voldaan, doch in den avond van dien dag vervoegden

zich burgemeester en schepenen bij den opperbevelhebber op het kasteel, te

1) Hij was de derde zoon van Charles de Mérode in Februari 1830 overleden, en

woonde in Frankrijk nabij Chartres, waar hij Maire was van Saint-Luperce.

2) De poortwacht werd aangevallen door een menigte volks, voorgegaan door stoute

gasten gewapend met ijzeren staven en steenen. De Kapitein Adriaan Johan Catshoek

die de poortwacht kommandeerde, gaf bevel vuur te geven: slechts de fuselier Soeters

gehoorzaamde, en een der belhamers viel door dat schot. Toen greep Hubert zelf een

geweer en schoot een tweeden neder, en hij greep op nieuw een geweer. Nu bracht

zijn voorbeeld schaamte teweeg bij de onderofficieren en manschappen, en een derde .

der belhamers viel door het welgerichte schot van korporaal Staller. Toen liep de volks

hoop uiteen.
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kennen gevende dat de genomen maatregel, inzonderheid het afbranden

van eenige huizen buiten de vestingwerken, zoo groote verbittering te

weeg bracht, dat indien hiermede werd voortgegaan het volk buiten

allen twijfel tot oproerige handelingen zou overslaan. De Generaal

verklaard hebbende verplicht te zijn alle gebouwen binnen den kring

van 150 ellen van het glacis te doen afbreken, nam de burgemeester

op zich te zullen zorgen dat dit geschiedde en den 25sten was er te

Antwerpen niets waar te nemen, waaruit men zou kunnen opmaken

dat er oproer te vreezen was: de stad was rustig toen dien dag de

troepen begonnen binnen te trekken. Doch toen men het Koninklijke

leger korps bij korps noordwaarts zag afdruipen, en men vernam dat

een krijgsmacht in dienst eener eigene regeering over België in aantocht

was, toen kwam in den morgen van den 26sten het grauw in bewe

ging en wierp zich eerst op een vaartuig aan den Schelde-oever, waarin

wapenen van het regiment lansiers werden geladen: de plunder-aanval

werd gestuit door een gewapende barkas van een der oorlogsschepen.

Daarna werden de hoofdwacht, de kazernen, de poortwachten, alle

posten in de stad, – men had de troepen overal verspreid gelaten –

aangevallen door volkshoopen uit het St. Andries-kwartier, en beschoten

uit de huizen: sommige wachtposten bezweken; aan de hoofdwacht en

op andere punten hielden de troepen zich staande. Op de groote markt

dreef de hertog van Saksen-Weimar, in weerwil van zijne verwonding

reeds vroeg weder te paard gezeten, een bende van eenige honderd

gewapenden uiteen door zijn: » weg canaille! of ik laat vuren,” en door

de vertooning van een paar pelotons die met gespannen hanen gereed

stonden aan de bedreiging gevolg gegeven. 1) Zoo duurde de strijd voort

tot diep in den nacht. Toen deze ten einde liep – het was nu woensdag

de 27sten October – vervoegde zich 'smorgens te zeven uur bij Chassé

een bezending van aanzienlijke Antwerpenaren, 2) in haar gevolg heb

bende den brenger van een brief door een gemachtigde van het voor

loopig bestuur, F. van den Herreweghe, geschreven. 3) Die brief behelsde

1) De Roo van Alderwerelt, de geschiedschrijver van het zevende regiment, heeft een

uitvoerig tafereel gegeven van de verdediging onzer troepen tegen de muitelingen binnen

Antwerpen. Zijn verhaal van het bezetten der roode poort (bl. 166), waar een bataljon

van de Vijfde Afdeeling zijn post verlaten had, dient de lezer aan te vullen met het

oordeel van den geschiedschrijver van het vijfde regiment Goudriaan bl. 87, waar ook

het oordeel van Generaal Knoop wordt meegedeeld.

2) Aan haar hoofd was de President der Bank van Antwerpen, Osy.

3) De brief wordt in een bijlage hierachter medegedeeld. De lastbrief dien van Herre

weghe had ontvangen luidde aldus: ,,Le Gouvernement Provisoire de la Belgique, comité

Géneral, Autorise M. van den Herreweghe à prendre possession de la ville et de la

citadelle d'Anvers et à les faire occuper au nom du peuple Belge. Bruxelles 26 October

1830, (get.) de Mérode, de Potter enz.”
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een voorstel, 't welk door Chassé in overeenstemming met de voor

naamste hoofd-Officieren die hem omringden, werd aangenomen. » De

vijandelijkheden zouden gestaakt worden, de troepen binnen de citadel

en het aangrenzende stapel- en constructie-magazijn terugtrekken, af

gevaardigden naar 's Gravenhage reizen om van den Koning te verkrijgen,

dat het kasteel van Antwerpen door zijne troepen ontruimd wierd.”

Na het vaststellen dezer afspraak zond Chassé, ten teeken zijner vrede

lievende gezindheid, door den portier van het kasteel de sleutels der

stadspoorten aan Van den Herreweghe, en tevens bevel aan al de troepen

om zich over de wallen naar het kasteel te begeven. Die terugtocht

geschiedde niet met volkomene orde, omdat de bevelen, of in overhaas

ting ontworpen of niet naar behooren volbracht werden: een geheel

bataljon weigerde naar den aangewezen post bij de citadel zich te be

geven. Ook hadden de Antwerpsche notabelen den tijd niet gehad om

zorg te dragen, dat de gesloten wapenstilstand van hunne zijde geëer

biedigd wierd door de ongeregelde vrijscharen, waarvan telkens nieuwe

vol strijdlust aankwamen. De hertog van Saksen-Weimar was overal

waar hij hulp kon verleenen, raad kon geven of moed inspreken. Een

onophoudelijk geweervuur uit 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 vermisten en 62 gekwetsten. Zoo werd de Luitenant I. G. de Haan

doodelijk gekwetst. 1) Zoo werd de Kolonel Caspar Hendrik Carel Ey

mael, bevel voerende over de Zevende Afdeeling, door een kogel en,

terwijl hij op geweren werd voortgedragen, door een tweede getroffen,

wonden waaraan hij twee dagen later bezweken is.

Er was destijds aan het einde van het St. Andries-kwartier, waar de

Kloosterstraat op de esplanade voor de citadel uitloopt, een constructie

werf aan de Schelde met magazijnen en werkplaatsen voor de artillerie,

meestal genoemd het Arsenaal, maar in ambtelijke stukken den naam

dragende van Rijks-stapel- en constructie-magazijn. De hoofdingang

was een poort in de bemuring aan de stadszijde, en een tweede poort

was in een zijmuur naar de citadel gekeerd. Toen de troepen door de

hoofdpoort binnen het constructie-magazijn waren teruggetrokken en er

evenwel uit de naburige huizen nog geschoten werd, deed Chassé tot

herinnering van den gesloten wapenstilstand een wit vaandel hijschen

op een der bastions van de citadel. Doch zoodra de poorten der stad

l). Het sneuvelen van De Haan wordt in bijzonderheden verhaald in het ,,dagverhaal.”

Milit. Spect. jaarg. 1858 bl. 215, ook van Eymael, doch dit uitvoeriger bij De Roo.

e
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door de troepen verlaten waren, had het volk ze geopend voor de benden

van Niellon en Mellinet, die onder het gejuich der menigte waren bin

nengerukt. Niellon snelde nu met Kessels naar het kasteel. Kessels bin

nengelaten omdat hij met een witten doek aan den sabel zich voordoet

als vrede-onderhandelaar, komt namens de militaire bevelhebbers der

Belgische troepen de verklaring afleggen dat de gesloten wapenstilstand,

als zijnde aangegaan door een burgerlijke overheid niet bevoegd om

oorlogsovereenkomsten te sluiten, geen verbindende kracht heeft voor

hunne troepen. Chassé verwijst hem eenvoudig naar den gemachtigde

van het voorloopig bestuur. 1) Daarop wordt ten één uur op den middag

een schriftelijk voorstel weder door Kessels aangebracht, geteekend door

Mellinet, Niellon en Van den Herreweghe, en behelzende een beleedi

gende opeisching van citadel en flotilje, met de tijdsbepaling van be

raad tot vier uur. 2) Doch reeds te half twee wordt er op nieuw

geschoten op de troepen in de opene plaatsen en gebouwen van het

constructie-magazijn; het waren 3 bataljons van de Zevende Afdeeling,

1% van de Negende en 2 van de Dertiende: de Kolonel Johannes Petrus

Sprenger 3) die er bevel voert, doet herhaaldelijk verlof vragen om

geweld met geweld te keeren; Chassé weigert en laat ook uit het

arsenaal een witte vrede-vaan steken. IJdele waarschuwing, even vruch

teloos als de brief waarmede hij antwoordt op de gedane opeisching: 4)

het St. Andries-kwartier is opgevuld met gewapenden; de kogels die

de wallen van 't kasteel en de troepen in 't arsenaal bereiken worden

menigvuldiger; eindelijk wordt een zesponder aangebracht en geplant voor

de hoofdpoort; door het beuken der kanonkogels springen de deuren

open. De troepen op het binnenplein achter de nu opene poort geschaard,

begrijpende niet veroordeeld te zijn om zich met het geweer in den arm

aldus te laten doodschieten, terwijl het geschut op de wallen van het

kasteel met een paar schoten dien ganschen hoop uiteen kon doen stuiven,

werpen zich in verwarring door de zijpoort om het kasteel te bereiken,

terwijl onafzienbare stroomen van woeste horden aanrukken uit alle

straten, en dreigen door de kracht der menigte alles te overrompelen,

en mede binnen te stormen. Maar tegelijkertijd was ook de flotilje,

op stroom liggende voor het Vlaamsche hoofd, beschoten geworden uit

1) Niellon schijnt voor deze aanmatiging van zijn militair gezag boven dat van het

voorloopig Gouvernement van België niet te hebben willen uitkomen. In zijne Mémoires

eerst in 1868 uitgekomen geeft hij een geheel ander verhaal, waarin en van den ge

delegeerde van Herreweghe en van hunne sommatie aan Chassé gezwegen wordt.

2) Deze sommatie naar het oorspronkelijke overgeschreven, wordt in eene bijlage me

degedeeld.

3) Als Kapitein vermeld bladz. 259.

4) Ook deze brief in eene bijlage.
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geschut dat op de kaden der stad gebracht was, 1) en de Luitenant

ter zee Jan Carel Josephus van Speyk, bevel voerende op een der ka

nonneerbooten, gaf antwoord op die vermetelheid door het losbranden

van zijn scheepsgeschut. Het was toen – in den namiddag ten half

vier uur - dat Chassé, toegevende aan de dringende voorstellingen

van den hertog van Saksen-Weimar en van andere hoofd-officieren, de

witte vrede-vaan door de vaan van Nederland deed vervangen op het

bastion Toledo. 2) Het besluit, om de stad te beschieten werd aan de

schepen op de Schelde bekend gemaakt, ten einde daar het vuur te

gelijkertijd zou geopend worden. Een detachement kolonialen met pek

kransen gewapend, kreeg last het arsenaal in brand te steken, en te

vier uur, het oogenblik waarop de tijd van den wapenstilstand ver

streken was, begonnen bommen, granaten en brandkogels de lucht te

doorkruisen, en voor de burgerij van Antwerpen vingen de schriktooneelen

aan van den ontzettenden October-avond, waarvan de schildering hier

niet behoeft herhaald te worden. Men zegt, dat telkens wanneer de Ne

derlandsche vaan op het kasteel en de vlaggen op de schepen uit de kruit

wolken te voorschijn kwamen, verlicht door den gloed der brandende ge

bouwen, op dat gezicht bij het Nederlandsche oorlogsvolk een uitbarsting

van geestdrift is waargenomen. Een gelijken indruk bracht de tijding

der gewichtige gebeurtenis teweeg overal in Nederland. Het oproer

had gezegevierd in België, maar op den eisch der overwinnaars, die

hun gebied dreigden uit te breiden over de grenzen van oud-Nederland,

was antwoord gegeven door het bombardement van Antwerpen.

Misschien zullen er onder de lezers van dit werk zijn, die zouden ge

wenscht hebben dat vele bijzonderheden, in de hiervoor liggende blad

zijden aan 't licht gebracht, niet waren te boek gesteld. » Over de ge

beurtenissen van 1830, – heeft men hooren zeggen – moet zoo spoedig

1) Volgens Niellon waren het de zesponders van Kessels.

2) Starklof verhaalt pag. 309 dat Chassé in zijne verlegenheid een krijgsraad bijeen

riep, waarin de hertog het voorstel deed om het woordbrekend gespuis te tuchtigen en

de stad te bombardeeren; en toen Chassé te kennen gaf de verantwoordelijkheid daarvan

niet op zich te durven nemen, en de vraag deed of de hertog dat durfde, deze daarop

geantwoord heeft: ,,Oui, oui, je prends sur moi de bombarder la ville.” Volgens getui

genis van den kommandant der artillerie op de citadel Seelig, zou Chassé tot den laatsten

oogenblik gezegd hebben; ,,hertog, het repugneert mij.” Opmerkelijk is de terughouding

waarmede de Kolonel Huybrecht het voorgevallene verhaalt, wiens werk in 1856 versche

nen hiervoor is aangehaald. De benden van Niellon en Mellinet, schrijft hij: ,,repoussè

rent la garnison dans la citadelle, s'embusquèrent dans les bâtiments environants et

insultèrent les sentinelles. Le Général Chassé, poussé à bout, fit ouvrir le feu et bom

barder la ville.”

III. N. H. T. L. 33
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mogelijk een sluier worden geworpen: het belang der twee stamverwante

volken, wier staatseenheid toen is vaneen gescheurd, vordert de onder

linge betooning der meest mogelijke welwillendheden van vriendschap

pelijke nageburen. Voorzeker, zoo is het. Maar liefde voor waarheid is

een onverzoenlijke vijandin van alle verborgenheden, en de historie, door

haar bezield, laat zich even weinig door vriendschap en volksbelang,

als door wijsgeerige en theologische redenen terughouden van alle sluiers

op te lichten, die hare onverbiddelijke hand bereiken kan. In het vonnis,

't welk de ontrouwen in het leger van 1830 niet ontgaan kunnen, moet

het aanwezen erkend worden van verzachtende omstandigheden: ook

de geschiedenis van Frankrijk heeft geleerd, dat de gewoonte van te

gehoorzamen aan elk bevel van elke hoogere macht niet altijd stand

vastigheid van beginselen doet ontstaan in de mannen van oorlog, en

dat de revolutiën die hen gisteren te bestrijden hadden, morgen de

meest gedienstige dienaars in hen vinden: – het moet een les zijn

voor de regeeringen, om te zorgen dat het hart van den jeugdigen

krijgsman bovenal doortrokken worde met eergevoel, trouwhartigheid

en vaderlandsliefde. Maar men heeft het aan de lafheid van de Noord

Nederlandsche oorlogsmannen van 1830 geweten, dat de Belgische

volksopstand toen, niet alleen zijn eersten stap in den oproermacht te

Brussel heeft zien gelukken, maar ook daarna zoo snelle voortgangen

heeft gemaakt door het geheele land. Enkelen hunner zijn van dien

blaam niet geheel vrij te pleiten. Doch de beschuldiging tegen allen

gezamenlijk ingesteld, was door de geschriften over de Belgische staats

omwenteling nog niet in staat van wijzen gebracht. Het scheen den

schrijver niet ontijdig toe, na een verloop van 22 jaren, toen dit ge

deelte van zijn werk voor 't eerst is uitgegeven, door een meer volledig

verhaal der daartoe betrekkelijke gebeurtenissen dan tot hiertoe gege

ven was, de bewijsgronden te leveren voor het oordeel der nakomeling

schap. Nu dit tafereel van het Belgische oproer, met nieuwe bijzonder

heden aangevuld, op nieuw in 't licht verschijnt, zijn er weder 20 jaren

voorbijgegaan, en in dat tijdsverloop zijn de volken die in getalsterkte

niet tot den eersten rang behooren, in een onveiligen toestand geraakt.

Te meer grond is er om voor de vierschaar der geschiedenis de mannen

te roepen, aan wie het in grootere of in kleinere mate te wijten is,

dat de gemeenschap van volkskrachten in de Nederlanden voor de

verdediging van het publiek-recht der beide deelen is verloren gegaan,

door het breken der staatseenheid in de Septemberdagen van 1830.
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Beschimp het recht van Godt,

Dat lijdt de Noordtzij niet.

VoNDEL, Leeuwendalers,

De eerste tijding der Brusselsche oproerigheden gaf in Noord-Neder

land dien pijnlijken indruk, dien elk verzet tegen de regeering daar

pleegt te weeg te brengen. Zonder de handhaving van recht en orde

is er geen veiligheid van eigendom, en daarom beseffen handelvolken,

hoe begeerig anders om vrij te zijn in hunne bewegingen, meer dan

andere de waarde eener krachtige werking van het wettig gezag. De

rustverstoring in het zuiden wekte terstond de zucht tot rustbewaring

in het noorden. Overal waar in de laatste Augustusdagen van 1830 troepen

opbraken naar het zuiden, traden de schutterijen bereidvaardig in hunne

plaats, en boden zich terstond vrijwilligers aan om soldatendienst te

doen: in de hofstad zag men de aanzienlijkste staatsambtenaren op

schildwacht staan, in de koopsteden de hoofden der aanzienlijkste han

delhuizen. Op den tweeden September begaf zich een bezending uit het

stedelijk bestuur van Amsterdam naar Koning Willem, om bij het verzoek

dat het grondwettig gezag mocht gehandhaafd worden, de betuiging

te voegen, dat de Koning daarbij op Amsterdam rekenen kon. Het was

gevoel van recht en orde, waardoor de eerste vrijwilligers opgewekt

werden om met vertrouwen aan de regeering hunne handen aan te

bieden voor het geweer. Doch toen de berichten van het tooneel des

oproers de beleedigingen deden kennen, die dáár den Koning en den

Hollandschen naam werden aangedaan, en toen de Koning evenwel in

een proclamatie van den vijfden September verklaarde, dat hij zijne

beide zonen aan 't hoofd der troepen, die men met zooveel spoed en

met zooveel ophef naar Brussel en Luik had zien trekken, alleen der

waarts had gezonden om personen en eigendommen te beschermen, en

toen het bleek dat de regeering, in plaats van vóór alles de werking

van haar gezag, waar die had opgehouden, te herstellen, met hare

oproerige onderdanen tot een vergelijk wilde trachten te komen, toen

groeide in het noorden het leedgevoel over 's Konings geschonden gezag

tot een verontwaardiging aan, die niet wist tegen wie zij zich richten

ZOUl.

Onder de waarneming van die stemming, toen de regeering van Ko

ning Willem op de verbazende ontwikkeling der volkskrachten die haar
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later heeft ten dienst gestaan nog niet, en op de duurzame trouw van

hare Belgische troepen niet meer kon rekenen - begon zij te pogen

hare wapenkracht te versterken door wervingen in Duitschland. Hier

door werd in het leger een hoop vreemdelingen opgenomen, die aan

den staat een aanzienlijken geldschat en aan de militaire justitie veel

werk gekost hebben. De maatregel werd spoedig bevonden onnoodig te

zijn geweest. Het ongeduld, waarmede men het oogenblik te gemoet

zag, waarop de Koning zou doortasten en met geweld van wapenen

zijn geschonden gezag herstellen, wekte met elken dag vrijwilligers op

om in dienst te treden bij de onderscheiden deelen van het leger, bij

de jagers inzonderheid, bij de grenadiers, bij de lansiers. Dat ongeduld

klom, en de drift om naar de wapenen te grijpen werd algemeener op

de tijding dat de Koninklijke troepen, onder het opperbevel van 's Ko

nings jongsten zoon, met bebloede wapenen en gehoonde vaandels uit

Brussel waren teruggetrokken. Vrijkorpsen, maar met inroeping van

's Konings goedkeuring, begonnen zich te vormen, toen men vernam

dat de opstand, aangroeiende tot een revolutie zich een voorloopig be

stuur had gekozen, en dat dit bestuur dreigde zijne horden van blauw

kielen over de grenzen van oud-Nederland tot aan den Moerdijk voort

te stuwen. Eindelijk richtte Koning Willem op den 5den October een

wapenroep tot zijn volk, waarin deze woorden voorkwamen: » De toe

stand van dit Rijk vordert, bewoners der getrouwe gewesten, dat de

zelfde veerkracht, die elders wordt aangewend tot vernieling, hier tot

behoud van al wat u dierbaar en heilig is, in 't werk worde gesteld.

Welaan, te wapen ! op de dringende bede van uwen Vorst; te wapen

voor de zaak van orde en recht!” Van toen aan klonk het door geheel

Nederland, uit de monden van aanzienlijken en geringen, langs straten

en akkers, en stroomen en stranden: » geef wapens, de Koning roept,

het land is in gevaar !” Het gezond verstand des volks wees spoedig,

zonder dat de regeering eenige richting aan de verlangde volkswapening

behoefde te geven, aan ieder de gelegenheid tot die soort van wapen

dienst, die met zijn aard of zijne maatschappelijke betrekking het meest

overeenkwam. De een trad in de gelederen van het staande leger,

een ander in de bataljons schutterij voor de velddienst bestemd, weder

andere in die van de rustende schutterij; er waren er van aanzienlijke

huizen die voor eigen rekening bij de cavallerie in dienst traden. 1)

Al de houtvesters, beambten en opzieners van het jachtwezen boden

1) De Kolonel van Tuyll in zijne Lichtblaauwe hussaren bl. 68 noemt de drie gebroe

# Schwartzenberg thoe Hohenlansberg, Scheltinga, Van Hoorn en de barons van Pal
andt.
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zich aan om, in compagnieën vereenigd, hunne bedrevenheid met het

jachtwapen aan de dienst des lands te wijden. Lieden, gewoon en ge

schikt om met het geweer om te gaan, werden door wakkere mannen -

als de volksvertegenwoordigers Edmond Willem van Dam van Isselt en

Willem Anne baron Schimmelpenninck van der Oye tot de Pollen, de

buiten werkelijke dienst zijnde cavallerie-overste Louis Antoine van

Oyen 1) en Hendrik Rookmaaker uit Haarlem – in dienst genomen

en tot afzonderlijke compagnieën scherpschutters vereenigd. De heer van

Petten Sandenbergh Mathiessen wapende en kleedde 15 ingezetenen zijner

heerlijkheid, nam het onderhoud hunner huisgezinnen voor zijne rekening

en trok zelf als vrijwilliger te velde. De studenten der hoogescholen

van Leiden en Utrecht vormden zich tot twee jagerkorpsen; die van

Groningen sloten zich als een compagnie vrijwillige flankeurs aan bij

de Achtste Afdeeling; die van Amsterdam en Deventer voegden zich meest

in de gelederen der schutterij. Wie namen noemt loopt gevaar onrecht

te doen aan anderen die aan zijne aandacht ontsnapt zijn. Niet licht

echter zal er iemand gevonden worden die het zal mogen wraken, hier

den naam te vinden eener edele weduwe die, na reeds ongaarne twee

van hare zes zonen naar het leger te velde te hebben zien trekken,

toen op 's Konings wapenkreet door hare vier overige zonen de goed

keuring der geëerbiedigde moeder werd gevraagd van hun verlangen om

mede de wapenen op te vatten, ten antwoord gaf: » het doet mij leed

niet meer dan zes zonen te hebben, die het vaderland kunnen verde

digen.” Deze vaderlandslievende vrouw was Johanna S. B. A. van der

Merwede, douairière van Lodewijk Arend baron van Ittersum; en in den

tiendaagschen veldtocht hadden een escadron kurassiers, een bataljon

jagers, een bataljon der Arnhemsche en twee der Utrechtsche schutterij

en de compagnie jagers der Utrechtsche hoogeschool, elk een der ge

broeders Ittersum in hunne gelederen. Onder de steden mogen Amsterdam,

's Gravenhage, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Dordrecht, Brielle,

Gouda, de Helder, Middelburg, Zierikzee, Utrecht, Zwol, Leeuwarden

en Groningen vermeld worden als plaatsen, waar de vrijwillige dienst

neming spoedig en menigvuldig was, en aan 't hoofd der plattelands

gemeenten die daarin hebben uitgemunt, komt de eereplaats toe aan het

dorp Woudsend in Friesland. Het bleef niet bij aanbiedingen van per

soonlijke diensten. Delfshaven gaf het voorbeeld van inschrijvingen tot

het samenbrengen van middelen om de huisgezinnen te ondersteunen,

wier hoofden naar het leger trokken. Giften in geld, in voedingsmiddelen,

1) Bevorderd tot Luitenant-Kolonel bij het regiment lansiers no. 10 in 1820, was hij

in 1822 op nonactiviteit gesteld.
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in kleedingstukken, in voorwerpen van allerlei aard stroomden toe in

overgrooten getale. 1)

De werking van het nationaal gevoel in die dagen, voorbeeldeloos

in algemeenheid, was het ook in duurzaamheid. Toen het eerste veld

bataljon schutterij op den 18den October uit 's Gravenhage naar de

grenzen trok, dacht men daar weinig, dat uit die volkswapening een leger

zou geboren worden, dat negen jaren lang zijn Koning zou steunen

tegen het welbehagen der Europesche mogendheden. Immers, het doel

dier wapening scheen spoedig te zullen bereikt worden. Zoodra eenmaal

de bloem der strijdbare manschap op de grenzen stond, was er voor

de veiligheid van den vaderlandschen grond niet meer te vreezen. Viel

ook Venlo nog op den 11den November in de macht der opstandelingen,

die val werd veroorzaakt door den invloed der ontmoedigende omstan

digheden, waarin 's Konings krijgsmacht door den opstand was gebracht

geworden. Staats-Vlaanderen daarentegen leerde in de laatste dagen

van October, wat kloek beleid en vaderlandsliefde vermochten tegen

drieste vermetelheid, en de nieuwelingen in het oorlogsveld kregen

zelfvertrouwen door een onderneming van Van Geen (21 November)

tegen een hoop opstandelingen, die uit het dorp Esschen de westelijke

streken van Noord-Brabant onveilig maakte. 2) Had Koning Willem

den vrijen loop kunnen laten aan de geestdrift zijner getrouwen, hij

zou wellicht reeds toen een perk hebben kunnen stellen aan de ver

ongelijkingen hem aangedaan. Doch de mogendheden, wier hulp hij, op

grond der traktaten van 1815, had ingeroepen, legden hem door hare

1) De opgaven daarvan in de Staatscouranten besloegen vele kolommen, en bij H.

Moolenijzer te Amsterdam is een geheel boekdeel uitgekomen: Naauwkeurige opgave,

bevattende de giften en geldelijke bijdragen door de ingezetenen van de Noord-Neder

landsche provinciën ingezonden gedurende den opstand in België. Treffend, onder vele

trekken van edele vaderlandsliefde, was de volgende. Een correspondent van directeuren

der Associatie-cassa te Amsterdam gaf f 5000 aan 't land ten geschenke, en verlangde,

ofschoon onbekend willende blijven, daarvoor een kwitantie, om met deze namaals zijne

# te doen kennen, wat zij in zorgvolle oogenblikken aan het vaderland verschul

1gd zijn.

2) Het gebeurde in Staats-Vlaanderen, waarbij de moed en het beleid hebben uitge

blonken van den burgemeester van Oostburg, Callenfels, van den advokaat Risseeuw,

van den Kapitein Groeneveld. Luitenant-Kolonel Ledel en anderen, staat verhaald in de

Veteraan van den Kolonel C. A. Geisweit van der Netten, bl. 181 en volgg., en bij

Mr. J. van Lennep, de voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland; 4de afd. 3de

St. bl. 131. De tocht naar Esschen is beschreven in de Veteraan, bl. 210. Tot aanvul

ling van het verhaal diene dit: de kolonne uit Groot-Zundert bestond uit het 2de bataljon

jagers, het 2de bat. der Zevende Afd., het 3de bat. der Wijfde, een regiment lansiers en

een sectie artillerie, te zamen 1951 man. De kolonne uit Etten was samengesteld uit

een afdeeling grenadiers, het 1ste bataljon der Zevende Afd., de afdeeling kurassiers

no, 9 en drie sectien rijdende artillerie, te zamen 1595 man: bij deze kolonne sloten

zich te Etten 300 's Gravenhaagsche schutters vrijwillig aan. De troepen op de voor

posten, voor deze kolonnen gebruikt, werden te Rijsbergen afgelost door Rotterdamsche

schutters, te Ginneken en Prinsenhage door de Leidsche studenten.
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gevolmachtigden, te Londen in conferentie vergaderd, een wapenstil

stand op, waardoor hij gedwongen werd de grensscheiding van oud

Nederland als de lijn te eerbiedigen, buiten welke hij den opstand

zijner onderdanen niet mocht bedwingen. 1) Wel heeft 's Konings re

geering van deze rust meesterlijk partij getrokken om het land in weerbaren

staat te brengen: doch deze verplichte staking van alle vijandelijkheden

verhinderde zelfs de herneming van Venlo. Hertog Bernhard van Sak

sen-Weimar, met een kolonne van 3350 man – 6 bataljons, 5 escadrons

kurassiers en huzaren en een rijdende batterij – uit Breda over Tilburg,

Eindhovon, Valkenswaard en Hechtel door de Kempen getogen om

Maastricht van versterking te voorzien, was den 21sten November 1830

in die vesting binnen gerukt. Aldaar vernemende dat bij Venlo Belgische

troepen samentrokken, waarmede Daine voornemens was over Bree en

Weerd op te rukken, was de hertog, te Maastricht achterlatende nagenoeg

1700 man en van daar medenemende een groot aantal paarden en een

bataljon mineurs, den 24sten van daar langs den linker-oever van de

Maas op marsch gegaan, om deze samenscholing van muiters uiteen te

drijven en te trachten Venlo te hernemen, toen te Bree het bevel tot

hem kwam om den wapenstilstand te eerbiedigen, waarin de Koning

bewilligd had. Dientengevolge werd de kolonne den 26sten te Achel

ontbonden. Zoo liep deze tocht af zonder vijandelijke ontmoeting. Maar

de schrik door het verrassende der verschijning van den hertog in 't

hart van Limburg en door deze nieuwe proeve van zijn krachtvol op

treden teweeg gebracht, was zichtbaar bij allen die bekend stonden als

gezind om zich bij den Belgischen opstand aan te sluiten. 2) De wapenschor

sing van 17 November 1830 en de pennestrijd der diplomatie die daarop

gevolgd is, en in ontelbare protokollen, nota's en memorandums maanden

lang geduurd heeft, moesten wel de geestdrift doen bekoelen van zoo

velen uit alle standen, die huisgezin, bedrijf, studie, maatschappelijke

betrekking hadden verlaten om het vaderland te beschermen, maar niet

om een zoogenoemd status quo te onderhouden tot beslechting van een

politiek vraagstuk. Nogtans was de overtuiging, dat het belang van

1) Het protokol van deze wapenschorsing, gedagteekend 17 November 1830, is met

de daartoe betrekkelijke bescheiden te vinden in Recueil de pièces diplomatiques rela

tives aux affaires de la Hollande et de la Belgique. La Haye 1831.

2) Van der Netten, de Veteraan, bl. 202 en volgg. Starklof D. I. pag. 312 en volgg.

en van Tuyll Gesch. der blaauwe hussaren bl. 57 en volgg. In het tweede dagverhaal

Milit. Spect. 1858 bl. 220 wordt de instructie voor den hertog medegedeeld, van den

19den November, waarin reeds van een staat van wapenstilstand gewag wordt gemaakt,

maar met de herinnering aan de onzekerheid of ,,de muitelingen” dien zouden erkennen.

Het nationaal congres te Brussel heeft den 20sten den wapenstilstand aangenomen. Men

zal dit te Maastricht wel geweten hebben toen de kolonne den 24sten vandaar op marsch

ging, doch de hertog mocht een bericht afwachten, ambtshalve tot hem gericht.
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vaderland en Koning niet kon gescheiden worden, zoo levendig, dat de

ontberingen en ongemakken van veld- en garnizoensdienst in het ruwe

weder van een langdurigen winter zonder morren werden doorgestaan,

uit liefde voor het land en uit trouw aan den Koning; 1) en toen het

nationaal plichtbesef in gevaar van kwijning kwam, wierp het heldenfeit

van Van Speyk vonken in de gemoederen en deed een gloed ontstaan

van volks-eergevoel, waarvan tien Augustusdagen in 1831 roemrijke

getuigen zijn geweest. 2) Het verhaal van den veldtocht dier dagen

dient vooraf te worden gegaan door een kort verslag van 't geen er

aanleiding toe heeft gegeven.

Op den 18den Februari 1831 was er, in den vorm van een protokol,

tusschen Koning Willem en de gevolmachtigden van Oostenrijk, Frankrijk,

Engeland, Pruisen en Rusland een overeenkomst tot stand gekomen

over de grondslagen eener scheiding van België en Nederland. 3) De

nieuwe bewindvoerders in België weigerden zich daaraan te onderwerpen

en de conferentie had hun den 1sten Juni tot een termijn gesteld, vóór

welke zij van die weigering zouden mogen terugkomen. Toen dat tijd

stip naderde, deed Koning Willem door zijne gevolmachtigden Anton

Reinhard Falck en Hugo baron van Zuylen van Nyevelt verklaren, dat,

indien de Belgen op den gestelden termijn niet zouden zijn toegetreden

tot de grondslagen van scheiding, waarover hij met de conferentie was

overeengekomen, hij zich zou » vrij achten om voor zijn eigene rekening

te handelen, ten einde die langdurige onzekerheid te doen ophouden,

die voor de belangen zijner getrouwe onderdanen zoo hoogstnadeelig

was.” De 1ste Juni verliep zonder dat de Belgen de verlangde verkla

ring aflegden, en Prins Leopold van Saksen-Coburg en Gotha werd door

den invloed der Engelsche staatsministers verkozen tot Souverein van

de Belgische gewesten, die door Koning Willem beschouwd werden als

onder zijn gebied behoorende » in opstand zijnde gewesten.” De Neder

landsche gevolmachtigden gaven daarop (22 Juni) aan de conferentie

te kennen, dat de Koning hun meester, zich houdende aan de acte van

1) Eenige bijzonderheden van het kantonnementsleven gedurende den winter en 't

voorjaar van 1831 vindt men onder den titel van , 1831 uit de nagelaten papieren van

een kunstenaar” (C. Kruseman) in den 31sten jaargang van de Kunstkronijk bl. 51, waar

de geschiedenis verhaald wordt van de schilderij voorstellende den Prins van Oranje te
Bautersem.

. 2) Enkele trekken van bijzondere moedbetooning dienden mede, door de vereering

die er aan te beurt viel, om de geestdrift gaande te houden, als van den soldaat Clausse

(19 Januari), aan de Maas, van den matroos Jacob Hobein (29 Maart), beide verhaald

in de Veteraan, bl. 224 en 225, en van den Utrechtschen vrijwilligen jager Jan Hen

drik Perenboom, medegedeeld in het Gedenkboek der Utrechtsche schutterij, door L.

E. Bosch, 2e stuk, bl. 132.

3) Het protokol is te vinden in het Recueil boven aangehaald, p. 188.
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scheiding, waarover hij met haar was overeengekomen, den persoon,

die de souvereiniteit van België aannam zonder vooraf die acte onder

teekend te hebben, even-daardoor zou moeten beschouwen als zijn vij

and, en dat, wanneer de conferentie nalatig bleef van, overeenkomstig

hare stellig aangegane verbintenis, middelen aan te wenden, om de

bestaande overeenkomst door België te doen eerbiedigen, de Koning

zich verplicht zou rekenen » de toevlucht tot zijne eigene middelen te

nemen en de toegevendheden te doen ophouden, die niet meer zouden

kunnen overeenkomen met de in- en uitwendige zekerheid van den staat,

noch met de belangen zijner getrouwe onderdanen.” Als ter beantwoor

ding dezer voorwaardelijke oorlogsaankondiging stelde de conferentie

achttien artikelen op, waarin de voorwaarden vervat waren waarop zij

verlangde, dat er vrede zou zijn tusschen de beide Nederlandsche staten.

Ten einde Koning Willem tot het aannemen dier voorwaarden te be

wegen, belastte een der twee gevolmachtigden van Oostenrijk, de baron

Wessenberg, een man algemeen geacht als rechtschapen staatsman,

zich met het overbrengen van het protokol der achttien artikelen maar

's Gravenhage. Doch in de gestelde voorwaarden waren de rechten van

Koning Willem en de belangen van Nederland zoo geheel ten offer ge

bracht aan de eischen van België, dat zij bij de Nederlandsche regee

ring nauwelijks eenige overweging verdienden. 1) Uit aanmerking van

hare ernstige bezwaren, hadden de souvereinen van Rusland, Oostenrijk

en Pruisen de achttien artikelen door de conferentie ontworpen, nog

niet bekrachtigd, toen tot overmaat van beleediging Prins Leopold den

21sten Juli zijne intrede te Brussel deed als Koning van België en een

grondwet bezwoer, waarin de belofte van den nieuwen vorst vervat was

van aan de Belgen het duurzaam bezit te zullen verzekeren van Lim

burg en alzoo van een deel van het oud-Nederlandsch gebied.

Toen oordeelde de Koning zich gerechtigd zijne strijdkrachten in de

schaal te werpen en aldus het evenwicht te herstellen van de ongelijke

balans, waarvan de diplomatie zich bediende, en gelijk de Koning be

greep het zwaard te moeten trekken voor zijn recht, het leger verlangde

het voor zijne eer, en het volk reikhalsde naar een beslissing, die aan

den uitputtenden oorlogstoestand een einde zou kunnen maken. Het leger,

dat door het uitvallen der Belgische bestanddeelen als een geraamte

geworden was, had door de vrijwillige wapening en de bekwaamheid

der nu tot vastberadenheid gekomen regeering, nieuw bloed en kracht

1) De bezwaren tegen de 18 artikelen zijn met nadruk en waardigheid uit-een-gezet

in de nota van den Minister Verstolk van Soelen, te vinden, gelijk mede de 18 arti

kelen zelve en de daartoe betrekkelijke stukken, in het boven aangehaalde Recueil.
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volle spieren gekregen. Gekweekt met beleid door de onvermoeide zorgen

van Prins Frederik der Nederlanden, telde op het einde van Juli 1831

's Konings legermacht in 't geheel 86,725 man, waarvan 4017 de be

zetting uitmaakten van 't kasteel van Antwerpen en van de forten aan

de Schelde, 5753 die van Maastricht, 17334 die der meer achterwaarts

gelegene vestingen, terwijl 8446 man ter verdediging der Zeeuwsche

oevers van de Schelde in Staats-Vlaanderen ten strijde gereed stonden,

en 15277 in het binnenland de wacht hielden. Het overig deel droeg

den naam van leger-te-velde, en vertoonde zich als een voortreffelijk

geheel, toen op den 23sten Juli Koning Willem I, vergezeld van

zijne twee zonen en drie kleinzonen, het kwam in oogenschouw nemen

op de heidevlakten bij Rijen, Eindhoven, Best, Oirschot en te 's Her

togenbosch. Doch, hoe eerbiedwaardig dat leger ook was, waarin

de bloem der strijdbare manschap van Nederland zich had geschaard

ten einde het hoofd van den staat, als een middelpunt van wet

en orde, te steunen tegen het onrecht, – zoude daarmede een veld

tocht ondernomen worden in de hoop op overwinning, dan behoefde

het een aanvoerder die aller vertrouwen bezat. Er was, vooral bij de

schutterijen, die er nooit ernstig aan gedacht hadden dat zij zouden

kunnen geroepen worden om het land tegen oorlogsgeweld te verdedigen,

een groot aantal officieren, zelfs hoofd-officieren, die nooit bewegingen

van troepen gezien hadden, dan op drilveld en paradeplaats. 1) De

manschappen wisten het, en de bezadigden, die ondervinding en begrip

van den oorlog hadden, beseften de grootheid van de ramp die het

vaderland zou kunnen treffen, wanneer dit kostbare leger zonder de

overtuiging van met bekwaamheid te worden aangevoerd, aan de kansen

van den oorlog wierd blootgesteld. De eenige man, die door zijne mi

litaire vermaardheid vertrouwen kon inboezemen aan allen, was de Prins

van Oranje. Tot Generaal gevormd in den oorlog op het Spaansche

schiereiland, had hij bij Quatre-Bras aan het hoofd van een handvol

Nederlandsche burgerzonen de smetvlek afgewasschen, die de Fransche

overheersching op ons volk had doen kleven, en op de lijst der leger

hoofden, die bij Waterloo Napoleon hadden doen vallen, was zijn naam

1) In het tweede dagverhaal van den Militairen Spectator (jaarg. 1858 bl. 223) leest

men onder dagteekening van 2 Maart 1831 : ,,De opperbevelhebber klaagt in zijn rapport

aan Oorlog, dat de kaders der bataljons schutterijen slecht zijn, en stelt derhalve voor,

bij ieder bataljon 2 of 3 Officieren te doen detacheeren en voornamelijk de dienst van

adjudant en adjudant-onderofficier door militairen te doen waarnemen.” Zeer ongunstig

is het oordeel over onze schutterijen in die dagen door Niellon, die te Turnhout lag,

uit ingewonnen berichten opgemaakt en in een rapport aan Koning Leopold meêgedeeld.

,,Il n'existe - schrijft hij pag. 188 - que peu ou point de discipline dans ce corps,

leur ardeur belliqueuse n'est pas très grande, après tout ce que j'ai entendu dire, i:
- A" - - - - p

suis persuadé qu'au premier échec ilsjetteraient tous leurs armes pour retourner chez eux.
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bovenaan geplaatst door den hertog van Wellington. De vermoedens,

die zijne houding jegens België had opgewekt, waren verdwenen, en bij

de gedenkwaardige wapenschouw in Noord-Brabant, zoo even vermeld,

deed het leger blijken, dat het in den veldtocht, waartoe het 's Konings

bevel verbeidde, geen anderen veldheer begeerde, dan den Prins van

Oranje. 1)

Toen Koning Willem besloot zijn leger in België te doen rukken,

ten einde de nieuwe regeering aldaar te dwingen de voorwaarden van

scheiding aan te nemen, waarover hij met de conferentie te Londen

was overeengekomen, kon hij vertrouwen, dat drie van de vijf mogend

heden, wier gevolmachtigden die conferentie uitmaakten, Oostenrijk,

Pruisen en Rusland, hem vrijelijk zijne oorlogskrachten zouden laten

gebruiken, zonder zich in den strijd te mengen. Maar op Engeland en

Frankrijk kon hij dat vertrouwen niet stellen. Daarom moest het voor

nemen tot den veldtocht zoo lang mogelijk geheim worden gehouden.

Op den 23sten Juli, toen de wapenschouw in het kamp bij Rijen was

afgeloopen, deed Prins Frederik de hoofd-officieren om zich heen ver

zamelen in een kring voor de tent van den hertog van Saksen-Weimar,

en daar kondigde hij hun aan, dat het tijdstip misschien zeer nabij was,

waarop de Koning van de geestdrift, die de troepen dien dag hadden

doen blijken, zou moeten gebruik maken, om met het zwaard in de

vuist de rechten van oud-Nederland te doen gelden, en dit bericht werd

door al de aanwezigen, voorgegaan door den Luitenant-Generaal Van

Geen, beantwoord in een plechtigen eed van trouw en plichtsbetrach

ting, afgelegd met ontdekte hoofden en uitgestrekte handen op den toon

van het levendigst gevoel. Desniettemin bleef de bedoeling des Konings,

door de trouw van allen die er kennis van droegen, een geheim voor

de vreemde gezanten die te 's Gravenhage gevestigd waren, totdat op

den 1sten Augustus 's Konings gevolmachtigde Hugo baron van Zuylen

van Nyevelt uit 's Gravenhage naar Londen vertrok met een staatsstuk,

waarin van het voornemen des Konings aan de conferentie werd kennis

gegeven. 2) Dienzelfden dag kondigde de Prins van Oranje uit zijn hoofd

kwartier te Breda door een dagorder aan, dat de Koning zijn vader

hem tot opperbevelhebber van het leger benoemd en het » voorwaarts!”

1) Hetgeen betrekkelijk den Prins van Oranje hier kort vermeld is, heeft de schrijver

uitvoeriger te boek gesteld in zijn Leven van Willem den tweede.

2) In den morgen van den 2den Augustus overhandigde van Zuylen dit stuk te Londen

aan Engelands minister voor de buitenlandsche zaken Lord Palmerston, er bijvoegende:

,,Mylord, gij zult zien, dat wij in oorlog zijn met Leopold.” Palmerston stak het stuk

ongeopend bij zich, en zoo verliepen weder eenige uren zonder dat de conferentie kennis

kreeg van 's Konings voornemen.
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uitgesproken had. De uitgelaten blijdschap waarmede de inhoud dezer

dagorder in al de garnizoenen en kantonnementen nog dienzelfden dag

vernomen werd, was blijkbaar de uitdrukking van een algemeen ver

trouwen in den Prins opperbevelhebber, die door de kracht zijner geest

vervoerende persoonlijkheid het geheele leger bezielde. 1) Zoo werd in

den vroegen morgen van den 2den Augustus de veldtocht geopend,

waarvan het doel was aan 's Konings rechtsvorderingen bij de Londen

sche conferentie kracht bij te zetten met de wapenen en die aan den

Nederlandschen naam voldoening zou schenken voor de ondergane mis

kenning en den geleden hoon.

Niemand kon de sterkte berekenen der strijdkrachten, die het leger

zou te bevechten hebben. De ondervinding van de Septemberdagen des

vorigen jaars had geleerd, de wapenkracht die België in korten tijd

kon ontwikkelen niet gering te achten, en het was te verwachten, gelijk

inderdaad geschied is, dat, zoodra het besluit van Koning Willem hem zou

bekend worden, Leopold het geheele volk zou te wapen roepen om de eer en

de onafhankelijkheid van België te verdedigen: het Nederlandsche leger,

eenmaal de grenzen overgetrokken, zou zich in den gevaarlijksten toestand

bevinden waarin een leger verkeeren kan, omgeven door een vijandelijke

volkswapening. Men wist alleen, dat in de eerste maanden van den opstand

de toeleg der Belgen om zich meester te maken van Antwerpen en van

Maastricht, het samentrekken hunner troepen naar de zijde van deze twee

gewichtige punten had tengevolge gehad, en hierdoor nu hunne hoofdmacht

in twee legers gesplitst was: het eene hebbende het hoofdkwartier te

Hasselt, leger van de Maas geheeten, onder Luitenant-Generaal Daine.

Nicolas Joseph Daine was een Belg, geboren in het Waalsche

gewest Namen. Reeds als dertienjarige knaap onder de vrijwilligers

der eerste Fransche republiek in dienst getreden bij het leger van

Pichegru, was hij bij de oprichting van het koninkrijk der Ne

derlanden in het nieuwe leger opgenomen met den rang van Gene

raal-majoor. Zijn staat van dienst vermeldde zijne deelneming aan

Napoleons veldtochten in Duitschland en Rusland, zijn dienst onder

Poniatowski in Gallicië en zijne vermeestering van Zamosc aan 't hoofd

van een bataljon Polen, ten laatste zijne medewerking aan de verde

diging van Dantzig onder Rapp, zes verwondingen op even zoovele slag

velden, en ontvangen eereblijken. Hij had dus recht waardig gekeurd

1) Dien indruk door de dagorder en de toespraken van den Prins in zijn hoofdkwartier

te Breda teweeggebracht, heeft de schrijver uit eigen aanhooren en waarneming met de

dagorder zelve medegedeeld in zijn Leven van Willem II. De verschijning van den Prins

in het kamp bij Rijen dien dag, onder een algemeen gejubel, verhaalt Max von Gagern,

aangehaald bij Starklof Th. I. pag. 334.
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te worden het bevel over een brigade te voeren. In de 15 jaren der

vereeniging van Nederland en België had zijn werkkring zich bepaald

tot een provinciaal kommandement. Hoe hij in de eerste dagen van

het oproer een konvooi heeft geleid, dat voor de citadel van Luik be

stemd in de handen der opstandelingen is gevallen, is hiervoor ver

haald. Zijn rapport van deze handeling wekte vermoeden van plicht

verzuim, en krachtens een besluit des Konings van den 11den October,

werd aan Daine bevel gezonden om zich naar Utrecht te begeven

ter beschikking van het departement van oorlog. In de keuze dezer

plaats het voornemen vermoedende hem ter verantwoording te dagen

voor het hoog-militair gerechtshof, en ten doel aan opruiïngen en

verleidelijke aanzoeken, ging hij over in Belgische dienst. Nogtans

nadat van Generaal Dibbetz nadere inlichtingen waren ingekomen, werd

aan Daine bij Koninklijk besluit van den 7den November » op zijn ver

zoek een eervol ontslag uit de dienst verleend;” doch den 11den werd

dit besluit ingetrokken op grond van » sedert ingekomen berichten om

trent de gedragingen van den Generaal-majoor Daine.” Inderdaad, dien

zelfden dag maakte Daine zich meester van Venlo en vaardigde hij als

opperbevelhebber van een korps troepen dat hij het Belgische leger van

de Maas noemde, een proclamatie uit aan de ingezetenen van Limburg,

waarin zij werden aangespoord om zich vrij te maken » van die ver

waande Hollanders die sedert 15 jaren het schoone land uitzuigen als

een kolonie en de inwoners als slaven behandelen.” 1) Toen volgde den

14den November 's Konings besluit, » dat Daine zal geroyeerd worden

als deserteur uit de kaders van het leger.” Door de vermeestering van

Venlo, in België de held van den dag geworden en tot Luitenant-Ge

meraal bevorderd, voerde hij nu het legerkorps aan, dat de rechter

vleugel zou uitmaken van het Belgische leger te velde.

Het leger dat den linkervleugel vormde, leger van de Schelde geheeten,

bezette Mechelen en Antwerpen, en lag gekantonneerd deels in de

landstreek tusschen de Schelde, Gheel en Turnhout, deels naar de zijde

van Leuven. Dit leger werd aangevoerd door Maria Michael Balthazar

baron de Ticken de Terhove, vroeger escadrons-bevelhebber bij het re

giment roode lansiers van de garde van Napoleon, die hem altijd bij

voorkeur tot bevelhebber van zijn persoonlijk escorte verlangde. 2) Doch

hoe schitterend ook de staat-van-dienst was, dien hij als cavallerie-offi

1) De eigen woorden waren: ,,de ses Hollandais arrogans qui exploitent depuis 15

ans votre beau pays comme une colonie et vous traitent en esclave.”

2) Over de roode lansiers zie hiervoor bl. 297 en volgg. waar Tiecken staat: Ticken

schijnt de ware spelling.



526 - DE BELGISCHE REVOLUTIE.

cier kon toonen, zijne bevordering tot Luitenant-Generaal had hij aan de

revolutie te danken: de organisatie van een legerkorps, de tactiek van den

grooten oorlog, strategische berekeningen waren hem vreemd gebleven.

De sterkte van het Maasleger bedroeg ruim 9000 man infanterie,

800 ruiters en 24 bespannen vuurmonden, waaronder een batterij

twaalfponders; het Scheldeleger 15000 met 12 stukken geschut. Op

den 1sten Augustus telde de Belgische krijgsmacht 57900 man in

werkelijke dienst. 1) Doch zoodra de opmarsch van het Nederlandsche

leger bekend werd en Koning Leopold alle Belgen » wien hun vader

land, de eer en de vrijheid lief was” ten strijde riep, werden

alle wegen vervuld met gewapende benden, die naar de meest be

dreigde punten stroomden, en alzoo is het met geen mogelijkheid

te berekenen hoe groot de vijandelijke macht geweest is, die het

Nederlandsche leger tegenover zich gehad heeft in de tien Augus

tusdagen van 1831. Even onberekenbaar is het overwicht van zedelijke

kracht waarmede dit leger ten aanval is opgetreden. De Belgische

krijgsmacht, uit oproer en revolutie geboren, had hare eerste vorming

bekomen onder het bestuur van voorloopige regeerings-commissiën, die

voor de behoeften van het oogenblik hadden te zorgen, doch waarin

de talenten ontbraken vereischt om een nieuw leger te scheppen. Sedert

den 24sten Februari 1831 zou de Regent Surlet-de-Chokier eenheid in

het bestuur brengen, maar het organiseeren van een leger werd tegen

gewerkt door voorstanders van de republiek en door aanhangers van

het huis van Oranje. 2) Onder deze laatsten waren in de hoogere rangen

officieren die geheugenis hadden van Quatre-Bras en Waterloo, en met

leedwezen de verwijdering uit hun land zagen van den Prins die daar

het Nederlandsche leger met zijn heldengeest bezield had. Nu zouden

de strijdmiddelen van den nieuwen staat moeten bestuurd worden door

een Koning, pas ten troon verheven, die een vreemdeling was in het

land, schrander voor overleggingen in het kabinet, maar die onder zijne

nieuwe onderdanen geen enkel eminent legerhoofd vond waarop hij zich

verlaten kon. Dat er aldus een overwicht van zedelijke kracht geweest

is bij het Nederlandsche leger, waardoor de overwinning gemakkelijk

is geweest, valt niet te ontkennen.

1) Deze opgaaf is afkomstig van een Franschen Generaal Evain, later minister van

oorlog in België. Die tot den 4den Augustus 1831 minister van oorlog was baron

du Failly heeft de sterkte op den lsten dier maand begroot op 6261 1 man. Andere

getallen geeft Niellon Mémoires p. 193 en in de bijlagen van zijn werk, weder andere

Huybrecht, die achter zijn werk de sterktestaten mededeelt van het Scheldeleger op den

18den Augustus gevende 472 officieren en 10466 manschappen, en van het Maasleger

op den 7den Juli 12326 officieren en manschappen.

2) Niellon pag. 175, Huybrecht pag. 101, 104, 116, 135 en volgg.
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Het leger, onder het opperbevel van den Prins van Oranje geplaatst,

wien zijn broeder Prins Frederik als Kolonel-Generaal der landmacht

ter zijde stond, telde, toen het den 2den Augustus de oud-Nederlandsche

grenzen overtrok, 36407 officieren, onderofficieren en manschappen in

werkelijke dienst en 6570 paarden. 1) Het materiëel der artillerie,

uitmakende 342 voertuigen, waaronder 78 vuurmonden, was in een

voortreffelijken staat gebracht onder het opperbeleid van Generaal-Ma

joor Hendrik Rudolf Trip. De administratieve dienst had een buitenge

wone zorg vereischt voor de levering van vivres, fourrages, kampements

benoodigdheden en allerlei velduitrusting van een leger dat zich ging be

wegen in een land, waar niet te rekenen viel op tegemoetkoming van

de in- en opgezetenen; en de sterkte van het korps militaire intendanten,

wier dienst bij voortduring binnenslands zou gevorderd worden, was

niet berekend naar de behoeften van de gewichtige dienst bij een leger

moetende manoeuvreeren in een vreemd land: 2) nogtans was er voor

alle oorlogsbehoeften zorg gedragen. Het leger, op de flanken en in

den rug naar behooren gedekt, had een open oorlogsterrein voor zich

waar het geen hinderpalen zou aantreffen door de versterkingskunst

opgericht. Het eerste doelpunt van den marsch was Diest. Meester van

deze stad zou het leger zich tusschen de beide vijandelijke hoofdmach

ten vinden ingeschoven; Daine kon worden omvleugeld, Ticken afge

sneden, ieder afzonderlijk verslagen en dan was over Leuven de weg

open naar Brussel, de hartader der revolutie en van het nieuwe Ko

ninkrijk. Om dit doel te bereiken stelden zich in den vroegen morgen

van Dinsdag den 2den Augustus, de vier divisiën, waarin de infanterie

van het leger te velde verdeeld was, gelijktijdig in beweging. Het op

trekken van een leger ten oorlog zoo doelmatig in zijne organisatie,

zoo nationaal in zijne bestanddeelen en zoo eenstemmig in den grond

toon van zijn algemeenen geest, is een gedenkwaardig verschijnsel in

het leven van het Nederlandsche volk. Hier – in het geschiedboek

zijner landmacht – mocht de Nederlander niet vruchteloos zoeken naar

1) Afwezigen in de hospitalen, verlofgangers en achterblijvers, maken het verschil uit

met opgaven die elders gevonden worden. De getallen hier en in 't vervolg voor ieder

korps in 't bijzonder opgegeven, kunnen als de werkelijk presente sterkte van het leger

bij het openen van den veldtocht worden aangenomen, zijnde vergeleken met de oor

spronkelijke legerstaten, door de welwillendheid van den heer Generaal-majoor H. Har

denberg Secretaris-Generaal van het departement van Oorlog.

2) Bij Koninklijk besluit van 29 Juni 1828, ten uitvoer gelegd in Juli 1830, was

een korps militaire intendanten opgericht, waarvan de sterkte bestond uit 1 hoofdinten

dant (Generaal-majoor) 2 intendanten 1ste kl. (Kolonels), 6 intendanten 2de kl. (Luit.

Kolon.), 4 onder-intendanten 1ste kl. (Majoors), 4 2de kl. (Kapiteins), 4 adjuncten en

4 adspiranten (1ste en 2de Luitenants).
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een tafereel van den optocht zijner voorzaten van 1831, toen zij met

Oranje tot een gewapend verzet kwamen tegen coalitiën van mogend

heden om zwakkere staten tot haren wil te dwingen.

De Eerste divisie dan verzamelde zich op de heidevlakte bij Chaam,

trok van daar op Baarle-Nassau en Baarle-Hertog, wierp, onder het

wisselen van eenige geweerschoten de Belgische voorposten terug tot

Merxplas, en bezette Sondereygen, Baarle-brug en Blokmeer. 1) De

divisie had tot opperbevelhebber den Luitenant-Generaal Van Geen

en aan 't hoofd van haren staf een officier, die mede de Nederland

sche ridderteekenen in de oorlogen op Java verworven had, Kolonel

I. B. Cleerens: dezen was toegevoegd een eerste Luitenant, zoon van

Generaal Schuurman, en om de dienst van intendant bij deze divisie

waar te nemen, was de Kapitein-kwartiermeester Brink in haren staf

opgenomen. Van de twee brigaden der Eerste divisie had de eerste tot

bevelhebber Generaal-majoor Abraham Schuurman, en deze had Kapitein

Muller tot Chef van zijn brigade-staf. De brigade Schuurman was aldus

samengesteld: de flank-compagnie Groninger studenten, – 129 man 2)

aangevoerd door Kapitein Van der Brugghen, en waarbij twee hoog

leeraren, de anatoom en zoöloog Willem Vrolik en de theoloog Joan

Frederik van Oordt JWzn. den degen voerden; bataljon schutterij

uit de Noord-Hollandsche steden buiten Amsterdam (Majoor Van Pabst

Rutgers) 901 man: een bataljon 's Gravenhaagsche schutterij (Majoor

O. L. Boreel) 895 man; 3) een bataljon jagers (Luit. Kolonel W. H.

Baron van Heerdt) 1063 man, twee bataljons grenadiers (Luite

nants-Kolonels Anthing en Serraris) 1353 man. De brigade Schuur'-

man had alzoo een sterkte van 4341 man. De tweede brigade van

Van Geens divisie had tot aanvoerder Generaal-Majoor H. D. T. de

Favauge, wiens staf bestuurd werd door Kapitein Van Panhuys. De

brigade bestond uit de jagers van Van Dam 233 man, een bataljon

Geldersche schutterij (Majoor Van Rechteren) 945 man, twee bataljons

J) 4 Vrijwillige jagers en een fuselier werden daarbij gekwetst. I. Olivier Jz. Merk

waardigheden uit den Tiendaagschen veldtocht, bl. 65. Landolt's Grenadiers en Jagers,

bl. 95. In het Fransche tijdschrift le Spectateur Militaire van 15 Augustus 1855 vindt

men een beknopt verhaal van de marschen en manoeuvres van het Nederlandsche leger

gedurende den Tiendaagschen veldtocht, welk relaas met een daarbij behoorende schets

kaart #" is opgenomen in het Nederlandsche tijdschrift de Militaire Spectator

Sept. 1855.

2) Hieronder waren ook Friezen van het Athenaeum te Franeker, ressorteerende onder

de hoogeschool te Groningen, gelijk de studenten van Amsterdam en Deventer, wan

neer zij niet aan de dienst bij eenig ander wapen de voorkeur gaven, bij het jagerkorps

der Leidsche hoogeschool zijn ingetreden

3) Bij dit bataljon, gelijk bij sommige andere mobiele schutterij-bataljons, behoorde

een compagnie artillerie. Doch de compagnieën schutterij-artillerie zijn niet mede te

velde getrokken. -
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Zuid-Hollandsche schutterij uit Rotterdam, Delft en Schiedam te zamen

onder kommando van Kolonel 's Jacob, en daarvan een onder Kapitein

Van Daalen 721 man, het andere onder Majoor Oudemans-Havelaar

751 man, een bataljon jagers (Luitenant-Kolonel J. N. Everts) 911 man;

twee bataljons van de derde afdeeling infanterie (Majoors J. W. Auff

morth en J. J. Behr) 1664 man en een batterij artillerie te voet (kapi

tein Meyl) 162 man. De brigade Favauge telde alzoo 5387 man en de

gezamenlijke sterkte der twee brigaden van de eerste divisie van het

leger bedroeg 9728 man.

Het algemeene hoofdkwartier, zich bij den opmarsch bevindende in

het gevolg der Eerste divisie, vestigde zich in den avond van den eer

sten marschdag te Baerle-Hertog. Een talrijk personeel: de twee Ko

ninklijke Prinsen met beider adjudanten, ordonnans-officieren en gevolg,

en de Generaals hoofden van diensten, den opperbevelhebber steeds

nabij moetende zijn om in al de voorkomende behoeften van het

oorlogsveld te voorzien of raad te schaffen. De Luitenant-Generaal

Constant had het voorrecht thans voor 't eerst zich aan 't hoofd te

bevinden van den algemeenen staf van een leger, waarover zijn voor

malige kweekeling het opperbevel had: hem was de Luitenant-Kolo

nel Ch. Nepveu toegevoegd. De administratieve dienst van het leger

werd bestuurd door Generaal-Majoor I. P, Reuther, wien de adjunct

intendant Kesman en 2 adspiranten waren toegevoegd, terwijl de in

tendant Van Haeften belast was met de algemeene comptabiliteit van

het leger te velde. De Generaal-Majoors H. R. Trip en P. S. R. Van

Hooff behoorden tot den grooten staf van het leger te velde, de eerste

als bevelhebber der artillerie, de andere als hoofd van het bestuur van

alle fortificatie-werken. De zorg voor de geneeskundige dienst bij het

leger was opgedragen aan den dirigeerenden chirurgijn-majoor W. J.

Brink. -

De Tweede divisie verliet te vier uur in den morgen van den 2den

Augustus het kamp bij Rijen en de omgelegene kantonnementen en trok

langs Gilzen en Alphen op Poppel: Hertog Bernhard van Saksen-Weimar

was de opperbevelhebber; Majoor Max von Gagern Chef van den staf, wien

de Luitenant De Normandie 's Jacob was toegevoegd. De onder-intendant

Majoor Falck was voor de administratieve dienst der Tweede divisie bij

haren staf ingedeeld. De Eerste brigade der divisie Saksen-Weimar,

gekommandeerd door Generaal-Majoor Andries Jan Jacob baron Des

Tombe, en waarvan de stafdienst bestuurd werd door Kapitein De

Petit, was aldus samengesteld: de jager-compagnie Utrechtsche stu

denten (Kapitein Wilhelmi) 246 man, een bataljon Geldersche schut

III. N. H. T. L. 34
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terij (Majoor W. A. Baron Schimmelpenninck van der Oye van de

Poll) 982 man, twee bataljons van de Zevende Afdeeling (Majoors

Jhr. J. T. van Spengler) 907 man (en A. N. Baron van Aerssen)

855 man: twee bataljons van de Twaalfde Afdeeling (Majoors Van

der Dussen) 841 man (en Van der Boom) 830 man: gevende voor de

brigade Des Tombe een sterkte van 4661 man. De Tweede brigade

der divisie Saksen-Weimar had tot aanvoerder Kolonel Daniël Otto

Bagelaar, wiens brigade-staf werd bestuurd door Kapitein H. F. C.

Baron Forstner van Dambenoy: zij bestond uit de compagnie Ko

ninklijke jagers (Kapitein Buchner) 245 man, een bataljon schutterij

uit Dordrecht (Luitenant-Kolonel Holle) 818 man, twee bataljons van

de Tweede Afdeeling (Majoors Senn van Bazel) 877 man (en Van den

Heuvel) 855 man; twee bataljons van de Achttiende Afdeeling (Majoors

Schoch en Hendrik Tegelaar) 1699 man, een batterij artillerie te voet

(Kapitein Van der Beek) 65 man. De brigade Bagelaar telde alzoo

4659 man en de geheele divisie Saksen-Weimar 9320 man.

De hertog had, als een onderwerp zijn er studie, de dagen geteld

waarin het Nederlandsche leger langs de richtlijn van een heldendegen

Brussel zegevierend zou kunnen binnentrekken; maar in het veld

streng krijgsman, is hij geheel divisie-Generaal gebleven. In den voor

middag te elf uur met zijne divisie te Poppel aangekomen, deed hij

zijne Tweede brigade doortrekken naar den Eel om te Raevels zijne voor

posten uit te zetten. Doch op den weg tusschen dat gehucht en dit

dorp hield een troep vijandelijke jagers stand, ondersteund door eenige

ruiters: het bataljon van Tegelaar stiet hier op een voorhoede van het

Schelde-leger onder Niellon. Deze opgewondene, maar niet van militair

talent ontbloote aanvoerder der opstandelingen, had Raevels bezet met

3 bataljons, tellende nog niet ten volle 2000 man, een regiment rui

terij en 2 vuurmonden. De vijandelijke voorpost tusschen den Eel en

Raevels werd wel teruggeworpen, maar dit dorp en het aangrenzend

kreupelbosch zoo hardnekkig verdedigd, dat de hertog en de Majoor

Tegelaar, van hunne paarden gestegen het bataljon moesten voorgaan,

om het dorp binnen te stormen. Het geschiedde te 4 uur in den na

middag, met slaande trommen en geveld geweer, in tegenwoordigheid van

de Prinsen van Oranje en Frederik. Uit de eerste huizen door geweer

vuur begroet, leed het bataljon een verlies van 3 dooden en 18 ge

kwetsten; het drong echter door tot in de dorpstraat, zoover het raadzaam

was, terwijl de vijand, wiens sterkte men niet kende, in het zeer door

sneden en houtrijk terrein zich staande hield. De hertog, om hem tot

wijken te dwingen, deed de compagnie Koninklijke jagers en een compagnie
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van de Achttiende Afdeeling een omtrekkende beweging uitvoeren: Niellon

bemerkte het en trok te 9 uur s'avonds af naar de zijde van Turnhout.

De Derde divisie, uit hare kantonnementen rondom Eindhoven op

gebroken, had tot taak voor dien eersten marschdag Eerzel en Bergeik

te bezetten: hiermede was echter de aansluiting van het leger niet tot

stand gebracht. Eerst den 7den Augustus, toen de Derde divisie ook

Arendonck en Rethy bezet had, was de gemeenschap tusschen de di

visiën van den rechter- en van den linkervleugel volbracht. De Lui

tenant-Generaal Adriaan Frans Meyer voerde het bevel over de Derde

divisie, waarvan de staf bestond behalve het gewoon personeel van

minderen rang, uit Luitenant-Kolonel Van Ekstein, Eersten Luitenant

Van Utenhove en, belast met de dienst van onder-intendant, Kapitein

Slotemaker. De Eerste brigade had tot aanvoerder Kolonel Carel Frederik

Stoecker, en tot Chef van den staf Jhr. J. Mock, die, vroeger als

ingenieur uit de militaire dienst getreden, zijn dienst bij het leger

vrijwillig had aangeboden. De brigade Stoecker was aldus samengesteld:

het jagerkorps van studenten der Leidsche Universiteit (Kapitein Van

Boecop) 230 man, een bataljon landelijke 1) schutterij uit Friesland

(Majoor Kirchner) 830 man, een bataljon schutterij uit de provincie

Groningen (Majoor Van Calcar) 588 man: een bataljon van de Achtste

afdeeling (Luitenant-Kolonel Van Spengler) 905 man, twee bataljons

van de Dertiende Afdeeling (Majoors Laasman) 807 man (en Voigt)

834 man, bedragende alzoo het totaal dezer brigade 4194 man.

In de Tweede brigade, waarvan het kommando was opgedragen aan

Kolonel J. P. Sprenger en het bestuur van de stafdienst aan den eersten

Luitenant Hoofd van Iddekinge, waren ingedeeld: 't vrijwillig korps

Noord-Hollandsche jagers (Kapitein Rookmaker) 112 man; 't vrijwillig

korps Groninger jagers (Luitenant-Kolonel Valkenburg) 120 man: een

bataljon Noord-Hollandsche schutterij (Majoor Van Wickevoort Crommelin)

578 man, een bataljon Utrechtsche schutterij (Majoor Glenewinkel) 630

man, twee bataljons van de Zeventiende Afdeeling (Majoors De Haan)

794 man (en Goetz) 814 man, met een batterij artillerie te voet (Kapt.

Van de Wall) 162 man, uitmakend een geheel van 3210 man, waardoor

de oorspronkelijke sterkte der divisie Meyer gebracht werd tot 7404

man. Doch op den eersten marschdag werd bij deze divisie nog gevoegd

de brigade lichte cavallerie.

De geheele cavallerie, onder het opperbevel gesteld van den Luit.-

Generaal Albertus Dominicus Trip, was gesplitst in twee brigaden. De

1) Een klein gedeelte van de eerste compagnie was uit de steden.
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brigade lichte cavallerie had tot aanvoerder Generaal-Majoor Willem

Boreel, en bestond uit twee regimenten dragonders (Luitenant-Kolonels

Van Campen en Van Bronckhorst) 346 en 321 man, een regiment

huzaren (Luitenant-Kolonel De Lenne, tijdelijk voor Kolonel Van Bal

veren) 512 man, met een halve batterij rijdende artillerie (Kapitein

Bentinck) 90 man. De brigade lichte cavallerie was in den avond van

den eersten marschdag met de divisie Meyer vereenigd te Eerzel.

De reserve-divisie, waarvan het opperbevel aan den Luitenant-Gene

raal Cort-Heyligers was opgedragen, schijnbaar bestemd om de verbin

dingswegen te beveiligen, die de andere divisiën in 't voorwaarts trekken

zouden achterlaten, bezette den 2den Augustus Valkenswaard, Heeze,

Riethoven, Waalre, Aalst, Geldrop, Stratum, Veldhoven en Eindhoven.

Bij de brigaden dezer divisie waren geen staf-Officieren ingedeeld, maar

om de staf-dienst bij de divisie te vervullen, aangesteld. Kapitein Walther,

gelijk om de administratieve dienst te besturen de intendant Donker

van den Hoff. De Eerste brigade van de reserve-divisie werd aangevoerd

door Generaal-Majoor Frederik Knotzer. Zij was aldus samengesteld:

een bataljon schutterij uit de steden van Gelderland (Luitenant-Kolonel

Lulofs) 776 man, een bataljon Amsterdamsche schutterij (Luitenant

Kolonel J. W. Kerkhoven) 931 man; een bataljon Noord-Hollandsche

schutterij (Majoor Castrop) 463 man; het eerste marsch-bataljon 1)

(Majoor T. A. A. van der Brugghen) 732 man. Alzoo telde de bri

gade Knotzer 2902 man. De Tweede brigade werd aangevoerd door

den Kolonel der Groninger schutterij Marcus Busch, en bestond uit:

een bataljon Zuid-Hollandsche schutterij (Majoor Seeuwen) 601 man;

een bataljon Friesche schutterij (Luitenant-Kolonel Tjallingii) 699

man; een bataljon uit de stad Groningen (Luitenant-Kolonel Wim

mer) 459 man; het tweede marsch-bataljon (Majoor Van Waningen)

559 man. De sterkte van de brigade Busch was derhalve van 2318

man, en de oorspronkelijke sterkte van de reserve-divisie 5220 man.

Doch bij de reserve-divisie waren nog ingedeeld twee escadrons ku

rassiers, 260 man, een detachement treinsoldaten, 29 man, en een

batterij artillerie te voet (Kapitein C. D. P. Singendonck) 159 man.

Het overige van de cavallerie-divisie van Generaal A. D. Trip, die

zijne Tweede brigade, de lichte ruiterij, als vroeger gemeld is, aan de

divisie Meyer had moeten afstaan, was de Eerste brigade, aangevoerd

1) In de maand Juni waren 2 compagnieën van het reserve-bataljon der vijfde afdeeling

met 3 compagnieën Amsterdamsche schutterij en eene van 's Hertogenbosch vereenigd

tot een eerste marsch-bataljon. Op gelijke wijze is vervolgens uit een bataljon schutterij

Friezen een tweede marsch bataljon gevormd.
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door Generaal Post, in den avond van den 2den Augustus met de re

serve-artillerie vereenigd te Alphen. Generaal Post had toen nog onder

zijne bevelen 2 afdeelingen kurassiers (Luitenant-Kolonel Bouwens van

der Boyen en Kolonel Gaillières) 550 en 540 man, een regiment lansiers

(Kolonel De Posson) 662 man, met een halve batterij rijdende artillerie

(Eerste Luitenant Ed. van der Oudermeulen) 68 man.

De reserve-artillerie bestond uit den staf van Kolonel List, 24 man,

drie batterijen rijdende artillerie (Kapiteins Dinaux, Van Coehoorn en

Kops) 162, 164 en 156 man, en een batterij twaalfponders (Kapitein

Altinck) 193 man, voorts een reserve-park (Kapitein Van Deventer)

158 man, een compagnie mineurs en sappeurs (Kapitein Van Herff)

157 man, een escadron maréchaussée (Majoor Brumel) 120 man, een

compagnie werklieden en hospitaalsoldaten 111 man, de reserve-parken

van de divisiën 269 man en de transport-trein 132 man. Voegt men

deze opgaven en getallen te zamen, dan verkrijgt men voor het leger

te velde bij het openen van den tiendaagschen veldtocht 38 bataljons,

7 korpsen van vrijwilligers, 26 escadrons en 9 batterijen, tellende

36407 officieren, onderofficieren en manschappen en 6570 paarden.

De bewegingen van dit aanvallend leger hadden zich op den eersten

dag bepaald tot een omzichtig overschrijden van de grenzen, door de

groote mogendheden vastgesteld voor oud-Nederland en den nieuwen

Belgischen staat. Op den tweeden dag, den 3den Augustus, zette de

Tweede divisie zich 's morgens te 5 uur in beweging om Niellon te

verdrijven, die standhield in een stelling tusschen Raevels en Turnhout.

De Eerste brigade, aan 't hoofd der kolonne, vond een steenen brug

over de beek de Aar afgebroken, en terwijl de bataljons-sappeurs den

overgang door mastboomen herstelden, zoodat ook artillerie daarover

kon trekken, werd de divisie uit 2 vijandelijke vuurmonden bestookt,

waardoor de jonge soldaten voor 't eerst onder het bereik van kanon

kogels kwamen. Twee hunner 1) werden gekwetst, een trompetterpaard

gedood en de leeuw van de vaandelstok der Twaafde Afdeeling wegge

rukt. Een uur na den middag trok Niellon af naar Turnhout; uit eenige

huizen werden bij de aankomst der Eerste brigade geweerschoten gelost;

maar Niellon vervolgde zijn terugtocht over Casterlé en Thielen en

1) De Roo van Alderwerelt spreekt van 2 gekwetsten. Alleen de fuselier Van Weerd

van het 2de bataljon der 7de afdeeling, wordt met name genoemd, en van zijne koel

bloedigheid gewaagd: zijn been door een kanonskogel verbrijzeld werd afgezet, en het

afgezette stuk bedaard beschouwende had hij geroepen ,,Leve de Koning!” Starklof,

zonder hem te noemen, verhaalt uit de papieren van hertog Bernhard, dat hij bij het

beschouwen van zijn verminkte ledematen zou geroepen hebben: ,,Ik heb nog een been

om aan Koning en Vaderland ten offer te brengen.”
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Lille-St.-Pierre in de richting van Schilde, waar Ticken zijn hoofd

kwartier van het Scheldeleger had. Saksen-Weimar legerde de Tweede

divisie voor den nacht in en rondom Turnhout, werwaarts ook het

hoofdkwartier van de Prinsen den 3den Augustus van Baerle-Hertog

werd overgebracht. 1)

Gedurende deze beweging van de Tweede divisie richtte de Eerste

haren marsch over Merxplas op Vosselaer, en legerde zich daar in 't

open veld rechthoekig op den straatweg die naar Antwerpen voert,

en alzoo tegenover het vijandelijk leger, welks hoofdkwartier Schilde

aan denzelfden weg gelegen was. Deze stelling werd door een brigade

der Eerste divisie ook nog een geheelen volgenden dag, den 4den Au

gustus, behouden, en ook de opperbevelhebber vertoefde met het alge

meen hoofdkwartier te Turnhout, terwijl de Tweede divisie haren

marsch voortzette over Casterlé naar Gheel, de Derde over Arendonck

en Rethij naar Moll aan de Nethe. Gelijk Ticken met zijne hoofdmacht

moest worden schaak gezet rondom Antwerpen, zoo moest Daine ge

dwongen worden zich niet van de Maas te verwijderen. Te dien einde

rukte Cort-Heyligers den 3den Augustus van Eindhoven de grenzen

over naar Lommel op den weg naar Hasselt, en had Dibbetz in last

door uitvallen uit Maastricht het Maasleger bezig te houden. Deze

terughouding van den rechtervleugel en van het algemeen hoofdkwar

tier des legers hing dus te zamen met het beraamde plan om de Bel

gische gezagvoerders in den waan te brengen, dat de aanval in de

eerste plaats een handreiking aan de bezetting der Citadel van Ant

werpen en een herovering dier stad beoogde. 2) Doch het was een

ongunstige omstandigheid, dat Chassé, bij een wapenstilstand den

5den November 1830 met den bevelhebber der stad gesloten, zich

een voorwaarde had laten welgevallen, waardoor hij verplicht was het

hervatten van vijandelijkheden driemaal 24 uren tevoren aan te kon

digen. Deze opzegging der wapenschorsing kon echter niet eer dan

in den avond van den 1sten Augustus gedaan worden, zou niet het voor

nemen tot een gewapenden inval te vroeg kenbaar worden. Ten einde

1) Niellon verhaalt in zijne Mémoires, dat hij later den hertog van Saksen-Weimar

te Aken ontmoet had en deze hem gezegd had, eerst 's morgens van den 3den Augustus

vernomen te hebben, dat Niellon niet meer dan 2000 man en 2 vuurmonden tot zijne

beschikking had. Men had gemeend het geheele Schelde-leger tegenover zich te hebben,

en toen de waarheid bekend werd, had Van Geen bevel gekregen op te rukken, om het

dorp Gierle te gaan bezetten, waardoor Niellon zou zijn afgesneden, 't geen hem be

wogen had Turnhout te ontruimen.

2) Mag men Niellon gelooven (Mémoires pag. 216), dan heeft hij reeds in den avond

van den 4den ingezien en Ticken gewaarschuwd, dat de toeleg van den Prins van Oranje

was, het Schelde-leger onder Antwerpen en Daine naar de Maas terug te dringen om

zich een vrijen doortocht naar Leuven en Brussel te banen.
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nu gedurende het tijdsverloop dat Chassé verplicht was de krachten der

Citadel in rust te houden, de aandacht des vijands evenwel naar Ant

werpen af te leiden, werden naar die zijde onderscheidene aanvallen

ondernomen. In den wapenstilstand der Citadel was wel begrepen de

divisie der scheepsmacht op de Schelde gestationeerd vóór Antwerpen,

maar niet die, welke de rivier beneden de stad bezette. Door deze werd

nu den 3den Augustus, terwijl het leger post ging vatten op den weg

van Turnhout naar Antwerpen, het fort St. Marie bezet en met geschut

beplant, het dorp Callo onder veel bloedvergieten door matrozen en sol

daten vermeesterd, en het fort Pijp-Tabak bemachtigd en de Schelde-dijk

aldaar doorgestoken. 1) Op dienzelfden dag trokken langs de wegen, die

uit het westelijke deel van Noord-Brabant naar Antwerpen voeren, drie

kolonnen voorwaarts: eene uit groot-Zundert, aan den straatweg van

Breda naar Antwerpen, aangevoerd door den Luitenant-Kolonel Theo

dorus Conradus Casparus Veeren, 2) en bestaande uit 10 compagniën

schutterij – van Zuid-Hollandsche steden en het platteland van Gel

derland – en een compagnie van de tweede afdeeling infanterie, be

nevens een halve batterij artillerie en eenige kurassiers. Een andere,

onder de bevelen van den Kolonel Jan Daniel Cornelis Carel Willem

d'Ablaing van Giessenburg, zijnde van gelijke sterkte, doch zonder

geschut, en bestaande uit compagniën schutterij van Zuid-Holland,

Overijsel en Utrecht, trok van Rozendaal naar Calmpthout en Zilver

hoekje. Een derde van 8 compagniën, waarvan er twee van de Utrecht

sche schutterij waren, trok onder de bevelen van den Majoor Paulus

Cornelis de Bosson over Putten naar Capelle. De kolonne van Weeren

had op vrijdag den 5den twee ontmoetingen met den vijand, te Goring

en aan het bosch van Brascaet, en dreef hem, met overleg en waak

zaamheid, overal uit huizen en bosschen, zonder zelve eenig verlies te

lijden. Ook de schutters van d'Ablaing dreven de gewapende Belgen

die zij ontmoetten voor zich uit, doch ten koste van eenige gekwetsten.

Met beleid onderhielden Weeren en d'Ablaing de gemeenschap tusschen

hunne kolonnen. Daarentegen werd de kolonne van Bosson, door gebrek

aan waakzaamheid, bij Capelle in een gevecht gewikkeld, waarbij de

Majoor Gunther Jean van Kinschot doodelijk gekwetst werd, 3) en offi

1) Over het doel dezer doorgraving zie J. C. Koopman, zijner majesteits zeemacht vóór

Antwerpen, bl. 61.

2) In 1815 Kapitein der infanterie, was hij gekwetst bij Waterloo, gepensioneerd als

Majoor, toen militie-commissaris te Arnhem geworden, en tot Luitenant-Kolonel bevor

derd 7 Februari 1831, benoemd tot kommandant der tweede afdeeling mobiele schutterij

van Gelderland.

3) Kapitein der infanterie was hij in Maart 1831 met den rang van Majoor benoemd

tot kommandant van het 2de bataljon der derde afdeeling Zuid-Hollandsche schutterij.
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cieren en schutters wonden bekwamen, 't geen ten gevolge had, dat de

geheele kolonne in verwarring den terugweg insloeg. 1) De taak, die

deze drie kolonnen te verrichten hadden, was geene andere, dan den

vijand aan de zijde van Antwerpen te verontrusten en hem daardoor

te misleiden ten aanzien van den marsch, dien de Prins van Oranje met

het leger te velde voorhad te nemen. Daartoe werkte de bezetting der

Citadel mede door een uitval op den 5den Augustus, waarvan later zal

verhaald worden. Tegelijkertijd voeren de oorlogsschepen op de Schelde

de rivier op, en Koning Leopold in ernst vreezende dat Antwerpen om

singeld en belegerd zou worden, ging dien dag met zijn hoofdkwartier

naar Mechelen. Doch Veeren ontving in den namiddag bevel terug te

keeren: de taak der aanvalsvertooning naar de zijde van Antwerpen

was volbracht; de Prins van Oranje was van Turnhout op marsch naar

Diest, zijn oogmerk om tusschen de legers van Ticken en Daime in te

dringen moest nu metterdaad volvoerd worden. 2)

Te dien einde deed op vrijdag den 5den Augustus het geheele leger

een beweging voorwaarts, langs de tot hiertoe geheim gebleven opera

tie-lijn: de Tweede divisie, over de brug van Oosterlo de Nethe zijnde

overgegaan, bezette in den namiddag Diest. 3) De gewapende opstan

delingen waren kort te voren uit de stad geweken naar de zijde van

Hasselt, en zoo niet een Zuid-Hollandsch schutter-officier, Jan van

1) Bijzonderheden over de kolonnen van d'Ablaing en Bosson zijn te lezen bij L. E.

Bosch, Gedenkboek der Utrechtsche schutterij, 2de stuk, bl. 160 en volgg.

2) Onder de papieren van Hertog Bernhard van Saksen-Weimar zijn 3 memoriën ge

vonden voor het geval, dat Nederland in 1831 oorlog zou moeten voeren: een, voor

de verdediging van Holland en Zeeland tegen een aanval eener Engelsche vloot; een,

over het beste middel om de overzeesche bezittingen te behouden; en een, voor een

offensieven veldtocht op het operatie-terrein tusschen Maas en Schelde. Uit deze laatste

memorie deelt Starklof, Th. I pag. 329 en volgg., de vier operatie-lijnen mede, door den

hertog in overweging genomen, waarvan die van Baerle-hertog over Diest en Leuven,

overeenkomt met de lijn door den Prins van Oranje gevolgd. Uit de beschouwingen van

den hertog neemt zijn levensbeschrijver aanleiding om te beweren, dat het Hollandsche

leger reeds op den vierden marschdag voor Brussel had kunnen zijn, in welk geval de

Fransche interventie zou zijn voorgekomen. Deze bewering is niet door Starklof uitge

dacht: er was reeds melding van gemaakt, en de groote verdienste van den Prins van

Oranje daar tegenovergesteld in het Leven van Willem II, B. II, h. 18, uitgegeven in 1852.

Starklof beroept zich op een Nederlandschen Generaal door te verklaren in te stemmen

met ,,het verwijt,” (dem Vorwürfe) tegen den voorzichtigen opmarsch van het Hollandsche

leger door Generaal Knoop ingebracht. De Duitsche ritmeester schijnt niet begrepen te

hebben, wat Knoop in de Tiendaagsche veldtocht, overgedrukt uit de Gids. (Amst. 1857)

bl. 33 geschreven heeft, eindigend met zijn oordeel uit te spreken, dat de Prins van

Oranje de taak hem opgelegd ,,op meesterlijke wijze heeft vervuld.”

3) De stelling der Derde divisie rondom Diest was deze: 2 bataljons en een escadron

lansiers met een batterij artillerie in de stad, alwaar voor de Leuvensche poort een

houten tamboer en op elk der straatwegen batterijen werden aangelegd; 2 bataljons en

een compagnie ter wederzijde van den straatweg naar Leuven; 1 bataljon op den straatweg

naar Aerschot, 2 bataljons op de hoogte tusschen den Leuvenschen straatweg en het dorp

Webbecom, alwaar bij den molen een redoute werd opgeworpen, de Koninklijke jagers

in het dorp Webbecom; 1 bataljon en 1 compagnie bij Schaffen.
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Waas, door een verraderlijk treffen gesneuveld ware, wiens dood onge

wroken bleef, de divisie zou zonder eenige bloedstorting de belangrijke

onderneming volbracht hebben. Zonder eenige ontmoeting met den vijand

bracht de Eerste divisie, uit hare stelling te Turnhout en op den straat

weg vandaar naar Antwerpen opgebroken, het hoofdkwartier der Prinsen

naar Gheel. Maar bij de Derde onderging dezen dag de jongelingschap

der Leidsche hoogeschool den vuurdoop. Deze divisie trok van Moll op

Beeringen, doch een verkennings-troep van Leidsche jagers en eenige

huzaren vond den vijand, sterk 200 man, bij Oostham, viel hem aan

en dreef hem terug naar Quaed-Mechelen: bij dezen aanval werd de

student Theodore Guillaume Huët gekwetst. De vluchtenden, door het

kreupelhout aan de vervolging der huzaren ontkomen, ziende hoe klein

de troep was voor welke zij het veld hadden geruimd, hielden stand

te Beeringen en vonden steun in een bataljon van het tiende regiment

Belgische infanterie, dat zich daar bevond. Hier werd de strijd hervat

door de Leidsche jagers, ondersteund door het flank-bataljon der Der

tiende Afdeeling. Hun aanval was hevig en had 's vijands vlucht ten

gevolge. Maar de student C. E. Stollé bekwam in 't heetst van 't gevecht

een zware verwonding, en de student Lodewijk Justinus Wilhelmus

Beeckman, oprijzende achter een hoogte om op den vijand los te branden,

werd door een kogel in 't voorhoofd getroffen en zeeg dood ter aarde. 1)

Zoo werd het zegel gedrukt op de edelaardige deelneming van Neêrlands

studeerende jeugd aan de krachtige uiting van den volksgeest in die

dagen. Maar de heldendood en de wonden van zooveelbeloovende jon

gelingen, waren voor den opperbevelhebber een waarschuwing tot be

hoedzaamheid, en herinnerden hem hoe duur te groote stoutmoedigheid

aan het vaderland zou kunnen te staan komen, indien hij het hem

toevertrouwde leger, uit de bloem des volks samengesteld, aan groote

verliezen blootstelde, uit zucht naar schitterende oorlogsfeiten. Die be

hoedzaamheid en de berekeningen waarop het veldtochts-ontwerp gegrond

was, bewogen den Prins van Oranje zijne gewone voortvarendheid in

te houden en de drie divisiën van zijn leger op den 6den Augustus te

doen rust houden, terwijl de reserve-divisie in de front-lijn der overige

zou oprukken.

Middelerwijl zorgden de troepen in Staats-Vlaanderen, dat een vij

1) Hij was 19 jaren oud en te Kampen geboren. Zijne medestudenten hebben hem een

gedenkteeken opgericht in de St. Pieterskerk te Leiden. Een rede, door Van der Palm

bij de inwijding van dat gedenkteeken gehouden en in der tijd met het daarbij gevoegd

verhaal afzonderlijk uitgegeven, is later opgenomen in het vijfde deel zijner Redevoeringen,

Verhandelingen en losse Geschriften, Leeuwarden 1846. Men zie voorts J. Roemer Ge

denkschrift van den uittocht der studenten van Leiden,
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andelijke macht van 8000 gewapenden, die zich in Brugge, Gend, Ostende

en de omliggende plaatsen bevond, bezig gehouden en alzoo belet wierd

het Belgische Schelde-leger te gaan versterken. Het bevel over de troepen

in Staats- of Zeeuwsch-Vlaanderen voerde de Luitenant-Generaal Hen

drik baron Merkus de Kock, die met onderscheidene officieren onder

zijne bevelen, De Stuers, Ledel, Le Bron de Vexela, even als bij het

leger te velde Van Geen, de vader en de zoon, en vele anderen, tot

die officieren behoorden, die de rangen waarin zij dienden verworven

hadden in de oorlogen op Java, Celebes en Sumatra. Ook nu kweten

zij zich met eere van de min schitterende taak hun opgedragen. Door

dreigende bewegingen op de grenzen, waaruit vinnige schermutselingen

ontstonden, en door kleine gevechten om het bezit van dezen of genen

post bereikten zij het gewenschte doel. Een enkele bijzonderheid mag

hier een plaats vinden, ware het ook alleen opdat in 't verhaal van

't geen in 1831 de landmacht verricht heeft, de erkentenis niet ontbreke

van de diensten door de zeemacht bewezen, diensten die bestaan hebben

in krachtdadige samenwerking, waar deze gevorderd werd, en in het

onderhouden van den opgewekten volksgeest door bij elke gelegenheid

een alles-opofferende prijsstelling te toonen op de eer van de vlag, als

van het symbool der nationaliteit.

Het bezit van twee sluizen was voor de Belgen van het uiterste ge

wicht, de eene aan den Kapitalen Dam om den waterstand in Oost

Vlaanderen, de andere aan het Hazegras om dien in West-Vlaanderen

te dwingen. Uit dien hoofde zou op den 5den Augustus de eerstgenoemde

sluis door een schijnvertooning bedreigd en die van het Hazegras wer

kelijk aangevallen worden door twee kanonneerbooten onder het bevel

van den eersten Luitenant ter zee Jan Frederik Daniel Bouricius: de

onderneming zou ondersteund worden door een aanval van de landzijde.

De aanval van de landzijde echter bleef achterwege en de twee kanon

neerbooten, door het wegvallen van het water op het drooge geraakt,

hadden uren achtereen een schroot- en geweerkogel-vuur door te staan,

waarbij de zeelieden, die de bemanning uitmaakten, 46 in getal, aan

gevoerd door Bouricius en den tweeden Luitenant H. J. van Maldeghem,

te Gend geboren, met zeldzame onverschrokkenheid het vijandelijk vuur

beantwoordden: 22 hunner werden buiten gevecht gesteld. In den na

middag te half zes snelde de Kapitein Bernardus Jacobus Henricus van

Hopbergen, op het bericht van het wanhopig gevecht waarin de kanon

neerbooten gewikkeld waren, met een vijftigtal soldaten te hulp: 1)

1) Volgens het rapport van den Generaal De Kock 50, volgens het in de volg. aant.

aangehaalde verhaal van L. G. Bouricius 35.
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maar niet in staat een meer dan tiendubbelen vijand tot een geheelen

aftocht te dwingen, gelukte het hem eerst in den avond bij een her

nieuwden aanval, versterkt door een compagnie Zeeuwsche schutters,

onder het bevel van den Kapitein Pieter Isaäc Spaan, op wagens van

Oostburg aangebracht, den vijand op de vlucht te drijven. 1) Deze

macht was echter te gering om de sluis aan het Hazegras bezet te

houden, en de naburige stad Sluis, van alle troepen ontbloot, lag open

voor den vijand. Nadat Van Hopbergen, die voor het behoud van Sluis

verantwoordelijk was, derwaarts was afgetrokken en de opstandelingen

waren teruggekeerd, zeilde van Maldeghem met de eene kanonneerboot

af tot buiten het bereik van hun vuur, maar de pogingen om de andere

weder vlot te krijgen waren vruchteloos. Toen stak Bouricius, na de

vlag en zijne gekwetsten in veiligheid te hebben doen brengen, 's nachts

den brand in de op 't drooge zittende kanonneerboot, opdat het vaar

tuig, waarop zooeven de Nederlandsche vlag had gewaaid, nu het voor

's lands dienst niet kon behouden worden, voor de schande zou bewaard

blijven van een oproervlag te dragen.

De 6den Augustus was, gelijk gezegd is, voor drie divisiën van het

leger in de Kempen een rustdag. Niet alleen had zich de ondervinding

reeds bevestigd, inzonderheid bij de groote hitte op den 4den, dat troepen,

ook wanneer zij in stevige gestalten een groote kracht tot verdediging

vertoonen, tot het doen van snelle bewegingen langzamerhand moeten

gewend worden, maar ook oordeelde de Prins van Oranje het noodig,

dat aan de reserve-divisie onder Cort-Heyligers, aanvankelijk bestemd

om de verbindingswegen en de linkerflank van het leger te bevei

ligen, een meer werkzaam deel wierd gegeven aan de strategische ma

noeuvre, waardoor het Belgische Maas-leger moest omvleugeld worden.

Aan deze divisie derhalve, welke in Limburg niet verder dan tot Neder

en Over-Pelt was doorgetrokken, moest de tijd gegeven worden om

verder op den weg naar Hasselt voort te rukken. Bij dit optreden van

de reserve-divisie in den hoofdaanval van het leger, hebben de bataljons

schutterij, waaruit zij was samengesteld, 2) doen zien hoe in tijden van

oorlog een gewapende burgermacht, behoorlijk ingericht, genoegzaam

geoefend en met bekwaamheid aangevoerd, een kern van strijdkrachten

kan doen aangroeien tot een legerkorps dat ontzag inboezemt.

De Eerste brigade door Generaal Knotzer aangevoerd, had den vorigen

1) De toedracht dezer geheele zaak is in 't licht gesteld in het Verhaal van het ge

vecht der kanonneerbooten no. 41 en 43 bij het Hazegras enz., Leeuwarden 1832. De

schrijver is L. G. Bouricius, broeder van den Luitenant ter zee, in den tekst genoemd.

2) Zie de samenstelling hiervoor bl. 532.
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avond – vrijdag den 5den Augustus – den vijand verdreven uit Hechtel

aan den straatweg van Eindhoven naar Hasselt. Daine, die zich met

zijne hoofdmacht te Hasselt bevond, had Hechtel doen bezetten door

7 of 8 honderd vrijwilligers, tot een korps gevormd en Tirailleurs de la

Meuse genoemd, aangevoerd door een Majoor Lecharlier, een onderne

mend kampvechter, die zich later bij de beslechting van den broeder

oorlog in Portugal onder de bevelhebbers der vrijscharen van Don

Pedro, den Generaals-rang verworven heeft. Knotzer deed van zijne

kolonne het Zuid-Hollandsche schutter-bataljon in den stormmarsch op

Hechtel aanrukken, terwijl het Geldersch bataljon westwaarts en een

Noord-Hollandsch oostwaarts het dorp zou omtrekken. De vijand weer

stond dien aanval niet en trok af met achterlating van eenige dooden;

doch het bataljon Noord-Hollandsche schutterij, oostwaarts getrokken

ten einde voor de bezetting van Hechtel den terugtocht af te snijden,

vond zich gestuit tegen een moeras en kwam te laat: de Scherpschut

ters van de Maas ontsnapten naar Helchteren. Cort-Heyligers ver

eenigde toen zijne divisie te Hechtel. Het nachtverblijf van 4450

schutters in het dorpje, waar zij onder onweder en stortregen waren

aangekomen met doorweekt ledergoed en ontreinigd wapentuig, was,

bij gebrek aan voeding en inlegering, weinig geschikt om nieuwelingen

in het oorlogsveld te sterken tot hun eerste proef van moed en be

kwaamheid. Nogtans stond te vier uur in den morgen de divisie marsch

vaardig. Lecharlier en zijne vrijwilligers hadden te Helchteren weder

post gevat; zij ontruimden ook dit dorp en trokken vervolgd door

de schutterbrigade – het was in den voormiddag te elf uur – ook

uit Houthalen terug. Knotzer toen een voorpostenketen willende uit

zetten achter een moeras bij het gehucht Berckenin, vond de ti

railleurs van Lecharlier weder in stelling, nu versterkt door aanzienlijker

macht van infanterie, ter wederzijde van 2 stukken geschut, aan een

hoek van den straatweg bij Berckenin, achter een borstwering geplaatst.

Tegelijkertijd vertoonde zich oostwaarts op den hoogen grond bij Win

terslag de hoofdmacht van het Maasleger, de heide intrekkend en zich

in slagorde scharend met den rechtervleugel bij het gehucht Hingel

hoof, en den linker naar Zonhoven: het was een defensieve stelling

van groote sterkte, in een natuurlijke veldverschansing, gevormd door

een aaneenschakeling van vier-voeten-hooge wallen met heggen beplant

en door drooge sloten doorsneden.

Cort-Heyligers gaf toen aan de bataljons zijne Eerste brigade, en

vervolgens aan die van de Tweede toen deze van Helchteren was aan

gekomen, een doelmatige plaatsing tegenover den vijand die, naar
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het scheen daardoor in ontzag gehouden, onbeweeglijk bleef. Terwijl

aldus de beide hoofdmachten elkander in 't oog hielden, werd in de

dennebosschen en het dichte kreupelhout der heuvelachtige omstreken

van Houthalen, een levendig tirailleurgevecht den geheelen dag voort

gezet. Tegen het vallen van den avond drongen de schutters van Cort

Heyligers, die in de voorhoede waren langs den straatweg voorwaarts

tot op 50 passen van de 2 vijandelijke vuurmonden; doch toen kwam

een nieuwe versterking van Daine's hoofdmacht over de heide, met het

blijkbaar doel om de divisie op haren linkervleugel te omsingelen en

tot den terugtocht te noodzaken, en een ruiterkorps stond gereed toe

te rennen, wanneer de kans gunstig wierd om in te houwen. Op den

straatweg week nu alles terug tot aan de kapel van Notre Dame. Een

compagnie Noord-Hollandsche schutters werd teruggedrongen. De Gro

ningers zagen hunnen aanvoerder Philip Willem Wimmer 1) terwijl

hij zich aan 't hoofd zijner tirailleurs bevond, sneuvelen en weken mede

terug: de vijand nestelde zich reeds in de eerste huizen van Houthalen

aan den heikant. 2) In dit hachelijk oogenblik – het was zes uur -

hoorde men Knotzer roepen: » Op staanden voet een compagnie Gelder

schen !” – » Welke”? is de vraag van zijn Adjudant. – » De Eerste”

is het antwoord. Maar hier wordt meer dan gewone moed vereischt,

en het oog van den Generaal valt op Kapitein J. W. C. Baron van

Ittersum, kommandeerende de Tweede compagnie. » Hebt gij er lust

aan?” is nu de vraag – en het antwoord: » Ik verwacht uwe orders”,

en als op een oogwenk staat de Tweede compagnie schutterij van de

stad Arnhem voor den Generaal. De Kapitein ontvangt zijne orders,

de schutters verlof om de randsels af te leggen; de troep wordt tot

grootere frontvertooning door Ittersum en zijn even dapperen Eersten

Luitenant Fischer op eene linie geschaard, en trekt onder een luid

1) Wimmer, kommandant van het Eerste bataljon der Tiende Afd. was sedert kort

bij de schutterij van Groningen gedetacheerd.

2) Daine heeft van dit door zijne troepen behaalde voordeel partij getrokken in zijn

verweerschrift tegen zijne beschuldigers, getiteld Mémoire adressé au Roi sur les opé

rations de l'armée de la Meuse (Bruxell. 1831). Met overdreven ophef schrijft hij

daarin: ,,de sa charge à la baionnette à la tête de tout son corps.” Niellon in zijne

Mémoires stelt daartegen over ,,qu'il n'a bougé de place que lorsque l'affaire a été

finie et que l'ennemi eüt masqué sa retraite par l'incen die de Houthalen.” Ook Huybrecht

schrijft pag. 174: ,,Il (Daine) garde l'attitude d'un général chargé de défendre la neu

tralité de son pays, en face de deux armées belligérantes.” De Kapitein-ingenieur

Merkes, later Jhr. J. G. W. Merkes van Gendt en Erlecum en adjudant van Koning

Willem II, belast door Generaal Van Hoof om aanteekening te houden van de bewe

gingen der Reservedivisie, heeft aan zijn relaas de verklaring toegevoegd, dat het wijken

van het veel talrijker Maasleger, uit de schoone defensieve stelling die hij bij Hout

halen gezien en verkend heeft, alleen kan veroorzaakt zijn door de manhafte houding

van de divisie Cort-Heyligers en de betoonde wakkerheid van chefs en manschappen.
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» Oranje boven! hoera!” den vijand te gemoet. Gedurende twee uren

hebben deze Geldersche schutters, waaronder zich geoefende jagers

bevonden, de voorhoede van het Maasleger in het doorsneden en met

hout bewassen terrein door een levendig tirailleurvuur in haar voort

dringen tot staan gebracht. Een vijandelijke kolonne over de heide

aanrukkende werd door eenige welgerichte schoten van het veldgeschut

van Singendonck verstrooid; het tirailleur- en twee gelederenvuur van

het bataljon van Majoor Van der Brugghen en van de schutterba

taljons deed het overige om de aanvallers op alle punten te doen wijken.

De duisternis maakte een einde aan het gevecht, en de divisie legerde

zich, bij het licht der vlammen van eenige in brand geschoten huizen

van Houthalen, in bivak. Behalve Wimmer vond ook de Luitenant

Luderus den dood op het slagveld. Veertien schutters trof hetzelfde

lot, en 77 hadden wonden bekomen. 1) In den laten avond kwam

Kolonel Van Balveren zijn regiment huzaren met een sectie rijdende

artillerie tot versterking aanbrengen. Het regiment had te Beverloo

overnacht en op den middag last bekomen met den meesten spoed

naar Hechtel te trekken en zich onder de bevelen te stellen van

Generaal Cort-Heyligers. Het vond de divisie te Houthalen, toen daar

het gevecht een eind had genomen. De Reserve-divisie had last be

komen, na het bezetten van Helchteren en Houthalen zich westwaarts

op het dorp Heusden te richten. Na gedurende den nacht in de on

middellijke nabijheid van den vijand weinig rust te hebben genoten,

volvoerde zij die beweging in den morgenstond: Daine trok toen ook

af naar Hasselt. De gevechten bij Helchteren en Houthalen brachten

den naam van schutter in eere bij den soldaat, en het volk was

er trotsch op, in het legerbericht 'twelk de Prins van Oranje den

volgenden dag aan den Koning schreef, bij de vermelding dier ge

vechten te lezen van » den voorbeeldigsten krijgsmoed”, waardoor de

schutterijen zich daarbij onderscheiden hadden. 2)

1) Het heldhaftig gedrag van de Tweede compagnie, 1ste bataljon, 1ste afd, mobiele

Geldersche schutterij, wordt gestaafd door een schrijven van Generaal Knotzer, verkla

rende dat zoo Ittersum met zijne schutters de hun aangewezene positie niet zoo man

moedig verdedigd hadden, hij tot den terugtocht zou hebben moeten besluiten. Cort

Heyligers stelde den 9den Augustus bij Hasselt de compagnie voor aan de beide Prinsen,

met de verklaring dat deze compagnie geheel alleen den veel talrijker vijand bij Hout

halen had staande gehouden. Burgemeester en Wethouders van Arnhem zonden Ittersum

een brief van gelukwensching voor zijn onverschrokken en beleidvol gedrag: hij werd

vereerd met de Militaire Willemsorde.

2) De legerberichten van den Prins van Oranje zijn opgenomen in het Leven van

Willem II, B. II, h. 18. Over het gevecht bij Houthalen kunnen nog vergeleken worden

Verhaal der belangrijkste ontmoetingen en krijgsbedrijven der Amsterdamsche schutterij

door J. H. van Ingen, en Kort Overzicht enz., met een plan van het gevecht als aan

hangsel gevoegd achter de Merkwaardigheden van den Tiendaagschen Veldtocht, door

J. Olivier Jz.
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Toen Daine zijne tirailleurs van de Maas, uit Hechtel, Helchteren

en Houthalen teruggeworpen, moest te hulp komen, heeft hij dit

niet gedaan met zijne geheele macht, die hij te Hasselt vereenigd

had , en het is hem door zijne landgenooten ten kwade geduid. 1)

Ten onrechte. Hij had te verwachten, dat de vijand die zijne voor

hoede te Houthalen had tot staan gebracht, moetende zwichten voor

overmacht, met evenveel bedaarde koelbloedigheid zou terugtrekken

en alzoo het Maasleger in een richting brengen, waar het zich be

vinden zou te midden der divisiën van het Nederlandsche leger.

Daine had ook andere bevelen. Reeds in den vroegen morgen was hij

in het bezit van een order van den Belgischen Minister van Oorlog

D'Hane de Steenhuyze, hem gezonden uit het hoofdkwartier van Koning

Leopold, dat den vorigen dag uit Antwerpen naar Mechelen was over

gebracht. Bij die order werd de bevelhebber van het Maasleger ge

last onverwijld tot een beweging op zijn linkerflank over te gaan en

zich nog dienzelfden dag, den 6den Augustus, zoo mogelijk op marsch

te begeven naar Diest en Sichem, en den volgenden dag naar Wes

terloo, ten einde zijne vereeniging tot stand te brengen met den Ge

neraal Ticken. Daine wist dat Diest reeds den vorigen avond door

den Prins van Oranje bezet was: een detachement zijn er ruiterij,

aldaar geposteerd, was op het naderen der kolonne van Saksen-Wei

mar naar Hasselt geweken. Dit verplichtte hem te meer zijne krach

ten te sparen om zich een weg te kunnen banen tot aansluiting aan

het Schelde-leger, en werkelijk deed hij daartoe een poging, door

uit de stelling bij Winterslag op zijn linkerflank af te trekken, zoodra

hij niet meer bedreigd werd door Cort-Heyligers te Houthalen. Dat

Leopold de samentrekking der twee Belgische legers durfde beproe

ven en Daine daartoe zijne order ontving, was het gevolg der be

moeiing van een vreemden diplomaat. België heeft van hare onmacht

om door eigen kracht hare zelfstandigheid te grondvesten, zelve een

gedenkteeken opgericht in het standbeeld van den Franschen Generaal

Belliard te Brussel.

Augustin Daniel Belliard was een Generaal die zijne verdiensten had

doen opmerken in al de oorlogen door Frankrijk gevoerd sedert het

begin der groote revolutie. Bij Napoleon stond hij hoog aangeschreven,

Lodewijk XVIII had hem tot Pair verheven, en hij had zich een voor

stander betoond van de Juli-revolutie. Behendig diplomaat was hij door

Lodewijk Philips als gevolmachtigd Minister naar Brussel gezonden.

1) Huybrecht pag. 174.
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Toen in de maand Mei de Belgen, door toebereidselen tot een aanval

op de citadel van Antwerpen, onbeschaamd den wapenstilstand van den

5den November 1830 geschonden hadden, en het beklag van Chassé bij

de Ministers van den Regent van België geen gehoor vond, was het

door bemiddeling van Belliard geweest, dat de Antwerpenaars van hunnen

angst voor een tweede bombardement waren verlost geworden. De op

perbevelhebber der citadel was toen door den Franschen Generaal he

melhoog geprezen van door zijne menschenliefde en grootmoedigheid het

weder uitbarsten van vijandelijkheden en een Europeschen oorlog te

hebben voorgekomen. Na dien tijd toonde zich de Hollandsche generaal

bajonnet als belezen door den Franschen generaal-diplomaat. Werd hem

door zijne hoofdofficieren, bekend met de eischen der verdediging van

versterkte plaatsen, klaarblijkelijk aangetoond, dat inderdaad rondom

de citadel aanvalswerken werden aangelegd en voltooid, dan was het

antwoord: » Dat heeft niets te beteekenen”, of » Ik zal er Belliard over

schrijven.” Nu, in de ontroering door geheel België ontstaan op

de tijding dat de Prins van Oranje aan 't hoofd van het Neder

landsche leger werkelijk de grenzen was overgetrokken, zocht ook de

nieuwe souverein van België bij Belliard voorziening in den nood van

het oogenblik.

Op den 1sten Augustus had Prins Leopold, zich te Luik bevindende,

onkundig van het opkomend onweer, een afschrift ontvangen van den

brief waarbij Chassé aankondigde, dat hij op last zijns Konings de

witte vlag, teeken van den wapenstilstand van 5 November, dien avond

zou inhalen en overeenkomstig de conventie 1) zich het recht voor

behield de vijandelijkheden te hervatten in den avond van Donderdag

den 4den. Den 2den naar Brussel teruggekeerd en daar door een rap

port van Ticken den opmarsch van het Hollandsche leger hebbende

vernomen, had de nieuwe Koning zonder dralen den Belgischen gezant

te Parijs doen aanschrijven om de hulp der Fransche regeering in te

roepen: en onverwijld had de telegraaf de bevelen overgebracht tot sa

mentrekking van het leger onder Maarschalk Gérard, in 't Noorden van

Frankrijk ingelegerd. Tegelijker tijd berichtte de Belgische opperbevel

hebber in Antwerpen Generaal Tabor, dat hij den Hollandschen opper

bevelhebber in de citadel had voorgesteld de onzijdigheid van de stad

1) »La reprise des hostilités sera annoucée de part et d'autre trois jours d'avance.”

Conventie van 5 Nov. 1830 get. ,,le parlementaire fondé de pouvoirs, ordonnateur en

chef de l'armée belge F. Chazal” en ,,le Lieutenant-Général baron Chassé.” Gecontra

signeerd voor ,,approuvé ,,door” le commissaire délégué membre du gouvernement pro

visoire, Ch. Rogier.”
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te erkennen: dit was van de hand gewezen. Te Antwerpen werd het

ergste gevreesd en Leopold besloot zijn proclamatie van 4 Augustus,

waarbij hij alle Belgen te wapen riep, met de woorden: » Ik begeef

mij op mijn post: ik wacht er alle Belgen wien het vaderland, de eer

en de vrijheid lief zijn.” 1) Het bedoelde vereenigingspunt was Antwer

pen: Leopold snelde er heen en kwam er te middernacht aan; de tijd

van den wapenstilstand was juist verstreken, men was in de stad ijverig

bezig met batterijen en barricaden te voltooien en van munitie te voor

zien; de scheepsmacht op de rivier voor de stad kon ieder oogenblik

haar geschutvuur openen, de citadel hare strijdkrachten loslaten, het

Schelde-leger op Antwerpen teruggeworpen worden: het was daar de

plaats niet voor 's Konings hoofdkwartier. Belliard was Leopold naar

Antwerpen gevolgd en vergezelde hem ook, toen het Belgische hoofd

kwartier op vrijdag den 5den te Mechelen werd gevestigd. De nacht

was voorbijgegaan en de citadel in rust gebleven. Doch bij het aan

breken van het daglicht, voeren gewapende stoomschepen en kanon

neerbooten de rivier op, en brachten den schrik in het dorp Burcht;

in den voormiddag rukten twee kolonnen de citadel uit, den straatweg

naar Boom over, en vermeesterden de Belgische batterijen, vernagelden

geschut en vernielden munitie. Dit nadrukkelijk begin der vijandelijk

heden brachten Leopolds raadslieden in verband met een gelijktijdigen

aanmarsch van den Prins van Oranje. Men was aan 't Belgische hoofd

kwartier nog in den waan, dat Antwerpen het werkelijk object was van

den aanval van het Nederlandsche leger. Bij Leopolds aankomst te

Antwerpen in den nacht, had zijn Minister van oorlog D'Hane terstond

daarvan bericht gezonden aan Ticken te Schilde, met aanbeveling om

te waken dat alle wegen, waarlangs de vijand op Antwerpen zou kunnen

trekken, behoorlijk verdedigd werden. Deze bevelen werden in den loop

van den dag uit Mechelen en Berchem herhaald, 2) en Belliard, die

den indruk zijner overredingskracht op den afgeleefden bevelhebber der

citadel had leeren kennen, nam op zich hem te dwingen zijne oorlogs

krachten in rust te laten, door de verklaring, dat Antwerpen onder de

bescherming werd gesteld van Frankrijk en dat de Generaal Chassé

verantwoordelijk zou zijn voor de gevolgen, die het binnenrukken van

een Fransch leger in België zou kunnen na zich sleepen. Toen werd in

den avond de Generaal Du Failly, den vorigen dag afgetreden als Minister

1) Deze proclamatie, uitgevaardigd den 4den Augustus te Brussel, draagt het contraseign

van Generaal D'Hane de Steenhuyze, dien dag tot Minister van Oorlog benoemd, ter

vervanging van Du Failly, door de algemeene verontwaardiging in België getroffen,

wegens den onvoldoenden staat waarin alle deelen van de legerdienst gevonden werden.

2) Huybrecht, in zijn vroeger aangehaald werk pag. 216.

III. N. H. T. L. 35
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van Oorlog, maar Daine afgezonden met last om den 6den naar Diest

op te rukken, gelijk hiervoor gemeld is. In den daarop gevolgden nacht

te half twee, werd aan de voorpost voor de hoofdpoort van de citadel

een brief uit het Belgische hoofdkwartier afgegeven; te half vijf in den

morgen van zaterdag den 6den volgde een tweede brief; te zes uur werd

de Generaal Belliard bij den opperbevelhebber toegelaten, en te zeven

uur gaf Chassé aan de hoofdofficieren zijner bezetting kennis, dat hij

met den Generaal Belliard een wapenschorsing gesloten had, en dat

alle vijandelijkheden oogenblikkelijk moesten ophouden. Nu de Hol

landsche leeuw op het kasteel van Antwerpen gemuilband lag, kon

het Schelde-leger zijne verdedigende stelling verlaten. Dien zelfden

dag kreeg Ticken last op te rukken in de richting van Diest, waar

hij te Westermeerbeek moest post vatten, terwijl Daine zich den 7den

bij hem zou aansluiten te Westerloo, en 's Konings hoofdkwartier

volgen zou maar Aerschot. 1)

Voor wie een oordeel wil uitspreken over het strategisch beleid van den

Prins van Oranje in den Tiendaagschen veldtocht, was het noodig in deze

bijzonderheden te treden van 't geen er buiten het bewegingsterrein van

het Nederlandsche leger omging. Wat er te Brussel voorviel en hoe de

Fransche gezant daar zijn rol vervulde, moest spoedig bij het Nederland

sche hoofdkwartier bekend worden. Het was een gevolg van de mislukte

ondernemingen en samenspanningen der Oranje-partij tot verheffing

van den Prins op den troon van België, dat er Belgische hoofd-officie

ren waren die zich bij het leger van Koning Leopold in een dubbel

zinnige houding geplaatst gevoelden. Het laat zich vermoeden, dat

er onder hen gedienstige berichtgevers geweest zijn, die aan het

hoofdkwartier van den Prins van Oranje het gemis zullen vergoed heb

ben van een geordend spionnen-personeel. De beide Prinsen kenden den

toestand in België genoeg om te weten, dat de hulp van een Fransch

leger, door Leopold tot veler ergernis ingeroepen, zou worden tegen

gehouden tot in den uitersten nood, en wat een geheim was voor ieder

ander, wisten toen reeds de vorstelijke broeders, dat zij naar den be

paalden wil van den Koning hun vader, met het leger zouden moeten

terugtrekken, zoodra zij een Fransch leger zouden ontmoeten. Bij elke

beweging die hij verordende, had de opperbevelhebber twee strijdige

problemen op te lossen: zoo spoedig mogelijk tot een beslissing te komen,

1) Huybrecht deelt onder zijne Pièces Justificatives de instructie voor Ticken en de

bevelen aan Daine gezonden mede, in de Bijlagen no. XXIV, XII en XIII. Daine wordt

daarin aangeschreven,de seporter sur Diest et le jour suivant, 7 du mois, sur Wester

loo.” Zie ook de Mémoires van Niellon, pag. 222.



III. DE TIENDAAGSCHE VELDTOCHT. 547

en zoo lang mogelijk aan zijn tegenstander de hoop te laten van met zijne

Belgen alleen zich, zooal niet zonder schade, toch zonder schande,

uit den strijd te zullen redden.

De Prinsen, in den morgen van Zondag den 7den met hun hoofd

kwartier te Diest gekomen, vonden het stadje, toen voor hun leger

een belangrijk strategisch punt, tegen een vijandelijken aanval genoeg

zaam openliggend, en het Belgische hoofdkwartier te Mechelen was

het aantrekkingspunt geworden van de gewapende burgerscharen die

alle wegen vervulden en de lucht deden weergalmen van oorlogskreten

en schimpliederen tegen de Hollanders. Een verkenning van de plaat

selijke gesteldheid van Diest, onmiddellijk door Generaal Van Hooff

en Majoor Gey verricht, leidde tot het besluit om de volgende werk

zaamheden te verrichten. Voor de Sichemsche poort op een hoogte

waarop een gewijde kapel gelegen was een batterij op te werpen,

aan de poort versperringen aan te brengen en de kapel door palissa

deering aan de stad te verbinden; de Leuvensche poort door een tam

boer te dekken en tot bestrijking van twee daar uitloopende straatwegen

een borstwering voor geschut aan te leggen; den hoogen wal tusschen

de beide poorten door verhakkingen onbeklimbaar te maken, en door

ingraving te voorzien van borstwering voor infanterie, de overige poorten

en alle opene toegangen door palissaden en andere houten versperringen

te sluiten; een dam in den Demer te leggen ten einde door inundatie

de stad aan de oostzijde te dekken en de uitgedroogde grachten tot

aan de Antwerpsche poort onwaadbaar te maken; eindelijk, een hoogte

met boomen beplant en door een muur omgeven, de warande genoemd,

in een algemeen reduiet te herscheppen. Tot het verrichten dezer werk

zaamheden, bleef de veld-compagnie mineurs en sappeurs en het park

der Genie met de Eerste Luitenant-ingenieurs Van der Goes en André

de la Porte te Diest, ook toen den volgenden dag het hoofdkwartier

verder trok. 1) Diest, aldus tegen een vijandelijken aanloop versterkt

en door een brigade van Van Geens divisie bezet, was een noodig

steunpunt bij het verder voortrukken van het leger: Ticken was met

13 duizend man reeds tot Westermeerbeek genaderd en Leopolds

hoofdkwartier te Aerschot, om in de richting van Diest een weg tot

aansluiting te banen voor het Maasleger.

1) Deze ingenieurs, en de Luitenant Feith behoorden tot het korps voor de forti

ficatie-werken, onder Generaal Van Hooff bij het algemeen hoofdkwartier geplaatst,

terwijl bij het hoofdkwartier van elke divisie een Kapitein-Ingenieur gedetacheerd was.

Uit de dagelijks genomen nota's van al de ingenieurs, heeft de Generaal Van Hooff

opgemaakt een ,, Dagverhaal der krijgsverrichtingen van het Nederlandsche leger gedu

rende de maand Augustus 1831.” Dit Dagverhaal behoort tot de stukken vermeld

bladz. 418 aant. 1). -



548 DE BELGISCHE REVOLUTIE.

Gedurende den nacht op het gevecht bij Houthalen gevolgd of in den

zeer vroegen morgen van Zondag den 7den, vingen de drie divisiën,

voor wie de vorige dag een rustdag geweest was, hare marschen aan

die Daine's nederlaag moesten voorbereiden. De hertog van Saksen

Weimar ging te vier uur met de Tweede divisie op marsch naar St.

Truyen, en bezette, zonder vijand te ontmoeten, de stad en de omliggende

dorpen in diervoege, dat de wegen naar drie zijden bewaakt waren,

naar Thienen, Tongeren en Hasselt. De divisie van Van Geen, een uur

na middernacht op marsch gegaan, nam de plaats der Tweede divisie

in, en zond bataljons af naar Sichem en Scherpenheuvel. 1) Generaal

Meyer ging met de Derde divisie op den linker-oever van den Demer

Herck, Beerenbroek en Kermpt bezetten. Aan deze divisie was de brigade

lichte cavallerie toegevoegd, en de escadrons huzaren van Boreel onder

Kolonel Van Balveren, die den nacht in de open lucht bij Houthalen

hadden doorgebracht, na vervolgens met verkenningen en andere ver

richtingen van de velddienst onder de orders van Cort-Heyligers onop

houdelijk in beweging te zijn geweest, rukten 's namiddags om drie uur

met de sectie artillerie van Singendonck, te Kermpt weder in, bij de

divisie van Generaal Meyer. De reserve-divisie van het slagveld bij

Houthalen over Solder teruggetrokken, bleef op Zondag den 7den in

hare stelling met het hoofdkwartier te Heusden. Aldus was dien dag

het leger te zamengetrokken in het rivierdal door den Demer, de Herck

en de beide Geeten besproeid.

Daine, gelijk hiervoor verhaald is, moest, om aan de bevelen uit het

hoofdkwartier te Mechelen te voldoen, uit zijne stelling bij Winterslag

in de richting van Diest oprukken, en dan was een ontmoeting van

het Maasleger met de hoofdmacht van het Nederlandsche leger tusschen

Diest en Hasselt onvermijdelijk. Mocht men onderstellen dat Daine niet

zou durven ondernemen, de overmacht die hij langs den Demer zou

aantreffen te gemoet te trekken, men moest daarentegen aannemen dat

hij er op rekenen zou zijnen Koning, thans opperbevelhebber van de Bel

gische legers, die hem de order gezonden had, met het Schelde-leger

te zullen zien toesnellen om aan het leger van de Maas de hand

te reiken, zoodra hem de marsch van den Prins van Oranje naar

Diest bekend zou zijn geworden. Het was dus te vermoeden dat er

bij den vijand ernstige voornemens voor dezen dag bestonden. Doch

de voormiddag-uren gingen voorbij zonder dat er eenige vijandelijke

1) Bij het verfranschen der Zuidelijke Nederlanden zijn de meeste plaatsen in een

fransch kleed gestoken: Scherpenheuvel is Montaigu, St. Truyen is Saint-Trond, Thienen

is Tirlemont geworden, en vele andere op gelijke wijze.
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beweging werd waargenomen, en de beide Prinsen het geheele terrein

waarop hunne divisiën manoeuvreerden hebbende bezocht met een

escorte van 40 dragonders, gekommandeerd door den Eersten Luitenant

J. G. Happé, strekten hunne verkenning uit tot St. Truyen: want

ook langs dien weg en over Scherpenheuvel kon het zijn, dat Ticken

en Daine hunne vereeniging zouden willen beproeven.

Het was een uur na den middag toen onder aanvoering van den Belgi

schen Kolonel Bouchez een kolonne van 3 bataljons met 200 jagers te

paard en 2 stukken geschut van Curinghen uitkwam, in welk dorp, aan

den straatweg tusschen Hasselt en Diest gelegen, Daine zijne voorhoede

geplaatst had, toen hij 's morgens van de heide bij Winterslag naar

Hasselt was afgetrokken. De Generaal Meyer met de Derde divisie,

volgens de hem voorgeschrevene marschorder Herck, Beerenbroek en

Kermpt aan denzelfden straatweg gelegen, bezet hebbende, bevond zich

in laatstgenoemd dorp niet meer dan een half uur gaans van Curinghen.

Het terrein op zijn rechterflank, tusschen den straatweg en het riviertje

de Herck, was bezet door twee wouden, van elkander gescheiden door

een landweg van Kermpt naar Steevoort. Het naast bij Beerebroek

en Herck gelegene, heette de bosschen van de Abtdy van Herckenrode;

het andere voorwaarts van dien landweg naar de zijde van Curinghen

zich uitbreidende, het bosch van Steevoort. 1) De beide bosschen

werden door tirailleurs van de Derde divisie bezet, en voorwaarts van

Steevoort in een open vlakte een korps voor de veiligheid en verken

ningsdienst geposteerd, bestaande uit een compagnie van de Zeventiende

Afdeeling, de dragonders van Kolonel Van Campen, met de halve bat

terij rijdende artillerie van Kapitein Bentinck en de Groninger jagers.

De vastberadenheid waarmede de voorhoede van het Maas-leger uit

Curinghen voorwaarts rukte, deed spoedig zien, dat men hier met andere

strijders te doen had dan de blauwkielen, die, als zij in handen vielen,

ontwapend en met een schop of een woord van verachting de wijde

wereld ingezonden werden : de tirailleurs van de Derde divisie ontruimden

de bosschen, en de verkennings-patrouillen weken terug naar Kermpt.

Hier waren de huzaren van Boreel, die meer dan 24 uren in beweging

waren geweest, bezig de afgematte paarden te voederen en te drenken,

1) In de verhalen van het gebeurde op dezen dag, heeft de naam Herckenrode

veroorzaakt, dat men zich het bosch van de Abtdy van Herckenrode heeft voorgesteld

als gelegen te zijn bij het dorp Herckenrode, dicht bij Curinghen aan den Demer. Ook

de schrijver van N. Heldendaden heeft bij de eerste uitgaaf van zijn werk, door verzuim

van topographisch onderzoek, vruchteloos in de verwarde en strijdige berichten naar

een duidelijke voorstelling gezocht van het gevecht bij Kermpt. Hij meent daartoe thans

gekomen te zijn.
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toen het geweervuur in de verte zich deed hooren, en terstond het bevel

om weder op te stijgen. Het regiment reed, met de halve batterij rij

dende artillerie onder Luitenant Jakob Wicherlinck, den weg op naar

Curinghen. Het stiet daar spoedig op de voorposten van den vijand, en

op de rechterflank deed Bouchez zijne troepen, die de tirailleurs uit de

bosschen van Steevoort en Herckenrode verdreven hadden, tegen de

uit Kermpt gekomen kolonne manoeuvreeren. Doch het terrein, door

geboomte, struikgewas, aardwallen, sloten en heggen voor cavallerie

bewegingen onbruikbaar, verplichtte Kolonel Van Balveren zijn regiment

op den straatweg in pelotons-kolonne opgesteld te houden. Het gelukte

wel aan het peloton tirailleurs van het regiment, aangevoerd door Lui

tenant A. A. König, met hun altijd vaardig karabijnvuur, en aan eenige

vlug en juist aangebrachte kartets-schoten van Wicherlinck, de Belgi

sche scherpschutters, overal waar zij uit terrein-bedekkingen te voor

schijn kwamen, terug te drijven: doch in dichter drom kwamen de

aanvallers opdringen; een onversaagd artillerie-Kapitein Blondeau bracht

hun geschut in werking, 1) en toen zij ontwaarden alleen eenige rui

terij voor zich te hebben, begonnen zij een omtrekking te beproeven,

om den terugtocht naar Kermpt af te snijden. Inmiddels was de tweede

hoofd-officier van het regiment, Luitenant-Kolonel De Lenne terrugge

reden, om hulp van infanterie te zoeken, doch de naastbijgelegerde

was drie kwartier verwijderd, en van Balveren besloot tot den terug

tocht. Vruchteloos beproefde de vijand zich van het geschut meester te

maken, ziende dat van een der stukken bij het aanbrengen van den

voorwagen op den ongelijken grond de disselboom brak en 4 van de

trekpaarden sneuvelden. Doch de huzaren spanden hunne eigene paarden

voor de stukken en hielpen de artillerie uit het vuur, en volbrachten

toen hunnen aftocht naar Kermpt, waarbij de Luitenant H. R. A. Ram

bonnet door een geweerkogel doodelijk getroffen werd 2) en eenige hu

zaren sneuvelden of gekwetst werden. -

De Kolonel Stoecker bevond zich met het hoofdkwartier zijner brigade

te Beerebroek. Op de onverwachte tijding van den vijandelijken aanval,

met een bataljon van de Dertiende Afdeeling en het bataljon schutterij

van Friesland waarvan Majoor Kirchner bevelhebber was, 3) terstond

op marsch gegaan, had Stoecker zijne bataljons ter wederzijden van den

straatweg geschaard, terwijl de huzaren zich weder in front tegen den

vijand herstelden, en rukte daarmede voorwaarts uit Kermpt, toen

1) Volgens Huybrecht en Niellon 2 stukken. Van Tuyll spreekt van een geheele batterij.

2) Sijpesteyn Gesch. der rijdende artillerie en Van Tuyll de Licht-blaauwe hussaren.

3) Het was het 2de batailjon van de 1ste Afd. Friesche schutterij. De eerste compagnie

bestond uit stedelijke, de 5 overigen uit landelijke schutterij.
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daar een verward gevecht ontstond, waarin zich de onverschrokkenheid

der Friezen deed kennen, maar tevens op een ijzingwekkende wijze de

bitterheid, waarmede van beide zijden gevochten werd. Geweerkolven

en messen vermorselden en verminkten waar de gewone wapenen niet

voldoende werden bevonden, en zoo ver ging de verwoedheid, dat een

Fries en een Belg, met bloedende wonden elkanderen toegebracht ter

aarde gestort, hunne laatste levenskrachten gebruikten in een moord

dadige worsteling om elkander te verworgen, totdat zij bezweken zijn.

Dapper voerde hier zijne schutters aan de Kapitein-Kommandant der Eerste

compagnie Friezen, een oud-officier, Jan Adama, totdat hij door een kogel

wond in den arm buiten gevecht werd gesteld. Hoe velen op hunne

gevaarlijke plaats in de tirailleur-linie gewond zijn nedergestort, wordt

niet vermeld. Een Luitenant van de Dertiende Afdeeling, baron Van

Till, heeft een onderscheidende vermelding gevonden, omdat hij doodelijk

gekwetst uit het vuur is gedragen door een jong korporaal, zijn broeder,

die oogenblikkelijk weder in de linie trad, en de trouwe jonker daarop

met de Militaire Willemsorde vereerd is en tot officier bevorderd. Maar

onder dezen hardnekkigen strijd wonnen de Belgen veld, en met zoo

veel stoutmoedigheid drongen zij door Kermpt heen, dat, terwijl de

huzaren langzaam terugtrekkende een oogenblik halt hielden op den

straatweg, 4 Belgische jagers te paard doorrenden tot aan het tweede

escadron waar Van Balveren zich bevond, en een hunner, een wacht

meester, 1) den Kolonel een sabelhouw op het hoofd toebracht, zoodat

De Lenne het kommandement moest overnemen. Deze stoutheid werd

wel gewroken, maar de Belgen drongen voorwaarts tot Spalbeek, waar

zij tot middernacht stand hielden. Uit Kermpt trokken zij niet voor 2

uren na middernacht terug naar Curinghen, toen zich onder hen de

tijding verspreid had, dat zij omsingeld werden door Cort-Heyligers uit

Houthalen, en door Saksen-Weimar uit St. Truyen. 2)

De zevende Augustus behoort niet tot de roemrijke dagen van den

1) Huybrecht heeft den naam van den wachtmeester medegedeeld; hij heette Coureux.

Van Tuyll verhaalt, dat een der officieren, dien hij niet noemen wil, op het zien der

verwonding van zijn chef, den dader, nadat deze reeds was afgestegen, een zwaren sa

belhouw heeft toegebracht. De overige officieren betreurden deze wraak aan een weer

loozen, die met zijne kameraden reeds krijgsgevangen was. De officier van gezondheid

Van Leersum heeft voor Coureux zoo goed gezorgd, dat hij hem daarna geheel hersteld

te Gend heeft teruggezien.

2) Medegedeeld aan Kolonel H. N. C. Van Tuyll door Generaal Capiaumont, die in

't leger van Daine bij Hasselt een bataljon gekommandeerd heeft. Volgens Huybrecht

pag. 184 is Daine, toen hij zijne voorhoede uit Curinghen zond den weg op naar Diest,

te Hasselt gebleven, en eerst 's avonds tusschen 6 en 7 uur, met Generaal Du Failly

tot Beerebroek gekomen, en heeft hij toen bevel gegeven de voorwaartsche beweging

te staken en gereed te zijn om bij het vallen van den nacht op Hasselt terug te

trekken.
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Tiendaagschen veldtocht. Het legerbericht aan den Koning in den avond

van dien dag te Diest door den Prins opperbevelhebber geteekend,

meldt ook eenvoudig, dat de Tweede divisie naar St. Truyen voorwaarts

gerukt is, dat de Derde divisie positie heeft genomen te Herck, dat

het korps van Cort-Heyligers gevestigd is te Heusden, sluitende met

de getuigenis van » den voorbeeldigen krijgsmoed der schutterijen,”

hiervoor reeds vermeld. De tijding eener nederlaag van een gedeelte

van 's Konings troepen mocht in het land niet vernomen worden, zonder

het gelijktijdig bericht van een stap voorwaarts op den weg der over

winning. Zoodra de tijding van het gebeurde te Kermpt in den laten

avond bij het hoofdkwartier te Diest was aangebracht, besloot de Prins

van Oranje, zonder dralen het leger van Daine door een beslissende

nederlaag te beletten, zich aan de Belgische hoofdmacht onder Leopold

en Ticken aan te sluiten. De noodige bevelen daartoe werden in den

nacht uitgevaardigd, te vijf uur in den morgen van maandag den 8sten

Augustus uit Diest getrokken, bevonden de beide Prinsen te zeven uur

zich tusschen Beerebroek en Kermpt aan 't hoofd der troepen tot den

aanval bestemd. De lijken der gesneuvelden van den vorigen dag lagen

nog overal op de wegen, en zoo in de eerste oogenblikken niet de

geheele waarheid aan de Prinsen was meegedeeld; zij moesten hier tot

de overtuiging komen, dat hunne troepen die daar in gevecht geweest

waren, veel geleden hadden.

Ten einde het Maasleger te Hasselt te omvleugelen, kreeg Cort-Hey

ligers last met de reserve-divisie uit hare kantonnementen te Heusden

over Zonhoven op Daine's rechterflank uit te komen, en de Hertog van

Saksen-Weimar met de Tweede divisie uit St. Truyen op te breken,

en over Herck St.-Lambert, in geval Daine te Hasselt mocht stand

houden, hem in de linkerflank aan te vallen. Voor den front-aanval

had de Prins, altijd in de onderstelling dat Daine te Hasselt een be

slissenden slag zou wagen, in den nacht en vroegen morgen een korps

doen samentrekken tusschen Diest, Herck-la-ville, Haelen en Beerebroek,

bestaande uit de geheele Derde divisie onder Generaal Meyer, met de

haar vergezellende brigade lichte cavallerie van Boreel, en voorts de

brigade kurassiers onder Generaal Post en de vier reserve-batterijen

veldartillerie, terwijl nog de Generaal Schuurman met de Eerste

brigade der Eerste divisie, waarbij ook Generaal Van Geen zich be

vond, in aanmarsch was van Diest, welke plaats door de Tweede

brigade bezet bleef.

Door het gebeurde van den vorigen dag tot de onderstelling gebracht

dat Daine voornemens was door het Nederlandsche leger heen zich een
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weg te banen, 1) werd de Prins opperbevelhebber in die meening be

vestigd, toen hij in den vroegen morgen bij zijne voorhoede gekomen,

vernam dat het Maasleger in den na-nacht zich had saamgetrokken

buiten Hasselt voor de Curingher-poort en het dorp Curinghen sterk

bezet hield. Met de hem eigene onverschrokkenheid vooraan zijnde bij

de tirailleurs, deed de Prins Curinghen aantasten door het jagerkorps

Leidsche studenten, door de Noord-Hollandsche en door de Groninger

jagers. Doch Daine's voorhoede, waarbij zich Lecharlier met zijne scherp

schutters bevond, ving den strijd aan, meer aanvallend dan verdedi

gend, en breidde haar linkervleugel uit naar het bosch van Steevoort.

De Prins achtte het dus noodig zijne troepen rechts en links van den

straatweg in linie te ontwikkelen. Op de uiterste vleugels werd rechts

het bosch van Steevoort door een bataljon van de Dertiende afdeeling

bezet, ondersteund door een sectie rijdende artillerie; links rukten twee

schutter-bataljons, een van Groningen en een van Utrecht, naar het

dorp Herckenrode 't welk door hen bezet werd. Evenwijdig met de

frontlijn van den vijand werd een bataljon schutterij van Groningen in

een hollen weg geplaatst, vóór zich hebbende de Leidsche studenten

als tirailleurs. In een veld rechts werd een halve batterij artillerie ge

plaatst, ondersteund door een bataljon van de Dertiende Afdeeling en

door de Noord-Hollandsche jagers. Op den grooten weg eindelijk stond

een schutter-bataljon Friezen in geslotene kolonne gereed ten aanval,

en de overige troepen volgden.

Het valt licht te begrijpen dat, nu gedurende den nacht de tijding

der omtrekkende beweging van het leger der Prinsen den schrik onder

de troepen te Hasselt gebracht had, Daine, die reeds in den morgen

tusschen 4 en 5 uur tot den aftocht naar Tongeren besloten had, maar

nog aarzelde daaraan uitvoering te geven, op het gezicht der uitne

mende gevechtsstelling van den Prins van Oranje, te half acht uur het

oogenblik gekomen dacht om naar een goed heenkomen om te zien.

Zoodra dus de Prins den algemeenen marsch voorwaarts deed hervatten,

trok Daine's voorhoede uit Curinghen terug: zonder slag of stoot namen

onze troepen een stelling op de hoogten tusschen Curinghen en Hasselt,

en daar vernam men dat het geheele Maasleger, grootendeels om Hasselt

heen, gedeeltelijk door de stad, in ijlende vlucht den weg naar Tongeren

was ingeslagen. De Prins opperbevelhebber zond onverwijld een zijner

1) ,,Ik had redenen om te gelooven, dat de Armée de la Meuse ons te Hasselt wilde

afwachten, of misschien zelfs ons in de richting van Diest aanvallen.” Leger-bericht

uit het hoofdkwartier Curinghen 8 Augustus des avonds ten 8 uur. In dit rapport

maakt de Prins, als ter loops en om zijne meening te staven omtrent Daine's voorne

mens, eenige melding van het terugwijken zijn er troepen uit Kermpt op den 7den.



554 DE BELGISCHE REVOLUTIE.

adjudanten, den Luitenan-Kolonel Vincent baron van Tuyll, als par

lementair naar de stad, ten einde de ingezetenen te sparen voor het

lot eener met geweld veroverde plaats. Op hetzelfde oogenblik verlieten

de laatste troepen der achterhoede van het leger van de Maas de stad;

en nu kwamen burgemeester en wethouderen, vergezeld van leden van

de geestelijkheid, den Prins buiten de poort te gemoet en boden den

Vorst op een zilveren schotel de sleutels der stad aan, veiligheid voor

hunne burgerij afsmeekende. Deze werd hun toegezegd, en toen ging uit

den mond van den veldheer, terwijl hij met zijn broeder Prins Frederik

stond voor zijne brigade lichte ruiterij in het gezicht van Hasselt,

het bevel aan Boreel om, de stad door, den vijand na te zetten. De

huzaren trokken onmiddellijk door Hasselt. Toen was de beurt aan

de dragonders. Terwijl dezen kwamen oprijden, ontdekte naar 't

schijnt de overste van den Generalen staf Nepveu, dat een detache

ment van de Belgische lansiers die om de stad heen in aftocht

waren, zich plotseling in front herstelde. De eerste Luitenant W. G.

van Noord die met zijn peloton dragonders de voorhoede had, kreeg

last dien troep aan te vallen, en kweet zich daarvan bijgestaan door

den wakkeren wachtmeester L. Vonck, met zooveel kracht, dat na

een korte handgemeenschap 40 lansiers zich krijgsgevangen gaven, de

overigen de vlucht namen, en daarvan een twaalftal de stad in. 1)

Toen nu de twee veldescadrons van het Vierde regiment dragonders,

aangevoerd door den Luitenant-Kolonel Abraham Theodorus van Campen

met een sectie rijdende artillerie, gevolgd door het vijfde regiment ,

door de Curingher poort Hasselt in den draf binnentrokken, kwamen

de trompetters die een te snellen gang genomen hadden, toen zij de

Tongerensche straat zouden inrijden, op het vallen van eenige schoten,

ijlings terugrijden omringd door Belgische lansiers: het waren de lansiers

die aan de vervolging der dragonders van Van Noord ontsnapt waren.

Spoedig werd aan deze ontmoeting een einde gemaakt. Zonder opont

houd trok de vervolgende ruiter-kolonne Hasselt in den draf door, en

achterhaalde niet ver buiten de Tongerensche poort de vijandelijke

achterhoede, bestaande uit de scherpschutters van Lecharlier, een re

giment infanterie, een regiment lansiers, en een batterij artillerie ge

kommandeerd door Kessels. 2) Toen zag Daine zijn leger van de Maas

1) De wachtmeester Vonck was kort voor den veldtocht met de Militaire Willemsorde

gedecoreerd. Een oogenblik na het verslaan van de Belgische lansiers kwam Prins Fre

derik hem een vleiend woord toespreken over zijn daarbij betoonden moed en bekwaam

heid. De bijzonderheden van dit ruiter-gevecht zijn ontleend aan I. C. Fundter Gesch.

van het 4de regiment dragonders, bl. 70 en 71.

2) Zie over hem bl. 504. Onder de voorwerpen door de vluchtenden achtergelaten,

heeft men ook bladen gevonden uit het dagboek van Kessels.



III. DE TIENDAAGSCHE VELDTOCHT. 555

in tweeërlei tooneel van ontbinding te gronde gaan. Het minst gedis

ciplineerd gedeelte op de hielen gereden door de ruiter-massa uit de

poort van Hasselt uitkomende, en al spoedig door eenige kanonkogels

der haar vergezellende artillerie en door het inhouwen der dragon

ders met schrik getroffen, zocht naar alle zijden een uitweg. Daar

vervolgden de huzaren de vluchtenden her- en derwaarts, zoodat

het angstgeschrei der getroffenen of van die het vreesden te wor

den, zich voortplantte tot de geheele kolonne. Hetgeen Daine zijn

corps d'armée noemde, bleef ongedeerd van lood en staal, maar ver

loor samenhang en kracht door volslagen gemis van kommandement.

Brigade-bevelhebbers had hij niet: te vergeefs had hij er om ge

vraagd. Kolonels en oversten van bataljons legden hun bevelhebber

schap neder: een hunner, na aldus zijn ontslag genomen te hebben,

plaatste zich weder aan 't hoofd van zijn bataljon en trok er mede

af, zonder zich om Daine's goedvinden te bekreunen, den weg op

naar Luik. Na dit gebeurde, zegt men, begreep Daine, die te

Cortessem nog in beraad nam om met den troep die hij om zich had

over St. Truyen naar Thienen voort te rukken, dat hij op geen zijner

officieren meer rekenen kon en zag hij zijn corps d'armée zich oplossen

in eene vluchtende massa. Hij zelf ijlde in galop met een paar stukken

licht geschut, onder geleide van de Kozakken van de Maas - dus

noemde men zijne lansiers – naar Tongeren om zijn behoud te gaan

zoeken te Luik, waar achtervolgens het overschot van zijn leger – on

geveer 4000 man – in de grootste wanorde binnenkwam.

Het standhouden van een paar bataljons van het Maasleger te Cor

tessem, tot nabij vier uur in den namiddag toen zij den terugtocht naar

Tongeren aannamen, elke 200 pas front makende naar den vijand, die

hen niet vervolgde 1), bracht teweeg, dat het voor den Prins van

Oranje verborgen bleef, hoe het Maasleger zich bevond in een toestand,

waarvoor alleen de Fransche taal een eigen woord heeft, in een staat

van déroute. De beide Prinsen, terwijl de voorhoede der Derde divisie

door de Curingher poort Hasselt binnentrok, hunne brigade lichte ca

vallerie nagesneld, stonden op het middag-uur van den 8sten Augus

tus bij het dorp Wimmertingen, te midden van een rijken buit van

krijgsmateriëel 2), de akkers in den omtrek overdekt ziende met ransels,

1) Mededeeling van den Belgischen Generaal Capiaumont.

2) Een opgave van al het krijgsmaterieel, in en bij Hasselt buitgemaakt, vindt men

bij Jhr. J. W. van Sijpesteyn, Gesch. van het reg. Nederlandsche artillerie, als bijlage

no. 9. Van de vijf stukken metalen geschut zijn er door den Koning twee aan den Prins

van Oranje geschonken om te Soestdijk geplaatst te worden; de overigen zijn bij be

sluit van den 12den September 1831 bestemd geworden ter vervaardiging der metalen



556 DE BELGISCHE REVOLUTIE.

wapenen en kleedingstukken, door de vluchtenden weggeworpen om te

sneller te kunnen voortkomen; hunne ruiterij en rijdende artillerie ver

volgde nog den vijand naar Cortessem: De Prins van Oranje gaf toen

last de vervolging te staken. Had de Prins de vervolging met kracht

willen doorzetten, tot geheele vernieling van het Maasleger, een meer

algemeene beweging in de richting van Luik zou daartoe noodig zijn

geweest. Bedenkt men echter dat de nieuwe Koning der Belgen zijn

dagelijks aangroeiend hoofdleger te Westermeerbeek en te Aerschot had,

met het Fransche leger achter zich 't welk hij ieder uur door een een

voudigen brief aan Belliard te Brussel tot hulp kon ontbieden, dan zal

men moeten erkennen dat een verdelgingstocht tegen de vluchtende

kolonne van Daine een onvergeeflijke roekeloosheid zou zijn geweest.

Had de Hertog van Saksen-Weimar met de Tweede divisie tijdig genoeg

Wimmertingen kunnen bereiken, in het bloedbad van een veldslag zouden

nog duizenden menschenlevens zijn ondergegaan: voor het lot van den

veldtocht zou die slachting nutteloos zijn geweest. Het is gebleken, dat

het Maasleger voor goed uit het veld was geslagen, en dat de Belgische

hoofdmacht onder Leopold van nu aan het eenig object kon zijn der

verrichtingen van het Nederlandsche leger. Die uitkomst is het vader

land op slechts weinig menschenlevens te staan gekomen, omdat Daine

den weg naar Tongeren open vond: door welk beloop der bewegingen

is wel waard opgeteekend te worden.

Hertog Bernhard had te St. Truyen zijne divisie in wijd uiteen verspreide

kantonnementen gelegerd om naar alle zijden waakzaam te kunnen zijn, 1)

en toen, na het gebeurde te Kermpt in den nacht uit Diest het bevel kwam

om onverwijld op te breken, was de divisie met de meeste marschvaardig

heid niet in staat voor zeven uur den marsch te aanvaarden. In de onder

stelling dat er te Hasselt slag zou geleverd worden, had het marschbevel

voor de Tweede divisie Herck St.-Lambert als eerste doelpunt aangewezen,

een dorp aan den straatweg tusschen Hasselt en St. Truyen, waar de over

brugging over het riviertje de Herck een défilé vormt. Voor den marsch

van St. Truyen naar dit punt, had infanterie onder de gunstigste

omstandigheden twee-en-een half uur noodig, en de aftocht van het

kruisen, bij dat besluit toegewezen aan ieder, die gedurende den veldtocht in militaire

betrekking tot het leger gestaan had.

1) Van de Eerste brigade de Koninklijke jagers, 2 bataljons, 1 escadron lansiers,

met een halve batterij te Brusthem en Ordingen om de wegen naar Luik en Tongeren

te bewaken; 1 bataljon met een peloton lansiers te Melver op den weg naar Hasselt;

een sterke infanterie-post met een peloton lansiers op den weg naar Thienen, patrouil

leerende tot Orsmael; het overige der brigade met het hoofdkwartier in de stad St.

Truyen. De Tweede brigade in de dorpen Binderveld, Nonnemielen, Nieuwerkerken,

Runkelen, Gorssum en Duras.
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Maasleger uit- en om Hasselt was reeds te halfacht begonnen. Toen

dus de Prinsen tusschen Curinghen en Hasselt de zekerheid bekwamen,

dat het Maasleger in vollen aftocht was naar Tongeren, werd wel in allerijl

een officier van den staf den Hertog te gemoet gezonden, met last om

zich nu te richten naar Wimmertingen, waar de overbrugging over de

Herck een gelijk défilé vormt op den Tongerenschen weg: doch hoewel

de Hertog nu zijne divisie in de aangewezen richting over Alken deed

voortspoeden, Daine's achterhoede was reeds in hare vlucht Wimmer

tingen doorgetrokken. Van de vluchtenden die langs dwarswegen

poogden te ontkomen, vielen 3 officieren en 200 manschappen in handen

van den Hertog, een bataljon van de Zevende Afdeeling en een com

pagnie van de Twaalfde onder Kapitein Momberg geraakten nu in een

kort gevecht: maar toen de Tweede divisie den Tongerenschen straatweg

bereikte, was het leger van de Maas reeds op de vlucht. Het schijnt

dat het krijgsmanshart van Hertog Bernhard, toen hem de bijzon

derheden van Daine's ordeloozen aftocht zijn bekend geworden, eeni

gen spijt heeft gevoeld van niet zijne 2 escadrons lansiers vooruit

te hebben doen snellen, en de manoeuvreer-vaardigheid zijner batterij

voet-artillerie niet te hebben op de proef gesteld, of zij wellicht de lan

siers genoeg van nabij had kunnen volgen om met dezen het défilé

van Wimmertingen nog tijdig te bezetten. 1) Doch het was niet vooruit

te berekenen, dat een zoo geringe wapenkracht iets beslissends zou

hebben kunnen uitrichten tegen een legerkorps, dat zich het onover

winlijke genoemd had.

Hoe meer de verrichtingen der Nederlandsche en Belgische troepen

rondom Hasselt op den 7den en den 8sten Augustus in het licht zijn

gesteld, hoe meer het gebleken is, dat daaraan de naam van slag bij

Hasselt niet mag gegeven worden. De Prins van Oranje heeft ook, in

den avond van den 8sten aan den Koning zijn vader verslag gevende

van het gebeurde, de verrichtingen van zijn leger eenvoudig en naar

waarheid genoemd » een belangrijke operatie”, waardoor het leger van

de Maas gedwongen is geworden Hasselt te ontruimen. » Uwe Majesteit

– schrijft de Prins – zal voorzeker al het gewicht gevoelen van het

bezetten van Hasselt. Dit punt toch opent ons gemakkelijke communi

catiën met Maastricht en 's Hertogenbosch.” Evenwel hebben de bewe

gingen ter bereiking van dit doel, onderscheidene ontmoetingen van

kleinere troepen-afdeelingen, en het beslissend achterhoede-gevecht op

den weg naar Tongeren, de nederlaag van een der twee legers, die

1) Starklof Herzog Bernh v. S. W. I. pag. 343.
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het jeugdige België in het veld had gebracht, bewerkt, met dat gevolg,

dat het andere leger spoedig zijne minderheid heeft moeten erkennen:

zoo mag, zonder voorbeeldelooze grootspraak, de geschiedpen in de jaar

boeken van Neêrlands landmacht een eervolle melding maken van de

overwinning bij Hasselt.

In het licht der historie verdwijnt ook elke schijn van grond voor

het vermoeden, als zou het behaalde voordeel gemakkelijker verkregen

zijn door verstandhouding van het hoofdkwartier der Prinsen met den

deserteur Daine. Het is toen niet voor 't eerst, en ook niet voor 't laatst

geweest, dat een geslagene oorlogspartij de vernedering van hare neder

laag heeft zoeken te bemantelen en ministers de schuld hunner tekort

komingen hebben zoeken te ontduiken, door vermoedens van verraad

op te werpen. Daine is een zondebok voor velen geweest, 1) maar zijn

Memorie aan den Koning ter bestrijding der tegen hem ingebrachte

beschuldigingen, is bij de nieuwe regeering van België als een vol

dingend verweerschrift aangemerkt: met het officiers-kruis der Leopolds

orde vereerd, en in zijn Generaals-rang bij het Belgische leger is Ni

colas Daine in 1843 te Charleroi overleden. 2)

De Prinsen van den weg naar Tongeren te Hasselt teruggekeerd,

waar intusschen Generaal Meyer het hoofdkwartier van de Derde divisie

vestigde, werden op het stadhuis door eenige leden van het stadsbestuur

– de meesten hadden de vlucht genomen – verwelkomd. Het groote

hoofdkwartier werd van Diest naar Curinghen overgebracht en aan

Generaal Van Hooff werd opgedragen, Hasselt in staat van verdediging

te brengen. Uit de berichten der tot vervolging en op verkenning rond

zwervende huzaren was nog niet te vermoeden, dat de ontbinding van

het geheele Maasleger het gevolg was geweest van het verslaan der

achterhoede. Men waande Daine met zijne hoofdmacht te Tongeren, en

de Prins van Oranje, voornemens hem daar aan te tasten, zond terstond

den Majoor van den staf Roloff naar Maastricht met uitnoodiging aan Gene

raal Dibbets om den volgenden dag een uitval op Tongeren te doen. Dib

i) In een brief, door Du Failly uit Luik daags na Daine's nederlaag geschreven en

door Huybrecht meegedeeld, leest men dat vele officieren ,,ont montré tant d'impéritie,

de mollesse, de nonchalance, pour me servir d'un mot beaucoup trop doux, que, craignant

un juste blâme, et peut-être quelque chose de pis, ils trouvent commode de rejeter ce

revers sur leur chef.”

2) Daine heeft nog in 't zelfde jaar zijn Mémoire adressé au Roi sur les opérations

de l'armée de la Meuse te Brussel uitgegeven. Ch. White heeft er in zijne geschiedenis

van de Belgische revolutie uittreksels uit meegedeeld. Twee bezwaarschriften tegen den

Generaal van het Maasleger na zijn dood in 't licht verschenen, zijn Huybrecht's Histoire,

vroeger aangehaald en Niellon's Gedenkschriften, waarover zie bl. 455 aant. 2). Ook

bij deze schrijvers is geen enkel feit te vinden van eenige bewijskracht om de aanklacht

van verraad aan de Belgische revolutie, tegen Daine ingebracht, te staven,
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bets had de troepen der bezetting van Maastricht niet werkeloos ge

laten gedurende den opmarsch van het leger. Sedert den 2den Augustus

waren dagelijks kleine kolonnen met sectiën veld-artillerie de vesting

uitgerukt, en den 5den bij De Lindeboom en den 7den bij Riempst

met Belgische troepen slaags geweest. 1) Er was steeds een gedeelte

van het garnizoen en een veld-batterij marschvaardig. Toen dus te zeven

uur in den avond van den 8sten de Majoor Roloff de tijding bracht

van 't geen dien voormiddag bij Hasselt gebeurd was, rukte reeds te

negen uur Generaal Van Boecop, dezelfde die bij het begin van den

opstand te Luik het bevel had gevoerd, met een bataljon infanterie,

twee escadrons kurassiers en een batterij veld-artillerie den weg op naar

Tongeren. 's Nachts om twee uur aldaar aangekomen, vond hij de stad

door de Belgische troepen ontruimd, en bezette hij haar met zijne ko

lonne. Het bericht hiervan den volgenden morgen door Majoor Roloff

aan het hoofdkwartier der Prinsen, toen te Hasselt, gebracht, bespaarde

aan het leger de bewegingen, waarmede de Prins van Oranje voor

nemens was Daine te Tongeren aan te tasten. Nadat de zekerheid was

verkregen, dat het Maasleger geheel verloopen was en de gemeenschap

met Maastricht was geopend, kon de aandacht onverdeeld gevestigd

worden op het andere Belgische leger.

Dit leger was den 8sten tot Westermeerbeek voortgerukt. De nieuwe

Koning der Belgen aanvaardde nu het werkelijk kommandement zijner

krijgsmacht. Dien dag uit Aerschot te Westermeerbeek gekomen, be

moedigd door de ontvangen tijding van Daine's inval in het Demerdal,

was opgetogen over de geestdrift waarmede hij door de troepen van

Ticken ontvangen werd. Het vooruitzicht van den volgenden dag aan

het hoofd van 17.000 man met 20 vuurmonden door Scherpenheuvel

door te dringen, en zijne beide legers te vereenigen, gaf hem, in zijn

hoofdkwartier te Aerschot teruggekeerd, een brief aan Belliard in de

pen, waarin hij zijne vaste overtuiging uitdrukte, dat de sterkte en de

geest van zijn leger dringend vorderden de bewegingen van den Maar

schalk Gérard tegen te houden: » het gevoel van zonder vreemde hulp

te moeten strijden, was bij de Belgen te levendig, en de goede ver

standhouding der mogendheden onderling maakte het raadzaam, het

Fransche leger niet te doen voortrukken dan in den uitersten drang der

omstandigheden.” Toen vorst Leopold dit schreef, was voor hem die

1) De rapporten door Generaal Verkouteren, kommandeerend de artillerie in Maastricht,

aan het departement van den Grootmeester gezonden, behelzen bijzonderheden over deze

vijandelijke ontmoetingen. Met name worden daarin vermeld de artillerie-officieren Majoor

Aarts, Luitenants B. F. J. A. Baron van Verschuer, (zie D. II. bl. 253 aant. 2) I.

A. Leclercq en E. C. C. Steinmetz.
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dringende toestand reeds daar. In dezelfde middaguren toen hij zijn

Schelde-leger te Westermeerbeek onder het gejuich der troepen in oogen

schouw nam, vluchtte zijn Maasleger uit Hasselt over Tongeren naar

Luik.

Gelijk in het Nederlandsche hoofdkwartier, zoo bleef ook in het Bel

gische de omvang der nederlaag die Daine getroffen had, tot op den

9den onbekend. Dien dag trok Leopold zijne troepen te Aerschot te

zamen, en aanvaardde daarmede den voorgenomen marsch om zijne

vereeniging met het leger van Daine tot stand te brengen; doch ge

komen te halverwege tusschen Aerschot en Scherpenheuvel, vernam

hij dat het Maasleger het oorlogstooneel ontvloden was. Twee maat

regelen door Vorst Leopold genomen hebben toen den afloop van

den veldtocht beslist. De overblijfselen van het leger van de Maas

kon hij niet beschouwen als hopeloos verloren: hij zond dus zijn

adjudant, den Limburgschen volksvertegenwoordiger van 1828, thans

Kolonel Charles de Brouckère, een man van doortasting die niet licht

het hoofd verloor, naar Luik met onbeperkte volmacht om de troepen van

Daine, versterkt met de van overal toestroomende vrijwilligers, opnieuw

te organiseeren en zoo spoedig mogelijk op het tooneel der operatiën

terug te brengen. In verband met het uitzicht van op die wijze nog

zijne twee hoofdmachten te vereenigen, staakte hij zijn marsch in de

richting van Diest, en trok met de troepen onder zijn bereik naar

Leuven. Het is daarna gebleken, dat die hoop op het spoedig weder

optreden van het Maasleger geen ongerijmde verwachting geweest is.

Vijf dagen daarna was de Kolonel De Brouckère aan 't hoofd van

12,000 man en 6 batterijen artillerie in opmarsch naar Thienen. 1) Het

was drie dagen te laat, gelijk uit het vervolg blijken zal; doch mocht

voor den beslissenden slag dat gedeelte van België's strijdkrachten nog

ontbreken, ook daartegen had Leopold gezorgd. Op de tijding van

Daine's nederlaag was zijn eerste werk geweest een renbode naar Maar

schalk Gérard te zenden, om de onverwijlde tusschenkomst van het

Fransche leger in te roepen. Een tweede maatregel was zijn besluit om

terug te trekken naar Leuven, en vóór de stad stelling te nemen met

het front naar de zijde vanwaar het herrezen Maasleger zou kunnen

opdagen. Zijn leger kwam nog in den avond van den 9den voor Leuven

1) ,,Parti du quartier général du roi le 10 le colonel De Brouckère déboucha le 15 Aout

sur Tirlemont à la tête de 12000 hommes suivis de 6 batteries.” Huybrecht. Werkelijk

overviel op den 15den, 's namiddags te twee uur, een troep Belgische kurassiers de Ne

derlandsche wacht aan de Tongerensche poort te Thienen, waarvan 3 man gewond werden.

De Kolonel De Löbel tot wiens korps de kurassiers behoorden, bracht bij den Prins van

Oranje in tot verontschuldiging, dat zijn korps tot de troepen van Daine behoorde en

nog niet van den wapenstilstand onderricht was.
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aan. 1) Het Nederlandsche toonde geen voornemen om snel door te

tasten: misschien kon het voor Leuven zoolang worden opgehouden,

dat de Franschen tijd vonden om aan te komen. Inderdaad bleven ge

durende dien dag de vier Nederlandsche divisiën in de standplaatsen

waarin zij den vorigen dag geweest waren. Alleen ging een bataljon

van de divisie Saksen-Weimar Looz bezetten op de hoogte van Bom

mershoven nader bij Tongeren, en de reserve-divisie, gelegerd op de

St. Quintens heide, ten noord-oosten van Hasselt, waar zij gebrek had

aan voedsel en drinkwater, door de Prinsen aldaar in oogenschouw

genomen, ging kantonneeren te Zonhoven, Houthalen, Helchteren en

Solder. Hasselt, waar de Prinsen dien dag hun hoofdkwartier namen,

werd door de ingenieurs tegen een overval in staat van verdediging ge

bracht: de poorten versterkt, de wallen van borstweringen voorzien,

in de grachten waar zij droog of doorwaadbaar waren verhakkingen ge

bracht, en gepalisadeerde redouten aangelegd op de straatwegen naar

St. Truyen en Tongeren. Doch de tijdingen van 's vijands strijdkrachten

en bewegingen, in den loop van dien 9den Augustus opgedaan, brachten

den Prins-opperbevelhebber tot het besluit, het Belgische leger te

Leuven in te sluiten, en met het aanbreken van het eerstvolgende dag

licht zijn leger voor deze beslissende operatie in beweging te brengen.

Het was woensdag de 10den Augustus. Het Belgische leger had den

nacht vóór en binnen de muren van Leuven doorgebracht. 2) De marsch

orde was dus bepaald, dat Van Geen met de Eerste divisie langs den

weg van Diest naar Leuven zou uitkomen, Hertog Bernhard met de

Tweede van St. Truyen over Thienen ten zuiden van Leuven zou om

trekken: de beide Prinsen zouden met de divisie Meyer uit Thienen

over Bautersem den front-aanval beproeven. Om tot de voorgeschrevene

manoeuvre te kunnen medewerken, moest de brigade Schuurman van

de Eerste divisie uit de omstreken van Hasselt naar Diest terugkeeren.

Des morgens te drie uur op marsch gegaan, trok zij, te Diest gekomen

door, en bezette met hare voorhoede – het bataljon jagers van Kolonel

W. H. baron van Heerdt tot Eversberg, met een peloton lansiers en

een sectie rijdende artillerie, – het dorp Beeckvoort aan den straatweg

naar Leuven een uur gaans van Diest. Hier werd deze voorhoede 's

namiddags te zes uur aangevallen door een vijandelijk korps van 600

1) Uit het verhaal van Niellon, die bij den terugtocht van het Schelde-leger van

Aerschot naar Leuven de achterhoede kommandeerde, blijkt dat die terugtocht den 9den

volbracht is: 's avonds om acht uur van dien dag is hij met de achterhoede te Leuven

aangekomen.

# Huybrecht schat de sterkte op 10.000 man geregelde troepen en 2000 burger
Wachten.

III. N. H. T. L. 36
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man. Na een kort maar scherp gevecht, waarbij van de jagers 16 ge

kwetsten vielen, werden de Belgen teruggeslagen. Hertog Bernhard trok

dien dag door tot Thienen, en nadat een der huizen aan den ingang

der stad, waaruit vuur was gegeven, door een paar houwitsergranaten

was in brand geschoten, trok de vijandelijke bezetting af, op de wallen

en in de straten vervolgd door de Koninklijke jagers: de hertog bezette

de stad. De Prinsen vestigden hun hoofdkwartier te St. Truyen: de

Derde divisie bezette deze stad en hare omstreken: Hassselt, aldus van

troepen ontbloot, werd bezet door de Eerste brigade der reserve-divisie,

terwijl de andere brigade te Helchteren postvatte om den gemeen

schapsweg van Eindhoven te beveiligen. Deze voorzorg was noodig:

een Belgisch korps van ten minste 1500 man – het werd op tweemaal

zoo sterk begroot – onder een Kolonel Van den Broecke, van Venlo,

Roermond en Weert gekomen, vertoonde zich dien dag te Hees-en-Leende,

en trok zelfs door tot in de nabijheid van Eindhoven. Doch hier werd

het door de kloekmoedige houding van den plaatselijken bevelhebber,

Eersten Luitenant C. A. Bosch, in ontzag gehouden en genoopt weder

af te trekken. 1)

Ter volbrenging der manoeuvre, waardoor het Belgische leger te

Leuven moest worden ingesloten, had de divisie Saksen-Weimar van

Thienen uit een vermoeienden marsch af te leggen. Aan deze divisie

waren twee escadrons lansiers toegevoegd: dezen rukten weder in bij

het gros der cavallerie. Daarentegen werd de divisie versterkt met de ge

heele brigade lichte cavallerie benevens de daarbij behoorende halve batterij

en met de geheele batterij rijdende artillerie van Kapitein T. E. Dinaux.

Dicht aaneengesloten, met zijtroepen en voorhoede op korten afstand

om 's vijands aandacht niet te trekken, volbracht deze meesterlijk saam

gestelde kolonne, op donderdag den 11den, in den gloed eener buiten

gewone zomerhitte, den haar voorgeschreven flankmarsch in de heu

velachtige landstreek ten zuiden van Leuven over Oirbeek, Meldert en

Nodebais. Het landvolk in de dorpen en gehuchten waar men doortrok

zagen den doortocht zwijgend aan, maar gisten te vergeefs naar de

beteekenis dezer militaire verschijning. Het was eerst laat in den avond

eer Leopold te Leuven kennis kreeg van de omtrekkende beweging van

den hertog. De kolonne bereikte in den avond Bossut en Nethene: hare

voorhoede rukte voort tot St. Agathen-rode en St. Joris-Weert, alwaar

zij zich den overgang verzekerde van de Dijle, door de vaardigheid der

sappeurs in het leggen en herstellen van bruggen. Reeds voor het aan

1) Gedenkschrift der Utrechtsche schutterij, door L. E. Bosch 2de st. bl. 201.
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breken van den dag brak zij weder op uit haar bivak, om post te gaan

vatten op de westelijke toegangen naar Leuven.

Toen de Tweede divisie hare omtrekkende beweging begon, verliet

de divisie Meyer de omstreken van St. Truyen, en terwijl hare Eerste

brigade Cumptich en Roosbeek ging bezetten, bleef de Eerste te Thie

nen waar de beide Prinsen 's morgens te negen uur met het hoofd

kwartier aankwamen. De brigade zware cavallerie en de reserve-artil

lerie werd nu aan de divisie Meyer toegevoegd, en de Prins van Oranje

nam persoonlijk de aanvoering dezer vereenigde macht op zich: aan

het leger werden eenige maatregelen ten aanzien van den veldtros

voorgeschreven in een dagorder, waarin de waarschijnlijkheid werd

kenbaar gemaakt dat den volgenden dag een hoofdtreffen zou plaats

hebben. In den namiddag geraakten de voorposten dezer divisie nabij

Bautersem slaags met den vijand, die een veerkracht ontwikkelde waaruit

zich het voornemen liet vermoeden tot een ernstigen strijd: een Bel

gisch regiment verloor 250 man aan dooden en gekwetsten, een vijfde

van zijn sterkte. Behalve dit aanmerkelijk verlies bij den vijand, kon

de divisie Meyer zich niet beroemen in dit gevecht eenig voordeel be

haald te hebben: de Luitenant-Kolonel C. van Valkenburg sneuvelde,

aan 't hoofd zijner vrijwillige Groninger jagers zich dapper kwijtende

van zijn plicht; de voorposten werden teruggedrongen en de voorhoede

moest zich dicht bij Roosbeek en Cumptich samentrekken.

De divisie Van Geen, 's morgens om vier uur in drie kolommen van

Beekvoort opgebroken, trok dien dag niet verder dan St. Joris-Winghe,

bezettende met hare voorposten den weg van Aerschot naar Thienen.

De bedoeling van den Prins opperbevelhebber was, dat deze divisie,

voortrukkende tot op de hoogten naar het dorp Pellenberg genoemd,

vandaar het vijandelijk leger, terwijl het door de Prinsen in het front

werd aangetast, in de flank of in den rug zou aanvallen, en tevens

een sterke verkenning doen of een geheele brigade afzenden naar den

weg die langs de vaart van Leuven naar Mechelen loopt, dan waren,

gelukte het aan de divisie Saksen-Weimar den IJzer-berg te bezetten,

alle uitwegen uit Leuven gesloten. -

Kort voordat de divisie Saksen-Weimar op haren flankmarsch in den

avond van den 11den het punt aan de Dijle bereikte, waar zij gelegerd

in het open veld den nacht zou doorbrengen, verscheen daar eensklaps

de Prins van Oranje, alleen vergezeld van een rijknecht. Na een kort

onderhoud met den hertog verdween de vlugge ruiter, van wien men zeide

dat hij overal was. Wat dreef den opperbevelhebber tot dezen eenza

men tocht zoover van zijn hoofdkwartier aan den voor-avond van den
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beslissenden dag? - Geheel vervuld met de gedachte aan hetgeen voor zijn

leger nog een geheim was, 's Konings wil die hem gebood met zijn leger

terug te trekken, zoodra er een Fransch leger zou opdagen, verontrustte

den Prins het vermoeden dat zijn tegenstander daarom te Leuven stand

hield, omdat hem de zekerheid gegeven was van de hulp der Franschen

zoo hij hun slechts den volstrekt noodigen tijd gaf om aan te komen,

waartoe het voldoende zou zijn het Nederlandsche leger eerst vóór en

vervolgens achter de stad op den IJzer-berg eenige uren op te houden.

Het was dus voor den Prins van Oranje een hoofdvraag, of hij de in

sluiting van het Belgische leger binnen Leuven zou kunnen volbrengen,

voordat de Franschen, die met gestrekte marschen aanrukten, zouden

kunnen tusschenbeide treden. Daarvoor had hij noodig te weten, hoever

het Fransche leger de Belgische grenzen genaderd was of reeds over

schreden had, en daar het te berekenen was, dat de kolonne die te Wavre

zou uitkomen het eerst het tooneel van den strijd te Leuven zou bereiken,

zoo was de Prins naar de streek gereden waar zijne Tweede divisie zou

overnachten, gelegen te halverwege tusschen Leuven en Wavre. Alle

ingewonnen berichten en verkenningspatrouillen getuigden dat het stil was

in de omstreken van Wavre, en geen bewegingen van troepen aan die zijde

waren opgemerkt. Deze gerustheid op eigen onderzoek gegrond, was van

gewicht, toen de Prins in zijn hoofdkwartier te Thienen teruggekeerd,

in den voornacht uit 's Gravenhage de formeele aanschrijving van den

Koning zijn vader ontving, houdende het bevel om de vijandelijkheden

te staken, wanneer het Fransche leger, 't welk men nu zeker wist dat

in aantocht was, kwam opdagen: hij had er zich van overtuigd, de

voorwaarde zonder welke hij niet vermocht de veldheers-degen in de

schede te steken, was niet vervuld; nergens binnen den kring zijner

waarneming vertoonde zich een Fransch leger. Met een ruim hart kon

hij in het legerbericht van dien avond aan den Koning zijn vader zijne

beschikkingen voor den volgenden dag opgeven en er bijvoegen: » Deze

vereeniging van de krachten des legers heeft tot oogmerk om morgen

een aanval op Leuven te beproeven.”

Het was halfzeven in den morgen van den 12den Augustus, terwijl

de divisie Meyer, de ruiterij en de reserve-artillerie in slagorde ge

schaard stonden en een dikke mist den omtrek overdekte, dat de Prins

van Oranje bij Cumptich, aan de voorhoede der troepen die hij tot den

hoofd-aanval onder zijne persoonlijke leiding vereenigd had, het bevel gaf

om haar vuur te openen. Deze voorhoede bestond uit een bataljon van de

Dertiende en een van de Zeventiende Afdeeling, de Leidsche studenten,

de vrijwillige jagers van Noord-Holland, twee escadrons lansiers met
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hunne halve batterij, en een batterij veld-artillerie. Uit Roosbeek en Neer

butzel werd de vijand teruggeworpen. Voor Bautersem, waar hij stand

hield, werden op den linker-oever van de Velpe, welk riviertje den straat

weg onder een steenen brug doorsnijdt, de troepen in slagorde geschaard,

het dorp in het front beschoten, en vervolgens de tirailleurs daarin en

rechts en links achter de huizen ten aanval vooruit gezonden. De mist

was intusschen opgetrokken en de zon doorgebroken. De Prins van

Oranje, bespeurend dat de aanval door het dorp zelf weinig vorderde,

reed met zijn staf, ten einde de oorzaak dier vertraging te ontdekken,

het dorp door, den straatweg op, en het was toen dat van het paard

van den Prins door een kanonkogel een der voorbeenen werd wegge

schoten, en het nederzinkeu van de veldheerspluim een oogenblik van

schrik teweeg bracht bij de troepen. 1) Bij het uitkomen van Bautersem

liep de weg naar Leuven over een hoogte waarachter de vijand een

voordeelige plaatsing zijner troepen bedekt hield: zijn geschut bestreek

den straatweg om het uitkomen uit het dorp te beletten. Toen besloot

de Prins, willende, gelijk in den geheelen veldtocht zoo ook in ieder

bedrijf daarvan, elke gelegenheid tot noodeloos bloedvergieten vermijden,

ook hier door omvleugeling de vijanden te verdrijven. Een geruimen

tijd hielden de Belgen stand, maar, ontwarende hoe op hun linkerflank

de vrijwillige jagerkorpsen de hoogten met wakkere scherpschutters be

kroonden, namen zij, op het hooren van de eerste kanonschoten der

rijdende-artillerie, waarvan op last van Kolonel List twee stukken ter

linkerzijde, en twee andere met een houwitser ter rechterzijde om

het dorp Bautersem heen tot op een kleinen afstand van den straatweg

waren voortgerukt, 2) ijlings de vlucht en spoedden zich om in 't me

nigvuldig kreupelhout aan de vervolging der lansiers te ontkomen. Aan

dezen had de Prins van Oranje juist tot die vervolging het bevel ge

geven, en het leger trok al vechtende voorwaarts tot aan het dorp

Lovenjoul, vanwaar men de vijandelijke kolonnen in een voordeelige

stelling geplaatst zag op de heuvelen van Pellenberg en bij Corbeek

Loo, toen het door een onverwachte verschijning werd gestuit.

Het was Lord William Russell, die in 1815 adjudant van den Prins

van Oranje geweest was en nu, vergezeld door een Engelschen kabi

nets-koerier en een Belgischen staf-officier, den Prins over den straatweg

te gemoet reed, overbrengende een brief van Sir Robert Adair die te

1) De bijzonderheden, die den Prins van Oranje meer bijzonder betreffen, zijn te vin

den in het Leven van Willem den Tweede, B. II, H. 18. -

2) Jhr. J. W. van Sijpesteyn, Gesch. van het regim. rijd. artillerie, bl. 315, in welk

werk men over 't geen door dit wapen in den Tiendaagschen veldtoeht verricht is meer

dere bijzonderden kan aangeteekend vinden.
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Brussel de Britsche regeering vertegenwoordigde. Deze brief behelsde

de aankondiging dat de regeeringen van Groot-Brittannië en Frankrijk

het staken der vijandelijkheden verlangden en dat een Fransch leger,

welks voorhoede reeds tot Wavre gevorderd was, aanrukte om aan dat

verlangen klem bij te zetten, weshalve elk schot 't welk, nadat dit

bericht zou ontvangen zijn, mocht gedaan worden, als een oorlogsver

klaring tegen die twee mogendheden zou beschouwd worden. Het ant

woord, waarmede Russell terugkeerde luidde, dat de Nederlandsche troepen

hun vuur zouden schorsen maar de standplaatsen moesten innemen

hun voor dien dag aangewezen, en dat het staken der vijandelijkheden

afhankelijk werd gesteld van twee voorwaarden: vooreerst, dat Leuven

door Leopolds troepen ontruimd wierd, en ten andere, dat de zekerheid

wierd verkregen van het aanwezen van een Fransch leger op Belgischen

bodem. Om deze zekerheid te verkrijgen vertrok een der adjudanten

van Prins Frederik, de Luitenant-Kolonel De Ceva, naar de zijde van

Brussel: hij had tevens in last den hertog van Saksen-Weimar op te

dragen in elk geval post te gaan vatten in de hem aangewezene

stelling.

De Prins van Oranje zette nu zijne beweging voort: maar vermits

de Belgen hun tirailleur-vuur tegen de voortrukkende troepen weder

openden, werden zij al vechtende, waarbij de rijdende batterij van Ka

pitein Kops zich met nadruk deed gelden, teruggedreven tot achter het

dorp Corbeek-Loo, een half uur van Leuven. Hier ontdekte de Prins,

dat zich een aanzienlijke Belgische macht, gebruik hebbende gemaakt

van den korten stilstand van het Nederlandsche leger, in een voordee

lige stelling had geplaatst op de heuvelen die met den algemeenen naam

van Pellenberg worden aangeduid , 1) en besloot hij die vandaar te

verdrijven met behulp der Eerste divisie, wier bewegingen thans eenige

vermelding verdienen.

De Eerste divisie was reeds voor drie uur met stillen trom op marsch

gegaan uit de dorpen Thielt-notre-dame, Thielt-St.-Martin en St.

Joris-Winghe, het laatste twee uren van Leuven gelegen; de voor

hoede uit het gehucht De Drie-haringen een half uur verder. De

voorhoede bestond thans uit het Tweede bataljon jagers, de jagers

van Van Dam, de halve batterij rijdende artillerie onder Luitenant Ed.

van der Oudermeulen en een compagnie lansiers: zij werd aangevoerd

1) Hiertoe zal ook behoord hebben de hoogte ,,mamelon en face de Louvain” waar

van Niellon p. 249 verhaalt, dat hij alvorens Leuven binnen te trekken nog stand

hield met zijn jagers en een bataljon van het Negende, en waar zich ook de burger

wacht van Brussel en een batterij bevonden.
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door den Luitenant-Kolonel van de Indische artillerie A. R. W. Gey. 1)

Toen de mist begon te vallen, welke dien morgen gedurende eenigen

tijd den omtrek van Leuven overdekt heeft, sloeg de voorhoede na een

halfuur te zijn voortgetrokken links van den Diester straatweg een

zijweg in, voerende door een heuvelachtige streek naar het dorp Lubbeek,

waar zij spoedig met de voorposten van het korps van Niellon in ge

vecht geraakte. De marsch-kolonne der divisie zelve, met de Tweede

brigade aan 't hoofd, verliet reeds vroeger den straatweg, en na een

korten tijd over bebouwde heuvelen in een schuinsche richting te zijn

voortgetrokken, staakte zij wegens den zwaren mist een uur lang hare

beweging, terwijl de voorhoede in gevecht bleef zonder veel grond te

winnen. Toen de mist was opgetrokken en de kolonne zich weder in

beweging had gezet, weken de Belgen uit Lubbeek voor den aanmarsch

van twee compagniën jagers, een compagnie grenadiers en de Groninger

studenten, die het dorp innamen. De Luitenant Van der Oudermeulen

met zijne halve batterij en de lansiers van de voorhoede in den draf

door het dorp gereden, vond bij het uitkomen uit een hollen weg drie

vijandelijke carrés, bracht deze door eenige juistaangebrachte blikke

doosschoten in verwarring, en reed tot driemaal toe in den draf vooruit,

telkens het vuur herhalend. Toen sloeg de troep op de vlucht, een

aantal gekwetsten achterlatend en vervolgd door de lansiers: 80 krijgs

gevangenen, waaronder twee officieren, vielen in handen der vervolgers,

die hunne vervolging voortzettende onder het vuur van vijandelijke ti

railleurs in de graanvelden, boschjes en heggen verscholen, en van het

geschut uit Leuven, daardoor eenig verlies leden aan manschappen en

paarden. 2) Aldus drong de voorhoede van Van Geens divisie vooruit

naar den Thiener straatweg. Hare Tweede brigade, 3) halthoudend op

de heuvelen tusschen Lubbeek en Pellenberg, ontving bevel om in de

richting van Pellenberg voort te rukken, en van het hoogvlak waarop

dit dorp gelegen is, in de linkerflank van het Belgische leger te vallen.

Ter voldoening aan dien last, trok de brigade de hoogte over, daalde

bij den Looberg weder af, en plaatste zich in een stelling, waar zij met

de Derde divisie in gemeenschap kon komen.

Na een kortstondige kanonnade van de artillerie der beide divisiën,

vond de vijand zich gedrongen » deze ongemeen sterke militaire positie

te ontruimen en spoedig op Leuven terug te trekken.” 4) Aan den

1) Over dezen officier kan men lezen aant. 2 hiervoor bl. 40l.

2) Te vergelijken Huybrecht p. 232 en Niellon p. 249 en volgg.

3) Twee bataljons van deze brigade waren door Van Geen in dienst gesteld bij het

reserve-park en tot dekking van de rechterflank zijner divisie.

4) Woorden van den Prins in het legerbericht aan den Koning.
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brigade-Generaal Favauge viel de eer te beurt van in het legerbericht

van dien dag genoemd te worden, als hebbende tot die uitkomst geleid

door de beweging zijner brigade met veel beleid en goed gevolg uit te

voeren. De stelling werd terstond door den Prins van Oranje ingeno

men, die zich alzoo in den voormiddag omstreeks elf uur met zijne

troepen in gemeenschap met de Eerste divisie op een kanonschot van

Leuven bevond, gereed den beslissenden slag toe te brengen. Terwijl

Van Geen met zijne Eerste brigade de heuvelen langs den Diester straat

weg bezette tusschen Leuven en het gehucht De Heiblom, had de brigade

Favauge in haar vooruitgeschoven stelling, van den Chef van den algemee

nen staf, Generaal Constant, juist bevel gekregen, om de Derde divisie in

haren aanval te volgen, toen een tweede vrede-bode het zwaard kwam af

wenden, dreigend met een wissen slag boven het Belgische leger opgeheven.

Deze medewerking van de Eerste divisie tot den front-aanval op

Leuven, voorkwam een gebeurtenis, welke onberekenbare gevolgen zou

gehad hebben. De richting welke nu aan die divisie gegeven werd om

van de zijde van Pellenberg den Thiener straatweg te naderen, ver

wijderde haar van de richting waarin zij het kanaal van Leuven moest

bereiken. De smalle straatweg naar Mechelen, de eenige uitweg om

gedurende den strijd uit Leuven te ontkomen, bleef dus open; aan dit

gedeelte der beschikking van den opperveldheer werd niet voldaan, en

daardoor vond Leopold gelegenheid uit de insluiting van zijn leger naar

Mechelen te ontsnappen. Had Van Geen de bedoeling eener afzending

naar den Mechelenschen weg niet begrepen? of was er weifeling in zijn

kommandement ontstaan door de verhouding waarin de divisie-Generaal

moest geraken, als hem in 't midden der bewegingen een zijner twee

brigaden ontnomen wierd om een andere divisie te helpen de overwin

ning te bevechten? Wat hiervan zij, en of wellicht bij de divisie de

taktische kracht ontbroken heeft, die ontstaat door stipte samenwerking

van allen en alles, 1) de geschiedpen mag niet verzuimen op te teekenen,

hoe aan Van Geens divisie bij Leuven den 12den Augustus de gele

genheid ontgaan is van een allerbijzonderst gewicht te leggen in de

uitkomst van dien dag.

De tweede onderhandelaar die den beslissenden slag kwam verhoeden,

terwijl de Prins van Oranje voortging aan 't hoofd der tirailleurs de

1) Bijzonderheden hiervan bevat het Dagverhaal van den Kapitein-Ingenieur I. C.

Biben, in 1865 als gepensioneerd. Luitenant-Kolonel overleden. In den veldtocht van 1831

was hij gedetacheerd bij de Eerste divisie. Zijn rapport behoort tot de stukken waaruit

Generaal Van Hooff heeft saamgesteld zijn. Dagverhaal hiervoor vermeld bl., 547 aant. 1)

De Journalen der ingenieurs worden met dat van Generaal Van Hooff bewaard in het

Archief der Genie bij het departement van oorlog.
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beweging zijner troepen te besturen, was Sir Robert Adair zelf, de

Britsche gezant te Brussel. De ijverige diplomaat had reeds den vorigen

avond laat zich naar het hoofdkwartier van vorst Leopold begeven met

de tijding van het binnenrukken van het Fransche leger in België, en

het bevel 't welk de Prins van Oranje ontvangen zou om op de ver

schijning der Franschen terug te trekken. Doch op het bericht dat het

Nederlandsche leger, ook na de zending van Russell zijne beweging

voortzette, had hij zich door de volgepropte straten van Leuven, te

paard met een witte vredevlag een weg weten te banen, en kwam hij

aansnellen in de hevigste gemoedsbeweging den Prins in de Engelsche .

taal smeekende de stad te sparen. De Prins ontving den Engelschman,

een oud bekende, met zijne gewone hartelijkheid. Het antwoord luidde,

dat Leuven dien dag niet zou bestormd worden, mits men zich verbond

den volgenden dag vóór twaalf uur de stad aan de Nederlandsche troepen

over te geven: middelerwijl zou men zich aan beide zijden van vijan

delijkheden onthouden. Toen, nadat Adair op zich genomen had de

voorgestelde voorwaarden van de Belgische bevelhebbers te bedingen,

plaatsten de Prinsen met hunne staven zich op de hoogte van Contreman,

aan den Thiener straatweg, waar de voorhoede der Eerste divisie ge

posteerd stond, en de troepen die de opperveldheer onder zijne per

soonlijke aanvoering had genomen, ter wederzijden van de barrière van

dien naam op 900 ellen van de wallen van Leuven, 1) in kolonnen in

rust. De Eerste divisie deed, op daartoe bekomen bevel, hetzelfde op

den weg van Diest. 2) Nadat de troepen ongeveer drie kwartier

aldus – de rijdende kanonniers afgestegen en de infanterie met ge

koppelde geweren – in rust hadden gestaan - het was toen tusschen

halfdrie en drie uur in den namiddag – zag men eenige Belgische

officieren te paard zich buiten de stad begeven en hunne tirailleurs,

die op de vlakte vóór de wallen nu en dan nog eenige schoten deden,

verzamelen en naar binnen voeren. Die het zagen meenden dat de vij

andelijke bevelhebbers zich tot den aftocht gereed maakten of de aan

leiding tot het hervatten der vijandelijkheden wilden voorkomen: het

1) De Barriére Contreman is op de kaart van Ferraris te vinden, gelijk ook andere

plaatsen in den tekst genoemd op topographische kaarten moeten gezocht worden.

2) Huybrecht pag. 233 beweert, dat de Eerste divisie haar vuur niet gestaakt heeft.

Ticken, wien Leopold 't opperbevel had overgegeven, zou toen een officier naar den Prins

van Oranje gezonden hebben met de boodschap, dat als het vuur aanhield, het kanon

zou antwoorden, en het antwoord van den Prins zou geweest zijn: ,,Eh bien, si l'on

canonne nous canonnerons.” Volgens de rapporten echter van Kapitein Biben en Gene

raal Van Hooff, is het bevel tot rust bij de Eerste divisie terstond en stipt opgevolgd.

Indien er dus eenig beklag daaromtrent van Belgische zijde gedaan is, dan zullen de

tirailleurs der voorhoede van den overste Gey daartoe aanleiding gegeven hebben, die

het vuur der Belgische tirailleurs niet onbeantwoord konden laten.
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bleek weldra dat een trouweloos voornemen de beweegreden was van

dien maatregel. 1) Want nauwelijks waren de Belgische tirailleurs in

getrokken, of uit een groot aantal vuurmonden, in de stad geplaatst,

barstte plotseling een zoo geweldig vuur los, dat, zoo het met meer

bekwaamheid ware gericht geweest, een ontzettend verlies het Neder

landsche leger had kunnen treffen. Vijftig dooden en gekwetsten vielen

ten gevolge van dien aanslag; den verdienstelijken kurassier-overste

Gallières werd door een kanonkogel het linkerbeen weggenomen, en

diens zoon trof hetzelfde onheil, door denzelfden kogel. Bij de troepen

langs den straatweg van Thienen geschaard, ontstond door dit onver

hoedsch geschut-vuur eenige verwarring, en de Eerste divisie langs

den Diester straatweg bij de gekoppelde geweren in rust liggende, ge

raakte mede in ontsteltenis en week, niet in volmaakte orde, een eind

wegs terug. Doch de beide Prinsen snelden toe en zonden naar alle

zijden hunne staf-officieren, waardoor spoedig een einde werd gemaakt

aan de verwarring. Een rijdende houwitser-batterij, aangevoerd door

Kapitein I. P. baron de Miellet de Girard van Coehoorn opende daarop

haar vuur tegen het zwaar geschut des vijands, terwijl een bataljon

Friesche schutters, onder het bevel van den Majoor Tjalling Minne

Watze Baron van Asbeck, de vijandelijke tirailleurs, die weder tot zeer

nabij waren vooruitgedrongen, terugdreef; de Luitenant Jan Jacob

Prinsen, die zijne sectie houwitsers met de grootste kalmte en juistheid

had in werking gebracht, werd door een kanonkogel doodelijk in de

borst getroffen. De nadruk echter waarmede op deze aanranding ge

antwoord werd, inzonderheid door de artillerie der Derde divisie – een

batterij te voet aangevoerd door Kapitein K. E. van de Wall – en de

geheele houding van het Nederlandsche leger, deden de bevelhebbers

in de stad bevreesd zijn voor de gevolgen der gepleegde trouwloosheid.

Althans toen het wederzijdsch vuren in een bestorming van Leuven

scheen te zullen overgaan, kwam een Belgisch officier van den Generalen

staf, Kapitein Baudry, de verzekering geven, dat de hervatting der

vijandelijkheden tegen de bedoeling van den bevelhebber der Belgische

1) In het legerbericht van den Prins van Oranje wordt het een ,,schijnbaar verraderlijke

handelwijze” genoemd en bericht, dat een staf-officier naar de stad gezonden om den

bevelhebber rekenschap te vragen, een Belgisch officier heeft medegebracht om de ver

zekering te geven, dat het gebeurde geheel strijdig was met de bevelen door den op

perbevelhebber aan de troepen gegeven. Naar de letter opgevat is dit zeer wel te gelooven:

om echter aan te nemen dat deze gelijktijdige losbranding langs een linie van 40 vuur

monden door een misverstand heeft plaats gehad, dient de aard van dat misverstand

gekend te worden. Dat de bedoeling zou geweest zijn eenige oogenblikken van verwar

ring te doen ontstaan om het ontkomen van Leopold uit de stad te bevorderen, is een

vermoeden dat licht kan opkomen wanneer men leest hoe zich die ontkoming heeft

toegedragen. -
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troepen had plaats gehad: de Prins van Oranje werd nu verzocht, de

voorwaarden tot ontruiming der stad te willen opgeven. Die voorwaar

den, werd er bijgevoegd, zouden dan ter goedkeuring worden voorgelegd

aan Koning Leopold. Op dit woord volgde eerst een levendig wederwoord

van den Prins: zoodanigen Koning kende hij niet, en met zijne goed

keuring had hij niets te maken , en toen op de vraag: » Wie is uw

kommandeerende Generaal?” de Belg, ofschoon staf-officier, verklaarde

daarop niet met zekerheid te kunnen antwoorden, gaf de Prins aan

den Chef van zijn staf Generaal Constant last, zijne voorwaarden op

papier te stellen, 't geen geschiedde in drie artikelen: Leuven moest

op het middag-uur van den 13den door de Belgische troepen ontruimd

zijn; vóór dat tijdstip moesten de poorten en voornaamste posten aan

de Hollandsche troepen zijn overgegeven; de vijandelijkheden moesten

tot op dat tijdstip geschorst blijven. Het opstel door Constant als op

last van den Prins van Oranje onderteekend, werd aan den parlementair

ter overbrenging overhandigd met de bijvoeging, dat onmiddellijk ant

woord geëischt werd. Na een uur werd het door een ander officier

aangebracht 1) en droeg het onderschrift: » Accepté par le général de

brigade, chef de l'état major ad interim A. Goblet.” 2) Er mocht aan

den vorm iets ontbreken door den drang van het oogenblik, de Prins

hield de eenvoudige verklaring voor een ratificatie van den opperbe

velhebber van het vijandelijk leger, wie hij ook zijn mocht. 3)

Het bevel tot het staken der vijandelijkheden, ten gevolge dezer

overeenkomst gegeven, op het oogenblik dat buiten allen twijfel een

volkomene overwinning het eergevoel van het Nederlandsche leger zou

gaan bevredigen en den weg naar Brussel openen voor den Prins van

Oranje, bracht een teleurstelling te weeg, waarover de spijt zich uitte

in woorden en gebaren bij officieren en soldaten. Diep griefde zij in

zonderheid het levendig krijgsmansgevoel van den hertog van Saksen

Weimar, wiens verrichtingen nog eenige vermelding verdienen.

De Tweede divisie, te drie uur in den morgen opgebroken uit het bivak

te Bossut, vereenigde zich te zeven uur op de hoogte van Neer-Ysche,

1) Huybrecht deelt in zijne bijlagen no. XXIX het stuk mede met het opschrift:

, Au Pellenberg devant Louvain le 12 aout 1831” en geteekend , par ordre de S. A.

R. le prince d'Orange, le lieutenant géneral chef de l'état major général Baron Constant

de Rebecque,” met het ,,accepté” van Goblet. Goblet was een voormalig officier der

genie in het Nederlandsche leger. Hij is later herhaaldelijk Minister van Buitenlandsche

Zaken in België geweest en den 5den Mei 1873 in 83jarigen leeftijd overleden. Zijn

levensloop heeft Th. Juste geschetst in zijne Fondateurs de la monarchie Belge.

2) Vroeger teekenaar op het topographisch bureau te Gend.

3) De Prins schreef in zijn bulletin van den dag: ,,Ik ontving het (antwoord) ook

terstond geratificeerd door den Belgischen brigade-Generaal en chef van den staf ad

interim A. Goblet. Zoodra deze overeenkomst gesloten was, heb ik enz.”
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na getrokken te zijn door heuvelpassen en over bruggen van de Dijle

door de sappeurs gelegd of hersteld. De hertog moest nu, om het doel

van zijnen tocht te bereiken, derwijze manoeuvreeren dat hij drie straat

wegen in 't oog hield om ieder oogenblik een daarvan met genoegzame

macht te kunnen versperren: de twee straatwegen van Brussel, waarvan

de een liep met een bocht door het bosch van Soignies over Tervueren naar

Leuven, de andere langs Nosseghem en Cortenberg over den IJzer-berg,

en den weg van Mechelen. Deze drie wegen liepen straalswijze naar de

westzijde van Leuven te zamen, en de hertog had grond om te hopen,

door het dorp Berthem als steunpunt van zijn rechtervleugel te nemen,

den IJzer-berg als centrum te bezetten, en zijn rechtervleugel uit te

strekken tot het dorp Herent tusschen den Mechelenschen weg en het

kanaal van Leuven, als het tien uur zou geworden zijn de insluiting

van het Belgische leger te zullen kunnen voltooien. Twee misrekeningen

hebben het gelukken dezer meesterlijk bestuurde krijgsverrichting ver

hinderd. De hertog had er op gerekend dat de Eerste divisie hem tot

het versperren van den Mechelenschen straatweg de hand zou reiken: 1)

doch de Eerste divisie bevond zich aan gene zijde van het kanaal en

van de Dijle, en had 12 uren doorgebracht met manoeuvreeren naar

de zijde van den straatweg van Thienen, zonder ander gevolg te geven

aan de uitvoering eener afzending naar den weg van Mechelen, dan

dat bij den afmarsch in den vroegen morgen de aanvoerder van het

detachement sappeurs en mineurs last had bekomen, zich altijd aan te

sluiten bij de brigade die zich het meest ter rechterzijde bewoog. Toen

het gewicht van het verzuim ontdekt werd, was het te laat om het te

herstellen. Men vernam eerst in het uur van rust, op het bevel tot

staking der vijandelijkheden gevolgd, dat al de bruggen van het dorp

Thildonck tot aan de stad waren afgebroken, en beweerde dat er een

marsch van drie uren zou noodig zijn, om het kanaal over te komen.

Het gevolg hiervan is geweest, dat toen de ongeregelde troepen van

het Belgische leger, die te voet en te paard bij kolonnen langs den

weg naar Mechelen een goed heenkomen zochten, alleen de huzaren

patrouillen van den hertog vonden, die niets vermochten dan voor den

stroom der gewapende benden terzijde te wijken. Grievender nog dan

deze teleurstelling was de tusschenkomst van vreemde diplomaten, wier

bevel om den strijd te staken de hertog verplicht was te gehoorzamen.

Een eerste verschijning had hij nog met waardigheid kunnen terugwij

zen. Bij den opmarsch van Neer-Ysche naar de twee Brusselsche straat

1) Starklof Leben des Herzogs Bernhard enz. Th. I. pag. 348.
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wegen werd bij het uitkomen op den weg van Tervueren uit den hollen

weg bij Leefdael door den Eersten Luitenant Antonie Petrus Sandberg,

die met een peloton huzaren de voorwacht had, 1) een reisrijtuig aan

gehouden, dat zijn weg naar Leuven wilde vervolgen. Het bleek dat zich

daarin de Fransche Generaal Belliard bevond, die ook hier, gelijk te

Antwerpen, 2) een titel van aanspraak kwam verwerven op den eernaam

van redder van België. Bij den hertog gebracht, die op den straatweg

van het paard steeg om te vernemen wat hij kwam brengen, gaf de

Generaal te kennen als bemiddelaar in den strijd tusschenbeide te

komen, verklarende dat ieder schot op Leuven gedaan als een vijande

lijke daad tegen Frankrijk zou beschouwd worden en eischende, dat de

divisie hare beweging zou staken: om zijne bevoegdheid te bewijzen

van met deze zending in 't bijzonder tot den hertog in persoon te komen,

vertoonde hij een ambtelijk schrijven van den Franschen gezant te 's

Gravenhage, Durand de Marieul. – » Ik ben hier gekomen om te vech

ten, niet om te onderhandelen” was het nadrukkelijk antwoord, en het

werd bekrachtigd door het bevel aan Generaal Boreel, om met de

brigade lichte ruiterij, die in het bouwland langs den weg geschaard stond,

en met twee stukken rijdende artillerie op te rukken en Cortenberg

te gaan berennen: 't geen geschiedde. De woorden-wisseling werd nu

levendiger. » Gij hebt Pruisen,” duwde Belliard den Hertog toe, en de

hertog wees hem een bataljon schutters van het platteland van Gel

derland, door tongval en kleeding onderscheiden van die der steden:

zij waren voor vreemdelingen aangezien; althans men had den Fran

schen gevolmachtigde verzekerd, dat er Pruisen in het Nederlandsche

leger waren om hem te eer te bewegen, den Maarschalk Gérard uit te

noodigen met het Fransche leger aan te rukken. 3) Belliard verlangde

zijn weg naar Leuven te vervolgen of naar den Prins van Oranje ge

bracht te worden, doch de hertog deed den ongenooden gast onder

gewapend geleide een eindwegs terugbrengen op den weg naar Ter

VUlel'eIl.

De dreigende houding van den Franschen Generaal verloor den be

doelden indruk door het kanongebulder in de verte, dat allen twijfel

wegnam aan de werkelijkheid van het begin van een slag die op de

bestorming van Leuven moest uitloopen. De eerste kanonschoten van

1) Fundter, Gesch. van het 4de reg. dragonders bl. 72.

2) Zie hiervoor bl. 544 en volg.

3) Von Gagern, door den hertog als ordonnans-officier den Franschen Generaal toege

voegd, schildert (II. pag. 131) de wijze waarop deze de geheele divisie in oogenschouw

nam, over haar voorkomen zijne bijzondere goedkeuring te kennen gaf, met bewondering

de Geldersche schutters beschouwde, en met moeite van zijne meening terug te brengen
was, dat het Pruisen waren.
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de andere zijde der stad gehoord toen de divisie op haren marsch voorbij

Meerbeek gekomen was, brachten den hertog en zijne troepen in een

opgewonden staat van strijdlust, en in het middaguur vatte de divisie,

zonder andere vrees dan van te laat te zullen komen, post in een stelling

aan den straatweg van Brussel, zoodat zij den straatweg van Tervueren

met haar geschut bestreek en dien van Mechelen met hare voorposten

bereikte. – Een batterij rijdende artillerie, bestuurd door Majoor Pieter

Antonie Ramaer, den IJzerberg opgereden, opende haar vuur in de

richting van Leuven, tot een signaal dat de Tweede divisie haren

flankmarsch volbracht had en op haren post stond, gereed om tot de

beslissing van den dag mede te werken. Doch het werd twee uur, en

het bevel tot den algemeenen aanval bleef uit. Het ongeduld steeg ten

top, en reeds werden de beschikkingen genomen om zonder hooger bevel

af te wachten naar Leuven op te rukken, toen een adjudant van Prins

Frederik kwam aanrennen, geleidende Lord William Russell. Uit naam

van de Britsche regeering vertegenwoordigd te Brussel in Sir Robert

Adair, kwam deze parlementair het staken van den strijd eischen op

grond van den wapenstilstand met den Prins van Oranje gesloten. De

verbolgenheid waarmede de hertog zijne verontwaardiging tegen den

Engelschen edelman uitdrukte, 1) deed den heldhaftigen krijgsman de

verantwoordelijkheid niet vergeten, die op den divisie-Generaal rustte:

de beweging werd gestaakt, de staat van rust aangenomen, de geweren

gekoppeld. Doch na verloop van drie kwartier uur, in kwalijk verbeten

spijt doorgebracht door zoovelen als er eenig krijgsmansgevoel hadden,

deed het kanon op nieuw zich hooren aan de andere zijde der stad,

langs een uitgebreide linie: het scheen ontwijfelbaar dat de strijd hervat

werd. Wat men op den weg naar Mechelen zag begon te gelijken naar een

leger in ordeloozen aftocht, en de hertog was volkomen gerechtigd de

vijandelijkheden te hervatten, toen de aftrekkende Belgische troepen een

aanvallende poging deden om hunne terugtochtslijn te beveiligen.

Het was omstreeks vier uur na den middag, toen de hertog op 500

ellen van de stad een vijandelijke kolonne zag naderen: 't was Niellon

die met zijne brigade bij de Mechelensche poort langs den stadsmuur

geslopen, op 't onverwachtst een tirailleurvuur opende tegen de troepen

die den IJzerberg bezet hielden. 2) Zonder dralen deed hij een compagnie

van de Achttiende Afdeeling, de Koninklijke jagers en twee sectiën

rijdende artillerie voorwaarts rukken: na een kortstondig maar vinnig

1) Ch. White, Von Gagern, Starklof. - -

2) De brigade van Niellon bestond uit het 2de regiment jagers te voet en het 9de

van linie.
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gevecht werd de vijand, die een halve batterij artillerie 1) in werking

gebracht en in een hollen weg had postgevat, uit zijne stelling ge

worpen, en 't was alsof de hertog, nu hij geen lucht kon geven aan

zijn verlangen om met zijne divisie in het vuur te schitteren, zijn bloed

moest koelen in de slagen van zijn ruitersabel. Zich stellend aan 't hoofd

van een gedetacheerd escadron dragonders, hieuw hij dapper met de

ruiters in op de muitelingen, en dreef dezen naar de zijde van den

Mechelenschen weg, waar een veertigtal in handen viel van de pelotons

dragonders met den regiments-bevelhebber Van Campen daarheen ge

sneld. 2) Aan dezen strijd werd een einde gemaakt door de komst van

Kolonel Otto J. H. Graaf van Limburg Stirum, het bevel van den

Prins van Oranje brengend, dat het zwaard in de schede moest gestoken

worden: de Prins had bij het sluiten van den wapenstilstand zijn woord

gegeven, dat de Belgische troepen Leuven zouden mogen ontruimen met

wapenen bagage en al hun materiëel. 3) Deze toezegging berustte op

de onderstelling dat al de uitwegen uit den kring van insluiting in de

macht van den overwinnaar waren: zoo had de Prins van Oranje de in

sluiting van Leuven bedoeld toen hij de bewegingen van den dag veror

dende, maar zij was niet volbracht, en de bevelhebbers der Belgische troe

pen zijn in geenen deele te misprijzen, toen zij den weg naar Mechelen

open vonden, dien weg gekozen te hebben om Leuven te ontruimen. Tic

ken is ook met het gros van het leger – de brigaden Clump, Lescailles

en Koekelberg – langs dien weg afgetrokken zonder eenigen tegenstand

te ontmoeten. Wat den Koning-opperbevelhebber betreft, na dien morgen

bange uren te hebben doorgebracht in het vooruitzicht van met zijne troe

pen als overwonnenen voorbij het Nederlandsche leger te moeten trek

ken, 4) van dergelijke vernedering ieder blijk willende vermijden, gaf

hij, toen het bleek dat in de linie van omsingeling der stad nog een

weg was opengebleven, zijn kommandement over aan Ticken, en haastte

1) De geheele artillerie der Belgen te Leuven onder Majoor Dupont, bestond uit de

batterijen van Lawreys, Rigano, Dupont, Bonnam de Rijckholt en Eenens.

2) Starklof pag. 352 Fundter Gesch. van 't 4de reg. dragonders, pag. 73.

3) Het legerbericht van den dag sluit met deze woorden: ,,hij (de Hertog) moet met

den vijand handgemeen geworden zijn, want ik hoorde het vuur van zijn korps aan den

anderen kant der stad. Ik heb er nog geene nadere berichten van, doch zond hem mijnen

adjudant, Graaf van Limburg Stirum, om hem van den getroffen wapenstilstand kennis

te geven.” Het moet ter gelegenheid van deze zending geweest zijn, dat Kolonel Van

Stirum, zijn weg door de stad nemende, tot geruststelling van de Belgen, bevreesd geworden

voor de vorderingen der Tweede divisie op den IJzerberg, de verklaring heeft geschreven

door Huybrecht medegedeeld en dus luidende: ,,Je suis garant que le Prince d'Orange a

donné sa parole que les troupes belges peuvent évacuer la place avec armes et bagages et

tout son matériel. Le Colonel aide-de-camp, de S. A. R. le Prince d'Orange, Cte v. L. Stirum.”

4). Van Belgische zijde wordt verzekerd, dat een dubbele vrees den Vorst beangstte,

voorbij het Nederlandsche leger te moeten defileeren en eenige overeenkomst te moeten

onderteekenen omtrent de overgaaf van Leuven,
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zich uit de stad te komen. Niellon ontving toen van Ticken den last zich

met zijne brigade naar de Mechelensche poort te begeven. Daar vond

hij den Koning met de cavallerie. 1) Van den Koning zelven ontving

Niellon het bevel om de Nederlandsche troepen op den IJzerberg aan

te vallen, en terwijl de Hertog van Saksen-Weimar met den sabel in

de vuist wraak nam over deze schennis van de gesloten overeenkomst,

reed vorst Leopold met een handvol ruiters in gestrekten draf den weg

naar Mechelen op. In een boerenhut vond zijn getrouwe Stockmar den

gunsteling van machtige mogendheden die de kroon van België had

aanvaard op een bos stroo, een liedje neuriënd. 2) Het zal een ironische

uiting van zelfbehagen geweest zijn: de Koninklijke Majesteit had zich

behendig weten te onttrekken aan elke handeling waarin men de be

kentenis zou kunnen lezen van zijn persoonlijk aandeel in de nederlaag

zijner onderdanen.

De overgaaf van Leuven moest de bekentenis zijn van België, dat

het Nederlandsche leger had gezegevierd. De uitvoering dezer overgaaf

moest met Niellon geregeld worden. Leopold had, uit de stad vertrek

kend, aan een staf-officier den last achtergelaten, aan Niellon die toen

nog aan den IJzerberg in gevecht was, in 's Konings naam het plaat

selijk kommandement van Leuven op te dragen. Op den dertienden

Augustus te twaalf uur had de overgaaf plaats aan de Eerste brigade

van Meyers divisie, en werd de stad door de Nederlandsche troepen

bezet. Binnen Leuven zelve schreef de Prins van Oranje het bericht

aan den Koning zijn vader, dat de stad door hem in bezit genomen

en alzoo, voor zoover 's Konings inzichten het gedoogden, de kroon

gezet was op den veldtocht. Het was ook te Leuven dat een dagorder

van den opperbevelhebber aan het leger werd uitgevaardigd, waarin

gewezen werd op de volkomenheid der overwinning: » na een veldtocht

van tien dagen, stonden de voorposten op twee uren afstands van de

vijandelijke hoofdstad, zonder dat er een Belgisch leger meer aanwezig

was om den intocht binnen hare muren te beletten.” Bij die zelfde dag

order werd het voornemen aangekondigd tot den terugtocht naar de

grenzen van Oud-Nederland, als het gevolg eener schikking tusschen

den Nederlandschen Souverein en den Koning der Franschen. Deze aan

kondiging bracht opnieuw teleurstelling teweeg bij velen, die oor

deelden, dat deze inschikkelijkheid des Konings te ver ging. Had het

1) De Belgische cavallerie te Leuven was de brigade Marneffe, bestaande uit jagers

en lansiers.

2) Denkwürdigheiten aus den Papieren des Freihern Christian von Stockmar (Braunsch

weig 1872).
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leger, meenden zij en hebben velen in later tijd gemeend, in een ver

sterkte stelling post gevat aan den Demer, de Koning had met meer

klem zijne eischen kunnen doen gelden, niet nog jaren zouden zijn

voorbijgegaan in ongegronde verwachtingen op de rechtvaardigheid der

diplomatie, en niet eerst in 1839 zou de regeling der betrekkingen

tusschen de twee deelen van het vaneen gescheurde koninkrijk der

Nederlanden tot een beslissing zijn gekomen. De voorspoed waarmede

men in zoo korten tijd twee Belgische legers uit het veld had geslagen,

bracht een zelfvertrouwen te weeg 't welk de strijdlustigen deed ver

langen, dat het Nederlandsche leger zich ook met het Fransche mocht

meten, al ware dit ook, gelijk men zeide, vijftig of zestig duizend

man sterk. 1) Zoo die strijdlust ook in het kabinet des Konings de

overhand had gekregen, een botsing tusschen hoofd-mogendheden en

een verstoring van den algemeenen vrede ware niet te vermijden ge

weest. Voor Nederland zou ook de gunstigste uitkomst van een strijd

tegen de vereenigde macht van Frankrijk en België op kostbare men

schenlevens zijn te staan gekomen. Nu was de overwinning gekocht voor

niet meer dan 119 dooden en 572 gekwetsten. Ook het verlies aan de

zijde van de Belgen beantwoordde aan het verlangen van Koning Willem,

naar een bevredigende uitkomst met de minst mogelijke opoffering van

menschenlevens voor de beide partijen: het verlies der Belgen in de

tien dagen wordt opgegeven als volgt: gesneuvelden 91 , gekwetsten

453, krijgsgevangenen 400 en 81 officieren. Het valt niet te berekenen

wat het zou geweest zijn, zoo de Prins van Oranje het bloedbad niet

had voorgekomen eener bestorming van Leuven.

Op den 20sten Augustus was het hoofdkwartier van het leger, in de

vaart zijn er overwinning gestuit, binnen de oud-Nederlandsche grenzen

wedergekeerd. Deze terugtreding, door Koning Willem bevolen zonder

eenige gezindheid om van rechtmatige eischen afstand te doen, de ver

nedering door België geleden, de onvriendelijke tusschenkomst van

Frankrijk en Groot-Brittannië, de lijdelijke houding der overige mo

gendheden – dit alles vormde een weefsel van omstandigheden, waaruit

niemand een spoedig einde voorspellen kon van den toestand die zoo

groote opofferingen vorderde. Des te opmerkelijker was de vreugde die

het geheele land vervulde en in waarheid geestdrift kan genoemd worden.

1) Het Fransche leger, 't welk ter hulp van de Belgen over de grenzen trok, bestond

uit 4 divisiën infanterie, uitmakende 16 regimenten; een divisie cavallerie of 4 regi

menten; 2 brigaden of 4 regimenten lichte cavallerie; 2 brigaden of 4 regimenten re

serve-cavallerie; 11 batterijen artillerie en 4 compagnieën sappeurs. Het opperbevel

voerde de Maarschalk Etienne Maurice Graaf Gérard, en twee zonen van Louis Philippe,

de Hertogen van Orleans en van Nemours, voerden onderdeelen van het leger aan.

III. N. H. T. L. 37
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'

Het volk, het geheele volk als een eenig man, was opgetogen over

den afloop van den roemrijken veldtocht. Die blijdschap sproot voort

uit een nationaal gevoel, overeenkomende met het gevoel van den man

die een beleediging heeft gewroken, en zijne eer heeft gehandhaafd,

en zijne kracht heeft leeren kennen. 1) Was het volk mild in toejuichingen,

de Koning was het in 't beloonen van de diensten door het leger be

wezen. Het eerste blijk van vereering viel aan Prins Frederik ten deel:

het bestond in het groot-kruis der Militaire Willems-Orde, en meer nog

hierin, dat de Prins van Oranje aan dit eereblijk een onvergankelijke

waarde schonk, door in de leger-orde waarbij hij kennis gaf van deze

eerste betooning van 's Konings erkentelijkheid, de verklaring af te

leggen, dat op zijne voordracht de Koning tot deze vereerende onder

scheiding zijns broeders besloten had, omdat het leger aan de onver

moeide zorgen van den Admiraal en Kolonel-Generaal de verdienste te

danken had, van op éénen wenk marschvaardig te zijn geweest en

krijgstucht en wapenhandel gekend te hebben. De verheffing van den

Prins van Oranje tot veldmaarschalk volgde. Maar bovenal was het een

gelukkig denkbeeld 't welk Koning Willem I tot het besluit bracht,

niet alleen mildelijk ridder-versierselen en eeretitelen te schenken aan

hen, die zich onderscheiden hadden, maar ook herinneringsteekenen,

van het te Hasselt veroverde geschut vervaardigd, aan allen zonder

onderscheid die bij de land- of de zeemacht middellijk of rechtstreeks

hadden medegewerkt tot een voorspoedigen afloop van den Tiendaagschen

veldtocht. 2) Hierdoor zal, nevens de gedenkschriften der historie, niet

alleen na vijf-en-twintig of vijftig jaren, al wie dan nog leeft van zoo

velen als zich de borst hebben mogen versieren met dit bronzen ge

tuigschrift van bewezen Trouw aan Koning en Vaderland, maar ook nog

lang nadat de laatste hunner zal zijn ten grave gebracht, menig metalen

kruis van een afgestorven bloedverwant bewaard, bij volgende geslachten

de herinnering levendig houden van een tijd waarin het gevoel van

volkswaarde zich als een nationale kracht heeft doen kennen, en het

volk van Nederland en het Huis van Oranje op nieuw geleerd hebben

hoe zeer beiden elkander behoeven, zoo zij niet geheel afhankelijk willen

zijn van het welbehagen van machtiger mogendheden.

1) Eenige trekken van de opgetogenheid des volks, voor zoover de Prins van Oranje

daarvan het voorwerp was, zijn te vinden in het Leven van Willem den Tweede, B. II, H. 19.

2) Het herinneringsteeken bestaande in een kruis, vervaardigd uit geschut bij Hasselt

veroverd, is ingesteld bij Koninklijk besluit van 12 September 1831. Naar aanleiding

daarvan is de vereeniging het Metalen Kruis opgericht den 19den April 1853, tot bevor

dering van vaderlandschen zin bij de jongere geslachten.



IV. DE VERDEDIGING DER CITADEL

VAN ANTWERPEN.

Nu dient men noch by tydts het quaetste te verhoeden,

Opdat geen boozer lucht zich in dees pleitkoorts mengh',

En Zuidt- en Noordtzij beide om hals en have brengh.

VoNDEL, Leeuwendalers.

Wat in ouden tijd voor Griekenland de akropolen geweest zijn, dat

heeft men later in Europa citadellen genoemd – burchten aan steden

gehecht, in welke het openbaar gezag veilig zou kunnen zijn tegen

aanrandingen van buiten en van binnen; vestingen ook voor tijden van

oorlog, maar tevens dwangtuigen in de handen der regeeringen om

weerbarstige onderdanen te beteugelen. Wie dus in het gezag dat daar

bevelvoert zijn heil en zijn hoop ziet, zal een citadel met een ander

oog beschouwen, dan wie haar een bolwerk meent te zijn van dwin

gelandij en overheersching. Het gezicht der citadel van Warschau zal

geheel andere gewaarwordingen teweeg brengen bij den vriend der

onafhankelijkheid van Polen, dan bij den voorstander van de politiek

der tsaren van Rusland. Zoo is het heden, zoo was het voorheen. Toen

in de zestiende eeuw het landsheerlijk gezag der Koningen van Spanje

in de Nederlanden, ontaard was in een dwingelandij, waartegen de bur

gerlijke en godsdienstige vrijheid bescherming moest zoeken, waren de

stads-kanalen - de naam van citadel was toen hier te lande nog niet

in gebruik 1) - voor den Spanjaard en den Spaanschgezinde voorwerpen

van vertrouwen op de handhaving van het wettig gezag: het volk noemde

ze » nesten der tirannij” en » muylbanden der borghers.”

Van al de citadellen van Europa is er geene geweest wier aanwezen

een zoo beslissende werking gehad heeft in den loop van gewichtige

staats-gebeurtenissen, als die van Antwerpen. Tien jaren nadat Alva,

op den 27sten October 1567, aangevangen had haar te doen bouwen 2)

tot groote ergernis van het Nederlandsche volk, heeft de verwoesting

1) Kasteel van Castellum beteekent eigenlijk een vestingje, en citadel of civitadella,

een stadje.

2) Gewoonlijk wordt het jaar 1568 als het jaar der stichting opgegeven. Dit is in

zooverre waar, dat de zoogenoemde eerste steen gewijd en plechtig gelegd is op zaterdag

22 Mei 1568. Maar de eerste werkzaamheden der fondeering zijn begonnen op den 27sten

October 1567.
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harer werken aan de stadszijde, aangeraden door Prins Willem I, toe

gestaan door de staten, volbracht door de burgerij van Antwerpen, en

als een oorlogsverklaring opgenomen door Koning Filips, de staatsver

deeling der Nederlandsche volkseenheid in hare gevolgen gehad en de

verheffing van het Huis aan Oranje in het noorden: 1) en het bom

bardement uit het geschut dierzelfde citadel op den 27sten October

1830, is het voorwendsel en het middel geweest om een tweede scheu

ring van het Nederlandsche volk te voltooien door de onttrooning van

het Huis van Oranje in het zuiden. Hare verdediging tegen de uitvoerders

van wederrechtelijke besluiten der diplomatie in de laatste dagen van

1832, is het derde bedrijf geweest van den wapenstrijd, gevoerd bij

gelegenheid der ontbinding van het in 1815 gestichte koninkrijk der Ne

derlanden. Een uitvoerige beschrijving van die verdediging zou een gelijke

studie der werken en middelen van aanval vorderen, en tot een werk

van poliorcetische kritiek wordt de veder vereischt van een meer be

voegde, dan de schrijver is. 2) Uit dien hoofde zal alleen een overzicht

1) De bedoelde verwoesting heeft plaats gehad 28 Augustus 1577. De bewijzen voor

het in den tekst gestelde kan men vinden in den brief van Willem I aan Marnix in de

Archives de la Maison d' Orange, T. VI. p. 140, in de aanteekeningen van Mr. Groen

van Prinsterer ibid. p. 161, vergeleken met het uittreksel uit de resolutiën der Staten

Generaal, medegedeeld ibid. p. 532, en het schrijven van Granvelle ibid. p. 204, ver

geleken met de aanteekening ibid. p. 112, waarbij men voegen kan wat de heer Groen,

in de prolegomena voor dat deel der Archives, p. VII, als verplaatsende zich in dien

tijd, schrijft: ,,la défiance en vers D. Juan produit la guerre, la guerre amènele triomphe

de la Réforme, le triomphe de la Réforme causa la scission des Pays-Bas.”

2) Een rijke bron voor dergelijk werk ligt nog in de papieren nagelaten door den

bevelhebber der artillerie op de citadel, toen Majoor later Generaal Seelig. Uit die pa

pieren heeft de Generaal W. J. Knoop wat hem belangrijk en wetenswaardig voorkwam,

en daaronder Seeligs dagboek, verrijkt met zijne eigene beschouwingen, uitgegeven onder

den titel Seelig op de citadel van Antwerpen 1830-1832, uitmakende het 5de en het

6de deel van Knoops Krijgs- en Geschiedkundige geschriften, (Schiedam 1867), en ook

afzonderlijk verkrijgbaar gesteld. Na die uitgaaf is het niet waarschijnlijk dat een werk

als in den tekst bedoeld is, nog een bewerker zal vinden. Toen schrijver dezes zijn werk

N. Heldendaden te Land ging besluiten, hoopte hij dat Seelig, die er de bekwaamheid

en de bouwstoffen voor bezat, eenmaal een critische beschrijving van het beleg zou geven.

Doch in een brief van 12 April 1855 ontving hij de volgende verklaring: ,,zoo dikwijls

als mij de lust bekroop mijne aanteekeningen uit de citadel van Antwerpen in een ge

regeld verhaal zamen te trekken, werd ik van die onderneming afgeschrikt, en de tijd

heeft dit luttel verbeterd. Waartoe zal het dienen en zal het goeds bewerken ? de over

weging van het antwoord daarop gaf gewoonlijk een ongunstig resultaat. Voorts werd

ik afgeschrikt door het onvermijdbare dat ik van mijn eigen bestuur en handelingen zou

moeten spreken, van wat er gedaan is en wat er gedaan had kunnen en moeten worden,

en waarom dit laatste niet geschied is, en eindelijk van het staken van den strijd midden

in de handeling.” Dezelfde bescheidenheid weerhield hem ook inzage van zijn papieren te

vergunnen, maar voor den tekst van dit werk is gebruik gemaakt van wenken en bijzon

derheden uit den mond van Seelig opgeteekend. Wat van buitenlandsche geschriften is uit

gegeven, eenstemmig in lof van de verdediging der Nederlandsche artillerie, behandelt meer

bijzonder den aanval. In het werk van Louis Napoleon (later Keizer Napoleon III) Manuel

d'artillerie (Paris 1836), wordt de belegering voorgedragen als een voorbeeld der moderne

wijze van aanval, met een plan van attaque voor het vervolg tot regel aan te nemen. Dit

oordeel is in strijd met hetgeen een kundig Fransch Genie-officier geschreven had in le Specta

teur Militaire, (Paris Febr. 1833), wiens ongunstige uitspraak over de artillerie-werken der
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van den algemeenen loop der gedenkwaardige gebeurtenis, zoo moge

lijk geschikt om de verdediging in hare eigenaardige waarde te doen

kennen, dit werk besluiten.

Toen in het begin van den tachtigjarigen oorlog de citadellen in de

Nederlanden het voorwerp werden van den haat des volks, werd de

verwoesting waaraan zij dien ten gevolge ten doel stonden, gericht tegen

de fronten die naar de stad waren gekeerd. Slechts enkelen werden

geheel afgebroken, gelijk het Vreeburg te Utrecht, 't welk ook nooit

weder is opgebouwd. 1) Maar toen de steden in de zuidelijke gewesten

weder in handen der Spanjaarden vielen, zijn dáár de afgebrokene ge

deelten weder hersteld, en zoo is ook Alva's stichting op last van Parma

weder opgebouwd. Indien het hier de plaats ware de geschiedenis van

dit kasteel te geven, dan zouden de veranderingen die de vesting

werken in verschillende tijden ondergaan hebben, moeten beschreven,

en de belegeringen die het heeft door te staan gehad, inzonderheid die

van 1746 en 1792, verhaald worden. Nu zal het genoeg zijn de be

doeling te kennen, waarmede de citadel, gedurende de vereeniging van

Franschen tegen de citadel ter wederlegging beantwoord is door een adjudant van den

Generaal Neigre die deze artillerie gekomunandeerd heeft. Generaal Knoop heeft dit ant

woord medegedeeld aan het slot van zijn aangehaald werk, en daaraan toegevoegd een

Plan des travaux de l'artillerie commandée par M. le Lieut.-Gen. Neigre enz.

Van Nederlanders zijn de volgende geschriften uitgegeven: A. J. Lastdrager, Belege

ring en verdediging des kasteels van Antwerpen, (Amst. 1846), met een kaart, aan

wijzende de standplaatsen van de Fransche en Belgische legers in December 1832, en

een plan van de belegering. Een ooggetuige, die een werkzaam deel aan de verdediging

heeft genomen, de Eerste Luitenant der infanterie F. L. Staats, heeft een aantal feiten

en daden medegedeeld in: Herinneringen aan het kasteel van Antwerpen in de maanden

November en December 1832, (Groningen 1843), waarin ook naamlijsten voorkomen van

de officieren der bezetting tijdens de belegering, van al de gesneuvelden en gekwetsten,

van de officieren die zich als vrijwilligers hebben aangeboden voor buitengewone dienst

verrichtingen, en een opgave van de samenstelling van het Fransche leger. Een gewezen

Nederlandsch genie-officier J. W. T. (Themmen) heeft te Brussel in 1833 in 't licht gegeven

Relation du siège de la citadelle d'Anvers, in 't zelfde jaar ook in 't Nederduitsch te

Zalt-Bommel verschenen: Verhaal van de belegering van het kasteel van Antwerpen.

Voorts: Belegering der citadel van Antwerpen in December 1832. Dagboek van den

Luitenant-Kolonel Jhr. H. E. de Boer en historisch verhaal van den Generaal Baron

D. H. Chassé, (Breda 1864). In het tijdschrift de Militaire Spectator vindt men in den

jaargang 1851-1852, een Dagverhaal van de maatregelen van verdediging der citadel

van Antwerpen, getrokken uit de Agenda van eenen daarbij tegenwoordig geweest zijn

den onder-officier, in den jaargang 1863 verschillende bijzonderheden en in de Nieuwe

Spectator van 1870, nog iets over de citadel van Antwerpen.

1) Het Vreeburg is reeds in 't voorjaar van 1577 afgebroken. Een oud schrijver het

feit vermeldende, laat zich dus uit: ,,Godt geve dat het den vyand der kercke Godts

ende onses lieven Vaderlandts synen eersten sone coste als hy de grondt daervan legt,

ende wanneer hy de poorten settet, dat coste hem synen jonghsten sone, ghelyck Josua

toegewenscht heeft dengene die Jericho herbouwen soude.” Afbeeldinghe ende Beschrij

vinghe van alle de Veldslagen enz. (Amst. 1615). Na de afbraak van het kasteel van

Antwerpen op 28 Augustus van dat jaar, heeft spoedig hetzelfde plaats gehad te Gend,

te Rijssel, te Valenciennes en elders. In Friesland, te Leeuwarden, te Harlingen, te

Stavoren, zijn in 1580 de kasteelen aan de stadszijde ontmanteld.
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al de Nederlanden tot één koninkrijk, gebracht is in den staat waarin

de Belgische revolutie ten jare 1830 haar gevonden heeft.

Het voornemen van Napoleon om Antwerpen te maken tot een ver

sterkte zeestad, verdubbeld door aanbouwing op den linker Schelde-oever,

ingericht om oorlogsvloten uit te rusten, en beveiligd tegen een bom

bardement door den wijden omvang harer verdedigingswerken, dit

voornemen, zoo het geheel ware verwezenlijkt, zou de citadel in een

nieuw verband van uitgebreide fortificatiewerken gebracht hebben. De

voltooiing echter dier werken, reeds in 1805 begonnen, bleef achter,

en de citadel was gebleven in den staat waarin zij door Carnot ge

bracht was, toen de val van het eerste Napoleontische keizerrijk plaats

had. De stichting van het Koninkrijk der Nederlanden gaf toen aan de

strategische bestemming van Antwerpen een tegenovergestelde richting.

In plaats van een uitganspunt van oorlogskrachten te zijn tegen overzee

sche vijanden van Frankrijk, werd Antwerpen bestemd een wapenplaats

te zijn tegen Frankrijk, deels als een steunpunt bij leger-operatiën

wanneer wederom een Fransche oorlogsmacht de Nederlanden mocht

bedreigen, deels als een stapelplaats voor de vestingen die aan Neerlands

zuidelijk frontier op aandrang der Engelsche bewindslieden zouden ge

bouwd worden, opdat het nieuwe koninkrijk een verdedigbaar bolwerk

zijn zou voor de veiligheid van Europa tegen Frankrijk.

Toen door deze veranderde bestemming van Antwerpen de inrichting

der vestingwerken van de stad gewijzigd werd, onderging natuurlijk

de citadel in haren samenhang met die werken een wijziging, doch haar

lichaam zelf bleef onveranderd. Het was een ruimte ingesloten door vijf

vestingfronten, vormende aldus een regelmatigen vijfhoek. De vijf bastions,

Fernando, Toledo, Alba, Duce en Pacciotto geheeten, met hooge en

lage flanken, en met onderaardsche kazematten door galerijen verbonden,

waren even als de tusschenliggende cortinen bekleed met stevig met

selwerk, en deze bekleedingsmuren waren laag genoeg om voor het oog

van buiten onzichtbaar te zijn door de kruin van het glacis, en hoog

genoeg om niet door stormladders te kunnen beklommen worden, wegens

de diepte van den grachtsbodem. In de grachten ontbrak het nooit aan

een genoegzame hoeveelheid water, en door twee sluizen kon uit de

Schelde een strooming of waterspoeling worden teweeg gebracht. De

binnenruimte van den vijfhoek, een oppervlakte hebbende van 25,000

vierkante ellen of meters, en waarvan de doorsnede, genomen van de

punt van het bastion dat naar de stad en de rivier gekeerd was (Duce)

tot aan de tegenoverliggende cortine, een lijn uitmaakt van nagenoeg

490 ellen, bevatte onderscheidene gebouwen tot huisvesting van troepen,
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woning van officieren, berging van oorlogsmaterieel en een kerk die

hare oorspronkelijke bestemming verloren had. De ligging dezer gebouwen,

in een strekking evenwijdig aan de cortinen, liet een midden-plein open

tot verzameling van troepen en het verrichten van allerlei werkzaam

heden. De hoofdpoort, uitkomende aan de Esplanade, was door een

ravelijn gedekt, gelijk mede de IJzeren- of Waterpoort voerende naar

de Schelde, de hulppoort in het zuidelijk front, en de cortine van het

zuid-westelijk front. Een bekleede contrescarp, een bedekte weg en een

glacis omringden het geheel, en voor de gemeenschap tusschen de

onderscheiden deelen was door poternen en gemetselde galerijen ge

zorgd. - -

In dezen toestand was de citadel na 1815 onderhouden als een deel

der vestingwerken van de stad, maar aan hare zuid-zijde werd zij ge

oordeeld te gemakkelijk voor een vijand te naderen te zijn, en uit dien

hoofde werden daar twee lunetten gebouwd, waarvan de eene St. Laurent

geheeten, vóór het ravelijn van de hulppoort een aanval op het zuidelijk

front, de andere, naar het dorp Kiel genoemd, de nadering tot het

zuid-westelijk front eenigen tijd zou kunnen tegenhouden. De stad Ant

werpen was voorts aangewezen tot het hoofdkwartier van den bevel

hebber in het vierde der groote militaire commando's in welke het rijk

verdeeld was, en in die hoedanigheid voerde de Luitenant-Generaal

Chassé daar het bevel toen de Belgische omwenteling in 1830 uitbrak.

De gebeurtenissen welke Chassé bewogen hebben op den 18den Oc

tober van dat jaar zijn hoofdkwartier uit de stad naar de citadel te

verplaatsen, en die welke negen dagen later door een bombardement

een perk hebben gesteld aan de voortgangen van het oproer, zijn vroeger

geschetst. Reeds toen de eerste berichten uit Brussel waren aangekomen,

op den 26sten Augustus, was men begonnen de citadel tegen een

onverhoedschen overval in staat van verdediging te stellen, en het front

naar de stad gekeerd met geschut te beplanten. In October werden de

polders ter zijde van het Vlaamsche hoofd en de omstreken van Lillo

en Liefkenshoek onder water gezet en gaf Chassé bevel dat tot op 150

schreden afstands van de teen van het glacis alles opgeruimd en zijn

eigen buitenverblijf, in de nabijheid liggende, niet gespaard worden

zou; maar al ware ook alles omgehakt en afgebrand, een vrij uitzicht

tot op 150 schreden was niet voldoende voor den verdediger tegen een

ernstigen aanval, de twee voorliggende lunetten bleven onbezet, en ver

mits de toekomstige loop der gebeurtenissen buiten ieders berekening

iel, werden er geen maatregelen bevolen om een geregeld beleg te

kunnen doorstaan, dan toen de opstand rondom had gezegevierd en
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de Schelde de eenige weg was, waarlangs al wat men noodig had uit

Holland moest worden aangevoerd.

Zoo was het eerst toen de wintervorst inviel en nieuwe belemmering

teweeg bracht, dat met den arbeid van belangrijke verdedigingswerken

door de ingenieurs een aanvang kon gemaakt worden. In de aanwezige

kazematten en galerijen konden van de bezetting, die niet veel minder

dan 4000 man sterk was, slechts 800 man zoo gelegerd worden, dat

zij tegen vijandelijke bommen veilig zouden zijn: verblijven tot huis

vesting van troepen, bewaarplaatsen van levensmiddelen, localen tot

berging van oorlogsgereedschap, kruitmagazijnen, artillerie-laboratorium,

hospitaal, keukens, waterputten, moesten hersteld, vernieuwd, en in

bomvrijen toestand worden gebracht. Overal waar het te berekenen was

dat een aanvallende vijand zou kunnen binnendringen of kogels, gra

naten en bommen verwoestingen aanrichten, moesten de hindernissen

en blindeeringen worden aangebracht, waarvan de ondervinding der be

legeringen de noodzakelijkheid had leeren kennen, en gedurende de lange

reeks van jaren, waarin geene vesting een geregelde belegering had

doorgestaan, waren er door de beoefenaars der versterkingskunst nieuwe

maatregelen van verdediging uitgedacht, welke, ofschoon nog niet be

proefd, niet mochten verzuimd worden. Van het bedoelde tijdstip in

December 1830 is gedurende twee jaren aan de verdedigingswerken der

citadel kunnen gearbeid worden, maar de waarschijnlijkheid eener be

legering heeft zich in dat tijdsverloop meermalen, nadat zij zich ver

toond had, weder verre verwijderd, en het gevolg hiervan is geweest,

dat de ongelijkmatige bevelen tot het voortzetten dier werken en de

ongeregelde aanvoeren der daartoe noodige materialen, verhinderd hebben,

dat de bevestiging van den Antwerpschen vijfhoek tot die volkomenheid

is gebracht, welke daaraan zou gegeven zijn indien het mogelijk ware

geweest steeds en overal de grondbeginselen der versterkingskunst stipt

in acht te nemen. De vindingsgeest der ingenieurs – het waren de

Kapiteins C. Alewijn, I. P. Delprat, de Luitenants C. W. Vollenhoven

en C. M. Mounier – wier werkzaamheden werden bestuurd door den

Majoor Jacob Marius van der Wijck, kwam, zooveel het mogelijk

was, tegemoet aan 't geen er niet zelden aan de bouwstoffen ontbrak,

en het was een voordeel van de instelling der nationale militie, dat

onder de soldaten zich lieden bevonden van allerlei ambacht, zoodat

een bekwaam onder-officier aan wien eenig werk werd opgedragen

spoedig de manschappen gevonden had geoefend in den arbeid die er

te verrichten was. Een volkomene gewilligheid tot allerlei werkzaam

heid is een der eigenschappen geweest, welke den Nederlandschen sol
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daat op het kasteel van Antwerpen tot eer hebben verstrekt. 1) Bij de

maatregelen van voorbereiding tot een verdediging tegen elken mogelijken

aanval, heeft een klein detachement mineurs en sappeurs onder 't bevel

van den Luitenant A. C. Camerlingh groote diensten bewezen, zoowel

door 't geen zij zelve verricht hebben, als door de handleiding die zij

gaven aan de soldaten in 't vervaardigen en gebruiken van schanskorven,

faschinen en allerlei verdedigings-materieel. 2) Grooteren omvang kregen

deze verdedigings-maatregelen toen in het voorjaar van 1831 ook de

lunet St. Laurent bezet en de lunet Kiel in beteren staat gebracht

werd. Dezelfde toegeeflijkheid waarmede Chassé had toegelaten dat de

Belgen in 't begin van Januari het fort Fernando, ten noorden van de

stad gelegen en van daar Noorderfort genoemd, gewapend, en dat zij

dijk- en kaai-batterijen aan de Schelde hadden aangelegd om aan Ne

derlandsche schepen het opvaren van de rivier te betwisten, diezelfde

toegeeflijkheid had gedurende den winter het bezetten tegengehouden

van de lunet St. Laurent, die van de citadel gescheiden was door den

straatweg naar Boom, langs welken Belgische troepen vrijelijk heen

en weder trokken als om de Nederlandsche bezetting te braveeren en

uit te tarten. Eindelijk werd zij op den 15den Mei bezet, met de werken

der citadel door een caponnière of gepalissadeerden gang vereenigd en

tot een goede verdediging ingericht. 3)

De omvang van de taak welke de artillerie te vervullen heeft in een

belegerde sterkte en van hetgeen er te regelen en te verrichten is om

daaraan te voldoen, gaf aan het gedeelte der bezetting 'twelk tot dit

wapen behoorde dagelijks gelegenheid in de voorbereidselen tot een

krachtdadige verdediging een middel te vinden om den moed levendig

te houden. Wakkere kanonniers, werkende onder het oog van ijverige

onder-officieren, te zamen 718 man, aangevoerd door 22 bekwame offi

cieren, onder het bevel van een man van kennis en heldenmoed, den

1) Een dier gedienstige manschappen, die eens onder 't werken aan den openbaren

weg op een hoop ongewapend volk is toegeloopen en een oproer-vaantje 't welk het aan

een boom had vastgemaakt, verontwaardigd dat men de Belgische kleuren durfde ver

toonen onder 't bereik van Hollandsche soldaten, afgerukt heeft en vertrapt, heeft daardoor

meer vermaardheid verkregen dan hij zelf erkent heeft verdiend te hebben, maar hij

mag evenwel als de vertegenwoordiger van den loffelijken soldatengeest zijner kameraden

wel genoemd worden: het was Hendrik van Leuven, soldaat van de Tiende Afdeeling.

Het gebeurde bovenaangehaald wordt onder anderen verhaald in het Dagverhaal van den

onder-officier in de Milit. Spect. Van Leuven is Ridder van de Militaire Willems-Orde

geworden en tot korporaal bevorderd, in welke betrekking hij zich vervolgens zeer lof

felijk gedragen heeft.

2) De werkzaamheden van dit detachement gedurende de geheele verdediging kan men

opgegeven vinden in de Geschiedenis van het korps Nederlandsche mineurs en sappeurs,

door den Kapitein P. F. H. Mascheck, bl. 176 en verder bl. 184.

3) De bijzonderheden bij Mascheck bl. 177 en in het Dagverhaal van den onder-officier.
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Majoor Hendrik Gerard Seelig, was de artillerie der bezetting tegen

elken onverhoedschen aanval strijdvaardig op haar post, 1) en toen het

uur van den strijd daar was, lagen al de werken der citadel gewapend

met kanonnen, houwitsers en mortieren, in de richting van alle be

reikbare punten geplaatst en waar het noodig scheen tegen vijandelijk

werpgeschut gedekt door blindeeringen; daarenboven was er gezorgd dat

overal een hoeveelheid van allerlei munitie bestendig voorhanden kon

zijn, genoegzaam om de verdediging tot zelfs over de uiterste grens

van eer en plicht te verlengen.

De infanterie, veel talrijker dan in een belegerde sterkte van dien

geringen omvang noodig wordt geoordeeld, miste die dagelijksche op

wekking van den geest, welke door nuttigen arbeid wordt teweeg ge

bracht. Hoe een aanzienlijk aantal manschappen tot werkdadigheid in

den strijd tegen de aanvallers gebruikt, zich verdienstelijk gekweten

hebben, zal later worden verhaald. Maar het overige gedeelte der infan

terie leed inzonderheid onder den indruk der ontmoedigende omstandig

heden waarin allen zich bevonden. Onloochenbare bewijzen zijn er geweest

van de voortreffelijke gezindheid der soldaten, teweeg gebracht bij den

een door wezenlijke liefde voor zijn land en zijn Koning, bij een ander

door godvruchtige nauwgezetheid, bij een derde door militair eergevoel:

maar door niets werd die gezindheid aangekweekt dan door de brieven

die uit het vaderland ontvangen werden, waaronder men er gevonden

heeft van moeders aan hare zonen, evenarende het Spartaansche: » Met

dit, of op dit.” Wanneer men in de kunsttaal van het oorlogswezen

het moreel roemt van den troep, dan stelt men zich de meerderheid voor

in dien zielstoestand, waarin ieder de bewustheid heeft zijner krachten

en de lust om die in te spannen: den soldaat beide te doen ontvallen

noemt men met een nieuwerwetsch woord, hem demoraliseeren; en nu

is er geen zekerder middel om de werking, door dit woord uitgedrukt,

te volbrengen aan een krijgsman in wien eenig eergevoel is, dan hem

onophoudelijk bloot te stellen aan beleedigingen die hij niet beletten

kan en niet straffen mag. Aan die werking is de bezetting der citadel

onderworpen geweest in het tweejarig tijdperk 'twelk de belegering is

voorafgegaan. Niet zelden wanneer men zich vertoonde op de borstwering,

gaven de Belgische schildwachten aan den voet van het glacis geplaatst,

vuur en men mocht niet antwoorden. Beklaagde zich officier of soldaat

dat hij op de plaats waar dienstverrichtingen hem riepen ten doel had

gestaan aan Belgische kogels, dan werd dit geweten aan zijne onvoor

1) Bijzonderheden van de bewapening uit het Journaal van Seelig zijn te vinden bij

Knoop D. V bl. 235.
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zichtigheid. Men ontwaarde, hoe de Belgen langzamerhand met loop

graven en batterijen naderden, men zag hen de lunet Montebello, gelegen

aan de oostzijde der citadel, tegen de bestaande overeenkomsten aan,

bezetten; men vernam hoe langs de stadskaden batterijen werden op

geworpen tegen de Nederlandsche flotielje die de gemeenschap langs de

Schelde onderhield, en tegen het Vlaamsche hoofd waarvan het bezit

zoo gewichtig was; men hoorde gedurig hoe vaartuigen met levens

voorraad en andere benoodigdheden door kogels getroffen waren, en

verbeet zich van spijt bij 't verhaal van hetgeen aanleiding gegeven

had tot den heldendood van Van Speyk; en had men dan in de dag

bladen gelezen de brieven, waarin de Generaal Chassé met waardigheid

en nadruk opkwam tegen deze inbreuken op den toestand dien verdragen

en protokollen hadden gewaarborgd, men ontdekte ras, wanneer de

indruk der bedreigingen verdwenen was, dat alles weder ging als te

voren. Men had de vreugdelichten in Antwerpen zien flikkeren ter eere

van den nieuwen Koning der Belgen, en op den verjaardag van Koning

Willem mocht men zijn hart niet ophalen aan vreugdeschoten en vlag

gewapper; en, terwijl men de middelen in handen had om geheel Ant

werpen tot een puinhoop te schieten, moest men het lijdelijk gedoogen

dat, gedurende den wapenstilstand dien men zelf eerbiedigde, door de

Belgen tot 270 vuurmonden werden aangebracht, wier kogels, granaten

of bommen de citadel zouden kunnen bereiken. Toen het symbool dier

lijdzaamheid, de witte vlag op een hooge kat van een der bastions

geplant, in den avond van den 1sten Augustus 1831, tot aller verras

sing werd nedergehaald, was de geestdrift groot waarmede de bezetting

door een dagorder de reden daarvan vernam, 't was een fikkering welke

slechts éénen dag voedsel kreeg, en toen weder gedoofd werd. Te half

tien in den avond van dien dag werd door den Nederlandschen bevel

hebber op de citadel aan den Belgischen bevelhebber in de stad de

wapenstilstand opgezegd, maar volgens de bestaande overeenkomst

moesten er drie dagen verloopen eer de vijandelijkheden mochten be

gonnen worden. In den avond van den 4den was het tijdstip daar,

met verlangen verbeid. Den volgenden dag (5 Aug.) in den voormiddag

te tien uur, werd er inderdaad onder de algemeene leiding van Kolonel

de Gumoëns, behoorende tot den generalen staf, een uitval gedaan door

twee kolonnen infanterie, de eene van 500 man onder den Luitenant

Kolonel Jean Jurrien Volkhemer geleid door den Kapitein-Ingenieur

Alewijn, de andere van 380 man onder den Luitenant-Kolonel Frans

Xaverius Naudascher geleid door den Luitenant-ingenieur Vollen

hoven: bij beide kolonnen bevond zich een gedeelte der mineurs en
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sappeurs onder den Luitenant Camerlingh, en Seelig ondersteunde de

onderneming met het geschut van het kasteel en van de lunet Kiel.

Men drong in de werken tegen de citadel door de Belgen aangelegd,

verdreef hunne posten, vernagelde hun geschut, verbrijzelde de affuiten

en het laadgereedschap, maakte de munitie onbruikbaar, en liet een

wacht in het Melkhuis, waaruit de Belgische wacht de vlucht had ge

nomen. 1) Maar reeds bij het aanbreken van den volgenden dag (den

6den Augustus) werd den Generaal Chassé de gelegenheid aangeboden

om op nieuw den weg van onderhandeling te betreden. Uit ons verhaal

van den Tiendaagschen veldtocht heeft de lezer reeds vernomen, hoe

de diplomatieke bedrijvigheid van den Franschen Generaal Belliard ten

voordeele van de Belgen, bedreigd door het Nederlandsche leger te

velde, in dit voor hen beslissend oogenblik gewerkt heeft. Te zes uur

in den morgen werd Generaal Belliard, uit het hoofdkwartier te Mechelen

gekomen, in het kasteel toegelaten tot een onderhoud met den Neder

landschen opperbevelhebber, en ruim een half uur later werd er een

wapenschorsing gesloten, op grond van de zekerheid der tijding dat

een Fransch leger in aantocht was naar België om een worsteling

tusschen Noord- en Zuid-Nederland te beletten. Van toen af begonnen

weder dezelfde tergingen van de zijde der Belgen en dezelfde beproe

vingen voor de Nederlanders in de citadel, vermeerderd door hevige

ziekten die velen ten grave sleepten. Dit tijdperk van ontmoediging

heeft voortgeduurd totdat de loop der onderhandelingen van de confe

rentie te London een Fransch leger voor Antwerpen heeft gebracht.

Tot verklaring der gebeurtenis welke aan deze geduldsbeproeving een

einde heeft gemaakt, moet de loop dier onderhandelingen hier met weinige

trekken geschetst worden.

Koning Willem I had den 5den October 1830 de tusschenkomst der

regeeringen van Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland, Oostenrijk en Prui

sen ingeroepen tot herstelling van zijn geschonden gezag in de oproerige

gewesten van zijn rijk, omdat die mogendheden ten jare 1814 de sa

menstelling van dat rijk voor de rust van Europa noodzakelijk hadden

geoordeeld en aan hem met den titel van Koning der Nederlanden, de

souvereiniteitsrechten hadden opgedragen. Maar de gevolmachtigden dier

mogendheden, te London in conferentie vereenigd, hadden integendeel

den 20sten December 1830 de staatseenheid van al de Nederlanden

1) Meer bijzonderheden geeft het Journaal van Seelig bij Knoop bl. 121, en volgg.

Ook de Roo van Alderwerelt Gesch. van het Zevende reg. inf bl. 192 volgens wien de

tweede kolonne slechts bestond uit 250 man infanterie en 50 kanonniers en mineurs.

Het verlies bij de beide kolonnen was 5 dooden en 37 gewonden, onder de laatste Ka

itein J. Herbig en Luitenant J. C. C. Horion de Corby.
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vervallen verklaard, en op den 27sten Januari 1831 1) de grondslagen

geregeld eener splitsing van het rijk in twee staten. Koning Willem

had die regeling aangenomen en, na alzoo voldaan te hebben aan de

eischen van den Europeeschenareopagus, beschouwde hij van dat tijdstip

af, nu het gold de vaststelling der grenzen van de twee staten, de

verdeeling der staatsschulden en de schikking van andere binnenland

sche aangelegenheden, het geschil tusschen Zuid- en Noord-Nederland

als een zaak waaromtrent de diplomatie het recht niet had hem de wet

te stellen. Toen nu de overeenkomst, tusschen den Koning en de vijf

mogendheden aangegaan, tegenstand vond bij de Belgen, keerde de

conferentie zich geheel ten hunnen voordeele tegen den Koning. De

gevolgen hiervan waren het voorstel der 18 artikelen, de erkenning van

Prins Leopold als Koning van België, de tusschenkomst van een Fransch

leger toen de Prins van Oranje met het zijne reeds tot op twee uren

afstands van Brussel zegevierend was voortgerukt, en - in weerwil

der verklaring van Koning Willem dat hij als souverein vorst het recht

had oorlog te voeren tegen zijne vijanden – een gedwongen wapen

stilstand hem onder bedreiging van geweld opgelegd. Toen traden den

14den October 1831 de onderhandelingen een nieuw tijdperk in door

een besluit der conferentie in 24 artikelen vervat. Deze artikelen, niet

meer voorstellen, maar beslissende uitspraken behelzende, ontvingen

den 15den November den vorm van een tractaat, waaraan de Koning

van België zijne bekrachtiging gaf den 22sten November, de Koning

der Franschen twee dagen later, en de Koning van Groot-Brittannië

den 6den December. Dit tractaat, door twee der vijf mogendheden ge

sloten met België, deed de overeenkomst van den 27sten Januari, door

Koning Willem aangegaan met de vijf mogendheden, feitelijk vervallen.

Doch in weerwil van de ongunstige verhouding, waarin Koning Willem

zich aldus gebracht zag tegenover zijne voormalige onderdanen, naderde

in het jaar 1832 door nieuwe onderhandelingen het vraagstuk, dat reeds

twee jaren de kabinetten van Europa bezighield, zijne beslissing, toen

het bewind van Groot-Brittannië, welks inblazingen de verkiezing van

Prins Leopold tot Koning van België hadden bewerkt, nieuwe zwarig

heden opwierp. Ook deze schenen vatbaar voor een vreedzame oplossing

ten gevolge van een tegenvoorstel van het hof van Berlijn, in overeen

stemming met Rusland en Oostenrijk aan Koning Willem medegedeeld

en door hem niet onaannemelijk geacht. Maar toen het Pruisische ontwerp

1) Boven bl. 520 is de dagteekening vermeld van 18 Febr., omdat op dien dag bij

een nieuw protokol de adhesie van Koning Willem aan het protokol van 27 Januari als

ontvangen is verklaard.
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ter overweging in de conferentie werd gebracht, onttrokken de gevol

machtigden van Groot-Brittannië en Frankrijk zich aan het onderzoek

met een noodlottig: » Het is te laat.” Vier dagen te voren, den 22sten

October 1832 hadden zij onderling een overeenkomst getroffen, volgens

welke de ontruiming der citadel van Antwerpen als een voorwaarde

werd gesteld, welke alle verdere onderhandelingen met Koning Willem

moest voorafgaan en tevens het besluit genomen om onverwijld, met

al de middelen welke de regeeringen van Groot-Brittannië en Frankrijk

tot hare beschikking hadden, den Koning der Nederlanden te dwingen,

om het geheele grondgebied te ontruimen 't welk zij niet meer tot het

Koninkrijk der Nederlanden rekenden, omdat zij het tractaat wilden

doen gelden door de twee Westersche mogendheden met België op den

15den Nov. 1831 gesloten, maar door de drie Oostersche alleen onder

verschillend voorbehoud bekrachtigd, en door Koning Willem standvastig

om inhoud en vorm van de hand gewezen. 1)

In dezen loop der zaken was de houding door het hoofdkwartier op

de citadel aangenomen en onveranderlijk gehandhaafd, voor de Noord

Nederlandsche regeering de meest gewenschte: het bezit der sterkte

bleef een voldoend onderpand tegen overdrevene eischen van de Belgen,

zoo zij aan zich zelven werden overgelaten, en bij de bestaande vrees,

dat eenige daad van vijandelijkheid, hoe ook op zich zelve staande,

door haren nasleep een tusschenkomst mocht uitlokken waardoor de

vrede van Europa zou kunnen verstoord worden, maakte men, door

volkomene lijdzaamheid, zich verdienstelijk bij de mogendheden met welke

men onderhandelde. Wanneer dus iemand naar de oorzaak zoekt eener

lankmoedigheid, welke men niet zou verwacht hebben in een Generaal,

die wel is waar 66 jaren oud was, maar die altijd licht gereed was

geweest om den degen te trekken 2) en die in het oorlogsveld zich den

naam had verworven van gaarne naar een beslissing te streven door

te treffen liever dan door te dreigen, dan behoeft de uitkomst van dat

onderzoek geen schaduw te werpen op de glansrijke loopbaan van den

Generaal Chassé, wiens nagedachtenis gedekt is door de omstandigheid,

dat in al den tijd van meer dan twee jaren gedurende welken hem het

opperbevel over het gewichtig punt is toevertrouwd gebleven, ook na

1) De lezer die den loop der onderhandelingen voet voor voet wil volgen, wordt ver

wezen naar het Recueil de Pièces diplomatiques, reeds vroeger aangehaald, en in 8 deelen

bijeen verzameld, gerangschikt en in verband gebracht door Mr. J. van 's Gravenweert.

2) Hierop doelde de Prins van Oranje, later Willem II, toen hij den 29sten Sept.

1831 de citadel bezocht, en na een wapenschouw van het garnizoen, bemerkende dat

Chsssé niet gemakkelijk den degen in de schede bracht, hem te gemoet voerde : ,,Hij

gaat er beter uit dan in, Generaal.” Het Leven van Chassé, door W. J. del Campo

genaamd Camp, bl, 94.
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den noodlottigen wapenstilstand van 6 Augustus 1831 dien hij op last

des Konings twee dagen later weder moest opzeggen, hem van wege

den Koning en diens raadslieden bij voortduring getuigenissen van goed

keuring en blijken van tevredenheid zijn ten deel gevallen.

Tegen den ongunstigen invloed echter der werkeloosheid waarin de

bezetting twee jaren verkeerd had, was de opgeruimdheid van den soldaat,

zijn ijver, zijn moed en de trouw aan zijn vaandel volkomen bestand

geweest, en na den beproevingstijd van geduld te hebben doorgestaan,

zijn zij ook tegen de gevaren en het lijden der belegering bestand gebleven

tot aan het einde. Maar bij de meeste officieren had de toegeeflijkheid

waarmede allerlei beleedigingen ongewroken en de Belgische aanvals

werken onverhinderd en ongeslecht waren gelaten, de meening doen

ontstaan, dat het tot een ernstige verdediging tegen een geregelden

aanval nimmer zou komen. En deze meening vond telkens nieuwe gronden

om zich te bevestigen. Toen men zeker wist dat een Fransch leger met

een volledigen belegeringstrein in aantocht was, met het aangekondigd

voornemen om de Nederlanders uit den kleinen vijfhoek en de aanhoorige

forten aan de Schelde te verdrijven, vernam men tevens dat het leger

te velde, 't welk onder den Prins van Oranje strijdvaardig in Noord

Brabant stond, geen stap zou doen om den aanrukkenden belegeraar

een enkelen voet gronds te betwisten. Nogtans dat leger, na den Tien

daagschen veldtocht gekantommeerd langs de grenzen, had door gestadige

wapenoefeningen, door de dagelijksche ondervinding van de velddienst,

en door de bezielende tegenwoordigheid van den Prins veld-maarschalk

in zijn hoofdkwartier te Tilburg, eigenschappen verkregen waardoor het

zich meten kon met de beste der toenmalige legers, en voor de veilig

heid van het binnenland mocht men rekenen op de 20,000 schutters die

mobiel verklaard maar nog niet te velde geroepen waren. 1) Desniettemin

werd de Prins veroordeeld tot de pijnlijke verplichting van zijn leger

met het geweer in den arm binnen de grenzen te houden. Verder nog

ging de lijdzaamheid. Zij die kennis hadden van den gang eener bele

gering en van het terrein nabij de citadel, zagen het nadeel in, 't welk

een belegeraar zou moeten ondervinden indien de Scheldedijk bij het

Melkhuis wierd doorgestoken: het werd niet gedaan. Een ieder gevoelde

van hoe groot gewicht het was dat de gemeenschap langs de beneden

Schelde wierd onderhouden: en echter werden de forten St. Marie,

Frederik-Hendrik, de Kruisschans, de Perel en St. Philippe onbezet

1) In het leger te velde bij het openen van den veldtocht van Augustus 1831 bevonden

zich 13667 schutters, maar de geheele sterkte der mobiele schutterijen in de tien noor

delijke provinciën bedroeg op dat tijdstip 35280 man.
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gelaten. Bij zijne voorbereidende werkzaamheden werd den aanstaanden

belegeraar niet één stap moeielijk gemaakt. Voorzorgen bij de berenning

had hij niet te nemen. Men wilde dezerzijds die berenning niet anders

beschouwd hebben dan als een beweging van troepen eener mogendheid,

waarmede men niet in oorlog was, op een terrein waarover men niet

te gebieden had. Zoo zag men het Fransche leger, in 't geheel 90,000

man sterk, waarover de Maarschalk Gérard het opperbevel voerde en

waarvan de voorhoede werd aangevoerd door den Hertog van Orleans,

oudsten zoon van den Koning der Franschen, tusschen den 18den en

21sten November 1832 ongehinderd rondom Antwerpen post vatten,

op den linker Schelde-oever doordringen om de gemeenschap met Holland

af te snijden, en op den weg naar Breda voortrukken tot Brascaet. Al

wat men zag gebeuren, wekte de meening op of versterkte die, dat hier

een politieke vertooning plaats vond meer dan een ernstig oorlogsbedrijf.

In de citadel werd op den dag toen het Fransche leger den Belgischen

bodem betrad, een Raad van Defensie ingesteld, bestaande, onder het

voorzitterschap van den opperbevelhebber, uit den Generaal-Majoor

Clement Alexander de Favauge, bevelhebber der infanterie, den Kolonel

van de Tiende Afdeeling Graaf von Quadt Wijkerath en Isnij, den Ka

pitein ter zee Jan Coenraad Koopman, bevelhebber van de flotielje voor

Antwerpen, de Majoors Johan Hendrik Voet, plaatselijk kommandant,

Van der Wijck en Seelig, bevelhebbers der genie en der artillerie, 1)

en de aanschrijving van wege den Koning, waarbij werd kennis ge

geven dat men den vijand te wachten had, in de eerste bijeenkomst

van dien raad voorgelezen, behelsde de bijvoeging dat de eer der natie

een dappere verdediging vorderde, maar dat men zich wachten moest

voor uitersten. 2) Deze bijvoeging, hoezeer wellicht alleen voor Chassé

bestemd, 3) die zich had uitgelaten desnoods met de citadel het voor

beeld van Van Speijk te willen volgen, was voor de bevelvoerenden

even belemmerend als het gebod , 't welk bij het begin van den Bel

gischen opstand gegeven werd: » Neem een imposante houding aan,

maar beschouw u te zijn in vrede.” De leden van den verdedigings

raad waren nu ontheven van de verantwoordelijkheid voor elk oogenblik

dat de overgaaf der vesting vroeger mocht geschieden dan het laatste

1) Als secretaris werd den Raad de adjunct-intendant S. F. Muller toegevoegd.

2) De brief was door den Directeur-Generaal van oorlog De Eerens den 15den Nov.

aan den Generaal Chassé geschreven.

3) , De Koning vreest – luidde het in dien brief – dat het aan hoogstdenzelven

zoo wel bekend manmoedig karakter van uwe excellentie u in die verdediging soms

buiten het geval van volstrekte noodzakelijkheid nog verder zou kunnen leiden, dan de

bepalingen der instructie voor de plaatselijke commandanten, in 1815 vastgesteld me

debrengen.”
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verdedigingsmiddel zou gebruikt zijn, en ontvingen daarvoor in de plaats

de bevoegdheid om ieder voor zich te beslissen wanneer het tijdstip

zou gekomen zijn dat er voor de eer der natie genoeg was gedaan. De

maatregelen waardoor de verdediging tot het alleruiterste zou kunnen

gerekt worden, werden dan ook niet door eenheid van overleg bestuurd,

maar wat de bevelhebbers der verschillende wapenen te verrichten hadden,

dat werd aan ieders inzicht en beleid overgelaten, en wanneer de be

velen van den opperbevelhebber beslissend waren, dan was het alsof

eenig staatkundig geheim daaraan het karakter gaf meer van terughou

ding dan van doorzetting. Het begin der belegering gaf daarvan reeds

een voorbeeld.

Op den 17den November was door een dagorder van den opper

bevelhebber , 1) waarin het oogmerk van het aanrukken van een

Fransch leger werd aangekondigd, de bezetting aangespoord om met

mannenmoed tot het uiterste vol te houden. De troepen betrokken toen

hunne bomvrije holen; de goede geest van den soldaat kreeg een nieuw

leven; ijver en welwillendheid werden verdubbeld; het getal werkers

werd vermeerderd, het vermoedelijk front van aanval door nieuwe wer

ken beschermd, al wat dienen kon tot beschutting, schanskorven, planken,

ribben, balken, aarde, allerlei voorwerpen werden in stevige verbinding

gebracht overal waar rechtstreeksche kogels of stukken van springende

bommen zouden kunnen treffen; 2) de verdeeling en de standplaatsen

van het geschut, de zorg voor de munitie, de blindeering der batterijen,

alles werd geregeld en gereed gemaakt voor een krachtdadig begin eener

nabijzijnde verdediging tegen een ernstigen aanval. Maar toen die aanval

verwacht werd, en ieder op zijn post was en de lont brandende bij de

stukken, toen liet men den belegeraar zijne eerste werkzaamheden be

ginnen, zonder dat er eenige poging werd gedaan om die te belemmeren

of te vertragen. In den avond van den 29sten November werden de

Belgische posten voor de citadel afgelost door Fransche; de berennings

troepen namen hunne standplaatsen in en staken de rivier over naar

Burght onder 't bereik van het vuur der Nederlandsche kanonneerbooten,

even ongestoord alsof er een oefeningsmanoeuvre plaats had. Nog den

zelfden avond opende de belegeraar zijne loopgraven, en den geheelen

nacht werkte hij door met 3500 arbeiders, zoodat hij reeds terstond

tot het bouwen zijner batterijen kon overgaan. Het bespiedend oog van

den een en ander die met belegeringswerken bekend was, ontdekte wel

1) Men vindt deze in de Staats-Courant van 22 Nov. en bij Mascheck bl. 186.

2) De bijzonderheden zijn te lezen in het Dagverhaal uit de Agenda van een onder

officier, vroeger aangehaald.

III. N. H. T. L. 38
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wat er gaande was, en het bericht daarvan kwam ook wel tot het

hoofdkwartier, 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 verkenningsmiddel zich

van de waarheid te overtuigen. 1) Bij een arbeid, zoo gewichtig en

gewoonlijk geacht voor den belegeraar zeer gevaarlijk te kunnen zijn,

vond hij dus hier geen andere belemmering dan de regen die gedurende

den geheelen nacht uit de wolken viel. Toen het dag was geworden,

zag men de Franschen reeds overal gedekt door hunne ingravingen,

en hunne arbeiders bij voortduring ijverig aan het werk: de eerste

parallel was reeds voorzien van voldoende gemeenschapswegen naar

achteren, de loopgravenwacht was op haar post, de bouw van 9 kanon

en 4 mortierbatterijen was begonnen.

De Generaal Chassé namelijk was van oordeel, dat, ofschoon de

Koning der Franschen door zijnen gevolmachtigde te Londen en door

zijn gezant te 's Gravenhage op een stellige wijze het voornemen had

aangekondigd waarmede een Fransch leger naar Antwerpen oprukte,

evenwel, vermits de regeeringen van Frankrijk en Nederland niet met

elkander in oorlog waren, er tusschen hare troepen geen vijandelijke

daad mocht gepleegd worden, voordat de wederzijdsche aanvoerders dier

troepen elkander als vijanden zouden hebben erkend. Die erkenning –

het was naar deze opvatting van den algemeenen toestand dat de Ge

neraal Chassé te werk ging – zou eerst plaats hebben wanneer de

Fransche bevelhebber van den Nederlandschen bevelhebber de ontruiming

zou hebben geëischt van den post, waarvan de bewaring hem door zijnen

Koning was opgedragen. Er was dus naar deze wijze van beschouwing

geene reden om vijandelijkheden te beginnen tegen de belegeraars, tot

dat in den morgen van den 30sten November een Fransch staf-officier

een brief was komen aanbrengen van den Maarschalk Gérard, waarin

de overgaaf werd geëischt van de citadel en de daarbij behoorende forten

op de beide oevers van de Schelde, met de bijvoeging, dat in geval

van weigering, een aanval met belegeringswerken zou geschieden; een

aanval – dus werd er nog bijgevoegd – welke alleen gericht zou zijn

tegen de buiten-forten ingeval de Nederlandsche Generaal zich wilde

1) De Luitenant-ingenieur C. M. Mounier heeft in het handschrift van zijn Journaal

waarvan een afschrift onder de papieren van Seelig gevonden is (zie Knoop: Seelig op

de citadel van Antwerpen D. V bl. 181) aangeteekend, dat bij een overeenkomst na

het afloopen van den Tiendaagschen veldtocht getroffen, aan de bezetting der citadel was

afgestaan het terrein bevat binnen een rayon van 300 ellen gemeten uit den voet van

het glacis. Men had dus ten allen tijde recht om binnen dien kring verkenningen te

doen: doch men had daarvan nooit gebruik gemaakt, en wilde het ook nu niet door

het uitzenden van patrouillen, om geen opzien te verwekken.
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onthouden van vijandelijkheden tegen de stad. Op dezen eisch gaf Chassé

in een geschreven antwoord, met de verklaring dat hij zijn post niet

zou overgeven dan na al de verdedigingsmiddelen te hebben uitgeput

die te zijner beschikking stonden, zijne bevreemding te kennen dat de

Maarschalk, terwijl hij onderhandelingen opende, reeds de vijandelijk

heden had begonnen door onder 't bereik van het vuur der vesting aan

valswerken op te richten. Het bepaalde zich verder tot deze bedreiging:

» Ik heb de eer U te verwittigen dat, indien men heden op den middag

niet opgehouden heeft aan deze werken te arbeiden, ik mij in de nood

zakelijkheid zal bevinden, om dit door geweld te beletten.” Indien de

Fransche Maarschalk, 't geen moeielijk te gelooven is, inderdaad ge

meend heeft recht te hebben gehad tot de bewering – gelijk hij dit

in zijn weder-antwoord beweerd heeft – dat in het openen van loop

graven en het opwerpen van batterijen nog geen daad van vijandelijkheid

gelegen is, was het echter een onedelmoedige handelwijze, waardoor

hij zich het voordeel verzekerde van reeds het derde tijdvak eener gewone

belegering genaderd te zijn, eer de verdediger de zekerheid had dat hij

in een toestand van oorlog verkeerde.

Het was dan eerst te 12 uur op den middag van den 30sten Nov.

toen het eerste kanonschot uit het bastion Pacciotto 1) verkondigde,

dat de verdediging een aanvang had genomen. Doch de Franschen die

ook nog gedurende den geheelen morgen, zelfs voor het oog der bele

gerden, ongehinderd hadden voortgewerkt, waren met hunne ingravingen

reeds genoeg gevorderd om achter den opgeworpen grond zich te kunnen

beveiligen. Het vuur van dezen eersten dag had daardoorgeen andere uitwer

king, dan den aanvaller te doen gevoelen dat het met de verdediging

der citadel ernst was. Ten aanzien van het Vlaamsche hoofd en de

daartoe behoorende forten, waar Kolonel Koopman dienzelfden morgen

door een Fransch officier een opeisching had ontvangen namens Generaal

Sebastiani Fransch bevelhebber in de beide Vlaanderen, gaf de ont

ploffing van een mijn vóór het fort Burght, waardoor de Schelde-dijk

werd vaneen gescheurd, het teeken dat de nadering des vijands niet

verder ongestoord zou worden toegelaten. 2) Doch wat tot afwering van

den aanval der Franschen aan de oevers van de Schelde buiten de ci

tadel is verricht, is meer bijzonder de taak geweest der zeemacht: 3)

1) Op de nieuwere plans genoemd bastion no. III gelijk Fernando I, Toledo II, Alba

IV en Duc, Duce, Duca, of Duque V. Dit eerste schot werd gelost door den Kapitein J.

H. van Deventer.

2) Deze mijn was aangelegd en werd ontstoken door den ijverigen Tweeden Luitenant

Ingenieur C. M. Mounier.

3) Men zie daarover J. C. Koopman, Zijner Majesteits Zeemacht vóór Antwerpen.
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daarom wordt het dáár gebeurde buiten het bestek van dit tafereel

gelaten. Alleen mag hier de getuigenis niet ontbreken van het lofwaardig

geduld door de bezetting der citadel ook buiten haren omtrek aan de

oevers van de Schelde betoond, 1) waar hare officieren, onder-officieren

en manschappen, bij voortduring al de posten bezettende, onverdroten

de grootste ongemakken en ontberingen hebben verduurd in kleine,

door den hoogen stand van het inundatie-water onbewoonbare fortjes,

waar zij gewoonlijk een maand lang zonder afgelost te worden de dienst

hebben moeten verrichten.

Er verliepen vier etmalen tusschen het tijdstip waarop het eerste

schot tegen de werken der belegeraars was gelost, en dat waarop de

eerste kanonkogels van daar tegen de belegerde sterkte werden gericht:

de Franschen openden hun geschutvuur eerst te half twaalf in den voor

middag van den 4den December. Gedurende dit tijdsverloop werd van

de citadel alleen dan gevuurd op de vijandelijke naderingswerken, wan

neer deze tusschen de huizen en tuinen, waarmede de omtrek bezet

was, zichtbaar werden, of de hoofdwerkpunten met zekerheid bekend

waren. De bevelhebber der artillerie wist wel, dat de vijand dien hij

tegen zich over had, niet door ijdel gedruisch te verjagen was, en hij

begreep te moeten vermijden, dat door het noodeloos verspillen van

kogels en bommen het vooruitzicht van gebrek aan munitie ooit een

reden kon worden tot een vervroegde overgaaf. Doch naarmate de sap

penhoofden naderden en meer te zien kwamen, werd het geschutvuur

van de citadel levendiger, en waar 's vijands werkers of soldaten zich

bloot gaven, verraste hen onverwijld een schot met schroot. De gedachte

van zich nu werkelijk te bevinden in het midden van een strijd waarop

het vaderland niet alleen maar Europa de oogen gevestigd had, ont

vlamde elk hart waarin een vonk was van militair eergevoel. Acht-en

dertig officieren der infanterie, Kapiteins en Luitenants, 2) boden zich

aan bij geschrift als vrijwilligers tot alle gevaarlijke ondernemingen,

en de goede geest der manschappen – ongeveer 4000 infanteris

1) Die een vroolijk en met levendige kleuren geteekend tafereel verlangt van het mi

litaire leven onder de ongemakken en ontberingen in de forten aan de Schelde geleden,

leze het fort Liefkenshoek in het Tijdschrift het Vaandel van den derden jaargang no. 7

en van den vierden no. 5 en 10.

2) Hunne namen, zoo als zij door Staats worden opgegeven, zijn: C. G. W. H. Reimer,

A. P. van Alpheni, A. R. Fischer, P. C. de Wiese, A. Q. de Petit, A. G. M. Roe

loffzen, W. L. Scheepens, K. H. Glimmerveen, K. M. Palm, M. G. Ampt, R. le

Boullanger, C. Logeman, J. C. de Raadt, D. A. van Langen, R. J. C. Kerkhoff, E.

B. Sutherland, L. A. van Koetsveld, F. L. Staats, A. P. Miltenburg, J. L. Souman,

W. J. C. Rammelman Elsevier, W. A. Carré, J. G. Pex, P. A. Kempees, O. N. Mulert,

I. van Uden, C. J. van Deventer, J. H. Derks, C. J. Heyligers, J. Schweisguth, J. N.

Pisuisse, B. D. Deufferwiel, C. G. A. van Essen, G. van Dooren, S. P. Jeltes, J. C.

Houthuijzen, A. A. E. H. Bachman, J. Hoffman.
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ten 1) - openbaarde zich luide genoeg om de zekerheid te geven, dat

er veeleer vergunning dan bevel noodig was, om hen te doen uitrukken

tegen de belegeraars. Doch uitvallen op groote schaal lagen niet in het

plan der verdediging. Vier kleine, gedurende de eerste vier dagen on

dernomen, hadden alleen ten doel den belegeringsarbeid te verkennen

en het uitzicht eenigszins te verruimen door het vernielen der hindernissen.

Zoo gelukte het den Tweeden Luitenant-Ingenieur C. W. van Vollen

hoven den 1sten December tegenover de lunetten Kiel en St. Lauren

aan het hoofd eener afdeeling ongewapende werkers een boschje te

kappen en eenige huizen in brand te steken, achter welke de vijand

batterijen opwierp. Een dag later geleidde dezelfde officier een afdeeling

van 66 vrijwilligers, onder de bevelen van de Luitenants C. Logeman,

C. G. W. H. Reimer en C. J. van Deventer, ter verkenning uit den

bedekten weg van de lunet Kiel tegen de vijandelijke werken, doch

het hevig geweervuur der talrijke loopgravenwacht deed hen terugtrek

ken. In den laten avond van dienzelfden dag gelukte het den Luitenant

A. P. van Alphen met 25 vrijwilligers, onder een levendig geweervuur

van de loopgraven-wacht, een houten huis aan den straatweg naar Boom,

't welk het gezicht op den vijand belemmerde, in brand te steken. Een

vierde uitval - zoo een eenvoudige verkenning dien naam verdient –

werd in den avond van den 3den December volbracht door 30 of 40

manschappen onder de Luitenants J. C. de Raadt en A. Q. de Petit

en had geen andere uitkomst dan het wisselen van eenige geweerscho

ten. Deze kleine uitvallen kwamen der bezetting te staan op den dood

van twee soldaten, de verwonding van twee andere, en het verlies van

een onder-officier die gekwetst zijnde krijgsgevangen werd. 2)

Het was dan tegen het middag-uur van den 4den December dat het

geschutvuur der Franschen een aanvang nam uit 82 vuurmonden, ka

nons, houwitsers en mortieren verdeeld over 12 batterijen, waarbij des

avonds en in den nacht nog andere gevoegd werden tot een getal van

104 stukken. Velen in het Fransche leger meenden, dat onder zulk een

1) Volgens een staat van de sterkte der troepen in garnizoen op de citadel den 30sten

November 1832, telde de bezetting present onder de wapenen 4569 hoofden, te weten:

het derde of flank-bataillon der Zevende Afdeeling infanterie (Luitenant-Kolonel P. Ou

dendijk) = 693. Van de Negende Afdeeling het Tweede bat. (Kapitein F. van Teutem)

en het Derde (Luitenant-Kolonel F. X. Naudascher) te zamen = 1006. Van de Tiende

Afdeeling (Kolonel von Quadt) drie bataljons (de Majoors G. J. J. Rochel, J. H. Voet

en L. A. Meyer) te zamen = 2415. De artillerie telde 430 hoofden, namelijk 387 van

het Derde bat. artillerie-nationale-militie (Majoor H. G. Seelig), 27 van het Zesde

bat. (Kapit. J. H. van Deventer) en 16 man met 37 paarden van de artillerie trans

port-trein (Tweede Luitenant P. Gorissen).

2) Het was de sergeant Heino, wiens stilzwijgendheid jegens den vijand geroemd wordt

door Lastdrager, Bijlage no. 28, alwaar ook het loffelijk gedrag wordt gemeld van den

korporaal A. J. Carabain-Mourant.
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geweld van kogels, granaten en bommen, het vuur der vesting binnen

24 uren zou gedoofd zijn en de overgaaf dan zou moeten volgen. 1)

Zij vonden zich teleurgesteld. Er ving een tweekamp aan van ge

schutvuur met moed en bekwaamheid van beide zijden gevoerd, welke

19 dagen en nachten heeft voortgeduurd. Een keerpunt in dien strijd

is de inneming geweest der lunet St. Laurent. Zoolang de belegeraar

niets meer kon uitrichten dan op de meest omzichtige wijze van aan

val voet voor voet en zeer langzaam te naderen, was het Fransche

leger onder den indruk eener teleurgestelde verwachting: bij de bele

gerden daarentegen won, door het voorbeeld hunner artillerie, de over

tuiging veld dat de citadel krachten bezat om geruimen tijd ontzag in

te boezemen. De inneming van St. Laurent keerde die verhouding der

wederzijdsche gemoedsstemming ten voordeele van den aanvaller: zij

heeft zich op de volgende wijze toegedragen.

De Franschen hadden hunnen aanval gericht tegen het bastion Toledo,

en om dit te bemachtigen moesten zij meester zijn van de lunet St.

Laurent. Zij hadden hunne eerste batterij geplaatst in de lunet Monte

bello gelegen voor de stadspoort die op de esplanade uitkomt, en een

sappe geopend in een contragarde zich uitstrekkende vóór den stadswal

tusschen die poort en de citadel. Vruchteloos had Chassé beweerd dat

die werken tot de stad behoorden en dus voor den aanval niet konden

gebezigd worden zonder hem het recht te geven de stad te beschieten.

Een briefwisseling daarover met den Franschen opperbevelhebber ge

voerd, had geen andere uitwerking dan dat de onzijdigheid der stad

stilzwijgend van beide zijden erkend werd, door Gérard om de stad

voor verwoesting te behoeden, door Chassé om den aanval verwijderd

te houden van het front naar de stadzijde gekeerd, het zwakste van

de citadel. Aan de Franschen echter werd het voordeel gelaten hunner

aanvalswerken in Montebello en der contragarde, waaruit zij in staat

waren het geheele front voor hunnen aanval gekozen te bestrijken; aan

de belegerden bleef het nadeel, dat van de torens en hooge gebouwen

der stad de beweging van troepen in de citadel, de uitwerking van het

bombardement, en de maatregelen van tegenweer voortdurend bespied

werden.

Daags nadat het bombardement een aanvang had genomen, den 5den

December, had Gérard aan den Minister van Oorlog te Parijs, Soult,

Hertog van Dalmatië, geschreven: » Morgen, denk ik, zullen wij de

lunet St. Laurent bemachtigen.” Al te groot zelfvertrouwen! Nogtans,

1) Getuigenis van den Franschen schrijver der Relation Sommaire in het militaire tijd

schrift Spectateur Militaire (83ste Livraison), ook afzonderlijk uitgegeven (Paris 1838).
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inderdaad werd op den 6den een gedeelte van den keelmuur van dat

werk weggeschoten. Maar een bestorming werd niet beproefd: de onder

vinding der laatstverloopene 24 uren, waarin geweer- en kanonvuur

beide levendiger waren geworden, had de Franschen geleerd de kracht

der belegerden niet gering te achten, 1) en zij vreesden voor sterkeren

tegenstand dan zij geloofden te zullen kunnen overwinnen. 2) Wel

poogden in den nacht de Fransche ingenieurs met hunne werkers onder

bedekking van de loopgraven-wacht met de vliegende sappe het punt

te bereiken waar zij hoopten door den geopenden keelmuur het door

dringen mogelijk te maken: maar de wacht in de lunet, onder de bevelen

van den infanterie-kapitein A. C. van Well Groeneveld, was op hare

hoede, en dwong door een goed onderhouden geweervuur de aanvallers

naar hunne loopgraven terug te keeren. Van nu af begonnen de belegeraars

er op bedacht te zijn, door mijnen de linker-face der lunet tot een

bestormbare bres te openen, en te dien einde de voorliggende gracht

met een geblindeerd vlot over te trekken op een punt waar, door een

gebrek in den vestingbouw, het kanon van de citadel hen niet kon

bereiken. Dit voornemen bleef verborgen voor de belegerden, die meenden

dat de aanvaller het er op bleef toeleggen door het kanon zich een weg

tot de lunet te banen en dat hij te dien einde aan een bresbatterij

arbeidde. De dwaling, eens opgevat, bleef verscheidene dagen voort

duren, omdat het onmogelijk was van de citadel den loop der vijande

lijke werkzaamheden met juistheid waar te nemen: het zijn juist de

dagen geweest, waarin het geschut van beide zijden met de grootste

felheid gewoed heeft. Op den 7den December was dat des vijands ont

zettend: 800 bommen, 1050 houwitser-granaten en 2200 kogels werden

dien dag ter vernieling van den beperkten vijfhoek daarheen geslingerd.

Een dier granaten drong door de aarden bedekking tusschen de schuins

staande blindeerings-stijlen in een werkplaats binnen bestemd tot het

vullen van bommen en waarin meer dan 1500 granaten en een menigte

bommen met eenige vaten kruit geborgen waren, en ontstak dien ont

plofbaren voorraad, zoodat verwulf en zijmuren en alles werd uiteen

geslagen, een sergeant-Majoor-vuurwerker Jenk, en drie kanonniers

jammerlijk het leven verloren, en zeven andere gekwetst werden. Deze

ramp, waardoor een kostbare voorraad projectielen voor de verdediging

1) Onder den Kapitein R. le Boullanger van de Negende Afdeeling was dien dag met

100 man een uitval op de loopgraven gedaan, waarbij de Tweede Luitenant W. A. Carré

zich dapper had gekweten en de Luitenant P. A. Lammerts van Buren van de Tiende

Afdeeling een dood-wonde had bekomen.

2) Getuigenis van officieren van het belegerings-korps, waarvan een zijne meening

aldus heeft uitgedrukt: ,,Nous vous croyions des diables.”
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verloren ging, was reeds door andere verwoestingen voorafgegaan. Kel

ders en bergplaatsen waren ingeslagen; in het hospitaal waren her

haaldelijk bommen doorgedrongen en daarin door stukken ijzer en splin

ters drie gekwetsten gedood; een hoofdmagazijn van levensmiddelen

was den 6den in den namiddag te vijf uur door het vuur van een groot

aantal bommen en granaten in brand geraakt, en bij een poging tot

blussching werd de Luitenant-ingenieur M. D. Graaf van Limburg Stirum

door een granaat aan den voet derwijze gekwetst, dat een amputatie

heeft moeten volgen. 1) De artillerie der citadel van hare zijde, in het

tijdperk der belegering 't welk het verlies van St. Laurent is vooraf

gegaan, zette hare werking uit met toenemende kracht, en scheen,

door trapswijze haar vuur nadrukkelijker te doen gevoelen, den bele

geraar in gestadige vrees te willen houden voor de ontwikkeling harer

uiterste krachten. Van den nacht na den 7den December getuigt de

Fransche Generaal Haxo, die den loopgraven-arbeid bestuurde, in zijn

dagboek, dat de werkzaamheden waarvan hij de uitvoering bevolen had,

binnen den bepaalden tijd niet hadden kunnen volbracht worden ten

gevolge van het vuur der belegerden, en van een nacht later schrijft

hij: » Nooit is het vuur der citadel zoo levendig geweest: kogels, bommen,

granaten, schroot en geweervuur hebben het onze sappenhoofden zeer

moeielijk gemaakt.” Het was de sappe in het glacis der lunet St. Laurent

waarvan de Generaal Haxo in deze woorden gewaagt, en inderdaad

werden de schanskorven dezer sappe in dien nacht tienmaal omver

geschoten en kostte de volharding van den belegeraar om die weder

op te richten menigen Franschen soldaat het leven.

De vermelding van geweervuur in de aangehaalde getuigenis van den

Franschen Generaal strekt ten bewijze, dat het vuur der tirailleurs in

den bedekten weg van St. Laurent dien nacht voor den vijand gevoelig

geweest is: de infanterie-Luitenant S. P. Jeltes die het bestuurde, werd

daarbij gekwetst. Maar dat er goede wil ook bij de infanterie der be

zetting werd gevonden, waar die opgewekt en geleid werd, bleek in

zonderheid bij een uitval in den avond van den 10den December, toen

60 flankeurs van de Tiende Afdeeling, aangevoerd door den Kapitein

P. Morre en de Luitenants M. Nantzing en J. A. Derks, gevolgd door

een dertigtal mineurs en werkers onder den Luitenant Camerlingh, zich

op de vijandelijke loopgraven wierpen en na een scherp gevecht met

de bajonet de loopgraven-wacht op de vlucht joegen, 20 ellen sappen

vernielden en 5 of 6 Coehoorns-mortieren in 't water wierpen. Deze

1) Hetzelfde lot trof denzelfden avond (6 Dec.) den moedigen fortificatie-opzichter J.

Roger, terwijl hij bezig was op een geblindeerd locaal de bomgaten te dichten.
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uitval, waarbij Morre een doodelijke kogelwond bekwam en Nantzing

sneuvelde, 1) had een verkenning der belegeringswerken ten doel, maar

de toeleg van den vijand tegen St. Laurent werd er niet door opge

helderd. Want vermits men nog altijd in de dwaling verkeerde, 2)

dat de belegeraars aan een bresbatterij tegen die lunet arbeidden, was

de aandacht meer gericht op dat gedeelte der loopgraven waar men

dacht die te zullen vinden uitgaande van den bedekten weg vóór de

linker-face van het bastion Toledo: men ontdekte dus niet, dat reeds

op dat tijdstip de vijand bezig was in de gracht nabij den uitspringenden

hoek der lunet St. Laurent een daartoe vervaardigd vlot te water te

laten, waarmede nog dienzelfden nacht een officier en eenige mineurs

overstaken om een gedeelte van den bekleedingsmuur der lunet uit te

breken ten einde daarin een mijn aan te leggen en aldus een bres te

openen. De uitvoering echter van dit voornemen der aanvallers werd

vertraagd door de omzichtigheid waarmede zij te werk gingen om hun

nen arbeid aan de opmerkzaamheid der belegerden te onttrekken, tot

welk einde zij ook een levendig geweervuur uit de loopgraven onder

hielden, om te bedreigen al wie het wagen mocht hen te bespieden.

Het was eerst in den nacht na den 13den December, den vijftienden

nacht der belegering, dat de bres-mijn tot ontploffing en alles tot de

bestorming gereed was. -

De wacht in de lunet, die elken morgen werd afgelost, bestond,

behalve 3 kanonniers en 2 handlangers ter bewaking van een houwitser,

van een kanon en van twee kleine mortieren – het eenige geschut

dat er zich bevond – uit 100 man onder twee infanterie-officieren.

Dien dag was deze post te beurt gevallen aan den Kapitein A. C. van

Well Groeneveld en den Tweeden Luitenant B. Deufferwiel, behoorende

gelijk de manschappen tot de Tiende Afdeeling. Aan deze officieren

bracht de Majoor Voet, die de dienst van plaats-kommandant verrichtte

en reeds tweemaal dien dag de lunet bezocht had, in den avond het

bericht van de zekere verwachting waarin men aan het hoofdkwartier

verkeerde, dat een ernstige gebeurtenis de lunet bedreigde: men had

reeds den vorigen dag waargenomen, dat de vijand een vlot of ponton

te water bracht alsof hij een brug wilde slaan over de gracht van de

lumet, en nu had men stormladders in de loopgraven gezien. Overeen

1) Morre kort daarna aan zijne wond overleden, werd vervangen door den Kapitein

J. C. Anemaet. Van de onder-officieren en manschappen worden met lof vermeld de

sergeanten Verheyden en Van Suchtelen, de korporaals Van Veen en Prevost, de flan

keurs Teunissen, Ruifrok, Eisenbergen, Douwe, de mineur Vossen en de genie-werker

Bouman.

2) Een uitval in den nacht na den 7den onder bevel van den Kapitein M. G. Ampt

ondernomen, had, uithoofde van het heldere maanlicht, de verlangde uitkomst niet gehad.



602 DE BELGISCHE REVOLUTIE.

komstig deze verwachting werden de bevelen gegeven zoowel aan Ka

pitein Groeneveld als aan den hoofd-officier van dienst, zijnde de Lui

tenant-Kolonel F. X. Naudascher, die met een piket van 100 man in

de caponière, welke de lunet aan de citadel verbond, zich strijdvaardig

hield in afwachting van hetgeen gebeuren zou. Dat reeds drie mijnkamers

in den wal der lunet met eenige honderden kilo's buskruit geladen waren,

voldoende om aarde en metselwerk tot een gapende bres in de lucht

te slingeren, en dat men een belegerings-manoeuvre te wachten had

welke sints langen tijd niet was aangewend, daarop was men in 't minst

niet bedacht. Nogtans bij het ingaan van den nacht werd door de twee

genoemde officieren die in de lunet de wacht hadden, de ontdekking

gedaan, dat een arbeider op een vlot in de gracht bezig was met eenig

werk aan den bekleedingsmuur te verrichten. Zij gaven van deze ont

dekking kennis aan den Luitenant-Kolonel Naudascher. Doch Kapitein

Groeneveld, een geweer hebbende genomen en daarmede in een embra

sure naar voren zijnde gekropen, had niet zoodra zijn schot gelost, of

hij werd met een jacht van geweerkogels beantwoord en door een dub

bele verwonding getroffen, zoodat hij moest worden afgelost: de Eerste

Luitenant L. A. Boers kwam hem vervangen. Welk soort van werk die

vijandelijke arbeider daar verrichtte en dat hij een mineur was die een

mijn sloot en de lont aanbracht, bleef weder onbekend. Het is niet ge

bleken, dat iemand van de verdedigers eenig vermoeden gehad heeft

van den aard van het gevaar 't welk de lunet bedreigde, totdat te half

vier uur in den morgen de uitbarsting plaats had, waardoor een bres

geslagen werd, zoo bestormbaar als een belegeraar er eenige wenschen

kan. Er verliep echter bijna een uur tusschen het springen der mijn en

de verschijning van bestormers op de bres: de uitbarsting had de

faschinen-brug, tot het overgaan van de gracht gelegd, onbruikbaar

gemaakt. De infanterie-bezetting der lunet, manschappen van het Tweede

bataljon der Tiende Afdeeling, verschrikt door de onverwachte gebeur

tenis en tengevolge eener tweede ontploffing bevangen door de vrees

voor meerdere, wierp zich door de poort en over den keelmuur in de

caponière op het piket dat zich daar bevond, maar een gedeelte werd

spoedig door de officieren bewogen het vuur tegen den vijand te her

vatten. Hierdoor ontstond bij de aanvallers, die van de veerkracht der

verdediging een hooge gedachte hadden gekregen, een oogenblik de

meening dat zij een hardnekkige bresverdediging te wachten hadden en

werden hunne werkers, die rijsbossen aandroegen om de gracht op nieuw

te dempen, tot weifelen gebracht. Doch, terwijl de Franschen hunne

uiterste krachten inspanden om tot de bres te kunnen genaken, ontving
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Boers de zekerheid dat hij van het piket in de caponière vooreerst geen

hulp te wachten had, en niet meer dan 56 man hebbende behouden,

oordeelde hij het een nuttelooze opoffering van menschenlevens te zijn,

den vijand het binnendringen in de lunet te betwisten. Toen de grachts

overgang hersteld was, werd de bres verkend door een officier en een

onder-officier en - op het geroep: » En avant! en avant! c'est gagné,”

rukt de voorhoede der bestormers aan en trekken twee troepen grenadiers

met stormladders aan beide zijden de lunet om, ten einde die aan de

keel te beklimmen, bajonet-steken en sabelhouwen schijnen het begin

te zullen zijn van een bloedbad, maar Boers reikt zijn degen over aan

den officier die de Franschen aanvoert, en met de woorden: » Vous

ferez de moi ce que vous voudrez, mais épargnez ces hommes,” geeft

hij zich en zijne manschappen krijgsgevangen: de Tweede Luitenant

ontsnapt door de vlucht en een sprong. Voordat de dag aanbrak was

de vijand, behoorlijk gedekt, in St. Laurent genesteld: het kanon van

de citadel, 't welk het binnenste der lunet bestreek, had vruchteloos

gepoogd hem te beletten aldaar zijne overwinning te bevestigen.

De geschiedpen heeft te vermelden wat gedaan of gebeurd is, en de

krijgskundige critiek aan te wijzen, wat er anders had moeten gedaan

zijn: den schrijver echter zal deze uiting zijn er meening wel mogen ten

goede gehouden worden, dat noch de Franschen deze bres-verovering,

noch de Nederlanders de verdediging van St. Laurent, onder hunne

roemwaardige wapenfeiten mogen rangschikken. 1) Dat echter de beide

officieren die binnen de lunet het bevel voerden, door uitersten te ver

mijden, zich gedragen hadden overeenkomstig de inzichten van den

opperbevelhebber, is daaruit gebleken, dat beiden, de een vroeger de

andere later, door Chassé, ten gevolge van de macht om ridderteekenen

uit te reiken hem door den Koning verleend, met het ridderkruis der

Militaire Willems-Orde zijn vereerd.

De pogingen der Franschen, om meester te worden van St. Laurent,

hadden noch het bombardement doen verflauwen, noch de werken ver

traagd waarmede zij het doel van hun hoofd-aanval naderden – de

linker-face van het bastion Toledo. Na den val der lunet werd de ge

1) Deze meening heeft bij de herziening van dit werk noch gewijzigd noch nader toe

gelicht behoeven te worden. Uit de Papieren van Seelig heeft Knoop Seelig op de citadel

van Antwerpen D V bl. 167 en volgg. al de berichten over de inneming van St. Laurent

meegedeeld, ten einde zijn oordeel te staven, dat de vermeestering der lunet - het

eerste voorwerk door de belegeraars genomen en ook het eenige – op den vijftienden

dag van de tranchée ouverte, nadat de Maarschalk Gérard in een bulletin van den 5den

verzekerd had het binnen 24 uren te zullen vermeesteren, geen wapenfeit is waarop de

Franschen zich mogen verhovaardigen, en dat het gedrag der verdedigers, de persoonlijke

moedbetooning van eenigen uitgezonderd, veel te wenschen heeft overgelaten.
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moedsstemming der belegerden met ieder uur op zwaarder proef gesteld.

Zij die onder den indruk waren der meening dat een uiterste verdedi

ging niet gevorderd noch bedoeld werd, vonden in het gebeurde geen

spoorslag om hunne onderhoorigen met een voorbeeld van veerkracht

voor te gaan. De ontberingen werden dagelijks grooter, de oogenblikken

van rust zeldzamer. Koude regens met sneeuwjacht, die op eenige dagen

van vriezend weer volgden, verzwaarden de dienst in de open lucht,

inzonderheid gedurende de lange nachten; en het verwarmend voedsel

werd schaarscher ten gevolge der vernieling van het meeste kookge

reedschap. 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 naderbij en daar

door trof het menigvuldiger: in de walgangen moesten loopgraven worden

ingesneden om er de gemeenschap veilig te houden. De gebouwen boven

den beganen grond werden 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 projectielen te

vrijwaren, zijn kracht had verloren door twee jaren lang met vochtige

aarde overdekt te staan, hadden echter zelfs zij die bekend waren met

het wederstandsvermogen van blindeeringswerken, gedacht dat die der

citadel niet zoo spoedig zouden bezweken zijn. De herhaalde ongelukken

in de bomvrij gewaande localen, gevoegd bij het aanhoudend kraken

en doorbuigen en verzakken, en de noodzakelijkheid om gedurig nieuwe

schooren aan te brengen en geknakte balken te stutten, maakten op

de troepen, die meer en meer in onderaardsche verblijven zich moesten

samendringen, te dieper indruk, omdat de pogingen der ingenieurs tot

herstelling van het beschadigde moesten falen onder een onophoudelijk

geschutvuur, waarbij de vijand, door elkander gerekend, 100 schoten

in het uur deed tegen een zoo klein bestek van werken. Daags nadat

de bovengemelde ramp aan het bommen-magazijn was voorgevallen,

werd de kazerne in brand geschoten, en van toen af was de geheele

bezetting opgehoopt in kazematten, poternen, gangen en galerijen,

waar zelfs van de manschappen die van de dienst afgelost, soms na

uren onder 's vijands vuur in regen en sneeuw te hebben doorgebracht,

hun beurt hadden van rusten, een gedeelte overeind moest blijven

staan, en het indringen van verwoestende projectielen dagelijks menig

vuldiger werd. Voegt men daarbij de bedorven lucht en de onreinheden

in deze volgestuwde holen, den walm van kaarsen en lampen bij gemis

van daglicht, en de rook toen ook de keukens vernield waren en in de

kazematten moest gekookt worden, dan zal men moeten erkennen dat
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er een loffelijke soldaten-geest moet geweest zijn in de manschappen

die dat alles geleden hebben zonder ontmoediging, zonder morren, en

als de dienst hen riep op de werken, trouw hunnen plicht hebben be

tracht. 1) Ja, dat een zoo talrijk garnizoen, onder zooveel lijden en

een zoo verwoestend bombardement, geduldig gebleven is zonder eenige

poging te doen tot muiterij om de overgaaf te verhaasten, is geoordeeld

een verschijnsel te zijn, zeldzaam genoeg om daarvan de oorzaak te

zoeken in het Hollandsche flegma: 2) die zoo oordeelt zal moeten er

kennen, dat het Hollandsche flegma in den soldaat een kostbare ei

genschap, of liever voor den soldaat die altijd zijn plicht zal betrachten,

onmisbaar is. Zoo de lof van goeden wil en lijdelijken moed aan de

geheele bezetting toekomt, vierderlei keurlingen van de infanterie, uit

de sleur van hun gewone dienst tot een werkelijken strijd met den vijand

geroepen, hebben ook tot den roem der verdediging bijgedragen. Zestig

scherpschutters, een sergeant en een korporaal, met buksen gewapend,

onder bestuur van den Luitenant J. Schweisguth van de Tiende Afdeeling,

hebben, bij beurtelingsche aflossing, elke gelegenheid tot een zeker schot

bespiedend, de Fransche legerberichten er van doen gewagen, hoe de

arbeiders in de loopgraven, de mineurs met helm en kuras gedekt niet

uitgezonderd, gedurig door buksenkogels getroffen werden, waardoor

zij tot diepere ingraving genoodzaakt werden en de voortgang van het

belegeringswerk vertraagd werd. Een andere verdienstelijke troep waren

50 infanteristen met 2 sergeanten en 2 korporaals, onder het bestuur

van den Luitenant Broers van de Negende tot een brandpiket gevormd.

Nacht en dag hebben deze dapperen onvermoeid en onverschrokken zich

beijverd tot het blusschen der branden door de vijandelijke projectielen

veroorzaakt, en de belegeraars hebben wel eens verwonderd gevraagd

hoe het mogelijk was, als zij een groot gebouw onder de stortbuien

hunner bommen en granaten niet in de vlammen zagen nederstorten.

Een derde troep was tot werkers bij de Genie georganiseerd: 246 man

schappen uit al de compagnieën der 5 bataljons genomen, lieden van

allerlei ambacht, met een adjudant onder-officier, 7 sergeanten en 8

korporaals tot opzichters waren aan de poorten verdeeld, vanwaar zij

onder de leiding van officieren der Genie gingen herstellen wat verwoest

werd, en welke taak hier de ingenieurs en hunne helpers te verrichten

1) De bezetting heeft maar één deserteur gehad, een flankeur van de Negende Afd.,

met name Caset, die den 10den December van zijn post in het afgebrande arsenaal aan

de Schelde tot den vijand overliep. De Luitenant der artillerie P. A. Bouvy, die, met

medeneming van plans en teekeningen van de citadel is gedeserteerd, had zijn euveldaad

reeds den 14den November gepleegd.

2) Zoo oordeelt onder anderen de schrijver van de Relation Sommaire in de Fransche

Spectateur Militaire, hiervoor aangehaald.
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hadden, laat zich begrijpen wanneer men zich de verwoestingen kan

voorstellen aan de aardewerken en de gebouwen, aan de blindeeringen

en palissaden veroorzaakt door 2500 schoten in een etmaal gericht op

een zoo klein bestek als het kasteel van Antwerpen. De hoogste lof

komt toe aan de kanonniers en hunne handlangers. Voorgegaan door

hunne onder-officieren en officieren, 1) volbrachten zij de bevelen van

hun hoofd, den Majoor Seelig, met onvermoeiden ijver en onverschrokken

vaardigheid, 2) en de handlangers die alzoo hun deel hadden aan den

lof van volhardenden moed aan de mannen van het geschut op de citadel

door vriend en vijand gegeven, waren 2 compagniën infanteristen van de

Negende Afdeeling die meer dan twee jaren door krachtdadigen dienst

ijver de artillerie hunne hulp hebben verleend, en in den heeten strijd

gedurende het beleg zich als onverschrokken artilleristen onderscheiden .

hebben. 3) Het is algemeen erkend, dat de werking van het geschut

der citadel onovertrefbaar geweest is in juistheid. Wat de rechtstreeksche

vuren betreft, heeft tot het verkrijgen van die juistheid in het richten

medegewerkt een eenvoudig bedacht middel om een onvolkomenheid van

het geschut te verhelpen, door voor het oog van hem die het richten

moet een vizierlijn te doen ontstaan evenwijdig aan de as van het stuk. 4)

1) De officieren zijn geweest: de Majoor H. G. Seelig; de Kapiteins C. D. A. Schut

ter, Van Hoey Schilthouwer van Oostée, R. Verschoor, J. H. van Deventer en J. K.

van Rappard; de Eerste Luitenants W. H. Doorman, J. F. Klerck, C. König, P. Opdam

en Brandon Mondolpho; de Tweede Luitenants W. A. Kuyck, E. van Ingen, D. A.

Hendriks, F. van Enter, L. van Driel van Goudswaard, J. F. J. A. Battaerd, L. F.

N. Dröher, J. M. van Klinkenberg Dozy en A. F. de Raadt, welke laatste op den 4den

December door ziekte belet is geworden verder dienst te doen. De artillerie-transporttrein

werd gekommandeerd door den Tweeden Luitenant P. Gorissen.

2) Ten aanzien van de Nederlandsche artillerie getuigt de Engelsche schrijver in The

United Service Journal no. 52, Maart 1833 : ,,The Dutch artillery, during the whole

siege, allied the most daring courage and ceaseless activity to a precision of practice

not to be surpassed.” Op een andere plaats zegt dezelfde schrijver: ,,we venture boldly

to assert that there is no praise or recompense that Lieutenant-Colonel Seelig (toen nog

Majoor) and his men do not deserve.” En de Fransche in de Spectateur Militaire:

,,Quant aux assiégés nous louerons leur artillerie presque sans restriction. On a pu

blâmer l'espèce de mollesse de son action dans les prémiers jours, lorsque nous-mêmes

ne tirions pas encore. Mais on n'eut plus ensuite de faute à remarquer. Cette artillerie

sut, avec habileté et persévérance, profiter, pour réparer ses batteries, desinterruptions

de notre feu. Elle parvint ainsi à conserver le sien, et à soutenir jusqu'à la fin une

lutte dans la quelle, d'ordinaire, l'assiégé succombe dès le commencement.”

3) De dagorder waarbij Seelig, als kommandant der artillerie den 25sten December

afscheid neemt van dit korps, deelt Knoop mede D. VI bl. 300.

4) Deze bijzonderheid is aan de aandacht niet ontsnapt van een bekwaam artillerie

officier bij de Engelsche Marine, die gedurende het bombardement zich in het Fransche

leger begeven heeft, om den gang der belegering gade te slaan, en zijne opmerkingen

heeft medegedeeld in het no. 54 van The United Service Journal (May 1838). Na gezegd

te hebben dat men bij de bediening van het geschut van de citadel een opmerkelijke

nauwkeurigheid heeft waargenomen en te hebben toegestemd dat de juistheid van het

vuur der Nederlandsche artilleristen door geene andere had kunnen overtroffen worden,

vervolgd hij aldus: ,,Being an advocate for dispart sights on landservice as well as

naval ordnance, I was naturally anxious to remark whether the guns in the citadel were
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Niet minder juist echter troffen de grootere en kleinere projectielen van

het Nederlandsche werpgeschut. 1) Bedenkt men voorts dat er gedurende

de belegering 30 stukken en 39 affuiten achtervolgens onbruikbaar zijn

geschoten en 5 hulpmagazijnen voor buskruit in de lucht gesprongen,

dan zal men zich van de rustelooze dienst der artillerie, van de mineurs

en de werkers bij de Genie, een denkbeeld kunnen vormen, wanneer

men zich kan voorstellen, welke moeielijke en gevaarlijke arbeid er da

gelijks vereischt werd, om te zorgen voor de munitie, om de schade te

herstellen aan velerlei materieel, om de weggeschoten embrasuur-wanden

telkens weder aan te vullen, om de ontredderde stukken te doen ver

vangen door andere, die moesten gesleept worden over een omgewoelden

en met puinhoopen bedekten grond en door diepe met slijk gevulde

bomgaten, en dat alles onder een gestadigen bommenregen. Het zou

onmogelijk geweest zijn de dienst op de wallen onafgebroken vol te

houden, indien het vijandelijk ricochet-schot door het verontrustend en

doodend rondspringen van kogels iedere plek onveilig had kunnen maken.

Maar ook hierin had de wetenschap zich in de jaren van vrede de on

dervinding van vroegere belegeringen ten nutte gemaakt, en geleerd

traversen en verhoogingen van de borstweringen zoo aan te brengen,

dat de Franschen, terwijl zij alle gebouwen op de citadel vernielden,

verbaasd waren over de vruchteloosheid hunner pogingen, om het geschut

op de wallen tot zwijgen te brengen.

Desniettegenstaande zag men langzamerhand uit de bekroning van

den bedekten weg voor het bastion Toledo de vijandelijke bresbatterij

te voorschijn komen. De artillerie der citadel, hoe naderbij hare Fransche

mededingster haar onder de oogen zag, hoe wisser zij trof en hoe groo

tere kracht zij ontwikkelde. Het kostte den belegeraar, die wel de lange

nachten in zijn voordeel, maar van regen, sneeuw en slijk niet minder

dan de belegerden te lijden had, de inspanning zijn er uiterste krachten,

dien hoofd-arbeid eener belegering te voltooien. Uit het aangevallen

bastion bewierp een mortier hem onophoudelijk met bommen, een houwit

fitted with them, and I was delighted to find that they were, though certainly of the

rudest construction possible : they consisted of a piece or lump of wood, the requisite

height of the dispart, buckled round the gun at the muzzle astragal bij a leather strap.

As the French artillery men had nothing to guide the eye between the line of metal

(that from the breech to the muzzle, about 1% degree) and point blank (i. e. line
parallel to the bore) I was no longer at a loss to account for the superior correctness

of the Dntch fire.”

1) De schrijver van the Siege of Antwerp, in The United Service Journal, no. 52,

zegt onder anderen, sprekende van een poging der Franschen, om twee afdalingen door

de contrescarp naar de gracht te maken: ,,Some idea may be formed of the accuracy

of the Dutch mortar fire, when it is stated that the work was obliged to be abandoned

three times during the night.”



608 DE BELGISCHE REVOLUTIE.

zer met granaten, en door het schrander beleid der verdedigers mis

lukten al zijne pogingen om een twaalfponder tot zwijgen te brengen

die, toen reeds de bekleedingsmuur van het bastion aan het wegzinken

was, vuur heeft blijven geven tot aan het einde der belegering. Doch

waar het doelpunt was van den aanval, was ook het gevaar het grootst:

dáár – in het bastion Toledo – sneuvelde den 13den de artillerie

Kapitein Van Hoey Schilthouwer van Oostée, dáár trof den 19den het

zelfde lot den artillerie-Kapitein C. D. A. Schutter; dáár werkten de

ingenieurs met levensgevaar aan een reduiet, waarin de verdediging tot

het uiterste zou kunnen gerekt worden. 1) De aangrenzende bastions

Fernando en Pacciotto (I en III) ondersteunden met mortier- en flank

vuren de verdediging van Toledo, en de wakkere scherpschutters loe

rende langs de walgangen lieten geen enkel hoofd ongemoeid, dat zich

kwam vertoonen boven de borstwering der loopgraven.

Ook de vijandelijke contra-batterij, bestemd om de bresbatterij te

beschermen en te ondersteunen, verrees niet dan met langzame voort

gangen uit den bedekten weg voor de rechter-face van het aangevallen

bastion. Het was om deze batterij dáár te kunnen tot stand brengen,

dat het bezit van St. Laurent voor de belegeraars noodzakelijk was

geweest. Doch nu werd de voltooiing van dien arbeid hun moeielijk

gemaakt door het vuur der belegerden uit het ravelijn voor de Hulppoort.

Zij besloten daarom het ravelijn door een storm-aanval te vermeesteren,

en hier vond de infanterie der bezetting weder een taak voor hare

werkzaamheid. Na den val van St. Laurent was, door de richting die

de Franschen aan hunne naderingswerken hadden gegeven, het doen van

uitvallen onmogelijk en nutteloos geworden: maar de verdediging van

het ravelijn voor de Hulppoort heeft doen zien, dat de infanterie ver

diend had een grooter aandeel te erlangen in den strijd, waarop de

militaire wereld zoowel als de diplomatie de oogen gevestigd hield.

Het was namelijk aan de Franschen gelukt in den nacht na den

17den vasten voet te krijgen in den bedekten weg van het ravelijn, en

van daaruit slopen in den avond van den 18den, na een allerhevigst

vuur van de belegeringswerken, twee hoopen werkers, voorafgegaan

door sappeurs en allen van de noodige gereedschappen voorzien, en

aangevoerd door een ingenieur-hoofd-officier, naar de ravelijnsgracht

om die te dempen. Zij hoopten dat hun werken door het loeien van

1) Met lof wordt melding gemaakt van de sergeanten Oldenbroek en Horreman die,

vrijwillig zich daartoe hebbende aangeboden, des nachts uit de lage flank van het bas

tion Toledo zich in de gracht lieten nederzakken, om den staat van het muurwerk van

dat bastion te onderzoeken.
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den storm en het kletteren van den regen onopgemerkt zou blijven, en

als de grachtsovergang volbracht was, zou de aarden wal zonder be

kleedingsmuur en zonder groote steilte van glooiing geen anderen hin

derpaal ter beklimming opleveren, dan een eenvoudige fraiseering. Doch

in het ravelijn had de Kapitein A. E. van Krieken van de Negende

Afdeeling de wacht, en deze ontdekte door een korporaal – zijn naam

was Koog – die zich vrijwillig had aangeboden om een verkenning

langs de berm te doen, dat twee Fransche werkers de gracht reeds

overgekomen en bezig waren met het uitbreken van de palissaden der

fraiseering. Bericht van deze ontdekking naar het kasteel te zenden,

maar tevens zonder dralen alles aan te grijpen tot afwending van het

gevaar; zijne manschappen, 100 in getal, met oordeel te verdeelen en

te plaatsen; twee handmortieren en een houwitser die in 't ravelijn waren

te doen werken, met lichtkogels den arbeid der aanvallers telkens in

't licht te brengen en alzoo gelegenheid tot treffen te geven aan zijne

tirailleurs, die zich wakker van hun plicht kweten: deze waren de eerste

middelen in 't werk gesteld om het ravelijn te redden. Ofschoon de twee

vijandelijke werkers, in 't ravelijn gevonden, ook weder door de vlucht

hadden weten te ontsnappen, hadden echter de Franschen met het leggen

van een overgangsdam door de gracht nog alleen een begin gemaakt.

Toen zij ontdekt waren en tegenstand vonden, deden zij een nieuwen

toevoer van werkers aanrukken en kwamen de hoofden der Genie en

van den Algemeenen Staf, de Luitenant-Generaals Haxo en St. Cyr

Nugues, den toestand in oogenschouw nemen, en in weerwil van de

dooden en gekwetsten die reeds gevallen waren, besloten zij den aanval

door te zetten: de Franschman in den oorlog geeft niet licht den strijd

gewonnen, waar hij eens heeft doen blijken te willen meester worden.

Maar ook de verdedigers van het ravelijn ontvingen een versterking

van 50 man, onder den Luitenant M. de Ravallet, en een twintigtal

buksen-schieters. Daarenboven kon de ravelijnsgracht, 't geen voor St.

Laurent het geval niet was geweest, bestreken worden door het geschut

uit de rechter-face van het bastion Toledo. Dáár was, toen 's avonds

ontdekt werd dat de vijandelijke sappe tot den grachtsboord genaderd

was, de reeds vermelde twaalfponder, die verzakt was door het wegslaan

van de bedding bij het springen van een kruitmagazijntje, schietvaardig

gemaakt, en deze teisterde, terwijl telkens de vijandelijke arbeid door

lichtballen verlicht en het geweervuur dapper onderhouden werd, ach

tervolgens door 68 schoten, beurtelings met schroot en kogels, derwijze

de werkers en hun werk, dat ten vier uur in den morgen, toen nog een

vierde van den dam onvoltooid was, de Fransche bevelhebbers den arbeid

III. N. H. T. L. - 39
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deden staken, om dien in den volgenden nacht te hervatten. Het bleek

toen een noodelooze voorzorg van den opperbevelhebber te zijn geweest,

terstond na het verlies van de lunet St. Laurent last te hebben gege

ven, de groote brug van de Hulppoort naar het ravelijn af te breken,

't geen op herhaald bevel den 16den volbracht was. 1) St. Laurent zou

het eenige voorwerk zijn door de Franschen te bemachtigen: voor het

ravelijn Hulppoort zouden zij het hoofd stooten. In den volgenden nacht,

den nacht na den 19den, nadat zij zich tot een beslissenden aanval

hadden voorbereid, hernieuwden zij hunne poging om de ravelijnsgracht

tot den overgang van een stormtroep te dempen, en wederom was de ge

duchte twaalfponder daar in het bastion Toledo, wederom vonden zij

het ravelijn bezet door wakkere verdedigers, en wederom was de nacht

voorbij eer zij hun voornemen hadden ten uitvoer gebracht. Nog een

derden nacht, de nacht na den 20sten, duurde dezelfde strijd voort:

de vijand arbeidde vruchteloos om door de gracht te komen; 2) in het

ravelijn bracht elke aflossing van wachten en piketten officieren, onder

officieren en manschappen die voorgingen met moedige plichtsbetrach

ting – de Kapiteins I. Herbig, D. van Tol en J. van Driel van de

Zevende Afdeeling, de Luitenants J. K. Hinlopen, van Overstraten,

Francke en – C. G. A. Van Essen, die vrijwillig den gekwetsten Lui

tenant J. Hoffman verving, nadat hij reeds 24 uren in de verdediging

van het ravelijn door voorbeeldigen dienstijver zich onderscheiden had.

Hunne manschappen, flankeurs, beurtelings van de Zevende en de Tiende

Afdeeling, waagden zich, 5 aan 5, voorgegaan door de sergeanten Lu

berti en Koning, boven op en aan den buitenkant der borstwering, om

hun schot doeltreffend aan te brengen, terwijl een derdedeel gereed

stond met de bajonet den vijand zoo hij binnendrong af te weren.

Toen gaven de belegeraars het voornemen op, om het ravelijn voor de

Hulppoort te bemachtigen. 3) De hardnekkige tegenstand, dien zij hier

ondervonden, kan er toe hebben medegewerkt, dat toen juist in die

oogenblikken voor de bestorming van de bres in den hoofdwal vrijwil

ligers werden gevraagd, het geheele Fransche leger er niet meer dan

200 heeft opgeleverd. Aan de infanterie der bezetting had hare wak

kerheid, met een zoo gunstigen uitslag bekroond, zelfvertrouwen kunnen

1) Er bleef voor de aflossing der wachten en piketten alleen een kleinere brug over

uit een inspringende wapenplaats, op het hierachter gevoegde plan zichtbaar.

2) In een Journaal bij Knoop D. II bl. 243 leest men op 21 December: ,,De dam

is nog 6 voet van de escarpe verwijderd.”

3) Knoop D. VI bl. 239 en volgg. doet uitkomen hoe de Franschen de mislukking

van hunnen aanslag hebben verbloemd, door zich te houden alsof zij dien niet ernstig

beproefd hebben,
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inboezemen voor het uur van den beslissenden strijd: doch dat uur is

voor haar niet aangebroken.

Met langzame schreden naderde intusschen de belegering hare ont

knooping. Het bouwen van de bres-batterij was in den macht na den

14den December, en een onderaardsche afdaling om door de contrescarp

de gracht te bereiken, reeds vroeger begonnen: eerst in den nacht na

den 19den – het was de 21ste der belegering – was de bres-batterij,

onophoudelijk bestookt uit de citadel, door een hardnekkige inspanning

van alle krachten, voltooid, maar men durfde haar vuur niet openen,

voordat een contra-batterij dit gelijktijdig zou kunnen doen. Deze, een

nacht later begonnen, was ook een nacht later gereed, en toen ving,

op den 21sten December, ongeveer een uur voor den middag, het be

slissend vuur aan, tegen de citadel gericht uit 130 vuurmonden van

allerlei soort en kaliber. De Belgen voegden daarbij, met een onver

schoonbare schennis der onzijdigheid welke zij verplicht waren in acht

te nemen, een te Luik gegoten mortier, door Belgische artilleristen be

diend, waaruit 15 monsterachtige bommen geworpen zijn, die alleen

daarom geen schade te weeg brachten, omdat schier alles vernield was

en zij het groote kruitmagazijn niet troffen. 1) Voor deze beslissende

uren had de artillerie der citadel versche krachten bespaard. De rechter

flank van het bastion Fernando en de linker van Pacciotto openden

ieder uit vijf zware stukken een vuur gelijk de belegeraars nog niet

gevoeld hadden, en eer drie uren verloopen waren, nadat de vijandelijke

contra-batterij met vijf vier-en-twintig-ponders was begonnen te wer

ken, moesten twee daarvan hun vuur staken: de Fransche artilleristen,

die deze batterij bedienden, poogden vruchteloos stukken en embarasuren

weder in bruikbaren staat te herstellen; het gelukte hun niet, dan toen

het kanon op de wallen door de duisternis van den nacht zeldzamer

treffen kon.

Aan de bres-batterij werd ook geen rust gelaten: uit het bastion

Toledo deden kogel- en steen-mortier er lading op lading mederstorten,

en een der kanon-kogels vandaar geschoten, na het rijs- en aardewerk

waarmede de batterij bekroond was doorboord te hebben, doodde er

twee officieren en een kanonnier en kwetste een hoofd-officier. Voor

namelijk echter moest de bres-batterij door verticaal geworpen projec

tielen bestookt worden, en ongestoord in de werking van haar geschut,

ging zij voort op 60 schreden afstands den bekleedingsmuur der linker

1) The United service Journal bevat een afbeelding en beschrijving van het Belgische

monster-mortier, vertaald overgenomen door Lastdrager in de Bijlage tot zijn werk, no.

86. Later heeft Generaal Knoop uit de papieren van Seelig nog eenige bijzonderheden

over deze monster-bommen medegedeeld D. VI bl. 244 en volgg.
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face van Toledo te beuken totdat de duisternis van den nacht eenige

verpoozing aanbracht. Reeds toen verwekte de toestand van dien muur

in de citadel eenige ongerustheid, omdat het afbrokkelen van enkele

gedeelten deed onderstellen dat het metselwerk minder hecht was dan

men geloofd had. De bewering van den Majoor Seelig, die oordeelde

dat er nog vele dagen zouden kunnen verloopen, eer de belegeraar een

bresbestorming zou kunnen ondernemen, vond op dien grond tegenspraak.

Opdat de Generaal Chassé het oordeel kennen mocht van een man in

wiens kunde hij een bijzonder vertrouwen stelde, ging in den morgen

van den 22sten December de Kolonel Von Gumoëns de vorderingen

van het belegeringsgeschut op het bedreigde punt in oogenschouw nemen.

Deze officier, na gedurende meer dan een jaar bij den staf van den

opperbevelhebber der citadel te zijn werkzaam geweest, was in de maand

Maart van daar teruggeroepen, maar op zijn bijzonder verlangen om met

zijne voormalige wapenbroeders de gevaren van het beleg te mogen

deelen, te middernacht van den 4den December teruggekeerd. Hij was

het en de Majoor Voet, die wedijverende in onverschrokkenheid het

hoofdkwartier als 't ware vertegenwoordigden op de plaatsen waar ge

vaar was of een welwillend woord den geest van den soldaat moest

opbeuren. Gumoëns stond in de rechterflank van het bastion Fernando

onder de blindeering, met het oog naar Toledo, de werking van het we

derzijdsch geschut te beschouwen, toen een kanonskogel van 24 pond

door de embrasure de affuit van 't kanon waarachter hij zich geplaatst

had, kwam aanstukken slaan, zoodat de spaanders en splinters hem

negen zware wonden toebrachten, die hem oogenblikkelijk buiten dienst

gesteld en zijn dood ten gevolge gehad hebben. 1) Doch terwijl in

den loop van dien dag vreeselijker dan ooit de citadel onder bommen,

granaten, kogels en steenen als begraven werd, werden de vorderin

gen die de bres-batterij maakte duidelijker merkbaar, en des avonds

te zes uur stortte de muur over een lengte van 40 tot 50 voeten in

de gracht: nochtans steunde nog een contrafort, in 't midden staande

gebleven, grootendeels de aarden glooiing, zoodat het niet dan met

moeite mogelijk zou zijn geweest daar tegen op te klimmen, terwijl

de borstwering boven nog twee derden van hare volle breedte had

behouden, en het geschut op den bedreigden wal bleef doorvuren. 2)

1) Zijn lijk eerst naar Bergen-op-Zoom vervoerd en daar bijgezet, is later naar 's Gra

venhage overgebracht, waar op de algemeene burgerlijke begraafplaats ten noordwesten

van de stad een ijzeren gedenkteeken, door de officieren van den Generalen Staf opge

richt, zijn graf aanwijst.

2) De hier opgegevene breedte en toestand van de bres zijn ontleend aan de opgaven

van deskundige ooggetuigen.
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Maar nu – te 6 uur in den avond van den 22sten December – ver

gadert op de citadel de Raad-van-defensie om de vraag te behandelen,

of de tijd niet gekomen is voor de verklaring, dat Koning en natie ge

acht moeten worden zich voldaan te kunnen rekenen: de bres zal weldra

voltooid en genaakbaar zijn; de ingenieurs werken reeds sedert verschei

dene dagen met levensgevaar maar vruchteloos aan een laatste reduiet

in het bedreigde bastion, het drinkwater begint te ontbreken, is men niet

aan de grens gekomen waarvan het overschrijden een uiterste wezen

zal, 't welk de Koning verlangt vermeden te zien ? en waartoe, bij

de zekerheid van eenmaal te moeten bezwijken, na een zoo eervollen

strijd, nog het bloedblad eener bestorming te verlangen? Maar Seelig

betoogt met klem van redenen, dat de bres nog verre van bestormbaar

en dan nog door de ondermijning, waaraan de ingenieurs arbeiden, voor

de bestormers zelve noodlottig te maken is, dat de belegeraars, om

tot de bres te komen, den grachts-overgang, die door den waterstroom

te bemoeielijken is, nog niet hebben begonnen, dat zijn geschut nog in

volle kracht en de moed zijner officieren, onder-officieren en manschap

pen nog onverflauwd is, en in het verbaal der handelingen van den

Raad-van-defensie doet hij opteekenen, dat hij in zijne artillerie nog

alle middelen heeft om een storm af te slaan en het nog 14 dagen denkt

te kunnen uithouden. Doch, ofschoon aldus de bevelhebber der artillerie

van oordeel was, dat er nog niet aan mocht gedacht worden den strijd

gewonnen te geven, ten laatste zou de bres-verdediging de taak moeten

worden der mannen van de bajonet. Toen dus de Generaal-Majoor De

Favauge, onder wiens bevel de geheele infanterie der bezetting geplaatst

was, een tegen-overgesteld gevoelen uitte, en toen er van ieder der

hoofd-officieren, die over eenig gedeelte van dit wapen op de citadel

het bevel voerde, een geschrevene verklaring werd ter tafel gebracht,

waarin zij beweerden dat hunne troepen door ontberingen en ontmoe

diging buiten staat waren gebracht, om met eer en roem een storm

af te wachten, toen bleef er voor de leden der vergadering niet anders

over dan den opperbevelhebber te raden, aan de verdediging een einde

te maken, en voor den opperbevelhebber dan dien raad te volgen. 1)

1) Nadat het bovenstaande in de eerste uitgave van dit werk geschreven was, heeft

Generaal Knoop met een extract uit het register der deliberatiën van den raad van ver

dediging in de citadel van Antwerpen, gehouden den 22sten December 1832, de rap

porten medegedeeld der hoofd-officieren van de infanterie, Von Quadt, kommandeerende

de Tiende Afdeeling, Naudascher de Negende, Oudendijk het flank-bataljon der Zevende,

Meyer, Voet en Rochell bataljons-kommandanten van de Tiende. Deze rapporten waren

door Generaal Favauge aan den opperbevelhebber gezonden met de verklaring, dat zij

leiden moesten tot het resultaat, dat van de infanterie op geene ernstige krachts-ont

wikkeling kon worden gerekend.
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Te zeven uur in den morgen van den 23sten December, nadat de

nacht nog weder aan beide zijden was doorgebracht met nieuwe toebe

reidselen tot den strijd, en het vuur als naar gewoonte hervat was,

begaven de Majoors Seelig en Van der Wijck, op bevel van den op

perbevelhebber, zich naar het hoofd-kwartier van den Maarschalk Gérard

te Berchem, om over de ontruiming der citadel te onderhandelen: en

nauwelijks was aan beide zijden het bevel uitgevaardigd om het vuur

te staken en de reden van dat bevel bekend geworden, of Franschen

en Nederlanders, officieren en soldaten, klommen verblijd op de borst

weringen en wisselden op soldaten-trant blijken en betuigingen van

achting, gelijk het aan rechtschapen krijgslieden voegt , die weten hun

plicht te doen en aan een vijand recht te laten wedervaren. Gérard

verwierp echter de voorwaarden van capitulatie door de onderhandelaars

aangeboden, en zijn gevolmachtigde, de Luitenant-Generaal St. Cyr

Nugues, stelde daarvoor andere in de plaats. Toen de gevolmachtigde

Nederlandsche officieren bedenkingen inbrachten tegen de voorgestelde

bepalingen en de uitdrukking waarin zij vervat waren, werd de Fransche

Kolonel Auvray, een man met een gladde tong, met het Fransche ver

drags-ontwerp naar de citadel gezonden. Na eenige onderhandeling nam

de Generaal Chassé deze voorwaarden aan, en, nadat de Fransche

Maarschalk, vergezeld door de twee oudste zonen van den Koning der

Franschen en door een stoet van generaals en hoofd-officieren, aan

Chassé in zijn kazemat de hulde zijner hoogachting was komen brengen

voor de glorierijke verdediging van de hem toevertrouwde sterkte, leg

den in den namiddag van dien dag de troepen der bezetting 1) op

het glacis de wapenen neder, de officieren – dus was bepaald in de

overeenkomst – behielden hunne degens.

De geslotene capitulatie behelsde een bepaling, volgens welke de be

zetting hare wapenen terug zou bekomen en naar Nederland mogen

aftrekken, wanneer » de Koning van Holland” – dus stond er geschre

ven 2) – zou gelast hebben dat de forten Lillo en Liefkenshoek door

1) De geheele bezetting bedroeg toen nog 141 officieren en 3863 onder-officieren en

manschappen. Het getal der in den loop van het beleg gesneuvelden was 87, der ge

kwetsten 302. Hiervan telde de artillerie 23 gesneuvelden en 44 gekwetsten, van welke

laatsten daarna nog 7 overleden zijn. Behalve de reeds vroeger genoemde officieren is

nog gesneuveld de Kapitein bij de Tiende Afdeeling L. M. van Onselen, en zijn nog

gekwetst de Kapitein H. Schouten en de Luitenants J. C. Kerkhoff, P. A. Kempees

en A. A. Miltenburg van de Negende Afdeeling, de Tweede Luitenants K. J. van Deventer

en R. W. R. van Dongen Francken van de Tiende Afdeeling en de Kapitein-ingenieur

P. H. van der Kemp. Een nominative Staat van al de gesneuvelden en gekwetsten is

te vinden in de Herinneringen van Staats en bij Lastdrager in de Bijlagen.

2) Er had over deze uitdrukking een levendige woordenwisseling tusschen den Gene

raal St. Cyr en de bovengenoemde gevolmachtigde Nederlandsche officieren plaats gehad.

Toen de Fransche Generaal op het betoog van de onjuistheid der gekozene titulatuur
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de aldaar bevelvoerende officieren aan de Franschen wierden overge

geven. Chassé, de capitulatie met een berichtschrift van zijn hand maar

's Gravenhage hebbende gezonden aan den Directeur-generaal-van-oorlog,

ontving van dezen de verzekering, dat zijn gedrag voor 's Konings vol

komene tevredenheid niets te wenschen had overgelaten en ten blijke

daarvan, met zijne benoeming tot Ridder-Groot-Kruis der Militaire Wil

lems-Orde, de insigniën dier waardigheid, welke de Koning zelf tot

hiertoe gedragen had, maar tevens de kennisgeving, dat de Koning de

bevrijding zijner dapperen tegen den gestelden prijs niet mocht koopen.

Willem I oordeelde het Koninkrijk der Nederlanden niet ontbonden te

zijn, zoolang er geen tractaat bestond door hem en de mogendheden

die het rijk gesticht hadden bekrachtigd, en hij kon dus noch recht

streeks noch zijdelings eenige goedkeuring schenken aan een verdrag,

waarin hem de titel gegeven werd van Koning van Holland. Hij beschouwde

daarenboven den aanval van een Fransch leger op een grondgebied door

zijne troepen bezet, zonder dat de regeeringen van Frankrijk en Neder

land in oorlog waren, als een daad van onrechtmatig geweld, welker

uitvoerder uit dien hoofde meer het karakter had van het hoofd eener

rooverbende, dan van het hoofd eener oorlogvoerende legermacht, en hij

moest het dus beneden zijne waardigheid achten, ook zelfs te antwoor

den op een vordering gelijk hem door den Franschen maarschalk gedaan

werd. » De Koning treedt niet in de capitulatie als zoodanig” was dus

het antwoord door den Directeur-generaal-van-oorlog aan Chassé gegeven;

en een adjudant van Gérard naar 's Gravenhage gezonden om over de

wijze der ontruiming van Lillo en Liefkenshoek een overeenkomst te

treffen, werd aan de grenzen teruggewezen. De bezetting zou derhalve

door den Franschen opperbevelhebber als krijgsgevangene moeten be

handeld worden. Doch met het oog op den aard van den strijd die

gestreden was, moest het kwetsend zijn voor het gevoel van een edel

moedig overwinnaar, troepen die in zoo hooge mate zijn achting hadden

verworven, door de steden van België gevankelijk naar Frankrijk te

voeren. Gérard bood derhalve aan Chassé een vrijen aftocht aan, voor

hem en al zijne officieren en soldaten, en voor deze laatsten de terug

gave hunner wapenen, onder deze voorwaarde, dat zij zich zouden

verbinden noch tegen Frankrijk noch tegen België zoolang een eind

schikking tusschen Nederland en België niet zou zijn tot stand gebracht,

had geantwoord dat hij niet gekomen was om een historische les aan te hooren, was

hem tot wederantwoord aangemerkt, dat de Nederlandsche officieren niet waren gekomen

om hunnen Koning zijnen rechtmatigen titel te hooren betwisten. Doch het opstel door

Auvray naar de citadel gebracht, was onveranderd gebleven.
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de wapenen te dragen. Dit aanbod, voorgesteld aan de hoofd-officieren,

die den Raad-van-defensie hadden uitgemaakt, werd eenstemmig door

allen verworpen, en zoo ving den 29sten December de aftocht aan der

krijgsgevangene bezetting, welke vervolgens door Gend, Kortrijk en

Yperen naar St. Omer en de daar nabij gelegene plaatsen geleid is.

Zij is van daar in het Vaderland eerst terruggekeerd nadat de regeeringen

van Nederland en België door het tractaat, den 21sten Mei daaraan

volgende gesloten, en door de overeenkomst van Zonhoven zich ver

bonden hadden, van vijandelijkheden zich te onthouden tot op het sluiten

van een eindverdrag.

Gérard trok met zijn leger naar Frankrijk terug, zoodra hij op den

eersten dag van het jaar 1833 de puinhoopen der citadel aan de Belgen

had overgegeven, en zoo verdween het gevaar waarvoor ernstige vrees

werd gekoesterd, dat de bedoelingen der Fransche regeering zich verder

uitstrekten dan tot de vermeestering van den kleinen vijfhoek. Had de

regeering van Louis-Philippe behoefte gehad aan eenige schittering van

wapenroem, aan die behoefte was voldaan; zij kon onder de zegetee

kenen der Fransche legers te Parijs een regiments-vaandel, het vaandel

van de Tiende Afdeeling, en zes kanonnen ten toon stellen, en in de

jaarboeken van Frankrijks heldendaden doen schrijven: » Het kasteel van

Antwerpen veroverd.” 1) "-

Wat de overwonnenen betreft, eer en lof is hun in ruime mate ten

deel gevallen van hunne landgenooten en in het buitenland. Een bres

bestorming afgeslagen en de belegeraars gedwongen te hebben het beleg

op te breken, zou voorzeker hun roem ten top gevoerd en de stof ge

leverd hebben tot een der meest schitterende bladzijden in de oorlogs

geschiedenissen der volken. Maar ook nu heeft de verdediging der ci

tadel van Antwerpen aan de Franschen kunnen leeren, dat zij, ofschoon

met Engeland in verbond getreden en verzekerd dat alle mogendheden

hun de handen vrij zouden laten, niet zonder slag of stoot, gelijk in

1) Toen de Tiende Afdeeling met de andere troepen uit de krijgsgevangenschap in

Frankrijk ontslagen werd, ontvingen allen hunne wapens terug, maar de Franschen

hielden het vaandel van de Tiende terug, bewerende dat dit geen wapen was. Knoop

D. VI bl. 310-313, verdedigt Kolonel Von Quadt tegen het verwijt, als hebbende

den 23sten December, voordat de bezetting der citadel de wapens heeft nedergelegd,

verzuimd te zorgen dat het vaandel niet in de handen der Franschen viel. Wat de groote

Nederlandsche vlag betreft, die gedurende het beleg op een aardhoogte bij het bastion

Alba gewaaid heeft, daarvan was den 15den December de lijn door een kogel getroffen,

zoodat de vlag was nedergestort. Maar de matroos Israël Robert, te midden der kogels

die de Fransche scherpschutters op hem afschoten, tegen de vlaggestok opgeklouterd, had

de lijn weder in orde gebracht, en de banier weder opgeheschen. In een der laatste uren

van het bombardement is de vlaggestok aan stukken geschoten. Toen is de vlag gebor

gen en, terwijl het gerucht verspreid is, dat zij verbrand was, in 't geheim naar het va

derland gebracht.
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1795, hunne vanen hadden kunnen planten in Nederland, en zulk een

les gegeven te hebben, heeft voor een kleinen staat meestal grooter

nut dan een overwinning.

Met het eindigen van den wapenstrijd, dien de Belgische opstand had

doen ontstaan, was de pennestrijd der diplomaten niet geëindigd. Eerst

in het jaar 1839, op den 9den April, werd het verdrag gesloten, door

't welk de staats-eenheid der twee Nederlandsche volksgroepen rechtens

ophield, nadat zij bijna negen jaren met-der-daad niet meer bestaan

had. Het grondgebied van Nederland werd daardoor van Frankrijk ge

scheiden door een zelfstandigen staat, welks onzijdigheid voortaan moest

worden aangemerkt als een artikel van publiek recht voor de regeerin

gen in Europa. Hierdoor zou, indien dat recht nooit geschonden wierd,

het Koninkrijk België voor zijn noordelijken buurstaat een voormuur

zijn tegen die Mogendheid, wier staatkunde de moeder geweest is van

bijna al de oorlogen te land, waarin Nederland gedurende de jongste

twee eeuwen is gewikkeld geweest. Doch veler meening toen en later

gekoesterd, als ware de tijd der oorlogen voorbij, omdat de volken wijs

genoeg zouden zijn om die te beletten, zoo de regeeringen niet wijs

genoeg waren om ze te voorkomen, is gebleken een verstandsbegooche

ling te zijn. De komst der tijden is niet te voorzien, zoo ze ooit

komen zullen, waarin geschillen over staatsrechtelijke overeenkomsten

zonder oorlogen zullen beslecht worden, en waarin de veiligheid van

elken kleinen staat niet meer afhankelijk zal zijn van de vermenigvul

diging en de volmaking zijner legerkrachten. Al mocht ook Europa

rijp zijn geworden voor een politieke samenleving, waarin de geschillen

der regeeringen zonder bloedvergieten zullen worden beslecht naar de

uitspraken van een wetboek van volkenrecht door allen geëerbiedigd,

nog zullen vele volgende geslachten het moeten beleven, dat de oorlog

moet worden te baat genomen om het vrije volkenverkeer te verde

digen tegen barbaarsche stammen, en tegen sultans of andere despoten.

Ook het boek der oorlogsgeschiedenissen van Nederland zal nog niet

ter zijde kunnen gelegd worden. De lessen, wenken en waarschuwingen

uit het verledene die het bevat, zullen voorzeker nog te stade komen,

en een toekomstig schrijver zal nog wel stof vinden om er nieuwe

bladzijden bij te voegen. Moge hetgeen hij zal te verhalen vinden van

de regeering en het volk van Nederland, getuigen van doorzicht en

beleid, van nationale kracht, en van de bescherming Gods.



BIJLAGEN.

Zie bladz. 139 (aant. 2).
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Nominative Lijst der officieren gesneuveld, gekwetst

of vermist in de actie van den 19den Sept.

1799. A9. 5.

DIVISIE VAN DEN LIEUTENANT-GENERAL DAEN D EL S.

BRIGADE van den General Major van Zuylen

van Nyevelt.

Gesneuvelde officieren.

Vier de halve-briga de derde bataljon.

Adjudant J(ohan) 1) P(eter) de Boy.

Capt. Adjoint Gräbner.

Gekwetsten.

Vier de halve-briga de derde bataljon.

Capitein (Jacobus Henricus) Gross.

» (Jacob Tonning) Menger.

Eerste Lieutenant (Adriaan Johan) Fruitier.

xo » Smith. 2)

Tweede » (Reinier Paschasius) van Stapelen.

» Yo (Johan Frederik) Weeber.

p A- (Philip Lodewijk Frederik) Lotichius.

1) Al wat tusschen () geplaatst is, staat niet in het oorspronkelijke, maar is van

elders opgespoord,

2) Er waren twee Eerste Luitenants Smit (of Smith), Johan Karel Hendrik en Menno.
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Vijfde halve-briga de tweede bataljon.

Capitein Dijkman.

» (Jacobus) van Alphen.

Eerste Lieutenant (Hermanus Paulus) Schneider.

Tweede » Drapier.

Vijfde halve-briga de derde bataljon.

Eerste Lieutenant (Pieter Cornelis) Baerken (of Baarke).

Tweede » (Derk) Smit.

Vermisten.

Vi e r de halve-briga de derde bataljon.

Lieutenant Collonel (Adrianus) Sels.

Capitein A(lexander) F(rederik) Fisscher.

xx G(errit) M(aurits) Dolleman.

>> J(an) Battailje.

Eerste Lieutenant R(utger) Blom.

» » Smith. 1)

Tweede xo Hillarius.

xo >> (Johannes Remis Petrus) Lambrechts.

Vijfde halve-brigade tweede bataljon.

Lieut. Collonel (Librecht Alexander) Fauro.

Capitein (Berend Willem) Papet.

Eerste Lieutenant J(ohan) J(akob) Ehl.

Tweede » (August Gottlob) Strenge.

» » Rielman.

Vijfd e halve-briga de derde bataljon.

Major (Ulbo Matheus Aug. van) Lobregt.

Capitein (Pieter) Oudendijk.

» (Daniël Cornelis) Sieverts.

Eerste Lieutenant (George) Hillers.

> xx (Bernhard Theod.) Stronk.

Tweede » (Alexander Pierre Frederik Otto de) Matha.

E» D (Johan Christiaan) Marbach.

» Y) (Theodorus) Claassen.

zo » J(ohan Andries) Notten.

BRIGADE Colonel (Jacobus Gijsbert u s) Rietvelt.

Gesneuvelde Officieren.

Jagers eerste bataljon.

Major (Jean von) Stamford.

1) Zie vorige bladz. (aant. 2).
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Capitein (Frederik Christ.) Herlitz.

Eerste Lieutenant (Joh. Joseph v.) Weijenhorst.

Lieut. Sobbe.

Gekwetste.

Jagers eerste betaljon.

Capitein (Johan Christ.) Mugge.

Eerste Lieutenant (Ralph Dundas) Tindal.

Lieut. (Johan Jacob) Schneiter.

» Sommer.

» (Antoine François Serière du) Bisournet.

» Schuurman.

Vermiste.

Jagers eerste bataljon.

Capitein (Petrus) Monhoff.

» (Jean Theodore) Mathot.

. » (Fred. Hend.) Wagner.

Lieutenant Elsbroek.

Zo (Paulus Annes v.) Beeresteyn.

x) la Maison.

2 (Jean George) Caron.

2 F. A. du Bisournet.

ro van den Capelle.

zo Leedel.

Yo Winkel.

Jagers tweede bataljon.

Capitein (Jan Willem) Boellaardt.

Lieut. Lemmink.

» van Duyne.

Vier de halv e-briga de comp. grenadiers.

Lieut. Rukkart.

» P(ieter) F(ranciscus) Battaerd.

DIVISIE VAN DEN LIEUTENANT-GENERAL DU MON CEAU,

gecommandeerd door den General-Major Bonhomme.

BRIGADE v an d e n G en er al-Maj or B on homme.

Gesneuvelde Officieren.

Zes de halve-briga de eerste betaljon.

Capitein (Joseph) du Pont.
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Ze v en de halve-brigade.

Adjudant Major (Teunis Kragt) Visscher.

Jagers vierde bataljon.

Lieut. van der Bank.

» Meisner.

Geblesseerde.

Lieutenant General Dumonceau.

Adjoint Nahuys.

» Suden.

Zes de halve-briga de eerste bataljon.

Lieut. (Iman) van Boecop.

Zes de halve-briga de derde bataljon.

Capitein (Willem) Reine.

re (Klaas Jans) de Bildt.

zo (H. C. van) Voltelen.

Lieut. (J. B. L.) Craals (of Kraals).

Ze v en de halve-brigade.

Collonel (Hermen Jan) Gilquin.

Jagers vierde bataljon.

Lieut. Reijers.

Rijd en de artillerie.

Lieut. (Pieter Josephus) Straube.

Vermisten.

Zes de halve-briga de eerste bataljon.

Lieut. Verster.

Zes de halve-briga de tweede bataljon.

Capitein (Pieter) van der Heide (of Heyde).

Lieut. Hamboch.

Lieut. Collonel (Justinus) Verhorst.

Major (David) Bruce.

Zeven de halve-briga de eerste bataljon.

Capitein (P. J.) Stemborn.

» (Pieter) van der Wiele.

» (Albertus) van Riet.

» (C. H.) Favauge.

Y) (R. H.) Luykel.

» (J. J.) van Geen.
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Lieutenant (Is.) Fullings.

X) (J. J.) Nipkens.

> (J. B.) Bispink.

x) (H. A.) Menkema.

x). (F. N. L.) Aberson.

Y) (Joh.) Pluyler.

Lieut. Adjud. (Georg) Zwaan.

Zev en de halve-briga de tweede bataljon.

Lieut. Collonel (Jan Baptist) Lambrechts.

Major (Charles Frederik) Broman.

Capitein (Martinus Dirk) van Knoll.

X2 B(ernardus Henricus) de Groot.

>> (Hermanus Martinus) Kuypers.

J) (Johannes) Pijpers.

Zo (Nicolaas) Muller.

Lieutenant (Alphons Arnold) Caillion.

x) (Johan Daniel) Musquetier.

> C. P. Booy.

» H. Middendorp.

» B(artol. Joh.) Morks.

Jagers vierde bataljon.

Lieutenant (Christoff.) Emondt.

XD (Karel Jurrien Jan) van Ingen.

>> Ambos.

BRIGADE va n d e n Co l 1 o n e 1 B r u c h.

Gesneuvelde officieren.

Jagers derde bataljon.

Capitein (Robertus Reynard) toe Laer.

Ze s d e h al v e-bri ga de tweede bataljon.

(Augustin) Commartin.

Gekwetste.

Ze s d e h al v e-briga de tweede bataljon.

(Johannes Cornelis) Waffelaer (of Waefelaer).

Twe e de hal v e-b r i g a d e grenadiers.

(Hendrik Joh.) Cannaerts.

Vermisten.

T we e d e h al v e-briga de eerste bataljon.

Lieut. (Jan Adam) Hack (of Haack).
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Ze s de h al v e-briga de tweede bataljon.

Lieut. (Michiel) Dorfelaer (of Dörfler).

ARTILLERIE.

Offi ciers van de artillerie.

Vermisten.

Tweede Capitein (Alexander) van Leuvening.

Lieutenant Hetman.

> (Melchior van) Glansbeek.

» (Casimir Frederik van) Guldener.

» Meyling.

>> Martius.

» (A. P.) van Alphen.

Conform aan de Lijsten der differente Corpsen van de beijde Divisien.

Hoofdquartier te Alkmaer den 22 September 1799. A". 5.

De Generael Major Chef van den Etat Major General

der Bataefsche Armee

VAN BOECOP.

RECAPITULATIE.

DIVISIE Lieut. G en er al Daendels.

Gesneu- Gebles. Vermist. Vermiste

veld. seerd. paarden.

Officieren . . . . . 5. 19. 42.

Onder-officieren en 73.

Gemeemen . . . . 20. 95. 1314.

Totaal 25. 114. 1356. 73.

DIVISIE Lieut. General Dumonceau.

Gesneu- Gebles- Vermist. Gesn. Gebl. Verm.

veld. seerd. paard. paard. paard.

Officieren . . . . . 6. 12. 39.

Onder-officieren en 6. 3. 2.

Gemeenen . . . . 66. 216. 1013.

72. 228. 1052. 6. 3. 2.
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Gesneu- Gebles- Vermist. Gesn. Gebl. Verm.

veld. seerd. paard. paard. paard.

Divisie Lieut. Gener.

Daendels . . . . . 25. 114. 1356. » yo 73.

Divisie Lieut Gener.

Dumonceau . . . 72. 228. 1052. 6. 3. 2.

Park Artillerie Offi

cieren . . . . . . 3.

Onder-officieren en

Gemeenen . . . . 55. 50.

Totaal General 97. 342. 2466. 6. 3. 125.

Conform aan de Lijsten der Corpsen van de beide Divisien.

Hoofdquartier te Alkmaer den 22 September 1799. A". 5.

De Generael Major Chef van den Etat Major Generael

der Bataefsche Armee

VAN BOECOP.

Zie bladz. 333.

B IJ LA G E II.

Staat van Sterkte en Indeeling van het Engelsch

Nederlandsche leger in de eerste dagen der maand

Juni 1815.

1° LEGERKORPS. Z. K. H. de Prins VAN ORANJE.

Eerste Eng. Divisie. Generaal-Majoor Cooke.

Eerste Eng. Brigade. Generaal-Majoor Maitland.

Sterkte. Aantal

Batj. Esk. Batt.

2e bataljon 1e regiment garde . . . . . . 1004

3e xo » » » - - - - - - #

Twee de Eng. Brigade. Generaal-Majoor Byng.

2e bataljon 2e regiment garde . . . . . . 817

2e » 3e » " . . . . . . # 2

Batterij artillerie à 9 pond, Kapt. Sandham . 234 1

Totaal der eerste Engelsche Divisie 3989 4 1



B IJ LA G E N. 625

Derde Eng. Divisie. Luitenant-Generaal Alten.

Vijfde Eng. Brigade. Generaal-Majoor Colin Halkett.

Sterkte. Aantal

Batj. Esk. Batt.

2e bataljon 30e regiment infanterie . . . . 628

1e » 33e » » . . . . 622 4

2e » 69e » x) - - - - 558

2e > 73e >> Zo . . . . 589

Tweede Brigade Duitsch Legioen. Kolonel Van Ompteda.

5e linie-bataljon van het Duitsch Legioen . . 512

8e p > D. » X) . . 609 4

1e lichte inf. » » > z» . . 526

2e >> > > > » . . 486

Eerste Hann. Brigade. Generaal-Majoor Van Kielmansegge.

1e bataljon regiment van York . . . . . 619

GGIl » Grubenhage . . . . . . . . 539

x NO Bremen . . . . . . . . . 504 6

> » Lunenburg . . . . . . . . 608

» xy Bothmer , . 532

» > Lunenburg . . . . . 536

batterij artillerie à 9 pond, Kapt. Cleven . . 290 1

Totaal der derde Engelsche divisie 8158 14 1

Tweede Nederlandsche Divisie. Luitenant-Generaal Baron de Perponcher.

(te Nivelles) 1)

Eerste Brigade. Generaal-Majoor Graaf van Bylandt.

(te Nivelles.)

Luitenant-Kolonel Grunenbosch, (bat. Jagers no.

27, te Nivelles) . . . . . . . . . . 809 1

Luitenant-Kolonel Van den Sande, (bat. inf. van

linie no. 7, te Felny) . . . . . 701 1

Luitenant-Kolonel Westenberg, (bat. inf. Nat.

Mil. no. 5, te Beuzet) . . . . . . 482 1

Luitenant-Kolonel Singendonck, (bat. inf. Nat.

Mil. no. 7, te Beaulers) 675 1

Luitenant-Kolonel De Jong, (bat. inf. Nat. Mil.

no. 8, te Bornival) . . . . . . . . . 566 1

Totaal der eerste brigade . 3233 5

..1) Van de Nederlandsche troepen zijn de kantonnementsplaatsen opgegeven, zooals

zij waren tijdens het uitbreken der vijandelijkheden.

III. N. H, T. L. 40
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Twee de Brigade. Kolonel Von Gödecke, later de Hertog

van Saksen-Weimar.

(te Hautain-le-Val.)

Sterkte Aantal

Batj. Esk. Batt

Majoor Sattler, (1e bat. van Nassau, te Hau

tain-leVal) . • • • » » » » » »

Majoor Van Normann, (2e bat. van Nassau, te

Frasnes) . . . . . . . . . . . . . 885

Majoor Hegmann, (3e bat. van Nassau, te Bezy) 899

Kolonel Hertog van Saksen-Weimar, (Reg. Oranje

Nassau, te Genappes) 1) . . . . . . . . 893 1

Totaal der tweede brigade . 3602 4

Artillerie. Majoor Van Opstall.

(te Nivelles.)

Kapitein Stevenaert, (batterij voet-artillerie à 6

925 1

pond, te Nivelles) . . . . . . . . . . 258 1

Kapitein Bijleveld, (batterij rijdende artillerie à 6

pond, te Frasnes) . . . . . . . . . . 219 1

Totaal der artillerie . . . 477T2

Totaal der tweede Nederlandsche divisie 7312 9 2

Derde Nederlandsche Divisie. Luitenant-Generaal Baron Chassé.

(te Haine St. Pierre.)

Eerste Brigade. Kolonel Detmers.

(te Haine St. Pierre.)

Luitenant-Kolonel d'Arnould, (bat. Jagers no. 35,

te Haine St. Paul) . . . . . . . . . . 605 1

Luitenant-Kolonel Speelman, (bat. inf, van linie

no. 2, te Fay) . . . . . . . . . . . 471 1

Luitenant-Kolonel Van Heeckeren, (bat. inf nat.

mil. no. 4, te Haine St. Pierre) . . . . . 519 1

Luitenant-Kolonel Van Thielen, (bat. inf nat. mil.

no. 6, te Triviere en Strepy) . . . . . . 492 1

Luitenant-Kolonel Wielig, (bat. inf. mat. mil. no.

17, te Thien) . . . . . . . . . . . 534 1

Majoor Boelaard, (bat. N. M. no. 19, te St. Vast) , 467 1

Totaal der eerste brigade . 3088 6

1) Het tweede bataljon Oranje-Nassau, ofschoon den 12 Juni, toen deze staat, wat

de Nederlandsche troepen betreft, is opgemaakt, bij het leger aangekomen, was toen

nog niet in de sterkte opgenomen. Door die bijvoeging verkreeg dit regiment een

versterking van 716 man, waarvan een compagnie vrijwilligers.
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Twee de Brigade. Generaal-Majoor d'Aubremé.

(te Morlanwels.)

Sterkte Aantal

Batj. Esk. Batt.

Luitenant-kolonel Goethals, (bat. jagers no. 36, te

Morlanwels . . - . . . . . . . 633 1

Luitenant-Kolonel l'Honneux, (bat. inf, van linie

no. 3, te ch. Herlaymont) . . . . . . . 629 1

Luitenant-Kolonel Bagelaar, (bat. inf. van linie no.

12, te Bois d'Haine) . . . . . . . 431 1

Luitenant-Kolonel Aberson, (bat. inf: van linie no.

13, te Famillereux). . . . . . . . . . 664 1

Luitenant-Kolonel V. Pabst, (bat. inf. mat. mil. no.

3, te Baume) . . . . . . . . . . . . 592 1

Luitenant-Kolonel Brade, (bat. nat. mil. no. 10,

te Peronne) . . . . . . . . . . . . 632 1

Totaal der tweede brigade . 3581

Artillerie. Majoor Van der Smissen.

(te Senef)

Kapitein Lux, (batterij voet-artillerie à 6 pond,

le Hestre). . . . . . . . . . . 262 1

Kapitein Krahmer, (batterij rijdende artillerie à 6

pond, te Senef) . . . . . . . . . . 210 - 1

Totaal der artillerie . . . 472

Het totaal der tweede brigade 3581 6

Het totaal der eerste brigade 3088 6

Totaal der derde Nederlandsche divisie 714 l 12 2

Cavallerie-divisie. Luitenant-Generaal Collaert.

(te Bussort sur Haine.)

Zware cavallerie. Generaal-Majoor A. D. Trip.

(te Roeulx.)

Luitenant-Kolonel Coenegracht, (reg. karabin. no.

1, te Hoedeng en Goegnies), . . . . 446 3

Kolonel De Bruin, (reg. karabin. no. 2, te Goeg

mies) . . . . . . . . . . . . . . . 399 3

Luitenant-Kolonel Lechleitner, (reg. karabin. no. 3,

te Roeulx) . . . . . . . . . . . . . 392 3

Totaal der zware cavallerie 1237 9.
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Eerste Brigade lichte cavallerie. Generaal-Majoor De Ghigny.

(te Havré.)

Sterkte Aantal

Batj. Esk. Batt.

Luitenant-Kolonel Renno, (reg. lichte dragonders

no. 4, te Havré). . . . . . . . . . 647 4

Luitenant-Kolonel Duvivier, (reg. huzaren no. 8,

te Gottignies). . . . . . . . . . . . 439 3

Totaal der eerste brigade lichte kav. 1086

Tweede Brigade lichte cavallerie. Generaal-Majoor Van Merlen.

(te St. Symphorien.)

Luitenant-Kolonel De Merx, (reg. lichte dragonders

no. 5, te Harveng enz.) . . . . . . . . 441 3

Luitenant-Kolonel Boreel, (reg. huzaren no. 6, te

Estienne-au-Val). . . . . . . . . . . 641 4

Totaal der tweede brigade lichte kav, 1082 7

Totaal der drie brigaden . 3405 23

Twee halve rijdende batterijen artillerie à 6 pond.

Kapitein Petter, (te Ville sur Haine). . . 3 241

Kap. Gey van Pittius, (te St. Symphorien). • • -

Totaal der cavallerie. . . 3646 23

Recapitulatie der sterkte van het eerste legerkorps.

Eerste Engelsche divisie . . . . . . . . . 3989 4 » 1

Derde Engelsche divisie . . . . . . . . . 8158 14 » 1

Tweede Nederlandsche divisie . . . . . . . 7312 9 » 2

Derde Nederlandsche divisie . . . . . . . 7141 12 » 2

Nederlandsche cavallerie-divisie . . . . . . 3646 » 23 1

Totaal van het eerste legerkorps 30246 39 23 7

2e LEGERKORPS. Luitenant-Generaal Lord HILL.

Tweede Eng. Divisie. Luitenant-Generaal Clinton.

Derde Eng. Brigade. Generaal-Majoor Adam.

1e bataljon 52e regiment. . . . . . . . l 135

le > 7 le > . . . . . . . 888 V 3

le º) 95e > * * * * * * * sps)



B IJ LA G E N. 629

Eerste Brigade Duitsche leg. Luitenant-Kolonel Duplat.

Sterkte Aantal

Batj. Esk. Batt.

1e, 2e, 3e, 4e bataljon derde D. leg. . . . . 2161 4

Derde Hann. Brigade. Kolonel Hugh Halkett.

2e bataljon landweer van Hannover . . . 3 2447 4

2e, 3e bataljon, Hertog van York . - - -

batterij artillerie à 9 p. Kapitein Napier . . . 212 l

Totaal der tweede divisie . 7701 11 1

Vierde Eng. Divisie. Luitenant-Generaal Colville.

Vier de Eng. Brigade. Kolonel Mitchell.

3e bataljon 14e regiment . . . . . . . . 617)

8e » 23e > . . . . . . . . 673 Y *

3e > 51e » . . . . . . . . 596

Zes de Eng. Brigade. Generaal-Majoor Johnstone.

2e bataljon 35e regiment . . . . . . . . 589

2e » 54e Y) . . . . . . . . 596

2e , 59e . . . . . . . . . 618: *

le » 91e > - - - - - - - - #)

Zes de Hann. Brigade. Generaal-Majoor Lyon.

4 Hann. bataljons landweer. . . . . . . . 2515 4

batterij artillerie à 9 pond, Majoor Broon . . 269 l

cavallerie. Kolonel Estorff.

3 regimenten Hann. huzaren . . . . . . . 1877 12

Totaal der vierde divisie . 9220 11 12 1

Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden.

Nederlandsch Indische Brigade. Luitenant-Generaal Anthing.

(te Baambrugge.)

Generaal-Majoor Busman, (reg. inf van linie no.

5, te Baambrugge). . . . . . . . . 1541 2

2e Kolonel Schenk, (bat. flankeurs no. 1, te Erpe) 536

Kolonel Ranke, (bat. jagers no. 10, te Meire) . 704 1

Luitenant-Kolonel Knotzer, (bat. jagers no. 1 l,

te Vlierzeele). . . . . . . . . . . . 718 1

Totaal der infanterie . . . 3499 5
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Sterkte Aantal

Batj. Esk. Batt.

Kapitein Riesz, (batterij voet-artillerie à 6 pond,

trein te Brirst) . . . . . . . . . . . 239 1

Totaal der Ind. brigade . . 3738 5 1

Eerste Divisie. Luitenant-Generaal Stedman.

(te Oosterzeelen.)

Eerste Brigade. Generaal-Majoor d'Hauw.

(te Landskauter.)

Luitenant-Kolonel Hulstein, (bat. jagers no. 16,

te Moorzelen) . . . . . . . . . . . 490 1

Luitenant-Kolonel De Man, (bat. inf, van linie no.

4, te Oordeghem) . . . . . . . . . . 548 1

Luitenant-Kolonel Twent, (bat. inf. van linie no.

6, te Oosterzeelen) . . . . . . . . . 431 l

Luitenant-Kolonel Simons, (bat. nat. mil. no. 9,

te Scheldewindeke). . . . . 555 1

Luitenant-Kolonel Poolman, (bat. inf. nat. mil. no.

14, te Velsique) . . . . . . . . . . 586 1

Luitenant-Kolonel Colthoff, (bat. nat. mil, no. 15,

te Baeleghem) . . . . . . 659 1

Totaal der eerste brigade . 3269 6

Twee de Brigade. Generaal-Majoor de Eerens.

(te Leeuweghem.)

2e Kolonel Everts, (bat. jagers no. 18, te St.

Lievenskauter) . . . . . . . . . . . 798 1

Luitenant-Kolonel Kuyck, (bat. inf: van linie no.

1, te Borsbeke) . . . . . . . . . . 682 1

Luitenant-Kolonel Guicherit, (bat. nat. mil. no. 1,

te Leeuweghem) . . . . . . . . . . 59 l 1

Luitenant-Kolonel Van Bazel, (bat. nat. mil. no.

2, te Sotteghem) . . . . . . . . . . 582 1

Luitenant-Kolonel Van Ommering, (bat. nat. mil.

no. 18, te Hilleghem) . . . . . . . . 515 1

Totaal der tweede brigade , 3168 5

ARTILLERIE.

Kapitein Wijnands, (bat. voet-artillerie à 6 pond,

te Oosterzeelen) . . . . . . . . . 225 1

Totaal der eerste divisie . 6662 11 1
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Sterkte Aantal

Batj. Esk. Batt.

Recapitulatie der sterkte van het tweede legerkorps.

Tweede Engelsche divisie . . . . . . . . 7701 11 » 1

Vierde Engelsche divisie. . . . . . . . . 9220 11 12 1

Korps van Prins Frederik . . . . . . . . 10400 16 » 2

Totaal van het tweede legerkorps 27321 38 12 4

Algemeene Reserve onder den Hertog VAN WELLINGTON.

Vijfde Divisie. Luitenant-Generaal Picton.

Achtste Eng. Brigade. Generaal-Majoor Kempt.

1e bataljon 28e regiment . . . . . . . . 567

le > 32e » . . . . . . . . 689 4

le » 79e xo . . . . . . . . 675

1 e » 95e » . . . . . . . . 571

Neg en de Eng. Brigade. Generaal-Majoor Pack.

3e bataljon 1e regiment . . . . . . . . 627

le » 42e » . . . . . . . . . 572

2e xo 44e Yo . . . . . . . . 455

le » 92e » . . . . . . . . 621

Vijfde Hann. Brigade. Kolonel Von Vinke.

4 bataljons landweer van Hannover . . . . . 2505 4

batterij voet-artillerie à 9 pond, Majoor Rogers . l

Totaal der vijfde divisie . 7282 12 l

Zesde Divisie. Luitenant-Generaal Cole.

Tien de Eng. Brigade. Generaal-Majoor Lambert,

1e bataljon 4e regiment . . . . . . . . 638

le » 27e » . . . . . . . . . 698

1e , 40e . . . . . . . . . 675( *

2e ro 8le X) . . . . . . . . 401

Vier de Hann. Brigade. Kolonel Best.

4 bataljons landweer van Hannover . . . . . 2345 4

batterij artillerie à 9 pond, Majoor Unett.

Totaal der zesde divisie . 4757 8 1
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Tweede Hann. Brigade. Kolonel Beaulieu.

Sterkte Aantal

Batj. Esk. Batt.

3 bataljons landweer van Hannover . . . . . ) .

1 bataljon jagers . e 2151 4

Contingent van Brunswijk. Z. D. H. Hertog van Brunswijk.

5 bataljons lichte infanterie . . . . . . . #
3 zo inf. van linie . . . . . . . . 2016

1 regiment huzaren . . . . . . . . . . 590 4

uhlanen . . . . . . . . . . . . . . 232 l

1 batt. rijdende artillerie, 1 batt. voet-artillerie 460 2

Totaal van het contingent van Brunswijk 6658 8 5 2

Contingent van Nassau. Generaal-Majoor Van Kruze.

1 regiment infanterie. . . . . . . . . . . 2900 8

Totaal van de reserve . . 23748 35 5 4

Cavallerie. Luitenant-Generaal Lord UXBRIDGE.

Eerste Eng. Divisie. Generaal-Majoor Sommerset.

1e, 2e regiment lijfgarden . . . . . . . . 535

regiment garde te paard . . . . . . . . 277 13

le » » dragonders . . . . . . . 610

Twee de Eng. Divisie. Generaal-Majoor Ponsonby.

1e, 2e en 6e regiment dragonders . . . . . . 1183 9

Derde Divisie Duitsch legioen Generaal-Majoor Dörnberg.

1e, 2e en 23e regiment Duitsch legioen . . . 1598 11

Vierde Divisie Duitsch legioen Generaal-Majoor Vandeleur.

11e, 12e en 16e regiment Duitsch legioen . . 1363 9

Vijfde Eng. Divisie. Generaal-Majoor Grant.

2e, 7e en 15e regiment huzaren Duitsch legioen 1555 10

Zes de Divisie Duitsch legioen. Generaal-Majoor Vivian.

le regiment huzaren Duitsch-legioen. . . . . 576 10

10e en 18e regiment dragonders Duitsch legioen 910

Zeven de Eng. Divisie. Kolonel Arendschild.

8e regiment huzaren Duitsch legioen . . . . 850 7

13e ED dragonders Duitsch legioen . . . 456

Totaal der cavallerie . . 9913 69
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Sterkte Aantal

Batj. Esk. Batt.

Reserve-artillerie. Kolonel WOOD.

3 batt. rijdende artillerie à 9 pond, Luitenant

Kolonels Macdonald, Gardner en Smith

1 batt. rijdende artillerie à 9 pond, Majoor Bull

1 » zo » » Kapitein Menier

1 » vuurpijlen (raket-batterij) Kapitein Whinghate

2 batt. rijdende artillerie Duitsch legioen Majoors

Kuhlman en Symphen. . . . . . . . .

2 batt. voet-artillerie à 2 pond, Eng. Majoors

Ducanon en Rodgers . . . . . . . . .

2 batterijen voet-artillerie à 6 pond van Hannover

Kapiteins Heizer en Jasper .

Verder wordt er gesproken van 9 compagnieën

artillerie van Hannover, zonder dat het blijkt

of die ook batterijen bedienden.

Totaal der Eng. Hann. reserve-artillerie

ALGEMEEN OVERZICHT.

Eerste legerkorps .

Tweede legerkorps

Algemeen reserve . . . . .

Cavallerie onder Uxbridge .

Reserve-artillerie . - - - - -

Totaal generaal van het Eng. Nederl.

Hannoversche leger te velde 1)

. 30246 39 23

. 27321 38 12

. 23748 35 5

:

12

:
9913 » 69

> » » 12

>

91228. 112. 109. 27.

1) De getallen in dezen staat zijn ontleend uit het werk van Löben-Sels. De sterkte

staat, voorkomende in de bijlagen achter het eerste deel van Siborne's werk, geeft een

totaal van 105,950 man en 196 vuurmonden, doch daarin is opgenomen een Hannoversch

reserve-korps onder den Luitenant-Generaal Von der Decken, sterk 9000 man, 't welk in

den hierboven gegeven staat niet is vermeld, en neemt men in 't algemeen in aanmer

king, dat de sterkte-staat bij Siborne eenige dagen later is opgemaakt, dan zal men ook

het overige verschil lichtelijk verklaren.
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B IJ LA G E III.

Brief door den Luitenant-Generaal Baron Chassé,

bevelhebber van de Nederlandsche derde divisie,

geschreven te Boerget op den 5den Juli 1815

aan den Luitenant-Generaal Lord Hill, en ant

woord van dezen.

» Ce n'est que depuis hier que j'ai lu le rapport que S. Exc. le duc

de Wellington a fait au sujet de la bataille du 18 passé. Ce jour-là

j'avois l'honneur de servir avec ma division sous les ordres de Votre

Exc. Comme il n'y est fait aucune mention de cette division, je dois

présumer que sa conduite doit avoir entièrement échappé à l'attention

de Votre Exc., en faisant son rapport au duc de Wellington. Je me

trouve donc dans la dure nécessité d'exposer moi même à Votre Exc.,

le fait tel qu'il a eu lieu, et la part que je crois que ma division a

eue dans le succès du jour.

Vers le soir, voyant que le feu de l'artillerie de droite ralentissait,

je m'y portai pour en savoir la cause; je fus informé que les munitions

y manquaient, je voyais très distinctement que la garde française faisait

un mouvement vers ces pièces; prévoyant les conséquences, je fis avancer

mon artillerie jusque sur la hauteur, et ordonnai de soutenir un feu

des plus vifs; en même tems laissant la 2me brigade commandée par le

général major d'Aubremé en réserve, ayant formé deux quarrés placés

en échellons, je formai la 1re brigade commandée par le colonel Det

mers en colonnes serrées et chargeai la garde française. J'eus le bonheur

de la voir replier devant moi.

Par délicatesse je ne fis pas rapport de ce fait, entièrement persuadé

que Votre Exc. en ferait mention dans le sien, et cela avec d'autant

plus de confiance que Votre Exc. m'a honoré, deux jours après la ba

taille (étant alors à Nivelles) du témoignage de son contentement tant

de la conduite de mon artillerie que de celle de mon infanterie; mais

voyant mon erreur je croirais manquer à mon devoir, envers les braves

que j'ai eu la satisfaction de commander et même à toute ma nation,

si je ne tâchais pas de remédier à cette omission en priant Votre Exc.

de vouloir bien rendre à ces braves troupes la justice, que je suis per

suadé qu'elles ont meritées; elles attachent trop de prix, et sont trop

sensibles à l'honneur d'avoir contribué à une si glorieuse victoire.” etc. etc.
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ANTWOORD.

A Paris le 11 Juillet 1815.

Monsieur le G én é ral.

J'ai l'honneur d'accuser la réception de votre lettre du 5 ce mois,

laquelle ne m'est parvenue que hier. Dans le rapport que j'eus l'hon

neur de faire à son Excellence le Duc de Wellington de la bataille du

18 Juin, je fis mention particulière de la conduite de votre division

pendant cette journée, et je ne manquai pas de remarquer qu'elle se

mit en mouvement pour repousser l'attaque de la garde impériale fran

caise. Malheureusement le rapport de S. Exc. le Duc de Wellington était

déja envoyé à Londres avant l'arrivée du mien; cependant je suis bien

assuré que S. Exc. est informée de la belle conduite des troupes sous

vos ordres dans cette glorieuse journée, et je vous prie, monsieur le

général, d'être persuadé qu'il me fera toujours grand plaisir de témoigner

comme j'en suis sensible.

Agréez, monsieur le général, les assurances de la haute considération

avec laquelle j'ai l'honneur d'être

Votre très obéissant serviteur

(Signé) Hill. Général.

B IJ LA G E IV.

Staat der verliezen van het Nederlandsche leger

in de dagen 15-18 Juni 1815.

Gesneuvelden Gekwetsten.

en Vermisten.

Offic. Mansch. Offic. Mansch.

Generale staf . . . . . . . . . . 1 !) Y) 52) »

Tweede Divisie. DE PERPONCHER.

staf . . . . . . . . . . . . . 1 *) » 2 *) »

bataljon jagers no. 27. . . . . . . 1 *) 170 5 °) 172
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bataljon infanterie van linie no.

bataljon infanterie nat. mil. no.

bataljon infanterie nat. mil. no.

bataljon infanterie nat. mil. no.

regiment van Nassau 1e bataljon .

regiment van Nassau 2e bataljon .

regiment van Nassau 3e bataljon .

:

regiment Oranje Nassau no. 28 1e bat.

regiment Oranje Nassau no. 28 2e bat.

artillerie en trein

Totaal der tweede divisie 12

Derde Divisie. Luitenant-Generaal CHASSÉ.

staf . - - - - -

bataljon jagers no. 35. . . .

bataljon infanterie van linie no. 2

bataljon infanterie mat. mil. no. 4

bataljon infanterie nat. mil. no. 6

bataljon infanterie nat. mil. mo

bataljon infanterie nat. mil. no.

bataljon jagers no. 36 . .

bataljon inf van linie no. 3.

bataljon inf van linie no. 12

bataljon infanterie van linie no. 13 .

bataljon infanterie nat. mil. no. 3

bataljon infanterie mat. mil. no. 10 .

artillerie .

71

19

Totaal der derde divisie

Cavallerie. Luitenant-Generaal COLLAERT.

regiment karabiniers no. 1 .

regiment karabiniers no. 2 .

regiment karabiniers no. 3 . e

regiment lichte dragonders no. 4 .

regiment huzaren no. 8 - e

regiment lichte dragonders no. 5 .

Gesneuvelden Gekwetsten.

en Vermisten.

Offic. Mansch. Offic. Mansch.

2 1) 100 5 *) 134

3 9) 172 710) 132

1 11) 221 712) 57

» 87 51*) 103

1 1') 85 51*) 92

1 19) 58 9 1') 86

» 21 818) 105

1 19) 24 320) 33

» 58 4 21) 42

1 22) 28 62*) 83

1024 66 1039

> > 2 2') Zo

Yo » 2 2*) >

» 55 420) 34

» 44 » 26

» 27) 26 12*) 15

» 31 1.29) 24

2 51 1 •0) 25

Zo 44 » 10

> 57 2 31) 23

> 10 » 13

Y) 40 » 20

2) 7 » 26

X) 10 » 14

Zo 27 » 21

1 402 13 251

3 **) 25 8 **) 66

1 **) 87 4**) 64

» 32 2 **) 29

4*1) 101 8**) 135

1 **) 132 7 •0) 145

» 81 2 • ) 74
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Gesneuvelden Gekwetsten.

en Vermisten.

Offic. Mansch. Offic, Mansch.

regiment huzaren no. 6 . . . . . . 3 42) 141 6**) 64

rijdende artillerie en trein . . . . . » 17 1 **) 19

Totaal der cavallerie . 12 616 38 596

Totaal generaal . . 26 2042 122 1886

*- 206s 200s

Totaal generaal . . -#-

1) Generaal-Majoor Jean Baptiste baron van Merlen.

2) Z. K. H. de Prins van Oranje, Majoor-Adjudant Van Limburg Stirum, Luitenant

Generaal Marie Antoine baron Collaert (later aan de gevolgen zijn er verwonding bezwe

ken), Generaal-Majoor Van Bylandt, Majoor J. J. N. de Paravicini.

3) Luitenant Van Haren.

4) Kolonel P. H. van Zuylen van Nyevelt, Kapitein von Gagern.

5) Kapitein Nave.

6) Luitenant-Kolonel Grunenbosch, Kapiteins Eichholtz, Van Heeckeren van Waliën,

Luitenants F. van Hijlckama, F. H. de Croes.

7) Luitenants Carondel, Barlon.

8) Luitenant-Kolonel van den Sande, Kapiteins Olivier, Polis, Luitenants Gerards,

Simon.

9) Luitenants De Haan, Boltjens, Wynoldi.

10) Luitenant-Kolonel Westenberg, Kapiteins Van Gorkum, Van Tol, F. R. Moll'nger,

Forsten, Luitenants Vos, Klein.

11) Luitenant Jonquière.

12) Luitenant-Kolonel Singendonck, Kapiteins Van der Bruggen van Croy, Sausin,

Luitenants Heil, Van Santen, Van Borck, Waldschmidt.

13) Luitenant-Kolonel De Jongh, Kapitein Thompson, Luitenants Werner, La Ros,

Cantzlaar.

14) Luitenant Hardt.

15) Luitenants Stumavel, Humbol, Hergenhahn, Pflug, Schuman.

16) Luitenant Van Trodt.

17) Kapiteins Reichman, Muller, Weilburg, Wirths, Luitenants Wagner, Fuchs,

Luter, Cramer, Hack.

18) Majoor Hechman, Kapiteins Gödecke, Trapp, Luitenants Hartz, Wettich, Neuf

ville, Pairtzgen, With.

19) Luitenant Engel.

20) Kapitein Götze, Luitenants Schlarbaum . Volprecht.
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21) Kapitein Hartman, Luitenants Eberhard, Muller, Conradi.

22) Kapitein Emmanuel Joseph Stevenaert.

23) Majoor Van Opstall, Luitenants Ruysch van Coeverden, Van de Wall, Alfred

Henri Wasserot de Vincy, Frederik Wilhelm Dibbetz, Van Galen.

24) Kapiteins De Boer, Dollard.

25) Kapitein Guyot, Luitenant Roberti.

26) Kapitein T. C. C. Veeren, Luitenant-Adjudant Smit, Luitenants K. A. Akersloot

van Houten, J. B. L. van Hasselt.

27) Luitenant-Kolonel Van Thielen.

28) Luitenant Conradi.

29) Luitenant J. van der Plaat.

30) Luitenant Janssen.

31) Luitenant-Kolonel L'Honneux, Kapitein Meyer.

32) Luitenant-Kolonel Lambertus Paulus Coenegracht, Majoor Bisdom , Luitenant

Nobert.

33) Ritmeester W. Guerin, Luitenants J. C. Boonen, F. L. F. Kreitzig, Van Coeverden,

De Groot, Toelaar, W. R. J. W. van Heeckeren, J. Methorst.

34) Luitenant Henry.

35) Majoor De Brias, Luitenants Arnould, J. B. S. Delobel, J. J. Majoye.

36) Luitenant-Kolonel Christiaan Lechleitner, aan zijne wonden overleden, Majoor De

Gallièris.

37) Ritmeesters Kreitzig, Mascheck, Van Pallandt tot Eerde, Luitenant Stratenus.

38) Luitenant-Kolonel Johan Christiaan Renno, ritmeester C. J. Krayenhoff, Luitenants

Van Zuilekom, Schmit, Van Aldewerelt, Haak, Daay, Muyser.

39) Ritmeester Duchatel.

40) Majoors De Villers, De Chasteler, ritmeester Houbache, Luitenants Gerard, Brillet,

De Villers, Dufosse.

41) Luitenant-Kolonel De Merckx, ritmeester Van Remoortere.

42) Ritmeesters Frederik Maurits van Heiden, Willem Lodewijk van Wijnbergen,

Luitenant Willem Adrianus Verhellouw.

43) Majoor Frederik Joachim de Jacoby, Luitenants Nicolaas Zwanebeek Pauw, Jo

hannes Joseph Deebets, Jacob Rendorp, Frederik Christiaan Hendrik baron van Uten

hove, Willem Wolf.

44) Luitenant Sprengers van den trein.

Zie bladz. 510.

B IJ L A G E W.

De brief van Van den Herreweghe waarvan een afdruk volgt moet

zeer vroeg in den morgen van den 27sten geschreven zijn. Volgens

het rapport aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Frederik der Nederlanden

Admiraal en Kolonel-Generaal der zee- en landmacht wegens het voorgevallene

te Antwerpen sedert den 24sten October 1830 van den Kolonel directeur
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der fortificatiën Van der Wijck geplaatst in de Staatscourant van 4 No

vember 1830, was het 's morgens ten zeven uur toen de commissie van

notabelen zich bij Chassé aanmeldde, vergezeld van een inwoner der

stad die op zich had genomen den brief aan den Generaal ter hand

te stellen:

» Général!

Vous voyez que la force des circonstances a obligé le peuple de se

déclarer s'il voulait sauver son honneur vis-a-vis les provinces méridio

nales de la Belgique, cette ville ou vous avez résidé si longtems, ou

vous êtes estimé et dont vous avez pu apprécier l'excellent esprit, vous

demande avec instance d'épargner le sang qui coule de part et d'autre,

et soyez persuadé que la Hollande ainsi que nous en aura de l'obligation;

donnez ordre aux troupes Hollandaises de rentrer dans la citadelle et

que la ville soit occupée par nous, et une députation se rendra de suite

à la Haye afin d'obtenir de Sa Majesté l'évacuation de cette forteresse

et en attendant cette réponse, nous vous proposons une suspension.

Le Délégué du Gouvernement Provisoire

F. VAN DEN HERREWEGHE.”

» A Monsieur le Général

Commandant de la forteresse

à Anvers

Anvers le 27 Octobre 1830.”

Zie bladz. 512.

B IJ L A G E VI.

Het document waarvan een afdruk volgt bevindt zich in het Archief

van het Departement van Oorlog te 's Gravenhage. Het draagt in zijn

schrift de blijken van de verwarring, waarin het geschreven is. Tot

gemak van den lezer zijn bij het overschrijven de verwaarloosde lees

teekens aangebracht.

» La séparation de la Belgique et de la Hollande est une proposition

faite par le Roi d'Hollande seulement; dans ce moment la citadelle

représente la puissance ennemie. Les droits politiques de chacun sont

donc incontestables; ils sont basés sur des intérêts reciproques.

Il n'est pas moins vrai que le droit des vainqueurs doit-être respecté.
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Ce fait est de tous les tems et surtout dans cette circonstance dans

la-quelle la nation Belge vient de reconquérir son indépendance,

Ses citoyens armés ont partout satisfait à la foi des traités, ils sont

entrés de vive force dans les murs d'Anvers avec cette garantie. Cette

armée de citoyens Belges pourrait réclamer contre la non-execution de

la capitulation de Charleroi et de Lierre, par la quelle il étoit stipulé

que la Garnison dont la sortie etoit accordée pour rentrer dans leurs

foyers, ont repris les armes et sont en ce moment armés contre nous

dans l'arsenal, Rue du Couvent. 1) Des citoyens soldats stipulants pour

la patrie ne peuvent abuser (sic) de tous les droits que leur donnent

(sic) la Victoire. L'armée Belge constamment victorieuse, entrée dans

Anvers secondée par les braves habitans qui les secondêrent proposent

les conditions suivantes:

19. l'évacuation de la citadelle et de l'arsenal de la Rue du Couvent

par les troupes hollandaises qui occupent l'un et l'autre lieu;

29. tout le matériel existant dans la citadelle, arsenal et autres en

droits de la ville doivent rester en leurs lieux et places ce n'est qu'une

faible compensation de tout ce qui déjà a été enlevé; 2)

3°. les navires de guerre qui se trouvent en rade devant la ville

sont aussi incontestablement une propriété nationale;

4°. les officiers conserveront leurs épées, mais les soldats laisseront

leurs armes sur le glacis de la citadelle, et les troupes hollandaises ne

pourront sortir que par cent hommes à la fois, et par la porte de Se

cours ou mieux encore ils pourront s'embarquer sur des navires au

nom du Gouvernement provisoire dans l'espace de deux jours à dater

du jour de l'acception de la présente stipulation;

1) Deze gebrekkige zin laat in 't midden wat er bij die capitulatiën gestipuleerd was.

In die van Charleroi (zie bl. 491, aant. 2) is alles wat er omtrent het Hollandsch ge

deelte van het garnizoen bedongen is vervat in Art. 4, hetwelk dus luidt: ,,Les sous

officiers et soldats Hollandais déposeront successivement leurs armes dans l'arsenal, après

quoi ils seront dirigés par voies d'étappes au moyen d'escorte suffisante, pour assurer

leur libre rétour dans leurs foyers, et seront sensés sortis avec tous les honneurs de

la guerre comme s'ils avaient conservé leurs armes. Les sous-officlers conserveront les

sabres.” En in Art. 5: ,,Messieurs les Officiers pourront immédiatement après la signa

ture de la présente capitulation retourner dans leurs foyers ou retarder de quelques

jours leur départ, si quelque circonstance leur ſesait désirer ce retard: ils recevront les

suretés qui seront jugées nécessaires pour garantir la liberté de leur retour, et seront

renvoyés d'après les reglements et tarifs en vigeur dans l'armée, dont le payement sera

effectué par le Gouvernement provisoire.” Te Lier heeft het getrouw gebleven gedeelte

van het garnizoen de Belgische Kolonel De Lens met eenige officieren en weinige man

schappen, de stad eenvoudig ontruimd, zonder dat er eenige voorwaarde aan hun af

tocht is verbonden gewoest.

2) Dit doelt op eene groote hoeveelheid metalen geschut, geweren en ander oorlogs

gereedschap, even te voren door den Luitenant-Kolonel Directeur der Artillerie Riesz

naar Holland afgescheept.
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5". les présentes propositions devront être acceptées à quatre heures

de l'après midi ou seront considerées comme non avenues.

Fait au quartier général à Anvers le 27 8"re: 1830 à midi ont signé

avec nous les chefs 1) commandant la force nationale et le délégué du

gouvernement provisoire.

Approuvé les ratures au nombre de douze.

Le délégué du Gouv'. Le Général Commandant

F. VAN DEN HERREWEGHE. Lieut. Colonel MELLINET.

NIELLON.

Messieurs KEssELs l'un des Commandants de l'artillerie et

M" vaN DEN HERREWEGHE sont envoyés pour remettre les présentes.

MELLINET.

NIELLON.

Zie bladz. 512.

B IJ LA G E VII.

Anvers 27 Oct. 1830.

Messi e u r s !

Je suis extrèmement surpris qu'après avoir accepté, d'après la pro

position d'un délégué du gouvernement provisoire, un trève, jusqu'à

ce que Sa Majesté notre auguste Souverain aurait decidé si les troupes

devront abandonner la citadelle oui ou non, de recevoir une sommation

de la rendre et de me decider à cet égard avant les quatre heures de

l'après midi. J'avais accepté la première capitulation seulement pour

arréter l'effusion du sang, et cela sur la sollicitation des députés de

la Regence de la ville d'Anvers, ainsi que pour éviter aux habitans

parmi lesquels j'ai vécu pendant plusieurs années, des désastres terri

bles et incalculables. - -

J'ai dú croire, Messieurs, que cette capitulation aurait été religieu

sement observée de votre côté; c'est avec douleur que je vois que je

1) In plaats van les Chefs was eerst geschreven Général. Boven de volgende woor

den et le délégué heeft een onleesbaar geworden woord gestaan, dat weder doorgehaald

is. Het schijnt dat terwijl deze alinea gedicteerd werd, er eenige woordenwisseling heeft

plaats gehad over de personen die het stuk zouden onderteekenen.

41
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me suis trompé et que vous avez pu prendre sur vous de l'enfreindre

contre toutes les lois de la guerre. Je vous rends responsables, Mes

sieurs, de ce manque de foi, conduite odieuse qui sera jugé comme

tel par l'Europe entière, et dont je donnerai connaissance à notre au

guste Souverain.

Je vous déclare enfin, Messieurs, que je n'accepte point les conditions

humiliantes que vous avez osé me faire, et que je tâcherai de défendre

jusqu' à la dernière extrémité la forteresse, dont le commandement m'a

été confié, et que je n'accepterai jamais des conditions qui souilleraient

mon honneur, qui à été jusqu'ici sans la moindre tache.

Le Lieutenant-Général, Commandant

A de la forteresse d'Anvers

Messieurs le Délégué et Com- Baron CHASSÉ.

mandants Militaires -

du gouvernement provisoire

de la Belgique.

à Anvers.



BIJWOEGSELEN EN VERBETERINGEN.

EERSTE DEEL.

Bl. 5 reg. 2 v, b. staat: Kanifaten, lees: Kaninefaten.

– 19 reg. 21 v. b. moet achter » uitstrekten” een punt staan.

– 25 reg. 2 v. b. Beijma's lees: Beyma's. – Ook meermalen ver

der in dit werk, hetzij eens voor al gezegd, is de y niet in haar

recht hersteld tegenover de ij. De lezer zal Aijlva vinden en De Heijde

en Maij en Schuijlenburch en eenige andere namen, waarin de ij plaats

had moeten maken voor de y.

– 40 staat voor de noot: 2), moet zijn : 1).

– 43 reg. 6 v. o. staat: Floris van Kijfhoek - moordenaar -

van Albrecht Beiling.” De geschiedenis van Beiling is, nadat dit

gedrukt stond, een onderwerp van critisch onderzoek geworden. Prof.

R. Fruin had het verschil doen opmerken tusschen het gebeurde met

Beiling zooals de kronieken het voorstellen, en de legende van latere

geschiedschrijvers en dichters. Bij het doen van onderzoekingen over

dit verschil in het Rijks-archief kwam Mr. J. K. J. de Jonge tot twij

feling aan de waarheid van het geheele verhaal van het levend begraven.

Het daarop gevolgd nader onderzoek van Prof. R. Fruin heeft dezen

geschiedvorscher tot de uitspraak geleid, dat Beiling werkelijk levend

begraven is, dat er nog iets raadselachtigs ligt in de berichten van

hetgeen aanleiding heeft gegeven tot dezen moord, maar dat op Floris

van Kijfhoek de verdenking rust van tot de hoofdbewerkers behoord

te hebben. De gronden van het debat zijn te lezen in de Nieuwe Reeks

der Bijdragen voor de Vaderlandsche Geschiedenis van Mr. Is. An. en

P. Nijhoff, later Prof Dr. R. Fruin, D. VI, VII en VIII.
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Bl. 95 en 125. Herman de Ruyter, zijn handeling met Bombergen

en zijn dood, zijn later het onderwerp geworden van een afzonderlijk

geschrift » Herman de Ruyter, naar uitgegeven en onuitgegeven authen

tieke documenten, door Dr. J. G. R. Acquoy ('s Hertogenb. 1870).”

Daarin is te vinden de commissie, instructie en open brief door Prins

Willem van Oranje aan de Ruyter afgegeven om zich meester te maken

van Loevestein, gedagteekend uit Dillenburg 25 Nov. 1570.

– 116 reg. 17 v. b. staat : onstoken, lees : ontstoken.

– 151 reg. 13 v. b. moet achter » namelijk” een komma staan.

– 165 wordt het getal schansen rondom Leiden op 60 begroot.

Dr. J. van Vloten in noot 1) aangehaald, heeft aangewezen dat er

slechts 22 geweest zijn en de Heer Stieltjes heeft dit bevestigd, blij

kens het Verslag der bijeenkomst van de Vereeniging tot beoefening

der Krijgswetenschap van 23 Febr. 1871, bij welk verslag een plan

is gevoegd van de belegering van Leiden en een kaart van Holland zoo

als het was in dien tijd.

– 179 reg. 8 v. b. staat : Baldes, lees: Valdes,

- 192 staat voor de tweede noot 3), moet zijn : 2); en in reg.

1 staat: Engelsehman, lees: Engelschman.

– 262 noot 2) regel 2 staat: boven bl., lees : boven bl. 260.

– 278 noot 2) reg. 1 v. o.. » van het bestaan van dit boek (Vere's

Commentaries) is Motley onkundig gebleven.” – Wel geeft Motley bij

de opgaaf der bronnen waaruit hij geput heeft een aanteekening over

Vere's geschrift la bataille de Nieupoort, doch daarmede wordt bedoeld

de door Bor in 't licht gegeven Fransche vertaling van Vere's discourse

over den slag bij Nieuwpoort. Door de lezing van dit verhaal alleen is

Motley gekomen tot een juist oordeel over de waarde van Vere's be

richten: hij noemt dat werk een partijschrift, hetwelk den stempel

draagt van onverbloemde vijandschap tegen de Nassaus en de Hollan

ders en van gekwetst gevoel van eigenwaarde. Geen volkstrots van

Engelsche schrijvers heeft den genialen Americaan kunnen beletten van

aan Maurits de eer te geven die hem toekomt.

– 304 reg. 8 staat: Jakob van Loon, lees: Johan van Loon.

– 313 reg. 5 v. o. staat: getoond hebben, lees: getoond te hebben.

– 314 reg. 12 v. b. staat: opverrichter, lees: onverrichter.

– 326 noot 2) staat : Aitsema, lees en waar de naam verder

mocht voorkomen: Aitzema. e

- 328 reg. 4 v. o.. » Gedenkschriften – door Frederik Hendrik wel

niet zelven te boek gesteld, maar – door hem nagezien en ontdaan

van de lofspraken welke zijn schrijver daarin had gelascht.” – Nadat
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dit, met de daarbij behoorende noot 3) gedrukt was, is de vraag, wie

de schrijver geweest is der Mémoires de Fréderic Henri, behandeld door

den oordeelkundigen navorscher onzer geschiedenis D. Veegens in de

Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, van de Nij

hoffs nieuwe reeks van Prof. R. Fruin D. VII, 3de stuk 1872. De

schrijver toont aan uit de, in 's Konings huis-archief berustende, ver

zameling brieven van Huygens aan de Prinses Amalia, dat Huygens,

dien sommigen voor den opsteller of medewerker van het gedenkschrift

van Frederik Hendrik gehouden hebben, noch schrijver, noch mede

werker kan geweest zijn van het handschrift, waarvan door klerken

of secretarissen de twee afschriften vervaardigd zijn, het eene naar 't

welk Beausobre in 1733 de Mémoires de Fréderic Henri heeft uitgege

ven, het andere gelijkluidend bewaard in 's Konings huis-archief te

's Gravenhage. Ook Veegens achtte het waarschijnlijk, dat Frederik

Hendrik niet zelf de opsteller was geweest, maar het werk van een

ander door den Prins was nagezien. Dit betoog van Weegens is ook

voor de beoefenaars onzer krijgsgeschiedenis lezenswaardig. Met de

brieven van Huygens vóór zich – eenige honderden over de jaren

1633-1645, deelt hij daaruit bijzonderheden mede door Huygens,

die den Prins op alle veldtochten overal ter zijde was, aan Prinses

Amalia beschreven. Het medegedeelde betreft den veldtocht van

1635, het sneuvelen van Hendrik Casimir in Staats-Vlaanderen en

de verovering van Sas van Gend, gebeurtenissen in ons werk slechts

vluchtig aangestipt, bl. 375, 377 en 378. Huygens brengt in zijne

brieven aan de krijgs- en staatkundige verdiensten van Hendrik Casi

mir een hulde die sterk afsteekt bij de wijze waarop van dien Frieschen

stadhouder gewaagd wordt in de Mémoires. Er wordt voorts door

Huygens een heldhaftig bedrijf verhaald van het innemen van een fort

door het overzwemmen van de Leye ter vermeestering van Sas van

Gend, waarbij zich onderscheiden hebben een Boetzelaar, een d'Aumale,

een Grovestins en De Buat. Nog na deze studie van Veegens, is het

onderzoek der vraag wie de schrijver geweest is van het oorspronkelijk

opstel der Mémoires de Fréderic Henri, een stap verder gekomen. In

Mei 1872 is in de bibliotheek der Koninklijke Academie van Weten

schappen te Amsterdam door twee harer leden, den ondervoorzitter

Prof. W. Moll, en den Secretaris Prof. J. C. G. Boot, een tiental folio

deelen met handschriften van Huygens teruggevonden. Uit dezen letter

schat heeft Prof. Theod. Jorissen tien opstellen in 't licht gegeven onder

den titel van Mémoires de Constantin Huygens (La Haye 1872). Daaronder

is een Fransche voorrede door Huygens in 't jaar 1649 geschreven,
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waaruit blijkt dat Frederik Hendrik werkelijk een verhaal van zijne

krijgsverrichtingen eigenhandig geschreven heeft en dat de voorrede van

Huygens bestemd was voor een pracht-uitgave van 's Prinsen werk,

welke uitgave na voor de pers gereed te zijn gemaakt, geen voortgang

gehad heeft. De meening derhalve dat Frederik Hendrik in eens anders

handschrift woorden tot zijn lof zou hebben doorgehaald, is nu bevonden

ongegrond te zijn. Het blijkt voorts uit de mededeeling van Prof Joris

sen (in zijne introductie pag. 32 en volgg.) dat Huygens in overleg met

de vorstin-weduwe Amalia, die in 't bezit van 's Prinsen handschrift

was, eenige veranderingen heeft aangebracht noodzakelijk geoordeeld om

redenen van staat of persoonlijke consideratiën. Daar het oorspronkelijk

schrift van den Prins tot hiertoe niet is teruggevonden, heeft de cri

tiek haar laatste woord nog niet gesproken. De Préface van Huygens

is door Jorissen meegedeeld pag. 65 en volgg. Men vindt daarin een

met warm gevoel geschilderde voorstelling van 's Prinsen veldheerstalent

en zijne » soings ponctuels” bij het voorbereiden zijner veldtochten, bij

de bewegingen zijner troepen, en bij de belegeringen van dien grooten

Poliorceet – gelijk Huygens hem noemt (ce grand Poliorcète).

Bl. 329 reg. 4 van de noot staat: aver, lees: avec.

– 340 noot 3) reg. 9 staat: Hermanns, lees: Hermans.

– 360 reg. 2 v. b. wordt gewezen op het voorbeeld van Pieter

van den Broek voor Jacatra : het sedert verschenen Vierde deel van

De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië door Mr. J. K. J.

de Jonge, heeft een ander licht over dezen Van den Broek doen op

gaan. Zie aldaar de voorrede bl. CV.

– 372 reg. 1 v. b. staat: Straaten, lees: Straelen.

– 376 reg. 1 v. o. Een poging om den Prins te bewegen de be

legering van Breda te staken, deed de Kardinaal-Infant door naar de

Maas te trekken. Hij heroverde den 25sten Augustus 1637 Venlo dat

zich zonder slag of stoot overgaf, en Roermond na een flauwe verde

diging onder den Majoor Carpentier, 9 dagen later. De verdediging van

Roermond is het onderwerp van Narratio de obsidione et erpugnatione

Ruremondae 1637 Medegedeeld door J. B. Sivré, Archivaris te Roermond.

– 379 noot 1) reg. 1 moet » Bl. 399” wegvallen.

– 380 noot 2) moet wegvallen, zijnde de inhoud reeds begrepen in

noot 3) bl. 331.

– 380 noot 3) reg. 1 moeten de woorden » in denjare 1651” weg

vallen, en reg. 3 achter » toen hij” worden ingevoegd: den 31sten Juli

1642. Reg. 2 v. o. staat: Braunsfeld, lees: Braunfels.
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Bl. 10 reg. 1. De heer Leupe 1ste Luit. in het korps mariniers heeft een

episode uit dezen oorlog herdacht in Milit. Spect. 2de serie D. II. no. 7

(Jan. 1850). De Ruyter met de vloot voor Koppenhage gekomen, terwijl de

stad van de landzijde door de Zweden was ingesloten, had daar 1100

man landtroepen doen ontschepen, die de werken aan de Oosterpoort

bezet hielden, toen in den nacht van den 21sten Februari de Zweden

een algemeenen storm beproefden. De Zweden met stormladders, ijsbrug

gen en andere toestellen aanstormende, werden door de Hollanders afge

slagen en lieten op dat punt van hun aanval 28 gesneuvelden achter, waar

onder een Generaal en andere hoofdofficieren benevens gekwetsten en

krijgsgevangenen. Bij Aitzema en in het 10de deel van de Hollandsche

Mercurius, is van dit feit waarbij de Hollanders » zich dapper ende cou

ragieus hebben betoont,” reeds gewag gemaakt, doch de heer Leupe deelt

uit het stedelijk archief te Medenblik den brief mede van den Kolonel

E. Puchler die de troepen kommandeerde, waarin hij aan de Staten van

Holland bericht geeft van het gebeurde.

Blz. 11, noot 1, regel 3 v. o. staat: Schimmelpenningh, lees: Schim

melpenningk.

- 14, regel 13 v. b. staat: 22ste, lees: 22sten.

- 21, regel 12 v. b. staat: Huyghens, lees: Huygens.

- 22, regel 2 v. b. en 2 v. o. staat: Monsquetaires, lees: Mous

quetaires.

- 32, regel 4 v. o. Zie bijzonderheden omtrent de leefwijze, het

uiteinde en de begraafplaats van Paulus Wirtz of Würz, Zeitschrift des

Vereins für Hambürgische Geschichte II. Th. 3e Heft, blz. 479, 480.

- 38, regel 12 v. o.. moet voor » zoo” een punt staan.

– 43, regel 4 en 5 v. o. staat van Luxemburg, lees: de Luxem

bourg.

– 56, noot 1 regel 3 v. b. staat: Hollandsehe, lees: Hollandsche.

– 58, noot 2 en op meer plaatsen staat bajonnet, lees: bajonet.

– 70, regel 20 v. b. staat: bortwering, lees: borstwering.

– 71, regel 18 v. b. staat: Prinsemarsch, lees: Prinsenmarsch.

– 76, noot 1 regel 1 v. b. staat: verkeerdeiijk, lees: verkeerdelijk.

– 97, regel 12 v. b. Toen in 1870 dit gedeelte der herziene uit

y
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gaaf van ons werk in 't licht verscheen in de 19de aflevering, is te

Halle uitgegeven H. Peter, Der Krieg des Grossen Kurfürsten gegen

Frankreich (1672-1675) waarin de verrichtingen van den Grooten Keur

vorst Frederik Wilhelm van Brandenburg in dezen oorlog, uit een schat

van historische bescheiden zijn te boek gesteld.

Blz. 144. Voor de derde noot staat verkeerd 1) moet zijn: 3).

In regel 1 van die noot te voegen, achter »bl. 125”: en 129.

- 150, noot 2 worden aangehaald »bl. 128 en 146” moet zijn

bl. 111 en 126. -

– 153, onderste regel staat: Piétton, lees: Piéton.

– 156, regel 20 v. b. staat: voltooing, lees: voltooiing.

– 166, regel 5 v. b. staat: nederlagen een, lees: nederlaag en een.

– 169, » de veldtocht van 1677.” – Dr. P. L. Muller heeft in de

Bijdragen tot de Vaderlandsche Geschiedenis D. VIII, 2de st, uit het

Waldecksch archief te Arolsen een briefwisseling medegedeeld tusschen

den Raadpensionaris Gaspar Fagel en den Veldmaarschalk Vorst van

Waldeck, betrekkelijk drie voorvallen in de geschiedenis van 1677: een

geschil met den Bisschop van Munster over de kwartieren zijner troepen,

een twist tusschen Gecommitteerde Raden en den kommandant der Garde

van den Prins over het geven van het wachtwoord, en het beproefd

ontzet van St. Ghislain. – Onder het verzamelen dezer bijvoegselen

en verbeteringen ziet het licht een werk van onzen evengenoemden

landgenoot Dr. P. L. Muller: Wilhelm von Oraniën und Georg Friedrich

von Waldeck, ein Beitrag zur Geschichte des Kampfes um das Europäi

sche Gleichgewicht. (Haag 1873). Dit werk is bestemd om de diensten

in 't licht te stellen door Georg Frederik van Waldeck, als vertrouwd

vriend en medewerker van Willem III, aan Nederland en Duitschland

bewezen in den strijd tegen de veroverings-politiek van Lodewijk XIV.

Hiertoe stonden den schrijver ten dienste brieven tusschen Willem III

en Waldeck gewisseld, met andere documenten berustende in het Vor

stelijk Archief te Arolsen. Vooraf gaat een verhaal van de levens

lotgevallen van dezen Vorst van Waldeck, voordat hij den 17den Sept.

1672 in handen van Willem III, in diens hoofdkwartier te Bodegraven,

den eed aflegde als Veldmaarschalk in Nederlandsche dienst.

– 184, de noot welke achter 2) volgt moet achter 3) en die welke

achter 3) volgt, achter 2) gelezen worden.

– 189, reg. 5 v. o. staat scher, lees: scherp.

- 191, reg. 5 v. b. staat: houdcen, lees: houden.

– » reg, 9 en 16 v. b. en elders staat: Weijbnum, lees: Weyb

num. Hij heette Johan Theobald de Weybnum baron de Brethof. Zijn
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dood wordt vermeld bladz. 204 noot 1). De daar genoemde rentmeester

Schuilenburg zal wel Adr. van Schuylenburg geweest zijn, die een lijk

rede op zijn patroon heeft uitgegeven met een titelplaat van Romeyn

de Hooghe.

Blz. 195, in noot 7, laatste regel, staat: bl. 432, lees: 43, noot 2.

– 204, noot 2, laatste regel, staat: bl. 581, lees: bl. 58, noot 1.

– 206, regel 3 v. o. achter » heeft” moet het sluitteeken der aan

haling uit Macaulay staan.

b noot 3 regel 1 staat: soldaten, lees: gesneuvelden.

– 214, regelt 2 en 16 v. b. staat: Ditmer, lees: Ditmar.

– 216, regel 10 v. o. staat: Mégrigny, lees: Mérigny.

– 220, regel 6 v. b. staat: Dedem, lees: Van Dedem.

– 238, reg. 7 v. o. staat: reede, lees: reeds.

– 244, reg. 13 v. b. staat: Yssel, lees: IJsel.

– 245, noot 1 en elders, staat: Seijdel, lees: Seydel.

aldaar staat: Qnincy, lees: Quincy.

– 253, regels 2 en 7 v. b. staat: Schuijlenburch, lees: Schuylenburch

- b » 2 en 7 v. b. staat: Muijsbroek, lees: Muysbroek.

– 254, noot, regel 7, staat: Huij, lees: Huy.

– 256, in de noot, regel 2 v. o. moet dus gelezen worden: Sype

steyn, geeft in het Leven van Coehoorn uit het verhaal van Hop de vol

gende cijfers: van de 13 bataljons infanterie gesn. 38 off. en serg. ,

517 mansch.; gekw. 118 off. en serg. 754 mansch.; vermist 18 off en

serg. , 616 mansch. Van de 26 escadrons (en wat er volgt in de

noot blz. 257).

– 257 reg. 11 v. o. Baron van Friesheim wordt ook wel Freisheim

genoemd, zie Groen van Prinsterer Archives de la m. d'or. 2me Ser

Avant-propos p. 37.

– 264, regel 17 v. b. staat: Stolhoven, lees: Stollhofen.

– 268, noot 2 staat: Gallowaij, lees: Galloway. - Achter dien

naam is een haakje ( weggevallen.

– 270, noot 1 regel 4 v. o. staat: gebeurtenie, lees: gebeurtenis.

– 277, noot 3 regel 3 v. b. staat: ia, lees: in.

– – noot 5, den laatsten regel op blz. 278, staat: den 30, lees:

den 30sten.

- – 281, bij noot 2 te voegen, vergelijk blz. 262 hiervoor.

– 284, regel 15 v. b. staat: 1736, lees: 1706.

- 286, noot 1 eerste regel, staat: compaigns, lees; campaigns.

- 296, regel 13 v. o. staat: vooringenomenhid, lees: vooringeno

menheid,
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Blz. 300. Het plan van den slag bij Ramelies is voor dit werk met

zorg opgemaakt. Beoefenaars der krijgsgeschiedenis die zich met een

bijzondere studie van dien slag willen bezighouden, zullen wel doen

daarmede te vergelijken het plan in de Atlas de la guerre de la succes

sion d' Espagne, behoorende bij het werk van Pelet. Dat plan is in 1844

op verzoek van het Fransche gouvernement door tusschenkomst van

het Belgische op nieuw ontworpen, naar nieuwe opmetingen. Enkele

terrein-bijzonderheden verschillen; bij Pelet is de afstand tusschen Geest

Gérompont en Offus kleiner en ligt Offus veel dichter bij het takje

van de Kleine-Geete, dat ruisseau d'Offus heet. Foulz heet Folx-les-Caves,

en de loop van sommige beken verschilt hier en daar een weinig met

dien op onze kaart.

– 306, » 13 v. b. staat: Herffingen, lees: Herfflingen.

– 307, regel 13 v. b. is vóór »het” het woord » achter” uitgevallen.

– 316, » 9 v. b. staat: monitiewagens, lees: munitiewagens.

– 319, » 18 v. b. staat: herrinnering, lees: herinnering.

– 323, » 8 v. o. staat een komma in plaats van een punt.

- » 6 v. s. staat: gallerij, lees: galerij.

– 324 » 3 v. b. staat: haddden, lees: hadden.

- 326, noot 1 regel 1 staat: Brigadiers, lees: grenadiers.

– » regel 3 staat: orde, lees: order.

– 342, ,, 8 v. o. staat; » Tilly die in plaats van Ouwerkerk

tot Veldmaarschalk van het Nederlandsche leger was bevorderd,” lees:

» Tilly wien het opperbevel over het Nederlandsche leger was opgedra

gen.” – Jhr. J. W. van Sijpesteyn omtrent de benoeming van Tilly

tot Veldmaarschalk een onderzoek hebbende ingesteld voor zijne opgaaf

der Veldmaarschalken die sedert het afzweren der Spaansche heer

schappij bij het Nederlandsche leger zijn geplaatst geworden, is tot de

ontdekking gekomen dat die benoeming niet heeft plaats gehad. De lijst

der Veldmaarschalken van dien onvermoeiden navorscher onzer militaire

geschiedenis, is opgenomen in den Militairen Spectator jaarg. 1848-49

bl. 440 en 485 en daarin komt de naam van Tilly niet voor, maar de

volgende aanteekening:

» Na het overlijden van den Graaf van Nassau-Ouwerkerk, 1708, is

er geen Veldmaarschalk in zijne plaats aangesteld. De Graaf van Tilly,

die sedert dat overlijden tot 1713 het Nederlandsche leger en chef

kommandeerde, verzocht aan de Staten-Generaal de aanstelling tot

Veldmaarschalk, hetgeen niet werd toegestaan, blijkens de Res. Staten

Generaal, 2 Nov. 1713. Tilly verzocht daarop in het volgende jaar eene

benoeming van Generaal en chef van de troepen van den Staat, welk
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verzoek eerst door de meeste provinciën ondersteund werd, doch na een

daarop uitgebracht rapport van de Gedeputeerden van Friesland en

Stad en Lande, bij resolutie van den 21sten Augustus 1714, insgelijks

werd afgewezen.”

Blz. 348, ,, 14 v. o. staat: grootte, lees: groote.

– 350, noot, regel 1 staat W. A. lees: Ulbe A.

– 368, noot 1 regel 4, staat: vertronwen stelden. Maar, lees: ver

trouwen stelden, maar.

- 370, noot 1 regel 3, staat: Landsberg. . . hadden, lees: Lands

berg's. . . had. -

- ,, ,, 3 ., 2 v. b. tusschen Ortgies en Cluvert is de

komma weggevallen.

- 371, regel 6 v. b. staat: Sluizen, lees: sluizen.

- 371, voor noot 2 staat verkeerdelijk. 1.

- » noot 2 regel 1 staat vaartuigen, lees: voertuigen.

- 375, regel 6 v. o.. vóór talrijke, een komma te plaatsen.

– 390, reg. 1 en 6 v. b. Een Journaal van T. M. Juynbol wegens

het belegeren van Marchiennes en Quesnoy in 1712 en 1713 is opge

nomen in de Algemeene Kunst- en Letterbode van 7 Maart 1845 no. 10.

– 394, reg. 2 v. o. staat: Seijdlitz, lees: Seydlitz.

– 410, reg. 2 v. o. De titel van Waldeck was: Generaal-en-chef

over de troepen van den Staat in de Nederlanden gedestineerd tot secours

der Koninginne van Hongarije en Boheeme, die van Cumberland:

Commandant honorair en titulair van de gansche geconfoedereerde Armée

in de Nederlanden; die van Königsegg : Commandant-en-chef ad latus.

– 412, reg. 9 v. b. staat; Campbel, lees: Campbell.

– 414, noot 1 in den aanvang aldus te lezen: In de Mém. sur les

camp. des Pays-Bas, p. 55, vindt men, dat den Kolonel Appius te Gro

ningen door zijne vrouw het huis ontzegd werd en hij met moeite aan

de woede des volks ontkwam. Dit ontzeggen van het huis door zijne

vrouw is echter niet waarschijnlijk. Wel is te Amsterdam, bij Appius' door

reize naar Groningen, het volk samengerot en heeft hij gevaar geloopen het

slachtoffer te worden van de woede der menigte. Maar zijne vrouw Geer

truida Brunsvelt heeft den 27sten December 1745 een verzoekschrift aan

geboden om voor haren man een Memorie van Suggestie te mogen indienen.

De geheele zaak is uitvoerig verhaald in de Nederlandsche Jaarboeken van

October 1748. Appius werd, met den Majoor Sikkinga – verder zooals

in de noot.

- 418, reg. 13 v. o. In het verhaal der bresverdediging van het

hoornwerk voor Doornik in den nacht van den 16den Mei 1745 had de
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naam van Louis de Malleprade wel een plaats verdiend. Onder de pa

pieren der familie Batenburg, berustende bij den oud-artillerie-officier

baron van Verschuer (zie III bl. 559 in de noot) bevindt zich een

getuigschrift door Generaal Van Dorth te 's Gravenhage geteekend den

12den Juli 1745. Daarin wordt verklaard dat Malleprade Kapitein-Lui

tenant in het regiment van Vilattes in den avond van den 16den tot

het piket op den hoofdwal gekommandeerd, toen de vijand op het

hoornwerk kwam aanstormen, zich vrijwillig heeft aangeboden om tot

ondersteuning daarheen te trekken. Beladen met hand-granaten onder

de poort des Sept-Fontaines doorgetrokken en op de brug gekomen

zijnde, werd Malleprade door een stuk van een bom op de borst ge

troffen en op den grond geworpen. Desniettemin trok hij naar de bres,

verdedigde die allerdapperst met de zijnen, die een vijandelijk officier

in de bres zelve gevangen namen. Toen de storm was afgeslagen, bood

hij zich tot verdere dienst aan, bracht vervolgens, nadat hij daarveor

bedankt was, zijn volk in goede orde terug, en na het op de gewone

wijze te hebben afgedankt, deed hij eerst toen zijne wonde verbinden,

in weerwil van welke hij zijne dienst heeft waargenomen tot aan het

einde van het beleg.

– 424, reg. 3 v. o. Het gebeurde met het briefje door Waldeck aan Van

der Duyn geschreven, verhaalt Waldeck zelf aldus: Op den 18den werd

in een krijgsraad bij Waldeck te Antwerpen gehouden, besloten tot eene

onderneming tegen Leuven. En dan vervolgt hij: » Me confiant sur la

constance et la capacité de Mr. le Lt. Genl. Van der Duyn et la

valeur de sa garnison, je renvoyai l'exécution de ce projet jusqu'après

l'arrivée de toutes les troupes Impériales et écrivit à ce Genl. par un

paisan auquel je promis de grosses recompenses s'il pouvoit entrer dans

Bruxelles, que j'espérois pouvoir être à lui le 20, attendant le secours

vers ce temps là, qui ne put arriver à cause des glaces. Le 19 je

regus en reponse par le même paisan un billet de Mr. le Genl. Van der

Duyn, dans lequel il me marquoit qu'il alloit arborer le drapeau blanc

ce même jour, mais qu'il feroit son possible de trainer la capitulation

en longueur, aussi longtems qu'il pourroit. Je communiquai cet avis à

Mrs. les Généraux, et fis les dispositions pour marcher le lendemain

selon cequ1 avoit été concerté.” Dien volgenden dag, den 20sten bracht

Waldeck zijn hoofdkwartier over naar Mechelen. Van de verwachte Kei

zerlijke troepen waren de drie eerste kolonnen toen te Westerloo geko

men, en dan vervolgt hij weder: »le 21 j'appris que la capitulation

avoit été signée. Elle me fut apportée par le major de mon 3me Regi

ment, duquel j'eus la satisfaction d'apprendre que toute la garnison à
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1'exemple de leur Géneral avoit témoigné toute la valeur et la bonne

volonté possible et que cette ville, qui n'étoit pas place de guerre, ne

s'étoit rendue qu'après avoir eu brêche à la capitale.”

Blz. 424, reg. 15 staat: op den 27sten, lees: op den 20sten.

– 425, aant. 1) reg. 7. Uit een Journal de la Campagne de Flandre

de l'an 1746, in handschrift voorhanden en door Waldeck gesteld, blijkt

ook niet dat hij aan Van der Duyn bevel zou gegeven hebben,

Brussel te ontruimen. Alleen leest men daarin te dier zake het vol

gende: » Lorsqu'il eut été convenu dans la conférence tenu à Anvers

le 16 Janvier dernier qu'au cas que l'Ennemi fit quelques mouvemens

pour nous venir attacquer, toutes les troupes qui avoient leurs quartiers

à Anvers, Malines, Louvain et environs devoient se poster derrière le canal,

aussi bien qu'une grande partie de la garnison de Bruxelles. Mr. le

Général Van der Duyn étant sortie le 29 avec huit battaillons le regi

ment de carabiniers avec celui de Nassau pour aller joindre les autres

troupes sur le canal selon le convenu, il envoya un officier pour recon

noitre si elles y étoient, lequel n'ayant trouvé personne, puisque les trou

pes Hanovriennes étoient marché droit à Anvers, il fit rentrer les troupes

dans la place. Cette manoeuvre exécutée auroit probablement sauvé cette

ville, puisque l'ennemi n'avoit autour de cette place, dont la circonfé

rence est fort étendue, que 25 hommes par compagnie de 25 batts. ce

qui avec la cavallerie ne formoit au plus qu'un corps de 25 à 30

mille hommes.” -

– 426, noot 1 regel 6, staat: karabiners, lees: karabiniers.

- 430, regel 4 v. o. staat: var, lees: von.

- 430, reg. 4 v. o. staat : de Oostenrijksche Graaf var Leiningen,

lees: de Oostenrijksche Graaf Emich Ludwig van Leiningen. - Hij

was Kolonel in Nederlandsche dienst, en dezelfde, wiens regiment blz.

431 aant. 1) voorkomt onder den naam van Limange d'Isembourg.

– 431, regel 12 v. b. staat: gevangenen, lees: gevangenis.

– » noot 1 staat: Graaf de Linange d'Isembourg, lees: Graaf

van Leiningen Isenburg.

– 433, noot 3). In de achttiende uitgave van Moréri's Grand Dic

tionaire Historique, in 1740 verschenen, is een afzonderlijk artikel d'Au

male opgenomen, waaruit blijkt dat de D'Aumales in Nederlandsche dienst

niet behoord hebben tot dat geslacht der Graven van dien naam, waar

van het graafschap in de 15de eeuw door het huwelijk eener erfdochter

in de bezittingen van het huis van Lotharingen overgegaan, in 1547 tot

Hertogdom is verheven. In 20 uitgaven die het werk, in 1674 uit de

handen van Moreri ter perse gegaan, gehad heeft tot 1759 – toen de
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Edition nouvelle et dernière verscheen, – heeft het zoovele veranderin

gen ondergaan, dat men het een telkens nieuwe stad genoemd heeft

naar een oud plan gebouwd. Zoo is de plaats aan de D'Aumales in

Nederlandsche dienst gegund door de bewerkers der editie van 1740,

hun weder ontnomen in die van 1759, waar alleen die uit het huis

van Lotharingen voorkomen. Uit het artikel over den tak der D'Auma

les in Nederland blijkt, dat de stamvader van dezen Guy de Neelle

geweest is, die in de 13de eeuw den titel van Graaf d'Aumale heeft

aangenomen, dien zijne nakomelingen behouden hebben. Van hem stamde

Daniel af die uit zijn huwelijk met Françoise de St. Pol 6 kinderen

heeft nagelaten, waaronder 3 dochters en voorts: Henri Comte d'Au

male Seigneur de Rieux, voor 's Hertogenbosch gesneuveld zonder kin

deren na te laten; Charles Kolonel in Nederlandsche dienst (waarschijnlijk

die in 't verhaal van Huygens voorkomt, zie hiervoor bl. 645, reg. 11 v. o.)

overleden in 1654; Philippe Nicolas Comte d'Aumale Marquis de Haucourt,

gehuwd met Anna van Cuyk-Mierop dochter van Joachim, Intendant

der-financiën van Holland. Uit dit huwelijk liet Philippe Nicolas bij

zijn dood (hij stierf in 1661 in Picardië) 5 zoons en 2 dochters na,

en hij zal dus de stamvader zijn der D'Aumales wier namen later hier

te lande voorkomen, waaronder Jacques en zijn zoon Charles Duko in 1746

bij Rocoux gesneuveld. Andere leden van dit geslacht, uitgestorven in de

mannelijke lijn, hebben zich hier te lande geen historischen naam verwor

ven. Volgens een mededeeling van den heer Bibliothecaris Campbell zijn

den 23sten April 1787 op de Groote Zaal in den Haag de boeken ver

kocht nagelaten door de douairière van Jacob Paulus Grave van Au

male.

- 433, noot 6 bij te voegen : Een gelijke getuigenis, als die van

Waldeck over de dapperheid door de Nederlandsche troepen betoond

in den slag bij Rocoux, behelst, ten aanzien van een bijzonder gedeelte,

een brief van Prins Willem IV, waarvan het orgineel berust bij de

familie Rengers. Deze brief geschreven uit Leeuwarden den 20sten Oc

tober 1746 aan Hans Willem Baron Rengers, » Majoor van Oranje-Vries

landt Cavallerij in 't geallieerde leeger,” is van den volgenden inhoud:

Hoog-Wel-Geboren Heer, Ik antwoord UHWGeb. in het Nederduits,

opdat alle de Officieren en Onder-Officieren en Gemeenen mijne brief mogen

verstaan, en Ghij zult haar uit mijne naam allen hebben te bedanken

voor haar betoonde bravoure en standvastigheid so onder de canonade,

als in het ageeren en retireeren bij de actie van den Elfden. Ik ben

ten uiterste gevoelig en voldaan dat zij te samen de oude roem en

goede naam en dapperheid, die mijn loffelijk lijfregiment Cavallerie altoos in
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vorige oorlogen gehad heeft, hebben opgehouden en bij vernieuwing gemeri

teert en verkregen. Ik zal zulks bij de avancementen die van mij dependeren

in alle trappen na mogelijkheid volgens verdiensten trachten te erken

nen. Ik zoude te kort doen aan UHWGeb. eigen getoonde bravoure,

praesentie en mannelijk gedrag, zoo ik deze sloot zonder dezelve daar

voor in het bijzonder en in tegenwoordigheid van de andere Officieren

mijne tevredenheid en voldoening te betuigen. Ik hoop dat de quetsuuren

van de brave Ritmeester Kempenaer geen zwarigheid hebben zullen, en

UHWGeb. Onderd. Dienaar

Pr. d'Orange et Nassau.”

Blz. 438, vóór de noot staat 2), moet zijn 1).

– 439, bij noot 1 te voegen,

De » Mémoires historiques, politiques et militaires, de m. le Cte de

Hordt, suédois, et lieutenant-général des armées prussiennes, rédigés par

m. Borrelly”, zijn uitgegeven in 2 deelen 8°, te Parijs in 1805.

In 1788 waren zij , insgelijks in 't Fransch, verschenen bij Samuël

Pitra.

– 440, reg. 11. Het hier medegedeelde omtrent de lofwaardige

wijze waarop de Kolonel Roeland van Kinschot zijne troepen den 10den

Juli 1747 uit het door de Franschen hevig beschoten Zandvliet behou

den heeft teruggevoerd naar Bergen op Zoom, wordt in alle deelen

bevestigd door de bescheiden, bij de familie van Kinschot berustende,

waaronder het rapport van den Kolonel Roeland. Daarvan gelijk van

eenige andere stukken, tot dit voorval betrekking hebbende, zijn den

Schrijver afschriften medegedeeld door Jonkheer G. L. F. van Kinschot,

Kapitein der infanterie. Het blijkt uit die stukken, dat de Kolonel den

8sten met 500 man van verschillende regimenten uit Zuid-Beveland te

scheep overgevoerd, met moeite over de slikken en schorren te Zand

vliet aangekomen is en het bevel aldaar heeft overgenomen van den

Luitenant-Kolonel Graaf von Seckendorff. Na alle mogelijke voorzorgen

tegen een overrompeling te hebben genomen, ontdekte men ten zeven

uur in den morgen van den 10den dat de vijand bijna van alle kan

ten in grooten getale aanrukte. Kinschot deed door de batterijen

op de bastions Oranje en Haaren terstond vuur geven. De Fransche

Kolonel De Lalli verscheen als parlementair en werd verre buiten de

werken tegengehouden, waarop Kinschot en Seckendorff tot hem gin

gen. Hij verklaarde met 3000 man de voorhoede uit te maken van een

Fransch leger van 40,000, dat Bergen-op-Zoom ging belegeren en

eischte dat Zandvliet zou worden overgegeven, er bij voegende, dat zoo

men genoodzaakt wierd storm te loopen, het garnizoen over de kling
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zou worden gejaagd. Het antwoord was zooals men verwachten kon en

toen begon het vuur van beide zijden. Gedekt door boerenhuizen en

korenvelden hadden de Franschen twee batterijen elk van twee twaalf

ponders, maar reeds om elf uur was daarvan eene door het vuur uit

het bastion Oranje gedemonteerd. Ook met 6 of 7 mortieren beant

woordde men uit Zandvliet het vuur van den vijand, en gebruikte

handmortieren, waarvan echter velen sprongen. De Franschen werkten

aan meer batterijen en brachten door hun bombardement veel schade

toe aan de huizen van Zandvliet, en tegen den avond ontdekte Kinschot

dat zijnc munitie ten einde liep. Hij had reeds in den loop van den

dag om kruit en kogels naar het fort Frederik Hendrik gezonden, maar

alleen kruit ontvangen. Ook wist hij dat de Franschen toebereidselen

maakten tot het doorsnijden van den Ossendrechtschen dijk, en vol

brachteu zij dit voornemen, dan zou hij afgesneden zijn, en de bevelen

niet kunnen volbrengen die hem gegeven waren om zoo de vijand met

een groote overmacht mocht aanvallen, den terugtocht aan te nemen.

Zoo begon hij, na overleg met zijne officieren, om half tien 's avonds

de retraite met zooveel beleid, dat hij niet alleen niet één man verloor,

behalve de twee die gedurende den dag te Zandvliet gesneuveld en twee

anderen die gekwetst waren, maar dat hij ook het hem toegezonden

buskruit weder terugbracht op het fort Frederik Hendrik, vanwaar hij

eerst met 100 man in twee schepen bij het einde van den nacht naar

Bergen-op-Zoom is gevaren, terwijl het overig gedeelte zijner troepen

in den avond van den lilden behouden aldaar is aangekomen.

Het is een van die kleine wapenfeiten die daarom vooral verdienen

verhaald te worden, omdat zij meer dan de grootere, waarbij bevelheb

bers van den hoogsten rang inzonderheid als handelende personen te

voorschijn treden, voor velen tot een spiegel kunnen zijn.

Blz. 471, reg. 6 v. o. bij aanteekening 24, omtrent Hendrik van

Weede, bij te voegen: vergelijk bl. 142 en 162 noot 2.

- 473, reg. 12 v. o. staat: Zoete en, lees: Zoete De.

– 478, bij aant. 27, omtrent Karel Evertsen, bij te voegen: zie

blz. 150 noot 3.

- 478, aant. 31, staat: Schwarzenberg, lees: Schwartzenberg enSchwart

zenbergen. De Kolonel Schwartzenberg komt reeds voor blz. 126, zijn re

giment bl. 142 en zijn dood bij Senef blz. 143.

– 479, aant. 11, staat tweemalen Solm, lees: Salm.

- 484, regel 17 moet achter Heiden een haakje ( staan.

– reg. 22 staat: Erbach, lees: Erpach.

- reg. 23 staat: Aremkersberg, lees: Aremberg.
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Blz. 484. reg. 24, staat: onbekend, lees: onbekend: want

– reg. 25, achter » gesneuveld” moet een haakje ) staan.

– reg. 2 v. o. staat: Kazenbroot, bij te voegen: waarschijnlijk

Casembroot. *

Aan den voet van blz. 419 behoort nog de volgende aanteekening:

Het besluit dat het kasteel van Doornik moest verdedigd worden, was

genomen door graaf Königsegg, wien de Algemeene Staten de beslissing

hadden overgelaten. Zie Van Wijn, Bijv. en aanm. op Wagenaar

D. XX bl. 10.

DERDE DEEL.

Blz. 4, reg. 5 v. o. » uit een mensch- en staatkundig oogpunt be

schouwen”. – Tot deze beschouwing behoort ook de geestdrift onder

de patriotten van dien tijd om niet alleen door exercitie-genootschappen

het behandelen van de wapenen meer algemeen te maken, maar ook

begrippen van krijgswetenschap onder het volk te verspreiden. Vele ge

schriften daartoe bestemd zijn in vergetelheid geraakt. Het genootschap

Pro Patria et Libertate te Utrecht heeft zich inzonderheid beijverd om

dat streven te bevorderen. In 1785 had de Luitenant Johan Georg

Herbig (zie blz. 116) den eersten prijs van 40 ducaten behaald bij een

Maatschappij van Vrije Friezen voor de beantwoording der vraag: Hoe

wordt een nationaal burger-krijgswezen bedoeld bij het 8ste artikel der

Unie van Utrecht, met betrekking tot ons Vaderlandsch Gemeenebest

en Friesland in 't bijzonder? Het genootschap Pro Patria et Libertate

vereerde hem daarvoor met een gouden medaille. De secretaris van dit

genootschap Jacob van Manen Adriaansz. heeft uitgegeven een Alge

meen Nationaal Handboek voor Nederlands burger- en landmilitie met

platen door J. v. M. Az. Doch de militaire litteratuur van dien tijd

behoorde niet tot het bestek van ons werk, hetgeen hier herinnerd

wordt omdat bij zijne eerste verschijning nog enkele Patriotten uit den

strijd van 1787 in leven waren, die zich beklaagd hebben dat de mili

taire verdiensten der antistadhouderlijke partij van die dagen niet genoeg

in 't licht zijn gesteld. Wat hiervan zij, de daden der krijgsbevelhebbers

die, uit deze school voortgekomen, zich in volgende oorlogen onderscheiden

hebben, zijn in ons geschiedwerk niet onvermeld gelaten.

Blz. 5, reg. 10: » toegangen naar Amsterdam door de Patriotten ver

III. N. H. T. L. 42
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dedigd”. – Tijdgenooten hebben verzekerd, dat het aantal lijken van

gesneuvelde Pruisen die op de verschillende punten van aanval voor

Amsterdam begraven zijn, met de achtergebleven gekwetsten, 4000

heeft bedragen. De voorname geschiedschrijver van den Pruisischen veld

tocht in 1787, Pfau, wordt voor geloofwaardig gehouden, maar was een

Pruis; hij kan dus wel bij sommige gevechten omtrent de verliezen

zijner landgenooten de geheele waarheid niet geschreven hebben.

Blz. 26, regel 16 staat: Wilemstad, lees: Willemstad.

– 27, » 3 moet het jaartal 1793 van regel 4 aan den aan

vang geplaatst worden.

– 30, reg. 13, v. b. staat: Kellerman, lees: Kellermann.

– 32, reg. 6, staat: sneuvelde, lees: werd zwaar gekwetst. (Spree

overleed veel later als gepensioneerd hoofdofficier.)

– 32, reg. 14, v. o. staat: van der Duijn, lees: van der Duyn.

-- 33, reg. 11, v. o. achter had is uitgevallen: deze de zware

artillerie, waarmede Valenciennes en Condé beschoten werden, had ge

leverd, en dat,

– reg. 8, v. o, staat: hebben, lees: hadden.

– 36, reg. 7 staat: de la Tour, lees: de Latour.

– 38, reg. 14 staat: Custine nog niet aangekomen kon, enz. lees:

Custine kon, toen hij was aangekomen,

– 42, reg. 1 en 2 moeten vervallen. Niet Lodewijk van Waldeck,

maar zijn broeder in Oostenrijksche dienst had voor Thionville een arm

verloren.

– 43, reg. 10 v. o. Het verlies der Franschen bij Poperingen den

12den Augustus 1793 bestond in 200 dooden, waaronder 10 officieren,

en als krijgsgevangenen een Kolonel, 4 andere officieren en 92 onder

officieren en manschappen. Dit verlies was voornamelijk veroorzaakt

door het inhouwen der Hollandsche huzaren. Het verlies dezerzijds was

slechts 3 dooden en eenige gekwetsten. -

– 43, reg. 7 v. o. staat: A. Koos, lees: A. Roos of gelijk deze

vaandrig in het rapport van den Erfprins van Oranje genoemd wordt

De Roos. Dit rapport in den vorm eener Missive aan de Hoogmogende

Heeren Staten-Generaal uit Meenen den 13den Augustus 1793, is, be

halve in de Gazette de Leide vertaald, ook in Hollandsche couranten

van dien tijd opgenomen, onder anderen in de Rotterdamsche van 17

Aug. 1793 no. 99.

– 47, reg 9 staat: Hendrik Jakob, lees: Vincent Maximiliaan.

– 60, reg. 10 v. o, staat Jacob Hendrik, lees: Vincent Maximi

liaan.
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Blz. 61, noot 1 reg 3 staat: langs, lees: onlangs

– 6 l, reg. 16 staat: Alvinezij, lees: Alvinczy.

– 77, onder aan, moet noot 1) noot 2), en noot 2) noot 1) worden.

– 93, noot 1 staat: Hohr, lees: Mohr.

– 95, in noot 2) eerste reg. staat: verdedging, lees: verdediging.

- 12 l, in noot 1) reg. 3 staat: » Favauce” en » dea”, lees: » Fa

vauge” en » der.” -

- 131, reg. 2 v. o. staat: Antoine Marie, lees: Marie Antoine.

– 132, » 6 v. o. staat: Stuart, lees: Stewart

- 134, noot 3). De Rotterdamsche vrijwilligers, tot een compagnie

jagers gevormd, werden aangevoerd door de burgers Kapitein M. Thijssen

en eersten Luitenant Arie Vermeer. De burger-artillerie van Rotterdam

bestond uit drieponders.

– 156, noot 2) reg. 2 staat: Chasob, lees: Chasot.

– 156, reg. 19 v. b. staat: » te kamp”, lees: op het dorp Kamp.

– 157, reg. 16 v. b. staat: » opgehonden”, moet zijn: » opgehouden”.

– 157, noot 1) reg. 1 staat: » eiseh”, lees: » eisch”.

– 158, reg. 6 v. b. staat: » de”, lees: » den”.

- 162, in noot 1 wordt verwezen naar bl. 55 en 56, voeg bij: bl. 130.

- 164, staat vóor de noot 4, moet zijn: 1.

– 178, reg. 21 v. b. staat: Hend. Fred., lees: Christian Ludwig.

– 180, noot 1). De genoemde Fransche Generaal Fririon was François

Nicolas baron Fririon, ook als schrijver bekend en van 1832 tot 1840

kommandant van het hotel der Invaliden te Parijs. Zijn broeder, zoon en

neef zijn insgelijks door militaire verdiensten tot Generaals opgeklommen.

– 184, noot 1 staat: » vsn”, lees: » van”.

– 188, reg. 5. v. o. Kapitein Jan Duuring te Hillegaerdsberg ge

boren, vroeg wees, verkoos de krijgsdienst, werd soldaat en verhief

zich door zijn uitmuntend gedrag tot kapitein. Hij verwierf voor zijn

dapper gedrag te Straalsund eer, maar geene rangverhooging. Zijne

fraaie militaire gestalte verschafte hem op een bal door de stad Zwolle

aan koning Lodewijk en koningin Hortense gegeven, de eer van met

de koningin te dansen. Toen werd hij tot hoofd-officier bevorderd en

bij 's konings garde geplaatst. In den Russischen veldtocht komman

deerde hij een bataljon van het Hollandsche regiment van Napoleons

Oude Garde (zie III bl. 292 noot 2). Duuring behoorde tot die offi

cieren, die ook na de verheffing van het Huis van Oranje in 1814

den Franschen Keizer getrouw waren gebleven, (zie III bl. 325) en uit

dien hoofde werden zijne aanzoeken om in Nederlandsche dienst ge

plaatst te worden, van de hand gewezen.
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Blz. 189, noot 1 aan het einde staat: » bl. 203”, lees: » bl. 140”.

– 192, noot 1 reg. 6, staat: » en de wachtmeester”, lees: » en de

wachtmeesters”.

– 219, reg. 20 v. b. staat: Parafox lees: Palafox.

– 217, reg. 21 blz. 222 noot 1) en 232 noot 1) staat: Lijcklama,

lees: Lycklama.

– 219, reg. 21 staat: Castaons, lees: Castanos.

– 226, reg. 26 staat: » de”, lees: » den”.

– 229, reg. 8 staat: »teeg”, lees: » toog”.

– 232, reg. 3 v. b. staat: Wilatte, lees: Villatte.

– 232, noot 1 2de reg. v. o. staat: » Hor”, lees: » Ibor”.

– 235, reg. 7 v. o. staat: P. H. Ramaer, lees: P. A. Ramaer.

– 237, reg. 12 staat: » W. A. Storm”, lees: » A. W. Storm”.

– 237, reg. 15 staat: » en Medellin”, lees: » en van Medellin”.

– 239, noot 2 laatste reg. staat: pnrfaite, lees: parfaite.

– 258, reg. 3 v. b. staat: der, lees: de.

– 260, reg. 21 v. b. achter » dwingen” een komma te plaatsen.

– 264, reg. 15 v. b. staat: Spaanjaarden, lees: Spanjaarden.

– 265, noot 2 (op bl. 266, eerste reg.) staat: H. H. E. de Boer,

lees: H. E. de Boer.

– 266, De punt achter den eersten regel van noot 2 op te schui

ven tot achter den laatsten reg. van noot 1.

– 270, reg. 13 v. b. staat: Essling, lees: Elchingen.

– 272, voor noot 2 staat, verkeerd 1.

– 278, reg. 8 v. b. achter vesting, een komma te plaatsen.

– 280, noot 1). De huzaren-luitenant Jacob van Sijpesteyn was

een oom van Jhr. J. W. van Sijpesteyn, wiens militair-historische ge

schriften meermalen in dit werk zijn aangehaald. Deze rustelooze na

vorscher van al wat tot militaire zaken en personen behoort, heeft

uit de charters van de Fransche en Nederlandsche Ministeriën van

oorlog en particuliere brieven de bijzonderheden van de loopbaan van

zijn oom verzameld, en zijn gedenkschrift, berustende in de papieren

van de familie Sijpesteyn , doet zien dat de Luitenant Jacob van

Sijpesteyn den Hollandschen naam bij het Fransch-keizerlijke leger in

alle opzichten in eere heeft gehouden.

– 287, noot 2) staat: A. B. H. Gey, lees: A. R. W. Gey.

– 289, reg. 7 v. o. staat: » regiment”, lees: » regiment grenadiers”.

– 294, noot 3, reg. 4 op bl. 295, staat: Muelen, lees: Meulen.

– 296, reg. 2 v. o. staat: Muelen, lees: Meulen.

– 302, noot 2 staat: Schehl, lees: Schehle.
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Blz. 306, noot 1 reg. 4 v. b. staat: infanteristen, lees: cavaleristen.

– 315, reg. 8 v. b. en 10 v. o. staat; IJorck, lees: York.

– 318, noot 1) reg. 3 staat: préeis, lees: précis.

– 326, reg. 9 v. o. staat: hij, lees: bij.

– 330, noot 1 reg. 1 staat: De la Martine, lees: de Lamartine.

– 347, reg. 5 een punt te stellen achter » afgezonden”.

– 371, reg. 2 v. o. staat: La Hay een, lees: La Haye en.

– 377, reg. 3 v. o. staat: Guyot, lees: Quiot. -

– 391, noot 1) reg. 4 staat: 73jarigen, lees: 78jarigen

– 402, reg. 3 v. b. van de noot, staat: Honshorledijk, lees: Hons

holredijk.

– 403. In de noot 1) staat tweemaal: Dumourier, lees: Dumouriez.

Wie Théophile Fernig en de lotgevallen harer familie nader wenscht te

leeren kennen, raadplege Honoré Bonhomme Correspondance inédite de

Mademoiselle Théophile de Fernig, aide de camp du Général Dumouriez -

d'après les manuscrits autographes originauw, avec introduction et notes.

Van dit werk, te Parijs uitgegeven, vindt men een beknopt en in ver

band met het Gids-artikel van Prof. W. Moll zaakrijk verslag, getee

kend M. C. (ampbell) in het weekblad de Nederlandsche Spectator jaarg.,

1872 bl. 378.

- 415, onder aan de bladzij is de noot verkeerdelijk 2 in plaats

van 4 genoemd. -

– 418, noot 1 onderste reg, staat: Thésdore, lees: Théodore.

– 425, noot 2 onderste reg, staat: Stadshuis, lees: Stadhuis.

- 428, voor de noot staat: 2 in plaats van 1.

- 440, laatste reg. moet achter » voorzien” een punt staan; moot

1 eerste reg., staat: stnkken lees: stukken

- 443, reg. 2 v. b. staat: 2) moet zijn: 1).

– 446, reg. 7 v. b. staat: Grétrij, lees: Grétry.

- 449, reg. 6 staat: Wauthier, lees: Wautier.

– 482, reg. 20 staat: Henrij Theodoor David de Favauge, lees:

Henry David Theodoor.

- 488, staat voor de noot: 2), moet zijn: 1).

- 490, noot 1 reg. 2 v. o. staat: » assassinat”, lees: assassinat.

- 494, noot 1, eerste reg. staat: capitulatic, lees: capitulatie.

– 504, reg. 8 v. b. » voormalig onder-officier der artillerie thans Majoor

Kessels » –Onder het afdrukken der laatste vellen van dit werk verschijnt

Histoire de la révolution Belge de 1830 par Charles Victor de Bavay, Procureur

général honoraire à Bruxelles, Membre de la Societé de littérature à Leide.

(Bruxell. 1873). Ook deze schrijver noemt Kessels »ancien sergent et ancien
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marin.” Doch hij schetst zijn levensloop aldus: » Herman Kessels, né à

Bruxelles le 2 Mai 1794, avait servi en Hollande de 1807 à 1808, dans le 7e

régiment de ligne; de 1809 à 1813 à bord de la flotte commandée

par l'amiral Verhuel, et, de 1814 à 1815, en qualité de lieutenant

au 2e bataillon d'artillerie de milice. Après avoir ensuite appartenu

à l'administration des finances jusqu'en 1828, il s'était mis à par

courir les capitales de l'Europe pour y exhiber la carcasse d'une baleine

échouée à Ostende. ll avait même obtenu à cette occasion en 1829,

la croix de chevalier de la Légion d'honneur.”

– 504, reg. 14 v. b. » de Fransche Generaal Mellinet, die gedu

rende de honderd dagen Napoleons Jonge Garde had hervormd” enz. –

De Generaal Mellinet die onder Napoleon bij Waterloo gestreden heeft,

heette Antoine François Mellinet. Volgens De Bavay heette het hoofd

der Belgische vrijscharen Anne François Mellinet, was deze wel een voor

malig Fransch officier, maar niet door het Voorloopig. Bestuur aange

steld had hij zich aan 't hoofd eener kolonne vrijwilligers geplaatst, is

hij bij besluit van 3 November 1830 tot Generaal Majoor in Belgische

dienst bevorderd, doch met Augustus 1831 op non activiteit gesteld,

waarop hij in 1848, zich gemengd hebbende in den Juni-opstand te

Parijs, als medeplichtig aan den gewapenden inval in België te Ris

quons-Tout, ter dood is veroordeeld. Ten onrechte dus is in den tekst

van ons werk aan dezen woelgeest toegeschreven, wat aan Napoleons

Brigade-Generaal toekomt.

– 507, staat voor noot 3) verkeerdelijk 2).

- 508, reg. 10 v. b. staat: Aersen, lees: Aerssen.

– 513, reg. 2 v. b. staat: Speyk, lees: Speyck. Evenzoo blz. 520

reg. 6 v. b.

-. 513, noot 2). Ook de Belgische schrijver hierboven aangehaald,

oordeelt het bombardement van Antwerpen, zoowel door het kasteel als

door de schepen, gerechtvaardigd. De Bavay doet de trouwlooze handel

wijze van Mellinet en Kessels uitkomen door het verhaal der volgende bij

zonderheden. Van den Herreweghe heeft zelf verklaard de sleutels van de

stadspoorten te 9 uur van den portier der Citadel ontvangen te hebben,

en te 10 uur deed Generaal Chassé in een proclamatie afkondigen, dat

krachtens een wapenschorsing, door hem met genoemden gedelegeerde

van het Voorloopig Gouvernement van België aangegaan, zijne troepen

onverwijld zouden terugtrekken in de citadel en in het arsenaal, en

dat al de poorten open waren. Mellinet en Niellon konden dus zonder

slag of stoot de stad binnentrekken en hun intocht in Antwerpen was

geen inneming » de vive force” gelijk in de opeisching, door Mellinet



BIJVOEGSELEN EN VERBETERINGEN. 663

te 12 uur geredigeerd en door Van den Herreweghe mede ondertee

kend, geschreven staat (zie hiervoor bladz. 640). De aanval op de

troepen in het arsenaal te half twee, terwijl de witte vlag op de

citadel woei, was derhalve, gelijk door De Bavay wordt uiteen ge

zet, een schaamtelooze schending van de 's morgens gesloten overeen

komst.

Blz. 513. In de » studiën en schetsen over Vaderlandsche Ge

schiedenis enz. door R. C Bakhuizen van den Brink”, uitgegeven door

E. J. Potgieter, schetst deze op blz. CXLII en volg. den toestand van

Antwerpen vóor en tijdens het bombardement naar eigen aanschouwing.

Zie in dat zelfde werk ook blz. CXXVIII en volg.

- - 514, reg. 4 v. b. achter: nageburen, moeten de guillemets ge

sloten worden.

Blz. 525, noot 2, staat: »blz. 297 en volgg., waar” enz. Dit moet

zijn: » bl. 297 en bl. 294 noot 3, waar” enz.

Blz. 533, staat: Gaillières, lees: Gallièris.

– 537. Over Huët zie men het hierboven aangehaalde werk van

Bakhuizen door Potgieter uitgegeven, waar bl. CCXVIII en volg. uit

voerig over Huët gehandeld wordt.

– 554, reg. 1 v. b. staat: Luitenan, lees: Luitenant.

– 558, reg. 8 » verstandhouding van het hoofdkwartier des Prinsen

met den deserteur Daine.” – Ook de Procureur Generaal te Brussel

De Bavay houdt Daine voor schuldig aan landverraad, als hebbend ge

heuld met den vijand dien hij bestrijden moest en daardoor te Hasselt

de nederlaag berokkend van het Maas-leger. Het feit dat koning Leo

pold en zijne Ministers, na van Daines verdediging tegen zijne beschul

digers kennis te hebben genomen, hem onder de officieren der Leopolds

orde opgenomen en hem een der groote territoriale kommandementen,

dat van Mons, toevertrouwd hebben, wordt door De Bavay noch ont

kend noch verklaard: evenwel komt hij van deze vrijspraak in hooger

beroep voor de rechtbank der Geschiedenis. De bewijsvoering voor zijnen

eisch tot veroordeeling steunt alleen op onderstellingen en een presumtie:

zij komt hierop neder. Daine had, zoo hij het gewild had, bij Hout

halen de divisie Cort-Heyligers kunnen vernietigen (anéantir, écraser);

dan zouden zijne soldaten, opgewonden door de overwinning, de divisie

Meyer op het lijf gevallen en verslagen hebben (passé sur le corps);

vervolgens zou hij zich te Gheel bij Ticken hebben kunnen aansluiten

en hunne vereenigde legers de beide andere Hollandsche divisiën over

hoop hebben kunnen werpen (culbuter). Daine heeft dat niet gedaan,

ergo – hij had zich verstaan met den Prins van Oranje die tot uit



664 BIJVOEGSELEN EN VERBETERINGEN.

voering van dit afgesproken plan te Turnhout drie dagen werkeloos

was gebleven. Deze hypothetische redeneering wordt dan ondersteund

door de verzekering, gegrond op enkele getuigenissen die eerst na den

dood van Daine zijn publiek gemaakt, dat de Belgische Generaal

Daine gedurende 10 jaren, van Januari 1831 tot aan de veroor

deeling van Van der Meere en Van de Smissen, in 't geheim heeft

deelgenomen aan een permanente samenzwering van de Belgische Oranje

partij. De Bavay heeft voor de »phase militaire de la révolution belge”

gebruik gemaakt van den eersten druk van Neerlands Heldendaden.

Wellicht zal de kennismaking met deze herziene uitgave, gevoegd bij

de lezing van een vroeger geschreven verhaal van den Tiendaag

schen Veldtocht, waarin de persoonlijkheid van den Prins van Oranje

duidelijker op den voorgrond treedt, in het Leven van Willem den Tweede

(Amst. 1ste uitg. 1852, 2de uitg. 1854, 3de uitg. 1865), den Belgi

schen geschiedschrijver tot de overtuiging leiden, dat de onderstelde

verstandhouding even ongelooflijk als onbewezen is.

– 570, reg. 8 staat: Gallières, lees: De Gallièris. In vroeger ge

drukte stukken staat de naam verschillend gespeld: Gaillères, de Gai

lières en Gallières. In het stamboek van het Departement van Oorlog

staat de naam van den Kolonel geschreven: Nicolaas Cornelis de Gal

lièris, en van den zoon: Christiaan Gerardus de Gallièris.

– 570, reg. 17 staat: J. P. baron de Miellet de Girard van Coe

hoorn, lees: Jan Philip baron de Girard de Mielet van Coehoorn.

– 571, noot 1) moet 2) en 2) moet 1) worden. De officier die

het antwoord aanbracht, doch wiens naam niet genoemd wordt, was

een voormalige teekenaar op het topographisch bureau te Gend.

– 572. Bij de noot te voegen: Men herleze de tweede alinea

van bladz. 568 hiervoor.

Blz. 579, reg. 9 v. o. staat: Stadskanalen, lees: Stads-kasteelen.

- 582, reg, 14 v. o. staat: uitganspunt, lees: uitgangspunt.

- 583, reg. 2 v. o. staat: fikkering, lees: flikkering,

Blz. 600, reg. 5 v. o. staat: J. A. Derks, lees: J. H. Derks.

– 606, noot 4 reg. 2 v. o. staat: vervolgd, lees: vervolgt.

- 607, noot, staat: degree, lees: degree, en Dntch, lees: Dutch.

– 614, noot 1), staat: I. C. Kerkhoff, lees: R. J. C. Kerkhoff, en

A. A. Miltenburg, lees: A. P. Miltenburg.

- 620, reg. 5 v. b. en reg. 2 v. o. staat: beteljon, lees: bataljon.
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V er kort in gen:

I, II, III beteekent: Eerste, Tweede, Derde deel; – ald, beteekent:

de laatst aangewezen bladzijde; - en ve. beteekent: en volgende

bladzijden; - B. en W. beteekent: bijvoegselen en verbeteringen.

Aa

Aa (Heeren van der), in betrekking

met den Prins van Oranje, 1.176.

Aa (Adolf van der), sneuvelt bij

Jemmingen, I. 176.

Aa (Filips van der), vriend van

Oranje en Raad van Sonoy, I. 176.

Aa (van der), kapitein, sneuvelt, I.

237, noot 1.

Aa (Nikolaas van der), kolonel, dient

onder prins Willem van Oranje,

I. 237 noot 1.

Aa (Nikolaas van Randerode van

der), luitenant der musketiers bij

Turnhout, I. 237. Kapitein bij

Nieuwpoort, 251, 269.

Aa (Willem Pinsen van der), kolo

nel bij 't beleg van 's Hertogen

bosch, I. 345. Van Maastricht, 371

noot 2.

Aalders, korporaal bij Ocana, III.

258.

Aalst (van), korporaal, dient in Rus

land, III. 299.

Aardenburg, verdedigd tegen de

Franschen, II. 67-73. Gevol

gen van die verdediging, 73, 74.

Aarts, majoor der artillerie, strijdt

bij Tongeren, III. 559 noot I.

Abbe (van der), luitenant-kolonel,

1) Bewerkt door A. Ising.

Ab

sneuvelt bij Steenkerke, II. 200,

noot 1.

Ab c oude (Heeren van), I. 33.

Abercrombie (Ralph), engelsch

generaal, zijn manifest aan het ba

taafsche volk, III. 112. Voert de

eerste divisie van het engelsch

russische leger bij de landing in

Noord-Holland aan, 112, 114. Over

wint bij Callantsoog de holland

sche troepen onder Daendels, 116

en ve. Zet zijn aanval niet door,

125. Strijdt in de Zijp, 133. In

den slag bij Bergen, 136, 145.

In het volgend gevecht, 148. Bij

Castricum, 153. Sneuveltin Egypte,

115 noot 3.

Aberson (Colson), luitenant, strijdt

in Spanje, III. 265 noot 2.

Aberson (F. N. L.), luitenant,

krijgsgevangen bij Bergen, III.

622. Zijn beleid bij Mesa de Ibor,

231. Gekwetst, 232. Zijn edel

moedigheid jegens den spaanschen

generaal de Frias, 234, noot 3.

Onderscheidt zich bij Talavera,

247, 248 noot 1. Luitenant-kolo

nel bij Ocana, 257 en noot 1 ald.

In de Sierra-Morena, 265. In 1815,
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627. Is in 1830 te Brussel gene- | Adriani, kapitein, I. 219 noot 1.

raal-majoor en bevelhebber der

Maréchaussée, 415, 420, 423.

Ab la in g van Giessenburg (Jan Da

niel Cornelis Carel Willem D'), ko

lonel, neemt deel aan den tiendaag

schen veldtocht, III. 535.

Ac hem of Atchin (gezantschap van

den sultan van) bij prins Maurits,

I. 311.

Ach en bach (Bernard Philip), ma

joor in den slag bij Castricum, III.

152. Bij 't Niedorper-verlaat, 156.

Achterblijvers, III, 293.

Acht hove (van), kapitein, woont

het beleg van Ostende bij, I. 304.

Adair (Sir Robert), engelsch ge

zant te Brussel, III. 565. Smeekt

den Prins van Oranje om Leuven

te sparen, 569.

Adam , engelsch generaal-majoor

bij Waterloo, III. 397, 628.

Adama (Jan), schutter-kapitein, ge

wond bij Kermpt, III. 551.

Adel in Holland, zijn dwingelandij

en fnuiking, I. 18, 19, 42, 48. A.

(erfelijke), in Friesland, 22. Strijdt

buiten 's lands, 24. A. (stand van

den) 34, 42. A. (de) in de 16e

eeuw, 174, 178. A. (Leen-), 28.

Zie Ridders.

Adelaar, kapitein, I. 219 noot 1.

Adelbold, bisschop, strijdt tegen

de hollandsche en geldersche gra

ven, I. 29.

A d el borst en (de), keurkorps van

koning Lodewijk, III. 235 noot 1.

Adjudanten, II. 455.

Adjudant-generaal, in 1745, II.

413.

Admirant, oorsprong van dat

woord, I. 244, noot 1. Zie: Mendoza.

Adolf van Nassau, broeder van Wil

lem I, I. 102. Vereenigt zich met

graafLodewijk, 106. Sneuvelt, 109,

111.

Adolf van Nassau, kleinzoon van

Jan den Oude, sneuvelt, I. 319

noot 1.

Aduarderzijl (schans), door Wil

lem Lodewijk genomen, I. 231.

A er schot (Hertog van), opperbe

velhebber van 't nederlandsche le

ger in 1576, I. 185, noot 3.

Aerssen, kapitein, sneuvelt bij Se

nef, II. 473.

Aer ss en Beyeren van Voshol (A.

N. baron van), majoor, strijdt bij

Waelhem, III. 508, noot 1 ald.

Neemt deel aan den tiendaagschen

veldtocht, 530.

Afdeeling en (de) van 1815 tot

1830, III. 413, 414, 415 noot 1.

De Elfde bij Luik in 1830, 482,

483. De Zevende bij Waelhem,

508; in Antwerpen, 511 ; op de

citadel, 610. De Dertiende bij

Kermpt, 551. De Negende en

Tiende op de citadel van Antwer

pen, 601, 605, 606, 609, 610.

Agrim (slag bij) 1691, II. 185.

Air e of Ariën, ingenomen, II. 369.

Aken. Vrede aldaar tusschen Frank

rijk en Spanje. II. 341. Vredeson

derhandelingen met Lodewijk XV,

465, 467, 468. Gevolgen van den

vrede, III, 1.

Akersloot van Houten (Gerard

Hendrik), luitenant, sneuvelt in

Rusland, III. 292.

Akersloot van Houten (K. A.),

luitenant, gekwetst in 1815, III.

638.

Akkerman (Hendrik Janszoon),

hoofdman der Amsterdamsche poor

ters, I. 76.

Akropolen, citadellen, III. 579.

Alba n eezen, lichte ruiters van

Alva, I. 99 noot 6, 189, 192.

Albemarle (graaf van), zie: Keppel.

Alberg otti, verdedigt Douay te

gen de Bondgenooten, II. 366.

Is bij de onderneming tegen De

nain, 385.

Alberti (C. F. A.), kapitein, helpt

Willemstad verdedigen. III. 20

noot 1.
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Alberti (L.), luitenant-kolonel, komt

met troepen in Spanje, III. 225.

Strijdt bij Mesa de Ibor, 231.

Albertine van Oranje, weduwe van

den frieschen Stadhouder Willem

Frederik, spoort de Staten van

Friesland tot verdediging tegen de

Munsterschen , II. 61.

A lb er tus, aartshertog van Oosten

rijk, spaansch landvoogd in de Ne

derlanden, I. 235. Verzamelt een

leger bij Turnhout, ald. Sterkte

van zijn leger in 1597, 243. Trekt

in 1600 een leger bijeen, 257.

Rukt naar Nieuwpoort, 258, 261

tot 264. Houdt krijgsraad, 264.

Trekt Maurits te gemoet, 265.

Aanvaardt den slag bij Nieuwpoort,

274. Verlaat het slagveld, 283.

Trekt naar Brugge, ald. Besluit |

tot het beleg van Ostende, 289.

Tot de bestorming er van, 296

tot 298. Wordt belemmerd door

zijne muitende soldaten, 312. Meent

dat Maurits op Ostende aantrekt,

3 13.

Albertus (fort), bezet door de Staat

schen, I. 256, 263, 264.

Al big na c (d'), fransch generaal,

strijdt in Duitschland, III. 186.

Albini, oostenrijksch generaal, ont

ruimt Aschaffenburg, III. 162.

Albrecht (hertog), strijdt tegen de

Friezen. I. 19, 20, 22, 80 noot

3. Beschrijft heervaart tegen de

stad Delft, 67, 80.

Albrecht van Oostenrijk, keizer,

valt in Holland, I. 49, 50.

Alcantara (Ernest Alexander D')

luitenant, in 1830 te Mons. III.

451. Gekwetst, 452 en noot 1 ald.

Al d e n hov en (nederlaag der Fran

schen bij) in 1793, III. 23. Hun

overwinning aldaar in 1794, 84.

Al de werelt (van), luitenant, in

1815 gekwetst, III. 638.

Ale wijn (Cornelis), kapitein-inge

nieur, neemt deel aan het verster

ken der citadel van Antwerpen,

III. 584. Is bij een uitval op de

vijandelijke werken, 587.

Alexander, keizer van Rusland,

zijn strijd tegen Napoleon, III. 271,

275 en ve.

Alings (Arnoldus), luitenant, sneu

velt, III. 122 noot 6.

Alkmaar te vergeefs door de Span

jaarden belegerd, I. 161– 164.

Garnizoen, 162. Bestorming, ald.

Bevelhebbers, 178, 179. (Slag van)

in 1799, III. 149.

All a glio (D'), geeft Wurtzburg aan

Dumonceau over, III. 163.

Alle brants waart (heer van), zie

Bye.

Alle man (George de L'), (de Crocq),

majoor, gekwetst bij Senef, II. 471.

Al lix, fransch generaal, is niet bij

Waterloo, III. 375.

Almansa (slag bij) in 1707, II.

303.

Almelo, door de Munsterschen ge

nomen, II. 16. Door de Franschen

bezet, 43.

Al m en a ra, in Spanje (ruiterge

vecht bij) in 1710, II. 394 en

noot 2 ald.

Alm onacid (slag bij) 1809, III.

250.

Alphen (A. P. van), onderluitenant,

onderscheidt zich bij Bergen, III.

145. Krijgsgevangen, 623.

Alphen (A. P. van), officier, neemt

deel aan de verdediging van de

citadel van Antwerpen, III. 596

noot 2, 597.

Alphen (Jacobus van) kapitein, bij

Bergen gekwetst, III. 619.

Alten, hannoversch generaal, strijdt

bij Quatre-Bras, III. 358. Bij Wa

terloo, 377, 383, 384 noot 1, 390.

Gekwetst 392. Zie 625.

Althuysen (Robert), luitenant-ko

lonel, helpt 's Hertogenbosch ver

dedigen, III. 81 noot 3.

Altinck, kapitein bij den tiendaag

schen veldtocht, III. 533.

Alva (Ferdinand Alvares de Toledo,
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hertog van). Zijn oordeel over de

Nederlanders, I. 86. Heft den Xden

penning, 91. Zijn karakter, 97.

Zijn haat tegen Egmond, 98. Zijn

leger, 99. Komt in Nederland,
101. Laat edelen te Brussel ont

hoofden, 112. Trekt naar 's Her

togenbosch, 113. Komt te Gro

ningen, ald. Slaat Lodewijk van

Nassau bij Jemmingen, 114 en

ve. Trekt over Utrecht en Maas

tricht, 120. Weigert den prins van

Oranje slag te leveren, 121. Ver

schanst zich bij de Maas, 122.

Volgt het leger van Oranje, ald.

Doet zich een standbeeld oprichten,

124. Herneemt Mons, 127– 129.

Zijn fier antwoord aan zijn zoon,

153. Zijn schrijven aan Filips

over de dappere verdediging van

Haarlem, 160. Tast Noord-Hol

land aan, 161. Verlaat Nederland,

133, 164. Zijn plan tot een groote

onderneming tegen Engeland, 86,

noot 1, 98 noot 1, 387 en ve.

Duk D'Alvs uitluiding (dronk),

172. Doet het kasteel van Ant

werpen bouwen, III. 579. Zie zijn

zoons op: Toledo.

Alvin czy (von), oostenrijksch ge

neraal, III. 61, 94, 95.

Amam a (Gerrit van), bij Senef,

II. 472, 478.

Am bos (Joannes Stephanus), luite

nant, sneuvelt in Rusland, III. 292.

Krijgsgevangen bij Bergen, 622.

Ambulance bij 't bataafsche leger

(slechte toestand van de) in 1799,

III. 124 noot 2.

A m el is waerdt (het regiment),

helpt Namen winnen, II. 219.

Amersfoort, belegerd in 1428,

I. 65. In 1579 door Jan van Nas

sau, 142. Bemachtigd door Mon

tecuculi, 358. Door de Franschen

bezet, II. 59, 82.

Amiens, vrede aldaar in 1802, III.

4, 167.

Am mama (Joachim van), generaal

majoor, bij Malplaquet, II. 347.

Helpt Douay winnen, 365.

Am munitie (commissaris-generaal

over de), I. 183. A.-meester, 231

noot 1.

Ampt (M. G.), kapitein, neemt deel

aan de verdediging der citadel van

Antwerpen, III. 596 noot 2, 601

noot 2.

Amstel (het Huis van), I.19, noot

1, 33, 41.

Amstel (Gijsbrecht van), hoofd der

Kennemers, I. 19. Ontzet en ver

bannen, 41. -

Amstel (Jan van), stelt zich in 't

bezit van Amsterdam, I. 54.

Amstel (Ploos van), schutter-kapi

tein, II. 57 noot 1.

Amsterdam, oorsprong der stad,

I. 41. Kleeding van poorters en

schutters in 1475, 76. Voert een

rijkskroon boven het wapen, 77.

Zijn dappere schutters, 76, 77.

Noordhollandsche schepen bij de

stad uit het ijs gered. 145. De

regeering biedt Haarlem haar goede

diensten bij Alva aan, ald. Het

spaansche leger in Noordholland

van de stad uit versterkt, 164.

Gaat in 1578 bij verdrag aan de

Staten over, 169. Aanslag op de

stad in 1578 door van Helling en

Ruychaver, 179. Plander Franschen

om de stad te overrompelen in 1672,

II. 82, 101. De regeering besluit

alle onderhandelingen met den vij

and af te snijden, 84. Versterking

der stad, 86, 102. Levert een aantal

vrijwilligers, 103. De burgerven

delen, hun oprichting enz. 103

noot 1. De regeering zendt admi

raal Sweers met matrozen naar

de Nieuwerbrug, 108. Bedreigd

door de Pruisen in 1787, III. 5

en B. en W. 658. Pichegru trekt

de stad in, 95. Door de En

gelschen bedreigd in 1799, 123.

In staat van tegenweer te stellen,

ald., 150. Voorstel van Kraijenhoff
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om de stad tegen de Franschen te

verdedigen, 211 en noot 1 ald.

Houding in 1830, III. 515.

André de la Porte, luitenant-inge

nieur in den tiendaagschen veld

tocht, III. 547.

Andreas van Oostenrijk, kardi

naal, waarnemend landvoogd in

de spaansche Nederlanden, richt

de schans St. Andries op, I. 245.

Andries (fort St.), opgericht, I.

245. Door Maurits veroverd,

246. Ontruimd en op de Fran

schen hernomen, III. 87. Valt in

handen der Franschen 94.

Andréossi, chef van den franschen

generalen staf in 1800, III. 166.

Anem aet (J. C.), kapitein, neemt

deel aan de verdediging der citadel

van Antwerpen, III. 601 noot 1.

Angue rand (F. F. I.) luitenant,

onderscheidt zich bij Pasewalk,

III. 178.

Angue rand (Nicolaas François D'),

kapitein der rijdende artillerie,

strijdt tegen de Engelschen bij de

landing in Noord-Holland. III. 119.

Anhalt (Johan Ernst, vorst van)

strijdt bij Nieuwpoort, I. 273.

Anhalt-Dessau (prins van), prui

siesch generaal, helpt Douay win

nen, II. 365. Belegert en neemt

Aire, 369. Sluit Landrecies in, 384.

Anhalt-Schaumburg (Carl Ludwig

prins von), majoor, bij de verdedi

ging van Bergen-op-Zoom in 1747,

II. 462 noot 1.

Anjou, zie: Filips.

Anjou (Karel van), komt in de

Nederlanden, I. 185. Is onbekwaam

tot groote krijgsverrichtingen, ald.

Ant hing (C. H. W.), vaandrig,

helpt Willemstad verdedigen, III.

20 noot 1. Onderscheidt zich als

generaal-majoor bij de vermeeste

ring van Straalsund, 192 noot 1.

Anth in g (Johan Philip), luitenant

kolonel, in 1830 in Brussel, III.

419 en ve, 461 noot 1. Neemt

deel aan den tiendaagschen veld

tocht, 528.

Anthing (Karel), luitenant-kolonel,

strijdt in de Zijpe, III. 133. Bij

Bergen, 140 en ve. In Duitsch

land, 312. Luitenant-generaal in

1815, 629.

Anthonie s zo on (Adriaan), inge

nieur en raad der fortificatiën,

versterkt Alkmaar, I. 161. En

Koevorden, 186. Enkhuizen, enz.

187 en noot 1 ald. Geacht door

Maurits, 197. Zijn plan tot ver

sterking van Gelderland, 243.

Antonie (Ridderorde van St.) in

gesteld, I. 35.

Antwerpen, de burgerij wil Jan

van Marnix helpen, I. 96. Willem

van Oranje belet dit, ald. Door

Parma veroverd, 139. Aanslag op

de stad in 1574, 179. Mislukte

aanslagen: van Maurits, 316,

320 ; van Frederik Hendrik, 377,

379; van Marlborough, II. 250.

Congres in 1793, III. 29. Onder

neming van de Engelschen tegen

de stad, 198, 202. Blijft het

langst in de macht van Noord

Nederland in 1830, 502. De

Belgen rukken op de stad aan,

503. Een deel van 't nederland

sche leger blijft er; de stad in

staat van beleg, 509. Oproerige

bewegingen, 5 10. Gebombardeerd,

513, 580, B. en W. 662, 663.

Voor een tweede bombardement

gespaard, 544, 545. Bestemming

in 1815, 582.

Antwerp en (Citadel van), in 1746

door de Franschen gebombardeerd

en ingenomen, II. 428. Hare ge

schiedenis, III. 579 en ve. Be

schrijving, 582, 595 noot 1. Door

Chassé betrokken. 509, 534, 536,

583, 638, 641. Met een aanval

door de Belgen bedreigd, 544, 587.

Uitval, 545, 587. Versterkt, 583

en ve. Door een fransch leger be

legerd, 592, 595 en ve. Lunet St.
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Laurent genomen, 598. Overge- | Arend schild, engelsch kolonel,

geven 614-616. Beteekenis van

de verdediging 616, 617.

Appeldoorn, korporaal, onder

scheidt zich bij Pasewalk, III. 178.

A pp in ga da m, door graaf Lode

wijk bemachtigd, I. 106.

Appius (Matthias Hayko), kolonel,

lafhartig in den slag bij Fontenoi,

II. 413, 414 noot 1. III. B. en

V. 651.

Approchen (directeur der), II. 321.

(hoofddirecteur) 337. (directeurs)

355 noot 1, 367, 369 noot 1.

Apron ius, door de Friezen ge

slagen, I. 5, 14.

Archers bij de spaansche ruiterij,

I. 307 noot 4.

Arc o (graaf), beiersch generaal,

overwonnen bij den Schellenberg,

II. 266.

Argon (Jean Claude Eleonore Le

miceaud D'), fransch generaal,

belegert Breda , III. 9. Neemt

Geertruidenberg, 16 noot 1.

Ardesch, luitenant-kolonel, te Brus

sel gekwetst, III. 463.

Areizaga (DonJuan de), spaansch ge

neraal, geslagen bij Ocana, III. 256.

Aremberg (Jean de Ligne, hertog

van), stadhouder van Friesland en

Overijssel, I. 94. Houdt de partij

der Landvoogdes, ald. Verlaat

Friesland 106. Strijdt in Frank

rijk, ald. Wordt door Alva gelast

tegen graaf Lodewijk op te trek

ken, ald. Ziek en in moeilijken

toestand, 107. Sneuvelt bij Hei

ligerlee, 1 10.

Aremberg (George Philip, hertog

van) voert het bevel over de krijgs

macht in de oostenrijksche Neder

landen, II. 404, 408.

A rem b er g (hertog van), gekwetst

bij Malplaquet, II. 484.

Arena cum. De Romeinen verschan

sen er zich, I. 10 noot 1.

Ar en ds, wachtmeester, strijdt in

Rusland, III. 287.

in 1815, III. 632.

Arensma (T. C), luitenant, ge

kwetst bij Talavera, III. 248.

Arentz (G. F.), luitenant, bij de

ontruiming van den Helder, III.

121, noot l.

Arentz (Johan Georg), bevelhebber

van Zutphen, weigert den Erfprins

van Oranje om zich onder zijne

bevelen te stellen, III. 126.

Arg en s on (D'), schepper der fran

sche policie, II. 334.

Argyle (hertog D'), is bij den slag

van Malplaquet, II. 358 noot l.

Ariaans, voltigeur, gekwetst bij

Ocana, III. 257.

Arkels che oorlog, I. 42 en noot 1

ald.

Arkel (Heeren van), I. 41, 42.

Arkel (weduwe van), Vrouwe van

Waardenburg, verdedigt haar slot

tegen prins Willem I, I. 135.

Arlon, opstand in 1830, III. 495.

Arm borst of arbaleste, I. 74.

Arnhem, geeft zich aan de Fran

schen over, II. 55.

Arnold, keizer, overwint de Noor

mannen, I. 16.

Arno u d, graaf van Holland, I. 40.

Sneuvelt, 17.

Arnould, luitenant, in 1815 ge

kwetst, III. 638.

Arnould (D'), luitenant-kolonel, bij

Waterloo, III. 395, 626.

Artagnan (D'), luitenant-generaal,

zie Montesquiou.

Artillerie, eerste gebruik van

dien naam, I. 69, 70. Bij eene

spaansche expeditie in 1585, 389.

A (nederlandsche Veld-)in 1746, II.

444 noot 5; in 1809, III. 252

noot 1 ; in 1812, 270, 279; in

1815, 346, 349, 350, 354, 40 l ;

in 1831, 542, 570. A (nederland

sche rijdende) in 1794, III. 58

noot 2 ; in 1799, l 18, 119,

131, 148; in 1800, 163; in

1806, 177, 178; in 1807 bij Fried
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land, 180, voor Straalsund, 186,

188; in 1808 in Spanje, 217, 220.

Hare voortreffelijkheid, 220 noot

1, 225, 236 noot l. In verval,

225. Bij de Guadiana, 235; bij

Talavera, 245; bij Almonacid, 25 l,

252; bij Ocana, 255, 258. In 1812

in Rusland, 270, 287; in Duitsch

land, 340 noot 1. In 1815, 340,

349, 350, 353, 357, 372, 375,

noot 3, 365, 376 noot 2, II. 317,

335, 365, 368.

Att en hov en (J. E. N. van), lui

tenant, strijdt bij Castricum, III.

154 noot 1.

Auberti er (D'), mineur-kapitein,

sneuvelt bij de verdediging van

Maastricht, II. 467 noot 1.

Aub éry (Louis), zijne Mémoires,

II. 477.

382, 393, 394, 395, 401. Voor- | Aubéry (Maurice), Seigneur de la

treffelijk geoefend onder List, 412.

Rukt naar België in 1830, 436,

noot 2 ald., 458, noot 3 ald., in

Brussel, 460, 461, 462, 466, 470.

Bij Kermpt, 549 en ve. Bij Leu

ven, 562, 565, 566, 567, 570,

574. Artillerie-meester, I. 217, 22 l.

A.-generaal, I. 336, II. 45 noot 2.

Zie verder Geschut.

Art iculbrief of militaire ordon

nantie, II. 108 noot 3.

Asbeck (Tjalling Minne Watze

baron van), majoor der schutterij,

neemt deel aan den tiendaagschen

veldtocht, III. 570.

Aschaffenburg, door de Oosten

rijkers aan de Gallo-Bataven ont

ruimd, III. 162.

Asperen (Matthijs van), heer van

Heeswijk, brigadier, strijdt bij

Senef, II. 142, 473.

Asp er n (slag bij) in 1809, III. 184.

A ss en d elft, hoofdkwartier der

Spanjaarden, I. 164.

A ss en tar (Markies D'), spaansch

ruiterbevelhebber, sneuvelt bij Se

nef, II. 144.

Atch in, zie: Achem.

A th, ingenomen door de Franschen,

A u m al e (Henri graaf D') heer vanII. 227. Hernomen door de Bond

genooten, 296. Wedergenomen door

de Franschen, 421. Valt in han

den der belgische opstandelingen,

III. 491.

Athlone ingenomen, II. 184.

Athlone (graven van), zie: Rheede

Ginckel.

Attaqu en bij belegeringen, I. 336

Villaumière, sneuvelt bij Senef,

II. 47 l, 477.

Aubrem é (Alexander Karel Joseph

Gislain D'), generaal-majoor, strijdt

bij Waterloo, III. 393, 627.

Aubry, fransch generaal, dient in

Rusland, III. 303, 306.

Auckland (lord), gezant van Groot

Brittanje in den Haag, neemt deel

aan het congres te Antwerpen,

III. 29.

Au ffm orth (J. W.), majoor, neemt

deel aan den tiendaagschen veld

tocht, III. 529.

Augereau, fransch generaal, be

velhebber in den winterveldtocht

aan den Mein, III. 16 l en ve. Als

maarschalk en hertog van Casti

glione aanvoerder van 't elfde korps

van 't Groote Leger, 269.

August II, keurvorst van Saksen

en koning van Polen, bij de be

legering van Rijssel, II. 313.

Augustijn s, opperwachtmeester,

beloond voor zijn gedrag bij Straal

sund, III. 192 noot 1. In Rus

land, 287.

Aumale (Jacques graaf D'), kolonel,

II. 433 noot 3.

Rieux, sneuvelt voor den Bosch,

III. B. en W. 654.

Aumale (Karel Duco graaf D') ma

joor, sneuvelt bij Rocoux, II. 433.

Aumale (Philippe Nicolas graaf D'),

II. 433 noot 3. III. B. en W.

653 en v.

Aumale (D'), onderscheidt zich bij
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de verovering van Sas van Gend,

III. B. en W. 645, 654.

Austerlitz (slag bij) in 1805,

III. 169, 172.

Austrijn, ingenieur, gekwetst voor

Douai, II. 367 noot 1.

Auvergne (François Egon de la

Tour d'Auvergne, prins van), ko

lonel bij de hollandsche kavalle

rie bij Malplaquet, 343, 352.

Auvray, fransch kolonel, onder

handelt met Chassé omtrent de

overgaaf van de citadel van Ant

werpen, III. 6 14 en noot 2 ald.

Auzo n de Bo is min art (W. P.

D'), tweede luitenant in Rusland,

schrijft gedenkschriften, III. 299

noot 1. Zijn staat van dienst, 311

noot 2.

Avanturiers, I. 81.

Avaux (graaf D'), gezant van Lo

dewijk XIV bij de Staten-Gene

raal, II. 232.

Av en n es (Jan van), zie : Jan.

Avila (Sancho D'), dient onder

Alva, I. 100. Overwint bij Dael

hem, 105. Beproeft het ontzet van

Middelburg, 131. Trekt naar Maas

tricht om graaf Lodewijk te be

strijden, 133, 134. Overwint op

de Mookerheide, 137– 140. Be

raamt een tocht in Zeeland, 167.

Aylva's (de), I. 25.

Aylva (Ernst van), kolonel, neemt

deel aan den slag bij Nyborg, II.

ll.

Aylva (Hans Willem baron van),

helpt de Dylerschans hernemen,

II. 14 noot 2. Voert bevel in

Overijssel, 49. Beschermt Fries

land, 55, 62. Gereed om Gronin

gen te ontzetten, 80. Luitenant

generaal der infanterie, 92 noot

5. Slaat de Munsterschen bij Stap

horst, 118. Zijn aanslag op Zwart

sluis mislukt, 118. Strijdt bij Senef,

142, 470. Gekwetst, 143. Helpt

Keizerswaard en Bonn op de

Franschen veroveren, 189. Strijdt

bij Walcourt, 190. Bij Fleurus,

194, 195. Sterft, 195 noot 3, 476.

Zijn regiment verdedigt den over

tocht van den Rijn tegen de

Franschen, 49, 50.

Aylva (Hessel van), kolonel, II. 476.

Aylva (Hobbe), kapitein, gekwetst

en gevangen genomen bij Senef,

II. 472.

Aylva (Hobbe baron van), luite

nant-generaal, verdedigt Maas

tricht, II. 466, 467.

Aylva, kolonel, gekwetst bij Steen

kerke, II. 200 noot 1. Bij Neer

winden, 206 noot 3.

Aylva (het regiment) te Brussel

in 1745, II. 426 noot 1.

Axel, door prins Maurits veroverd,

I. 20 l. Door de Franschen, II.

436.

Baan rits, baanrots, baanderheer,

I. 35, 37, 39, 75.

Baar tot den Slangenburgh, zie :

Slangenburgh.

Baarle (van), korporaal, beloond

voor zijn gedrag bij Straalsund,

III. 192 noot 1.

Baarlo (gevecht bij) in 1672, II.

109.

Baars (Dirk), lid der gedeputeerde

staten van Friesland, strijdt met

de Munsterschen bij Baarlo, II. 109.

Baars (Michiel Anthony), luitenant,

vermist bij Castricum, III. 151

noot 2.

Bach e lu, fransch generaal, strijdt

bij Quatre-Bras, III. 338, 346.

Bij Waterloo, 389.

Bach man (A. A. E. H.), officier

op de citadel van Antwerpen, III.

596 noot 2.

Backer, kapitein uit Haarlem, I.

320 noot 1.

Ba duh en ma, woud der Friezen,

I. 13.

Baerken (Pieter Cornelis), luite

nant, bij Bergen gekwetst, III. 619.

Bagelaar (Daniël Otto), luitenant

in Rusland, III. 292 noot 2. Kolo
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mel op de citadel van Gent, 500

noot l. Neemt deel aan den

tiendaagschen veldtocht, 530.

Ba d e n (Markgraaf van), zie : Lode

wijk.

Bagelaar, luitenant-kolonel, in

1815, III. 627.

Bag ration (prins), russisch gene

raal, strijdt tegen de Franschen, III.

276, 278, 279, 281, sneuvelt. 287.

Bah n , sergeant-majoor, dient - in

Barbançon (prins de), verdedigtRusland, III. 299.

Bajonet, invoering daarvan, II. 58

noot 1, 204 noot 2. Aanvallen

der Franschen met de bajonet,

reeds in 1746, 432. III. B. en V.

647.

Bakkerij en bij het leger medege

voerd, I. 70 noot 3.

Balbo is, fransch artillerie-kolonel,

bij Friedland, III. 181.

Bal en (Godard van), ruiterbevel

hebber bij den tocht naar Vlaan

deren in 1600, I. 252. Slaat bij

Nieuwpoort door den vijand heen,

268 noot 1, 281, 282.

Balk en, wachtmeester, redt den

prins van Oranje bij Waterloo,

III. 391 noot 1.

Ballingen, vinden een wijkplaats

in Vlaanderen, I. 50.

Bally more ingenomen, II. 184.

B al ne a vis (Hendrik) , luitenant

kolonel, bij de verdediging van

Nijmegen , III. 91. Zijne tegen

woordigheid van geest, ald.

B al veren (Walraven Elias Johan

baron van), kapitein in Rusland,

III. 294 noot 3. Kolonel bij den

tocht naar Brussel in 1830, 436

noot 2, 458 noot 1. Valt in een

hinderlaag met zijn troepen, 464

en ve. Rukt uit Doornik naar Aalst,

492. Neemt deel aan den tien

daagschen veldtocht , 542, 548.

Wordt gekwetst bij Kermpt, 551.

Bamp hield, kolonel, bevelhebber

van Rijnberk, wil de Franschen

tegenhouden, II. 122.

III. N. H. T. L.

B a n van den Leenheer, I. 28. Heer

ban, 29.

Ba n de liers der muskettiers, II.

56 noot 2.

Banieren, I. 35, 39, 75, 76.

Bank (van der), luitenant, sneu

velt bij Bergen, III. 621.

Ban ket, oorsprong van dit woord,

I. 345 noot 5.

Ban klok, I. 39. Banslaan , 28,

noot 1.

Namen tegen de Franschen, II.

210, 214.

Barclay de Tolly, russisch ge

neraal, strijdt tegen de Franschen,

III. 276, 278, 279, 281.

Ba ring, hannoversch majoor bij

Waterloo, III. 377, 381.

Barlaimont (Claude van), heer

van Hautepenne, in Alva's leger,

I. 122. Neemt Breda, 203, noot

l. Sneuvelt, 202, noot 1.

Barlon, luitenant, sneuvelt in 1815,

III. 637.

Barlotte (Claude la), kolonel van

een waalsch regiment in spaan

schen dienst, raadt aan Maurits

aan te tasten bij Nieuwpoort, I.

264. Woont den slag van Nieuw

poort bij, 274.

Baroniay, oostenrijksch generaal,

ondersteunt de verdediging van

Bergen-op-Zoom, II. 447.

Barrière-tractaat, II. 393, 398,

403. '

Barrière-vesting en (de) in Bel

gië, door Lodewijk XIV bezet, II.

232, door de Republiek bezet, 398

noot 1, door Jozef II opgeheven,

III. 2.

Barthélemy, lid der 2de Kamer

in 1830, III. 450 noot 2.

Bartholomeus-nacht, 128, 129.

Bassen, klein geschut, I.154, noot 4.

Bassum, ritmeester, sneuvelt bij

den IJssel, I. 354.

Bassum (Johan van), gouverneur

van Rijnberk, II. 53.

43
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Basta (George), commissaris-gene

raal der spaansche ruiterij en

schrijver, I. 100.

Basta (Nicolos), dient onder Alva,

I. 100. Aanvoerder der spaansche

ruiterij bij Turnhout, 238–240.

Bastions, I. 187. II. 57 noot 1,

317. Bastion s-fac en, II. 418.

Bataafsche Republiek, III. 107.

Moet hare troepen aan Frankrijk

leenen, 161, 167. Wordt ontbon

den, 173.

Bataglia of bataljon, I. 99, noot 1.

Batalj ons, sterkte, II. 202 noot

1, 482, 109, noot 1.

Batavieren, voorgeslacht van het

nederlandsche volk , I. 3, 11.

Bondgenooten der Romeinen 4 –6.

Geacht door de romeinsche be

velhebbers, 6. Hun uiterlijk, 6.

Hun ruiterij, 6. Vijanden der

Romeinen , 7. Vechten in het

water, 9 noot 2. Leveren hulp

benden voor het romeinsche leger,

11. Verliezen hun veldstandaard,

11, noot 1. Strijden in Brittan

nië, 11. Aan den Donau, ald. Lijf

wachten der romeinsche keizers,ald.

Batavo do rum, de Romeinen ver

schansen zich aldaar, I. 10, noot. 1.

Batenburg, kapitein, woont het

beleg van Ostende bij, I. 304.

Batenburg (baron van), tracht

Haarlem te ontzetten, I. 157, 158.

Sneuvelt, 159.

Batenburg (B. A.), luitenant-ko

lonel, sneuvelt, III. 191.

Batenburg (C. J. Imbyze van),

luitenant, helpt Willemstad ver

dedigen, III. 20 noot 1.

Batenburg (J. W. van Imbyze

van), kapitein der artillerie, heeft

het bevel bij het opwerpen van

batterijen voor Geertruidenberg,

III. 31 noot 2, 32. Zijn dagver

haal van den posten-oorlog in

Vlaanderen, 31 noot 2, 38 noot

2 en ve. Zijn beleid, 53 en

noot 5 ald,

Batenburg (P. van) , luitenant,

onderscheidt zich in de verdediging

van Doornik, III. B. en W. 652.

Bath ('t fort), aan de Engelschen

overgegeven, III. 200, 205. Door

hen versterkt, 203. De Franschen

pogen het te hernemen, 204. Door

de Hollanders genomen, 204-207.

Bat hian i, oostenrijksch generaal,

bevelhebber van 't leger der Bond

genooten in België, II. 427. Trekt

achter Breda terug, ald. Marcheert

naar de Maas, 429. Bij den slag

van Lafeld, 438. Voert bevel over

de oostenrijksche troepen bij Maas

tricht, 448.

Batta er d, majoor, in 1830 te

Leuven, III. 474.

Batta erdt (J. F. J. A.), luitenant

der artillerie op de citadel van

Antwerpen, 1 II. 606 noot 1.

Batta er d (Pieter Franciscus), lui

tenant, krijgsgevangen bij Bergen,

III. 620.

Battailje (Jan), kapitein, krijgs

gevangen bij Bergen, III. 619.

Batterij en, bij een beleg, I. 151,

169 noot 1, 242 (van 26 stukken),

346, 378 noot 3 (van 5 of 6 stuk

ken). Zie verder: Bresbatterijen,

Ricochet-batterijen, Geschut.

Batterij-meesters, II. 456.

Baudry, belgisch stafofficier in

Leuven, III. 570.

Baut (de), kolonel en directeur der

ingenieurs in Brussel, II. 425

noot 1.

Bautersem (gevechten bij), 1831,

III. 563, 565, 520 noot 1.

Bautz en (slag bij), 1813, III. 316.

Ba vink (J.), miliciën, neemt een

belgische vlag, III. 508, noot 1

ald. -

Bax (Marcelis), zijn moed te Ber

gen-op-Zoom, I. 205. Voor Steen

wijk, 219 noot 1. Strijdt bij Turn

hout, 228, 236, 237–240. Woont

den tocht naar Vlaanderen in 1600

bij, 252. Slaat bij Nieuwpoort
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door den vijand heen, 268 noot

1, 277. Ontzet Frederik Hendrik

bij Bruck, 325. Sterft in 1617,

335 noot 4

Bax (Paulus), zijn moed te Bergen

op-Zoom, I. 205. Ridder geslagen,

206. Voor Geertruidenberg, 226.

Strijdt bij Turnhout, 236–238.

Slaat bij Nieuwpoort door den

vijand, 268 noot 1. Trekt naar

Bilsen, 311. Verdedigt Bergen-op

Zoom , 316. Sterft in 1606, 335

noot 4.

Bax (Willem Maurits), ruiter-vaan

drig, strijdt bij Bruck in 1605, I.

325. Woont het beleg van Grol

bij, 335.

Bazel (van), luitenant-kolonel in

1815, III. 630.

Bearn de Beon (François Frede

rik), emigrant, strijdt aan de Sam

bre, III. 63. Zijn korps is in den

Bosch, 82.

Be a u fort (graaf van), geeft Char

Beck (Hieronymus), kapitein, on

derscheidt zich bij Poperingen,

III. 43.

Becker (H), sergeant, onderscheidt

zich bij Mesa de Ibor, III. 232,

noot 1.

Be cq eur (H. A.), kapitein, helpt

Willemstad verdedigen, III. 20

noot 1.

B e daulx (Johan Hendrik), luite

nant-generaal, bevelhebber van

Geertruidenberg, III. 15, 95.

B e d ek te straat, I. 212 noot 2. B.

weg, 217, 218, II. 163 en noot

2 ald., 238, 294, 295, 320, 330,

331, 446.

Bed en der Graven, I. 79.

Bed mar (Markies van), fransch be

velhebber, II. 250, 251.

Beeckman (Lodewijk Justinus Wil

helmus), student, sneuvelt in den

tiend. veldtocht, III. 537.

Beeck voort (gevecht bij), 183 l,

III. 56 l, 562.

|

leroi aan de Franschen over in

1746, II. 429 noot 1.

Beauharnais (Eugène), stiefzoon

van Napoleon, onderkoning te Mi

laan, III. 183. Aanvoerder van

het vierde legerkorps van het

groote leger in Rusland, 269 en

ve., 291, 297. Aan de Elbe, 3 13.

Beaulieu, oostenrijksch generaal,

zijn aandeel in den postenoorlog

in Vlaanderen,

1, 52 en noot 1 ald., 53, werkt

mee tot ontzet van Charleroi, 63.

Neemt deel aan den slag bij Fleu

rus, 70. Bij Gembloux, 71.

Be a u lie u, hannoversch kolonel in

1815, III 632.

Be a u m on t (Jan van), I. 42.

Be a u rain (Ridder de), beschrijft

den veldslag bij Senef, II. 139

noot 1.

Beauvais (Bisschop van), I. 32,

33 noot 1.

Bebber (Nellis van), overste, helpt

Koevorden hernemen, II. 111.

III. 49, 50 noot

Beek (A. van der), eerste luitenant,

strijdt bij Luik, III. 482 noot 2.

Beek (van der), kapitein in den tien

daagschen veldtocht, III. 530.

Beekman (Elias), vaandrig, helpt

Aardenburg verdedigen, II. 68-73.

B e ek man, burger-kapitein binnen

Nijmegen, II, 240.

Beeld en storm, I. 93.

B e e resteyn (Paulus Annes van),

luitenant, krijgsgevangen bij Ber

gen, III. 620.

Beering en (gevecht bij), in 1831,

III. 537.

Beest van R en oy (van), kapitein,

verdedigt het fort van Middelburg

tegen de Franschen, II. 241.

B eh r (Frederik Lodewijk), kapitein,

helpt Sluis verdedigen, III. 75.

Zijn woorden tot generaal Moreau,

ald. Sterft, 75 noot 4.

Behr (J. J.), majoor in den tien

daagschen veldtocht, III. 529.

Behr J. M.), kolonel bij de ver

meestering van Straalsund, 1 II.
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188, 192 noot 1. Generaal in

1815, 340.

Beieren (keurvorst van), zie: Maxi

miliaan Emanuel.

Beiling (Albrecht), I. 43, III. B.

en W. 643.

Bek- af, bastion te Breda en lunet te

Bergen-op-Zoom, oorsprong van die

benaming, I. 202 noot 1.

Bekius, luitenant, bij de vermeeste

ring van Straalsund, III. 192 noot 1.

Bekius, majoor, helpt een konvooi

dekken in 1830, III. 477.

Bek ken eel, stormhoed, I. 76.

Bekleed ingsm uren, II. 318.

Belair (Leger-), fransch generaal,

strijdt in Spanje, III. 245 en noot

2 ald.

Beleg (Staat van), in 1830 in Bel

gie al dan niet toegepast, III. 431,

432, 488, 499, 509.

Belegering van kasteelen, I. 30,

60, 66, 67, 68 noot 3, 80 noot 3.

Belegering van steden, I. 65-68,

76, 80, 128, 148-153, 160 –

165, 167, 168, noot 3,169– 171,

190, noot 2, 193, 204, 207, 209,

214; 217 en 218 (verschil tus

schen de artillerie en genie),

222; 227 (het romeinsche beleg

van Geertruidenberg) ; 242 (op

eisching na drie volées uit 't ge

schut, aanbesteding van galerijen);

288 (vestingwerken van Ostende),

290 noot 2 (nieuwe middelen tot

aanval), 291 (geretrancheerd kamp),

293 (inundatiën), 295 (geschut),

301 (afsnijdingen), noot 3 ald. (ca

pitulatie); 305, 306 moot 2 en 310

(circumvalatie-linie), 313, 314 noot

3 (schotvrije brug), 316 noot 2

(petarden, werktuig om de valbrug

meer te krijgen), 319 noot 2 (be

kleeding van keisteenen); 320 noot

1 (merkwaardig beleg van Bergen

op-Zoom in 1622); 321 noot 1 (van

Breda in 1625); 331 (van Olden

zaal in 1626); 334 (van Grol in

1627, faussebrayen aldaar); 339

Gennip in 1641,

en ve. (merkwaardig beleg van

's Hertogenbosch in 1629), 341

(inundatiën en werken om die stad),

345 (belegeringswerken tegen die

stad), 348, 364 (loopgraven); 372

(merkwaardig beleg van Maastricht

in 1632, onderaardsche gang),

376 noot 2 (twee attaquen); ald.

noot 3 (beleg van Breda in 1637);

377 noot 1 (van 't kasteel van

pontons); 378

noot 2 en 3 (beleg van Sas van

Gend en Hulst in 1644 en 1645).

II. 44 (beleg van Grol in 1672,

bombardement); 56 en 57 (beleg

van Nijmegen in 1672); 77 (van

Groningen), 76 en 77 (innundatie

van die vesting), 79 (geen grachts

overgang ondernomen), 80 (werp

geschut door de belegerden ge

bruikt); 122 (beleg van Maastricht

in 1673 door Vauban); 154 (van

Oudenaarden in 1674); 155 (merk

waardig beleg van Grave), 160 (Coe

hoorn-mortiertjes), 162 (heldenda

den bij dat beleg); 170 noot 1 (draag

bare schuiten), 177 (bommen uit

schepen), 188 noot 1 (ricochet

batterijen), 189 (vernieling der

vestingwerken, niet van de stad);

197 moot 1 (inundatiën van Mons),

201 (idem van Veurne), 209 (van

Namen in 1692); 209, noot 4 (ob

servatieleger), 211 noot 1 (ver

eischte sterkte van een belegerings

leger); 217 (beleg van Namen

in 1695); 238 (van Keizersweerd

in 1702); 242 (van Venlo in 1702);

269 (van Gibraltar in 1704); 293

(van Ostende in 1706); 294 (van

Menen, zie ook 371 noot 1); 296

(beleg van Ath in 1706, handmor

tieren; 312 (van Rijssel in 1708,

onregelmatige aanval), 320 (verde

diging van den bedekten weg),

323 (wapenstilstand gevraagd voor

't begraven van gesneuvelden),

324, 325 (aanvoer van munitie),

331 (aanval op het kasteel, kosten
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der aanvalswerken); 335 (beleg van

Doornik in 1709, verbeterde loop

gravendienst), 336 (mijnenoorlog),

355 (Mons); 365 (Douai, dubbele

grachtsverdediging), 366 noot 1

(bouwstoffen voor de beschrijving

van 't beleg van Douai), 366 (me

nigvuldige uitvallen); 368 (beleg

van Bethune), 369 en noot 2 ald

(nadeel van verdeeld opperbevel bij

belegeringen), 369 noot 1 (bouwstof

fen voor de beschrijving van 't be

leg van Bethune); *370 (belegering

van Aire); 375 (moeielijk#

van Sluis in 1794), 73 (gebrek aan

artilleristen), 74 (ziekte), 75 (bom

bardement); 84. (beleg van Maas

tricht in 1794), 86 (bombardement,

belegeringswerken van Marescot);

92 (beleg van Grave), 93 (bom

bardement); 100 (beleg van Kehl,

bruggehoofd voor Straatsbrug); 179

(van Kolberg in 1807); 592 (beleg

van de citadel van Antwerpen).

Zie ook: Bestormen, Bres, Brug

gen, Geschut, Granadiers, Inge

nieurs, Inundatiën, Mijnen, Ver

sterkingen.

van Bouchain in 1711), 376 (oud Belegerings-werktuigen, I. 60 noot 1,

gebruik bij 't overgeven gevolgd); 61, 65, 66, 68, noot 3 ald, 70, 73.

417 (hardnekkig beleg van Door- | Belfour, bevelhebber van Engelschen

nik), 418 (bedreiging met krijgsge en Schotten, I. 226.

vangenschap van 't garnizoen, keus, Belgen, in het nederlandsche leger

om af te trekken of het kasteel

te verdedigen,

ingenieur), 419 (Staten-Generaal

geven bevel om het kasteel te ver

dedigen, zie III. B. en W. 657),

420 (garnizoen met eerbewijzen uit

het kasteel getrokken); 421 (de

Franschen zeer ervaren in den be

legeringsoorlog); 422 noot 2, 423–

425 (Brussel onverdedigbaar), 425

(bestorming van een bres in 't

hoornwerk); 428 (bombardement van

de citadel van Antwerpen in 1746);

441 (beleg van Bergen-op-Zoom in

1747), 449 en ve. (lunetten), 453

(overvloed in de vesting), 454 (ge

brek aan krijgstucht, godsdienst

oefeningen), 455, 464 (plichtver

zuim bij de officieren), 461 en ve.

(de stad met storm veroverd); 466

(beleg van Maastricht in 1748), 476

(uittocht der bezetting met geschut).

III. 9 (beleg van Breda in 1793),

10 (schotdeuren in de poorten),

12 (slechte verdediging), 13 (bom

bardement); 18 (beleg van de Wil

lemstad), 20 (watergemeenschap,

gloeiende kogels); 2 l (beleg van

Maastricht), 22 (hulp door burgers

en vrouwen verleend); 72 (beleg

B el lef om ds

van 1815 tot 1830, zie: Leger.

verraad van een | België, met Noordnederland ver

eenigd, III. 408. Scheidt zich af,

410 en ve. Krijgt een voorloopig

bewind, 473, 483, 484. Door de

nederlandsche troepen verlaten, 502.

Oordeel over de scheiding, 514.

Onderhandelt over de grondslagen

der scheiding, 520, 577. Roept een

koning uit, 521. Sluit een wapen

stilstand en een tractaat met Ne

derland, 616, 617. Wordt onzijdig

verklaard, 617. Zie : Nederlanden

(spaansche en oostenrijksche).

Bellamy de G al latin (J. R.),

onderluitenant, helpt Willemstad

verdedigen, III. 20 noot 1.

Bell am g é (E. L. A. de), kapitein,

onderscheidt zich bij Pasewalk III.

178. Bij Talavera, 248 noot 1. Bij

Ocana, 256, 257. Zie 265 noot 2.

(markies de), fransch

maarschalk, vereenigt zich met

Condé bij Maastricht, II. 136.

Bellefroid (Jacobus Philippus de),

luitenant, dient in Rusland, III.

294 noot 3.

Bellemaker (Johan de), kapitein,

sneuvelt bij de verdediging van

Ostende, I. 304.
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Belliard (Augustin Daniel graaf),

fransch generaal, strijdt in Rusland,

III, 284. Luitenant-generaal en ge

volmachtigde van den koning der

Franschen te Brussel, 543, 556,

559. Onderhandelt met Chassé, 544,

545, 546, 588. Ontmoet den her

tog van Saksen-Weimar bij Leu

ven, 573.

Bellingwolderschans opgericht,

I. 187 noot 1.

Belsan se (David), luitenant-kolo

nel, bij Senef gekwetst II. 471.

Bem ond, kapitein, strijdt tegen de

Engelschen in Zeeland, III. 208.

B en d en van Ordonnantie, neder

landsche ruiterij, I. 88. De Alge

meene Staten willen hen betalen,92.

Zijn in onderscheidene gewesten

verdeeld, 93. Filips II wil hen naar

Frankrijk zenden, ald. Blijven in

het land, ald.

Bennings en, russisch generaal,

strijdt bij Friedland, III. 180.

B en sco op (Arnoud van), vlaamsch

gezind, I. 54, verdrinkt, 62.

Bent hien (George Diederik of Da

niel), kapitein der hollandsche

pontonniers in den russischen

veldtocht, III. 270. Aan de Duna

en de Beresina, 299 en ve. , 306,

31 1. Neemt deel aan de verdedi

ging van Torgau, 313. Sterft als

majoor, 299 noot 2.

Bentinck (Christoffel), sneuvelt bij

Ramelies, II. 290 noot 2.

B e n t in c k (Hendrik), graaf van

Portland, neemt deel aan den slag

bij de Boyme, II. 182, bij Agrim,

185, bij Neerwinden, 205. Aan 't

beleg van Namen, 222. Zie ver

der 470, 475.

Bentinck (graaf Volkier Rudolf),

neemt deel aan het congres te

Antwerpen, III. 29. Adjudant van

prins Willem van Oranje, 33.

Bentinck, kapitein der artillerie

in den tiendaagschen veldtocht,

III. 532, 549.

Bentinck (het regiment) te Na

men in 1746, II. 431 noot 1.

Te Nijmegen in 1794, III. 90, 91.

Bentinck - Roon (Hendrik graaf

van), adjudant van prins Frede

rik van Oranje, III. 33.

Bentinck van Diepenheim

(cavalerie-regiment van), II. 205,

noot 2.

Ben tin gh, kapitein, I. 243 noot 2.

Be on, zie : Bearn de Beon.

B er en, I. 73 noot 3.

Berendrecht (Jakob van), gou

verneur van Ostende, I. 304.

B er en n en eener vesting, I. 62,

128, 180.

Berenstein (Marcus Albert van),

kapitein, helpt 's Hertogenbosch

verdedigen, III. 81 noot 3.

Berezina (overtocht van de), III.

299, 304 en ve.

Berg, luitenant, bij de vermees

tering van Straalsund, III. 189,

192 noot 1.

Berg (T. J. A.), ingenieur, helpt

Willemstad verdedigen, III. 20

noot 1.

Berg (van den), burger-kapitein

binnen Nijmegen, II. 240.

Berg (Jan van den), luitenant, ge

kwetst, III. 122 noot 6.

Berg (graaf Wilhelm van den), zie:

Bergh.

Berge (Rutger ten), luitenant der

studenten te Groningen tijdens

het beleg, II. 79

Bergen (Adriaan van), turfschip

per op Breda, I. 207.

Bergen (slag bij), in 1799, III.

135 en ve., 270, 618 en ve.

Bergen, zie: Mons.

Bergen op Zoom, aan de zijde

van den prins van Oranje, I. 168.

Belegerd en ontzet, 203-206.

Strooptochten van het garnizoen,

203. Trouw der burgerij, 204. Be

velhebbers en uitvallen, 205. Af

tocht van Parma, 206. Mislukte

aanslagen der Spanjaarden op de
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stad, 316. Mislukt beleg door Spi

nola, 319, 327. Door forten be

veiligd, 337. Belegerd door de

Franschen in 1747, II. 405, 440.

Vestingwerken van Coehoorn, 44 1.

Met storm genomen, 462 en ve.

Door de Franschen versterkt, 465.

Afgesneden van Antwerpen, ald.

Gaat over aan de Franschen, III. 95.

Bergh (Frederik Godefroi van), ka

pitein, helpt Kolberg belegeren,

III. 179.

Bergh (graaf Frederik van den)

trekt met Verdugo naar Gronin

gen, I. 212. Bevelhebber in Koe

vorden, 222, in Lingen, 242.

Bergh (graaf Hendrik van den), te

Erkelens overrompeld door Frede

rik Hendrik, I. 326. Bezet de Rijn

gewesten, ald. Tracht Grol te ont

zetten, 335. Volgt Spinola op, 343.

Wordt misleid door den tocht van

Frederik Hendrik, 344. Poogt

's Hertogenbosch te ontzetten, 344,

350. Trekt naar en over den IJssel,

354. Sluit zich aan bij Montecu

culi, 355. Zijn tocht in de Veluwe,

359 noot 2. Trekt terug, 364.

Opent uitzicht aan de Staten om

trent den afval van de zuidelijke

Nederlanden van Spanje, 371.

Bergh (graaf Herman van den),

bevelhebber van Deventer I, 210.

Bergh (J. van den), burgemeester

van Leiden, gedeputeerde te Brus

sel, bij den aanval der Fran

schen, II. 330.

Bergh (graaf Willem van den), zwa

ger van den prins van Oranje,

belast de Ruyter met een aanslag

op het kasteel Loevestein, I. 125

noot 4. Verlaat zijn post in Gel

derland, 144. Zijne zwakheid, 184.

Gaat naar Parma over, ald.

Bergh es (prins de), bevelhebber

van Mons, II. 197.

Berg verkoop ers (verraders van

Geertruidenberg), I. 225 noot 3.

B erij d en eener vesting, I. 62 noot 2.

Berlaim on t (graaf de), bevelheb

ber der burgerwacht te Luik in

1830, III. 453. Bedreigt generaal

van Boecop, 476. Onderhandelt

met generaal Daine over een kon

vooi, 480.

Berlo (graaf van), kolonel der dra

gonders onder Waldeck, sneuvelt

bij Fleurus, II. 191.

Bernadotte, fransch generaal,

neemt deel aan den tweeden slag

bij Fleurus, III. 69. Krijgt het

opperbevel over de fransche troe

pen in Zeeland, 204.

B e rn er, kolonel in het gevecht

bij Ekeren, II. 257.

Bern er on, fransch generaal, trekt

naar de Willemstad, III. 9. Eischt

die vesting op, 18.

B er n na rd, zie: Saksen-Weimar.

Bernier, kapitein, teekent de ca

pitulatie van Dinant, III. 494,

noot 1. Wordt gevangen gehou

den, ald.

Bernisse (rivier), I. 62 noot 1.

Bern souw, luitenant, helpt Koe

vorden winnen, II. 1 14 noot. 1.

Berthier (Alexandre), fransch ge

neraal, bestuurt den overtocht

van het fransche leger over de

Alpen, III. 161. Is minister van

oorlog, 166.

Bertrand, (Henri Gratien), fransch

generaal, bij Bautzen, III. 316. Bij

Waterloo, 397.

Berwick (James Fitzjames, hertog

van), fransch maarschalk, natuur

lijke zoon van koning Jacob II van

Engeland, zijn oordeel over den slag

bij Steenkerke, II. 199. Over het te

rugkeeren van Lodewijk XIV naar

Versailles in 1693, 202. Krijgs

gevangen bij Neerwinden, 206,

noot 3. Aanvoerder van een fransch

spaansch leger in Spanje, 269; in

Duitschland, 304. Trekt naar Douay

en Condé, 316. Tracht Rijssel te

ontzetten, 319. Zijne mémoires,

305 noot 1.
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Berwouts, kapitein der Amster

damsche schutters, II. 44 noot 2.

Besch uit voor het leger in 1632,

I. 371 noot 2.

Bes sières (Jean Baptiste), hertog

van Istrië, fransch maarschalk,

dient in Spanje, III. 218.

Best, hannoversch kolonel, in 1815,

III. 631.

Be stallen, zie : berijden.

Bestand (Twaalfjarig), I. 316, 318,

3 19 noot 1, 326, 329.

Best en (W. van), gekwetst voor

Koevorden, II. 113 noot 1.

B e storm en van den bedekten weg,

II. 295, 296, 320, 321, 330, 446;

van tenaillons, 323, 324 ; van

bressen bij dag, 328 en noot 4

ald., 418, 425 ; van een reduiet,

450 ; van bressen, 457, 462.

B e storm in g eener vesting, I. 80,

170, 217, 218. Van Bergen-op

Zoom in 1747, II. 462, 463.

Bethune, (slag bij), in 1487, I. 81.

Door de Bondgenooten ingenomen,

II. 368.

Betuwe (de Franschen in de), II. 55.

Beuningen (van), gezant der Sta

ten, brengt het drievoudig ver

bond aan 't fransche hof over,

II. 34.

Beur man, brigade-generaal, strijdt

in Rusland, III. 280 noot 1.

Beusichem (Jan van), trekt op

tegen Jan van Renesse, I. 62.

Beveren (Johan van), sergeant

majoor, bij den aanslag op Fu

nen, II. 11 noot 1.

Beverningh, II. 25.

B e verweert (van), kapitein, helpt

's Hertogenbosch winnen, I 368.

Bevery, B u v eri of Bièvry,

kapitein, zijne dapperheid voor

Geertruidenberg, I. 229.

Bewind (voorloopig) te Brussel, zie:

Gouvernement provisoire.

Bey er, vaandrig, sneuvelt, II. 447.

Beyma's (de), I. 25, III. B. en W.

643.

Bezetting (uittrekken eener) met

witte stokjes, I. 212 noot 2.

Bib en (J. C.), kapitein-ingenieur in

den tiendaagschen veldtocht, III.

568 noot 1, 569 noot 2.

Bi de t, I. 382 noot 1, 407.

Bidstond in het leger der Bond

genooten bij Malplaquet vóor den

slag, II. 344.

Biel, kapitein, verdedigt het kasteel

Carpen, I. 179, zijn dood, 180.

Bier, oorlogsbehoefte in de 15de

eeuw, I. 66 noot l.

Biest (M.), is bij de verrassing van

Wezel, I. 405.

Bijleveld (Adriaan), onderscheidt

zich als luitenant bij Pasewalk,

III. 178. Bij Friedland, 182. Ka

pitein bij Frasnes in 1815, 340.

Zijn staat van dienst, 340 noot 1.

Bij Quatre-Bras, 349, 350, 352,

355. Bij Waterloo, 372, 376, 626.

Bilderdijk (W.), zijn extemporé

op de herneming van het fort

Bath, III. 208. Zijn wapenkreet

bij de landing der Engelschen,

ald. noot 1.

Bildt (Klaas Jan de), kapitein, bij

Bergen gekwetst, III. 148 noot

3, 621.

Billy (Robles de), stadhouder van

Friesland voor den koning van

Spanje, I. 145 noot 2, 177.

B in ch, door Willem III ingenomen,

II. 165.

Birckefelt (Johan Karel, prins Pa

latijn zu), bij Senef gekwetst, II.

471, 477.

Bisdom, majoor, sneuvelt bij Wa

terloo, III. 385, 638.

Biskaj er of biscaïen, walgeweer,

III. 138 noot 3.

B is ournet (Antoine François Se

rière du), luitenant, gekwetst bij

Bergen, III. 620. -

B is ournet (F. A. du), luitenant,

krijgsgevangen bij Bergen, III. 620.

Bispink (J. B.), luitenant, krijgs

gevangen bij Bergen, III. 622.
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Bisschop (Steins), zie: Steins.

Blaauw voet, veroorzaakt de me

derlaag der Zeeuwen bij Vere, I.

50.

Blainville (de), fransch bevel

hebber van Keizersweerd, II. 239.

Blake (Joachim), generaal, strijdt

in Spanje tegen de Franschen, III.

219, 223.

Bla u (Laurentius de), luitenant,

sneuvelt voor Grave, II. 164.

Blau (Quiryn de), kapitein voor Steen

wijk, I. 219 noot 1. Bij Nieuw

poort en voor Ostende, II. 164

noot 1.

Bla uw garen (redoute), aangelegd

in 1627, I. 337.

Bla uw kielen, scheldnaam gegeven ,

aan de Belgen in 1830, III. 516,

549.

Bla zo en, I. 37.

Blenheim (slag bij),

städt.

Blijde, belegerings-werptuig, I. 61,

73 noot 3.

Blij en b urg (Adriaan van), heer

van Noordwijk, gedeputeerde te

velde, redt de krijgskas in den

slag bij Senef, II. 330 noot 2.

Blikken doozen, het eerst voor

Ostende gebruikt, I. 298. Zie ver

der: Geschut.

Blin de (de), sergeant-majoor, be

loond voor zijn gedrag bij Straal

sund, III. 192 noot 1.

Blind en voor en tegen geschut, I.

216 noot 3, 288 noot 2, 290

noot 2.

Blitterswijk, zie: Lynden (van).

Block, ingenieur, bij het beleg van

den Bosch, I. 348.

Blocq van Bouricius (Daniel

de), majoor, sneuvelt bij Rocoux,

II. 433.

Bloed raad (de), I. 101 noot 2.

zie : Hoch

l

t

Blokhuis eener stadspoort, I. 151

noot 2.

Blokzijl, bevrijdt zich van de Mun

sterschen, II. 109.

III. N. H. T. L.

Blom (van), luitenant, gekwetst, III.

132 noot 2.

Blom (Rutger), luitenant, krijgsge

vangen bij Bergen, III. 619.

Blom van Assendelft (J.), ka

pitein, strijdt bij Waterloo, I II. 379.

Blom b erg (Hendrik van), luitenant,

gekwetst te Straalsund, 1 II. 191

noot 1.

Blom m ert, kapitein, sneuvelt te

Ostende, I. 304.

Blon de au, belgisch artillerie-kapi

tein, strijdt bij Kermpt, lII. 550.

Bloys van Treslong, gewond bij

Jemmingen, I. 118, 178. Doet Pa

checo in Vlissingen ophangen, 144.

Blü c h er (Gebhard Leberecht von)

vorst van Wahlstadt , pruisisch

veldmaarschalk, strijdt bij Lutzen,

III. 314. Bij Bautzen, 316. Staat

in België in 1815, 331. Wordt

door de Franschen aangevallen en

waarschuwt Wellington, 336 noot

2, 337, 342. Strijdt bij Ligny,

344, 347. Ontmoet Wellington,

347. Trekt terug op Wavre 364,

365, 370. Belooft Wellington te

hulp te komen, 365. Doet dit, 372,

374, 387. Ontmoet Wellington,

398. Vervolgt de Franschen, 398.

Rukt naar Parijs, 401, 402, 403.

Böcher (Bartel Sytses), luitenant,

dient in Rusland, III. 294 noot 3.

Bockmulder (Corn.), kapitein, ge

kwetst in de Zijp, III. 134 noot 1.

Bode (David Elias), kolonel, bij de

vermeestering van Straalsund, III.

186, 192 noot 1. In Rusland, 279.

Bo de graven, I. 29. Door de Fran

schen geplunderd, II. 105.

Bo d ek, kapitein, sneuvelt bij de

verdediging van Maastricht, II. 123.

Bo de n-bus, oorsprong daarvan, I.

80 noot 1.

Boë b el (Willem Frederik) kapitein,

sneuvelt in Rusland, IlI 292.

Bo e c op (van), kapitein der Leidsche

studenten in den tiendaagschen

veldtocht, III. 531.

'44
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Boec op (Cornelis Gerardus Iman

baron van), generaal-majoor, pro

vinciaal bevelhebber van Luik, III.

49. Zijn staat van dienst, 429

noot J. Roept de schutterij op,

433, 438. Betrekt de citadel, 439,

440, 44i noot 1,444, 153. Echt

de uitlevering van deserteurs, 446.

Zijn poging om een konvooi te

ontvangen mislukt, 476 en ve.

Trekt af naar Maastricht, 482, 483.

Neemt deel aan den#

veldtocht, 559. Als luitenant bij

Bergen gekwetst, 621.

Boec op (Hendrik Justus Michiel

van), majoor-ingenieur, bij de ver

dediging van Breda in 1793, 1II.

14 noot 1.

Bo e cop (Louis Theodore Johannes

van), generaal-majoor in dienst der

Bataafsche republiek, dringt aan

op maatregelen tegen den vijand,

Il I. 146. Chef van den generalen

staf, 623, 624.

Boekholt, burgemeester van De

venter, poogt die stad te behouden,

II. 59.

Boelaart, zie: Tuyl.

Boellaard, majoor bij Waterloo,

III. 395, 626.

Boellaardt (Jan Willem), kapitein,

gekwetst, III. 122 noot 6. Krijgs

gevangen bij Bergen, 620.

Boelen, majoor, bevelhebber van

Arlon in 1830, wordt gevangen

genomen, III. 495, 496.

Boelen (P. R.), luitenant, gekwetst

bij Talavera, III. 248, bij Pan

Corbo, 265 noot 2.

Boer (de), kapitein, gekwetst, in

1815, III. 638.

Boer (Hybo Everdes de), sergeant,

redt den overste Trip, III. 189

noot 2. Zwaar gekwetst, 152#

3. Zijn dapperheid bij Klooster

Eberach, 163. Dient als luitenant

in Spanje en wordt gekwetst, 228,

230. Nogmaals gekwetst, 263. Zie

265 noot 2. Luitenant-kolonel op

de citadel van Antwerpen, 580

noot 2.

Boeren (gewapende), verdedigen het

land, II. 18, 19, 76, 77, 86, 105,

121, 128 noot 1.

Boers (L. A.), luitenant, neemt deel

aan de verdediging van de lunet

St. Laurent op de citadel van

Antwerpen, III. 602. Wordt krijgs

gevangen, 603.

Boetselaar van Leeuwen, ko

lonel, helpt Grave winnen, II. 162

noot 2.

Boetselaer-Langerak (Frederik

Hendrik, baron van den), kolonel,

sneuvelt bij Senef, II. 470, 475.

Boetzelaar, onderscheidt zich bij

de verovering van Sas van Gent,

III. B. en W. 645.

Boetzelaer (Vijf heeren van), tee

kenen het Verbond der Edelen, I.

175. (Wessel van), sneuvelt, 175.

Boetzelaer (Karel van), luitenant

kolonel, sneuvelt bij Fontenoi, II.

416.

Boetzelaer (Karel baron van),

gouverneur van de Willemstad, ver

dedigt die vesting tegen de Fran

schen, III. 18 en ve.

Bo ga ert, luitenant-kolonel, verde

digt Veere, III. 198.

Bogaert (don Adriaan van den),

nederlandsch ritmeester in spaan

schen dienst, gekwetst bij Los

Bannos, II. 133 noot 2.

Bois (O. W. J. du), kapitein, helpt

Sluis verdedigen, III. 76 noot 1.

Bois (Werner du) zie: Houte (van

den).

Boise vin et (A. F. S. du) kapitein,

bij de herneming van Bath, III.

208 noot ] .

Boism in art (de), zie: Auzon.

Boisot (Jonkheer Karel van), levert

het ontwerp tot versterking van

Alkmaar, I. 161.

Boisot (Loys van), slaat de Span

jaarden op de Ooster-Schelde, I.

131. Ontzet Leiden, 165.
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B o kk en, I. 73 noot 3.

Bol cra en, soort van vlaggedoek,

I. 35 noot 4.

Boling broke (St. John), minister

in Engeland, II. 379.

Boltjens (K.), luitenant, sneuvelt

bij Quatre-Bras, III. 353, 637.

Bolts (Jurriën), vuurwerkmaker,

komt om te Ostende, J. 298 noot 1.

Bol werken, I. 151, 288.

Bom bar de erg a lj ot en, II 177

noot 1, 293.

Bom bar de m en t , van Bergen-op

Zoom in 1747, II. 453 ; van Breda

in 1793, III. 13; van de Klundert,

16; van Maastricht, 21; van Sluis

in 1794, 75 ; van Maastricht, 86;

van Grave, 93; van Vlissingen in

1809, 202; van Antwerpen in 1830,

513, B. en W. 662, 663.

Bom b er gen (Antonie van), te s

Hertogenbosch , I. 94, 95, 340,

III. B en W. 644.

B om mel, door Maurits versterkt in

»

1599, I. 244. Door de Franschen

ingenomen, II. 58, 75.

B om me 1 (van), kapitein, I. 181.

Bommel (van), ingenieur, gekwetst

voor Rijssel, II. 319.

B om m el er waard, door de Fran

schen bemachtigd, III. 93, 94.

B om m en, I. 68 noot 1. II. 177,

314 noot 1, 323. 445. Bommen !

en granaten, I. 232 noot 3. Zie

verder: Granaten en Geschut.

Bom m en e de, door Mondragon ge

nomen, I. 168. Dapperheid der

bezetting, ald.

B on ga (Jan), bij Jemmingen, I. 177,

wint Friesland voor den prins, ald.

B onh om me, fransch generaal-ma

joor, strijdt tegen de Engelschen

in de Zijp, III. 130 noot 1, 131.

Zijn aandeel in den slag bij Ber

gen en bij Castricum, 138 en ve,

144, 148, 151, 620.

Bonn, ingenomen door Parma, I. Boreel,

206. Door Willem III, II. 130.

Door hen bezet, 233, 238. Door

de Bondgenooten ingenomen, 247.

B ons (Andreas de), generaal-majoor,

verdedigt Grave, III. 92 en ve.

Bon te kraaien, spotnaam aan de

schutters gegeven, I. 76.

BoE kapitein, I. 181.

Boog en pijlen, I. 39, 73, 74.

Voetbogen met ijzeren pijlen, 89,

noot 3.

B oog m an s , uitgeweken neder

landsch kapitein, doodt den be

velhebber van de Klundert,

III. 17.

Boogschutters, I. 40, 73.

Boom (van der), majoor in den

tiendaagschen veldtocht, III. 530.

Boom (Thomas van der), luitenant,

sneuvelt in Noordholland, III. 132

noot 3.

Boonacker (Adrianus), majoor, helpt

Sluis verdedigen, III. 76 noot 1.

Boonebakker (J. H.), wachtmee

ster, beloond voor zijn gedrag bij

Straalsund, III. 192 noot 1.

Boon en (J. C.), luitenant, gekwetst

in 1815, III. 638.

Boot, majoor, tracht bij 't beleg

van Grave, het eilandje Middel

weert in de Maas te bezetten, II.

156, 157.

Bootsma, kapitein, I. 330. Strijdt

te Emmen tegen de Munsterschen,

II. 23.

Boots volk, bedient het geschut, I.

68, 210, 243, 251, 295.

Booy (C. P.), luitenant, krijgsge

vangen bij Bergen, III. 622.

B or, kolonel, bij de verdediging van

Gibraltar, II. 270 noot 1.

Borck (van), luitenant, gekwetst in

1815, III. 637.

Borculo, geschil omtrent de heer

lijkheid met den bisschop van

Munster, II. 13, 15. Door de

Munsterschen genomen, 16, 43.

nederlandsch gezant in

Frankrijk, II. 31.

|

Op de Franschen veroverd, 189. |Boreel (Johan), heer van Uvendijke,



BO Bo684

Steeland enz., krijgsgevangen bij

Senef, II. 472, 478.

Bore el (O. L.), majoor bij de schut

terij, neemt deel aan den tiendaag

schen veldtocht, III. 528.

Boreel (Jonkh. Willem), luitenant

kolonel, strijdt bij Quatre-Bras, III.

353. Bij Waterloo, 396, 628. Ge

neraal-majoor in den tiendaagschen

veldtocht, 532, 552, 554, 573.

Borg (Klaas Adriaansz. Ten), ser

geant, helpt Koevorden innemen,

II. 113 noot 2.

Borg (Ter), oud burgemeester van

Deventer, II. 59.

B or go (graaf Pozzo di), ijvert te

Weenen tegen Napoleon, III. 183.

Borodino (slag bij), 1812, III. 281

en Ve.

Borssele (François van), majoor,

gevangen geraakt te Brussel in

1830, III. 465.

Borssele (Wolferd van), tegen Floris

V, I. 47. Regent van Holland, 48.

Zijn dood en karakter, 49.

B or s t kussens voor het stooten

der musketten, I. 320 noot 1.

Borstwering, I. 151.

Bos c de la Calm ette (het In

fanterie-regiment van), III. 16

noot 2, 20 noot 1.

Bosch, luitenant te Ath, III. 492

moot 1.

Bosch (C. A.), luitenant der schut

terij, te Eindhoven, III. 562.

Bosch (Jacob), ingenieur, II. 42.

Bosch (Jakob van den), ingenieur,

sneuvelt voor Grave, I. 310 noot 2.

Bosch (Jan van den), kapitein en

ingenieur bij het beleg van Grol,

I. 336. Van 's Hertogenbosch, 348,

35 1.

Bosch man (Nic.), luitenant, onder

scheidt zich bij Pasewalk, III. 178.

Bos sc ha (mr. H.), III. 173 noot

1, 324 noot 1, 326 noot 1.

Bosscha (mr. J.), secretaris van

Buitenlandsche Zaken, III. 204

noot 1.

Bossche (Hendrik van den), inge

nieur, heeft het toezicht over 't

beleg van Aire, II. 370.

Boss on (Paulus Cornelis de), ma

joor, neemt deel aan den tiendaag

schen veldtocht, III. 535.

Bossu (Maximiliaan de Hennin ,

graaf van), zijn scheepstrijd op

de Haarlemmermeer, I. 157. Zijn

nederlaag op de Zuiderzee, 164.

Wordt opperbevelhebber van het

nederlandsche leger, na 't verlaten

der spaansche zijde, 184. Zijn

dood, 185 noot 1.

Bos sy (A.), vuurwerkmaker, onder

scheidt zich bij Friedland, III.

182 noot 1.

Both m ar, brigadier , zijn oordeel

over de stelling der Franschen bij

Overijsche, II. 281 en noot 1. ald.

Is als generaal-majoor bij de ver

dediging van Denain, 386, 387.

Botnia's (de), I. 24.

Bouch ain, door de Franschen in

genomen, II. 165. Door Marlbo

rough hernomen, 375. Andermaal

door de Franschen, 391.

Bouchez, belgisch kolonel, strijdt

bij Kermpt, III. 549 en ve.

Bou de t, fransch generaal in den

slag bij Castricum, III. 151.

Boufflers of Bouflers (Louis

François, hertog de), fransch be

velhebber, strijdt bij de Groven

brug, II. 95. Bij Fleurus, 190.

Luitenant-generaal bij Steenkerke,

200. Neemt Veurne, 201. Wordt

maarschalk, ald. Vereenigt zich

met Luxembourg, 202, 207. Staat

aan de Sambre, 216. Verdedigt

Namen tegen de Bondgenooten,

216-223. Wordt door Willem

III gevangen gehouden, 225 noot 4.

Voert bevel over een fransch leger

in 1702, 237. Bedreigt het gebied

der Republiek, 238, 239. Trekt

naar Kleef, 239. Stelt zich onder

den hertog de Bourgogne , ald.

Rukt naar Ekeren, 252, 260, 262
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Verdedigt Rijssel, 312 en ve. Trekt

terug in 't kasteel, 329. Geeft dat

over, 331. Kan Gent niet ont

zetten, 332. Strijdt bij Malplaquet,

339, 343, 351–353. Durft Mons

niet ontzetten, 354.

Bouillon, oproer in 1830 aldaar,

III. 495, 496.

Bouillon (hertog van), woont het

beleg van Maastricht bij, I. 371

noot 2.

Boule, fransch kapitein, uitvinder

der mijnputten bij het beleg van

Bergen-op-Zoom, II. 449.

Boul lang er (R. le), officier op de

citadel van Antwerpen gedurende

het beleg III. 596, noot 2, 599.

Bouman, kapitein, geeft het slot

Kronenburg aan de Franschen

over, II. 88.

Bouman, genie-werker op de citadel

van Antwerpen, III. 601 noot 1.

Bourgeois, fransch generaal bij

Waterloo, III. 375.

Bourgogne (Louis, hertog van) ,

oudste kleinzoon van Lodewijk

XIV, heeft het bevel over een

Bourtange r-moeras (Tocht der

Munsterschen door het), II. 16.

Bourtange r-S chans opgeworpen,

I. 230. Verdedigd tegen de Mun

sterschen, II. 63.

Bout (Ewout den), kapitein, I. 243

noot 2.

Bouvier (meester Jan), vuurwerk

maker onder Maurits, I. 241

moot 3.

Bouvines (slag bij), 1214, I. 32,

40.

Bouvy (P. A), luitenant der artil

lerie, deserteert van de citadel van

Antwerpen, III. 605 noot 1.

Bouwens van der Boy en (Gijs

bert Leonard Constantijn), als

luitenant bij de huzaren in Rus

land, III. 287. Komt als ritmeester

in 1814 uit Frankrijk terug, 321

noot 1. Luitenant-kolonel in den

tiendaagschen veldtocht, 533.

Bouw en sc h (Johan), kapitein,

strijdt tegen de Franschen bij

Rumpt, II. 56. Gekwetst, ald.

Bovae, kapitein , sneuvelt voor

Grave, II. 162 noot 3.

fransch leger, II. 237, 239. Trekt Boy (Johan Peter de), adjudant,

aan op Nijmegen, 239. Valt in sneuvelt bij Bergen III. 618.

de Nederlanden, 304. Is het on- Boyne (slag aan de), 1690, II. 180.

eens met Vendome, 305-308, 315. Brabançonne (la), III. 507. De

Zijn krijgsplan, 305. Verrast Gant, dichter van dit belgische volkslied

306. Neemt deel aan den slag# sneuvelt, 668.

Oudenaarden, 307 en ve. Tracht te | Brabant (Noord-), aan de zijde van

vergeefs Rijssel te ontzetten, 319.

Sterft, 379.

Bourgois (J. B.), kapitein, sneu

velt, III. 191.

Bouricius (Jan Frederik Daniel),

luitenant ter zee, valt de sluis van

het Hazegras aan, III. 538.

Bourm ont, fransch generaal, loopt

over naar de Pruisen, III. 342,

368.

- - |

Bourquin, luitenant-kolonel van

de mineurs in Maastricht, sneuvelt,

II. 467 noot 1.

Bourtange (de) versterkt, I. 187,

noot 1 ald.

den prins van Oranje, J. 169.

Brabants che kleuren in België,

1830, III. 424, 428-430.

Bra be ck, deken van Munster, II. 14.

Brac cam onte (Gonsalvo de),

spaansch veldoverste, I. 99. Wordt

maar Amsterdam en Harlingen ge

zonden, 107. Vlucht bij Heiligerlee,

110.

Bra conier (de), . dragonderluite

nant, in Noordholland bij de lan

ding der Engelschen, III. 121.

Bra d e , luitenant-kolonel in 1815,

III. 627.

Brakel (Jacob baron van), generaal
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majoor, verdedigt het kasteel van

Doornik, II. 420.

Brakel (Jan van), brander-kom

mandant, kommandeert matrozen

in de Hollandsche-linie, II. 86.

Brand (Wouter van den), ingenieur,

I. 300.

Brand en burg (keurvorst van), zie:

Frederik Wilhelm.

Brand en burgers nemen deel aan

het beleg van Namen, II. 217, 218.

Bran dier, fransch kapitein, in Rus

land, III. 311 noot 2.

Brand kogels, I. 394, II. 44.

Brand on Mondolph o, luitenant

der artillerie, op de citadel van

Antwerpen, III. 606 noot 1.

Brand pijl en, I. 61.

Brand schatting en door de Fran

schen, II. 155.

Brandt (Hendrik van den), luite

mant, dient in Rusland, III. 292

noot 2.

Brant (Alexander), luitenant-kolo

nel, sneuvelt bij Senef, II. 471.

Brants wart, zie: Bye (de).

Braskamp (Wolter Jan), chirur

gijn-aide-majoor, dient in Rusland,

III. 292 noot 2.

Brassert, ritmeester, stroopt tot

bij Munster, II. 26.

Brauw (C. J. de), officier, helpt

Willemstad verdedigen, III. 20

noot 1.

Breda, aan 's Prinsen zijde,

I. 169. Verdedigd tegen Parma

in 1581, 172. Door de Spanjaar

den genomen, 203 noot 1. Door

een turfschip verrast, 207, 397.

Door Spinola bemachtigd, 321,

330. Door Frederik Hendrik her

nomen, 376. Door Dumouriez be

legerd en ingenomen, III. 9 en ve.

Bronnen voor de geschiedenis van

dat beleg, 9 noot 3. Bombarde

ment , 13. Uitval der Franschen,

31. Berend door den Erfprins en

door den franschen generaal de

Flers overgegeven, 31 en 32. Pi

chegru kan de vesting niet bemach

tigen, 79. Zij wordt aan de Fran

schen overgegeven, 95.

Brederode (Heer van), I. 41.

Brederode, overste, I. 219 noot 1.

Bredero de (regiment van) bij het

beleg van Geertruidenberg, I. 226.

Brederode (Floris van), dient on

der Maurits, I. 243.

Brederode (Frans van), I. 68, 77.

Brederode (Gysbrecht van), bis

schop van Utrecht, I. 49.

Brederode (Hendrik van), ver

sterkt zijn sloten, I. 94. Volgt den

raad van Oranje, ald. Werft krijgs

volk aan, ald. Zendt Antonie van

Bombergen naar den Bosch, 94.

Zijn krijgsvolk verloopt, 97.

Bredero d e (Johan of Hans Wol

ferd van), woont het beleg van

Grol bij, I. 335. Dat van 's Her

togenbosch, 345, 348. Voert bevel

over 't leger in Utrecht in 1629,

356. Bij het beleg van Maastricht,

37 l noot 2. Zijn leven en karakter,

380 noot 3, III. B. en W. 646.

Wordt veldmaarschalk, II. 7.

Sterft, ald.

Brederode (Lancelot van), bij het

innemen van den Briel en het be

leg van Haarlem; wordt onthoofd,

I. 178 en noot l ald.

Brederode (Nicolaas van), geeft

Venlo over I. 380 noot 3.

Brederode (Wolferd van), met zijn

regiment bij Senef, II. 472, 478.

Bree voort, door prins Maurits

genomen, I. 242. Door Frederik

Hendrik ontzet, 326. Door de

munstersche troepen ingenomen,

II. 44.

Bregt (van), ritmeester, bericht de

overwinning bij Hochstädt te 's Gra

venhage, II. 267 noot 2.

Bremer (Jurrien Diderik), ingenieur,

voor Douai gekwetst, II. 67 noot 1.

B r en d el of Breu del (J. A.), ka

pitein, helpt Willemstad verdedi

gen, III. 20 noot 1.
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Bren der a Brand is (Lod. Adr.

Sim.), luitenant, onderscheidt zich

bij Mesa de Ibor, III. 232 noot

1. Bij Ocana, 257.

Breng er, ingenieur, sneuvelt voor

Rijssel, II. 319.

Br en nier, fransch generaal, dient

in Spanje, III. 262.

Brepoels (Matthias Jacobus), lui

tenant, dient in Rusland, III.

294 noot 3.

Brepoels (W.), luitenant-kolonel,

strijdt in Duitschland, III. 179.

Bres. Merkwaardige verdediging, I.

162. Verschil over bresschieten !

en loopgraven, 217. Gevecht in de

B. 337 noot 1. Bestorming van de

B. 366, 375 noot 1. Groote Bres

sen te Bonn, II. 248. Aftocht met

krijgseer door de B., ald. Inne

men van de contragarde voor de

B., 296. Bresbatterijen, 295, 318,

319, 329, 417, 452, III. 611.

Bestorming van een B. in een ra

velijn, II. 328; in een hoornwerk,

418, 425. Bressen te Bergen-op

Zoom, 457 en noot 1 ald. Bij de be

legering van de citadel van Ant

werpen, III. 602, 603, 607, 610

613.

Bressé (baron de), gaat uit spaan

schen in franschen dienst en is bij

de inneming van Namen, II. 211.

Breugel (Jacques Fabrice van), ka

pitein, helpt Sluis verdedigen, III.

76 noot 1.

Breugel (Johan Festus van), ma

joor, bij de verdediging van Breda,

III. 14 noot 1, en bij die van

Sluis, 76 noot 1.

Breugel Douglas (B. van), vrij

williger in 1815, III. 402, noot 2.

Breyll (Winandt van), wil Maas

tricht verrassen voor graaf Lode

wijk van Nassau, I. 132.

Bri as (de), majoor, gekwetst in

1815, III. 638. i

Bri dorp, capituleert met den

utrechtschen bisschop Guy, I. 58.

Briel (den), ingenomen, I. 125, 177,

178 noot 1, 179, 396.

Brien en (van), vaandrig, I. 219

noot 1.

Brien en van O o s t e r om (F. W.

van), kapitein, onderscheidt zich

bij Pasewalk, III. 178, bij Fried

land, 180, 181. Helpt Straalsund

nemen , 186. Sterft te Madrid,

340 noot l.

Brière, marketentster bij de huza

ren, III. 289 noot 1.

Brigades, I. 371 noot 2.

Brigands, I. 81, III. 126 noot 2,

234 noot 2, 460.

Brillet, luitenant, in 1815 gekwetst,

III. 638. -

Bring u es (de), luitenant-kolonel,

verdedigt het fort van Middelburg

tegen de Franschen, II. 241.

Brinio, opperhoofd der Kaninefaten,

I. 7 en 8.

Brink, kapitein-kwartiermeester ,

neemt deel aan den tiendaagschen

veldtocht, III. 528.

Brink (W. J.), chirurgijn-majoor,

neemt deel aan den tiendaagschen

veldtocht, III. 529.

Brink Weerts (Jacob Wolter ten),

luitenant, dient in Rusland, III.

294 noot 3.

Brock (ridder Calistenes), strijdt bij

Nieuwpoort en woont het beleg

van Grol bij, I. 336 noot 1.

Broecke (van den), kolonel in bel

gischen dienst, rukt naar Eindho

ven, III. 562.

Broeckhuysen, kapitein, gekwetst

bij Senef, II. 474.

Broeckhuysen, vaandrig, sneuvelt

bij Senef, II. 474.

Broeckhuysen of Broekhui

zen (het regiment), te Namen in

1746, II. 431 noot 1.

Broek (Jan Joseph Leonard van

den), kapitein, dient in Rusland,

III. 292 noot 2.

Broek (Pieter van den) voor Ja

catra, I. 363, III. B. en W. 646.
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Broekhuysen (Willem van), kapi

tein, sneuvelt bij Senef, II. 471.

Broers, luitenant op de citadel van

Antwerpen, III. 605.

Broers (Pieter Rutger), luitenant,

slaat een landing der Engelschen

op Schiermonnikoog af, III. 111.

Broersma (Wigbold), kolonel, hem

wordt de overgaaf van Deventer

in 1672 geweten, II 60..

Broglie (graaf de), bij de onder

neming tegen Denain, II. 385.

Brom an (Charles Frederik), majoor,

neemt deel aan den slag bij Bergen,

III 138. Wordt krijgsgevangen,

ald. , 622.

Bron, emigrant, helpt tot het ont

zet van Charleroi, III. 63. |

Bronckhorst, generaal-majoor, een

bataljon van zijn regiment in 1746in Mons, II. 428 noot 2. t

Bronckhorst (van), luitenant-ko

lonel in den tiendaagschen veld

tocht, III. 532.

Bronkhorst, kapitein, woont het

beleg van Ostende bij, I. 304.

Bronkhorst (van), luitenant, strijdt

bij Mesa de Ibor. III. 231.

Bronkhorst (A. van),

Waterloo, III. 379.

Bronkhorst (Jan Maarten van),

strijdt bij Quatre-Bras, III. 354

noot 1.

Broon, hannoversch majoor, III. 629.

Brouckère (Charles de), kolonel in

belgischen dienst, reorganiseert te

Luik het legerkorps van Daine en

rukt naar Thienen, III. 560.

Brouckère (H. de), belgisch e",

missaris in Roermond, III. 502

noot 2.

Brou erius van Nide k, ma

joor, in 1830 te Menen, III. 498

noot !.

Broux (E.), kolonel, strijdt in

Duitschland III. 170 noot 1. |

Bruce (David), majoor, bij de ont

ruiming van den Helder, III. 121

noot 1. Strijdt bij Bergen, 138.

|

kapitein bij

Krijgsgevangen, 139, 621. Strijdt

bij Salamanca, 264.

Bruce (Johan Anton Willem), kapi

tein, zijn dapperheid bij Rening

elst, III. 43. -

Bruce (Stewart Jean), kolonel in

dienst der Bataafsche republiek,

strijdt tegen de Engelschen in de

Zijp, III. 130 noot 1, 132. Neemt

deel aan den slag bij Bergen, 137.

Brengt de veroverde vaandels naar

's Gravenhage, 146 noot 1. Ver

meestert Dirkshorn, 1 56. Luite

nant-generaal en bevelhebber van

Walcheren, 195. Zijn gedrag bij

de landing der Engelschen op dat

eiland, 198 en ve. Wordt van

zijn militaire waardigheden ontzet,

200, 205.

Bruck (moord op het slot van), I.

244 noot 2.

Bruck (gevecht bij) in 1605, I. 325.

Bru en of Bruyn (Willem de), di

recteur der approchen bij 't beleg

van Bethune, II. 369 noot 1. Bij

dat van St. Venant, 371.

Bruges, luitenant-kolonel, krijgt in

1600 last het fort Breedene te

bezetten, I. 255.

rugge, gebombardeerd, II. 268.

Door de Franschen ingenomen, 306.

Door hen ontruimd, 332. Weder

bezet, 420. Oproer in 1830, III.

496.

Bruggen. Bij belegeringen, I. 149

(van tonnen), 210, 214, 229, 366

(van biezen), 232, 241, 242 (van

kurk), 244 (schipbr.), 244, noot 3

(brugmeesters). Schuitenbrug over

de haven van Nieuwpoort, 267, 272.

Brugleggers, 307 noot 1. Brug over

een gracht, rolbrug, 378 en noot 2

ald. Biesbruggen, II. 111, 112, 161.

Blikken pontons, 217, 368 en noot 3

ald. Bruggenhoofd voor pontonbrug

gen, 383. Bruggen over de Schelde,

386, 389, 411. Aftocht over en

vernieling van een schipbrug over

de Waal bij Nijmegen, III. 89.

B
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B. over de Duna, 300, de Ula en ' Amsterdam lichten, 125 noot 1.

de Beresina in 1812, 303 en ve. Valt de Engelschen aan in de Zijp,

Zie verder: Pontons. 120 en ve. Neemt persoonlijk geen

Bruggen van Croy (van der), deel aan den slag bij Bergen, 136,

kapitein, gewond bij Waterloo, III. 140. Breekt uit Alkmaar op, 149.

379, 637. Zijn overmoed, 149. Komt te Be

Bruggen (ter), luitenant-kolonel, verwijk, ald, Wint den slag bij
gekwetst bij Senef, II. 473, 479. Castricum, 151. Sluit een over

Brug gh en (van der), kapitein, eenkomst met den hertog van York,

voert de Groninger studenten in 157. Beoordeeling daarvan, ald.

den tiendaagschen veldtocht aan, B run ik huizen, majoor, sneuvelt

III. 528. bij Malplaquet, II. 484.

Brugghen (George Tammo Theo- Brun now (von), luitenant, ontsnapt

door Adriaan van der), luitenant, ' uit Straalsund na de nederlaag van

dient in Rusland, III. 294 noot 3. Schill, III. 190. Zijn dood, ald.

Bruggh en (T. A. A. van der), ma- noot 3.

joor, in den tiendaagschen veld- Bruno (A.), generaal, in Noordbra

tocht, III. 532. Neemt deel aan bant in 1809, III. 203 noot 1.

het gevecht bij Houthalen, 542. Brunswijk (beleg van) in 1615, I.

Brugmans (S. J.), directeur-gene- 326 noot 1, 398.

raal van den geneeskundigen dienst, Brunswijk (hertog van), in dienst

III. 190 noot 4, 192 noot 2. van Nederland in 1622, I. 326.

B ruig om (Gerrit), luitenant, dient Brunswijk (Erik hertog van), I. 93.

in Rusland, III. 292 noot 2. Ontmantelt Vianen, 97. Trekt op

Bruin (de), kolonel in 1815, III. 627. Alva's last tegen Lodewijk van

Bruin (de), wachtmeester, in Rus- | Nassau in Friesland op, 112.

land, III. 287. Brunswijk-Lunenburg (hertog

Bruin (ridder Lodewijk Alexander van), in oorlog met de Republiek,

Cornelis de), luitenant, onderscheidt II. 37.

zich bij Pasewalk, III. 178 en noot Brunswijk-O els (Frederik August

1 ald. Sneuvelt in Spanje, 249. hertog van), bevelhebber van een

Bruin in ga, wachtmeester, onder- pruisisch leger in 1793, bezet

scheidt zich bij Pasewalk, III. 178. Venlo, III. 23. Trekt naar den

Zie: Bruyninga. Bosch, 24.

Brumel, majoor in den tiendaag- Brunswijk-Wolfenbuttel (Frede

schen veldtocht, III. 533. rik Wilhelm, hertog van), te Brussel

Brum se, luitenant-kolonel, bij Senef in 1815, III. 336. Sneuvelt bij

gekwetst, II. 473. Quatre-Bras, 356 noot 1, 358, 632.

Bru miste de (B.), sergeant-majoor, | Brussel, door Parma ingenomen, I.

onderscheidt zich bij Mesa de Ibor, 397. Door Villeroi gebombardeerd,

III. 232 noot 1. Bij Ocana, 258. II. 226. Mislukte aanslag op die

Bru ne (Guillaume Marie Anne), stad, 330. Door den maarschalk

fransch generaal, opperbevelheb- van Saksen ingenomen, 422. In

ber van het nederlandsche leger | 1830 in opstand, III. 410, 414

in 1799, III. 109, 110. Zijn ka- en ve , 442 en ve., 449 en ve.,

rakter, 109, 134, 149. Zijn# 454 en ve. De nederlandsche troe

deel over Daendels, 123. Vestigt | pen trekken in de stad en strijden

zijn hoofdkwartier te Alkmaar, 124, er, 457 en ve. Oorlogs-departe

129. Wil het geld uit de bank te ment aldaar ingesteld, 485, 486.

III. N. H. T. L. 45
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'ruyn (David van Mollem, strijdt

aan de Sambre, III. 63.

3rt: yn 'Ridolphe Florence de, lui

tenant, verdedigt de brug van

Waelhem. III. 508.

Bruyn in ga Jelle . luitenant in

Ra-land. III 251 Zie: Bruininga.

Bºrat, ritmeester . neemt deel aan

den aanslag op Funen. II. 10, III.

B. en W. 645.

Bube J. A., vaandrig, helpt Wil

lem-tal verdedigen. III. 20 noot 1.

Buchel C. F., vaandrig. helpt

Willemstad verdedigen, III. 20

noot 1.

Buchner, kapitein in den tiendaag

schen veldtocht, li I. 530.

Buddenbroek (regiment van) bij

Fontenoi, II. 416 noot 2.

Buff (H. W. G. A.), tweede luite

nant, strijdt bij Luik, III. 482

noot 2.

Bull, majoor, III. 633.

Bulow, generaal, in den slag bij

Malplaquet. II. 352.

Bulow (von), pruisisch generaal,

komt Wellington bij Waterloo te

hulp. 1II. 386. 387, 395.396.

B u on aparte, zie: Napoleon.

Buren (Maximilaan van), veldheer

in de 16de eeuw, I. 90. Zijn dood,

noot 4 ald.

B u r e n (P. A. Lammerts van), lui

tenant op de citº.del van Antwer

pen, doodelijk gekwetst, III. 599

noot 1.

Burgerij en: hun opkomst, I. 23.

26, 29. 42, 47, 48, 56, 72, 75,

77, 78, 79, 83, 178. Hun moed,

143 – 174, 316, 320 noot 1, II.

57, 58 noot 1, 63, 73, 86, 103,

109, 110, 119. 128 noot 1. Keeren

den Orangistischen inval in 1799,

III. 127. Dien der Pruisen in

1787. B. en W. 658. Zie : Schutters.

Burger-v en delen of burger-com

pagniën, I. 74, II. 86, 103 en

noot 1 ald. l

Burgerwacht te Brussel in 1830,

III. 424.426, 429, 430, 449. 455.

456, 458, 461. Elders in l'elgië,

426. 427, 42S, 447. 44S, 45 l,

452. Te Luik, 438, 441. 444,

445, 453.

Burgh (de), engelsch generaal, zijn

aandeel in de verdediging van Nij

megen, III. S8 en ve.

Burik of B u de rich, door de Fran

schen ingenomen, II. 42.

Burleux (F. de), kapitein bij

Quatre-Bras, III. 350.

Burmania's (de), I. 23, 24.

Burmania : Epo Idzard van), ma

joor, II. 430 noot 1.

Burmania (Gemmo Onuphrius van),

kolonel en brigadier, kant zich

tegen de overgave van Namen in

1746, II. 430. Zijn voorstel om

Bergen-op-Zoom te ontzetten, 447.

Burmania (Jan Frederik en Doco

Martena), kolonels, (Laas), generaal

majoor. II. 430 noot 1.

Burmania (Laas Ulbe van), luite

nant-kolonel, II. 430 noot 1.

Burmania (Watze Julius van), ma

joor, II. 430 noot 1.

Burmania (Watzo, Poppe, Gerold,

Tuckemar en Taco), II. 471, 477,

478, 480.

Burmania (bataljons van) in 1746

bij Rocoux, II. 432.

Busch, kapitein der pontonniers,

dient in Rusland, III. 301 en ve..,

306.

Busch (Marcus), kolonel der schut

terij, neemt deel aan den tiendaag

schen veldtocht, III. 532.

Buschman (Jacobus Petrus), luite

nant, sneuvelt in Noordholland, III.

134 noot 1.

Buschman (Joost), luitenant, ge

kwetst in Noordholland, III. 132

noot 2.

Buse, luitenant-kolonel in belgi

schen dienst, III. 491 noot 2.

B use ck (Louis van), luitenant-ko

lonel, strijdt aan de Sambre, III.

63. Vergelijk 50.
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Busgen, kapitein, III. 374 noot 1. Cabeliau of Cabeljauw (jonk

Buskruit. Uitvinding, I. 64, 65,

66. Eerste gebruik hier te lande,

66. Molens, 67.

Bus man, generaal-majoor, in 1815,

III. 629.

heer Jacob), gouverneur van Alk

maar, I. 162, 178, II. 480.

Cabeljauw (Dominicus en Apollo

nius), majoors bij Senef, II. 473,

479.

Busman (George), kapitein, ge- Cabelliau, ritmeester, strijdt bij

kwetst, III. 134 noot 1.

Busschiet er s (eerste bende), I. 70.

Bussen, zie: Donderbussen, Haak

bussen, Handbussen, Knipbussen.

Buys, pensionaris van Amsterdam,

II. 333. Zijn houding tegenover

Frankrijk en de Bondgenooten, 362.

Bye (Johan de), heer van Allebrants

waert, met zijn regiment bij Senef,

473, 480.

Bylandt, officier, sneuvelt voor

Charleroi in 1672, II. 99 noot 1.

Bylandt (graaf van), sneuvelt bij

de herneming van Ath, II. 296

noot l.

By land t (Alexander graaf van) ,

generaal-majoor, bevelhebber van

Breda in 1793, III. 10. Zijn von

nis, 14 noot l. i

Bylandt (Christiaan Rijnold van),

kolonel, zijn aandeel in den posten

oorlog in Vlaanderen, III. 48.

Bylandt (Frederik van), generaal,

adjudant van prins Willem van

Oranje in 1793, III. 33.

Bylandt (Jakob Christoffel Otto :

van), strijdt aan de Sambre, III.

Bylandt (Willem graaf van), ge

neraal-majoor, strijdt bij Quatre

Bras, III. 339, 346 en ve. Bij

Waterloo, 372, 375, 376. Gekwetst,

378. Militair bevelhebber van Zuid

Brabant in 1830, 415, 420, 42 l

en ve. Sluit een wapenstilstand, 424,

425, 428, 429, 436. Trekt naar

Vilvoorde, 442. Zie 625, 637.

By landt tot Pal sterk amp, ba

ron van Riet (vrijheer van), ko

lonel bij Senef, II. 473, 479.

By ng, engelsch generaal-majoor, bij

Waterloo, III. 624.

Turnhout, I. 236.

Ca biljau of Kabeljaauw (Jo

han), ruiter-kapitein, II. 56 noot

1, 479.

Cadogan (William), engelsch ge

neraal-majoor, helpt den slag bij

Oudenaarden winnen, II. 307. Staat

in België, 326. Komt bij Wijnen

daal, 328 noot 2 en 3. Wordt

als kwartiermeester-generaal door

Marlborough geraadpleegd, 374.

Cadzand (het land van , door de

Franschen bemachtigd, III. 73.

Caillion (Alphons Arnold), luite

nant, krijsgevangen bij Bergen,

III. 62 2.

Cairo (Lukas), stadvoogd van Lin

gen, krijgt last den IJssel over te

trekken, I. 354. Slaat van Sti

rum, 354.

Calcar (van), majoor bij de Gro

ningsche schutterij in den tien

daagschen veldtocht, III. 531.

Calf, kapitein, sneuvelt bij de ver

dediging van Ostende, I. 304.

al f (Nicolaas), uitvinder van een

soort van telegraaf, I. 191 noot 1.

Calff, hopman, voor Geertruiden

berg, I. 230.

Caligula, Batavieren wreken zijn

moord, l. 5.

Calk o en (Abraham), kapitein, dient

in Rusland, III. 294 noot 3.

C

Callantsoog (gevecht bij), in 1799,

III. 116 en ve.

Callenfels, zie: Stein (van).

Call en fels, burgemeester van Oost

burg in 1830, III. 518 noot 2.

C al 1 o (dorp), in 1831 door de Ne

derlanders genomen, III. 535.

Cam a ze, kolonel, gekwetst, ! I. 327

noot l.
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Cambronne, fransch generaal, strijdt

bij Dresden, III. 318. Bij Water

loo, 396, 397 noot 1. Gekwetst,

399 noot 1.

Camerlingh, ingenieur, versterkt

Noordholland in 1799, III. 123

noot 2.

Camerlingh (Anthony Cato), lui

tenant, neemt deel aan de verster

king der citadel van Antwerpen,

III. 53 5. Aan uitvallen op de

vijandelijke werken, 588, 600.

Cam is a d e bij het beleg van Mons,

I. 129. Bij het beleg van Haarlem,

151 noot 5. Bij het beleg van Koe

vorden, 222.

Camp, dorp in Noordholland, ver

nield in 1799, III. 134 en noot

2 ald.

Camp (Willem), kapitein der artille

rie, verdedigt Sluis, III. 72 en ve.

Vergelijk 72 noot 1 en 2.

Campbell (George), luitenant, on

derscheidt zich bij de belegering

van het kasteel Mariënburg, III.

164. Dient in Spanje, 265 noot 2.

Campbell, engelsch luitenant-ge

neraal, neemt deel aan den slag

bij Fontenoi, II. 412.

Campen (Abraham Theodorus van),

luitenant-kolonel in den tiendaag

schen veldtocht, III. 532, #49.

Strijdt bij Hasselt, 554. Bij Leu

ven, 575.

Camps, korporaal, gekwetst bij

Ocana, III. 257.

Can crin (C. van), dragonder-luite

mant bij den posten-oorlog in Vlaan

deren, III. 39.

Cand a le (hertog de), bij het beleg

van Grol, I. 335. Van 's Herto

genbosch, 351 noot 2. Van Maas

tricht, 371 moot 2.

Cannaerts (Hendrik Joh.), bij Bergen gekwetst, III. 622. t

Cantzlaar, luitenant, gekwetst in

1815, III. 637.

Capelle (van den), luitenant, krijgs

gevangen bij Bergen, III. 620. |

Capelle (gevecht bij), 1831, III. 535.

('ap en a, spaansch bevelhebber, raadt

aan Maurits terugtocht te versper

ren, I. 264. Gevangen en gewond

bij Nieuwpoort, 274 noot 2, 278

noot 1. Zijn piekeniers, 279.

Capiaumont, belgisch majoor, bij

Hasselt, III. 551 noot 2, 555

noot l.

Caponnière, II. 443. 458.

Cappelle (J. P. van), hoogleeraar,

schrijft over Parma, I. 140 noot 2.

Ca pro en of hoed der schutters I. 75.

Carabain -Mourant (A. J.), kor

poraal op de citadel van Antwer

pen, III. 597 noot 2.

Cara man (de), fransch luitenant

generaal, verdedigt Menen tegen

de Bondgenooten, II. 294.

Carbon ari's, in Brussel na 1815,

III. 416.

Carnot, fransch minister van oor

log, zijn lof, III. 55, 57, 59. Ver

sterkt Antwerpen, 582.

Caron (Jean George), luitenant, ge

kwetst, III. 122 noot 6. Krijgsge

vangen bij Bergen, 620.

C a rond el, luitenant, sneuvelt in

1815, III. 637.

Carp en (kasteel) bij Gulik, verde

digd door kapitein Biel, I. 179.

Carpentier, majoor, geeft Roer

mond over in 1637, III. B. en W.

646.

Carré (W. A.), officier op de cita

del van Antwerpen bij het beleg,

III. 596 noot 2. Kwijt zich dap

per, 599 noot 1.

Carré, in den veldslag bij Fleurus,

II. 193, 194, 195. Zie verder:

Voetvolk.

Car roye (de), wagentrein, I. 267.

Cartel (generaal), over het loslaten

van krijgsgevangenen, II. 225

noot 4.

Carteret (Antony Benedict), luite

nant-kolonel, helpt de Russen bij

Bergen verslaan, III. 140 en ve.

Neemt deel aan den slag bij Cas
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tricum, 153 noot 1. Is als gene

raal bij de inneming van Straalsund

en sneuvelt, 188, 189 en noot 1

ald., 193 noot 1.

Carteret (Jan Samuel Enemond),

luitenant, dient in Rusland, III.

292 noot 2.

Carto - ajal, spaansch bevelhebber,

strijdt tegen de Franschen, III. 235.

Cartwright, secretaris van de brit

sche legatie in den Haag, komt te

Brussel, III. 456 noot E.

Casembroot, luitenant-kolonel,

sneuvelt bij Malplaquet, II. 484,

III. B. en W. 657.

Casembroot (Leonard), kapitein,

bij Senef gekwetst, II. 471.

Caset, flankeur, deserteert van de

citadel van Antwerpen, III. 605

noot 1.

Casimir, poolsch vorst, komt met een

hulpkorps in de Nederlanden, I. 185.

Cassel (slag bij Mont-), 1677, II.

1 66 en Ve.

Cassiopijn (Thomas), kolonel, ge

kwetst en gevangen bij Senef, II.

142, 472, 478.

Castan os, strijdt in Spanje tegen

Napoleon, III. 219, 224.

Castra - Vetera, door Civilis be

legerd, I. 8.

Castricum

150– 155.

Castrop (van), majoor, neemt deel

aan den tiendaagschen veldtocht,

III. 532.

Cath ulle (Louis van), heer van

Rijhoven, zijn tweegevecht met een

Albanees, I. 211 noot 1.

Cati nat, generaal onder Lodewijk

XIV, neemt Ath, II. 227. Voert

het bevel aan den Boven-Rijn, 237.

Catrice, maitre de camp, voor

Ostende, I. 299 noot 1.

Catshoek (Adriaan Johan), kapitein,

te Antwerpen, III. 509 noot 2.

Cau (Cornelis), kapitein, helpt 's

Hertogenbosch verdedigen, III. 81

moot 3.

(slag bij), 1799, III.

Cavallerie, zie: Ruiterij.

Cecil (Sir Edward), strijdt bij Nieuw

poort, I. 280 noot 2, 281 en noot

1 ald. Woont het beleg van Grol bij,

336 noot 1.

C er c e au (duº, kamerdienaar van

Jan Willem Friso, sneuvelt, II. 316.

Cerial is, bevelhebber van het ro

meinsche leger, door Civilis bij

Trier aangetast, I. 9. Overwint

hem bij Vétera, ald. Onderhandelt

met Civilis, 11.

Cesar, wordt door de Batavieren

bijgestaan, I. 4 en ve.

Ceva (Alexander R. P. C. R. E. de),

majoor, adjudant van prins Frede

rik, komt te Brussel in 1830, III.

425, 436. Luitenant-kolonel in den

tiendaagschen veldtocht, 566.

Chalons (René van), prins van

Oranje, voert een nederlandsch le

ger tegen de Franschen aan, I. 88.

Sneuvelt voor St. Disier, ald. Maakt

zijn neef Willem erfgenaam, ald.

noot 1. Is 's keizers stadhouder

over Holland, 90.

Chama de (slaan van de), teeken

tot de overgaaf eener stad, II. 220

noot 4, 355 noot 1, 424, 430.

Ch a milly (Bouton graaf de), een

der aanvoerders van het fransche

leger in 1672, II. 41. Trekt van

Maaseyk naar den Bosch, 75. Ver

dedigt Grave, 156 en ve.

Cham millard, minister van Lode

wijk XIV, naar de fransche leger

hoofden gezonden, voor het ontzet

van Rijssel, II. 319. Zie verder 325.

Champion net, fransch generaal,

neemt deel aan den slag bij Fleu

rus, III. 70.

Ch a n clos, oostenrijksch generaal,

verdedigt Ostende tegen de Fran

schen, II. 421. Ondersteunt de

verdediging van Bergen-op-Zoom,

448, 449, 462 noot 2. Werpt be

zetting in Maastricht, 466 noot 1.

Chandeliers, bedekkingsmiddel in

de loopgraven, I. 290 noot 2.
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Chantel, fransch luitenant-kolonel, 1815, 333, 626. Staat te Fay, 340,

Chassé

Bijzonderheden uit zijn leven, III.

dient in Spanje, III. 236 noot 1,

252 noot 1.

Charbonnier, fransch generaal,

bevelhebber van het Ardennenleger

in 1794, III. 59, 60.

Charleroi, mislukte aanslagen van

Willem III op die stad, II. 98, 99,

169. Idem van de Franschen, 200.

Ingenomen door Villeroi en Vau

ban, 207. Door de Franschen, 429.

Ontzet door prins Willem in 1794,

III. 61, 63-65. Door Jourdan ge

nomen, 62, 67-69. In 1830, 447.

Overgegeven aan de nieuwe bel

gische regeering, 491, 640, noot

1 ald.

Charlier, bijgenaamd Houtenbeen,

kanonnier, trekt met de Luikenaars

naar Brussel, III. 441. Strijdt al

daar, 461.

Chartres (hertog van), zie : Lode

wijk Philips.

(David Hendrik baron).

116 noot 3. Luitenant-kolonel in

bataafschen dienst, bij de landing

der Engelschen in Noordholland, 116.

Is bij 't beleg van 't kasteel Mariën

burg, 164, 165. Strijdt aan den

Donau, 172. Bevelhebber der hol

landsche brigade in Spanje, 216.

Strijdt bij Durango, 220, 221.

Wordt ridder van 't eerelegioen,

222. Te Bilbao, 223. Naar Madrid,

224. Te Arzo-Bispo, 227. Te Mesa

231. Bevelhebber van

233, 237.

de-Ibor,

Truxillo,

242. Trekt over de Tietar, 243

noot 1. Strijdt bij Almonacid, 250

en ve. Bij Ocana, 255-258.

Brengt krijgsgevangenen tot Bayon

me, 259. Strijdt tegen de Guerril

la's, 259. Zijn verdere bedrijven

in Spanje, 263. Zijn bijnaam, 263,

544, 590. Strijdt in Frankrijk in

1814, 324. Luitenant-generaal bij

't engelsch-nederlandsche leger in

Vernielt de

werken van die stad en verlaat ze,

Strijdt bij Waterloo, 371 en ve., 386,

393, 394, 395 noot 1, 634, 635.

Rukt naar Parijs, 401. Voert bevel

te Antwerpen, 417, 436, 583. Geeft

wapens aan de burgerwacht, 427.

Neemt het bevel van 't leger over

van prins Frederik, 501, 505.

Draagt het weer over, 505. Ver

klaart Antwerpen in staat van be

leg en betrekt de citadel, 509,

583. Onderhandelt met Antwerpe

naars, 510, 638, 641. Geeft last

aan de troepen om naar de cita

del te trekken, 511, B. en W. 662.

Weigert te vuren op de Belgen,

die 't arsenaal beschieten, 512.

Bombardeert de stad en doet het

arsenaal verbranden, 513, noot 2

ald. Sluit een wapenstilstand met

den bevelhebber van Antwerpen,

534. Zegt dien op, 534, 536, 544,

587. Laat een uitval doen, 536,

545, 587. Is onder den invloed

van generaal Belliard, 544– 546,

588. Weigert de onzijdigheid der

stad te erkennen, 545. Sluit een

wapenschorsing te kwader uur, 546,

588, 591. Doet de citadel verster

ken, 583, 584. Zijne toegeeflijkheid

jegens de Belgen, 585. Protesteert

tegen hun vijandelijkheden, 587.

Oorzaak zijner lijdzaamheid, 590.

Voorzitter van een raad van de

fensie, 592. Ontvangt het bevel tot

verdediging van de citadel, ald.

Laat de Franschen ongestoord hun

loopgraven openen, 593, 594. Wei

gert de overgaaf, 595. Erkent de

onzijdigheid van de stad, 598. Wil

uitersten vermeden hebben, 603,

604, 612, 613. Geeft de citadel

over, 614 –616.

Ch as se loup, , fransch generaal,

dient in Rusland, III. 305.

Chaste ler (de), majoor, gekwetst

in 1815, III. 638.

Chatham (lord), bevelhebber der

Engelschen bij hun landing tegen
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Vlissingen en Antwerpen in 1809,

III. 195.

Châtillon (Henry de Coligny, graaf

de), woont den slag bij Nieuwpoort

bij, I. 273. Komt in Ostende en

sneuvelt, 291, 335 noot 5.

Chatillon (Jan van), graafvan Blois,

maakt aanspraak op Gelder en

Zutfen, I. 70.

Châtillon (Gaspard de), later maar

schalk van Frankrijk, dient als ko

lonel in de Nederlanden, I. 335

noot 5, 371 noot 2.

Chaussé, luitenant, gekwetst, III.

122 moot 6.

Chavagna c (Gaspard, graaf de),

aanvoerder der keizerlijke ruiterij

in den slag bij Senef, II. 146.

Chazal (F.), te Luik in 1830, III.

441. Sluit een wapenstilstand met

Chassé, 544 noot 1.

Chiton, kapitein, helpt Koevorden

winnen, II. 114 noot 1.

Ch om el (Frederic Guillaume), lui

tenant, dient in Rusland, III. 294

noot 3.

Christiaan II., koning van Dene

marken, valt in Holland, I. 88.

Christiaan III., koning van De

nemarken, tegen Friesland, I. 89

noot 1.

Christoffel van de Paltz (hertog),

sneuvelt op de Mookerhei, I. 139.

Chuard (J. F. V. de), vaandrig,

helpt Willemstad verdedigen, III.

20 moot 1.

Churchill, zie: Marlborough.

Cijfers chrift (brieven in), I. 191, | |

noot 1.

Circumvallatie - linie, I. 128,

209 .Met bolwerken, 227, 228 noot

Ciudad Real (gevecht bij), 1809,

III. 235.

Claassen (Theodorus), luitenant,

krijgsgevangen bij Bergen, III. 619.

Clair fait, oostenrijksch generaal,

neemt deel in den posten-oorlog

in Vlaanderen, III. 36. Staat in

Vlaanderen, 66. Ontzet Nijmegen

niet, 88, 89.

Clant (Adolf), kolonel, helpt de Dij

lerschans hernemen, II. 14, noot 2.

Clant, luitenant, slaat de munster

sche troepen in het dorp Sellingen,

II. 16.

Clant (Otto), sneuvelt, I. 147.

Cla n t (Reynt), kapitein, bij de ver

dediging van Groningen, II. 77

noot 2.

Clarion (Adriaan Hendrik), luite

nant, aide de camp van Chassé in

Spanje, III. 217. Gekwetst bij Du

rango, 221. Ridder van de orde

der Unie, 222 noot 1. Strijdt bij

de Ibor, 230 noot 2. Gekwetst bij

Almonacid, 253. Kapitein in Spanje,

265 moot 2.

Clarke, hertog van Feltre, fransch

minister van oorlog, III. 264 noot

3, 265 noot 2.

Claudius Civilis, vijand der Ro

meinen, I. 7. Overwint hen, 8. Bele

gert Castra Vetera en neemt die

sterkte in, ald. Ruit de Galliërs op,

9. Levert slagen tegen de Romei

nen, 9. Trekt terug over de Waal,

ald. Over den Rijn, 10. Geraakt

in ongenade bij het volk, ald. Houdt

een mondgesprek met Cerialis, 11.

Verder lot onbekend, 11, 12.

Clausse, soldaat, zijn moed aan

de Maas, III. 520 noot 2.

2, 229, 321 noot 1,345, 346 noot Cleerens (I. B.), kolonel, neemt

3. II. 211, 316.

Citadel, beteekenis van dat woord,

III. 579 noot 1.

Citadel van Antwerpen, zie : Ant

werpen.

Citters (A. van), luitenant, strijdt

in Brussel, III. 462 noot 2.

deel aan den tiendaagschen veld

tocht, III. 528.

Cleven, hannoversch kapitein, III.

625.

Clinton, engelsch luitenant-gene

raal, bij Waterloo, III. 628.

Cloet (Joost Wyerick), ritmeester,
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ontzet Lodewijk Gunther bij Nieuw

poort, I. 277.

Cloetingh en, kapitein, strijdt bij

Turnhout, I. 236.

Clump, belgisch brigade-komman

dant te Leuven in 1831, III. 575.

Clu vert, ingenieur, gekwetst voor
Aire, II. 370 noot 3. t

Coalitie der europeesche mogend

heden tegen Frankrijk, III. 56.

Coburg (prins), zie: Saksen-Coburg.

Cock (J.), vaandrig, helpt Willem

stad verdedigen, III. 20 noot 1.

Cock van Oyen, (L. A.), kapitein,

gekwetst, III. 191 noot 1.

Cocq van N erijn en (Daniël de),

luitenant-kolonel, helpt Sluis ver

dedigen, III. 76 noot 1.

Coc que ville (de), fransch edelman,

aanvoerder van een bende tegen

Alva, I. 104. Wordt gevangen en

gedood, ald.

Co e hoorn (Jan Philip baron de

Girard de Mielet van), kapitein,

neemt deel aan den tiendaagschen

veldtocht, III. 533, 570, B. en W.

664.

Coehoorn (Menno baron van), als

kapitein bij de verdediging van |.

Maastricht, II. 124. Gekwetst, ald.

Kolonel ter belooning zijner dap

perheid bij Senef, 150. Is bij het

beleg van Grave, 160 en brengt

draagbare mortieren in gebruik,

ald. Neemt deel aan de belegerin

gen van Keizersweerd en Bonn,

189. Onderscheidt zich bij Fleu

rus, 195. Is bij het heroveren van

Huy, 207. Neemt deel aan de ver

dediging van Namen, 208, 210,

212, 214, noot 2 ald. Krijgt een

regiment, 210. Versterkt Namen,

210, 212, 227. Zwaar gekwetst,

213. Helpt Namen heroveren,

220-224. Luitenant-generaal der

infanterie en opper-vesting-bouw

meester der republiek, 227. Ver

woest Givet, ald. Zijn raad om

trent het aanvallen van Keizers

*.

weerd, 239. Verdedigt Staats

Vlaanderen tegen de Franschen,

24'. Belegert Venlo, 242. Neemt

die vesting in, 243. Wint Luik en

de Karthuizer schans, ald. Zijn ge

schil met den heer van Geldermal

sem, ald. Neemt Bonn, 247. Ver

overt de fransche liniën in het land

van Waas, 250, 251 noot 1, 256

noot 1, 261, 262 noot 1. Verbe

tert de bajonet, 58 noot 1, 204

noot 2. Zijn lof, 249. Sterft, 250.

Zijn geschil met Slangenburgh,

263 noot 1. Vindt de handmortier

uit, 296. Werkt met Tullenius,

302 noot 1. Zorgt voor de muni

tie, 324. Vormt geen school, 370.

Verbetert de liniën van Ter Hey

den, 427. Versterkt Bergen-op

Zoom, 440, 449, 450. -

Coehoorn (Gosewijn Theodoor ba

ron van), woont den terugtocht van

Athlone op Nijmegen bij, II. 240.

Beschrijft het leven van zijn vader

Menno, ald, noot 1. Zijn ontmoe

ting te Breda met Obdam, na den

slag bij Ekeren, 258 noot 1.

Co en de rs, luitenant-generaal, neemt

deel aan den slag bij Fontenoi, II.

412.

Co en e gracht, (Lambertus Paulus),

luitenant-kolonel der huzaren, komt

in 1814 uit Frankrijk terug, III.

321. In 1815, 627. Doodelijk ge

wond bij Waterloo, 385, 638.

Coen en (A. M. J. W.), luitenant,

sneuvelt in Spanje, III. 249.

Co en raads, officier, dient in Rus

land, III. 311 noot 2.

Co everd en (van), luitenant, in 1815

gekwetst, III. 638.

Coevorden (Wolter Cidonius van),

luitenant-kolonel, bij de verdediging

van Nijmegen, III. 90.

Coevorden, zie: Koevorden.

Coigny (graaf de), bij de onderne

ming tegen Denain, II. 386.

Coingn er s, ritmeester, helpt We

zel bemachtigen, I. 361.
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Colbert (Ed.), fransch generaal, Colville, engelsch luitenant-gene

dient in Rusland, III. 294, 297 raal, III. 629.

noot 2. Com in gues-b om m en, II. 419 en

Cole, engelsch luitenant-generaal, noot 2 ald.

bij Waterloo, III. 377 noot 1, 631. | C om martin (Augustin), sneuvelt

Coligny, admiraal, doet een voor- | bij Bergen, III. 622.

stel om het leger van Alva tegen C om m er steyn, luitenant-kolonel,

te houden, I. 101. Strijdt bij Mont- sneuvelt in Maastricht, II. 124

contour, 124. Wordt vermoord, 128. | noot 2. -

Zijn zoon en kleinzoons, 335 noot Commissaris van de approches,

5. Zie verder : Ch à till on. II. 150 noot 4. C. bij de monste

Coligny (Louise de), moeder van ring, onder graaf Lodewijk van

Frederik Hendrik, I. 323. Nassau, I. 107. C.-generaal van

Colin Halkett, generaal-majoor, de monstering, over de vivres,

zie : H al kett. over de ammunitie, 183. C.-generaal

Collaert (Marie Antoine baron), bij de spaansche ruiterij, 99; bij

luitenant-kolonel der huzaren, strijdt de nederlandsche, II. 92 noot

tegen de Engelschen in de Zijp, | 5, 470.

III. 131, 132, en bij Castricum, | Commission de sûreté publique

154. Vervolgt den vluchtenden in Brussel in 1830, III. 449, 455,

vijand, 155. Zijne dapperheid en | 456.

verwonding bij Aschaffenburg, 162. | Compagnie, afleiding van het

Luitenant-generaal onder Welling- | woord, I. 30 noot 3. Groote com

ton in 1815, 334. Zijn staat van | |pagniën, 81. Bij de spaansche in

dienst, noot 2 ald. Strijdt bij Wa- | fanterie, 99.

terloo, 371. Doodelijk gekwetst, Com pan s, fransch generaal, in Rus

396, 627, 637. land, III. 282, 283.

Collaert (Marie Josephus Gerar- | C om p o cassi, ingenieur, sneuvelt

dus), ritmeester, onderscheidt zich bij 't beleg van Haarlem, I. 150

bij Castricum en wordt gekwetst, en noot 2 ald.

III. 154 noot 1, 155 noot 2. Ko- |Co n dé (prins van), stelt voor het

lonel der huzaren in Rusland, 277 leger van Alva tegen te houden,

noot 1, 282. Gepensioneerd te Mos- | I. 101.

kau, 334 noot 2. C on dé (Lodewijk II, prins van) » de

Colle (van), majoor, sneuvelt bij groote Condé”, bevelhebber bij het

Fontenoi, II. 416. fransche leger in 1672, II. 40.

Collenfels, burgemeester van Oost- | Neemt Wezel en andere steden,

burg, zijn moed en beleid, III. 679. | 41, 42. Trekt over den Rijn, 48,

Colthoff, luitenant-kolonel, in 1815, 49. Wordt gekwetst, 50. Zijn plan

III. 630. om Amsterdam te veroveren mis

Colthoff (C. P.), vaandrig, bij de lukt, 54. Staat bij den Rijn, 99.

verdediging van de Willemstad, | Is gereed Holland in te rukken,

III. 20. 115. Wordt daarin door Willem

Colthoff (P.), luitenant, helpt de | III verhinderd, 119, 121. Valt

Klundert verdedigen en wordt ge- uit Utrecht Muiden aan, 125. Rukt

vangen, III. 16. naar Noordbrabant, ald. Verlaat

Colthoff (P. F.), onder-luitenant, de Republiek, ald. Is tegen plun

bij de verdediging van de Willem- dering en brandstichting, 131 noot

stad, III. 19, 20 noot 1. 1. Voert bevel in Vlaanderen in

III. N. H. T. L. 46
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1674, 133. Legert bij Charleroi, Generaal en militair gouverneur

136. Bij Fontaine l'Evêque, 137, van Brussel in 1830, 415, 421.

138. Valt Willem III aan bij Se- Sterft, 44 noot 1.

nef, 138 en ve. Prijst hem, 152. Constant Rebec que de Vil

Trekt naar la Bussière, 154. Tracht lars (Jules de), kapitein, bij Wa

Oudenaarden te ontzetten, 154. Het terloo, III. 391.

gelukt hem, ald. C on teler, ritmeester, bij Turnhout,

Condé (Henri Jules prins van), tot I. 236.

1686 hertog van Enghien, strijdt Contra-garde, II. 317 noot 3.

bij Senef, II. 147, 149 noot 2. Contra val latie-linie, I. 321

Bij Neerwinden, 204." noot 1, 345, 346 en noot 3 ald.

Condé, vesting, door de Franschen II. 294.

genomen, II. 165. Door den her- Contre - approche, door bele

tog van Saksen-Coburg ingesloten, geraars als loopgraaf gebruikt,

III. 30, 34, en ingenomen, 42. I. 378 noot 2.

Condottieri, I. 81. Contres carp, I. 168 noot 3, 217,

C on est a ble, I. 38 noot 3. 218, II. 317, 331, 371 noot 1,452.

Conferentie te Londen, tijdens en Cooke, engelsch generaal, strijdt bij

na den belgischen opstand, III. | Quatre-Bras, III. 359. Bij Water

5 19 en ve. loo, 624.

Congres (nationaal) te Brussel in Coote, engelsch generaal-majoor,

1830, III. 502 noot 2. neemt deel aan den slag bij Ber

Conradi, luitenant, in 1815 ge- gen, III. 143.

kwetst, III. 638. C op, kapitein, sneuvelt bij de ver

Constant (de), generaal, in 1794 dediging van Maastricht, II. 124

te Tiel, III. 94. noot 2.

Constant Rebecque (Jean Victor Coppin (baron F. de), neemt deel

baron de), strijdt bij Vittoria, III. | aan de belgische revolutie, III. 473

348 noot 1. Generaal-majoor en | noot 1.

kwartiermeester-generaal in 1815, Co quel (Antonie), bevelhebber voor

337, 339. Bij Waterloo, 397. Naar Spanje van Steenwijk, I. 216.

Engeland gezonden, 432. Neemt Cor b in ea u, fransch generaal, in

als luitenant-generaal deel aan den Rusland, III. 304.

tocht naar Brussel en wordt ge-, Cor de (la), kapitein, strijdt bij Turn

kwetst, 460. Naar 's Gravenhage | hout, I. 236.

gezonden, 471, 472. Chef van den Cor de s (H. F.), luitenant der rij

staf in den tiendaagschen veldtocht, dende artillerie, bij Castricum, III.

529. Voor Leuven, 568, 571. 153. Kapitein in Duitschland, 163.

Constant Rebecque (Theodore Coren, burgemeester van Alkmaar,

Guillaume Thierry Victor de), lui- afgevaardigde der Staten-Generaal

tenant, strijdt in Brussel, III. 466. | bij Nieuwpoort en binnen Ostende,

Constant Rebecque (het zwit- I. 303.

sersche regiment), neemt deel aan Corn a bé, adjudant-generaal, neemt

den slag bij Fontenoi. II. 413. Te deel aan den slag bij Fontenoi,

Brussel in 1745, 426 noot 1. II. 413.

Constant Rebec que de Vil - Cor na bé, adjudant-generaal, neemt

lars (Guillaume Anne baron de), deel aan den slag bij Fontenoi,

kolonel, neemt deel in den posten- | II. 413.

oorlog in Vlaanderen, III. 44, 49. Corn abé (François Daniel Vincent
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kolonel in den posten-oorlog in

Vlaanderen, III. 38.

Cornelius (Johannes Coenraad),

onderluitenant, onderscheidt zich

bij de vermeestering van Dirks

horn, III. 156.

Cornput (Jan van den), ingenieur, I.

168 noot 3. Tast Groningen aan,

186. Bezet en ontruimt Koevorden,

189. Verdedigt Steenwijk, 190.

Zijne uitvindingen om zich op ver

ren afstand te doen verstaan, 191

noot 1. Studeert met Willem Lo

dewijk van Nassau in de taktiek,

198 noot 1. Vindt een stormtoren

uit, 218. Verdedigt Koevorden, 231.

Cort Heyligers (G. M.), gene

raal-majoor, staat in Noordbrabant,

III. 203 noot 1. Zijne verdiensten,

205. Bezet het fort Bath, 206 en

ve. Doet Ellewoutsdijk nemen, 208.

Wordt beloond, 208, noot 1. Be

zet Walcheren, 210. Luitenant

generaal, opperbevelhebber van

troepen in 1830, 436, 444. Rukt

aan op Luik, 445, 447, 453, 454.

Zendt troepen naar Leuven, 457,

474. Krijgt bevel om naar Brussel

te rukken, 471, 476, 477, 486.

Komt te Mechelen, 486, 489. Be

velhebber der infanterie bij Ant

werpen, 505, 506, 507. Neemt deel

aan den tiendaagscheu veldtocht,

532, 534, 539, 540, 548, 552.

Strijdt bij Houthalen, 540 en ve.

Cort in e n of gordijnen, I. 151, 364.

Cor u al (het regiment van) bij Se

nef, II. 474.

C ost (Johannes), luitenant-ingenieur,

helpt Willemstad verdedigen, III.

20 noot 1. En Sluis, 76 noot 1.

Co s t e (Edmund C. G. Ghislain de

la), minister van binnenlandsche

zaken in 1830, machtigt op eigen

gezag tot het oprichten van bur

gerwachten, JIJ. 427.

Coti (Jean François), kapitein, strijdt

bij Ciudad Real, III. 236. Dient

in Rusland, 294 noot 3.

Cou court (Justinus Theod.), kapi

tein, gekwetst, III. 122 noot 6.

Cou 1 m a n (Jan), wil Zutphen tegen

de Franschen verdedigen, II. 58

noot 1.

Coum on t (Arnould de), markies de

Mompoulian, commissaris-generaal

in den slag bij Senef, II. 470,

475, 478.

Coureux, belgisch wachtmeester,

wondt kolonel van Balveren bij

Kermpt, III. 551, noot 1 ald.

Court b u is s on (de), fransch bri

gadier, bij de bestorming van Ber

gen-op-Zoom, II. 458

Courtmans (Alexander), chirurgijn

te Ostende, I. 302.

Court om m é, woont het beleg van

Grol bij, I. 335.

Courville (de), fransch kolonel,

krijgsgevangen bij Ekeren, II. 256

noot 1.

Co u vr e-face, II. 317 noot 3.

Cra als of Kraals (J. B. L.), lui

tenant, bij Bergen gekwetst, III.

621.

Cradock, engelsch generaal, strijdt

in Portugal tegen de Franschen,

III. 242.

Cram er, luitenant,

1815, III. 637.

Crass (Christiaan Louis), kolonel,

strijdt tegen de Engelschen in

Noordholland, III. 118– 120, 131.

Neemt deel aan den slag bij Ber

gen, 142. Onderscheidt zich in

Duitschland, 166 noot 3; 176

noot 1.

gekwetst in

Crºssier (L. G. J. de), kapitein

bij Quatre-Bras, III. 349.

Cre cy (slag bij), 1346, I. 42.

Creve c oe u r (fort), naamsoorsprong,

I. 202 noot 1. Door Maurits be

machtigd, 208 noot 3, 246. Door

Mansfelt te vergeefs bedreigd, 230.

Door de Franschen ingenomen, II.

58, 75. Door Pichegru bemachtigd,

III. 80.

Creyghton (Herman Henri), luite
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nant, strijdt in 1830 in Brussel, | 305 noot 3. Over de spaansche

III. 466. ' ruiterij, 307 noot 4.

Croes (F. H.), luitenant, bij Quatre- | Cruin in gh en (Jan van), verde

Bras gekwetst, III. 360, 637. digt Zierikzee, I. 60.

Crombrugghe (Jonkh. Josephus | Cruyning en (Maximiliaan van),

Joannes van), burgemeester van | gouverneur van Ostende, I. 302.

Gent, III. 499. C u e sta (don Gregorio de la), strijdt

Cr om m el in (Benjamin), luitenant- in Spanje tegen de Franschen, III.

generaal, verdedigt Namen slap te- 227, 242, 243.

gen de Franschen in 1746, 1I. | Cuilenburg (heer van), trekt op

430. Zijn regiment aldaar, 431 | tegen Jan van Renesse, I. 62.

noot 1. Cum b er land (hertog van), tweede

Cr om me lin, vaandrig, zijne dap- zoon van George II, bevelhebber

perheid, III. 41. der Bondgenooten in den oosten

Cr om m el in (van Wickevoort), ma- rijkschen successie-oorlog, II. 410,

joor bij de schutterij in den tiend. | III. B. en W. 651. Zijn nederlaag bij

veldtocht, III. 531. Fontenoi, II. 411-420. Zijn ge

Cronström (Daniel Isaak von), | drag na den slag tegenover het

luitenant-kolonel, helpt Bergen-op- fransche leger, 420, 421. Trekt

Zoom verdedigen, II. 460, en Maas- naar Engeland terug, 422. Aan

tricht, 466 noot 1. vaardt op nieuw het opperbevel

Cron ström (Isaak baron von), ge- over 't leger der Bondgenooten,

neraal, gekwetst bij Malplaquet, 435. Zijne besluiteloosheid, 437.

II. 484. Zijne dapperheid voor Rukt op om Maastricht te dekken,

Quesnoi, 381. Neemt deel aan den 437. Zijne nederlaag bij Lafeld,

slag bij Fontenoi, 413. Zijn regi- 438. Komt te laat om Maastricht

ment te Brussel, 426 noot 1. Is te ontzetten, 466. -

gouverneur van Bergen-op-Zoom Cum b er land, kolonel van een

tijdens 't beleg van die vesting, hannoversch huzaren-regiment,

443, 445 noot 3, 447 noot 4,448, 1 vlucht bij Waterloo, III. 386,

449, 455, 458 noot 1 en 2, 460, | noot 1.

461, 462. Sterft, 484. Cunette, II. 458. -

Crooneman, luitenant-kolonel, bij Custine, fransch generaal, aan den

Senef gevangen genomen, II. 471, Rijn door de Pruisen verjaagd,

476. III. 30. Bevelhebber in Vlaande

Croo y (L. A. J.), ritmeester, ge- ren, 38. Geguillotineerd, 39.

kwetst in Rusland, III. 280 noot 1. Cutts (John), bijgenaamd de Sala

Crossard (baron de), neemt deel | mander, bij 't beleg van Namen,

aan den posten-oorlog in Vlaan- | II. 223.

deren, III. 50. Zijne mémoires, 50 Cuyck, kolonel, neemt deel aan den

noot 1, 64 noot 2, 65 noot 2, 99 slag bij Nijborg, II. 11.

noot 1 tot 105 noot 2. Cyr (Gouvion Saint-), zie: Saint

Crousa, te Brussel bij 't beleg, II. Cyr.

425 noot 1. Cyr (Nugües Saint-), zie: Saint

Croy (Hertog de), zijn oordeel over Cyr.

den slag bij Nieuwpoort, I. 284 Daal en (van), kapitein, neemt deel

noot 2, 285 noot 2. Over 't beleg aan den tiend. veldtocht, III. 529.

van Ostende, 290 noot 1, 296 noot Daam, hopman bij het innemen van

4. Over de inneming van Rijnberk, den Briel, I. 177.
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Daay, luitenant, gekwetst in 1815,

III. 638.

Daelhem (slag bij) in 1568, I.

105. Dapper verdedigd in 1578,

180, 181.

Daendels (Herman Willem), kan

als kolonel in franschen dienst den

overtocht naar Dordt niet volbren

gen, III. 9. Valt in den Bomme

lerwaard, 93, 94. Brigade-generaal,

94 Luitenant-generaal en bevel

hebber van de 1ste divisie der ba

taafsche krijgsmacht in Noordhol

land, 110, 113. Zijn karakter en

bekwaamheden, 113, 121, 124, 272,

273. Zijn plan van aanval, 115,

noot 4 ald., 116, 117, 118, 120

noot 3. Zijn moed, 119, 121. Wat

post aan de Schagerbrug, 122.

Wijkt naar Schermerhorn en doet

Amsterdam versterken, 123. Zijn

terugtocht beoordeeld, 123 noot 3.

Heeft in last om in den Schermer

polder te blijven, 124, noot 1 ald.

Krijgt laat hulp, 124. Zijn ontwerp

tot redding der Republiek, 125.

Strijdt in de Zijp, 130 en ve. Bij

Bergen, 136, 142, 145, 618, 623.

Zijn oordeel over den toestand,

146. Zijn stelling in den Heer

Hugowaard, 148. Te Purmerend,

citadel van Luik, 477. Valt in een

hinderlaag, 479 en ve. Gaat in

belgischen dienst over, 497. Neemt

Venlo, 502. Is bevelhebber van

het leger van de Maas, 502, 519,

524. Zijn staat van dienst, 524.

Rechtvaardiging van zijn gedrag

bij de overbrenging van het kon

vooi, ald. Staat te Hasselt, 540.

Vat post te Winterslag, 540. Trekt

terug, 541 noot 2, 542. Krijgt

last om zidh met Ticken te ver

eenigen, 543, 546, 548. Rukt naar

Hasselt, 549, 551 noot 2, 552.

Trekt af naar Tongeren, 553. Vlucht

naar Luik, 555. Zijn leger verloopt,

555, 556. Beoordeeling van zijn

houding, 555, 558, B. en W. 663.

Sterft, 558. Zijn mémoire, 541

noot 2, 558, noot 2 ald.

Dam (Willem van), burgemeester van

Amersfoort in 1629, I 358 noot 1.

Dam van Isselt (Edmond Willem

van), neemt deel aan de burger

wapening in Nederland, III. 517,

528, 566.

Dam as (Charles Etienne de), fransch

emigrant, strijdt aan de Sambre,

III. 63.

Damiate, veroverd, I. 43.

Damme (van), zie: Van da mm e.

149, 150. Vervolgt de Engelschen, | Dan pierre (Jan van), I. 45.

155. Op zijn verzoek ontslagen, Dampierre, opperbevelhebber van

168 noot 1. Weer in dienst, 175.

Bezet Oostfriesland, ald. Gouver

neur-generaal te Munster, ald.

Maarschalk en gouverneur-generaal

in Indië, 272. Door Napoleon te

ruggeroepen, 274. Divisie-generaal

in 't Groote Leger bij den russi

schen veldtocht, ald. Strijdt aan

de Berezina, 309. Verdedigt de |

vesting Modlin, 312. In Indië ver

vangen door Janssens, 487.

Dagge (lange), I. 74.

Daine (Nicolas Joseph), generaal

majoor, kommandant van de bur

gerwacht te Brugge, III. 427. Be

velhebber van een konvooi naar de

het fransche leger, sneuvelt, III. 38.

Dankdag voor behaalde overwin

ningen, I. 233, 240.

Dantzig, door de Franschen bele

gerd, III. 179.

Dard en ne, adjudant-generaal in

Noordholland, III. 134 noot 3.

Neemt deel aan den slag bij Ber

gen, 140 noot 1.

Das (Antoon), luitenant, dient in

Rusland, III. 294 noot 3.

Dassel (Y. C. W. von), luitenant,

strijdt in Brussel, III. 463 noot 1.

Daurier, fransch generaal, neemt

deel aan den slag bij Fleurus,

III. 68.
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Davaux, fransch kolonel, eischt 1814 in Italie, 325. Blijft in fran

Breda op, III. 13. schen dienst en sterft, 325 noot 1.

Daven ay, fransch generaal, dient | D e e bet z (J. J.), luitenant, in 1815

in Spanje, III. 225. gekwetst, III. 638.

David, fransch generaal, doodelijk ' D e e n sche troepen, nemen deel aan

gekwetst in Noordholland, III. 134. den slag bij Ramelies, II, 284, 287.

D a vidant (Ant.), brigadier, sneu- D ejardin, kolonel, plaats-bevel

velt bij Occana, III. 259 noot 1. hebber van Doornik, III. 492.

Davout, prins van Eckmühl, fransch Dekema (Juw), I. 24.

maarschalk, aanvoerder van het | D e k en of Ouderman van de schut

eerste korps van 't Groote Leger ters-broederschappen, I. 74.

in Rusland, III. 269, 271, 276, Dekkleed en der ridderpaarden,

278, 280, 283, 288 noot 1, 291, " I. 38.

293. Gekwetst, 283. Opperbevel- , D e la i ze m en t (François Henri), lui

hebber van het leger om Parijs, 403. tenant, dient in Rusland, III. 294

D e c h er, kapitein, III. 668. | noot 3.

De chez (Louis Hipp. Alex.), dich- Delcambre, fransch generaal, bij

ter van La Brabançonne, sneuvelt Quatre-Bras, III. 362.

onder den naam van Jenneval, bij Delden, door de Munsterschen ge

Lier, III. 507 en noot 3 ald. nomen, II. 15, 43.

D e ck en (von der), luitenant-gene- | Delfosse, kapitein op de citadel van

raal in 1815, III. 633 noot 1. Gent, III. 500 noot 1.

D e d em (Johan van), majoor, sneu- D elft, belegerd, I. 67, 80. 's Lands

velt bij Senef, II. 471. magazijn van daar overgebracht

Dedem (Koenraad Willem van), bri- naar Amsterdam, II. 65 noot 1.

gadier, helpt Namen winnen, II. Delfzijl, vesting, op last van Alva

220, en Keizersweerd, 238. Ver- , tegen Embden aangelegd, door Pac

dedigt Hulst, 241. Neemt deel ciotto, I. 118. Door Maurits ver

aan 't beleg van Bonn, 247. Aan meesterd, 212.

het gevecht bij Ekeren, 257. Neemt Dell a Bella (markgraaf), versla

Leeuw, 280. Helpt als luitenant- gen, I. 312 noot 4.

generaal Ath hernemen, 296. Is D e lm a s, fransch generaal, neemt

bij de belegering van Doornik, 337. het fort Crevecoeur, III. 80 noot 2.

Neemt deel aan den slag bij Mal- D e lob el (D. B. S,), luitenant, in

plaquet, 338 en ve. | 18.15 gekwetst, III. 638.

D e de m van de Gel d e r (Antonie D e l prat (J. P.), kapitein-ingenieur,

Boudewijn Gijsbert graaf van), neemt deel aan de versterking der

brigade-generaal in het Groote Le- citadel van Antwerpen, III. 584.

ger, zijn vroegere lotgevallen, III. Zijn oordeel over 't beleg van 's

270, 271. Kommandant van Wis- Hertogenbosch, H. 339.

mar, 272. Onder Murat, 276. Ge-D en ain (gevecht bij), in 1712, IJ.

wond voor Smolensk, 278. Bij de | 3S2 en ve. , 392.

Moskowa, 284, 285. Gewond, 286 Dendermonde, door de bondge

Bij Krimskoie, 288 en noot 1 ald. | nooten ingenomen, II. 295. Door

Rukt Moskau binnen, ald. Strijdt de Franschen 421. Opstand in

bij Lutzen, 314, 315. Bij Bautzen, 1830, JJI. 501.

316. Wordt divisie-generaal, ald. | D en is (slag bij St.), in 1678, II.

Dekt den aftocht van 't fransche 171 en ve.

leger uit Leipzig, 317. Strijdt in | Derks (J. H.), luitenant op de ci
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tadel van Antwerpen tijdens het

beleg, III. 596 noot 2. Is bij een

1830 te Luik, III. 439 noot 2,

440 noot 2. -

uitval op de vijandelijke werken, Devolutie - recht, II. 33.

600.

De saix, fransch bevelhebber, helpt

Kehl verdedigen, III. 101. Strijdt

bij Marengo, 161.

D e s call ar, officier, kant zich tegen

de overgaaf van Namen, II. 430.

D e scartes, de wijsgeer, dient in

het leger van Maurits, I. 382, II.

68 noot 1.

De spe rat en (de), I. 187.

Dessol les, fransch generaal, bij

Almonacid, III. 253.

Detmers (Hendrik), kolonel, ' bij

Waterloo, III. 393, 395, 397, 626.

Detting en (slag bij), in 1743, II.

402.

D e uffer wiel (B. D.), luitenant op

de citadel van Antwerpen tijdens

het beleg, III. 596 noot 2. Neemt

deel aan de verdediging van de

lunet St. Laurent, 601, 603.

De u tich em, door de Munsterschen

ingenomen, II. 16. Door de Fran

schen, 43.

De u tz (Gideon Salomon), kolonel,

bij de verdediging van Bergen-op

Zoom, II. 461.

Deventer (stad), koopt geschut, I.

66. Door Rennenberg genomen,

168. Merkwaardig beleg, ald, noot

3, 179. Door Maurits hernomen,

210. Aan de Munsterschen over

gegeven, II. 59, 60.

De v e n t e r (C. J. van), luitenant op

de citadel van Antwerpen tijdens

het beleg, - III. 596 noot 2, 597.

Gekwetst, 614 noot 1.

D e vent er (van), kapitein der ar

tillerie in den tiendaagschen veld

tocht, III. 533.

Deventer (J. H. van), kapitein der

artillerie, doet het eerste schot

uit de citadel van Antwerpen op

de Franschen, III. 595, 597 noot

1, 606 noot 1.

Devillers (J. P. J.), majoor, in

Dexter, vestingbouwkundige, te

Ostende, I 300.

Deyl er schans aan de Eems, door

den bisschop van Munster bemach

tigd, II. 13. Door Willem Frede

rik, stadhouder van Friesland, her

nomen, 14.

D e ynse, aan de Franschen overge

geven, II. 225.

D h on a (graaf van), generaal-majoor,

in het gevecht bij Ekeren, II. 257.

Neemt deel aan den slag bij Mal

plaquet, 347, 348. Verdrinkt bij

Denain, 388.

Dibbet z (Bernardus Johannes Cor

nelis baron), generaal-majoor, te

Maastricht in 1830, III. 433. Zijn -

karakter, 472 noot 1, 477. Neemt

deel aan den tiendaagschen veld

tocht, 534, 558, 559.

Dib b et z (Dirk), burgemeester van

Arnhem, zijne dappere verdediging

van IJseloord, I. 381.

Dib b et z (F. W.), luitenant, bij

Quatre-bras, III. 349 noot 5. Ge

kwetst, 350, 638.

Dib b etz (het regiment) te Brussel

in 1745, II. 426 noot 1.

Die d e n (heer van), zie: Gent (van).

Die d en zu Fur s t e n s t e in (Libo

rius baron van), kommandeert het

regiment van Waldeck in 1747,

II. 462 noot I.

Die m er me er (het), I. 157.

Dienst mannen, I. 39.

Dienstplichtigheid onder Karel

de Groote, I. 27.

Diep en heim, door de

schen genomen, II. 16.

Dierkens (S.), te Brussel, bij 't be

leg, II. 425 noot 1.

Die rk laauw (Erich), majoor, ont

hoofd om zijne lafhartigheid bij

Senef, II. 476.

Diest, kapitein, helpt Wezel be

machtigen, I. 361.

Munster
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Diest (stad), versterkt en bezet door

de Nederlanders in den tiendaag

schen veldtocht, III. 547.

Die u do n né, chirurgijn, gekwetst

bij Ocana, III. 257.

Die v en b a ch, sergeant, onder

scheidt zich bij Ocana, III. 258.

Dijk door het verdronken land voor

's Hertogenbosch, I. 347.

Dijk (van), sergeant, onderscheidt

zich bij de inneming van Straal

sund, III. 191.

Dijk man, kapitein,

Bergen, III. 619.

Dijle (de), Marlborough poogt die ri

vier over te trekken in 1705, II.

276. Hoe dit mislukt, 277, 278.

Dinant, door de Franschen inge

nomen. II. 165. Opstand in 1830,

III. 493.

D in aux, kapitein der artillerie in

den tiendaagschen veldtocht, III.

533, 562.

Dirk III, graaf van Holland, strijdt

tegen den bisschop van Utrecht,

I. 29.

Dirk IV, graaf van Holland, strijdt

tegen den bisschop van Utrecht,

I. 29. Strijdt om Zeeland, 45.

Dirk V, graaf van Holland, belegert

en neemt het slot IJsselmonde, I. 30.

Dirk VI, graaf van Holland, bele

gert Utrecht, I. 31.

Dirk VII, graaf van Holland, I. 40.

Dirks (Johannes), sergeant, onder

scheidt zich bij 't Niedorper-ver

laat, III. 156.

Dit t (J. F.), kapitein, strijdt bij

Waelhem, III. 508, noot 1 ald.

Di x m u id en, door de Franschen

genomen, II. 177. Door de Engel

schen, 20 l. Aan de Franschen

overgegeven, 225.

Doe d esz (Adriaan), I. 187 noot 1.

Doe ff (Hendrik), handhaaft de eer

gekwetst bij

der nederlandsche vlag op Decima,

III. 268.

Doel en voor schutterijen, I. 75.

Doel roer, I. 155, 162.

Does (Jacob van der), verdedigt

Leiden, I. 165, 178.

Does (Jan van der), verdedigt Lei

den, I. 165, 178. Houdt het toe

zicht over de studiën van Frede

derik Hendrik, 323.

Does (Pieter van der), vice-admiraal

van Holland en generaal der ar

tillerie, gekwetst, I. 232.

Doesburg, door de Franschen be

machtigd, II. 58.

Doesburg (van), fourier, onder

scheidt zich bij de bestorming van

Dömitz, III. 187 noot 1.

Doesburgh (Willem van), luitenant,

bij 't beleg van Kolberg, III. 179.

Doesburgsche Waard (de) be

schanst, I. 319 noot 3.

Doggersbank (zeeslag bij), III. 2.

Do h na, zie: Dhona.

D ol, luitenant, gekwetst, III. 134

noot 1.

D olk en, I. 32.

Dollard, kapitein, in 1815 ge

kwetst, III. 638.

Dolleman (Bartholomeus), luite

nant-kolonel, sneuvelt, III. 191.

Dolleman (Gerrit Maurits), kapi

tein, krijgsgevangen bij Bergen,

III. 619. -

Dolman (Thomas), kapitein, sneu

velt bij Senef, II. 471.

D om browski, poolsch generaal,

dient in Rusland, III. 307.

D ömitz (het fort), ingenomen, III.

187.

D om m er ville, luitenant-kolonel,

woont den tocht naar Vlaanderen

in 1600 bij, I. 252. Strijdt bij

Nieuwpoort, 280.

Dom pré, generaal in nederland

schen dienst, strijdt bij Waterloo

in 1705, III. 279.

D om pré (het kavalerie-regiment

van), bij Neerwinden, II. 205.

Doel (het fort ten), door de Fran- Donau (veldtocht aan den) in 1805,

schen ingenomen, II. 436. III. 167 en ve.
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Donck, ritmeester, strijdt bij Turn

hout, I. 236, 238.

D onderbussen, zie: Donrebussen.

Dongen (van) , luitenant-kolonel,

Orangist, bezet Enschedé, III. 126.

Dong en Franck en (R. W. R.

van), luitenant, gekwetst op de ci

tadel van Antwerpen, III. 614

noot 1.

Donia, kapitein, I. 330.

Donia (Tjaerd), I. 24.

D onk er van den Hoff, intendant

bij den tiendaagschen veldtocht,

III. 532.

D onre bussen of D onderbus

s en, I. 66, 70, 72.

D onze lot, fransch generaal bij Wa

terloo, III. 375, 390.

Do or en (G. van), luitenant, op de

citadel van Antwerpen, III. 596

noot 2.

Do or man (Fr.), luitenant, helpt een

konvooi dekken in 1830, III. 477,

481.

Doorman (W. H.), luitenant der

artillerie op de citadel van Ant

werpen, III. 606 noot 1.

Doorn van West capelle (Hen

drik Jacob baron van), burgerlijk

gouverneur van Oost-Vlaanderen,

III. 472, 499.

Door nik, door de Bondgenooten

ingenomen, II. 335. Door de Fran

schen berend, 410, en ingenomen,

417 en ve., III. B. en W. 651.

Opstand in 1830, 430, 492, 503.

D opf, generaal, vervoert materiëel

voor 't beleg van Rijssel, II. 315.

Heeft het opperbevel over eene

legerafdeeling bij Soignies, 364.

Als generaal-kwartiermeester door

Marlborough geraadpleegd, 374.

Dopff van Nederkamp, kapi

tein, is bij de verdediging van

Mons in 1746, II. 428 noot 2.

Dordrecht gesticht en verdedigd,

I. 29. Belegerd door de Braban

ders, 57. Geïllumineerd, 61. He

negouwsch gezind, 48 en 61.

III. N. H. T. L.

D or felaer of Dörffler (Michiel),

luitenant, krijgsgevangen bij Ber

gen, III. 623.

Dörnberg (von), overste, te Kassel

aan 't hoofd van een opstand te

gen de Franschen, III. 184. Ge

neraal bij Quatre-Bras, 357 noot

2. Bij Waterloo, 384, 632.

Dorp (van), admiraal, met gewa

pende sloepen op den Rijn, I. 356.

Dorp (jonkheer Arend van), bevel

hebber in Zierikzee, I. 168, 178.

Dorp (Frederik van), gouverneur van

Ostende, I. 303. Zijn familie-bijbel,

381 noot 2, 396. Strijdt bij Hei

ligerlee, woont de inneming van

den Briel bij, 396. Helpt Leiden

ontzetten, wordt kapitein, is in

Maastricht tijdens het beleg in 1579,

helpt Breda innemen, gaat als ko

lonel naar Frankrijk, 397. Wordt

ridder, is in Hulst en in Ostende,

wordt generaal van de artillerie

van den hertog van Brunswijk, 398.

Dorp (Pieter van), kapitein, sneuvelt,

I. 219 noot 1.

Dorp (Tertullianus van), zijn laffe

verdediging van Amersfoort, I. 358,

396 noot 1.

Dorp (Willem van), overste, I. 219

noot 1.

Dorsen ne le Paige, fransch gene

raal, strijdt in Spanje, III. 264

noot 2.

D orth (regiment van van), bij Fon

tenoi, II. 416 noot 2.

Dorth (bataljons van van), bij Ro

coux in 1746, II. 432.

Dorth, Heer van Dorth, (Seyno van),

kwartiermeester-generaal bij den

tocht naar Vlaanderen in 1600, I.

252. Is in Ostende tijdens 't be

leg, 303. Als kolonel bij het beleg

van Sluis, 314.

Dorth (Johan Adolf baron van), ge

neraal, verdedigt Doornik, II, 418.

Wordt ziek, 420. Zie: III. B. en

W. 652.

Dotic hant, geëmigreerd fransch

47
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generaal, helpt Maastricht verde

digen, III. 22.

Douay, door de Bondgenooten in

genomen,

Franschen hernomen, 390.

Douglas (graaf), kapitein, sneuvelt

bij Senef, II. 471. -

Douglas (James), kolonel, neemt deel

aan den slag bij Malplaquet, II. 347.

Doum er c, fransch generaal, in Rus

land, III. 308.

D ouwe, flankeur op de citadel van

Antwerpen, III. 601 noot 1.

Dov er en (schans), op de Franschen

hernomen door prins Frederik van

Oranje, III. 31.

Down (engelsche brigade), strijdt bij

Bergen, III. 142.

Doyen (Johannes), luitenant, dient

in Rusland, III. 294 noot 3.

Doyley, engelsch generaal-majoor,

bij de landing in Noordholland,

III. 119.

Dozy Klink en berg, zie: Klin

k en berg.

Dragon de rs, II. 54 noot 1, 199,

252, 386, 388, 390. D. te voet,

246 noot 2, 287, 425. Voldoen

niet, 287; vergelijk 388. D. van

Eppinger, 185, 200; van Opdam

en Dopff, 288. Garde-D., 439, III.

16 noot 1, 32. D. bij belegerin

gen, II. 450 en noot 3 ald, 467.

Regiment Walsche D. III. 14 noot

1. D. van van Bylandt, 32, 63,

71. D. van Latour-Maubourg, 181.

D. in Hasselt, 1831, 554, Bij Leu

ven, 575.

Dragt (van), luitenant, in Spanje

gekwetst, III. 232.

Drapier, luitenant, bij Bergen ge

kwetst, III. 619.

Drenthe, onder de utrechtsche

bisschoppen, I. 31, 33. Verklaart

zich voor den prins van Oranje,

127. Overvallen door de Munster

schen, II. 61.

Dresse, flankeur, strijdt bij Luik,

III. 482 noot 2.

II. 364– 367. Door de

Drevers, luitenant-kolonel der Han

noveranen, helpt Sluis verdedigen

en sterft, III. 76 noot 1.

Drie huizen, luitenant, sneuvelt in

Bergen-op-Zoom, II. 452.

Driel (J. van), kapitein op de ci

tadel van Antwerpen, III. 610.

Driel van Goudswaard (L. van),

luitenant der artillerie op de cita

del van Antwerpen, III. 606 noot 1.

Drievoudig Verbond gesloten,

II. 33, 34. Werbroken, 36.

Dröh er (L. F. N.), luitenant der

artillerie op de citadel van Ant

werpen, III. 606 noot 1.

Dros (Andries), luitenant, gekwetst,

III. 132 noot 2.

Drost, luitenant-kolonel, sneuvelt

bij de verdediging van Maastricht,

II. 123.

Drou et d' Erlon, zie: Er lon.

Drouot, fransch generaal bij Water

loo, III. 397.

Drury (William), ridder, gouver

neur van Bergen-op-Zoom, I 205.

Drusus, bouwt het kasteel Flevum,

I. 13. Onderwerpt de Friezen, 14.

Dub b el haken, I. 99 en moot 5 ald.

Dubbels olders, I. 218 noot 2.

Dubois of Du Bois, ritmeester,

zie: Houte (Werner van den).

Dubois (Charles Marie Joseph),

fransch kolonel, dient in Rusland,

III. 294. Generaal-majoor, chef der

lanciers, ald, noot 2. Bij Water

loo, 378.

Dubois, fransch generaal, strijdt

bij Mont St. Jean in 1794, III. 71.

Du canon, engelsch majoor, III.

B. en W. 633.

Duch and (A.), fransch chef d'esca

dron der rijdende artillerie, bij Al

monacid, III. 251. Zijn rapport,

252 noot 1.

Duchatel, ritmeester, sneuvelt in

1815, III. 638. -

Duck (Jan), voltigeur, strijdt in

Spanje, III. 264 noot 3.

Duc petiaux (Edouard), bevordert
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den opstand te Luik, III. 441. | Dulken, kapitein, I. 243 noot 2.

Komt als afgevaardigde uit Brus- | Dumonceau (Jean Baptiste), ont

sel te Vilvoorde, 459, 468 noot 1. | werper van het plan tot verovering

D u fosse, luitenant, gekwetst in der Nederlanden in 1794, III. 55,

- 56. Luitenant-generaal bij het Ba

taafsche leger, 110. Strijdt tegen

de Engelschen in de Zijp, 130-134.

Levensbijzonderheden, 130. Zijn

aandeel in den slag bij Bergen,

1815, III. 638.

Dufour, fransch generaal in Rus

land, III. 285, 288, noot 1 ald.

Duh e sme, fransch generaal, neemt

deel aan den slag bij Fleurus, III.

70. Aan de verovering van Maas

tricht in 1794, 84. Strijdt in

Duitschland, 163. In Spanje, 215

noot 1. Bij Waterloo, 388.

Duim (J.), luitenant, in 1830 te

Brussel, III. 465.

Duin kerken, om zijn kapers ge

vreesd door Holland en Zeeland,

I. 247. Plan tot vermeestering, ald.

Mislukte tocht er tegen in 1631,

370. In Frankrijks bezit, II. 32.

Mislukte aanslag der Engelschen,

201. Belegerd door de Engelschen

in 1793, III. 42, 43, 45, 47, 48.

136 en ve, 620-623. Wordt ge

kwetst, 138, 141, 148. Vervolgt

den vluchtenden vijand in Noord

holland, 156. Aanvoerder der ba

taafsche krijgsmacht bij den win

ter-veldtocht aan den Mein, 162.

Berent en neemt Wurtzburg, 162.

Belegert het kasteel Mariënburg,

164. Zijn vereering en lof, 166,

172. Wordt opperbevelhebber, 168

noot 1. Strijdt aan den Donau,

168, 170, 171, 172. Neemt Ha

meln en Nienburg in, 175, 176.

Krijgt het bevel over de holland

sche troepen in Zeeland, 205. Be

zet Zuid-Beveland, 208. Wordt

maarschalk van Holland, 216.

Strijdt bij Dresden, 319. Ontkomt

aan den vijand te Kulm, 320.

Duits, de Jonge, luitenant-kolonel,

sneuvelt bij Malplaquet, II. 484.

Duits, de Oude, luitenant-kolonel,

gekwetst bij Malplaquet, II. 484.

Duits c h er s, in nederlandschen

dienst, I. 143, noot 2 ald. (hun | Wordt gekwetst, ald. Blijft in 1814

muitzucht), II. 17. in franschen dienst, 325 noot 1.

Duitschland (keizer van), in 1629 | Dum onceau (Jean François), kapi

in openbare vijandschap met de | tein, dient in Rusland, III. 294

Staten, I. 355. noot 3.

Duiveland (slag op), in 1304, I. 53. | D u m ont, woont den slag van Mal

Duiven, tot brievenpost gebruikt in | plaquet bij en beschrijft dien, II.

't beleg van Haarlem, I. 155, 159. | 342, 344 noot 1.

Duiven voor de (Gijsbrecht van), |D u m ouriez (Charles François),

heer van Obdam, commissaris-ge- | fransch generaal, verovert Belgie,

neraal van de monstering, I. 183. | III. 6. Zijn plan om Noordnederland

Duiv en voor de (jonkh. Jan van), | te vermeesteren, 8. Beproeft een

kolonel der schutterij in Haarlem, | aanslag op Breda, 9. Neemt die stad,

onthoofd, I. 160, 178. 14, en Geertruidenberg, 16. Moet

Duiv en voor de, Heer van War- | zijne onderneming tegen Holland

mond (Johan van), admiraal van | staken, 23. Bij Neerwinden geslagen,

Holland, voert bevel over de | 24, 27. Waarom niet over den Moer

scheepsmacht die Ostende voorziet, | dijk getrokken, 24, 25, 26. Zijn

I. 252, 294. plan om de Nationale Conventie te

Duiven voor de, zie ook: Duven- Parijs omver te werpen, 27, 28.

voorde en Duyvenvoorde. Zijn onderhandeling met en over
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gang tot de Bondgenooten, 28. Zijn

adjudanten, 403 noot 1, B. en W.

661.

Dumourtier (graaf), fransch gene

raal, in Dresden, III. 318. Ge

kwetst, 319.

D u n das, engelsch generaal, in den

slag bij Bergen, III. 136, 139.

D up a s, gouverneur van Naarden in

1673, II. 126 noot 2, 127 noot 3.

D u pas, fransch generaal, strijdt te

gen de Zweden bij Straalsund,

III. 176.

Duplat, luitenant-kolonel, in 1815,

III. 629.

Dupont, belgisch majoor der artil

lerie in Leuven, III. 575 noot 1.

Dupont (Joseph), kapitein, sneuvelt

bij Bergen, III. 620.

Dupont (Willem), kolonel, voert be

vel over het veldgeschut in het

nederlandsche leger, III. 32.

Dupont de l'Etang (Pierre graaf),

fransch generaal, strijdt in Duitsch

land, III. 171. In Spanje, 215 noot

1 en 2. Capituleert bij Baylen,

215, 216. Zijn verder lot, 215

noot 2.

Dupuy de Vauban, hoofd-inge

nieur bij de verdediging van Rijs

sel, II. 320. Verdedigt Bethune

tegen de Bondgenooten, 368.

D u rand de Marie ul, fransch

gezant in den Haag in 1831,

III. 573.

Durango (gevecht bij), 1808, III.

220 en ve.

D uranti (Willem), luitenant, dient

in Rusland, III. 294 noot 3.

Duras (graaf de), fransch bevelheb

ber aan de Roer, II. 98.

D u rutte, fransch generaal, neemt

deel aan den slag bij Bergen, III.

142. Bij Waterloo, 375, 380,

386, 395.

Dussen (van der), burgemeester van

Gouda, II. 333. Zijn houding tegen

over Frankrijk en de Bondgenoo

ten, 362.

Dussen (van der), majoor in den

tiendaagschen veldtocht, III. 530.

Dussen (Paulus van der), schout

bij-nacht, helpt Gibraltar ontzet

ten, II. 271 noot 1.

D u uring (Jan), kapitein, bij de ver

meestering van Straalsund, III.

188. Gekwetst, 191 noot 1. Lui

tenant-kolonel in Rusland, 292

noot 2, B. en W. 659.

Duv en voor de (de heer van), ko

lonel, bij de herneming van de

Deylerschans, II. 14 noot 2.

D u vivier, zie op de V.

D ux (J. P.), luitenant, helpt Willem

stad verdedigen, III. 20 noot 1.

Duyck (Anthonis), advokaat-fiskaal

bij den raad van State, zijn jour

naal, I. 201 noot 1 en ve. Zijn

oordeel over den tocht naar Vlaan

deren, 248 noot 1, 257 noot 1.

Over den slag bij Nieuwpoort, 270

noot 2. Raadpensionaris in 1626,
332 noot 2. g

Duyn (Adam van der), heer van

's Gravemoer, kolonel, helpt Grave

winnen, II. 162 noot 2. Is bij Se

nef, 470, 475. Strijdt aan de Boyne,

182 en 422 noot 3, bij Neerwin

den, 205. Krijgsgevangen in den

slag bij Ramelies, 287.

Duyn (Adam Adriaan van der), II.

| 422 noot 3, 476.

Duyn (A. F. baron van der), heer

van 's Gravemoer, kolonel der ka

vallerie, III. 32. Zijn aandeel in

den posten-oorlog in Vlaanderen,

41, 50, 51. Wordt gekwetst en

gevangen, 51. -

Duyn (Arnold Joost baron van der),

luitenant-kolonel, sneuvelt bij La

feld, II. 439.

Duyn (Nicolaas van der), generaal

majoor, II. 422 noot 3, 476.

Duyn (Philip baron van der), luite

nant-generaal, voert bevel over de

troepen te Brussel, bij 't beleg

door de Franschen, II. 422, noot

1 en 3 ald., 423 en ve. Recht
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vaardiging van zijn gedrag, 424

noot 1, 425 noot 1. III. B. en W.

652, 653.

Duyn (Willem Hendrik baron van

der), generaal, neemt deel aan den

posten-oorlog in Vlaanderen, III.

39. Verdedigt Sluis, 72 en ve.

Duyne (van), luitenant, krijsgevan

gen bij Bergen, III. 620.

Duyv en voor de (jonker Arend van),

luitenant-kolonel, I. 226, 243.

Ebbe (buitengewone) op 21 Juli

1672, II. 54 en noot 2 ald.

Eberhart, luitenant, strijdt te Door

nik, III. 493. In 1815 gekwetst,

638.

Eblé (Jean Baptiste), fransch gene

raal der genie, in Rusland, III.

303, 305, 307, 310. Sterft, 310

noot 1.

Echten tot Echten (Johan baron

van), luitenant-generaal, verdedigt

Menen tegen de Franschen, II. 406.

Eck (van), vaandrig, verdedigt het

kasteel van Borculo in 1665, II. 16.

Eck (van), luitenant, gekwetst bij 't

beleg van Namen, II. 219.

Eck, luitenant-kolonel, sneuvelt bij

Malplaquet, II. 484.

Eck (Casper van), kapitein, gekwetst

voor Grave, II. 157 noot 1.

Eck (Gerard van), ridder uit het ge

slacht Panthaleon, I. 34.

Eckhardt, majoor, geeft Charleroi

aan de nieuwe regeering van Bel

gie over, III. 491.

Ed el en, zie: Adel, Nederlandsche

E., Ridders.

Edel luid en van het geschut, I. 69.

Ed mond of Edmund (Ridder Wil

liam), ritmeester bij Turnhout, I.

236, 240. Kolonel bij den tocht

naar Vlaanderen, 251. Ontkomt

aan een slachting, 263. Wreekt

zich voor Ostende op de vluchtende

Spanjaarden, 283. Is te Ostende

tijdens 't beleg, 303.

Eduard I, koning van Engeland,

I. 24.

t

Eeckhout (L. A. J.), kapitein, on

derscheidt zich in Duitschland, III.

166 noot 3.

Eems (verschansingen aangelegd

langs de), I. 338. Gewapende sche

pen op die rivier, 357.

Een en s, belgisch artillerie-officier

te Leuven, III. 575 noot 1.

E er, oorsprong van dat woord, I.

15 noot 2.

Eere blijken of teekenen : Gouden

degen en stok met gouden knop in

1793 gegeven, III. 21. Eeredegen,

74. Medailles en geborduurde sa

bels, 188 noot 2, 191, 192 noot

1, 208. Dubbele veldtocht, 253.

Legioen van Eer, 286. Militaire

Willemsorde, 355 noot 2.

Eer en s (Dominicus Jacobus de),

verwerft zich als kadet den rang

van officier, III. 165. Is directeur

generaal van oorlog, 4 17. Generaal

majoor in 1815, 630.

Egalité, generaal, zie: Lodewijk

Philips.

Eggers, beschrijft de belegering van

Bergen-op-Zoom in 1747, II. 464

moot 1. -

Egmond van Kenenberg (jonkheer

Jakob van), gewond, I. 223 noot 1.

Egmond, zie: Lamoraal.

Egmond (slag bij), in 1799, III. 150.

Ehl (Johan Jakob), luitenant, krijgs

gevangen bij Bergen, III. 619.

Eichholtz (A.), kapitein, bij Quatre

Bras, III. 349 noot 4.

Eichholtz (H. W.), kapitein, bij

Quatre-Bras, III. 349. Gekwetst,

360 noot 2, 637.

Eich storff (Bochardus Hartwig

Friederich von), luitenant-kolonel,

neemt deel aan de verdediging van

Breda, III. 14 noot 1.

Eilerschans (de), zie: Deyler

sch a ns.

Eis en bergen, flankeur op de cita

del van Antwerpen, III. 601 noot 1.

Ekeren (gevecht bij), in 1702, II.

251 en ve., III. B. en W. 649,
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Wight, 128 en noot 1 ald. E. (fran

sche), in Maastricht in 1793, 22,

Ekstein (van), luitenant-kolonel in

den tiendaagschen veldtocht, III.

531. 23. In het leger der Bondgenoo

Elbers, luitenant, gekwetst, III. ten in 1794 aan de Sambre, 63

132 noot 2. noot 1. In den Bosch, 80 noot 1,

Elburg, door de Munsterschen ge- | 81 noot 2, 82 en noot 1 ald. In

nomen, II. 61. Menen, 82.

Electo, opperhoofd bij de muitende Em m en (gevecht te) tegen de Mun

spaansche soldaten, I. 258, 312.

Elias (het regiment) te Brussel in

1745, II. 426 noot 1.

Elisabeth, koningin van Engeland,

haar hulp aan de Staten, I. 200,

sterschen in 1665, II. 23.

Em me ric (d'), ingenieur, voor Mons

gekwetst, II. 355 noot 1.

Emmerik, ontruimd in 1672, II. 43.

Em on dit

221. Neigt tot vrede met Spanje,

(Christoff.), luitenant,

krijgsgevangen bij Bergen, III. 622.

247. Haar blijdschap over de zege En de (van den), schoolmeester, spant

bij Nieuwpoort, 285. Ziet Ostende - samen met de Rohan, II. 134.

ongaarne in Spanje's macht, 289. En de rlein, majoor, sneuvelt bij

Zendt hulptroepen naar die ves- | Fontenoi, II. 416.

ting, 291. Dringt aan op een tocht | Engel, luitenant, sneuvelt in 1815,

door Brabant tot ontzet van O., III. 637.

306, 309. Haar naijver tegenover | Engeland (scheepvaart der Bata

Frankrijk, 309. Haar dood, 311. vieren op), I. 5. In oorlog met de

Ellen b erger, deensch generaal- | Republiek, 1665, II. 14. In 1672,

majoor, om de overgaaf van Dix- 115. Sluit vrede, 132. Verbindt

muiden onthoofd, II. 225 noot 4. | zich met de Republiek tegen Frank

Ellewoutsdijk, hernomen op de rijk, 170. Roept Willem III. 179.

Engelschen, III. 209. Verklaart den oorlog aan Frank

El out (Maurits Theodorus), luite- rijk, 188, 232. Wil afzonderlijken

nant, strijdt in Brussel, III. 467. vrede sluiten met Frankrijk, 364,

Elsbroek, luitenant, krijgsgevan-| 372, 379, 380. Zet in schijn den

gen bij Bergen, III. 620. oorlog voort, 380. Bezorgt aan de

Elsevier (W. J. C. Rammelman), | Republiek hare Barrière, 393. In

officier op de citadel van Antwerpen | oorlog met Frankrijk, 1744, 403.

tijdens het beleg, III. 596 noot 2. Met Nederland, 1781, III. 2. Doet

Elsh out (schans te), door Maurits | een inval in Noordholland, 108. In

genomen, I. 208 noot 3. Zeeland, 194. Steunt den opstand

El ver velt (Frans Sigismund van), | der Spanjaarden tegen Napoleon,

generaal-majoor, in het gevecht bij | 216, 237. Zijn houding tegenover

Ekeren, II. 257. de belgische revolutie en Nederland,

El ze vier (J. H.), kapitein, helpt | 432, 456 noot 1, 566, 577, 589,

Willemstad verdedigen, III. 20 590, 616. Zie: Eduard, Elizabeth,

noot 1. Engelsch leger, Willem III.

Em en til (schans), door Maurits ge- | Engelbert van der Mark, bisschop

nomen, I. 212. van Luik, I. 34.

Emigranten (Bataafsche), in het Engel en (fort), wordt Crevecoeur

fransche leger in 1794, III. 93. | genoemd, I. 202 noot 1.

Beproeven een inval in Nederland Engelhardt (J. H.), officier, helpt

uit Duitschland, 126 en ve. Zijn | Willemstad verdedigen, III. 20

in Noordholland en op het eiland | noot 1.



En - 711 Er

Engels c h leger, moet onder York

de Republiek beschermen, III. 76,

78. Wijkt terug, 78, 81, 87, 88.

Geeft zich aan buitensporigheden

over, 87, 92, 95. Laat de neder

landsche troepen in Nijmegen aan

hun lot over, 90 en nooten 1 en 2.

Trekt af, 95. Doet een landing in

Noordholland, 107 en ve. Versterkt

zijn stelling achter den Zijperdijk,

128. In hachelijken toestand na

den slag bij Castricum, 156. Ont

ruimt Holland, 157. Doet een mis

lukten aanval op Zeeland, 194 en

ve. Strijdt in Portugal en Spanje

onder Wellington, 237 en ve. In

Belgie in 1815, 331, 333 en ve., 356.

Engelsch en, in nederlandschen

dienst, I. 143, 221, 243, 252, 271,

280. Hun uniform, 291 noot 1.

Weggezonden in 1665, II. 15.

Enghien (hertog van), zie: Condé

(Henri Jules).

Enkhuizen, geeft een fier ant

woord aan Kampen, I. 145 noot

1. Wordt versterkt, 187 noot 1.

Enkhuizen (van), ruiter-bevelheb

ber in het belegerde Haarlem,

I. 154.

Enschede, door Maurits gewonnen,

I. 242. Door de Munsterschen ge

nomen, II. 15. Door de Franschen

bezet, 43. Door de Orangisten, III.

126. Weer verlaten, 127.

Enter (F. van), luitenant der ar

tillerie op de citadel van Antwer

pen, III. 606 noot 1.

Entes van Menteda (Barthold),

strijdt bij Jemmingen, I. 118, 178.

Zijne krijgsverrichtingen voor Gro

ningen, 186. Zijn dood, 188.

Eppe (Hans Jakob van), bij Senef,

II. 472. -

Epping er (dragonders van), in den

slag bij Agrim, II. 185. Veroveren

een franschen standaard bij Steen

kerke, 200.

Erkelens, door Frederik Hendrik

overrompeld, I. 326.

Erlon (Drouet d'), fransch generaal,

dient in Spanje, III. 263. In 1815

in Belgie, 338, 343 noot 1, 348.

Neemt geen deel aan 't gevecht

bij Quatre-Bras, 361. Ook niet aan

dat bij Ligny, 362. Strijdt bij Wa

terloo, 375, 376, 390, 394.

Ernst Casimir, graaf van Nassau

Dietz, krijgsgevangen aan de Lippe,

I. 234 noot 1. Neemt als generaal

deel aan den tocht naar Vlaande

ren, 250, 251. Komt voor Nieuw

poort en bezet het fort Nieuwen

dam, 257. Met zijn troepen ge

scheiden van 't overige leger, 261.

Krijgt last den vijand op te hou

den, ald, 262. Rukt op naar Ma

riënkerke, ald. Zijn nederlaag, 263.

Beoordeeling van zijn gedrag, ald.

en 265. Komt in Ostende, 295

noot 1. Divisie-generaal in 1604

bij den tocht naar Vlaanderen, 312,

313 noot 3. Trekt in 1605 met

Frederik Hendrik naar den Rijn,

325. Neemt Oldenzaal in 1626,

331. Voor Grave in 1603 en ge

wond in 1604, 331 noot 2. Vormt

jonge officieren, ald. Woont 't be

leg van Grol bij, 336. Belast met

de bescherming van Friesland en

Drenthe, als stadhouder van Fries

land, 338. Is bij het beleg van

den Bosch, 345, 348. Belast met

de verdediging van de Betuwe, 356.

Woont het beleg van Maastricht

bij, 371 noot 2. Sneuvelt voor

Roermond, 372.

Erpach (Filips Lodewijk graaf van),

luitenant-generaal in nederland

schen dienst, II. 480.

Er pach (George graaf van), briga

dier, strijdt bij Senef, II. 142,

473, 480.

Erpach (het regiment van), bij Mal

plaquet, II. 484.

Erpt (Willem van), legt de bies

bruggen bij de belegering van

Grave, II. 161.

Esau (T. C.), onder-luitenant, helpt
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Willemstad verdedigen, III. 19 en

20 nooten 1.

Eschweiler (J. B. H.), ritmeester,

strijdt in Brussel, III. 466.

Es clain villiers (ridder d'), strijdt

met Willem III bij St. Denis,

II. 172.

Eska drons (sterkte van), II. 202

noot 1, 482.

Espinasse (de l'), ingenieur-gene

raal, doodelijk gewond bij 't beleg

van Namen, II. 218 noot 1.

Ess c h en (tocht naar), III. 518 en

noot 2 ald.

Essen (A. van), luitenant, gekwetst,

III. 122 noot 6.

Essen (C. G. A. van), luitenant op

de citadel van Antwerpen, III.

596 noot 2, 610.

Essen, generaal in russischen dienst,

neemt deel aan den slag bij Ber

gen, III. 140. Aan dien bij Cas

tricum, 151.

Estorff, hannoversch kolonel, III.

629.

Estra des (graaf d'), fransch ge

zant, stelt Lodewijk XIV voor om

Maastricht, Groningen, Friesland

en Overijssel in bezit te nemen,

II. 21. Amsterdam te overrompe

len, 82. Heeft een agent-spion bij

Willem III, 147 noot 2 en 150

noot 3.

Eugène Beauharnais, zie: Beau

harnais.

Eugenius van Savooie (prins),

krijgt van keizer Leopold I het

bevel over een leger in Italië, II.

237. Vereenigt zich te Ulm met

Marlborough, 265. Ontzet Turin,

283, 297. Moet het beleg van

Toulon opbreken, 303. Raadpleegt

met Marlbourough en Heinsius,

304. Rukt van Coblentz naar de

Nederlanden, 305. Is bij den slag

van Oudenaerden, 307 en ve. Zijn

krijgslist in dien slag, 311. Zijn

beleid in het transport van ma

terieel voor 't beleg van Rijssel,

315. Krijgt het bevel over dat be

leg, 316. Doet de werken der stad

verkennen, 317. Wordt gekwetst,

323 noot 2. Zorgt niet voor 't ma

terieel, 324. Helpt Doornik win

nen, 335. Zijn aandeel in den slag

bij Malplaquet, 339 en ve., 361.

Trekt te velde in 1710, 364, 368.

Is tegen 't beleg van Aire en keert

naar Duitschland, 372. Wordt aan

voerder der legermacht in de Ne

derlanden, 380. Neemt Quesnoi, 381

Doet Denain versterken, 382. Le-.

gert zich bij en belegert Landre

cies, 384. Wordt verschalkt door

Villars, 386, 387. Rukt naar De

nain, 387. Kan niet over de Schelde,

389. Zijn oordeel over 't gevecht

bij Denain, 391. Zijn misslag, 392.

Evain, fransch generaal, minister

van oorlog in Belgie, III. 526 noot 1.

Even hoog, belegeringswerktuig, I.

60 noot 1.

Evers, luitenant, helpt een konvooi

voor de citadel van Luik dekken,

III. 480 noot 1. Wordt gekwetst,

481.

Everts (Everard), luitenant-ingeni

nieur, sneuvelt in Noordholland,

III. 139.

Everts (Hendrikus Petrus), gene

raal-majoor, zijne onderneming te

gen Leuven mislukt, III. 474

en ve. Kolonel in 1815, 630.

Everts (Hitze), luitenant der hu

zaren, keert in 1814 uit Frankrijk

terug, III. 321 noot 1.

Everts (Jacob Nicolaas), strijdt als

kapitein in Spanje, III. 264. Als

luitenant-kolonel in 1830 te Brus

sel, 419, 422, vergelijk 474 noot

1. Neemt deel aan den tiendaag

daagschen veldtocht, 529.

Everts en (regiment van Cornelis),

bij de verdediging van Bergen-op

Zoom, II. 462.

Evertsen (Karel), gewond bij Se

nef, II. 150 noot 3, 478. Sneu

velt, 478.
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Evrard, neemt deel aan de bel

gische revolutie, III. 459, 468

noot 1.

Ewald, deensch generaal, strijdt in

Duitschland, III. 187.

Ex celmans, fransch generaal, in

1815 in Belgie, III. 343 noot 2.

Exercitie-reglement, door Maurits

ingevoerd, I. 198.

Ey berg en (Frederik van), luitenant

kolonel, verjaagt de munstersche

troepen om Groningen, II. 81. Helpt

Koevorden hernemen, 111 en ve.

Sneuvelt als kolonel bij Senef, 150,

474.

Eyl bracht (Kasper), predikant, helpt

de Franschen voor Nijmegen be

strijden, II. 240.

Ey mael, luitenant, dient in Spanje,

III. 217. |

Eymael, (Caspar Hendrik Carel),

kolonel, doodelijk gekwetst in Ant

werpen, III. 51 1.

Eymann (A.), luitenant, helpt Wil

lemstad verdedigen, III. 20 noot 1.

Ey man n (P.), luitenant, helpt Wil

lemstad verdedigen, III. 20 noot 1.

Eysinga (Julius van), kapitein,

voor Steenwijk, I. 219 noot 1 ;

voor Sluis, 314; in Friesland, 330;

voor Grol, 336.

Eysinga (Tjalling), dient onder

graaf Lodewijk van Nassau, I.

107, 177.

Faber (S. A.), kapitein der artil

lerie, III. 210 noot 1.

Fab vier, fransch kapitein, komt

uit Spanje in Rusland, III. 282.

Fagel (François Nicolaas), als ka

pitein gevangen in den slag bij

Senef, II. 47 1. Kolonel in het be

legerde Mons, 197. Brigadier bij

Steenkerke, 199, 200. Bij Neer

winden, 204. Als generaal-majoor

gekwetst bij het beleg van Namen,

217. Helpt Venlo en Luik winnen,

243, 244. En Bonn, 247. Wordt

bij Ekeren tweemaal gekwetst, 255,

257. Veldmaarschalk bij het leger

III. N. H. T. L.

van den aartshertog van Oosten

rijk, in Portugal, 268. Verovert

Valencia de Alcantara, ald. Helpt

Ostende winnen, 293. Zijn regi

ment in het gevecht bij Wijnen

daal, 327. Helpt Doornik innemen,

335. Zijn aandeel in den slag bij

Malplaquet, 347, en in 't beleg van

Bethune, 368. Heeft het opperbevel

over de belegering van Bouchain,

376. Versterkt zich langs de

Schelde, 380. Bemachtigt Quesnoi,

381. Wordt Grande, 394.

Fagel (Gaspar), raadpensionaris, II.

115, 178, 235. In briefwisseling

met veldmaarschalk von Waldeck,

III. B. en W. 648.

Fagel (graaf Robert), adjudant van

prins Willem, III. 33.

Fagel (W. H. J.), kornet, onder

scheidt zich bij Roncq, III. 48 noot 1.

Failly (baron du), generaal en mi

nister van oorlog in Belgie, III.

526 noot 1. Treedt af, 545 noot

1. Naar Daine gezonden, 545, 551

noot 2, 558 noot 1.

Fairfax, kapitein, bij Nieuwpoort,

I. 280.

Falck, majoor, als onder-intendant

bij den tiendaagschen veldtocht,

III. 529.

F al ck (Anton Reinhard), zijn aan

deel aan de conferentiën te Londen,

III. 520.

Falckestein (graaf Johan Philip

van), sneuvelt, I. 210.

Falcke stein (graaf van), op het

slot van Bruck, I. 244, noot 2.

Falkenstein (graaf van), zie: Jo

zef II.

Falk on et te n,

stukken, I. 119.

Fall ot (George), luitenant onder

adjudant-majoor, dient in Rusland,

III. 294 noot 1.

Fallot (Laurillard dit), zie: Lau

rillard. -

Falter (Petrus Rutgardus), luite

nant-kolonel, bevelhebber der rij

48

soort van slang
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dende

III. 436.

Fa m a rs, kolonel, zie : L ev in.

Fargue (Jan Willem David Ema

nuel de la), kapitein-adjudant-ma

joor, dient in Rusland, III. 294

noot 3.

Faria ux (Jacques de), Heer van

Mande, kolonel in Staatschen dienst,

verdedigt Maastricht tegen Lode

wijk XIV, II. 122. Wordt generaal

majoor, 123 noot 2. Strijdt bij

Senef, 142, 470, 476.

Farn èse (Alexander), zie: Parma.

Fa s chie n en, I. 242, 347, II. 317

noot 1, 355 noot 1.

Faucon, fransch brigadier, bij de

bestorming van Bergen-op-Zoom,

II. 459.

Faure (Librecht Alexander), luite

nant-kolonel, wordt krijgsgevangen

bij Bergen, III. 619.

F a us se brai e of onderwal, I. 334,

336 noot 3, 351, 367 noot 3, II.

44 noot 1, 79.

Favauge (Clement Alexander de),

generaal-majoor bij den tocht naar

Brussel in 1830, III. 436 noot 2.

Strijdt in Brussel, 462 en ve. Neemt

deel aan de verdediging van de

citadel van Antwerpen, 592 en

ve. Raadt tot overgaaf, 613, noot

1 ald.

Fa va uge (C. H.), kapitein, bij de

ontruiming van den Helder, III.

121 noot 1, B. en W. 659. Wordt

gekwetst, 132 noot 2. Krijgsgevan

gen bij Bergen, 621.

Favauge (Henry David Theodoorde),

als kapitein in Rusland gekwetst,

III. 292. Als kolonel in 1830 te

Luik, 439 noot 2, 482. Als gene

raal-majoor bij Lier, 506. Neemt

deel aan den tiendaagschen veld

tocht, 528. Strijdt bij Leuven, 568.

Fay (dorp), terrein aldaar, II. 145.

Gevecht er omheen, in 1674, 146,

147.

Feisser (Joannes), vaandrig, bij de

artillerie te Antwerpen, verdediging van Maastricht, III.

| 22 noot 1.

Feisser (Joannes Elias), kapitein

kwartiermeester, bij de verdediging

van Maastricht, III. 22 noot 1.

Feith, luitenant-ingenieur in den

tiendaagschen veldtocht, III. 547

noot 1.

Fel in (Daniel de Gemmes), kolonel,

helpt de Deylerschans hernemen,

II. 14 noot 2.

Felix (abbé), in 1830 in Brussel,

III. 471 noot 1. -

Fel tre, zie : Clarke.

Fennema (A. C.), kapitein, onder

scheidt zich in Duitschland, III.

166 noot 3.

Ferdinand (infant-kardinaal), land

voogd der spaansche Nederlanden,

I. 375.

Ferdinand, oostenrijksch aartsher

tog, trekt uit Ulm, III. 170.

Ferdinand VII, koning van Spanje,

tegenover Napoleon, III. 213, 214.

Fernig (Félicité en Théophile de),

ordonnans-officieren van Dumou

riez, III. 403 noot 1. Hare zuster

Aimée huwt te Amsterdam met

Guilleminot, ald. Zie verder B. en

W. 661. -

Feugen (J. C.), luitenant, baant zich

een weg door de belegeraars van

Sluis, III. 74. Sterft, ald.

Feu quières, strijdt bij de Gra

venbrug bij Woerden, II. 95. Ge

wond bij Senef, 149 noot 2. Zijne

mémoires, 150 noot 1, 214 noot 2.

Fèvre de Montigny (G. J. le),

kapitein-ingenieur, versterkt Noord

holland, III. 123 noot 2.

Fèvre de Montigny (F. A. le),

luitenant, onderscheidt zich in

Duitschland, III. 166 noot 3.

Fèvre d' Orval (le), raadsheer, be

raamt de onderneming tegen De

nain, II. 385 noot 1.

Fich er (A. H.), officier op de cita

del van Antwerpen tijdens het be

leg, III. 596 noot 2.
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Figuerr oa (Don Lopez de), strijdt

bij Jemmingen, I. 117.

Filips de Goede, I. 33.

Filips van den Elzas, regent van

Vlaanderen, I. 45.

Filips II, koning van Spanje, te

genover de Nederlanders, I. 91.

Wordt afgezworen door de Staten

Generaal, 172 noot 3.

Filips van Anjou, zijne aanspraken

op Spanje, II. 231. Wordt koning

van Spanje als Filips V, 232.

Verlaat den troon, 333.

Filips van Nassau (graaf), zoon van

Jan van Nassau, met krijgsvolk

naar Frankrijk gezonden, I. 216.

Stroopt in Luxemburg, 226, 234.

Stormt op Groningen, 233. Sneuvelt,

234. Zijn karakter, 234 noot 1.

Filips August, koning van Frank

rijk, I. 32, 40.

Fin d e n (van), majoor, sneuvelt voor

Grave, II. 162 noot 3.

Fischer (Frederik), luitenant in

Rusland, III. 294 noot 3.

Fischer, eerste luitenant bij de

schutterij, strijdt te Houthalen, III.

541.

Fisscher (Alexander Frederik), ka

pitein, krijgsgevangen bij Bergen,

III. 619.

Fla dd er mij n en, I. 227.

Flahaut, fransch generaal bij Wa

terloo, III. 397.

Flèch es, in inspringende hoeken,

II. 33 1.

Flers (de), fransch generaal, breekt

het beleg van de Willemstad op,

III. 24. Trekt uit Breda, 32.

Fleurus (slag bij), in 1622, I. 327.

Flor en court (Frederik Chasol de),

kapitein, gekwetst in Noordholland,

III. 156.

Floris I, graaf van Holland, strijdt

tegen den bisschop van Utrecht,

I. 30. Sneuvelt, 40.

Floris III, graaf van Holland, strijdt

tegen de West-Friezen, I. 17. Ge

vangen, 40. Strijdt tegen Vlaan

deren, 45.

Floris IV, graaf van Holland, I.

33. Sterft, 36.

Floris V, graaf van Holland, over

wint de Friezen, I. 18. Woont den

slag bij Woeringen bij, 40 noot

1. Huwt, 47. Strijdt met Guy van

Vlaanderen, 47. Wordt vermoord,

41, 48.

Floris de Voogd, slaat het leger van

Margareet van Vlaanderen te West

kappel, I. 45, 78. Sluit vrede met

haar, 46. Heeft bezoldigde vreem

delingen in dienst, 78. Sterft, 36.

Folard (ridder), ontwerpt een plan

tot ontzet van Mons, II. 354.

Folk en s, predikant in Bergen-op

Zoom bij 't beleg, II. 454 noot 5,

459 noot 3. Door de Franschen

mishandeld, 463.

Fon ten oi (slag bij), in 1745, II.

410-420. Verboden moordtuig in

dien slag gebruikt, 417.

Forbin-Jan s on, fransch kolonel,

bij Quatre-Bras, III. 362 noot 1.

Forsten (H.), kapitein, gekwetst

bij Quatre-Bras, III. 353 noot 1,

637.

Fors tner van Dambenoy (H. F. C.

baron), kapitein in den tiendaag

schen veldtocht, III. 530.

In 1690, II. 191 en ve. In 1794, | Forten, I. 169. Halve F., 346.

III. 64, 66, 68 en ve.

F 1 e v o, rivier, I. 13.

F 1 e v u m, kasteel, I. 13.

Flick, wachtmeester, onderscheidt

zich bij Pasewalk, III. 178.

Flo dro ff (Adriaan Gustaaf graaf

van), ruiterbevelhebber bij Fleurus,

II. 191. Bij Senef, 470, 475.

Fortmans (Geslacht der), I. 24.

Fosse (baron van der), gouverneur

van Zuidbrabant in 1830, III. 415,

418. Neemt maatregelen bij den

opstand, 421, 426. -

Fouga s s en, II. 368.

Four illes (markies de), bij Senef,

II. 140, 143, 144.
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54, 56. Verovert Holland, 77. Voert

oorlog tegen half Europa, 99, 103,

108, 161, 168, 194. Onder Napo

leon, als consul, 159, als keizer,

168, 183, 266, 312, 317, 321,

324. De honderd dagen, 329 en

Fourneau (de), fransch generaal,

gekwetst, II. 89.

Foy, fransch generaal, strijdt bij

Quatre-Bras, III. 348 en ve., 357.

Bij Waterloo, 389.

Foy ert, kapitein, gekwetst bij de

verdediging van Maastricht, II. 123. | ve., 400. Einde daarvan, 402, 403.

Fra is e er in g, II. 57 noot 1. De restauratie, 403. De Juli-om

Fran c ke, luitenant op de citadel wenteling, 416. Onder Louis Phi

van Antwerpen, III. 610. lippe, 432, 433, 442. Tegenover

Frank (Albert), luitenant in Rus- | Nederland in 1830 en 1831, 543,

land, III. 294 noot 3. 544, 556, 566, 573, 576, 577,

Frank en (de), komen uit Nederland, 589, 590. In 1832, 594, 616, 617.

I. 12, 16. Zie verder: Fransch en Franschen,

Frank en berg, ingenieur, gekwetst | Filips August, Lodewijk XIV en

in Maastricht, 468 noot. XV, Napoleon, Lodewijk Philips.

Frankrijk, onderhandelt met de Frans, keizer van Oostenrijk, ves

Nassau's, I. 126, 128. Belooft hulp

aan Frederik Hendrik, 370–372,

375, 379. Voert oorlog tegen de

Republiek, II. 1. Sluit een overeen

komst met Willem II, 5 en noot 1

ald. Oorsprong van de oorlogen met

de Republiek, 27. Verhouding met

de Republiek tot 1648, ald. Poogt de

spaansche Nederlanden te verkrij

gen, 28. Wrokt over den munster

schen vrede en over den holland

schen handel, 30. Breidt zijn macht

in de spaansche Nederlanden uit,

33. Geraakt in oorlog met Spanje,

34. Ontwikkelt zijne macht en

hulpbronnen, 36, 175. Sluit vrede

met de Republiek, 171. Op nieuw

met haar in oorlog, 188. Zijne zee

macht bij la Hogue gefnuikt, 228.

Sluit vrede, ald. Ontruimt de

spaansche Nederlanden, 292, 332.

Verovert ze, 434. Verliest zijn zee

macht en koloniën, ald. Tast de

Republiek der Vereenigde Neder

landen aan, ald. Sluit vrede in

1748 en verliest al zijn veroverin

gen, 468. Omwenteling, III. 3, 7.

Verovert de oostenrijksche Neder

landen, 67, 76. Verklaart den

oorlog aan den koning van Enge

land en den stadhouder van Hol

land, 7. Onder de Conventie, 30,

tigt zijn hoofdkwartier te Angle

fontaine, III. 57. Trekt in Char

leroi, 62. Keert naar Weenen te

rug, 66. Verklaart aan Napoleon

den oorlog, 183.

Fransche vloot op de Maas, I. 62.

Fransche leger (het), te Utrecht,

blijft werkeloos tegenover de verde

digings-linie van Muiden tot Gor

kum, II. 83, 87, 88. Slecht de

vestingwerken van vele nederland

sche steden, 127. Ontruimt de Re

publiek, 130, 135. Verovert Noord

brabant in 1793, III. 6 en ve.

Ontruimt dat gewest, 32. Samen

stelling in 1793, 42, 54, 55. Trekt

over Waal en Maas in 1794, 94.

In 1831 onder Gérard gereed om

de Belgen te hulp te komen, 544,

546, 556, 559, 560, 564, 566,

569. Trekt de grenzen over, 577

noot 1, 588, 589. Rukt aan op

de citadel van Antwerpen, 591,

592. Keert naar Frankrijk, 616.

Zie verder op Leger.

Frans c h e tirannie in Holland, in

1672, II. 105. In 1673, 131. Fran

sche gruwelen in de Palts, II. 188,

189; in Bergen-op-Zoom in 1747,

463.

Fransch en, in dienst van Margareet.

van Vlaanderen, I. 45. In neder
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landschen dienst, 143, II. 5, 6

en noot 1 ald., 20, 21. Hunne

buitensporigheid, 22. Hunne revo

lutionaire beginselen winnen veld

in de Nederlanden. III. 2 en 3. In

Brussel in 1830, 416, 433, 443,

455, 458. Elders in België, 434.

Frans en (Willem), vuurwerkmaker

in Ostende, I. 298 noot 1.

Fraser (A. M.), engelsch generaal,

bij de landing in Zeeland, eischt

Veere op, III. 198.

Fr e d e r ik Bar b a ross a , I. 24.

Frederik Hendrik, prins van

Oranje, is erfmaarschalk van Hol

land, I. 38. Zijn regiment voor

Geertruidenberg, 226. Zijn eerste

veldtocht, 241, 324. Wordt kolo

nel over het waalsche regiment

de Nieuwe Geuzen, 246 noot 3,

324 en noot 2 ald. Vergezelt Mau

rits naar Vlaanderen, 249. Strijdt

bij Nieuwpoort, 273, 324. Gene

raal der kavalerie bij den tocht

naar Vlaanderen in 1604, 312. In

gevaar van te vergaan voor Ant

werpen, 320. Komt aan het hoofd

der krijgsmacht, 322. Zijne op

leiding en karakter, ald., 327,

328. Studeert te Leiden, 323. Aan

slag op zijn leven, ald. Graaf Hen

drik genoemd, ald. Oefent zich in

Parijs, ald. Woont den tocht naar

Brabant in 1602 bij, 324. Wordt

gesteld onder Willem Lodewijk, ald.

Is bij het beleg van Grave, ald.

Zijne dapperheid voor Sluis in 1604,

ald. Wordt gouverneur van Sluis,

ald. Generaal der ruiterij, 325.

Naar den Rijn gezonden in 1605,

ald. In levensgevaar in 't gevecht

bij Bruck, ald. Herneemt Breevoort,

helpt Rijnberk, overrompelt Erke

lens, neemt deel in den Gulikschen

oorlog, 326. Trekt in 1620 naar

de Palts, ald. Doet een strooptocht

in Brabant in 1622, ald. Helpt

Bergen-op-Zoom ontzetten, 327.

Zijne krijgskundige school, 328.

Zijne gedenkschriften, 328, 380,

III. B. en W. 644. Tegen veldsla

gen gestemd, I. 329. Wint negen

steden, 330. Zijn mislukte aanslag

op Hulst, 332. Neemt Grol 334

337. Versterkt Zeeland, 337. Be

legert 's Hertogenbosch, 341. Over

wint alle moeilijkheden daarbij,

343, 349. Legt reusachtige werken

aan, 345, 365, damt den Dommel

en de Aa af, 346, legt een dijk

door het verdronken land, 347.

's Lands Staten bezorgd voor zijn

leven, 349. Doet het inundatie

water wegmalen, 352. Neemt maat

regelen tot beveiliging van het

land tegen 't spaansche leger, 353,

en tegen 't duitsche, 355. Weigert

het beleg van den Bosch op te

breken, ald. Beraamt de verrassing

van Wezel, 360. Doet bressen be

stormen met weinig troepen, 366.

Trekt den Bosch in, 368. Wil niet

te velde trekken zonder waarborg

van Holland voor de betaling, 369.

Zijne houding tegenover de Staten,

369, 370. Rukt in Vlaanderen in

1631, 370. Belegert Maastricht,

372. Tegenover Richelieu, 372, 375,

379. Tegenover den hertog van

Nieuburg, 373. Zijn voeteuvel, 374.

Verjaagt Pappenheim, 374. Voert

bevel over een fransch hulpleger,

375. Zijn vruchtelooze krijgstocht

in Brabant in 1635, 376. Neemt

Rijnberk, 376, Breda, ald., III.

B. en W. 646, het kasteel van

Gennip, I. 377. Zijn mislukte aan

slag op Antwerpen in 1638, ald.

Neemt Sas van Gent en Hulst,

378. Spaart zijne troepen, ald.

Zijn vruchtelooze laatste veldtocht

tegen Antwerpen, 379. Zijn hou

ding bij de aangevangen vredes

onderhandelingen, ald., II. 29. Zijn

geestvermogens verzwakken, I. 380.

Zijn lof, ald., III. B. en W. 646.

De Oranjezaal, I. 380. Vreemden

die onder hem dienen, 382, Il.
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182 noot 1. Handhaaft de krijgs

tucht, II. 108 noot 3.

Frederik Hendrik (fort), aan

gelegd in 1627, I. 337. Door de

Franschen ingenomen, II. 465.

Frederik van Nassau (prins),

met zijn regiment bij Senef, II.

473, 479.

Frederik van Nassau, heer van

Zuylestein, generaal der infanterie,

strijdt bij Woerden, II. 92. Sneu

velt, 95.

Frederik d e r Nederland en

(prins Willem Frederik Karel),

werkt mee tot het begraven van

Schill, III. 192 noot 2. Is bij

Lutzen, 320, bij Kulm, ald. Bevel

hebber van een nederlandsch leger

in 1815, 331. Komt onder Welling

ton, 332, 334, 629. Wat post te

Hal, 365, 370, 371. Krijgt het

opperbevel over de nederlandsche

troepen en rukt naar de Sambre,

401. Neemt le Quesnoy enz., 401

en noot 1 ald. Grootmeester der

artillerie, 412. Commissaris-gene

raal van oorlog, 413, 417. Stelt

voor, de belgische vestingen in

staat van beleg te verklaren, 431,

432. Kolonel-generaal te Vilvoorde

in 1830, 436, 437, 444. Trekt te

rug naar Antwerpen, 438, 443.

Wordt uit Brussel aangezocht om

naar die stad te rukken, 455, 459

noot 1. Doet dit, 456 en ve. Heeft

het opperbevel, 459, noot 2 ald.

Beproeft verzoening, 467, 468, 471.

In gevaar, 470. Zendt last aan

Cort-Heyligers, om op Brussel aan

te rukken, 471. Trekt terug op

Dieghem, 472, 473. Ligt bij Ant

werpen, 485, 503. Zijn leger ont

bindt zich, 485, 486, 487. Geeft

het bevel over aan Chassé, 501,

505. Verlaat het leger te velde,

veldtocht, 530. Komt te Diest,

547. Voor Hasselt, 554 en noot

1 ald. Te Wimmertingen, 555.

Te Hasselt, 558. Voor Leuven, 563,

570. Heeft het leger marschvaar

dig gemaakt, 578.

Frederik van Oranje (prins

Willem George Frederik), tweede

zoon van Willem V, getroffen door

de overgaaf van Breda, III. 23

en 24 noot 1. Poogt met hertog

Brunswijk-Oels de Franschen tegen

te houden, 24. Ageert in Noord

brabant, 31, 32. Neemt deel aan

den posten-oorlog in Vlaanderen,

33 en ve. Zwaar gekwetst, 51.

Neemt deel aan den tweeden slag

bij Fleurus, 69. Verdedigt Staats

Vlaanderen, 72, 73. Komt te

Utrecht, 94. Vlucht met zijn vader

naar Engeland, 95. Zijn oordeel

over de fransche revolutie, 97.

Vriend van aartshertog Karel, 98.

Bestuurt de samenstelling van een

Orangistisch leger te Osnabruck

en moet dit opgeven, 98. Treedt in

oostenrijkschen dienst als generaal

majoor, 99. Strijdt in Duitsch

land, 100 en ve. Ontvangt de orde

van Maria Theresia, 102. Luitenant

veldmaarschalk , 103. Trekt naar

Italië, 104. Sterft, 105. Zijn lof,

96-98, 104 en ve.

Frederik III, keurvorst van Bran

denburg (later koning Frederik I

van Pruisen), opperbevelhebber van

een leger der Bondgenooten in 1689,

II. 188. Verovert Keizerswaard en

Bonn op de Franschen, 189.

Frederik II of de Groote, koning

van Pruisen, prijst de nederland

sche troepen, II. 235. Zijn oordeel

over krijgslieden, 313. Erft zijns

vaders soldaten, 396. Valt in Si

lezië, 399; in Bohemen, 409.

507. Hervormt het leger, 522. Frederik, keurvorst van de Palts,

Kondigt den veldtocht aan, 523. door Maurits geholpen, I. 326.

Kolonel-generaal in 1831, 527. Frederik Wilhelm, keurvorst

Neemt deel aan den tiendaagschen van Brandenburg (de Groote
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Keurvorst), leerling van Frede

rik Hendrik, I. 328, 382. Helpt

de Republiek, II. 97, 133. Sluit

vrede met Frankrijk, 115, 116,

129. Zie over zijn oorlog tegen

Frankrijk, III. B. en W. 648.

Frederik Wilhelm, koning van

Pruisen, sluit vrede met de fran

sche republiek, III. 98.

Fr eisheim, zie: Friesheim.

Fremery (D. A. de), luitenant,

onderscheidt zich bij Talavera, III.

248 noot 1. Kapitein bij Pan-Corbo,

265 noot 2.

Frens (Willem Elias van), luitenant,

helpt Kolberg belegeren, III. 179.

Fréselière (de la), artillerie-ge

neraal, helpt Rijssel verdedigen,

II. 314, 321.

Fresnel, artillerie-officier bij Nieuw

poort, I. 280 noot 1.

Friant, fransch generaal bezet

Pommeren, III. 271, 272. In Rus

land, 276, 278, 284. Zijn zoon

gekwetst, 284. Hij zelf, 285. Strijdt

bij Waterloo, 390. Zijn lof door

Napoleon, ald. Gekwetst, 393, 394

noot 2.

Frias, spaansch generaal, strijdt

bij Medellin, III. 232 noot 3.

Friederichs, fransch generaal,

strijdt in Rusland, III. 293.

Friedland (slag bij), 1807, III. 180.

Friesche ruiters, I. 342.

Friesheim (Johan Theodoor baron

van), generaal-majoor, bij het ge

vecht van Ekeren, II. 257. Zie :

III. B. en W. 649.

Friesland, oude toestand, I. 13.

Landweer, 14. Zijn koning Rad

boud, 14. Verklaart zich voor den

prins van Oranje, 127, 177. Terug

onder koning Filips, 145. In gevaar

in 1622, 330. Door keizerlijke

troepen overstroomd in 1629, 359.

Biedt het hoofd aan de Munster

schen in 1672, II. 61. Maatregelen

ter verdediging, 62, 63. Inval van

de Munsterschen; de Staten van

F. belemmeren de inundatie, 119.

Zie verder: Friezen.

Friesland (prins van), zie : Hen

drik Casimir.

Friesland (de graaf van Oost-),

generaal-majoor, in het gevecht

bij Ekeren, II. 257.

Friezen, voorgeslacht van het ne

landsche volk, I. 3,22. Strijden

tegen Apronius, 5; tegen de Ro

meinen, onder Brinio, 8. Schat

plichtig, 13. Dienen bij de Romei

nen, 14. Breiden zich uit benoorden

den Rijn, 14. Verbinden zich met

de Saksers, 14, 15, 22. Dienen in

't leger van Karel den Groote, 15.

Hun strijd met de Noormannen,

15. Worden overheerd en bevrijden

zich, 16. Hun strijd met de Graven

van Holland, 16-22. Hun moed,

16, 20, 24, 25. Kruistocht tegen

hen onder hertog Albrecht, 20, 80

noot 3. Willem van Oostervant

onderwerpt hen, 22. Hun binnen

landsche oorlogen, 22. Hun aandeel

aan de Kruistochten, 24. Hun rech

ten en vrijheden door graaf Willem

II bevestigd, 24. Hun Edelen, 24,

25, 177. Hun strijd onder Karel

V, 87; tegen Holstein, 89 noot 1.

Nemen dienst onder vreemde vor

sten, 89. In het leger van graaf

Lodewijk van Nassau, 177. Platte

lands-schutterij in 1831, III. 517,

550, 551, 570.

Friezen (West), in Noordholland,

I. 13. In oorlog met de holland

sche Graven, 17. Worden onder

worpen, 18. Vereenigen zich met

de Kennemers, 18.

Frijlink (Willem), kapitein, ge

kwetst, III. 148 noot 3.

Fririon (François Nicolas baron),

fransch generaal, neemt deel aan

't beleg van Kolberg, III. 180

noot 1, B. en W. 659.

Friso, zie: Fullenius en Jan Willem.

Front van aanval bij een belege

ring, II. 317, 322, 367 noot 1,450.
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Fruitier (Adriaan Johan), luitenant,

bij Bergen gekwetst, III. 618.

Fuchs, luitenant, gekwetst in 1815,

III. 637.

Fullenius, vader en zoon, vesting

bouwkundigen, onderwijzen Coe

hoorn en Jan Willem Friso, II.

320 en noot 1 ald.

Fullings (Is.), luitenant, krijgsge

vangen bij Bergen, III. 622.

Fullings (Jan), kapitein, gekwetst,

III. 179 noot 1.

Fundter (J. C.), luitenant, in 1830

te Brussel, III. 425 noot 2.

Fun en (veldslag op), 1659, II. 10 –

12, 476.

F u rquet, zie: gaffel.

Furstem berg (prins Willem van),

aanvoerder der keulsche troepen

bij het beleg van Groningen, II.

76 noot 1.

Fusiliers, II. 320.

Fyennes (Guislain de), graaf van

Chaumont, heer van Lumbres, wil

Maastricht verrassen, I. 132.

G abert, grenadier, gekwetst bij

Ocana, III. 257.

Gabio n- of Wolzak-zetters (com

pagnie), II. 355 noot 1.

Gabriel Antonie, sergeant, ver

dedigt het fort la Chartreuse bij

Luik, III. 453.

Ga ffel, I. 99 noot 5.

G ager n (Frederik von), officier bij

den generalen staf in 1815, III.

34 1. Majoor in 1830, 472. Sneu

velt als generaal in badenschen

dienst, 472 noot 1. Door Saksen

Weimar als ordonnans-officier aan

generaal Belliard toegevoegd, 573

moot 3.

G ag er n (Max von), majoor, neemt

deel aan den tiendaagschen veld

tocht, III. 529.

G ag e rn (von), kapitein, gekwetst

bij Quatre-Bras, III. 360 noot 2,

(537.

Gaillard, majoor, vermoord in

Leuven, III. 490 en noot 1 ald.

G al am a (Hartman), te Brussel ont

hoofd, I. 177.

Galama (Seerp), strijdt bij Jem

mingen, I. 177.

Galen (Christoffel Bernard van),

bisschop van Munster, in geschil

met zijn stad, II. 12. Met de Sta

ten, 13. Bemachtigt de Deyler

schans, 13. Sluit een verdrag met

Karel II, koning van Engeland,

15. Verklaart den oorlog aan de

Staten, ald. Zijne troepen bemach

tigen en plunderen steden in Twente

en 't graafschap Zutphen, ald. Zoe

ken te vergeefs bij Sellingen door

te dringen, 16. Dringen in Drenthe

en tot Winschoten, 19. Hij trekt

terug, 23. Zijne troepen plunderen

in Overijssel en Drenthe, ald. Werft

in Brabant en Vlaanderen krijgs

volk, dat het kasteel van Wouw

neemt, 24, en te Oudenbosch ver

slagen wordt, ald. Sluit vrede met

de Staten, ald. Helpt Lodewijk

XIV in den oorlog tegen de Re

publiek, 37. Zijne troepen belege

ren Grol, 41. Nemen plaatsen in

Overijssel, 43, 59. Belegeren De

venter, 59. Vallen in de Veluwe

en in Drenthe, 61. Hij poogt te

vergeefs in Friesland door te drin

gen en trekt naar Groningen, 63.

Slaat het beleg voor Groningen,

76. Trekt af, 80. Zijn troepen uit

Blokzijl verdreven, 109. Uit Koe

vorden, 110-114. Poogt Koe

vorden te hernemen, 1 17, 1 18. Legt

een dijk aan in Drenthe, 117. Die

dijk breekt door, 118. Hij ontruimt

Nederland, ald. Sluit vrede met

de Republiek, 133. Geschil over

het inkwartieren, III. B. en W. 648.

Ga 1 e n (van), luitenant, bij Quatre

Bras gekwetst, III. 354, 638.

G al e rij, naar de bres, I. 168 noot

3. Door de grachten, 229, 232,

336. Aanbesteed, 242 noot 4,

378 noot. 2. Wapenplaatsen, 351.

Groote galerij, 365, 366 noot 5.
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Voor grachtsovergang, II. 323,

366 noot 1.

G a lic h et (baron), fransch hoofd

officier, strijdt bij de Moskowa,

III. 285.

Galjoten, zie: Bombardeer-galjoten.

G al lièris (Nicolaas Cornelis de),

kolonel in den tiendaagschen veld

tocht , III. 533. Gekwetst voor

Leuven even als zijn zoon Chris- |

tiaan Gerardus, 570. Als majoor

in 1815 gekwetst, 638. Zie B. en

V. 663, 664.

Gallit zin (prins), strijdt in Rus

land tegen Napoleon, III. 291.

G al 1 o way, zie : Ruvigny.

G al way, ingenomen, II. 186.

G a r ben (C.), luitenant, gekwetst,

III. 122 noot 6.

Garde. Van den prins van Oranje,

strijdt bij Nieuwpoort, I. 251, 268;

voor 's Hertogenbosch, 368; 371

noot 2, II. 5; strijdt bij Senef, II.

147, 471, 476; bij St. Denis, 172;

twist tusschen den kommandant

en Gecommitteerde Raden over 't

wachtwoord, III. B. en W. 648.

G. (friesche), bij Fletfrus, II. 195,

196 noot 1; bij Ramelies, 286.

G. (hollandsche), bij Neerwinden,

205; bij 't beleg van Rijssel, 318;

bij Malplaquet, 349, 484 ; bij 't

beleg van Quesnoi, 381 ; bij Fon

tenoi, 413; te Brussel in 1745,

426 noot 1; bij Roncq in 1793;

III. 46 ; bij Werwick, 50, 51;

(blauwe hollandsche), bij Malpla

quet, II. 348; Kadetten-compagnie

van de hollandsche G., bij Luik,

245; bij Malplaquet, 349, 354.

Gardes te paard (hollandsche), bij

Agrim, 185; bij Ramilies, 288;

zie verder: III. 32, 36, 48 moot

1. Zie op: Oranje-Friesland.

Garde-Dragonders (hollandsche),

hun snelle marsch, II. 338. Garde

grenadiers (regiment hollandsche),

III. 289 en noot 1 ald; in Rusland,

290, 291–293, B. en W. 659.

III. N. H. T. L.

Garde française, zie: Maison du

Roi. Garde suisse bij Senef, II.

148. Garde (fransch keizerlijke), III.

269, 280, 284, 290, 293; haar

ontstaan, 290; bij Lutzen (de oude

garde), 31 5; in Dresden, 318; in

België in 1815, 343 noot 3; ka

vallerie, 383; infanterie bij Water

loo, 3S6, (de jonge garde) 388,

(de oude) 389, noot 1 ald., 390,

392, 394, 396, 397, 634, 635.

Garde-te-Paard van Koning Lode

wijk (regiment hollandsche), later

in Rusland als lansiers van de kei

zerlijke garde, III. 294. Garde

(engelsche) bij Quatre-Bras, III.

359. Bij Waterloo, 374, 380, 392,

624.

Gardner, engelsch luitenant-ko

lonel in 1815, III. 633.

G auvain, generaal, bij Malplaquet,

II. 358.

G a vre (prins de), zijn huis in

Brussel geschonden, III. 418.

G azan, fransch generaal, strijdt in

Duitschland, III. 17^1.

Gazelle (J.), vaandrig, helpt Wil

lemstad verdedigen, III. 20 noot 1.

Gebed vóor den slag, I. 189.

G e commiteerd en te velde, zie:

Gedeputeerden en Staten.

Gedeputeerden te velde, hunne

soms belemmerende tegenwoordig

heid bij 't leger, I. 168 noot 3,

211 noot 3, 219, 248, 250, 370.

II. 18, 19, 21, 155, 172, 243,

279, 280, 331 noot 4, 336 noot

2, 374, 375, 389 noot 2. Voor

beelden dat die tegenwoordigheid

goed werkte, II. 107, 256, 258,

284, 307, 309, 330 en noot 2

ald., 349, 374, 375, 381, 445.

Twist over 't wachtwoord met den

kommandant der garde van den

prins, III. B. en W. 648.

Gedeputeerd en tot de militaire

zaken, II. 468 noot.

Geel vink, kapitein der amster

damsche schutters, II. 44 noot 2.

49
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G e en (Jozef Jacobus baron van), | Gelder, door de Pruisen bemachtigd,

kapitein in dienst der bataafsche

republiek, bij de ontruiming van

den Helder, III. 121 noot 1, 122.

Levensbijzonderheden, 122 noot 4.

Wordt gekwetst in Noordholland,

II. 263.

Gelder, kapitein, woont het beleg

van Ostende bij, I. 304.

Gelder (Karel van), zie: Karel

van Egmond.

132 noot 2. Neemt deel aan den Gelderland, zijn Graven, I. 29.

slag bij Bergen, 138. Wordt krijgs

gevangen aldaar, 621. Dient in

Spanje als kolonel, 263. Weigert

als luitenant-generaal te Namen

wapens aan de burgerwacht van

Dinant, 428. Gedoogt het hij

schen der namensche vlag, 430.

Verklaart Namen in staat van be

Onder Karel van Egmond, 82.

Komt onder Karel V, 83. Ver

klaart zich voor den prins van

Oranje, 127. Krijg in 1598 en

1599, 244. Inval van de spaan

sche en duitsche legers in 1629,

355, 359, 360, 364. Overvallen

in 1672, II. 56, 58, 60 .

leg, 432, 433, 488. Neemt maat- Geldermalsem (Adriaan van Bor

regelen te Charleroi, 447. Zijn

karakter, 472 noot 1, 477 noot

2, 488, 538. Handhaaft de rust

sele van der Hooge, heer van),

gedeputeerde te velde, zijn geschil

met Coehoorn voor Luik, II. 243.

Gemblours (slag bij) 1578, I. 141,

182.

Gemeenten (ontstaan der), I. 29.

G emmes Felin (Daniel de), zie:

Fel in.

G en d (stad), zie: Gent.

G en d (van), kolonel, sneuvelt in

in Namen, 487 en ve. Trekt naar

de citadel terug, 489. Verlaat

de stad en het kasteel, 490. Neemt

maatregelen te Philipstad, 494.

Opperbevelhebber van het neder

landsche leger, 504, 505. Trekt

terug op Breda, 509. Zijn tocht

G e e velaar (Matthias), luitenant,

G eis w eit van der Netten (C.

naar Esschen, 518 en noot 2 ald.

Neemt deel aan den tiendaagschen

veldtocht, 523, 528, 534 noot 1,

548, 552, 561, 563, 567, 568.

G e en (van), luitenant, gekwetst,

III. 132 noot 2.

Geertruidenberg, verraden, I.

203 noot 1, 225. Door Maurits

belegerd en ingenomen, 196 noot

1 en 2, 225–230. Door de Fran

schen bemachtigd, III. 15, en weder

verloren, 31. Op nieuw bemach

tigd, 95. Vredesonderhandelingen

aldaar in 1709, II. 362.

Geestelijk en in 't harnas, I. 29,

31, 32.

sneuvelt, III. 122 noot 6.

A.), als ritmeester in Rusland, III.

277 noot 1, 282, 287. Zijn werk

en aanteekeningen, 277 noot 1,

G en d (van) ,

278 noot 1, 287 noot 1.

't beleg van Nijmegen in 1672,

II. 58.

luitenant-admiraal,

sneuvelt bij Solebay, II. 58.

G en d (baron van), luitenant-kolo

nel, sneuvelt bij de verdediging van

Maastricht, II. 124.

G en de bien (Alexander), lid van

een driemanschap, in 1830, komt

te Mons, III. 450. Begeeft zich

naar Rijssel, 451 en noot 1 ald.

Lid der commissie van openbare

veiligheid te Brussel, 455 noot 1.

Zijn verder aandeel in den belgi

schen opstand, 469 noot 2, 473

noot 1.

G en dt (van), zie: Merkes.

Geneeskundige dienst, bij 't

leger van Maurits, I. 201 noot 1,

223 noot 1, 240 noot 1. Bij eene

spaansche expeditie, 388, 391.

Generaal, wat die titel beteekent,

I. 295 noot 2. Der kavallerie,
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380 noot 3, II. 92 moot 5. Der

artillerie, ald. en zie: Geschut.

Der infanterie, 92 noot 5. G. du

jour in een vesting, 455 noot 1.

G en er aliteit der geunieerde pro

vinciën (de), gevestigd, I. 142.

G en er x (les), of sappeurs, II. 481.

G en nip (kasteel van), ingenomen,

I. 377.

G en oux (H. A.), officier van ge

zondheid, woont de inneming van

Straalsund bij, III. 190 noot 4.

G en s d'arm es, I. 83.

G ent, door de Franschen ingenomen,

II. 169, 306. Door Marlborough

hernomen, 293, 332. Gaat aan de

Franschen over, 420, III. 72. Op

roer aldaar in 1830, 498 en ve.

De citadel gaat aan de Belgen

over, 499. Pacificatie van Gent, I.

164, 168.

G e n t (Walraven van) , heer van

Dieden en Oyen, ritmeester, gewond

bij Nieuwpoort, I. 279 noot 2.

G en t en Oyen (Otto van), heer

van Dieden, bij het beleg van

's Hertogenbosch, I. 351. Be

machtigt Wezel, 360-364, 401

en ve. Bij het beleg van Maas

tricht, 371 noot 2.

G en u a, gebombardeerd, II. 177.

G e orge II, zie: Hannover (prins

van).

G e orge (Lambertus Josephus), als

luitenant-kolonel in Rusland, III.

292. Gekwetst, ald. Generaal-ma

joor te Mons in 1830, 433, 448.

Opperbevelhebber te Yperen, 449.

Vermag niets tegen den onwil der

bezetting aldaar, 498.

George (club van St.), zie: Réu

nion centrale.

George Christiaan, vorst van

Oost-Friesland, in geschil met den

bisschop van Munster, II. 13.

Gérard (Etienne Maurice graaf),

fransch generaal, in 1815 in Bel

gië, III. 343 noot 2. Maarschalk

van Frankrijk, bevelhebber van

het fransche leger tot hulp der

Belgen afgezonden, 544, 559,

560. Rukt op belgisch grond

gebied, 564, 566, 569, 577. Be

legert de citadel van Antwerpen,

592, 598. Eischt haar op, 594.

De citadel gaat aan hem over,

hij trekt met zijn leger naar Frank

rijk terug, 614-616.

Gerard, luitenant, gekwetst in 1815,

III. 6:3S.

Gerards, luitenant, in 1815 ge

kwetst, III. 637.

G er m a nic u s. De Batavieren strij

den onder hem, I. 4 en 5.

G er vinus (C.), vaandrig, helpt Wil

lemstad verdedigen, III. 20 noot 1.

G esan (de), gouverneur van Geer

truidenberg, I. 230.

Geschut, I. 66. Op de schepen, 68.

Oud G. 73. Veel stukken bij een

belegering, 97. Veldstukjes bij

Heiligerlee, 109, 110. Aantal stuk

ken bij een leger in 1568, 113,

120. Soort van stukken, 119. G.

bij Jemmingen, 115. Acht schoten

in 't uur, ald. noot 2. G. bij 't

beleg van Mons in 1572, 128.

Aantal schoten bij belegeringen,

129 noot 4. G. bij 't beleg van

Haarlem in 1572, 148, 149, 153.

Aantal schoten, 154. Artillerie op

ijssleden, 154 noot 4. G. bij 't

beleg van Alkmaar in 1573, 162.

Bij dat van Bommenede verhit,

1575, 168 noot 1. Bij dat van

Maastricht in 1579, 1 69, 170.

Gloeiende kogels bij dat van Steen

wijk in 1581, 190; door wie en

waar het eerst gebruikt, ald, noot

1 ; bij 't beleg van Groningen, 232,

van Grol 241. G. in gevechten,

192 noot 3. Bij belegeringen in

1591, 209, 210, 214; in 1592,

216, 217; in 1593, 227 ; aantal

schoten, 230. G. bij 't beleg van

Groningen in 1594, 231, noot 1

ald., 232, noten 2 en 3 ald. Gra

naten en bommen, ald. G. in 't
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gevecht bij Turnhout, 236. Bij 't

beleg van Rijnberk, 241. V olées,

242 noot 1. Goed bediend door

bootsvolk, 243, 295. Groot aantal

en kaliber in 1599, 244. Trek

paarden, ald. noot 3. Verordenin

gen op artillerie-dienst en trein,

245. G. voor den tocht naar Vlaan

deren in 1600, 249, 251 (veldge

schut), 252. Dammen voor 't ver

voer, 256, 260, 262 noot 2. De

zes stukken bij Nieuwpoort, 270,

271, 274, 276, 280, noot 1 ald.,

281. G. bij 't beleg van Ostende,

295, 296, 300 noot 3. Kogels,

295 noot 3, 296. Granaten, 296.

Kartetsvuur, 298. Demonteeren,

303. Geschut voor den tocht door

Brabant in 1602, 307 noot 1. Ge

brek aan G. in 1603, 312. G. in

Sluis gevonden, 314 noot 3. G. bij

Gulik, 319 noot 2. Te Bergen-op

Zoom in 1622, 320 noot 1. G.

voor Brunswijk, kogels van 90 pond,

in 1615, 326 noot 1. Nieuw veld

geschut in 1622, 327 noot 1. G.

bij het beleg van Grol, 336 en

noot 3 en 4 ald. Bij 't beleg van

's Hertogenbosch, 342 noot 5, 346,

347, 448, 365, 366, 367. G. in

't spaansche leger in 1629, 350

noot 1, en in 't keizerlijke, 357.

Aantal schoten op den Bosch ge

daan, 368 noot 1. G. bij 't beleg

van Maastricht, 371, 372, 374

noot 3, bij dat van Sas van Gent,

378 noot 2. Aantal schoten uit éen

batterij op Hulst, 378 noot 3. Ge

schut en kogels bij een spaansche

expeditie in 1585, 391, 392. G.

in Wezel gevonden in 1629, 406.

Aantal schoten op de Deylerschans

in 1664, II. 14 noot 2. G. van

den bisschop van Munster, 18. Ge

brekkig geschut in Burik in 1672,

2 noot 2. Geducht geschut der

Munsterschen, met brandkogels en

karkassen, 44 en noot 1 ald. G.

bij 't beleg van Nijmegen in 1672,

56. Bommen daarbij gebezigd, ald.

noot 3. Krijgsvoorraad in de Repu

bliek in 1672, 65. Schroot en lon

ten, 69-71. Geschut, bommen,

granaten, steenen en brandkogels

bij 't beleg van Groningen, 77,

78, 80. Mortieren door de bele

gerden gebruikt, 80. Geschut te

Amsterdam, 102. Veldstukken op

ijssleden, 102. G. bij 't beleg van

Maastricht in 1673, 122. Door

Hollanders aan den vijand ver

kocht, 135 noot 1. G. bij Senef,

136 en noot 2 ald., 145. Voor

Oudenaarden, 154. Voor Grave,

159 noot 1, 160. Coehoornmor

tiertjes, 160 en noot 1 ald. G. bij

Mont-Cassel, 167. Bommen uit

schepen geworpen, 177 en noot 1

ald. G. in Ierland in 1691 bij be

legeringen gebruikt, 184. Hand

granaten, ald, noot 2. Ricochet

batterijen, 188 noot 1, 227 noot

4, 296, 319. Geschutvuur op de

vestingwerken, 189. Gloeiende ko

gels bij 't beleg van Mons in 1691,

197 noot 1. Artillerie bij Steen

kerke in 1692, 199 noot 1 ; bij

Neerwinden, 203. G. bij de bele

gering van Namen in 1692, 211

en noot 2 ald. G. met de wapenen

der Staten-Generaal, 214 noot 1.

Bresbatterij van 12 stukken voor

Namen, 219. Bresbatterijen voor

het kasteel aldaar, 222 en noot

1 ald., 224. Fransche magazijnen

te Givet met bommen en gloeiende

kogels vernield, 227. Geschut bij

't beleg van Venlo, 243 en noot

1 ald. Bij 't beschieten van het

fort Stevensweerd, 243. Bij 't be

leg van Luik, 244 en 245 noot

1. Bij dat van Bonn, 247, 248 en

noot 2 ald, Veldgeschut bij Eke

ren, 253, 254. Nederlandsche artil

lerie bij 't beleg van Landau, 267.

G. in den slag bij Ramelies, 287,

288, 290. Bij 't beleg van Ostende

in 1706, mortieren en houwitsers,
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293. Bij dat van Menen, 294. Hand

mortieren, 295, 296, 319. Bres

batterijen, 295. G. in den slag bij

Oudenaarden, 306, 308 en noot

2 ald. Ricochet-schoten met bom

men, 314 noot 1. G. bij 't beleg

van Rijssel, 315, 316, 318, 320,

329. Stelling van bresbatterijen,

319. Bombardement, 323. G. bij

't beleg van Doornik, 336. Bij

Malplaquet, 341, 342, 343, 344,

348,351, 356, 481, 482 (getal ar

tilleristen). G. bij 't beleg van Douai

in 1710, 366. Bij dat van Bou

chain, 376. Batterij van 8 mor

tieren voor Menen in 1744, 406.

Machtiging van den Raad van State

door de Staten-Generaal tot afzen

ding van belegeringsgeschut, 409.

G. der Franschen in 1745, 410;

bij Fontemoi, 411, 412, 416. Met

steenen, glas en vergif in dien

slag door de Franschen gevuurd,

417. G. bij 't beleg van 't kasteel

van Doornik, 419. Comingues-bom

men, 419 en noot 2 ald. Bekwaam

heid der fransche artilleristen, 421.

G. tegen Namen in 1746, 430. Bij

Rocoux, batterijen bij de aanvalko

lonnes, 432; geschut door de Fran

schen veroverd, 434. G. voor en in

Zandvliet, 440, III. B. en W. 656.

Voor en in Bergen-op-Zoom, II. 444.

Snelheid van de nederlandsche ar

tillerie in het vuren, 444. Neder

landsche veld-artillerie, aantal stuk

ken in 1748, ald. noot 5. G. bij 't

beleg van Bergen-op-Zoom in 1747,

452, 453; versierde bommen en

batterijen aldaar, 454; artillerie

bedienden en kanonniers in die

vesting, 455; geschut aldaar, 464.

G. tegen de forten Lillo en Fre

derik Hendrik, 465. G. uit een

overgegeven vesting door de be

zetting meegevoerd en aan den be

velhebber geschonken, 467. G. bij

't beleg van Breda in 1793, III.

9, 12, 13, bij dat van de Willem

stad, 18 en 19, noot 1 ald.; bij

dat van Maastricht, 22. G. bij het

nederlandsche leger in 1793, 32.

Nederlandsche artillerie bij 't leger

der Bondgenooten, 33, 36, 39, B.

en V. 658. G. bij de nederlandsche

troepen in Vlaanderen, 44, 53 en

noot 2 ald. Een batterij van 11 stuk

ken gered, 53 en noot 5 ald. Veran

derd gebruik van veldgeschut door

de Franschen, 54. Eerste nederl.

rijdende artillerie in 1794, 58 noot

2. Fransche artillerie toen georgani

seerd door Eblé, 303. Geschut tegen

Landrecies, 59 noot 2. G. veroverd

bij Fleurus in 1794, 65. G. in den

slag van Fleurus, 68. Weinig ar

tilleristen in Sluis tijdens 't beleg,

73. Bombardement en vuur uit de

vesting, 75 en noot 1 en 3 ald.

G. in het fort Crevecoeur veroverd,

80 noot 2, 81 en noot 1 ald,

Klein fransch geschut tegen Venlo,

83 noot 3. Belegeringsgeschut te

gen Maastricht, 86. Bombardement

van Grave en vuur uit de vesting,

93. Rijdende artillerie in Noord

holland, 1799, 118, 119, 131. Vuur

uit schepen bij landing, 119. Be

wapening van den Helder in 1799,

120. Voet-artillerie, 131 noot 1.

Voortreffelijkheid der bataafsche en

hollandsche artillerie, 143, 163,

177, 178, 180, noot 2 ald., 188,

220 noot 1, 225, 236 noot 1, 252

noot 1. Samenstelling eener rij

dende batterij in 1800, 163 noot

2. In 1808, 217 noot 4. Geschut

tegen Vlissingen in 1809, 202.

G. in het Groote Leger, 1812, 269;

tegen Smolensk, 279, bij de Mos

kowa, 283, 286, 287, over de

Beresina, 309. Bij Lutzen, 316.

Bij de legers in 1815, 331, 332,

343. Bij Quatre-Bras, 349, 352,

360 noot 3. Bij Waterloo, 370,

371, 375, 381, 382, 624 en ve. ;

in carré's, 383; rijdende artillerie,

385. Veroverd geschut bij Water
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loo, 400. G. te Luik in 1830,

440 en noot 1 ald. Bij den tocht

naar Brussel, 459, 460. Bij den

tiendaagschen veldtocht, 527, 533.

Van de vijf stukken bij Hasselt

genomen, dienen er drie voor de

metalen kruisen, 555 noot 2. Bel

gische artillerie te Leuven, 575

noot 1. Fransche artillerie in Bel

gië in 1831, 577 noot 1. Artille

rie in en tegen de citadel van

Antwerpen in 1832, 580 noot 2,

585, 586, 587, 593, 594, 596,

597, noot 1 ald., 598, 599, 600,

603, 604, 606, 607, 609, 611,

612, 613, 616. Vizierlijn aan het

nederlandsch geschut, 606 en noot

4 ald. Geduchtheid er van, 606,

607, 611.

Geschut (Generaal van het), I.

181, 232, 245 noot 1, 295 noot

2. (Luitenant van het), 295 noot 2.

G es chut - gieterij, door Karel V

te Utrecht gesticht, I. 84 moot 2.

Gesch uit meester, zie : Schut

meester.

Geslacht wapens, zie: Wapens.

Geubels (Johan), luitenant, in Rus

land, III. 294 noot 3. -

Geusau (Karel van), kolonel, III.

32. In den posten-oorlog in Vlaan

deren, 39, 40, 46, 47. Opperbe-|

velhebber van Breda, 79. Krijgt

last om zich aan de Franschen te

onderwerpen, 95.

G e u ze n, I. 107, 126.

Geuzen (het regiment Nieuwe), I.

246 noot 3, 271, 324 en noot

2 ald.

G ev echt bij : zie op de namen der

plaatsen enz., waarbij de gevech

ten voorvielen.

G e volmachtigd en te velde, zie:

Gedeputeerden en Staten.

G e weer, handgrepen daarmee, door

Maurits ingevoerd, I. 198 en

noot 5 ald. Met radsloten in 1641,

377 noot 1. Musketten, stooten

bij het vuren, II. 56 noot 2. Met

bajonetten voorzien, 58 noot 1,

204 moot 2. Vuursteengeweren

vervangen de lontmusketten, 201

noot 1. Aantal geweerschoten in

den slag bij Malplaquet, 353.

Gey (A.), luitenant-kolonel, strijdt

in Duitschland, III. 176 noot 1.

Gey, majoor, op de citadel van Gent,

III. 500 noot 1. In den tien

daagschen veldtocht, 547.

Gey van Pitti us (Adrianus Ru

dolf Willem), strijdt als luitenant

bij de Moskowa, III. 287 noot 2.

Kapitein bij Quatre-Bras, 353, 357.

Bij Waterloo, 382, 628. In Frank

rijk, 401. Zijn staat van dienst,

401 noot 2. Luitenant-kolonel in

den tiendaagschen veldtocht, 567,

569 noot 2. -

Gey van Pittius (C. F.), luite

mant-kolonel, onder zijn opzicht

wordt de citadel van Gent gebouwd,

III. 499 noot 2.

G eyer, kapitein, redt het vaandel te

Mons, III. 502, 503 en noot 2 ald.

Gezellen , I. 30 noot 3.

G higny (Charles Etienne baron de),

strijdt als kolonel bij Waterloo,

III. 379, 396, 401, 628. Luitenant

generaal te Gent in 1830, 432,

458 noot 1. Zijn staat van dienst,

432 moot 1. Verklaart Gent in

staat van beleg, 498, 499.

Ghislain (St.), door de Bondgenoo

ten bemachtigd, II. 340. Zie III.

B. en W. 648.

Ghistelle s (Filips van), kolonel,

woont den veldtocht naar Vlaan

deren in 1600 bij, I. 252. Gouver

neur van Ostende en sneuvelt, 304.

Giani belli (Frederik), verdediger

van Antwerpen, I. 194.

Gibraltar, ingenomen, II. 269, en

verdedigd, ald. Blijft in 't bezit

van Engeland, 271.

Gibson, engelsch generaal, verde

digt Nieuwpoort slecht, II. 421.

Gijsbrecht van Amstel, zie:

A m s t e l.
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Gijsbrecht van Bredero d e ,

bisschop van Utrecht, I. 33.

Gijselaar, kapitein, I. 243 noot 2.

Gijzelaars, door de Franschen in

Grave gehouden voor betaling van

brandschatting, II. 155, 157 noot

3, 158 noot 1, 159, 163. Bij de ka

pitulatie van een vesting, 369, 376.

Gil de n, I. 43.

Gil quin (Herman Jan), kolonel,

geeft den Helder aan de Engel

schen over, III. 120, 121, 122.

Strijdt tegen de Engelschen in de

Zijp, 130 noot 1. Wordt bij Ber

gen gekwetst, 621.

Gil quin (P. W.), luitenant, ge

kwetst, III. 122 noot 6.

Ginckel (Godard van Rheede),

zie: Rh e ed e.

Girard (Jean Baptiste), fransch

generaal in Rusland, III. 274,

309. Strijdt bij Lutzen, 314. Bij

Bautzen, 316.

Giro d, fransch generaal, jaagt de

Orangisten over de oostelijke gren

zen van Nederland terug, III. 128.

Giustinian o, bij 't beleg van Sluis,

I. 314 noten 2 en 3.

Glabbeeck (Sebastiaan), kolonel

der artillerie, II. 456 noot 3.

G la cis, II. 319, 331.

Glansbeek (Melchior van), luite

nant, krijgsgevangen bij Bergen,

III. 623.

G la vie, I. 39.

Glene winkel, majoor bij de schut

terij in den tiendaagschen veld

tocht, III. 531.

G lim m er v een (K. H.), officier op

de citadel van Antwerpen, III. 596

noot 2.

Glinstra (het regiment) in 1746

te Namen, II. 431 noot 1.

G n eisen au (Aug. graaf Neidhardt

von), bevelhebber van Kolberg, III.

179. De raadsman van Blucher,

363, 365. Luitenant-generaal bij

Waterloo, 398. -

G oblet, kapitein, III. 498 noot 1.

Goblet (A.), generaal in belgischen

dienst, teekent de voorwaarden van

de ontruiming van Leuven, III.

571 en de nooten ald.

Gockinga (Arend Ludolf van), zijn

regiment bij Senef, II. 474.

Gockinga (Scato), vaandrig der

studenten te Groningen tijdens 't

beleg, II. 79. Helpt Koevorden

winnen, 114 noot 1.

G ö de cke (von), kapitein, gekwetst

in 1815, III. 637.

Godfrey (Michaël), gedood bij 't

beleg van Namen, II. 219.

Godfried van Rheenen, bisschop

van Utrecht, bouwt de sloten

Ter Horst, Montfoort, Woerden en -

Vollenhove, I. 31.

Godoy (Don Manuel de), hertog

van Alcudia, III. 213.

Gods dienst oefening en in het

leger in 1632, I. 373 noot 2. In

een pas veroverde stad, II. 161.

In een belegerde stad, 454.

Goe de cke (Wilhelm Frederik von),

dient als kapitein in Spanje, III. 230.

Kan als kolonel in 1815 zijne bri

gade niet aanvoeren, 339 noot 2,

zie: 626. Als generaal-majoor, pro

vinciaal bevelhebber van Luxem

burg, 495.

Go ed en dags, I. 58 noot 1.

Goens (O. F. van), brigade-bevel

hebber in Noordbrabant, III. 203

noot 1.

Goens (Rijklof Jan Cornelius van),

luitenant, doodgeschoten in Spanje,

III. 265 noot 1.

Goes, mislukte aanval der Span

jaarden op die plaats, I. 337.

Goes (P. F. van), kolonel bij de

hollandsche brigade in Spanje, III.

217. Wordt gekwetst en keert naar

Nederland terug, 225.

Goes (van der), luitenant-ingenieur

in den tiendaagschen veldtocht,

III. 547.

Goethals (Ch. baron), generaal-ma

joor, provinciaal bevelhebber van
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West-Vlaanderen, geeft Brugge aan

de opstandelingen over, III. 496.

Gaat in belgischen dienst over, 486,

497. In 1815 luitenant-kolonel, 627.

Goetz, majoor, in Dendermonde,

III. 501. Bij den tiendaagschen

veldtocht, 531.

Goidsenhove en Thienen (gevecht

bij), 1793, III. 24.

Goignies (Antonie de), eerste neder

landsche veldmaarschalk, I. 185

noot 3.

Go low kin (Gabriel graaf van), ge

neraal-majoor in den posten-oorlog

in Vlaanderen, III. 49.

Golstein, kolonel, helpt Grave

winnen, II. 162 noot 2.

Golstein (van), ritmeester, strijdt

bij Luik, III. 481.

Goltz (graaf van), adjudant van

prins Willem, III. 33. Wordt ge

kwetst, 44. 1)

G om ez, oostenrijksch kolonel, neemt

deel aan den postenoorlog in

Vlaanderen, III. 50.

G on ne (la), gepensioneerd luitenant,

redt kolonel van Teylingen te Phi

lipstad, III. 494.

Gonzaga, spaansch overste, ver

overt het kasteel Carpen, I. 180.

G oor, door Maurits genomen, I. 241.

Door de Munsterschen, II. 16, 43.

G oor of G oot, generaal, gekwetst

bij Malplaquet, II. 484.

G oor (Jan Wijnand van), generaal

majoor, helpt de liniën der Bond

genooten bij Stollhofen verdedigen,

II. 264. Strijdt bij den Schellen

berg, 266. Sneuvelt, ald.

Goor (regiment van van), bij 't be

leg van Namen, II. 219.

G oos, kolonel, sneuvelt bij Steen

kerke, II. 200 noot 1.

Goos en s (Frans), luitenant, dient

in Rusland, III. 292 noot 2.

Goossens (Jac. Anton), officier van

gezondheid, sneuvelt in Spanje,

III. 225.

Gordon (D.), vaandrig, zijn dap

perheid bij de verdediging van

Sluis, III, 73.

G or do n (J. M.), vaandrig, helpt

Willemstad verdedigen, III. 20

noot 1.

G or gas, generaal-majoor der Mun

sterschen, poogt den IJssel over te

steken, plundert Ommen, deinst

voor Ommerschans, II. 18.

G orissen (P.), luitenant op de ci

tadel van Antwerpen, III. 597 noot

1, 606 noot 1.

Gorkum, aan de Franschen over

gegeven, III. 95.

Gorkum (J. van), kapitein, gekwetst

bij Quatre-Bras, III. 353 noot 1,

637.

G ort (van der), ingenieur, sneuvelt

voor Menen, II. 295.

Goslinga (Sicco van), gedeputeerde

te velde, bij Ramilies, II. 285 noot

1. Zijn oordeel over Marlborough,

291 noot 1, 331 noot 4, 358. Is

in den slag bij Oudenaarden, 309,

311 noot 3. Voor Rijssel, 328

noot 3. Bij den tocht over de

Schelde, 331 noot 4. Bij Malpla

quet, 844, 349, 356. Poogt Marl

borough tot een veldslag te be

wegen, 373, 374. Zijne Mémoires,

349 noot 2.

Gosselies, door den erfprins inge

nomen, III. 61.

G otte (J.), luitenant, gekwetst, III.

122 noot 6. -

G ötze, kapitein, gekwetst in 1815,

III. 637.

G ou do ever (Hendrik van), kapitein,

jaagt de Engelschen uit Warmen

huizen, III. 135. Onderscheidt zich

in Duitschland, 166 noot 3.

1) Waarschijnlijk Frederik Adriaan graaf van der Goltz, die in 1816 luitenant-generaal

werd en commissaris-generaal van oorlog, en wiens zoon Willem Jan met den prins van

Oranje den 1sten September 1830 in Brussel kwam, zooals vermeld wordt in de tweede

uitgave van het Leven van Willem II, door J. Bosscha.
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Gourgaud, fransch generaal bij

Waterloo, 1 II. 397.

G o u v er n em en t Provisoire te

Brussel in 1830, III. 473, 483,

484, 485, 491 noot 2, 493, 497,

498 noot 3, 499, 503, 510 en

noot 3 ald., 516, 639, 641.

Neemt een wapenstilstand aan, 519

noot 2. Verwerpt de grondslagen der

scheiding van Nederland, 520.

Gouverneurs van steden, krijgs

waardigheid, II. 92 noot 5.

Gouvion, fransch generaal, neemt

deel aan den slag bij Bergen, III,

140. Aan dien bij Castricum, 153.

Gouvion St. Cyr (Louis markies

de), fransch generaal, aanvoerder

van het 6e korps van 't groote le

ger in Rusland, III. 269, 279.

G ouwe (scheepstrijd op het), 1304,

I. 62.

Go u w en b erg, kapitein, I. 181.

Govaert den Bultenaar, I. 30. Valt

in Holland, ald. Slaat Robert de

Fries bij Leiden en dringt in West

Friesland, ald.

Graaf (de), onderscheidt zich bij

de inneming van Reinbach, II. 130.

G r aan sfelt, kapitein, sneuvelt te

Ostende, I. 304.

G r ii bner, kapitein-adjudant, sneu

velt bij Bergen, III. 618.

Gracht (dubbele) eener vesting,

II. 365.

Grafelijke Rekeningen, I. 27.

Gramsbergen (huis te), door den

bisschop van Munster ingenomen,

II. 117. Dijk daarbij aangelegd, ald.

Granadiers zie: Grenadiers.

Granaten en b om m en, I. 232

noot 3. 't Eerst bij Ostende ge

worpen, 296 ; bij Grol, 336 noot

4. Afleiding van het woord gra

naat, ald. Zie verder 367, noot

2 ald., II. 56 noot 3, 184 noot 2,

318. Houwitser-granaten, 424 noot

2. Handgranaten, 444, 445, 451.

Gran cy (Charles de), majoor, helpt

Breda verdedigen, III. 14 noot 1.

III. N. H. T. L.

Grandjean, fransch generaal, strijdt

tegen de Zweden bij Straalsund,

III. 176, 177.

Grandma is on, luitenant-kolonel,

bij de landing op Martinique, II.

134 noot 1.

Grant, engelsch generaal-majoor,

in 1815, III. 632.

Gran v el le, kardinaal, I.

noot 2.

Gratien, fransch generaal, strijdt

bij Straalsund, III. 177 noot 1.

Bevelhebber van het hollandsche

leger tusschen den Rijn en de

Elbe, 184. Rukt tegen Schill op,

186. Belegert en neemt Straalsund,

187 en ve.

G rauw (het), oorsprong van dien

naam, I. 39 noot 1.

Grave, verrast in 1568, en overge

geven in 1586, I. 203 noot 1. Door

Maurits ingenomen, 309, 310. Door

Rabenhaupt belegerd en door Wil

lem III, II. 155 en ve. Door de

Franschen ingenomen, III. 92 en ve.

Gravem oer (de heeren van 's), zie:

Duyn (van der).

Gravenhage (aanslag op 's), door

Valdès, opgehouden, I. 179. Het

Landskantoor overgebracht naar

Amsterdam in 1672, II. 65. De

stad met boomen versperd, 102.

Gravers, bij een beleg, II. 317.

Grave sloot (gevecht bij 's) in 1672,

II. 94.

Grebbe-linie (verdediging der) in

1701, II. 240 noot 1.

G reb en dorf, brigadier, in het ge

vecht bij Ekeren, II. 257.

Grégoire (E.), neemt deel aan de

belgische revolutie, III. 458.

Grenadiers, II. 134 noot 2, 184

noot 2, 218, 219, 220 en noot 1

ald., 221 noot 3, 223, 238, 244,

247, 270 noot 1, 295, 318, 320,

321, 347, 356, 388, 418, 425,

443, 445 noot 2, 446, 450 en noot

3 ald., 457 noot 1, 458, 459,

467, 480, III. 33, 49, 50, 63,

50

91, 93
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164, 166 noot 3, 231, 289, 392,

394, 396, 414, 419, 460, 470,

603. Grenadiers te paard (fransche),

II. 349. Grenadier-garde-dragon

ders, III. 44.

G r en de l, belgisch kapitein, III. 491.

Grevelingen (slag bij), in 1558,

I. 88, 98.

Grey de Wilton (Lord), in den

slag bij Nieuwpoort, I. 273.

Grieks c h v uur, 1. 65.

G r ie ssh eym (A. F. W. von), on

derluitenant, helpt Willemstad ver

dedigen, III. 30 noot 1.

Gri e ssh eym (A. W. C. von), vaan

drig, helpt Willemstad verdedigen,

III. 20 noot 1.

Grijsbach (Willem), wachtmeester,

in den slag bij Talavera, III. 245.

Gekwetst bij Almonacid, 251, 253

noot 3.

Grim (Pieter), luitenant, onderscheidt

zich bij Friedland, III. 182 noot 1.

Grim al di, bevelhebber eener fran

sche vloot in de Maas, I. 61.

Grim al di, fransch generaal, neemt

deel aan den slag bij Oudenaarden,

II. 308.

G r in nes, de Romeinen verschansen

er zich, I. 10 moot 1.

G rob b en donck (Anton baron van),

bevelhebber van 's Hertogenbosch,

gedurende de belegering in 1629,

tegenover den trompetter van Fre

derik Hendrik, I. 340 noot 4.

Zijn lof, 343, 367.

Groeneveld, kapitein, zijn moed

en beleid in 1830, III. 518 noot 2.

Groenevelt, overste, voor Steen

wijk, I. 219 noot 1.

Groenia, luitenant-kolonel, op de

citadel te Gent in 1830, III. 500

noot 1.

G r o en ia (Petrus), kapitein, onder

scheidt zich bij Pasewalk, III. 178.

Bij Mesa de Ibor, 231. Gekwetst

bij Talavera, 247. Luitenant-kolonel

in den slag bij Ocana, 256 noot

1, 257. In de Sierra Morena, 265.

Groin (Johan Bruno Bruinis van),

kapitein, gekwetst, III. 148 noot 3.

Groin (Johan Cornelis van), ma

joor, bij de verdediging van Breda,

III. 14 noot 1.

G rol, mislukte aanslagen door Mau

rits, I. 234, 317. Door hem ge

nomen, 24-1. Door Spinola, 317.

Roofnest van de Spanjaarden, 330.

Door Frederik Hendrik hernomen,

334–337. Door de munstersche

troepen belegerd, II. 41, en inge

nomen, 44.

Grond (Hendrik), luitenant, ge

kwetst, III. 132 noot 2.

Groningen (provincie), onder de

utrechtsche bisschoppen, I. 31.

Door keizerlijke troepen over

stroomd, 359.

Groningen (stad), krijgt spaansche

bezetting in, I. 105. Door graaf

Lodewijk belegerd, 111. Door Ren

nenberg's afval weer spaansch, 186.

Ingesloten door Cornput, ald. Ver

laten, 190. Door Verdugo tegen

Maurits gedekt, 212. Door Maurits

ingenomen, 231–233. Door de

Munsterschen bedreigd, II. 20. Door

keulsche en munstersche troepen

belegerd, 75-81.

Groningen (Arend van), zijne dap

perheid, I. 191 noot 2.

Groot (de), luitenant, gekwetst in

1815, III. 638.

Groot (Bernardus Henricus de), ka

pitein, krijgsgevangen bij Bergen,

III. 622.

Groot (Gualterus Cornelis de), ka

pitein, dient in Rusland, III. 292

noot 2.

Groot (Hugo de), beschrijft het be

leg van Grol, I. 334 en noot 2 ald.

Groot (Pieter de), moet Lodewijk

XIV den vrede aanbieden, II. 84.

Groot - privilegie, I. 84.

Groot Stiffry (J. A. de), luite

nant-adelaardrager, gewond in Rus

land, III. 298. Gedecoreerd, 302.

Groote alliantie (de), II. 129.
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Groot en dorst, een buitenwerk van

Ostende, waarom zoo genoemd, I.

202 noot 1.

Groot en ray (het regiment), in 1746

te Namen, II. 431 noot 1.

Grootmeester der artillerie, I. 69,

99, 380 noot 3.

Gross (A. G. von), majoor, neemt

deel aan de verdediging van Grave,

III. 92 en ve.

Gross (Jacobus Henricus), kapitein,

gekwetst bij Bergen, III. 618.

Grot en ray (Hendrik van), kolonel,

helpt Maastricht verdedigen, II.

466 noot 1. Zie: Grootenray.

Grouchy (Emanuel, markies de),

fransch maarschalk, bij Friedland,

III. 181. Aanvoerder van het

derde korps kavallerie van het

groote leger in Rusland, 269 en

ve. Krijgt last om tot Sombref

door te dringen, 342. Bericht aan

Napoleon den aftocht van het prui

sische leger, 370. Zet de vervolging

van dat leger niet krachtig door,

387 en ve. Rukt na den slag bij

Waterloo naar Rheims, 400.

G r ov en brug (gevecht bij de), in

October 1672, II. 94 en 95.

G rove stins (baron van), luitenant

kolonel, sneuvelt in Vlaanderen,

III. 53.

Grovestins (Douwe van), kapitein,

smeuvelt, I. 210.

Grovestins (Frederik van), in ge

vecht met de Franschen bij het

dorp Waterloo, 1705, II. 279. Ge

neraal-majoor in den slag bij Mal

plaquet, 352. Zijn merkwaardige

strooptocht door Champagne, 390,

39 1. Verliest Bouchain en wordt

en noot 2 ald. Verbetert de vecht

3 ald.

Grovestins (Oene van), kapitein, Guld en stiern

I. 381, III. B. en W. 645.

G run en bosch (Jan Willem), lui

genooten voor Parijs, 403.

Bras, III. 342, 346, 349 en ve.

Gekwetst, 355. Zie 625, 637.

G run hoff, luitenant, onderscheidt

zich bij Pasewalk, III. 178.

Gruys, kapitein, helpt Koevorden

winnen, II. 1 14 moot 1.

Guaita (Louis Robert de), luite

nant-kolonel bij de huzaren, te

Doornik in 1830, III. 492. Redt

den standaard, 503.

G u din, fransch generaal in Rus

land, III. 276.

G u éb riant (de), verdedigt Aire te

gen de Bondgenooten, II. 370.

Guericke (David van), generaal

majoor, bevelhebber van den rech

tervleugel der bataafsche krijgs

macht in Noordholland, III. 1 13.

Strijdt aldaar tegen de Engelschen,

117, 118, 121.

G u erin (W.), ritmeester, gekwetst

in 1815, III. 638.

Guerrillas, III. 226, 260, 261.

Guiche (Armand de Gramont, graaf

de), zijne Mémoires, II. 18 noot

1, 48 noot 1. Woont als vrijwil

liger het beleg van Lochem bij,

22 noot 2. Is bij den overtocht

van den Rijn, 48, 49. Sterft, 48

noot 1.

Guicherit, luitenant-kolonel, in

1815, III. 630.

Guillemin ot (Armand Charles

graaf), fransch generaal, bij Quatre

Bras, III. 357, 358. Bij Waterloo,

373. Onderhandelt met de Bond

Zijn

levensloop, 403 noot 1.

G u is card (graaf), verdedigt Namen,

II. 217.

Guislain (St.), door de Franschen

door de Franschen gevangen, 391 bemachtigd, II. 197 noot 1.

G u ld en er (Casimir Frederik van),

wijze der kavallerie, 394 en noot luitenant, krijgsgevangen bij Ber

gen, III. 623.

(baron Nicolaas),

luitenant-kolonel, bij Senefgekwetst,

II. 474.

tenant-kolonel, strijdt bij Quatre-, Gulielmo (don), zoon van Verdugo,



Gu G u732

uit Breevoort door Frederik Hen

drik verjaagd, I. 326.

Gulik sche oorlog in 1615, I.

326. -

G u moëns (Nicolaas von), bevelheb

ber van een regiment Zwitsers,

neemt Raamsdonk, III. 31. Zijn

aandeel en dat van zijn regiment

in den posten-oorlog in Vlaande

ren, 37, 50. Onderscheidt zich bij

Landrecy, 58.

G u m oëns (Nicolaas Emanuel Fre

derik von), kleinzoon van den

vorige, luitenant-kolonel, een ge

schrift over den belgischen opstand

hem toegeschreven, III. 459 noot

2, 467 noot 1. Tracht in Brussel

te onderhandelen en wordt gevan

gen genomen, 467. Als kolonel op

de citadel van Antwerpen, 587.

Doodelijk gewond, 31 noot 1,

612. Monument op zijn graf, 612

noot 1.

G u n de bol d, opperhoofd der Frie

zen, I. 15.

G u ss en klo (Dirk), luitenant, ge

kwetst, III. 134 noot 1.

Guy, bisschop van Utrecht, oom van

Willem van Oostervant, I. 52.

Helpt dezen tegen de Vlamingen,

53. Krijgsgevangen, ald.

Guy van Dampierre, I. 45. Wordt

geslagen bij Westkappel, 46.

Guy van Vlaanderen, belegert Mid

delburg, I. 47. Valt op nieuw in

Zeeland, ald.

Guy van Vlaanderen, de zoon, steekt

met een vloot naar Zeeland over,

I. 50. Sluit een verdrag met Jan

II van Holland, 51. Verklaart hem

den oorlog, ald. Zeilt naar Geer

vliet, 53. Hollandsche steden zwe

ren hem trouw, 54. Geheel Hol

land valt hem in handen, en Utrecht,

ald. Wijkt naar Vlaanderen, 59.

Belegert Zierikzee, 61. Wordt ge

vangen genomen, 62.

Guy (het regiment de), te Brussel

in 1745, II. 426 noot 1.

Guyn, sergeant-majoor, onderscheidt

zich in den slag bij Ocana, III. 258.

Guyot, kapitein, gekwetst in 1815,

III. 638.

Ha a ck (Jan Adam), luitenant, ge

kwetst, III. 134 noot 1. Krijgsge

vangen bij Bergen, 622.

Haak, luitenant, gekwetst in 1815,

III. 638.

Haakbussen, I. 72, 74 noot 4,

99 noot 5.

Haake (George von), generaal-ma

joor, verdedigt Nijmegen tegen de

Franschen, III. 88 en ve. Is ge

noodzaakt in 't open veld te kapi

tuleeren, 94 noot 2.

Haak schutters, I. 149, 152.

Haan (Coenraad), adjudant, te Brus

sel, II. 425 noot 1.

Haan (de), luitenant, sneuvelt in

1815, III. 637.

Haan (de), majoor op de citadel van

Gent, III. 500. Bij den tiendaag

schen veldtocht, 531.

Haan (J. G. de), luitenant, in Ant

werpen doodelijk gekwetst, III.

5 11.

Haar (van der), luitenant-kolonel,

geeft het fort Liefkenshoek aan de

Franschen over, II. 436 noot 1.

Haarlem, schutters van die stad

te Mechelen bekroond, l. 77. Door

de Spanjaarden belegerd, 130, 132,

133, 145. Zendt afgevaardigden

naar Amsterdam om te onderhan

delen, 145. Slecht versterkt, 146.

Toch niet af te sluiten, 147. Front

van aanval, 148. Bestorming, 149,

152. Mijnen, 150. Bezetting, 153

noot 1, 159. Dapperheid der bur

gers, 153. Uitvallen, 154. Vee, 154

noot 5. Hongersnood, 158. De

stad geeft zich over, 160, 178.

Beleidvolle verdediging en bevel

hebbers, 160. Gaat weer over tot

den prins, 164.

Haarlemmermeer, I. 147, 153,

156, 157. Scheepstrijd op dat meer

in 1573, 157.



Ha, Ham733

Hack, luitenant, gekwetst in 1815,

III. 637.

Had dick, oostenrijksch generaal,

verslaat een fransch konvooi, II.

465 noot 3.

Had el (D.), te Brussel bij 't beleg,

II. 425 noot 1. 1

Haeck, kapitein, I. 219 noot 1.

Haeften (van), kapitein, sneuvelt

te Ostende, I. 304.

Haeften (van), intendant, in den

tiendaagschen veldtocht, III. 529.

Haek (Pieter), baljuw van Middel

burg, I. 96.

Haen, kapitein, voor Geertruiden

berg, I. 229.

Haersma (Haring en Hartman van),

I. 177.

Haersma (Wessel van), I. 245.

Haersolte (van), kapitein, sneuvelt

bij Senef, II. 471, 477.

Haersolte (Antonie van), kolonel,

helpt de Deylerschans hernemen,

II. 14 moot 2.

Haersolte (Arend Jurrien van),

luitenant-kolonel, neemt deel aan

den aanslag op Funen , II. 11

noot 1.

Haersolte (Gerrit Godard Antonie

Zwier van), luitenant, dient in

Rusland, III. 294 noot 3.

II age doorn (François de Ram van),

majoor, sneuvelt bij Senef, II. 471.

Hagen (Jacob Schultz van), zie op

de S.

Hage preek en, I. 89 noot 3.

Ha 1 e n (don Juan van), opperbevel

hebber der belgische strijdkrachten,

III. 486.

Halkett (Colin), engelsch generaal

majoor, strijdt bij Quatre-Bras,

t

Ham boch, luitenant, krijgsgevan

gen bij Bergen, III. 621.

Hamer (D. F. de), luitenant, ge

kwetst, III. 191 noot 1.

Hamilton, generaal-majoor, strijdt

bij Malplaquet, II. 347. Sneuvelt, 348.

Hamilton, generaal-majoor, neemt

deel aan 't beleg van Douay, II. 365.

H a m m er stein (von), hannoversch

generaal, staat in Noordbrabant,

III. 78. Slaat zich door de bele

geraars van Meenen heen, 82. Be

zet het verschanste kamp van Nij

megen, 87 en 88. Verlaat Nijme

gen, ald.

Han (Henry du), ingenieur, sneuvelt

bij 't beleg van Bergen-op-Zoom,

II. 45 1.

Hanau (graaf van), neef van Fre

derik Hendrik, bij het beleg van

Maastricht, I. 371 noot 2.

Hand- of Flitzb oog, zie: Boog.

Hand bussen, I. 84 noot 2.

Hand g ewe er met buskruit, I. 71.

Handgranaten, zie: Granaten.

H and mortieren, II. 295, 296.

Ha ne d e Steenhuyze (d'), gene

raal, belgisch minister van oorlog,

Il I. 543, 545 moot 1.

Hania (Albert Christoffel van), ka

pitein, slaat de Munsterschen bij

Baarlo, II. 109.

Hania (Johannes Lambertus), lui

tenant, gekwetst, III. 122 noot 6.

Als luitenant-kolonel in Rusland

gekwetst, III. 302 noot 2.

Hannay (J. J.), beambte der genie

te Bouillon in 1830, III. 496 moot 2.

Hannover (prins van), later George

II, bij den slag van Oudenaarden

en bij 't beleg van Rijssel, II. 313.

III. 358. Bij Waterloo, 383, 390.

Gekwetst, 392. Zie 625.

Halkett (Hugh), engelsch kolonel

in 1815, III. 629.

Halve maan, I. 151, 152, 218, 227.

Halvemaan blazers, III. 209.

Ham, kapitein, strijdt met de Mun

sterschen, II. 16.

Hanswijk (Jan Anne van), luite

nant, bij Friedland gekwetst, III.

1S2 noot 1.

Ha pp é (J. G.), luitenant in den

tiendaagschen veldtocht, III. 549.

Harcourt (markies d'), komt het

fransche leger bij Neerwinden te

hulp, II. 204.
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Hardenberg (gevecht bij), in 1580,

I. 188.

Hard en broek (van), majoor, helpt

Naarden winnen, II. 126.

Harderwijk, opgeëischt in 1629,

I. 359. Door de Munsterschen ge

nomen, II. 61.

Hardt, luitenant, sneuvelt in 1815,

III. 637.

Hardtman (Epo), I. 24.

Hardy (F.), kapitein, rukt mee in

Brussel in 1830, III, 461 noot 1.

Hardy a n (Alexis Jacques), kolonel,

III. 297. In Rusland gewond, 298.

Sneuvelt, 302.

Har el (E. J.), luitenant-kolonel,

in den posten-oorlog in Vlaande

ren, III. 46.

Haren (van), aalmoezenier, redt het

vaandel uit Mons en wordt beloond,

III. 502, 503 noot 1.

Haren (Adam van), bij de inneming

van den Briel, I. 177.

Haren (Jan Poppe André van), ka

pitein, helpt Geertruidenberg ver

dedigen, III. 16 noot 1.

Haren (K. F. S. van), luitenant,

sneuvelt bij Waterloo, III. 379, 637.

Haren (Karel Willem van), kapitein

luitenant, helpt Geertruidenberg

verdedigen, III. 16 noot 1. Sneu

velt als ritmeester bij Meenen, 379

noot 1.

Haren (Willem van), waarschuwt

tegen Frankrijk, II. 401. Bij de ver

dediging van Bergen-op-Zoom als

gevolmachtigde der Staten, 445,

462 noot 2.

Haring (Jan), zijn heldendaden, I.

156. Sneuvelt, ald, noot 1.

Hark eb u siers, I. 99, te paard,

267 noot 2, 307 noot 4, te

voet, 274.

Harlingen versterkt, I. 187 noot 1.

H a rn a ss en, I. 38.

Hart (de), kolonel, trekt naar Lier,

III. 506, Strijdt bij die stad, 507.

Harta in g (Daniel de), heer van

Marquette, kolonel, woont den veld

tocht naar Vlaanderen in 1600 bij,

252. Doet zijne Walen aan Mau

rits trouw zweren, 271. Komt te

Ostende, 303. Is er de laatste gou

verneur, 304.

Harting (Cornelis Petrus), luite

nant, helpt een konvooi dekken in

1830, III. 478.

Hartman, kapitein, gekwetst in

1815, III. 638.

Hartman (L.), uitgeweken luite

nant-kolonel, sneuvelt, III. 17

noot 2.

Hartz, luitenant, gekwetst in 1815,

III. 637.

Harwood, woont het beleg van

Grol bij, I. 335. Dat van Maas

tricht, 371 noot 2.

Hasselaar (Kenau

152, 171.

Hasselaar (Pieter Dirkszoon), vaan

drig, I. 155. -

Hasselt, ontruimd door Daine in

1831, III. 552 en ve. Beteekenis

van het gebeurde aldaar, 557,

558, 560.

Hasselt (J. B. L. van), luitenant,

in 1815 gekwetst, III. 638.

Hasselt (Jan Hendrik Carel van),

majoor, dient in Rusland, III, 294

noot 3. Sterft, 297 noot 1.

Hasselt (Joh. Hendr. Corn. van),

luitenant, in Noordholland gekwetst,

III. 134 noot 1.

Hasselt (Johan Koenraad van), ge

neraal-majoor, strijdt in Duitsch

land, III. 176 noot 1; bij Straal

sund, 176. Is bij 't beleg van Kol

berg, 179.

Hattem, mislukte aanval op die

stad in 1629, I. 358. Door de Mun

sterschen genomen, II. 61.

Ha u ltain, zie: Zo e te (de).

Hauterive (Claude de Chastellard,

dit), woont het beleg van Grol bij,

I. 335. Dat van den Bosch, 355.

Dat van Maastricht, 371 noot 2.

Simons), I.

HE (d'), generaal-majoor in 1815,

III. 630.
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Hax h uisen, overste, bemachtigt

St. Ghislain, II. 340.

Hax o, fransch generaal, neemt deel

aan 't beleg van de citadel van

Antwerpen, III. 600, 609.

Hay, luitenant-kolonel, chef der genie

bij het engelsche leger, sneuvelt

in Noordholland, III. 1 19.

Haye (de la), majoor, bevelhebber

van Bouillon in 18:30, III. 496.

Hazegras (gevecht bij het), 1831,

III. 538.

Hazel en (van), brigadier, beloond

voor zijn gedrag bij Straalsund,

III. 192 noot 1.

Heeckeren (baron van), kolonel,

sneuvelt bij het beleg van Namen,

II. 223. Kapitein bij Senef, 471.

Heeckeren (van), luitenant-kolonel

bij Waterloo, III. 395, 626.

Heeck er en (Otto Rooda van), heer

van Pekkendam, verdedigt Burik

tegen de Franschen, II. 42.

Heeckeren (W. R. J. W. van),

luitenant, in 1815 gekwetst, III.

(5:38.

Heeckeren van Suyderas (A.

R. van), Orangist, III. 126.

H e e cker en van Waliën (W.

van), kapitein bij Quatre-Bras, III.

349. Gekwetst, 360 noot 2, 637.

H e elke rens en Bronkhorsten, I. 43.

H e el (huis te), door Maurits geno

men, I. 208 noot 3.

Heel meesters (militaire), in het

leger der Staten, I. 223 noot 1.

Heemskerck (van) , ritmeester,

sneuvelt bij Emmenes in 1673,

II. 127.

Heemskerk, zijn zeetochten, I. 235.

Heemskerk (slot te), gesticht door

graaf Willem II, I. 17.

Heemskerk (de heer van), gede

puteerde te velde in 1705, II. 279.

Heemstra (Feyo van), luitenant

kolonel, gekwetst bij Stekene, II.

251 noot 2.

Heemstra (Feyo Johannes van),

kapitein, II. 451 noot 3.

'He er (titel van), I. 39 noot 2.

He er ban, I. 29.

Heerde (van), sergeant, verbrandt

de brug bij Waelhem, III. 508.

He er dit tot Eversberg (Willem Hen

drik baron van), luitenant-kolonel,

bij Waterloo, III. 391. Neemt als

kolonel deel aan den tiendaagschen

veldtocht, 52S, 561.

Heere (Lieve), zijn onverschrokken

heid en dood, I. 168.

Heermans, onderscheidt zich bij

de inneming van Reinbach, II. 130.

H e er vaart in Holland beschreven,

I. 61, 80.

Heeswijk (van), zie: Asperen.

Hegmann, majoor in 1815, III.

626. Gekwetst, 637.

Heide (Pieter van der), kapitein,

krijgsgevangen bij Bergen, III. 621.

Heidelberg, door de Franschen

ingenomen, II. 187.

Heiden, zie: Hey de (de).

Heiden (Frederik Maurits van), rit

meester, sneuvelt bij Waterloo, III.

396, 638.

Heil, luitenant, gekwetst in 1815,

III. 637.

Heiligerlee (slag bij), 1568, I.

108-111, 193 noot 1, 396. Eeuw

feest van dien slag in 1868, 110

noot 1.

Heil is heim (gevecht bij), in 1705,

II. 273.

Heilman (van), ritmeester der dra

gonders, strijdt tegen de Engelschen

in Noordholland, III. 1 19.

Heimstra (Feyo van), kapitein, bij

de verdediging van Bergen-op

Zoom, II. 451.

Heino, sergeant op de citadel van

Antwerpen, gekwetst en krijgsge

vangen, III. 597 en noot 2 ald.

Heinsius (Antonie), raadpensiona

ris van Holland, stelt Marlborough

voor tot opperbevelhebber der ver

bomdene legers, II. 235. Zijn aan

deel in den successie-oorlog, 236.

Zijn beleid, 298. Zijn invloed, 298,



Hei 736 H en

304, 333. Ontevreden over Marl

borough in 1711, 374.

Heizer, kapitein in 1815, III. 633.

Helchteren (gevecht bij), 1831,

III. 540, 542.

Helder (den), bewapening in 1799,

ontruimd aan de Engelschen, III.

120.

Hel de wier, vaandrig, verdedigt

het kerkhof te Heerlen tegen Mun

sterschen, II. 26.

Heldring (von), generaal-majoor,

gouverneur te Hanau, III. 175,

176 noot 1.

Heldring (Gerhard H. von), luite

nant-generaal, weigert wapens aan

de burgerwachten in Limburg, III.

428. Brengt geschut op de wallen

van Maastricht, 433, 434.

Helle baarden, I. 99.

Helleba ertsen, I. 84 noot 2.

H elle wich (Isaak), kapitein, sneu

velt in Noordholland, III. 122

noot 6.

Helling (van), kolonel, zijn aanslag

op Amsterdam en dood, I. 179.

Helm (de), op de knoopen van de

genie-uniform, van waar ontleend,

II. 370 noot 3.

Helm (van den), schutter-kapitein,

II. 57 noot 1.

Helmers! » Hollandsche Natie”,

III. 268.

Helt (Matthijs), zijn zelfopoffering

bij de verrassing van Breda, I.

207. Verdedigt de schans Noord

dam, ald. Helpt de schans Aduar

derzijl bestormen, 232. Sneuvelt,

241.

Hemert (huis te), door Maurits ge

nomen, I. 208 noot 3.

Hem me ma, kapitein, sneuvelt bij

Nijborg, II. 12.

H en drik VII, keizer, I. 25.

H en drik IV, koning van Frankrijk,

door de Staten ondersteund, I. 21 6.

Hoop op zijn wederhulp, 247. Ver

heugt zich over de zege bij Nieuw

poort, 285. Mistrouwt Elizabeth,

309. Ontvangt een brief van Mau

rits, 311. Zegt dezen hulp toe tot

verovering van Vlaanderen, 312.

Keurt Maurits' gedrag in 1605

af, 317.

H en drik Casimir, zoon van

Ernst Casimir, sneuvelt, I. 378,

III. B. en W. 645.

H en drik Casimir, zoon van Wil

lem Frederik, II. 62. Strijdt bij

Senef, 144, 147, 473, 479. Zijn

verder lot, 145 noot 1, 301 noot 2.

Neemt deel aan den slag bij Fleu

rus, 194, 195, aan dien bij Neer

winden, 206. Wordt niet benoemd

tot eersten veldmaarschalk, 207

noot 2.

H en drik van Nassau, broeder

van Willem I, I. 102. Met zijn

broeder Lodewijk in Frankrijk, 124.

Gedraagt zich dapper voor Mons,

128. Trekt met Lodewijk over

den Rijn, 132. Sneuvelt op de

Mookerhei, 139.

H en drik van Nassau, heer van

Ouwerkerk, bij Senef gekwetst, II.

147, 150. Strijdt bij Mont-Cassel,

168. Redt Willem III bij St. De

nis, 172. Zijn dapperheid bij Neer

winden, 204. Is bij den aftocht

van den prins de Vaudemont, 225,

470, 475. Bevelhebber van een

leger der Bondgenooten, 250. Wordt

veldmaarschalk, 260. Tegen het

plan van Marlborough om de

fransche liniën door te breken,

263. Later er voor, 273. Met

een leger in den omtrek van Maas

tricht, 265. Bombardeert Namen,

268. Trekt naar Bourdines, 273.

Vereenigt zich met Marlborough,

274. Tast de Franschen aan bij

Over-IJsche, 279. Onderhandelt

met Pasquier, 282. Heeft deel aan

de overwinning bij Ramelies, 284

en ve. Zijn lof, 291. Loopt gevaar

vermoord te worden, 292. Neemt

Ostende in, 293. Ath, 296. Vestigt

zijn hoofdkwartier te Brussel, 297.
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Heeft deel aan de overwinnning bij

Oudenaarden, 309. Zijn dood, 309,

328.

H en driks (D. A.), luitenant der

artillerie op de citadel van Ant

werpen, III. 606 noot 1.

H en driks (Pieter), sergeant-majoor,

onderscheidt zich bij Mesa de Ibor,

III. 232 noot 1.

H en me quin (Pieter), luitenant-in

genieur, helpt Sluis verdedigen, III.

76 noot 1.

Hennige (Frederik Augustus), chi

rurgijn-majoor, dient in Rusland,

III. 294 noot 3.

H en n in (Maximiliaan van), zie:

Bossu.

Henri Cherif, zoon van den kei

zer van Marokko, dient in het le

ger der Staten, I, 382.

Henry, luitenant, sneuvelt in 1815,

III. 638.

Hensberg (Pieter Hend. van), lui

tenant, gekwetst, III. 148 noot 3.

H er al die k, I. 37.

Hera u gières, bevelhebber van

Breda, strijdt bij Turnhout, I. 236.

Heraut, I. 31, 37.

Herbert, bisschop van Utrecht,

spreekt den ban uit over graaf

Dirk VI, I. 31.

Herbig (Johan Georg), luitenant

kolonel, sneuvelt in Noordholland,

III. 11 6, 117. Zie : B. en W.

657.

H er big (J.), kapitein, op de citadel

van Antwerpen, gewond, III. 588

noot 1, 610.

Herckenrath, (F. A. W.), luite

nant, helpt het fort Merida ver

dedigen, III. 239 noot 1. Wordt

gekwetst, 264. Strijdt bij Pan

Corbo, 265, noot 2 ald.

Herck en ro d e , III. 549 noot 1.

Zie verder: Kermpt.

Herff (van), kapitein in den tien

daagschen veldtocht, III. 533.

H erg en hahn, luitenant, in 1815

gekwetst, III. 637.

III. N. H. T. L.

Herkenningsleuzen, II. 111.

Herlitz (Frederik Christ.), kapitein,

sneuvelt bij Bergen, III. 620.

H er man n, luitenant-generaal in

russischen dienst, strijdt bij Ber

gen, III. 135. Wordt krijgsgevan

gen, 140.

H erm an slag (de), I. 5.

Herr (David), adjudant-majoor, in

Rusland gekwetst, III. 302 noot 2.

Herr (Justus J. G. G. D.), majoor,

in 1830 te Brussel, III. 421, 422.

Te Mons, 451 noot 2.

Herreweghe (F. van den), ge

machtigde van het voorloopig bel

gisch bewind te Antwerpen, in

1830, III. 510, 512 en noot 1

ald., 638, 641, B. en W. 662.

H er tel (Christiaan Frederik), inge

nieur-generaal, II. 456 noot 3.

Hertog, aanvoerderstitel bij de

Friezen, I. 13.

's Hertogenbosch, opstand der

Hervormden aldaar, I. 94, 95, III.

B. en W. 644. Aan de zijde van

den Prins, I. 169. Aan de zijde

van Spanje, 203 noot 1. Te ver

geefs door Maurits belegerd, 306,

312. Overzicht van de geschiedenis

der stad, 340. Door Frederik Hen

drik belegerd en ingenomen, 339

en ve. Beschrijving der vesting

werken, 341, 442. Voorraad, ge

schut, kruit, 342 en noot 5 ald.

Bezetting, 343. Het beleg, 345–

352, 364-367. Gaat bij verdrag

over, 367, 381. Aanslag op de

stad door Lodewijk XIV, II. 75.

Door Pichegru genomen, III. 79.

Hertogh (George de), heer van Wal

kenburg, aanvoerder der staatsche

dragonders, neemt Reinbach, II.

130. Bij Senef gekwetst en gevan

gen, 472, 478.

H ess, adjudant-onderofficier, onder

scheidt zich bij Ocana, III. 257.

Sneuvelt, 260, 261.

Heshuis en (Adolf Jan), luitenant,

gekwetst, III. 122 noot 6.

r

51



Hes Hes738

Heshusius (Everardus Henricus),

luitenant-onderadjud.-majoor, dient

in Rusland, III. 294 noot 3.

H ess en - Darmstadt (Christiaan

Lodewijk prins van), generaal-ma

joor in het nederlandsche leger, in

1793, III. 32. Zijn aandeel in

den posten-oorlog in Vlaanderen,

40, 49. Gekwetst, 49.

H essen - Darmstadt (George prins

van), met Willem III aan de

Boyne, II. 181. Neemt Gibraltar

in, 269. Zijne dappere verdediging

van die stad, ald.

H e ss en - D a r m s t a d t (Hendrik

prins van), wordt gekwetst in Gi

braltar, i I. 270 noot 1.

H ess en - H om burg (Frederik Ja

cob graaf van), brigadier in het

gevecht bij Ekeren, II. 257.

H ess en - Kassel (Frederik prins

van), luitenant-generaal, verdedigt

Maastricht, III. 22. Strijdt aan de

Sambre, 63. Geeft Maastricht over,

83 en ve.

Hessen-Kassel (Willem prins van),

kolonel, neemt deel aan de belege

ring van Bonn, II. 248. Schrijft

aan de Staten over den slag bij

Ilochstäidt, 267, nooten 1 en 2.

Rukt van Orchies naar Jemappes,

338. Is bij den slag bij Malpla

quet, 342, 347, 352. Is voor het

aantasten van Villars, 374.

H e s s en - Philipp s t h a l (Ernst

van), luitenant-kolonel, helpt 's Her

togenbosch verdedigen, III. 81 noot

3. Sneuvelt, ald.

Hess en - Philippsthal (Frederik

prins van), sneuvelt, III. 71.

H ess en - Philipp sthal (Willem

landgraaf van), gouverneur van

's Hertogenbosch bij de belegering

door Pichegru, III. 81 en ve.

H ess en - Philipps thal (Willem

Lodewijk prins van), verdedigt

Yperen tegen de Franschen, II.

407, en Mons, 428. Helpt Bergen

op-Zoom verdedigen, 442, 449, 455,

458 noot 2, 461, 462. Wordt ge

kwetst, 462.

H essen - Philippsthal (ruiters

van), in 1793 in Vlaanderen, III.

50. In 1794, 64.

Hessische dames, bij 't beleg

van Groningen, II. 78.

H etman, luitenant, krijgsgevangen

bij Bergen, III. 623.

Hettinga 's (de), I. 25, 177.

Hettinga (Homme), zijn vrijheids

zucht, I. 177. (Tako), strijdt bij

Nieuwpoort, ald. noot 2, 243 noot

2, 252, 268. (Tiete), strijdt bij

Wormer, 177 noot 2.

H et ze laer (Antony Filip), luite

nant-kolonel, sneuvelt bij Malpla

quet, II. 484.

Heukelom of Heuckelum (Wil

lem van), wordt generaal-majoor en

helpt Namen winnen, II. 217, 218.

Zijne dapperheid bij het overtrekken

van de Dijle te Neer-IJsche, 276,

277, 303. Helpt als luitenant-ge

neraal Ath hernemen, 296. Zijn

regiment bij het gevecht bij Wijnen

daal, 326.

Heukelom (Martin van), kolonel,

gewond in 1747, II. 436 noot 2.

Heusden, strooptochten van het

garnizoen, I. 203. Door Mansfelt

belegerd, 206. Aan de Franschen

overgegeven, III. 95.

Heusden (slot te), belegerd, I. 80

noot 3.

Heut (J. G. H.), vaandrig, helpt

Willemstad verdedigen, III. L20

noot 1. ,"

Heuvel (van den), majoor in den

tiendaagschen veldtocht, III. 530.

Heuvel (A. van den), luitenant, ge

kwetst, III. 191 noot 1.

Heuvel (C. A. van), ritmeester in

den posten-oorlog in Vlaanderen.

III. 37.

Heuvel (Isaak van den), ingenieur,

sneuvelt voor Aire, II. 370 noot 3.

l! euvel (Joh. Justinus van den),

luitenant, gekwetst, III. 122 noot 6.
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Heuvel (van der), luitenant, ge

kwetst, III. 134 noot 1.

Hey de (de), brigadier, helpt Namen

winnen, II. 2 19.

Hey de (de), majoor, strijdt bij

Woerden, II. 95. Vergelijk 476.

H ey d e (Hartman baron de), gene

raal, gekwetst bij Fleurus, II. 195.

Bij 't beleg van Namen, 214 noot

1. Berent Namen, 21 6. Woont den

tocht naar Martinique bij, 476.

H eyde (Johan Frederik baron de),

kapitein, sneuvelt bij Senef, iI.

471, 476.

Hey de (Maximiliaan of Pieter Otto

baron de), sneuvelt bij Senef, II.

471, 476.

Hey d e tot Ootmarsum (baron

de), luitenant-generaal, neemt deel

aan den slag van Malplaquet, II.

347. Wordt gekwetst, 484. Helpt

Douai nemen, 365.

Hey de (van der), wachtmeester, be

loond voor zijn gedrag bij Straal

sund, III. 192 noot 1.

Hey de (ter), door Mansfelt versterkt

en door Maurits genomen, I. 208

noot 3.

H eyden (Frederik Maurits van),

luitenant, dient in Rusland, III.

294 noot 3.

H ey d e n h a usen (H. G.), onder

luitenant, helpt Willemstad ver

dedigen, III. 20 noot 1.

Heydenreich (W. K.), artillerie

officier, bij 't beleg van Straalsund,

LII. 1 80.

Heydkamp (Christiaan), luitenant,

dient in Rusland, III. 292 noot 2.

Heyligers (C. J.), officier op de

citadel van Antwerpen, III. 596

noot 2.

Hey m ès, fransch kolonel, bij Wa

terloo, III. 382 noot 2.

Hier ges, gouverneur van Gelder

land, belet het doorsteken van

den Lekdijk, I. 158. Valt als gou

verneur van Utrecht in Noordhol

land, 164. Neemt Oudewater, 167

Hill (sir Rowland), strijdt in Spanje

tegen de Franschen, III. 263. Als

lord en luitenant-generaal aanvoer

der van het 2e legerkorps onder

Wellington, 332, 334, 365. Strijdt

bij Waterloo, 371, 628, 6.34.

Hillarius, luitenant, krijgsgevan

gen bij Bergen, III. 619.

Hillers (George), luitenant, krijgs

gevangen bij Bergen, III. 619.

H in lopen (J. K.), luitenant op de

citadel van Antwerpen, III. 610.

Hin iſ ber (Ernst August von), rit

meester, onderscheidt zich bij Cas

stricum, III. 15.4 noot 1. In Duitsch

land, 166 moot 3.

H in yo's sa (d'), kapitein, wil Wezel

overgeven, II. 42. Wordt onthoofd,

43 noot 1.

Hobein (Jacob), matroos, zijn hel

dendaad, III. 520 noot 2.

H o che, fransch generaal, Ill. 54.

Hem wordt de eer betwist van

het ontzet van Landau, 77. -

Hochstä dit (slag bij), in 1704,

II. 266.

Hod en pyl, stalmeester van Fre

derik Hendrik, redt den prins,

I. 325.

Hoef (Walter van der), luitenant,

dient in Rusland, III. 292 noot 2.

Hoe ff (Hugo van der), kapitein,

geeft het fort Nieuw-Rees over in

1672, II. 43.

Hoe ff v e (Peter van der), hopman

in Alkmaar, I. 162.

Hoek er., vaartuig, oorsprong van

dien naam, I. 387 noot 3.

H. o eks c h e n en Kabeljauw

schen, I. 41, 43, 87.

't Hoen, zijn stout bedrijf, I. 156.

Hoe stel le, schiettuig voor pijlen,

I. 73 noot 3. -

Hoe u fft van Oyen (Mattheus),

brigadier, gekwetst bij Rocoux,

II. 433.

Hoe u fft van Oy en en O ns en -

oord (Mattheus), luitenant-gene

raal, II. 433 noot 4.
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Hoevelaken, brigadier, onderscheidt

zich bij Straalsund, III. 177.

Ho evenaar (N. L.), adjudant-ma

joor, redt kolonel Roest van Al

kemade bij Ciudad-Real, III. 236.

Hoey Schilth ouw er van Oos

te e (Adolf van), artillerie-kapitein,

III. 32, 58 noot 2. Zijn dapper

heid, 41. Neemt deel aan de ver

dediging van Nijmegen, 89-91,

91 noot 2. -

H oey Schilth ouw er van Oos

te e (G. van), kapitein der artille

rie, strijdt in Brussel, III. 462

noot 2. Is op de citadel van Ant

werpen, 606 noot 1. Sneuvelt, 608.

Hof (van 't), luitenant, bij de in

neming van Koevorden, II. 114

noot 1.

Hoff (George Willem Fred. von),

luitenant, gekwetst, III. 180 noot 1.

Hoff (J.), adjudant, helpt Willem

stad verdedigen, III. 20 noot 1.

Hoffman (J.), luitenant op de citadel

van Antwerpen, III. 596 noot 2.

Gekwetst, 610.

Hoffman (J. M.), luitenant, gekwetst,

III. 191 noot 1.

Hofhoudingen en ridderfeesten,

I. 36.

Hofmeister (Jean Henry), majoor,

helpt Geertruidenberg verdedigen,

III. 16 noot 1.

Hogendorp (Car. Ser. Will. van),

luitenant, onderscheidt zich bij

Friedland, III. 182 noot 1.

Hogerwaard (C. E. J.), kapitein,

helpt Straalsund nemen, III. 186.

Sneuvelt in Rusland, 287.

Hoh e n 1 o (Filips graaf van), zijn

karakter, I. 184, 198. Wordt be

velhebber in Friesland en Gronin

gen, neemt Oldenzaal, 187. Strijdt

tegen Schenck bij Hardenberg, 188.

Vlucht naar Oldenzaal, 189. Neemt

Gelderland, 247. Komt in Ostende,

295 noot 1. Neemt bezit van

's Hertogenbosch, 340. Doet een

aanslag op die stad in 1587, ald.

noot 3.

Hoh en lohe (graaf van), luitenant

kolonel, wordt gevangen genomen

bij den posten-oorlog in Vlaande

ren, III. 52.

Hol, luitenant, gekwetst in het ge

vecht op Middelweert, II. 157 noot

1 en 3.

Holland, komt onder een hene

gouwsch vorstenhuis, I. 48. – Ves

tingen, grensplaatsen, kusten en

zeegaten in de 16e eeuw in staat

van tegenweer gebracht, 90. –

Steden van Noordholland verklaren

zich voor den prins van Oranje,

126. – Steden van Zuidholland

volgen dat voorbeeld, 127. – Noord

holland dringt bij den prins van

Oranje aan op een verbond, 131.

Aangevallen in 1573, 161. In kaart

gebracht, ald. Kennemerland en

Waterland geteisterd, 164, 179.

Komt tot rust in 1577, 164. –

Zuidhollands radelooze toestand in

1574, 132. Gered, 166, 168. –

Handel en rijkdom van Holland in

de 16e eeuw, 193. – Toegang naar

Holland verdedigd, 357. – Schuld

van Holland in 1629 en 1646,

369 moot 2. – Boeren uit Holland

werken aan de verschansingen om

den Bosch, 347,348. - Verdediging

van Holland en de holland sche

linie, in 1672, II. 55, 87, 88,

102, 104, 119, 120, 127, 128,

noot 1 ald. In 1701, 240 noot 1. –

Steden in Holland, in den winter

van 1672 op 1673 versterkt, II.

102, 119. – Zeestrand van Holland

gedekt tegen een landing, II. 120. –

Koevorden ald. moot 2. Neemt het

fort Engelen of Crevecoeur, 202.

strijdt voor Koevorden, 222. Bij

Turnhout, 236-239. Beschermt

Verdediging van Holland in 1793,

III. 25. In 1799, 108 en ve., 147,

149. – Het koningrijk Holland,

173. Zie verder: Staten van Hol

land op de S.
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Holland (Graven van), I. 16, 19,

29, 34. Hun schildteeken, 37. Hun

Opperstalmeester, 38. Hun lot in

den strijd, 40. Hun fnuiken van

den grooten adel, 41, 48.

Hollands c h e tuin, zie: tuin.

Hol le, luitenant-kolonel der schut

terij bij den tiendaagschen veld

tocht, III. 530.

Holstein (hertog van), strijdt bij

Nieuwpoort, I. 273. Bezoekt Os

tende, 295 noot 1.

Holstein (Rudolf Frederik, hertog

van), zijn regiment bij Senef, II. 473.

Holstein - Pleun (Hans Adolf, her

tog van), wordt eerste veldmaar

schalk bij het staatsche leger en

verovert Huy, II. 207 en noot

2 ald.

Holtius - Lans (H.), luitenant,

in Spanje vermoord, III. 234.

Holz appel of Holzapfel, gene

raal-majoor, sneuvelt bij Agrim,

II. 186.

Hommes d' arm es, bij de spaan

sche ruiterij, I. 307 noot 4.

Hompesch (Reinhart Vincent ba

ron van), generaal-majoor der ka

vallerie, neemt deel aan het ge

vecht bij Ekeren, II. 255, 258.

En aan den slag bij Hochstädt,

267. Gezonden naar 's Gravenhage

door Marlborough, 273, 276 noot

1, 279. Munt uit in den slag bij

Ramelies, 288. Verdedigt Douay

tegen de Franschen en wordt met

de bezetting gevangen, 390.

Hompes c h (V. W. graaf van), ka

pitein, helpt Willemstad verdedi

gen, III. 20 noot 1.

Honard (van den), ingenieur, ge

kwetst voor Douai, II. 367 noot 1.

Hond schot en (gevecht bij), in

1793, III. 35. Tweede gevecht al

daar, 47.

H on ne ux (Ph. l'), luitenant, ge

kwetst, III. 122 noot 6.

Honneux (1'), luitenant-kolonel in

1815, III. 627. Gekwetst, 638.

Hoofdwal van een vesting, verde

digd, II. 329.

Hooff (C. C. van), kapitein-ingeni

eur, dient in Spanje, III. 217.

Helpt Madrid versterken, 226.

Hooff (Paulus Statius Reinier van),

generaal-majoor, neemt deel aan

den tiendaagschen veldtocht, III.

529, 541 noot 2, 547, noot 1 ald.,

558. Zijn dagverhaal, 547 noot 1,

568 moot 1, 569 noot 2.

Hooft (H. S. 't), luitenant, gekwetst,

III. 122 moot 6.

Hoog en huizen, vaandrig, sneu

velt, III. 41.

Hoogh vorst (Emanuel baron van

der Linden d'), bevelhebber der

burgerwacht te Brussel, III. 426.

Lid eener regeering-commissie, 468,

469. Van het voorloopig Bewind

van België, 473 noot 1, 485.

Hoogstraten (graaf van), zie: La

laing. – (Graafschap), goederen

daarvan in Noordbrabant behooren

aan het Huis van Montmorency,

I. 123 noot 2.

Hoolwerf (Dirk van), kolonel, helpt

Maastricht verdedigen, II.466 noot 1.

Hoor en b er gh (Johan Reinhart

van), is met zijn regiment bij Se

nef, II. 470.

Hoorn (schutters van), bij het be

leg van Nuis, I. 76.

Hoorn (graaf van), sneuvelt bij

Sluis in 1626, I. 333 noot 5.

Hoorn (van), neemt dienst in 1830,

III. 516 noot 1.

Hoorne (graaf van), op last van

Alva te Brussel onthoofd, I. 1 12.

Hoorn werken, I. 346, II. 317,

322, 417, 425.

Hop (Cornelis), gedeputeerde te velde

in 1672, II. 107.

Hop, thesaurier-generaal, bij het

gevecht bij Ekeren, 256, 257, 258.

H opbergen (Bernardus Jacobus

Henricus van), kapitein, neemt deel

aan het gevecht bij het Hazegras,

III. 538.
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Houb a c h e,

Hopmans, h om ans

m a ns van de schutters, I. 74.

Hordt (graaf van), is bij den slag

van Lafeld, II. 439. Zijne gedenk

schriften, ald. noot 1, III. B. en

V. 655.

Horion de Corby (J. C. C.), lui

tenant op de citadel van Antwer

pen, gewond, III. 588 noot 1.

Horn (van der), kapitein, te Menen

in 1830, III. 498 noot 1.

of hoof- Hout (van), verdedigt Leiden, I. 165.

Houte (Werner van den), genaamd

Du Bois, ritmeester, strijdt bij

Turnhout, I. 236, 238. Woont den

tocht naar Vlaanderen in 1600 bij,

252. Adjudant van Maurits bij

Nieuwpoort, 281 noot 2. Doet een

tocht naar Bilsen in 1602, 311.

Houten (Akersloot van), zie: Aker
sloot.

Houten been, zie: Charlier.

Horn (Westerdijks), kapitein der am- Houthalen (gevecht bij), 1831, III.

sterdamsche schutters, II. 44 noot 2. 540 en ve.

Horne s (graaf de), heer van Loke-| Houthuyzen (J. C.), officier op

ren, generaal-meester der artillerie,

staat aan den IJssel, II. 45. Is

bij de onderneming op de engel

sche kust in 1667, 45 noot 2.

Herneemt Oudewater op de Fran

schen, 87. Komt voor Woerden,

93. Neemt stelling voor die stad,

95. Is bevelhebber van Oudewater,

119. Overvalt fransche plunderaars,

ald. Voert bevel over een expeditie

naar de fransche koloniën, 133.

Landt op Belle-Isle, 134. Verovert

't eiland Noirmantiers, 135. Strijdt

bij Mont-Cassel, 167. Bij St. De

nis, 172. Verliest Veurne, 201.

Bij 't beleg van Namen, 222. Wordt

gekwetst, 223.

Horn es (graaf Johan de), bij de

landing op Martinique, II. 134

noot 1.

Horre man, sergeant, op de citadel

van Antwerpen, III. 608 noot 1.

Horst (slot ter), I. 31

Hostal (de) of Hoe stel le, I. 73

noot 3.

ritmeester, in 1815

gekwetst, III. 638.

Hoynck

de citadel van Antwerpen, III.

596 noot 2.

Hou t man 's zeetochten, I. 235.

Houwitsers, II. 293, 294, 316,

376, 424 noot 2 (houwitser-gra

naten).

How en (Anton baron de), luitenant

generaal, opperkommandant te

Mons, III. 449. Zijn staat van

dienst, 449 noot 2. Neemt maat

regelen tot demping van het op

roer te Mons, 451 en ve.., 483.

Wordt gevangen naar Brussel ge

voerd, 484.

van Papendrecht

(A. J.), luitenant, onderscheidt zich

in Duitschland, III. 166 noot 3.

In Rusland, 281. Ritmeester in

Duitschland, 313.

Hoynck van Papendrecht (Joh.

Cornelis), majoor, gekwetst in

Noordholland, III. 132 noot 2.

Hoynck van Papendrecht (Tie

leman Evert), luitenant-kolonel ,

bevelhebber van Koevorden, weigert

zich te stellen onder de bevelen van

den Erfprins van Oranje, III. 126.

Houchard, fransch generaal, slaat H u b er (Pieter Frederik), kapitein,

de Engelschen bij Hondschoten,

III. 4S.

gekwetst in Noordholland, III. 134

noot 1.

Hougardy (Nicolaas), gesteld over Huber (U. H.), ritmeester, gekwetst

de mijnen in Maastricht, II. 468

noot 1.

Hou rah, oorlogskreet der Russen,

III. 301.

in Rusland, III. 282.

Hubert (Willem Pieter), luitenant,

in Antwerpen, III. 509 en noot

2 ald.
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Hubner (Jan Willem), luitenant,

gekwetst, III. 180 noot 1.

H u c h t (Albertus van der), kapitein,

gekwetst in Noordholland, III. 134

noot 1.

H u c h t e n broek (jonker Johan van),

woont als kolonel den tocht naar

Vlaanderen in 1600 bij, I. 252.

Is bevelhebber van krijgsvolk in

Ostende, 291. Opperbevelhebber der

artillerie aldaar, 295, 304 noot 3.

Sneuvelt, 295.

II uët (Theodore Guillaume), student,

gekwetst in den tiendaagschen

veldtocht, III. 537, B. en W. 663.

Il u genoot en in Frankrijk, de Nas

sau's strijden met hen, I. 123 en

124. Onderhandelen met hen, 126.

II u go (Hermannus), zijn werk over

de belegering van Breda door Spi

mola, I. 321 noot 1.

II u gon, fransch kapitein, helpt het

fort Merida verdedigen,

noot 1.

H u g u en in (Ulrich), kapitein, helpt

Geertruidenberg verdedigen, III. 15.

Voert bevel over eene brigade rij

dende artillerie, 58 noot 2.

H u in ga, zie: Huninga.

H u let (Joseph Balthazar), kapitein,

helpt een konvooi dekken in 1830,

III. 478.

ll u lp b en de n (vreemde), in het le

ger van hertog Albrecht, I. 20.

II ulst, door Maurits ingenomen, I.

214. In 1596 door de Spanjaarden

genomen, 398. Beleg door Frede

rik Hendrik te vergeefs beproefd,

332. De stad door hem bemachtigd,

378. Door de Franschen te vergeefs

belegerd, II. 241; door hen ingeno

men, 436.

Huls te in, luitenant-kolonel in 1815,

III. 630.

II ulsteyn (van), kapitein, helpt

's Hertogenbosch verdedigen, III.

81 noot 3.

Hultman, luitenant, teekent de ca

pitulatie van Dinant, III. 494 noot 1.

III. 239 | |

H

Hu m bol, luitenant, in 1815 ge

kwetst, III. 637.

H u mières (d'), fransch maarschalk,

wordt bij Walcourt geslagen en

valt in ongenade, II. 190.

Hun debeek, kolonel, helpt Grave

winnen, II. 162 noot 2.

Hun er man, trompetter-majoor, redt

kolonel Roest van Alkemade

bij Ciudad Real, III. 236.

Huninga (Arnoud), luitenant-kolo

nel, sneuvelt bij Senef, II. 474.

H uurtroepen, I. 29, 78, 81. Groote

kostbaarheid daarvan, 82. In dienst

van de Republiek, 143, 144. Van

't Koningrijk, III. 327, 332.

II uy, door de Franschen ingenomen,

II. 165, 203. Door de Bondgenoo

ten hernomen, 207, 215. Ingeno

men door Marlborough, 263. Door

maarschalk Villeroi, 272. Door ge

neraal Schultz, ald. Door von

Löwenthall, 429.

uygens (Abraham Jan), luitenant,

dient in Rusland, III. 292 noot 2.

uygens (Constantijn), vertaalt de

gedenkschriften van Sir Francis

Vere, I. 246 noot 1. Ontvangt de

fransche hulptroepen te Arnhem,

II. 21. Vergezelt Frederik Hendrik

op al zijn veldtochten, III. B. en

V. 645. Schrijft een voorrede voor

de Gedenkschriften van Frederik

Hendrik, ald.

Huygens (Jan), kapitein, helpt We

zel bemachtigen, 1. 361, 362, 405.

Hylckama (C. F. F.), luitenant, bij

Quatre-Bras gekwetst, HI. 360

noot 2, 637.

Huzaren, oorsprong van dien naam,

I. 99 noot 6. Duitsche zwarte H.

in spaanschen dienst, 138. H. in

patrouilles, 1712, II. 385. Op stroop

tochten, 390, 447. H. van van

Heeckeren, III. 32, 37, 49, 50,

63, B. en W. 658. Van Quaita,

148, 154, 163. Van Collaert,

162. Van Renno, 177. Hollandsche

H., 178, 179. H. van van der Goes
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in Spanje, 217, 225, 235. Van van

Merlen, 252, 253. Elfde regiment

H. in Rusland, 277, 278, 280–

282, 286, 287, 289. Overschot van

het huzaren-regiment uit Spanje

in Rusland, 296. Elfde regiment

H. in Duitschland, 313, 320. Wei

geren Fransch te worden, 321.

Keeren naar Holland, ald. Regi

ment huzaren no. 6 van Boreel of

lichtblauwe H., bij Quatre-Bras,

353, 354; bij Waterloo, 385, 396;

te Brussel, 464 en ve. ; te Door

nik, 492, 493. De standaard ge

red, 503. Te Houthalen, 542; te

Kermpt, 548 en ve.; te Hasselt, 554.

Id de kin ge (Hoofd van), 1e luite

nant bij den tiendaagschen veld

tocht, III. 531.

Id dickinghe (Hieronimus), majoor,

gekwetst bij Senef, III. 473, 479.

Idsinga (Matthijs Arend van), ma

joor, helpt Breda verdedigen, III.

14 noot 1.

Ierland, door Willem III veroverd,

II. 180.

IJperen, door de Franschen geno

men, II. 169. In 1744, 407. Op

stand in 1830, III. 498.

IJs, in de inundatiën, het openhakken

daarvan, II. 102. IJsbrekers, sleden,

sporen en schaatsen bij de verde

diging van de hollandsche linie in

1672, 102, 119. IJsbijten, het

overtrekken daarvan, 112. IJsspo

ren bij het beleg van Haarlem,

I. 151.

IJssel, (de), de linkerzijde versterkt

in 1622, I. 319 noot 3. Verdiept,

338. Gewapend schip op die ri

vier, 354. Verdediging er van, 381,

II. 18, 38. In 1672, 44 en ve.

In 1701, 240 noot 1.

IJssel, luitenant-kolonel, helpt Luik

beschieten, II. 244. Als kolonel der

artillerie bij 't beleg van Ostende,

293. Bij dat van Menen, 294.

IJssel (van), luitenant-kolonel der

artillerie bij Fontenoi, II. 412.
|

|

IJssel (C.), in Brussel bij 't beleg,

II. 425 noot 1.

IJsselmonde (slot te), gesticht, I.

30. Belegerd, ald.

IJsselstein (Heeren van), I. 33.

(Berta van), 43.

IJsselstein, ritmeester, helpt We

zel bemachtigen, I. 361. Slaat Jan

van Nassau bij Rosenroy, 369

noot 3.

IJzendoorn (Hendrik van), heer

van Kannenburgh, sneuvelt bij Eke

ren, II. 255.

IJzeren kogels, I. 69 noot 1.

Ilten, hannoversch generaal, ligt te

Leuven, II. 423.

Im byze van Batenburg, zie:

Batenburg.

Indische brigade, in 1815, III.

629. Zie ook: Kolonialen.

In fanta do (Hertog van), strijdt in

Spanje tegen de Franschen, III.

227.

Infanterie, zie: Voetvolk.

Ingen (Ant. Lod. van), kapitein,

gekwetst, III. 122 noot 6.

Ingen (E. van), luitenant der artil

lerie op de citadel van Antwerpen,

III. 606 noot 1.

Ingen (G. J. J. van), kapitein, bij

de herneming van Bath, III. 208

noot 1.

Ingen (Karel Jurrien Jan van), lui

tenant, krijgsgevangen bij Bergen,

III. 622.

Ingenieurs. Eerste nederlandsche

I., I. 70. Oorsprong van den naam,

ald. noot 1. Bekwaam I. in 1572,

150 en noot 2 ald. Antonieszoon,

186, 197. Cursus aan de leidsche

hoogeschool voor I., 197. Zie ver

der: I. 217, 219, 220, 243, 245

noot 1, 294, 300, II. 64, 163,

noot 3 ald. Bij het beleg van Na

men, II. 218 en noot 1 ald. Zie

verder: 267, 295, 317, 318 noot

3, 319, 320, 321, 355 noot 1, 367,

368 noot 3, 370, noot 3 ald.,

418, III. 9. Worden weinig geacht
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in 't leger der Bondgenooten, II. |

367 noot 2. Meer in 't fransche

leger, 373. Zijn daar zeer bekwaam,

421, III. 86, noot 1 ald. Ingenieur

generaal, II. 367, 456 noot 3.

Dragen harnas en helm, 370 noot 3.

Hoofd-I., 370. T*Brussel in 1745,

425 noot 1. In Bergen-op-Zoom,

446, 451. Te velde in 1799, III.

123. Op de citadel van Antwerpen

na 1830, 584, 605, 606, 607,

608, 613.

Ingolsby, engelsch generaal, helpt

de fransche liniën in Brabant over

weldigen, II. 273. Is bij de her

neming van Ath, 296. Zijn lafge

drag bij Fontenoi, 417.

Ingolstadt, door de Bondgenooten

ingenomen, II. 267.

I n ten dance bij het nederlandsche

leger in 1831, III. 527, noot 2

ald., 529.

Inundatie van Holland in 1574,

I. 166, 167. In 1672, II. 55, 74

noot 2, 87, 119, 120; bij vorst,

101, 102, 104. In 1793, III. 25.

In 1799, 147, 149. Van Utrecht

in 1629, I. 357. Van Groningen

in 1672, II. 76, 77, 115. Van

Amsterdam, 86. Van Friesland, 119.

Van Mons, 197 moot 1. Van Veurne,

201. Van Nederland in 1701, 240

noot 1. Van Menen in 1706, 294.

Tusschen Menen en Ostende in

1708, 325. Van Bethune, 368.

Van Aire, 369. Van St. Venant,

371. Bij Landrecies, 384. Van Ber

gen-op-Zoom, 442; in 1809, III.

203. Van Breda, III. 10. Van

Geertruidenberg, 15. Van de Wil

lemstad, 18, 19.

Isabella, aartshertogin van Oosten

rijk, brengt de oproerige soldaten

te Diest tot hun plicht, I. 258.

Ontevreden als zij te Nieuwpoort

het kanon voor Ostende niet hoort,

295. Brengt een leger bijeen in

1629, 343. .

Isenburg (het regiment), in 1746

N. H, T. L,

te Namen, II. 431 noot 1. Zie

ook: Leiningen.

Issac q (Pieter), luitenant-kolonel,

gekwetst bij Malplaquet, II. 484.

Issel m uyd en (Gerlach van), kapi

tein, sneuvelt bij Senef, II. 473.

Ittersum (Ernst), kolonel, helpt

de Dijlerschans hernemen, II. 14

noot 2.

Ittersum (baron van), luitenant, in

den slag bij Medellin, III. 234

noot 3. -

Ittersum (douairière van), heeft in

1830 zes zoons in dienst, III. 517.

Ittersum (Hendrik, Wijnand Koen

raad, Barend, Johan Barthold en

Dirk Adolf van), kapiteins, II. 194

noot 3. Zie ook: 157 noot 1.

Ittersum (J. W. C. baron van),

kapitein bij de schutterij, strijdt

bij Houthalen, III. 541. Krijgt de

Willemsorde, 542 noot 1.

Ittersum (Jasper Gerrit van), lui

tenant-kolonel, bij de verdediging

van Breda, III. 14 noot 1.

Ittersum (Zeger van), brigadier,

bij Fleurus, II. 194. Zijn cavalerie

regiment bij Neerwinden, 205.

Izak. Zie: Issac q.

Jachten (vrijbuiters-), I. 155.

Jachtgeweer, I. 72 noot 2.

Jacob II, koning van Engeland,

II. 179. Wijkt naar Frankrijk, 180.

Landt in Ierland, belegert vruch

teloos Londonderry, verliest den

slag aan de Boyne en keert naar

Frankrijk, 180 en ve. Sterft, 232.

Jacob ('s), kolonel der schutterij,

neemt deel aan den tiendaagschen

veldtocht, III. 529.

Jacob (de Normandie's), luitenant,

gekwetst te Brussel, III. 463.

Jacob (de Normandie's), luitenant,

neemt deel aan den tiendaagschen

veldtocht, III. 529.

Jacoba van Beieren, schutter

koningin te Goes, I. 77.

Jacobsen, chirurgijn, sneuvelt bij

Ocana, III. 257.

52
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Jacobs en (Jacob), burgemeester

van Bergen-op-Zoom, I. 316.

Jacoby (F. J. de), majoor, in 1815

gekwetst, III. 638.

Jacq u in ot, fransch generaal bij

Waterloo, III. 380.

Jagers, III. 116-118, 162, 165,

166 noot 3, 217, 293, 346, 349,

414, 419, 561, 562. Vrijwillige,

in 1830, 517. Jagers van van Dam,

528, 566.

Jakob (Ridderorde van St.), I. 35

noot 2.

Jam bel (Frederik), zie: Gianibelli.

Ja m é, luitenant-kolonel-ingenieur

bij de verdediging van Mons, in

1746, II. 428.

Jan I, graaf van Holland, onder

werpt West-Friesland, I. 18. Be

noemt Wolferd van Borssele tot re

gent, 48.

Jan III, hertog van Brabant, I. 34.

Jan van Beaumont, I. 42.

Jan van Dam pierre, I. 45.

Jan van Av en nes, graaf van He

negouwen, met zijne moeder in

oorlog, I. 45. Dingt naar de hol

landsche Gravenkroon, 43. Wordt

regent, 49. Graaf van Holland als

Jan II, 49. Vertrekt naar Hene

gouwen, 52. Sluit verbond met

Frankrijk, 62. Sterft, ald.

Jan zonder genade, zoon van

Jan II., I. 50. Sneuvelt, 52 noot 1.

Jan van Brabant (hertog), in den

slag bij Woeringen, I. 40. Doet ,

een inval in Zuidholland, 54. Trekt

terug, 58. -

Jan van Nassau, broeder van prins

Willem I, I. 102. Stamvader van

het koninklijke huis, ald, noot2. Ver

pandt zijne goederen, 103. De vor

deringen zijner erfgenamen wegens

de veldtochten van 1568 tot 1574,

door de Staten van Holland voldaan,

103 noot 2. Trekt met zijn broe

der Lodewijk over den Rijn, 132.

Gaat naar Keulen, 136. Werkt mee

tot de Unie van Utrecht, 142. Zijn

lof, ald. Belegert Amersfoort, ald.

Heeft het opperbestuur der krijgs

zaken, ald. Zijn zonen, 142 noot 3.

Jan van Nassau, in keizerlijken

dienst, houdt stand tusschen Zut

fen en Doesburg, I. 364. Wordt

in een ruitertsevecht geslagen en

gevangen genomen, 369 noot 3.

Bijzonderheden omtrent hem, ald.

Jan Willem Friso, opleiding tot

zijn krijgskundige loopbaan, II. 301.

Wordt stadhouder van Friesland en

Groningen en generaal der infante

rie van den Staat, 302, 303. Zijne

houding in den slag bij Ouden

aarden, 307, 310, 312. Berent Rijs

sel, 313, 316, 318. Is bij het stor

men, 324, 328. Zijn kamerdienaar

sneuvelt, 316. Helpt Doornik win

nen, 335. Zijn aandeel in den slag

bij Malplaquet, 342, 343, 344 noot

1, 346, noot 2 ald., 347, 348,

351, 353, 356, 361. Neemt Mons

in, 354. Helpt Douai innemen, 365.

Heeft het bevel over 't beleg van

St. Venant, 371. Verdrinkt, 378.

Zijn lof, ald.

Jansen, flankeur, strijdt bij Luik,

III. 4S2 noot 2.

Jansen (Pieter), vaandrig, bij het

beleg van 's Hertogenbosch, I. 381.

Janssen, predikant te Bergen-op

Zoom bij 't beleg, II. 454 noot 5,

458 noot 2.

Janssen, luitenant, gekwetst in

1815, III. 638.

Janssen (Johannes Hubertus), chi

rurgijn-onder-aide, dient in Rus

land, III. 292 noot 2.

Janssens (Jan Willem), oud

commissaris-generaal van oorlog,

biedt in 1830 den koning zijne

diensten aan, III. 487.

Ja n s zo on (Joost), teekenaar, land

meter en vestingbouwkundige, krijgt

van Alva last eene kaart van Noord

holland te vervaardigen, I. 161.

Jasper, kapitein in 1815, III. 633.

Jassa u d of Jassie u (Pierre), in
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genieur, heeft het oppertoezicht over

't beleg van Aire, II. 370 en noot

2 ald. -

Ja u reguy, wondt prins Willem I,

I. 195.

Ja v e lijn e n , vuurroeren, I. 162.

Jay ma er t (de), te Brussel bij 't

beleg, II. 425 noot 1.

Jeltes (S. P.), luitenant op de ci

tadel van Antwerpen, III. 596

noot. 2. Gekwetst, 600.

Je m m in g en (slag bij), in 1568,

l. 1 14–1 18, 177.

Je na (veldslag bij), in 1806, III.

175, 176.

J en k, sergeant-majoor-vuurwerker

op de citadel van Antwerpen, komt

om, III. 599.

J en ne va 1, zie: D e c h e z.

Jérôme, broeder van Napoleon,

koning van Westfalen, III. 183.

Bij Waterloo, 373.

Johan (Aartshertog), strijdt aan de

Rednitz in 1800, III. 166.

Johan Ernst, vorst van Anhalt,

zie: Anhalt.

Johan Maurits van Nassau

(graaf), gezegd de Amerikaan, I.

345 noot 3. Zijne wakkerheid voor

Maastricht, 374. Wordt opperbe

velhebber in den munsterschen

oorlog, II. 17. Vat post bij Zwol,

18. Verdedigt den pas te Rooveen

niet, 19. Gaat naar Groningen,

ald. Keert naar den IJssel, 20.

Te Arnhem, 21. Neemt Lochem,

22. Rukt naar Breevoort, 23. Doet

zijn leger de winterkwartieren be

trekken, ald. Zijn dapperheid, 25.

Wordt veldmaarschalk, 37. Staat

in 1672 aan den IJssel, 45. Voert

bevel over den linkervleugel van

't nederlandsche leger bij den in

val der Franschen, 55. Verdedigt

Muiden, S2 en ve. Zet Abcoude

onder water, 89. Verdedigt Anke

veen, ald. Beproeft een aanslag op

Naarden, 91. Handhaaft zich in

de afwezigheid van Willem III

tegenover Luxembourg, 100. Komt

in den Haag om den veldtocht

voor 1673 te beramen, 115. Zijne

verhouding tegenover Willem III,

1 16. Zijn karakter, ald. en noot 1.

Wordt bevelhebber in de noorde

lijke gewesten, 1 16. Slaat de Mun

sterschen te Staphorst, 1 18. Aar

zelt om troepen naar Naarden te

zenden, 126. Vraagt verlof wegens

ziekte, 129 en noot 2 ald. Strijdt

bij Senef, 146, 470, 474. Sterft, 474.

Johan van Oost en rijk, I. 140.

Zijn dood, 179.

John sto n e, engelsch generaal-ma

joor, III. 629.

Jolly, gewezen luitenant-ingenieur,

neemt deel aan de belgische revolu

tie, III. 468, 473 noot 1, 486.

J om in i (Henri, baron), fransch ge

neraal, in dienst der Bondgenooten

bij Dresden in 1813, III. 319.

Jong (de), korporaal, gekwetst bij

Ocana, III. 257.

Jong (de), luitenant-kolonel, in 1815,

III. 625. Gekwetst, 637.

Jonge (Gerrit de), verdedigt het

fort Knodsenburg, I. 213. Vergel.

1S1.

Jongh (de), luitenant-kolonel bij

Quatre-Bras, III. 35 1.

Jongh (H. W. C. de), kapitein, dient

in Spanje, III. 260. Bij Water

loo, 378.

Jonk er - Frans en-oorlog, I. 68, 77.

Jonk h e er (titel van), I. 39 noot 2.

Jonkheere (Johan de), wagen

meester-generaal, in den slag bij

Senef, II. 1 19 noot 1.

Jonquière, luitenant, sneuvelt in

1815, III. 637.

Joost M at the us z.,

Zie: Matheeusz.

J or man, kolonel, verjaagt de mun

stersche troepen om Groningen, Il.

81. Helpt een bende Franschen in

Holland verslaan, 1 19.

Jouan, officier, doodgeschoten in

Spanje, III. 265 noot 1.

Ingenieur.
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Joubert (Barthélemy Cathérine),

fransch generaal, dringt door in

Tyrol en strijdt tegen aartshertog

Karel, III. 103.

Joulsma (Watze), I. 24.

Jourdan (Jean Baptiste, graaf),

fransch generaal, ontzet Maubeuge,

III. 53. Zijn lof, 54. Voert bevel

over 't Moezelleger, 60. Trekt

over de Maas, 61, 62. Sluit Char

leroi in, 62. Neemt die vesting en

slaat de Bondgenooten bij Fleurus,

68 en ve. Verovert de oostenrijk

sche Nederlanden, 70, 71, 76-78.

Slaat de Oostenrijkers bij Alden

hoven, 84. Strijdt in Duitsch

land, 99. In Spanje, 244, 255.

Jou s t e eren, I. 36.

Jouy (Julien), luitenant, dient in

Rusland, III. 392 noot 2.

Jozef I, keizer van Duitschland,

sterft, II. 379.

Jozef II, keizer van Duitschland,

vernietigt de Barrière, III. 2.

Jozef, broeder van Napoleon, ko

ning van Spanje, III. 183, 214.

Moet Madrid verlaten, 216, 218.

Levert den Spanjaarden slag bij

Talavera, 243. Bij Ocana, 256.

J u c hem (van), bevelhebber van We

zel, II. 42.

Junot (Andoche), hertog van Abran

tès, fransch generaal, bezet Por

tugal, III. 215. Wordt verslagen,

216, 237.

Jurriën Bolts, vuurwerkmaker,

zie: Bolts.

Jus vexilli (het), I. 35.

Just (St.), commissaris van het

Comité de Salut Public, neemt deel

aan den veldtocht aan de Sambre,

III. 62, 76.

Justinus van Nassau, admiraal

van Zeeland, woont den veldtocht

naar Vlaanderen in 1600 bij, I. 252.

Juwinga (Juw.), potestaat van

Friesland, I. 21. Sneuvelt, ald.

Kaart (topographische) van Noord

holland in 1573, I. 161. Van den

tocht door Vlaanderen in 1600,

254 noot 1.

Kabeljaauw, zie: Cabeliau.

Kaliber, I. 68 noot 1, 74 noot 4.

Ka me rijk, door de Franschen ver

overd, II. 166.

Kamminga 's (de), I. 23, 24.

Kamp (geretrancheerd), bij Ostende

aangelegd, I. 291.

Kamp (Jan Rutger van den), luite

nant, helpt Koevorden winnen,

II. 1 13.

Kampen, onderwerpt zich aan de

Spanjaarden, I. 145 noot 1. Zoekt

Enkhuizen over te halen, ald. Door

Rennenberg ingenomen, 168. Geeft

zich aan de munstersche troepen

over, II. 61.

Kampen (van), ingenieur, gekwetst

voor Douai, II. 367 noot 1.

Kampgev echt, I. 37.

Kamps, sergeant, onderscheidt zich

bij de bestorming van het fort

Dömitz, III. 187 noot 1.

Kane, engelsch generaal, in den slag

bij Ramelies, II. 286 noot 1.

Kaninefaten, het voorgeslacht van

het nederlandsche volk, I. 3, 11.

Deelen in de nederlaag van Apro

nius, 5. Verzetten zich onder

Brinio tegen de Romeinen, 8. Waar

zij wonen, 8 noot 1.

Kan n en burgh, kolonel, sneuvelt

bij Ekeren, II. 257.

Kanon, zie: Geschut.

Kanonneerboot in de 14e eeuw,

I. 69.

Kanonniers (bedrevenheid van

hollandsche), II. 78. Zie verder:

Geschut.

Kapiteins, beschouwen hun ven

del als hun eigendom, II. 8.

Kapitein - generaal, I. 380 noot

3, II. 6, 37, 38, 39.

Karabijnen, I. 138, 236. II. 394.

Karabiniers, I. 138, 236 noot 2,

267, 274.

Karel Martel, strijdt tegen de

Friezen, I. 14. 4
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Karel de Groote, I. 15, 24, 27.

Karel van Anjou, I. 46.

Karel de Stoute, voor Nuis, I.

76. Richt een staand leger op, 83.

Karel van Egmond, hertog van

Gelderland, zijn levensloop, I.

81-83, 87. II. 301.

Karel Gustaaf, koning van Zwe

den, leerling van Frederik Hendrik,

I. 328, 382. In oorlog met Dene

marken, II. 10.

Karel van Lotharingen (prins),

gouverneur-generaal der oosten

rijksche Nederlanden, valt in den

Neder-Elzas, II. 407. Genoodzaakt

terug te trekken, 409. Poogt vruch

teloos Charleroi te ontzetten, 429,

en Namen, ald, en ve. Zijn neder

laag bij Rocoux, 431 en ve.

Karel V, koning van Spanje en

keizer van Duitschland, vereenigt

Utrecht met Holland, I. 33, en Gel

derland, 83. Verbetert het krijgs

en staatswezen hier te lande, 84.

Karel VI, keizer van Duitschland.

Als aartshertog van Oostenrijk aan

gewezen als koning van Spanje,

II. 268. Trekt uit Nederland naar

Portugal, ald. Erkend als vorst

der spaansche Nederlanden, 293.

De spaansche kroon door Filips

van Anjou aan hem afgestaan, 333.

Wordt erfgenaam der oostenrijk

sche Staten en keizer, 379. Sterft

en laat zijn dochter Maria Theresia

als erfgename na, 399.

Karel van Oostenrijk (aartsher

tog), staat aan de grenzen tus

schen Nederland en Frankrijk, III.

58. Zijne overwinningen op de

Franschen, 98 en ve. Moet het

opperbevel nederleggen, 160.

Karel IX, koning van Frankrijk, wil

Alva niet tegenhouden, I. 101.

Karel II, koning van Engeland,

sluit een verdrag met den bisschop

van Munster tegen de Staten, II.

15. Met dezen tegen de Franschen,

170.

Karel II, koning van Spanje, zijn

dood weroorzaakt den spaanschen

successie-oorlog, II. 229 en ve.

Karel IV, koning van Spanje, ver

dreven van den troon, III. 213

en VO.

Kario w al d, opperhoofd der Bata

vieren, I. 4.

Karkassen, het eerst gebruikt bij

een bombardement, II. 44 noot 1.

Zie ook: 454 noot 5.

Kar on na de s, III. 141.

Karsseboom (J.), luitenant, ge

kwetst, III. 148 moot 3.

Kartemunde, ingenomen, II. 10, 11.

Kartet s - of blik k en do o z en -

v uur, het eerst voor Ostende,

I. 298.

Ka r to uw e n , I. 119 noot 2.

Ka s t e el, wat dat is, III. 579 en

noot 1 ald. Van Koevorden, I. 221,

223. Zie : Sloten.

Kat, belegeringswerktuig, I. 60 en

moot 1 ald. Platte kat, om geschut

op te planten, 151 noot 3.

Kats (Nikolaas van), bezet met zijn

zoon de sloten te Schoonhoven en

te Gouda, I. 57. Zijne bedrijven,

59. Wordt met zijn zoon gevan

gen genomen, 60.

Katt, pruisisch officier, poogt in

Westfalen tegen de Franschen op

te staan, III. 184.

Ka unitz (von), oostenrijkssch ge

neraal, staat aan de nederlandsche

grenzen in 1794, III. 60. Zijne

werkeloosheid, 61.Wordt verplaatst,

ald. Neemt deel aan den slag bij

Fleurus, 70.

Kavalerie, zie: Ruiterij.

Kaz en broot, zie: Casembroot.

Keer (W. J.), luitenant, onderscheidt

zich bij de bestorming van het

fort Dömitz, III. 187 noot 1.

Ke ers en maker (Lieven), bevel

hebber der schutterij van Zierikzee,

I. 178. -

Keeten (gevecht bij de) in Noord

holland, in 1799, III. 116.
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Kehl, door prins Frederik ingeno

men, III. 100 en ve.

Keizer, luitenant-kolonel, dient in

Rusland, III. 299.

Keizer s we er d, op de Franschen

veroverd, II. 189. Door hen bezet,

233, 238. Door de Bondgenooten

ingenomen, 238 en ve.

Keller (graaf von), gezant van Prui

sen, neemt deel aan het congres

te Antwerpen, III. 29.

Keller (L.), chirurgijn-majoor, bij

de verdediging van Willemstad,

III. 20 noot 1.

Kellermann (François Christophe),

hertog van Valmy, fransch generaal

en maarschalk, III. 30, 348 noot 2.

Kellermann (François Etienne),

graaf van Valmy, fransch generaal,

strijdt bij Marengo, III. 161. Bij

Quatre-Bras, 343 noot 1, 348 en

noot 2 ald., 359. Bij Waterloo, 383.

Kemp (Jakob), ingenieur, I. 220.

Kemp (P. H. van der), kapitein-in

genieur, op de citadel van Ant

werpen gekwetst, III. 614 noot 1.

Kemp ees (P. A.), luitenant op de

citadel van Antwerpen, III. 596

noot 2. Gekwetst, 614 noot 1.

Kempen (A. E.), luitenant, gekwetst,

III. 122 noot 6.

Kemp en aer, ritmeester, bij Ro

coux gekwetst, III. B. en W. 655.

Kempt, engelsch generaal-majoor,

bij Waterloo, III. 377, 631.

Ken en s (P.), ritmeester, te Brussel

gekwetst in 1830, III. 423. An

dermaal gekwetst, 458 noot 2.

K en nemers (de), staan op tegen

de Edelen, I. 18.

K en or, luitenant-kolonel, op de ci

tadel van Gent, III. 499, 500.

Keppel (huis), door de Munster

schen genomen, II. 16.

Keppel (Adriaan van), verdedigt

Breevoort in 1672, II. 44.

Keppel (Joost baron van), graaf van

Albemarle, luitenant-generaal der

kavalerie, wordt bevelhebber van

Doornik, II. 337. Is bij Malpla

quet, 343, 484. Verbrandt de

fransche magazijnen te Arras, 380.

Versterkt Denain, 382. Zijn relaas

van 't gevecht aldaar, 382 noot 1.

Zijne bedenking tegen 't afgeven

van pontons, 384. Doet een paal

brug over de Schelde leggen, 386.

Wordt verschalkt en aangetast door

Villars, 387. Raakt krijgsgevangen,

389. Zijn gedrag door Eugenius

verdedigd, 391, 392.

Keppel (het kavalerie-regiment en

het hollandsche infanterie-regiment

van), bij Malplaquet, II. 484.

Kerckhoff (F. van den), kapitein,

kommandant der artillerie in Grave,

III. 93.

Kerk h off, jagerluitenant, gekwetst

in Noordholland, III. 122 noot 6.

Kerkhoff (R. J. C.), luitenant op

de citadel van Antwerpen, III.

596 noot 2. Gekwetst, 614 noot 1.

Kerkhoven (J. W.), luitenant-ko

lonel, neemt deel aan den tien

daagschen veldtocht, III. 532.

Kerk wijk (Gilles de Kok van),

majoor, sneuvelt bij Stekene, II.

251 moot 2.

Kermpt (gevecht bij), 1831, III.

549 en ve.

Kerprecht, korporaal, onderscheidt

zich bij Mesa de Ibor, III. 232

noot 1. -

Kerst, majoor, strijdt te Doornik,

III. 493.

Kesman, adjunct-intendant, bij den

tiendaagschen veldtocht, III. 529.

Kesman (J. H.), generaal-majoor,

bij de verdediging van 's Hertogen

bosch in 1794, III. 80 noot 1.

Zijne Herinneringen, ald., 83.

Kessels, majoor bij het belgische

leger, III. 504, noot 2 ald. In

Antwerpen, 512, 513 moot 1, 641.

Strijdt bij Hasselt, 554. Vergelijk

B. en W. 661.

Kess er (J. J.), luitenant, gekwetst,

III. 122 noot 6.
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K e te l hoe d, I. 76.

K e telt r om m en ,

gebruik, II. 255.

Ketsky, ritmeester, helpt Wezel

bemachtigen, I. 361.

Kett wich (Christian), kapitein, ge

kwetst, III. 122 noot 6.

Keulen (keurvorst vam), zie: Maxi

miliaan Hendrik.

Kiel man segge, hannoversch ge

neraal-majoor bij Waterloo, III.

378, 390. Zie 625.

Kijfhoek (Floris van), hoofdbewer

ker van den moord van Albrecht

Beiling, I. 43, III. B. en W. 643.

Kijk in d en pot, lunet te Bergen

op-Zoom, I. 202 noot 1. Storm

toren, 218 noot 4.

Kille greeuw, kolonel, verovert

Kartemunde, II. 10. Neemt deel

aan den slag bij Nyborg, 11, 476,

479.

Kingma, overste, te Muiden, II. 83.

Kingma (Ignatius van), met zijn

regiment bij Senef, II. 473, 479.

Kinsbergen (J. H. van), vice-ad

miraal, brengt de waterverdediging

van Holland in geduchten staat,

III. 25. Neemt deel aan de verde

diging van Sluis, 73.

K in schot (van), generaal-majoor,

zijn regiment bij de verdediging

van Ostende tegen de Franschen,

II. 421, en bij die van Mons, 428

noot 2.

Kinsch ot (Gunther Jean van), ma

joor der schutterij, te Capelle doo

delijk gekwetst, III. 535.

K in schot (Roeland van), kolonel,

verdedigt Zandvliet, II. 440, III.

B. en W. 655.

Kinsky (Carel Fred. van), kapitein,

gekwetst, III. 122 noot 6.

Kirchner, majoor bij de friesche

schutterij in den tiendaagschen veld

tocht, III. 531. Strijdt bij Kermpt,

550, 551.

Kirck patrick, kolonel, helpt Grave

winnen, II. 162 noot 2.

bij de legers in

Kiss en er (A.), sergeant, onder

scheidt zich bij Mesa de Ibor, III.

232 noot 1.

Kla pp (Karel Alexander), luitenant,

bij Durango gekwetst en gedeco

reerd, III. 222 en noot 1 ald.

Kla pp (Louis), kapitein, doodelijk

gewond bij Mesa de Ibor, III. 232

en noot 1 ald.

Kle be ck, oostenrijksch generaal,

kant zich tegen de verdediging

van Maastricht, III. 85.

Kle b er (Jean Baptiste), fransch ge

neraal, helpt Charleroi insluiten,

III. 62, 63. Neemt deel aan den

slag bij Fleurus, 67, 68 en ve.

Belegert en neemt Maastricht, 84

en ve. Strijdt bij Aldenhoven, 84.

Klee ding der Schutters, I. 75, 76.

Kle er hage (van), kapitein, doet

een aanslag op den Bosch in 1585,

I. 340 noot 3.

Klein, luitenant, in 1815 gekwetst

III. 6:37.

Klein (J. L.), luitenant, gekwetst,

III. 122 noot 6.

K1 eist von Noll en dorf (Emil

Friedr. graaf), pruisisch generaal,

strijdt bij Kulm, III. 320.

Kle nau, strijdt tegen Augereau bij

Neurenberg, III. 163.

Klencke (von), overste bij Water

loo, III. 377.

Klerck (J. F.), luitenant der artil

lerie op de citadel van Antwerpen,

III. 606 noot 1.

Klerck (Jhr. Rijnholt Antonie), ko

lonel der grenadiers, rukt Brussel

in, in 1830, III. 460.

Kleyn er (Joh. Jac.), fuselier, on

derscheidt zich bij Mesa de Ibor,

Il 1. 232 noot 1.

Klinge, kapitein, helpt Koevorden

winnen, II. 1 13.

Klink en berg Dozy (J. M. van),

luitenant der artillerie op de cita

del van Antwerpen, III. 606 noot 1.

Klooster, kolonel, helpt Grave

winnen, II. 162 noot 2,
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Kl uit boog, I. 74.

Klundert (de), door de Franschen

gebombardeerd en ingenomen, III.

16. Door hen ontruimd, 32.

Kluys (Gerrit van der), luitenant,

sneuvelt, III. 134 noot 1.

Knap en der Ridders, I. 39.

Kne c h t e n der Ridders, I. 39.

Knip bussen, I. 72.

Knobelsdorff (von), pruisisch ge

neraal, III. 24 noot 1. Neemt deel

aan het congres te Antwerpen, 29.

Aan den posten-oorlog in Vlaan

deren, 36.

Knock (fort), aangelegd door de

Franschen bij Yperen, II. 390

noot 2. Verrast door La Rue, 390.

Genomen door de Franschen, 407.

Knodsenburg (fort), gesticht, I.

208. Door Parma belegerd en door

Maurits ontzet, 213. Door de Fran

schen ingenomen, II. 56.

Knoll (Martinus Dirk van), kapitein,

krijgsgevangen bij Bergen, III. 622.

Knoll (Pieter Izak), kapitein, dient

in Rusland, III. 292 noot 2.

Knoop, dragonder-luitenant, strijdt

bij Bergen, III. 143.

Knots en of strijdkolven, gebruik,

I. 32. Verschillende vorm en be

naming, 58 noot 1.

Knotz e r (Frederik), als kolonel te

Ath, III. 491. Gevangen aldaar,

492. Neemt als generaal-majoor

deel aan den tiendaagschen veld

tocht, 532, 539 en ve. Strijdt bij

Houthalen, 541. Luitenant-kolonel

in 1815, 629.

Knuppel, kolf, kuize en kodde, I. 73.

Kock (Hendrik baron Merkus de),

luitenant-generaal, voert in 1831 be

vel over de nederlandsche troepen

in Zeeuwsch-Vlaanderen, III. 538.

Kock (Johannes Petrus de), kapitein,

dient in Rusland, III. 292 noot 2.

Koekelberg, belgisch brigade-kom

mandant te Leuven in 1831, III. 575.

Ko en de rs, kapitein, helpt Koevor

den winnen, II. 112.

|Koenen (A: J. M. van), luitenant,

gekwetst, III. 122 noot 6.

Ko en raad, bisschop van Utrecht,

geeft zich over aan Dirk V, I. 30.

Koerland (prins Frederik Casimir,

hertog van), strijdt bij Senef, II.470.

Koetsveld (L. A. van), officier op

de citadel van Antwerpen, III.

596 noot 2.

Koe vºor de n (slag bij), in 1226, I.

31, 33. De stad versterkt, 187.

Door van den Cornput bezet, 189.

Door Maarten Schenk ingenomen,

ald. Verschil over het belegeren

tusschen Maurits en de Gedepu

teerden te velde, 211 noot 3. Het

kasteel door Maurits genomen,

221-224. Door Verdugo belegerd

en door Maurits ontzet, 231. Door

de Munsterschen ingenomen, II.

61. Hernomen, 1 10-114. De

omtrek onder water gezet, 117.

Aanslag der Munsterschen mis

lukt, ald.

Kogels, I. 66, 68 noot 1., 190. Voor

brieven gebruikt, 191 noot 1. Ge

kapt of doorgehakt, II. 69, 70.

Zie verder: Geschut.

Kolberg, belegerd, III. 179, B. en

V. 659.

Kolder, I. 39, 75.

Kolen, sergeant, zijne dapperheid,

III. 43.

Kolf bus of roer, I. 74 noot 4.

Kolonialen, in 1830 bij 't neder

landsche leger in België, III. 505,

507, noot 4 ald., 513, 629.

Kol u vryn, vuurroer, I. 74.

Kolv en, I. 32, 58 noot 1, 73.

Kompagni ën bij de infanterie, zie

op de C.

König (A. A.), luitenant bij de hu

zaren, strijdt bij Kermpt, III. 550.

König (C.), luitenant der artillerie

op de citadel van Antwerpen, III.

606 noot 1.

Königsegg (graaf von), krijgt het

opperbevel over het leger der Bond

genooten, in 1745, II. 410. Zijn
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nederlaag bij Fontenoi, 413-420, | Kortrijk (slag bij) in 1304, I. 30

III. B. en W. 657.

Königsmarck (graaf van), luite

nant-generaal der infanterie, Il.

92 noot 5. Opperbevelhebber bij

Bodegraven, 100. Zijn afkomst,

dood en kinderen, noot 3 ald., 130.

Wijkt met zijn leger naar den

kant van Leiden, 107.

Koning (Jan George), luitenant,

gekwetst, III. 122 noot 6.

Koning, sergeant op de citadel

van Antwerpen, III. 610.

Konings (J. J. G.), luitenant, bij

't hernemen van Bath, III. 208

noot 1.

K. o ns ta bels, I. 70.

Ko n v ooi en, bij 't beleg van Rijs

sel, II. 315, 325, 328. Overbren

ging van Marchiennes naar Denain

in 1712, 383. Buit gemaakt, 388.

• Verslagen, 465 en noot 3 ald.

Naar de citadel van Luik gezon

den, III. 476 en ve.

Koog, korporaal op de citadel van

Antwerpen, III. 609.

Ko op man (Jan Coenraad), kapitein

ter zee, neemt deel aan de verde

diging van de citadel van Ant

werpen, III. 592, 595.

Ko op man (W.), luitenant, is bij

Quatre-Bras, III. 529.

Koos (A.), vaandrig, onderscheidt

zich, III. 43.

K op es (Willem), luitenant-kolonel in

Wezel, wordt gestraft, II. 43 noot 1.

Ko pp en hage, door hollandsche

troepen verdedigd, III. B. en W. 647.

Kops, kapitein der artillerie in den

tiendaagschen veldtocht, III. 533,

566.

Kornetten, bij de ruiterij, I. 99.

Korsako w, russisch generaal, in

Zwitserland door Massena geslagen,

III. 160.

Kort (C. de), wachtmeester, bij Al

monacid, III. 252.

Kort eguard en, wapenplaatsen in

loopgraven, I. 232 noot 1.

III. N. II. T. L.

noot. 2. De stad door de Franschen

ingenomen, II. 177, 406. III. 72.

Koster, luitenant-kwartiermeester,

te Arlon in 1830, III. 496 noot 1.

Kou to u zof, russisch generaal,

strijdt in Duitschland, III. 170–

172. In Rusland tegen Napoleon,

III. 281, 290, 291, 304.

Kozak ken, III. 280, 282, 291,

295, 301. Kozakken van de Maas,

belgische lansiers, III. 555.

Kraal s, luitenant, zie: Craals.

Krah m er d e Bic h in (Karel Fre

derik), luitenant in den slag bij

Friedland, III. 182. Kapitein bij

Waterloo, 393 en ve., 627. Strijdt

als majoor in Brussel en sneu

velt, 462, noot 1 ald.

Kray, oostenrijksch generaal, neemt

deel aan den posten-oorlog in Vlaan

deren, III. 50 en noot 1 ald. ,

51, 52.

Krayenhoff (C. J.), ritmeester, in

1815 gekwetst, III. 638.

Kraij en hoff (Cornelis Rudolphus

Theodorus baron), zijn werk, III.

109 noot 4, 115 noot 2-4. Moet

als luitenant-kolonel-ingenieurAm

sterdam in staat van tegenweer

brengen, 123, 150. Stelt voor,

Amsterdam tegen de Franschen te

verdedigen, 211 en noot 1 ald.

Kreitzig (F. L. F.), luitenant, in

1815 gekwetst, III. 638.

Kreitzig, ritmeester, sneuvelt bij

Waterloo, III. 379, 638.

Kretsch mar (W. G.), luitenant,

krijgsgevangen in Rusland, HI. 282.

Krieger (Ferdinand Vermeulen),

onderscheidt zich als sergeant bij de

inneming van Straalsund, III. 188.

Kriek en (A. E. van), kapitein, op

de citadel van Antwerpen, III. 609.

Krijgsdienst (Venia aetatis om te

treden in), I. 189 noot 1.

Krijgsgevangenen, losprijs, I.

40. Bij 't overgeven van een ves

ting, II. 376, 377.

53
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Krijgs kunst, zie: Leger en Oor

logvoeren.

Krijgslist, van Eugenius bij Ou

denaarden, II. 311. Van de Tin

gry bij Rijssel, 324. Van Maurits

van Saksen bij 't beleg van Brus

sel, 423. Van de Pruisen bij Wa

terloo, III. 398. Van de Luikenaars

te Oreye, 476.

Krijgsm a cht, zie: Leger.

Krijgsraden, II. 374, 384, 460

noot 2, 461 noot 1, 462 noot 2.

Te Breda, in 1793, III. 12, 13,

14. Te Geertruidenberg, 16. Te

Maastricht, 85.

Krijgs roep of kreet, II. 311,

425 moot 2, III. 220, 350,

355, 373, 377, 378, 383, 481,

502, 542.

Krijgstucht, zie: Leger.

Krijgs we ze n, zie: Leger.

Kripp en dorff (von), artillerie-of

ficier, helpt Grave verdedigen, III.

93 noot 1.

Kroaten, plunderen tot voor Naar

den, I. 359, 360, 364. Zie verder

II. 437, 447, 448.

Kronenberg er (Willem), luite

naant-adelaardrager, dient in Rus

land, III. 292 noot 2.

Kronenburg ('t regiment van), bij

den slag van Senef, II. 470.

Kronenburg (slot), door Luxem

bourg genomen, II. 88.

Kroon (J.), kapitein, helpt Willem

stad verdedigen, III. 20 noot 1.

Kropf (J. M. baron von), kapitein,

verdedigt de Klundert, III. 16.

Sneuvelt, 17.

Kruisboog, I. 74.

Kruit, zie Buskruit.

Kruining en (Jakob van), sneu

velt bij Bremen, I. 88.

Kruis schans (de), aan de Schelde,

door de Franschen ingenomen, II.

465.

Kruistocht en (de), I. 24, 34, 37,

42 en 43.

Kruse (von), nassausche generaal

majoor, strijdt bij Waterloo, III.

391, 632.

Kuhle we in (Frederik Hendrik), ka

pitein, gekwetst, III. 122 noot 6.

Kuh 1 man, majoor in 1815, III.

633.

Kurassiers, I. 274, 307 noot 4,

Hollandsche, III. 180, 181, 299,

308. Fransche, 359, 375, 377, 382,

383. Nederlandsche, 481.

Ku s t e r (Johan Philip), chirurgijn

majoor, dient in Rusland, III. 292

noot 2.

Kust verdediging van Zeeland en

Holland in 1799, III. 10S, 115

noot 3.

Kuyck, luitenant-kolonel in 1815,

III. 630.

Kuyck (Wouter), kapitein, dient in

Rusland, III. 292 noot 2.

Kuyck (W. A.), luitenant der artil

lerie op de citadel van Antwer,

pen, III. 606 noot 1.

Kuyper (A.), 1ste luitenant, ge

kwetst, III. 148 noot. 3. Sneuvelt

voor het kasteel Mariënburg, 164,

166 noot 3.

Kuyper, pijper, onderscheidt zich bij

Ocana, III. 258.

Kuypers (Hermanus Martinus), ka

pitein, krijgsgevangen bij Bergen,

III. 622.

Kuypers, kapitein op de citadel

van Gent, III. 500 noot 1.

Kwartier en (verdeeling in), van

het spaansche leger voor Haarlem,

I. 148. Van 't nederlandsche voor

den Bosch, 345. Kwartier -

h o u d e n , 225.

Kwartier meest er - G en er aal ,

I. 197 noot 3, 252, 259. II. 369

noot 1, 374, 382, 476.

Kwartiermeesters, I. 345.

Laadsch op pen, I. 393.

Laar (Huis te), dijk daarbij aange

legd door de Munsterschen, II. 117.

Laas man, majoor, bij den tiend.

veldtocht, III. 531.

Labédo y ère, fransch generaal,
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bij Quatre-Bras, III. 362. Bij Wa

terloo, 397.

Lab on té, luitenant, verdedigt den

post te Rousbrugge, III. 35. Sterft,

noot 2 ald.

La dd er, kapitein,

Naarden, II. 126.

Ladder, kolonel, gekwetst bij Steen

kerke, II. 200 noot 1.

Laegh (huis te), roofnest der Spam

jaarden, I. 330. Ingenomen, 332.

La er (Robertus Reynard toe), ka

pitein, sneuvelt bij Bergen, III.

(522.

La fel d (slag bij), 1747, II. 438.

Lala in (George van), graaf van

Rennenberg, wordt stadhouder van

Groningen, Friesland en Overijs

sel, I. 168. Neemt Kampen en

Deventer in, ald. Zijn afval, 185.

Vereenigt zich met Schenk, 190.

Belegert te vergeefs Steenwijk, 190.

Zijn dood, 192.

La 1 a in g (Antonie van), graaf van

Hoogstraten, I. 95. Bewaart Ant

werpen voor een bloedbad, 96.

Trekt een legerkorps samen tus

schen Maas en Rijn, 104. Sneu

velt, 123.

Lalli (de), fransch kolonel, III. B.

en V. 655.

La m arre, fransch kapitein, dient

in Spanje, III. 233 noot 2.

Lambert (Gulielmus), kapitein van

de mineurs en sappeurs, in Spanje,

III. 217. Versterkt Burgos, 261.

Vernielt de werken van Almeida,

262. Zie 265 moot 2.

Lam b ert, engelsch generaal-majoor

bij Waterloo, III. 377, 386, 631.

Lambrechts (Jan Baptist), luite

nant-kolonel, krijgsgevangen bij

Bergen, III. 622.

Lambrechts (J. B.), luitenant, ge

kwetst, III. 191 noot 1.

Lambrechts (Johannes Remis Pe

trus), luitenant, krijgsgevangen bij

Bergen, III. 619.

Lambrechts (Cornelis Theodorus),

sneuvelt voor

luitenant, sneuvelt in Rusland, III.

280 noot 1.

Lambregts (Karel), luitenant-ko

lonel, geeft Sluis aan de Fran

schen over, II. 435.

Lam oraal, graaf van Egmond, bij

St. Quentin en Grevelingen, I. 88.

Zijn lof door den Franschen ge

zant te Brussel, 90. Weigert het

bevel over de spaansche troepen,

92. Wil niet dat de nederlandsche

ruiterij naar Frankrijk gezonden

wordt, 93. Verlaat den prins v.

Oranje, 97. Wordt te Brussel ont

hoofd, 112.

Lanciers, zie: Lansiers.

Land (Harmen), vaandrig, sneuvelt

voor Grave, II. 162 noot 3.

Landau, belegerd en ingenomen

door de Bondgenooten, II. 267.

Lan de (de la), ingenieur, helpt Rijs

sel verdedigen, II. 314.

Land en (slag bij), zie: Neerwinden.

La n ding der Nederlanders op Fu

nen, II. 10. Op fransche eilanden,

134. Der Engelschen en Russen

in Holland in 1799, III. 110 en

ve. Patrouilles langs de kust, 115.

Vuur van de vijandelijke vloot, 115.

Landing der Engelschen in Zee

land, 196.

La n ding stroepen, onder de Ruy

ter naar de Oostzee gezonden, II.

10 en noot 1 ald. Zie verder:

Landing.

Landmacht, zie : Leger.

Land man, grenadier, redt bij Straal

sund een officier het leven, III.

191, 192 noot 1.

Land recies, door Eugenius inge

sloten en door Villars ontzet, II. 384

en ve., 390. Door de Bondgenooten

veroverd in 1794, III. 57 en ve.

Landsberg, ingenieur, neemt deel

aan 't beleg van Rijssel, II. 318

noot 3, 321. Gispt des Rocques,

367 noot 2. Is bij 't beleg van Be

thune, 368 noot 3, 369 en noot 1

ald. Wordt gekwetst voor Aire, 370
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noot 3. Zijn oordeel over het retram- | Latour (Baillet graaf de), oosten

chement van Denain, 389 noot 3.

Landtman (Jan), kapitein, sneu

velt in 1747, II. 447.

La m d we er, I. 14, 29.

Lang, plaatsmajoor, helpt Willem

stad verdedigen, III. 20 noot 1.

Lan ga kk er schans, gebouwd in

1628, I. 338. Door Rabenhaupt

ingenomen, II. 1 18.

Lang alle rie (markies de), bij den

overtocht over den Rijn, II. 49.

Lang en (D. A. van), officier op de ci

tadel van Antwerpen, III. 596 noot 2.

Lang en (Jeronimus van), luitenant

kolonel, onderscheidt zich bij Fried

land, III. 182 noot 1. *

Lang en e cker, pijper, onderscheidt

zich bij Ocana, III. 258.

Langèra ck, kapitein op de cita

tadel van Gent, III. 500 noot 1.

Langerak (baron van), zie: Boetse

laer.

Langerak (heer Jan van), de eerste

artillerie-generaal en ingenieur, I.

70.

Lange roc, kapitein, III. 663.

La n nes (Jean), fransch generaal,

helpt den slag bij Marengo win

nen, III. 161. Is als maarschalk

bij Ulm, 170. Bij Friedland, 180.

Lannoy, fransch brigadier, in den

slag bij Malplaquet, II. 349.

Lan no y . (graaf van), gouverneur

van Brussel bij 't beleg door de

Franschen, II. 423.

Lans en, I. 32 noot 2, 36, 38, 39

noot 4. Groeten met de L. 307

noot 4.

L an siers of La n c i e r s, I. 138,

274. III. 294 noot 2. Van de garde

2e regiment), III. 294-297, 297

noot 2. Te Brussel in 1830, 466.

Bij Bautersem in 1831, 565; bij

Leuven, 567.

Lasso, spaansch overste, gevangen ge

nomen door graaf Lodewijk, I. 136.

Lastrow, luitenant-kolonel, bij Se

nef gekwetst, II. 471.

rijksch generaal, neemt deel aan

den postenoorlog in Vlaanderen,

III. 36. Helpt Landrecies veroveren,

58. Strijdt aan de Sambre, 63.

Neemt deel aan den slag bij Fleu

rus, 69, 70. Helpt Kehl winnen,

101 noot 4.

La tour- Maubourg, (Marie Vic

tor de Fay, markies de), fransch

generaal, bij Friedland, III. 181.

Dient in Spanje, 241. Aanvoerder

van het vierde korps kavalerie van

het groote leger in Rusland, 269

en VG.

La u d on, oostenrijksch generaal,

strijdt bij Neumarkt, III. 103.

Laurens, ritmeester, bij Turnhout,

I. 236, 239.

Laurent (lunet St.), zie: Antwer

pen, citadel.

Laurent, luitenant, dient in Rus

land, III. 299.

Laurie, schotsch dragonder, ge

kwetst bij Waterloo, III. 399.

Laurillard dit Fallot (K. W.

A.), luitenant, dient in Spanje, III.

226.

La u wik, kapitein, helpt Wezel be

machtigen, I. 361.

La u wik, kapitein, drost van Bree

voort, helpt Wezel bemachtigen,

I. 361, 405.

L a v er dure, vaandrig, helpt Sluis

verdedigen, III. 76 noot 1.

Lavern é ('t regiment van), bij Se

nef, II. 474.

Lawreys, belgisch artillerie-offi

cier, te Leuven, III. 575 noot 1.

Lebeau (Jean Louis Joseph), advo

kaat, zijn aandeel in de belgische

revolutie, III. 442.

Le charlier, majoor in belgischen

dienst, strijdt bij Houthalen, III.

540. Bij Curinghen, 553. Bij Has

selt, 554.

Le chleitner (Jan), luitenant-kwar

tiermeester, sneuvelt, III. 148

noot 3.



Le 757 L ef

Lech 1 e it n er (C), luitenant, strijdt

bij Castricum III. 154 noot 1. On

derscheidt zich in Duitschland, 166

noot 3. Als luitenant-kolonel doo

delijk gekwetst bij Waterloo, 385,

627, 638.

Le c k e (heer van der) zie : Maurits

Lodewijk en Lodewijk; verder

II. 475.

Lee l er cq (J. A.), luitenant der ar

tillerie, strijdt bij Tongeren, III

559 noot 1.

Leco u r b e, fransch bevelhebber,

helpt Kehl verdedigen, III. 101.

L e d e (Jan van der), vlaamschge

zind, I. 54, 57. Verdrinkt, 62.

L e del, luitenant-kolonel, zijn moed

en beleid in 1830, III. 518 noot

2. Dient in Zeeuwsch-Vlaanderen,

53S.

Le d e r ach (P.), luitenant, gekwetst,

III. 132 noot 2.

L e e del, luitenant, krijgsgevangen

bij Bergen, III. 620.

Leeghwater (Jan Adriaansz.), stelt

watermolens voor 's Hertogenbosch,

I. 352.

Le en dorff (Ahasverus van), kolo

nel, gekwetst bij Senef, II, 474.

L e en h e er e n en L e en m a n n en,

I. 34, 39, 41, zie : Ridders.

L een rege er in g (Nederland onder

de), I. 16, 22, 25-44.

Leers (B.), sergeant, onderscheidt

zich bij Mesa de Ibor, III. 232

moot 1. Bij Ocana, 257.

Leersum (van), officier van gezond

heid in den tiend. veldtocht, III.

551 noot 1.

Leeuw, door generaal van Dedem

ingenomen, II. 280.

Leeuw (de), kapitein, I. 181.

Leeuwarden (Pieter van), kapi

tein, I. 219, 243 noot 2.

Leeuwen (van), burgerkapitein in

Nijmegen, II. 240.

Lee u w en, door de Franschen be

machtigd, II. 169.

Leeuw en wapens, I. 37.

Lefebvre, fransch ingenieur, ver

kent Bergen op Zoom, II. 44 1.

Lefebvre (François Josephe), fransch

maarschalk, hertog van Dantzig,

dient in Spanje, III. 218, 219 en ve.

Lefebvre, fransch generaal, neemt

deel aan den slag bij Fleurus,

III. 68.

Lefebvre - D e sn o & t t e s, fransch

generaal, bij Quatre-Bras, III. 343

noot 1, 348. Bij Waterloo, 382.

Leffing hen, met een vaste brug

over de Yperlee, van gewicht bij

den tocht door Vlaanderen in 1600,

I. 256, 260, 262 noot 2.

Legal, fransch luitenant-generaal

bij Malplaquet, II. 353.

Leger. Inrichting in 1398, I. 21

noot. 1. In de Middeleeuwen, 27

en v°, 30 noot 3, 31, 32, 40.

Groot L. van graaf Willem III,

63. Van graaf Willem IV, 79.

Inrichting met de schutterijen en

staande krijgsmacht, 78, 83. On

der Karel den Stoute en Karel V,

84 noot 2. L. van Karel den Stoute,

83. L. van Spanje, 86, 98. Eerste

vorming van een staand neder

landsch leger uit ingezetenen in

1578, 181. Nederlandsche solda

tenstand, ald. Sterkte van het le

ger in 1579, 182. Slechte toestand

van de soldaten gedurende de Re

publiek, 183. Collegie van Edelen

tot regeling van 't krijgswezen, ald.

Gebrek aan geld, ald. Opperbevel

hebbers en Veldmaarschalken, 184,

185. Hoe vóór Maurits, 195, 198

moot 5, 200. Hoe onder hem, 196.

Krijgstucht en reglementen, ald.

Geldelijk beheer, ald. Handgrepen

en exercitie, 198. Beheer, samen

stelling, inrichting, monstering, be

taling en verpleging onder Maurits,

201, noot. 1. Snelle marschen, 215.

Krijgstucht door Maurits gehand

haafd, 212 noot 2, 214 noot 1,

228, 242. Sterkte van het leger

in 1591, 213. In 1592, 216. Sa -
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menstelling, 219 noot 1. Namen

der regimenten, 226. Sterkte in

1593, 228. In 1594, 231. Bij

Turnhout, 236. Samenstelling in

1597, 243. Manoeuver-oorlog in

Gelderland in 1598, 244. Sterkte

der legers in 1599, ald. Verorde

ningen op schanswerken, bruggen,

artillerie en trein in 1599, 245.

Leger voor den veldtocht in Vlaan

deren in 1600, 249, 251. Verdee

ling van het leger in avant-garde,

bataille en arrière-garde, 262 noot

1. De wagentrein of carroye, 267.

Sterkte van het spaansche leger

bij Nieuwpoort, 274. Sterkte van

het leger van Maurits in 1602,

307. In 1604, 312. In 1605, 317.

Sterkte van het leger van Frede

rik Hendrik in 1627, 335. In 1629,

344 en noot 1 ald. Van 't spaan

sche leger in 1629, 350. Van het

nederlandsche, 356, 369, 407. Van

het keizerlijke, 357, 359 noot 2.

Van het nederlandsche in 1632,

371, noot 2 ald. Van het spaansche

en duitsche, 372, 373. Godsdienst

oefeningen in het Staatsche leger,

373 moot. 2. Sterkte van het leger

van Frederik Hendrik in 1635,

375. Spaansch expeditieleger in

1585, 388 en ve. Staande legers

worden grooter, II. 1, 2. Het le

ger der Republiek in verval, 3, 9,-

26. Sterkte van dat leger bij den

Munsterschen vrede, 5. In 1650

en 1658, 6 noot 2. In 1665, 15,

17. Sterkte van het leger van den

bisschop van Munster, 16, 18. Hoe

het opperbevel over 't leger der

Staten werd gevoerd, 17, 27, 37,

38, 39. Sterkte van het fransche

leger in 1667, 34. Het nederland

sche leger versterkt in 1670, 37.

Patenten of marschbevelen, 39.

Sterkte van het fransche leger in

1672, 40. Leger tot verdediging

van den IJssel, 44. Slechte toe

stand van het leger in 1672, 64.

Gebrek aan ingenieurs, ald. Leger

door Willem III gevormd, 86 en

87. Generaals, 92 noot 5. Sterkte

van het leger van Willem III in

November 1672, 98. Handhaving

van krijgstucht door Willem III,

108 noot 3. Sterkte van het Staat

sche leger in 1674, 133 noot 3.

Slagorde bij eene landing, 134 noot

2. Leger van Willem III in 1674,

136 en noot 2 ald. Kamp van

Condé bij Senef, 138. Opmarsch

van het leger van Willem III al

daar, 138. Stelling, 141 noot 2,

142. Stelling na den slag, 148.

Legertrein, bij Senef door de Fran

schen bemachtigd, 149 en noot 1

ald. Slechte regeling van 't opper

bevel in 't leger der Bondgenooten

in 1674, 155. Lijst van het ne

derlandsche leger in 1674, Bijla

gen 469 en ve. Slechte toestand

van dat leger in 1675 en volgende

jaren, 165. Formatie in 1689, 188.

In 1690, 196. In 1693, 202. Tal

rijk fransch leger in 1693, 202.

Verschansing bij Neerwinden, 203,

204 noot 1. Sterkte der fransche

legers in 1692, 209 noot 3. Ob

servatie-leger tot dekking van een

beleg, 209 noot 4. Sterkte van

het fransche L. tot ontzet van Na

men, 226. Krijgskunst van het ne

derlandsche L. in de 18e eeuw,

235. Zorg voor het L. te dragen

door den Raad van State, 236.

Officieren bij het nederlandsche L.

ontbreken, ald. en noot 2. Sterkte

van dat L. gedurende den Succcs

sie-oorlog, 237. Van de fransche

legers, ald. Van de legers der

Bondgenooten, 237, 238, 242. Van

het nederlandsche leger in 1703,

246. Bagage bij het L., 254. Ver

lof door de Staten-Generaal - aan

den opperbevelhebber om marschen

te doen zonder krijgsraad, 279.

Sterkte en slagorde der legers in

den slag bij Ramelies (1706), 284,
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285. Legertros van de Franschen

aldaar, 285, 289, 290. Eendracht

tusschen de Bondgenooten aldaar,

288, 290. Sterkte van de legers

in 1708, 304, 319 en noot 1 ald.

In 1709, 334, 335. Snelle marsch

van 't nederlandsche leger, 338.

Stelling en sterkte van het fram

sche L. bij Malplaquet, 341, 342,

481. Van de Bondgenooten, 342,

343, 344 480, 481. Bidstond vóór

den slag, 344. Snelle, merkwaar

dige marsch van 't leger van Marl

borough in 1711, 373 en noot 2

ald. Leger van de Republiek ver

valt na den Utrechtschen vrede

in 1713, 378, 397. Is zeer tal

rijk in 1712, 380. Sterkte van 't

leger der Bondgenooten, ald. Marsch

van het fransche L. onder Villars

naar Denain, 385 en ve. L. der

Republiek van 1701– 1713, 393

en noot 1 aldaar. Vele vreemde

troepen in dienst, 394. Kosten van

het leger, 396. Sterkte van het

L. der Republiek in 1717, 397.

In 1727, 399. In 1736, ald. In

1740, 400. In 1741, 401. Onge

lukkige toestand van dat leger,

404, 405, 406. Vergelijking met

1672, 405 noot 2. Sterkte van

het L. der Bondgenooten (pragma

tieke leger) in 1744, 406, 408

noot 1. Van het nederlandsche,

410 en noot 2 ald. Van het fran

sche in 1745, 410. Van het prag

matieke in 1745, 410. Het fransche

bij Fontenoi, 411. De Bondgenoo

ten aldaar, 412. Sterkte van de

legers van Lodewijk XV in 1746,

427. Van die der Bondgenooten,

429. Bij Rocoux, 431. Sterkte van

de legers in 1747, 435. In 1748,

465. Sterkte der fransche legers

tot verovering van de Republiek

in 1793, III. 8. Van het leger der

Bondgenooten, 30. Formatie van

het nederlandsche leger in April

1793, 32, 33 noot 2. Oefening van

het L. in den postenoorlog, 34,

39, 56. Samenstelling van het

fransche L. in 1793, 42, 54, 55.

Taak van de nederlandsche troe

pen in 1793 in Vlaanderen, 36,

48. Fransche legers in 1794, 56

noot 2, 60 noot 1, 62, 203. Die

der Bondgenooten, 57. Sterkte van

de legers in den slag van Fleurus

in 1794, 68. Veldwerken, slagorde

en wijze van aanval, ald. Treurige

toestand van het nederl. leger, 76,

86, 92. Aftocht van troepen over

de Waal bij Nijmegen, 89. Sterkte

van de legers in Duitschland in

1796, 99, 100. Toestand en sterkte

van het nederlandsche L. in 1799,

108, 109. Ongunstig oordeel van

Daendels over het Bataafsche L.

in 1799, 124 noot 2. Sterkte der

legers in Noordholland, 135, 146,

147. Inrichting van 't nederland

sche, 618 en ve. Bataafsche leger

afdeeling in Duitschland in 1800,

161, 166 noot 2. In 1805, 168

en noot 1 ald.; in 1806, 174.

Snelle marsch van het leger van

Marmont van Zeist naar den Do

nau, 168. Pogingen van koning

Lodewijk om het hollandsche leger

te reorganiseeren, 173, 174. Dat

leger geheel afhankelijk van den

staf van 't fransche, 1.75 en noot

1 ald. Hoe verspreid in 1809, 196.

Hoe samengesteld in Zeeland en

bij Antwerpen, 203 en noot 1

ald. De hollandsche brigade in

Spanje, 212, 216, 217, 219, 220,

222, 225, 227, 230, 231, 243

noot 1, 245, 249, 253, 258, 259.

Het nederlandsche leger smelt in

een met de fransche legers, 261.

Het » groote leger” in Rusland

(1812), 268, 275, 277, 279, 281,

283, 296, 304, 309; Nederlanders

daarbij, 269, 275, 286 en ve, 311.

Verplaatsing van officieren, 279,

280. Achterblijvers, 293; straf daar

voor opgelegd, ald, Fransch leger
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in 1813, 312; Nederlanders daarbij,

313. Herstel van het nederlandsche

leger in 1814, nadeelige invloed van

de Orangistisch- en Napoleontisch

gezinde officieren, 325, 326. Huur

van vreemde troepen, 327, 332.

Slechte organisatie, 327, 332.

Legers van Napoleon en van de

Bondgenooten in 1815, 330, 331,

343. De nederlandsche troepen,

332, 333. Het engelsch-nederland

sche leger, 333, 624 en ve. Het

legerkorps van Ney bij Quatre

Bras, 360 noot 3. De legers bij

Waterloo, 368, 370, 372, 375.

Hunne verliezen, 400. Nederlandsch

leger in Frankrijk verliest in krijgs

tucht, 401, 402 noot 1. Neder

landsche vrijwilligers, 402. Neder

landsch leger na 1815, 411 en

ve. Militaire academie, 413. Zwit

sers afgedankt, 414. Grenadiers

en jagers, ald. Dienstreglementen

in Nederland in 1830 omtrent op

roer, 430, 431. Belgen in het ne

derlandsche leger, 432, 434, 435

noot 2, 444, 446, 447, 451, 483

485, 488, 491, noot 2 ald., 494 en

ve. Dienstschrijverij, 435. Leger

naar België in 1830 gezonden,

436, 437, 443. Sterkte daarvan,

436 noot 2, 459, Rukt naar en in

Brussel, 457 en ve., 470, 472. Ont

binding van het nederlandsche le

ger, 474, 475, 483-486, 488, 505,

506, 518. Ontwikkeling van een bel

gisch leger, 435, 495, 497, 504.

Split ng van het nederlandsche

leger, afscheiding tusschen Noord

en Zuidnederlanders, 504, 505, 507.

Nederlandsch L. trekt België uit,

509. Volkswapening in Nederland,

516, 517. Het nederlandsche leger

hersteld, 521, 522. Sterkte en sa

menstelling in 1831, 522, 527,

528 en ve. Het belgisch leger,

524-526, 555, 559, 560, 561

noot 2, 575 noot 1, 575, 576 noot

1. Het fransche L. in België in

1831, 577 noot 1. Gewilligheid

van de nederlandsche soldaten op

de citadel van Antwerpen, 585.

Hun demoraliseerende toestand, 586

en ve., 588, 591, 604. Hun goede

geest, 593, 596, 597, 605. Hun

sterkte, 597 noot 1. Gunstige toe

stand van het nederlandsche leger

in 1832, 591. Sterkte van het

fransche voor de citadel van Ant

werpen, 592. Zie: Artillerie, Dra

gonders, Garde, Geschut, Grena

diers, Huzaren, Jagers, Ruiterij,

Voetvolk.

Leg er hutten en tenten, I. 68.

Leicester (Robert Dudley graaf

van), zijn bestuur, I. 200.

Leichner (J. H.), luitenant-kolo

nel, in 1830 te Luik, III. 439

noot 2. -

Leiden, belegerd in 1420, I. 67

nooten 1 en 5. In 1574, 132, 133,

165. Ontzet, 165, 166, 397. Vol

harding der burgers, 165. Hun

noodmunten, ald. noot 2. Hooge

school, 173. Jan van Renesse woont

het beleg bij, 183. Aantal schan

sen door de Spanjaarden aange

legd, III. B. en W. 644.

Leining en Isenburg (Emich

Ludwig graaf von), kolonel in ne

derlandschen dienst, kant zich te

gen de overgave van Namen, II.

430. Zijn regiment in Namen, 431

noot 1. III. B. en W. 653.

Leining en (graaf van), majoor,

sneuvelt in Vlaanderen, III. 53.

Lek, oorsprong van die rivier, I.

9 noot 3.

Lely, luitenant-generaal bij de ver

dediging van Bergen op Zoom, II.

460, 461, 462.

Lem k er (Douwe Edsar), majoor-in

genieur, helpt Sluis verdedigen,

III. 76 noot 1.

Lemmink, luitenant, krijgsgevan

gen bij Bergen, III. 620.

L en donck (Ysebrand de), luitenant

kolonel, hem wordt de citadel van
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Gent overgegeven, III.

noot 1 ald.

L en ne (de), luitenant-kolonel der

huzaren in den tiendaagschen veld

tocht, III. 532, 550, 55 1.

L en o ir, fransch kolonel, in Rusland,

III. 292.

Lens (graaf de), kolonel, ontruimt

Lier in 1830, III. 505, 506. Strijdt

bij Lier tegen de Belgen, 507.

Zie 640 noot 1.

Leon, guerrilla-hoofd in Spanje, sneu

velt, III. 261.

Leopold, prins van Saksen-Coburg

en Gotha, wordt souverein der bel

gische gewesten, III. 520, 589.

Doet zijne intrede te Brussel als ko

ning der Belgen, 521. Roept de Bel

gen ten strijde, 526, 545. Trekt van

Antwerpen naar Mechelen, 536,

543, 545. Roept fransche hulp

in, 544, 546. Komt te Aerschot,

547, 556. Aanvaardt te Wester

meerbeek het bevel over het leger

van Ticken, 559. Wil zonder fran

sche hulp strijden, ald. Verneemt

den aftocht van Daine, trekt naar

Leuven en roept de hulp van maar

schalk Gérard in, 560. Hoe hij

den weg naar Mechelen open vindt,

568, 572. Geeft 't bevel over aan

Ticken, 569 noot 2, 575. Verlaat

Leuven, 570 noot 1, 571, 575,

576. Neemt de 24 artikelen aan,

589.

Leopold I, keizer van Duitschland

sluit een verbond met de Republiek

tegen Frankrijk, II. 129. Sluit vrede

met Lodewijk XIV, 175. Maakt

aanspraak op de spaansche suc

cessie, 231. Verklaart den oorlog

aan Frankrijk, 233.

Lery, fransch generaal, dient in

Spanje, III 261.

Les cailles, belgisch brigade-kom

mandant te Leuven in 1831, III.

575. -

Lesueur (Pieter Ludovicus), luite

nant, onderscheidt zich bij Ciudad

III. N. H. T. L.

500 en Real, III. 236. Dient in Rusland,

294 noot 3.

Letter b ert, schans bij Delfzijl, door

Maurits genomen, I. 212 noot 2.

Leur (Nikolaas van de), bevelhebber

der artillerie in Ostende, sneuvelt,

I. 295.

Leusd en (R.), bij 't beleg te Brus

sel, II. 425 noot 1.

Leut n er (Gregorius Frederik), lui

tenant, dient in Rusland, III. 294

noot 3.

Le u v en, in 1830 in opstand, III.

441, 474, 490. Koning Leopold

trekt er met zijn leger heen, 560.

De prins van Oranje besluit dat

leger daar in te sluiten, 561. De

weg naar Mechelen blijft open, 568,

572, 575. De stad door de Bel

gen ontruimd, 571, 574, 575, noot

3 ald. Bezet door den prins van

Oranje, 576.

Leuven (Hendrik van), soldaat op

de citadel van Antwerpen, III. 585

noot 1.

Le u v en in g (Alexander van), kapi

tein, krijgsgevangen bij Bergen, III.

623.

L e val, fransch generaal, dient in

Spanje, III. 219 en ve. Neemt

deel aan den slag bij Talavera, 246.

Aan dien bij Almonacid 250 en

ve. Aan dien bij Ocana 255 noot

1, 256. Gekwetst, 258. Zie ver

der 324.

» Leve de Konin g!” III. 481, 502.

Levin (Charles de), heer van Fa

mars, artilleriemeester in het be

leg van Steenwijk, I. 217. Sneu

velt, 221.

Levin (Filips de), I. 221 noot 1.

Levin (Willem de), heer van Fa

mars, kolonel, I. 221 noot 1. Krijgt

de schuld van den mislukten aan

slag op Hulst, 332. Woont het

beleg van Grol bij, 335.

Le we tot Middelstum (jonkhr. Eve

rard), verdedigt bruggen in de na

bijheid van Groningen, II. 77noot 2.

54
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Leyden (het regiment van) in 1746 |

in Namen, II. 431 noot 1.

Liauk am a (Sikko), I. 24.

Libo, luitenant, in het belegerde

Mons, II. 197 moot 1.

Libry, dagbladschrijver te Brussel

in 1830, III. 419.

Licht en berg (Philip Julius van),

luitenant-kolonel, gekwetst bij Se

nef, II. 473.

Lichtkogels, II. 294.

Liebergen (J. A. van), luitenant,

gekwetst, III. 122 noot 6.

Liebergen (J. W. van), kapitein,

helpt het fort Merida verdedigen,

III. 239 noot 1. Sterft aan zijn

wonden, 241 noot 1.

Lied, op het innemen van Zutfen

en Deventer in 1591. I. 210 noot

3, 211 noot 1. Op het innemen

van Geertruidenberg, 230 noot 1.

Liefkenshoek (fort), door de Fran

schen ingenomen, II. 436. Verde

digd in 1832, III. 596 en noot 1

ald. Niet overgegeven aan de Fran

schen, 614.

Li égard (J. B.), fransch-huzaren

kolonel, strijdt in Duitschland, III.

313.

Lier, valt in handen der Belgen,

III. 505, 640 en noot 1 ald. Door

den hertog van Saksen-Weimar in

gesloten, 506.

Lie we rens (G. H.), luitenant der

huzaren, komt in 1814 uit Frank

rijk terug, III. 321 noot 1.

Ligne (prins de), bevelhebber van

een leger in de spaansche Neder

landen in 1667, II. 34.

Ligne (Eugène Lamoral prins de),

lid der commissie van openbare

veiligheid in Brussel, III. 455

noot 1.

Ligny (slag bij), 1815, III. 344,

347, 362, 365.

Lillo, fort, door de Franschen in

genomen, II. 465. Niet aan hen

overgeleverd, III. 614.

Limburg, genomen door Parma,

I. 181. Door de Franschen, II.

165. Door Marlborough hernomen,

263.

Limburg Stirum (graven van),

zie: Stir u m.

Limerick, door Godard van Rheede

Ginckel ingenomen, II. 186.

L in ange, zie: Leiningen.

Lin celles (gevecht bij), 1793, III.

44, 45.

Linda u, kolonel, sneuvelt voor

Grave, II. 162 noot 2.

Lin de boom, overste, helpt Grave

winnen, II. 162 noot 2. Wordt

generaal-majoor en is bij 't beleg

van Namen, 217, 220.

Lin d e n (Arnoldus Johannes), lui

tenant, dient in Rusland, III. 292

noot 2.

Lin d e n (Barend Jan baron van),

kolonel, bij Malplaquet, II. 484.

L in d e n (Charles van), graaf van

Aspremont, adjudant bij Malpla

quet, II. 484.

Linden (Godard Filip baron van),

kolonel-titulair bij Malplaquet, II.

484.

Linden (van der), sergeant-majoor,

sneuvelt, III. 179.

Lin d e n (J. van der), neemt deel

aan den belgischen opstand, III.

473 noot 1.

Linden, (W. H. M. van der), offi

cier der artillerie, helpt Grave ver

dedigen, III. 93 noot 1.

Lin de naar, ritmeester, helpt We

zel bemachtigen, I. 361.

Lindt man (Karel Hendrik), gene

raal-majoor, in 1746 in Mons, II.

428 noot 2.

Lin en (van), korporaal, onderscheidt

zich bij Ocana, III. 258.

Lingen, versterkt, I. 187 noot 1.

Door Maurits genomen, 242. Door

Spinola, 316. Roofnest van de Span

jaarden, 330.

Linie (infanterie van),

noot 3, 351.

Liniën, zie: Versterkingen.

III. 349
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Linië n van contravallatie en cir

cumvallatie, I. 128. Zie verder

op: Circumvallatie.

Linschoten, zijne zeetochten, I.

235.

L in te lo (B. F.), luitenant, bij 't

hernemen van Bath, III. 208 noot

1. Van Ellewoutsdijk, 209. Van

Walcheren, 210.

Lintelo (Willem Tijmen baron

van), luitenant-kolonel, in Door

nik bij het beleg, II. 418.

Lippe (La), luitenant-generaal, in

1746 bij Rocoux gekwetst, II. 433.

Zijn bataljons aldaar, 432.

Lippers hey (Hans), uitvinder van

verrekijkers, I. 197 noot 1.

Lipsius, geeft Tacitus Annalen

uit, I. 173. Zijn werk over de

Militia Romana, 196 noot 3 Zijn

oordeel over Maurits' krijgskunde,

198 noot 3.

Liq u es (baron de), woont het be

leg van Haarlem bij, I 156 noot 1.

List (Frederik Carel), dient als luite

mant in Rusland en wordt kapitein,

III. 311 noot 2. Kolonel der rijdende

artillerie, 412, 436 noot 2. Te

Brussel bij 't oproer, 470. Neemt

deel aan den tiendaagschen veld

tocht, 533, 565.

Lit th a u ers (Strijd tegen de on

geloovige), I. 43.

Live rij en, I, 39, 75, 76.

Livingston (Alexander Jacobus),

kapitein, zijne kloekmoedigheid bij

't Niedorper-verlaat, III 156.

Lob a u (graaf van), zie: Mouton.

Lobberegt, officier, dient in Rus

land, III. 31 1 noot 2.

Löbel (de), belgisch kolonel der

kurassiers, III. 560 noot 1.

Lobith (Huis te), zie: Tolhuis.

Lobregt (Ulbo Mattheus Aug. van),

majoor, krijgsgevangen bij Bergen,

III. 619.

Lobry, luitenant-ingenieur, versterkt

Noordholland, III. 123 noot 2.

Lochem, door de Munsterschen

bemachtigd, II. 16. Hernomen,

22, 25 noot 3. Weder door de

Munsterschen bezet, 59.

Lo de wijk van Nassau, wapent

zich, I. 94. Zijn lof, 102, 140.

Zoekt steun in Frankrijk en Duitsch

land, 103. Zijn officieren dragen

de roode sjerp des konings, 104.

Spreuken op zijn vaandels, 106.

Bemachtigt het huis te Wedde en

Appingadam, ald. Slaat de Spanjaar

den bij Heiligerlee, 108-110. Bele

gert Groningen, 111. Trekt voor

Alva terug, 113.Wordt met denrijks

ban bedreigd, 114. Wacht oorlog

schepen uit Engeland, ald. Wordt

bij Jemmingen verslagen, 114 en

ve. Trekt naar het klooster Romers

dorf, 119. Neemt Aremberg in, 120.

Stijdt in Frankrijk onder de Co

ligny bij Montcontour, 124. Sluit

een overeenkomst met Frankrijk,

126. Neemt Mons bij verrassing,

126. Geeft die stad bij verdrag

aan Alva over, 129 Zijn brief aan

Philips van der Aa, 131. Werft

nieuwe troepen en slaat zich tus

schen Aken en Maastricht neder,

132. Zijn plan om Maastricht te

verrassen mislukt, 1 33 Evenzoo

dat tegen Roermond, 134. Zijne

brieven aan prins Willem, 133,

135. Strijdt op de Mookerheide,

137– 139, 165. Sneuvelt, 140

Lo de wijk van Nassau, heer

van der Leck, Beverweerd en Odijk,

zoon van prins Maurits, II. 475.

Lo d e wijk G u n t h er van Nas

sa u (graaf), gekwetst in een rui

tergevecht aan de Lippe, I. 234

noot. 1. Strijdt bij Kadix, 252.

Neemt als luitenant-generaal der

ruiterij deel aan den tocht in Vlaan

deren in 1600, ald., 261. Trekt

over de haven van Nieuwpoort,

267. Schaart zijn ruiterij in slag

orde, ald. Begint den strijd, 268.

Sluit zich bij Were aan, 269. Tracht

de spaansche ruiterij tot een charge
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te lokken, 271. Stelt zijn ruiterij

op achter de duinen, 276; char

geert de spaansche ruiterij, ald. Door

Cloet ontzet, 277. Zijn tweede en

derde charge, 279, 280, 282. Be

waker van den Admirant, 282. Be

machtigt den strijdhengst van den

Aartshertog, 285. Doet een stroop

tocht tot voor Luxemburg, 311.

Is bevelhebber der ruiterij bij den

tocht naar Vlaanderen in 1604, 312.

Lo de wijk (prins), markgraaf van

Baden, aanvoerder van een duitsch

leger, vereenigt zich te Ulm met

Marlborough, II. 265. Komt in

1705 niet opdagen, 272.

Lo de wijk, broeder van keizer Na

poleon I, wordt koning van Hol

land, III. 173, 183. Aanvaardt het

bevel over 't Noorderleger, 175.

Legt dat bevel neder, ald. Neemt

maatregelen tegen de landing der

Engelschen in Zeeland, 196, 202.

Moet het opperbevel op last van

den keizer overgeven, 204. Beloont

de hollandsche troepen in Spanje,

253. Benoemt Daendels tot gou

verneur-generaal in Oostindië, 273.

Lodewijk XIV, koning van Frank

rijk, zijne ondernemingen en plan

nen, II. 2, 6, 28 en ve. , 175, 176,

178, 187, 230, 231. Ondersteunt

de Republiek tegen Munster, 20.

Verklaart oorlog aan Spanje en

valt in de spaansche Nederlanden,

34, 35. Sluit vrede met Spanje,

35. Verklaart oorlog aan de Sta

ten, 40. Zijn oorlogsplan en leger,

ald. Trekt over den Rijn, bij We

zel, 44; bij Lobith, 46, 50; door

Gelderland naar Utrecht, 58. Houdt

verblijf te Zeist, 74. Trekt naar

Noordbrabant, ald. Zijn vruchte

looze aanslag op den Bosch, 75.

Stelt vredesvoorwaarden te Utrecht,

84. Keert naar Frankrijk, 75, 87.

Zijn oordeel over den tocht van

Willem III naar Charleroi, 97 noot

2, 100. Rukt in Vlaanderen, 121.

Woont de inneming van Maastricht

bij, 122. Doet al de ingenomen

nederlandsche steden bezetten, 127.

Verliest zijn bondgenooten, 132.

Voert bevel over het leger in

Franche-Comté, 133. Tracht Wil

lem III te bewegen de spaansche

Nederlanden los te laten, 153, 164.

Zijn gelukkige veldtochten in 1677

en 1678, 169. Neemt Gent en

Yperen, ald. Sluit vrede met de

Republiek, 171. Ook met Spanje,

Duitschland en Lotharingen, 175.

Bezet vestingen in Luxemburg en

ook Straatsburg, 176. Neemt Kort

rijk, Dixmuiden en Luxemburg,

177. Sluit met Duitschland en

Spanje wapenstilstand, 177. Ver

klaart het prinsdom Oranje ver

beurd, 179. Herroept het edict van

Nantes, ald. Verklaart oorlog aan

Duitschland, Spanje, den Paus en

de Republiek, 187, 188. Belegert

Namen, 197, 209, 214 noot 1. Is

aan het hoofd van een talrijk leger

in de Nederlanden, 202, 209. Keert

naar Frankrijk terug, 202, 215.

Neigt tot vrede, 228. Erkent Wil

lem III als koning van Groot-Brit

tanie, ald. Zijn plannen op Spanje,

ald. , 229 en ve. Sluit het verdee

lings-tractaat, 230. Verheft zijn

kleinzoon op den spaanschen troon,

232. Geraakt in oorlog, ald. Zijn

glorie taant, 267, 283, 320. Hij

erkent dit, 297. Besluit weer aan

te vallen, 303. Zendt Chamillard

naar 't leger, 319. Beveelt de win

terkwartieren te betrekken, 332.

Vraagt om vrede, 333. Zijn groot

heid in tegenspoed, ald. Weigert

de vredesvoorwaarden der Bondge

nooten, 362, 363. Sluit geheimen

vrede met Engeland, 380, 381.

Gelast Villars Landrecies te dekken,

381, 384. Verontrust door Grove

stins strooptocht, 391. Bemoedigd

door de overwinning bij Denain, 392.

Sluit den utrechtschen vrede, 393.
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Lodewijk XV, koning van Frank

rijk, verbindt zich tegen Maria The

resia, II. 400, 402. Verklaart oor

log aan Engeland en valt in de oos

tenrijksche Nederlanden, 403, 404.

Bemachtigt Menen, 406; Yperen,

407. Trekt op tegen prins Karel

van Lotharingen, 408. Laat Door

nik belegeren, 418. Verovert Vlaan

deren, 421. Zijn plan met Brussel,

422 noot 1. Verovert de oosten

rijksche Nederlanden, 427. Zijn te

genspoed in Italie, 434. Geeft be

vel om het grondgebied der Repu

bliek aan te tasten, 435. Komt bij

zijn leger te Tongeren, 438. Besluit

tot de belegering van Maastricht,

466.

Lodewijk XVIII, koning van Frank

rijk, III. 325, 329. Verlaat Parijs,

329. Keert terug, 403.

Lo de wijk Philips van Orleans,

hertog van Chartres (generaal Ega

lité), later koning van Frankrijk,

strijdt bij Jemmapes, III. 27. Du

mouriez plannen omtrent hem, ald.

en noot 1, 29 noot 1. Heeft een

samenkomst met Dumouriez en

Mack, 28. Wordt koning, 414, 416,

417. Zijn houding tegenover Bel

gie, 443 noot 1, 543, 544. Sluit

een schikking met den koning der

Nederlanden omtrent den terugtocht

van 't nederlandsche leger uit Bel

gie, 576.

Lo dron (Albericus de), vereenigt

zich met het leger van Alva, I. 100.

Lo en er sloot (kasteel), door de

Franschen veroverd, II. 88.

Loevestein, door Herman de Rui

ter verrast, I. 125, III. B. en W.

644. Aan de Franschen overgege

ven, III. 95.

Löffler (Johan Hendrik), luitenant,

dient in Rusland, III. 292 noot 2.

Loge man (C.), officier op de cita

del van Antwerpen, III. 596 noot

2, 597.

Logementen, bij belegeringen, II.

163 noot 3. Bij een bestorming,

320, 322, 324.

Logi es geld, I. 182.

Lokeren (Philips Adolf baron van),

artillerie-generaal, voor Grol, I.

336. Sterft, II. 45 noot 2. Zijn

zoon, zie: Hornes (de).

Lond en sche Conferentie, III,

519 en ve.

Londonderry, door Jacob II be

legerd, II. 180.

Lon do no (Sancho de), spaansch

veldoverste, I. 99. Strijdt bij Dael

hem, 105.

Longhien ne, luitenant, sneuvelt bij

Luik, III. 482 moot 1.

Longue val (graaf Bucquoy Charles

Bonaventure de), woont den slag

van Nieuwpoort in spaanschen

dienst bij, I. 275.

Longueville (Charles-Paris d'Or

leans, hertog de), sneuvelt bij den

overtocht over den Rijn, II. 50, 53.

Lont, gebruik daarvan, I. 116.

Spreekwijzen daaraan ontleend. ald.

noot 1. Voor haakbussen, 392.

Loo cker en (regiment van), voor

Geertruidenberg, I. 226. Zie: Lo

keren.

Lood voor kogels, I. 66, 67 noot

6, 392.

Loon (van), ingenieur, gekwetst

voor Menen, II. 295 noot 1.

Loon (Antony van), raad in het

hof van Utrecht, I. 304 noot 1.

Loon (Gijsbert van), eerste raad van

prins Maurits, I. 304 noot 1.

Loon (Johan van), kolonel, gouver

neur van Ostende, sneuvelt, I. 304,

III. B. en W. 644.

Loon (Pieter Jakobus van), kapitein,

onderscheidt zich bij 't beleg van

Kolberg, III. 179.

Lo op graven, I. 148, 151, 162, 217,

232 noot 1, 290. Wapenplaatsen

in L, 305 noot 2. Door het water

aangelegd, 364. Dicht bij de le

gerplaats, 374 noot 1. Diepe L.,

II. 79 noot 3. Onbespied gemaakt,
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238, 294, 317. Verbeterde loop

gravendienst, 335. Geënfileerde L.,

367 noot 1. Dicht bij de contres

carpe, 371 noot 1. Loopgraaf

katten, II. 417, 446.

Loo sbergen, onder-luitenant, helpt

Willemstad verdedigen, III. 20

noot 1.

Lorges (graaf de), met eene afdee

ling Franschen in de Betuwe, II.

55. Gekwetst, 56.

Lorm e (de), fransch mineur-officier,

bij 't beleg van Bergen-op-Zoom,

II. 450.

Losa no (Francisco), bevelhebber van

Wezel, krijgsgevangen, I. 362, 363

noot 1 en 2, 402, 404.

Lose caet, kapitein, zijn dapper

heid voor Koevorden, II. 112.

Lotelingen, III. 413, 414,434,435.

Lotharing en (hertog van), Karel

V, neemt deel aan den oorlog te

gen Frankrijk, II. 129. Sluit vrede

met Lodewijk XIV, 175. Bevel

hebber van een leger der Bond

genooten tegen de Franschen, 188.

Lotichius (Philip Lodewijk Frede

rik), luitenant, gekwetst bij Ber

gen, III. 618.

Lottum (graaf von), generaal, be

velhebber der Pruisen, helpt Venlo

winnen, II. 243. Neemt deel aan

het gevecht bij Wijnendaal, 326.

Helpt Doornik winnen, 335. Zijn

aandeel in den slag bij Malplaquet,

342, 345.

Lou vignies (markies de), aanvoer

der der ruiterij, door den land

voogd der spaansche Nederlanden

tot hulp der Republiek gezonden,

doet een aanval op Vreeswijk, II.

92. Gewond voor Charleroi, 99

noot 1.

Lou v o is, minister van oorlog onder

Lodewijk XIV, II. 57 noot 2, 68

noot 2, 74 noot 2, 96 noot 1, 97

noot 1, 100 noot 1 en 2, 101 noot

2 en 3, 103 noot 4, 106 noot 1,

127,169, 196.

Lowell, luitenant-kolonel, strijdt bij

Nieuwpoort, I. 280.

Löw en dal (Ulrich Friedr. Wolde

mar, graaf von), woont den slag

bij Fontenoi bij, II. 415. Neemt

Ostende, 421; Huy, 429. Bemach

tigt Staats-Vlaanderen, 435, 436.

Dekt Antwerpen, 437. Belegert en

neemt Bergen-op-Zoom, 440, 447,

463, 464 noot 1. Wordt maar

schalk, 464. Helpt Maastricht in

nemen, 466.

Luberti, sergeant, op de citadel

van Antwerpen, III. 610.

Luchtbal, voor verkenning gebruikt,

III. 69 en noot 1 ald.

Luck (Georg Willem), luitenant-ko

lonel, sneuvelt bij de landing der

Engelschen in Noordholland, III.

116, 117.

Lu de rus (Willem), luitenant, sneu

velt bij Houthalen, III. 542.

Luid e, fransch-majoor, bij Zwam

merdam, II. 105.

Luik, ingenomen door Coehoorn, II.

243. Opstand aldaar in 1830, III.

438 en ve., 444 en ve., 453, 476

en ve., 483.

Luik el, kapitein, krijgsgevangen in

Zeeland, III. 200.

Lu ik er w al en, leggen mijnen aan

voor Haarlem, I. 150. Graven voor

Oudewater, 167; voor Maastricht,

169. Trekken naar Brussel in 1830,

III. 441, 442, 444, 458, 460, 471,

475. Zie ook: Walen.

Luiringa (Ivo Sybrandus), kapitein,

helpt 's Hertogenbosch verdedigen,

III. 81 noot 3.

Luis bos, fort te Ostende, I. 202

noot 1.

Luitenant, wat die titel beteekent,

I. 295 noot 2.

Luitenant-generaals, II. 92

noot 5.

Lulofs, luitenant-kolonel bij de

schutterij, neemt deel aan den

tiendaagschen veldtocht, III. 532.

L u mei (Willem van), graaf van der
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Mark, in het leger van den Prins van

Oranje, I. 119. Zijn wreedheden,

130. Zijn nederlaag bij Haarlem,

147.

Lunetten, II. 443, 449, 450–

452, III. 598.

Lune ville, vrede aldaar in 1801,

III. 165, 167.

Lu ter, luitenant, in 1815 gekwetst,

III. 637. -

Lutzen (slag bij), 1813, III. 314.

Lutzou w, kolonel, helpt Grave win

nen, II. 162 noot 2.

Lux, kapitein in 1815, III. 627.

Luxembourg (François Henri de

Montmorency, hertog de), zijn bult,

I. 30. Valt in Overijssel, II. 43.

Blijft met krijgsvolk in Utrecht, 75,

noot 2 ald.; 87. Mag den prins

van Oranje niet aanvallen, 88.

Neemt het slot Kronenburg, ald.

Valt Johan Maurits te Muiden aan,

89. Versterkt Naarden, 91. Ont

zet Woerden, 93. Plundert dorpen,

101. Hoopt dat het ijs hem een

weg zal banen naar Amsterdam,

101. Wil den Haag verbranden,

103. Zijn aanslag mislukt, 104–

106. Schimpnaam hem gegeven,

106. Zijn karakter, ald. Trekt uit

Utrecht naar Tiel, 125. Komt terug

in Utrecht tot ontzet van Naarden,

126. Dit mislukt, 127. Verlaat de

Republiek, 130. Neemt deel aan

den slag bij Senef, 138, 143, 146,

149 noot 2. Strijdt bij Mont-Cassel,

167. Ontzet Charleroi, 169. Sluit

Mons in, 171. Strijdt tegen Willem

III bij St. Denis, 171 en ve. Komt

weder aan het hoofd van het

fransche leger in de Nederlanden,

190. Wint den slag bij Fleurus, | |

191 en ve. Zijn eernaam, 196

noot 1. Levert Willem III slag bij

Steenkerke, 197 en ve., 215. Trekt

naar Kortrijk, 201. Wint den slag

bij Neerwinden, 202 en ve., 215.

Zijn lof door Macaulay, 206. Doet

Charleroi nemen, 207. Zijn aandeel

in de verovering van Namen, 209–

215. Sterft en wordt opgevolgd

door maarschalk Villeroi, 216.

Luxembourg, zie: Tingry.

Luxemburg, door de Franschen

ingnnomen, II. 177. Blijft in 1830

rustig, III. 495.

Luykel (R. H.), kapitein, krijgsge

vangen bij Bergen, III. 621.

Lycklama à Ny e holt (Albertus),

kolonel, onderscheidt zich bij Straal

sund, III. 177. Behoort tot de

hollandsche brigade in Spanje, 217.

Wordt ridder van het legioen van

eer 222 noot 1. Zie ook 232 noot 1.

Ly na (Gerard Marcus), majoor, helpt

Sluis verdedigen, III. 76 noot 1.

Lynden tot Hoevelaken (Derk Wol

ter van), kolonel, in den posten

oorlog in Vlaanderen, III. 48 en

noot 1 ald.

Lynden van Blitterswijk (van),

kolonel der kavalerie, sneuvelt bij

Fontenoi, II. 41 6.

Lyon, engelsch generaal-majoor, III.

629.

Maan (halve), zie op de H.

Maanen (van), minister van justi

tie, zijn huis te Brussel verbrand,

III. 420 en ve.

Maar schalk, titel,

Holland, ald.

Maas bergen, kapitein, sneuvelt voor

Grave, II. 162 noot 3.

Maastricht. Plan tot verrassing

in 1574, I. 133. Belegerd en in

genomen door Parma, 169-171,

397. Vendelen vrouwen nemen aan

de verdediging deel, 172. Belegerd

en ingenomen door Frederik Hen

drik, 371–375. Door de Fran

schen geobserveerd in 1672, II.

41; bemachtigd, 121-124. Ver

geefs aangevallen door Willem

III, 165. Komt weer aan de Re

publiek, 175. Bedreigd door den

maarschalk van Saksen, 437. Nog

maals door de Franschen ingeno

men, 466. Te vergeefs door hen

I. 38. Van
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belegerd, III. 8, 21, 22, 26 noot 2 ;

eindelijk bemachtigd, 83 en ve.

Voor Noordnederland behouden,

477, 519.

Mac donald, engelsch bevelhebber,

neemt deel aan den aanval op

Noordholland in 1799, III. 133.

Mac donald, engelsch luitenant-ko

lonel in 1815, III. 633.

Mac donald (Etienne Jacques Jo

seph Alexandre), hertog van Ta

rente, fransch maarrschalk, aan

voerder van het tiende korps van

het groote leger in Rusland, III.

269 en ve., 297.

Mac h person (Alexander Daniël),

kapitein, gekwetst en krijgsgevan

gen in Noordholland, III. 134 noot 1.

Macht brieven, tegen de Friezen

uitgegeven, I. 20.

Mach wits (Melchior), luitenant

kolonel, sneuvelt, II. 471, 476.

Mack, oostenrijksch kolonel, onder

handelt met Dumouriez, III. 28.

Neemt deel aan het congres te

Antwerpen, 29. Wordt generaal

majoor en ontwerpt in 1794 het

plan tot den veldtocht tegen Fran

krijk, 57. Geeft zich de eer van

eene overwinning aan de Sambre,

65 noot 2. Zijne capitulatie als

generaal te Ulm, 1 69, 170.

Mackay (Andrew), generaal, bij de

bestorming van Athlone, II. 184;

bij Agrim, 186. Sneuvelt bij Steen

kerke, 199.

Mackay (Hugh), generaal, niet de

uitvinder der bajonetten, II. 58

noot 1.

Mackay (Pieter), luitenant, helpt

Kolberg belegeren, III. 179.

Mackay (S.), eerste luitenant, strijdt

bij Luik, III. 482 noot 2.

Mäder, (W. C. F.), onder-luitenant,

helpt Willemstad verdedigen, III.

20 noot 1.

Madrid, door Napoleon ingenomen,

III. 224.

Maes (Joh. Benedictus), luitenant

adjudant, gekwetst, III. 132 noot 3.

Maes wael, ingenieur, sneuvelt voor

Mons, II. 355 noot 1.

Maffei (markies), in den slag bij

Ramelies gevangen genomen, II.

289.

Magneel of Mangan neel, werp

tuig, I. 73 noot 3.

Mag om ette, luitenant, helpt een

konvooi voor de citadel van Luik

dekken, III. 480 noot 1.

Mahieu (Everhard), luitenant, sneu

velt, III. 122 noot 6.

Maison (la), luitenant, krijgsgevan

gen bij Bergen, III. 620.

Maison du Roi (la), de kavalerie

van de koninklijke fransche garde,

bij den overtocht over den Rijn,

II. 49. Bij Senef, 140, 144, 147.

Bij Fleurus, waar zij vaandels ver

liest, 195, 196 noot 1. Bij Rame

lies, 287. Bij Oudenaarden, 310.

Bij Malplaquet, 352. Bij Fontenoi,

414. Bij Neerwinden (de gardes fran

çaises), 204 noot 2. Zie: Mous

quetaires.

Maitland, engelsch generaal-majoor

bij Waterloo, III. 392, 394, 395,

624. Neemt Peronne, 402.

Majoors-generaal, II. 92 noot

5, 162 noot 2.

Majo rib a n cq s (Alexander), zijn

schotsch regiment bij de verdedi

ging van Bergen-op-Zoom, II. 462.

Majoye (J. J.) luitenant, in 1815

gekwetst, III. 638.

Mak h u o (de), oostenrijksch luite

nant-kolonel, lafhartige verdediger

van Oudenaarden, II. 421.

Makkum (gevecht bij), in 1572, I.

145.

Mal d eghem (H. J. van), luitenant

ter zee, strijdt bij de sluis aan het

Hazegras, III. 538.

M alle pra de (Louis de), kapitein

luitenant, onderscheidt zich bij de

verdediging van Doornik, in 1745,

III. B. v. 652.

Mal pla quet (slag bij), ook genaamd
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slag bij Taisnières, 1709, II. 339

en ve. Geringe gevolgen van dien

slag, 355. Plan van den slag, 358.

Zie verder: 480, 481, 483.

Man (de), luitenant-kolonel in 1815,

III. 630.

Man (Maximiliaan Jacob de), inge

nieur, bij de verdediging van Grave,

III. 93. Sterft, 93 noot 2.

Man en Az. (Jacob van), geeft uit

een handboek voor de militie, III.

B. en W. 657.

Manger, kolonel, kant zich tegen

de overgave van Deventer, II. 60.

Man ners, generaal-majoor in engel

schen dienst, strijdt bij Bergen,

III. 135 en ve.

Mannheim ingenomen, II. 187.

Man o e u vre eren, door Maurits in

gevoerd, I. 198.

Manpad (strijd bij het), 1304, I.

56. 1573, 159.

Man sfelt (graaf van), krijgsgevan

gen bij Turnhout, I. 240 noot 1.

Man sfelt (graaf van), in dienst der

Staten overgegaan, I. 327. Strijdt

bij Fleurus, ald. Zijn nederlaag aan

de Dessauer-brug in 1626, 333.

Mansfelt (Karel graaf van), bele

gert Heusden, I. 206. Krijgt last

om Breda te hernemen, 207. Trekt

met zijn leger naar Nijmegen, 208.

Sterft, 234.

Man sfelt (Pieter Ernst graaf van),

volgt Parma als landvoogd op, I.

225. Zendt troepen naar Zuidbra

bant tegen Filips van Nassau, 226.

Poogt Geertruidenberg te ontzetten,

228, 229, en Crevecoeur te nemen,

230.

Mansfelt (Wolrad graaf van), strijdt

bij Montcontour, I. 124.

Mantua, door Napoleon ingenomen,

III. 99, 102.

Marbach (Johan Christiaan), luite

nant, krijgsgevangen bij Bergen,

III. 619.

Marc e au , fransch generaal, in den

slag bij Fleurus, III. 68, 70.

III. N. H. T. L.

March (lord), adjudant van den prins

van Oranje bij Waterloo, III. 391.

Marchal (Johan Christoph baron

von), helpt Maastricht verdedigen

in 1748, II. 466 noot 1.

Marchand, fransch generaal, vrij

gesproken in 1815, III. 325 noot

1, 329.

Marchant (M.), luitenant, dient in

Spanje, III. 265 noot 2.

March ant, fransch ritmeester bij

de hollandsche huzaren in Rusland,

krijgsgevangen, III. 282.

Marche (Louis Alexander de la), ma

joor bij de verdediging van Breda,

III. 14 noot 1. Luitenant-kolonel

bij de verdediging van Sluis, 76

noot 1.

M a r c h eer en, zie: Marsch.

M a r chi en nes, door de Franschen

bemachtigd, II. 390. III. B. en W.

651.

Marck (de la), fransch bevelhebber

van Woerden in 1672, II. 93. Brandt

dorpen af in Holland, 101 noot 2.

Marck (Karel Albert van der), ka

pitein, sneuvelt, III. 134 noot 1.

Marcog net, fransch generaal bij

Waterloo, III. 375.

Mar colf (Matth.), voltigeur, onder

scheidt zich in Spanje, III. 264

noot 3.

Mare, paard, I. 38 noot 3.

Marechal van 't leger, I. 380 noot

3. Zie ook 38 noot 3.

Maréchaussée, I. 38 noot 3, III.

415 en noot 3 ald.; in België, 495,

502.

Marengo (slag bij), 1800, III. 161.

Marescot, fransch kapitein-inge

nieur, bij 't beleg van de Willem

stad, III. 21 noot 1. Bij dat van

Maastricht als ingenieur-generaal,

86. Zijn beleid bij den tocht der

Franschen over de Alpen, in 1800,

161.

Maretz (des), ingenieur, II. 425

moot 1.

Margare et, gravin van Vlaande

55
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ren, met haar zoon Jan van Aven

nes in oorlog, I. 45, 46. Sluit vrede

met Floris de Voogd, 46.

Margaretha, de friesche Amazone,

I. 172 noot 1.

Margaretha van Parma, land

voogdes der Nederlanden, I. 92.

Neemt duitsche troepen in dienst,93.

Maria Louisa van Hessen-Kassel

(Mieke-Moei), II. 312.

Maria Theresia, keizerin van

Duitschland. Haar recht op de oos

tenrijksche Nederlanden betwist,

II. 399. De Staten besluiten haar

hulp te bieden, 402, 403. Zij blijft

na den dood van keizer Karel VII

in oorlog met Frankrijk, 410.

Marië n kerke (gevecht bij), in

1600, I. 262, 263, 283, 284.

Marignano (slag bij), in 1515, I. 82.

Mariniers of Zeesoldaten, doen

dienst te lande in 1672, II. 86.

Strijden bij Woerden, 95. Op

schaatsen, 102 noot 2. Naar Nieu

werbrug gezonden, 108, 126. Strij

den bij Senef, 142, 144, 147, 472,

473. t

Mario (Johan Hendrik van), zijn

regiment bij Senef, II. 473.

Mark (graaf van der), zie: Lumey.

Market en tst er s, III. 289 noot 1.

Marlborough (John Churchill, her

tog van), leerling van Tureune, I.

382. Als kapitein in 't fransche leger

in 1672, II. 41. Komt in de Neder

landen, 188. Wordt opperbevel

hebber van de nederlandsche en

engelsche troepen, 235, 242. Trekt

te Grave de Maas over, 242.

Neemt de vestingen langs die ri

vier, ald.; Luik, 243, en Bonn,

247. Vereenigt zich met Ouwer

kerk en beraamt een aanslag op

Antwerpen, 250, 261. Zendt geen

hulp aan Obdam te Ekeren, 260,

261. Zijn plan, 261, 262. Wil

Villeroi aantasten, 263. Neemt Huy,

Limburg en Gelder, ald. Wil

het opperbevel neerleggen , 264.

Trekt naar Duitschland, 265. Over

wint bij den Schellenberg, 266; bij

Hochstädt, 267. Keert naar Neder

land, 268. Poogt in Frankrijk te val

len, 272. Wil de fransche liniën in

Brabant overweldigen, 272. Rukt

niet voort naar de Dijle, 274. Zijn ver

houding tegenover de nederlandsche

generaals, 262, 263, 264, 271,

273, 274, 275, 276 noot 1, 277,

278, 279, 281. Legert bij Leuven,

276. Trekt terug, 277. Legert bij

Fischermont, 278. Moet verlof be

komen van de Staten-Generaal om

marschen te doen zonder een krijgs

raad te raadplegen, 279. Tast de

Franschen te Over-IJsche aan, ald.

Trekt terug, 280. Onderhandelt met

Pasquier over een aanslag op Na

men, 382. Slaat Villeroi bij Rame

lies, 284 en ve Zijn lof, 291, 298.

Zijn oordeel over den slag bij Ra

melies, 292. Zijn verdere krijgsbe

wegingen in 1706, 297. Doet de

belgische vestingen door Nederlan

ders bezetten en wijst de land

voogdij over de zuidelijke Nederlan

den af, 297, 298. Raadpleegt over

den veldtocht van 1708 met Hein

sius en Eugenius, 304. Zijn marsch

van Halle naar Leuven, 305. Trekt

de Dender over, 306. Wil Oude

naarden dekken, ald. Slaat de Fran

schen bij die stad, 307 en ve.

Neemt Rijssel, 315 en ve. Woont

een bestorming bij, 324. Trekt over

de Schelde en ontzet Brussel, 331.

Neemt Gent, 332. Belegert en neemt

Doornik, 335. Rukt op naar Mons

en overwint Villars bij Malplaquet,

339 en ve. Zijn karakter, 351, 358.

Spaart zijn engelsche troepen, ald.

en 357. Zijne houding tegenover

Johan Willem Friso, 356. Is prins

van Mindelheim, 357 noot 1. Zijn -

vermoedelijke handelwijze bij Mal

plaquet tegenover het nederlandsche

leger, 357, 361. Zijne houding te

genover den hertog van Argyle,
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358 noot 2. Geraakt in ongenade,

ald. en 372. Trekt te velde in 1710,

364. Dekt het beleg van Douai,

367 en noot 3 ald. Zijn plan om

Arras en Kamerijk te nemen mis

lukt, 368. Neemt Bethune, ald. ;

Aire en St. Venant, 372. Wil geen

veldslag wagen, ald., 373, 377.

Poogt Villars te dwingen zijn li

niën te verlaten en doet een merk

waardigen marsch, 373 en noot 2

ald. Roept een krijgsraad bijeen om

zijn ontwijken van een veldslag te

dekken, 374. Neemt Bouchain, 375.

Eischt dat de bezetting zich krijgs

gevangen geeft, 376, 377. Wordt van

zijne waardigheden ontzet, 377.

Marmont (Auguste Frédéric Louis

Viesse de), hertog van Ragusa,

fransch generaal, helpt den slag bij

Marengo winnen, III. 161. Betrekt

het kamp bij Zeist, 167. Rukt

naar Ulm, 168, 169. Strijdt als

maarschalk bij Bautzen, 316.

Marneffe, belgisch brigade-kom

mandant der kavalerie, te Leuven

in 1831, III. 576 noot 1.

Marnix (Filips van), heer van St.

Aldegonde, zijn ,,Wilhelmus van

Nassouwen”, I. 124. Verdedigt Ant

werpen, 194. Zijn houding en lof, ald.

Marnix (Jan van), heer van Thou

louse, tracht Zeeland voor den op

stand te winnen, I. 95, noot 2 ald.

Sneuvelt, 96, 175.

Marn out, zie: Mauregnault.

Marokko (zoon van den keizer van),

dient onder Maurits, I. 382.

Marquette, kapitein, helpt Wezel

bemachtigen, I. 361.

Marquette (heer van), kolonel, helpt

Namen nemen, II. 221.

Marquette (huis van), gsticht door

graaf Willem II, I. 17.

Marq u et te (heer van), zie : Har

taing.

cheeren in, I. 198 noot 5. Buiten

gewoon snelle M., II. 338, 373.

Gewone duur van een M., 338 noot

3. Merkwaardige M. van Villars

naar Denain, 385 en ve. Snelle M.

van Cumberland naar Lonaken, 437;

van Marmont naar den Donau in

1805, III. 168. Moeilijke M. van

Saksen-Weimar van Thienen naar

de Dijle in 1831, 562.

Marsch b e vel en van provinciale

Staten, niet erkend door prins Wil

lem III, II, 83. Vergelijk 279.

Mars in (graaf de), bevelhebber van

een leger in de spaansche Neder

landen, in 1667, II. 34.

Mart (R. van der), lid van den

krijsraad te Brussel, II. 590.

Mart en a, zie : Burmania.

Marten a 's (de), I. 24.

Martens (Jakob), sneuvelt roemrijk,

I. 147.

Martens z. (Pieter Adr.), kapitein,

in Noordholland gekwetst, III. 132

moot 2.

Martia 1 e wet, III. 431.

Marti g (Bartolo), luitenant, helpt

Kolberg belegeren, III. 179.

Martin et, fransch generaal, sneu

velt voor Doesburg, II. 58 noot 1.

Martini, ingenieur, voor Menen ge

kwetst, II. 295 noot 1.

Martinique (tocht naar), 1674,

II. | 34.

Martius, luitenant, krijgsgevangen

bij Bergen, III. 623.

Mart u sc h e witz (George A.), strijdt

als luitenant-kolonel in Noordhol

land, III. 131 noot 1. Onderscheidt

zich in den slag bij Bergen, 141, 142.

Brengt de veroverde vaandels naar

's Gravenhage, 146 noot 1. Strijdt

in Duitschland als kolonel, 170,

180 noot 2. Brigade-generaal bij

het groote leger in Rusland, 270.

Mart usch e witz (J. François), lui

tenant, bij Almonacid, III. 252. (1)Mars c h. Maurits voert het mar

(1) Deze François, cenige zoon van George, maakte als luitenant den tocht naar Rus

land mee en geraakte daar vermist.
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Mascheck, ritmeester, sneuvelt in

1815, III. 638.

Mascheck (Ch.), luitenant, onder

scheidt zich bij Pasewalk, III. 178.

Mascheck (Karel), generaal-majoor,

onderscheidt zich in Duitschland,

III. 176 noot 1. Bij Straalsund, 177.

Massa u (Dragonder-regiment van),

te Brussel in 1745, II. 426 noot 1.

Masse, knots, I. 32 noot 2.

Mass én a (André), hertog van Ri

voli, prins van Esling, fransch ge

neraal, overwint de Russen bij

Zurich, III. 160. Strijdt als maar

schalk in Portugal, 262.

Mast (R. van der), te Brussel bij

't beleg, II. 425 noot 1.

Matha (Alexander Pierre Frederik

Otto de), luitenant, krijgsgevangen

bij Bergen, III. 619.

Matheeusz van Aelst (Joost),

ingenieur bij 't beleg van Steen

wijk, I. 220.

Mathon (E. E. J. B.), luitenant

kolonel, rukt mee in Brussel, III.

461 noot 1.

Mathot (Jean Theodore), kapitein,

krijgsgevangen bij Bergen, III. 620.

Math ourne (Johan), majoor, helpt

Sluis verdedigen, III. 76 noot 1.

Matile (Hend.), luitenant, gekwetst,

III. 122 noot 6.

Matrozen, bij het beleg van Haar

lem, I. 152. Bij het leger in 1629,

408. In de hollandsche linie, II.

86, 108.

Matth a (Johan Alexander baron

van), luitenant-generaal, twee esca

drons van zijn regiment in 1746

in Mons, II. 428 noot 2.

Matthieu, kapitein, zijn aandeel in

den posten-oorlog in Vlaanderen,

III. 44, 49.

Maubeuge, door de Bondgenooten

belegerd, III. 53.

Mauc une, fransch generaal, strijdt

in 1814 in Italie, III. 325.

Mauregnault (Caspar de), (Mar

nout), kolonel, strijdt bij Senef en

bij Mont-Cassel gekwetst, II. 472,

478. -

Mauregnault (Gilles de), sneuvelt

bij Mont-Cassel, II. 478.

Maurits, graaf van Nassau, zoon

van graaf Willem, sneuvelt, I. 377.

Maurits, prins van Oranje, zijne

bedaardheid bij het wonden zijns

vaders, I. 195. Zijne verdiensten

in het verbeteren van het krijgs

wezen, 195-199, 244, 245, 311,

313. Zijne studien over de romein

sche legers en in de wiskunde, 196,

327. Weet knappe menschen te ge

bruiken, 197. Krijgt europeesche

vermaardheid als krijgskundige, 198

en 199, 211, 215, 228, 243, 319.

Wordt hoofd van den Raad van

State, 200. Stadhouder enz., 201.

Overrompelt Axel, 201. Maakt een

afwending naar den kant van 's Her

togenbosch om Sluis te behouden,

202. Verdedigt Bergen-op-Zoom,

205. De Staten doen hem verma

nen zijn leven te sparen, 206. Sticht

het fort Knodsenburg, 208. Zijne

overwinningen in Noordbrabant,

208. Neemt Zutfen, 209, Deven

ter, 210, Delfzijl en drie schansen

in de Ommelanden, 212. Geeft het

beleg van Steenwijk op, 212. Ont

zet het fort Knodsenberg, door

Parma belegerd, 213. Neemt Hulst,

214 ; Nijmegen, 214 en Steenwijk,

216-220. Wordt tweemaal ge

kwetst, 220. Geschil met de Sta

ten van Holland over 't voortzetten

van den veldtocht, 220. Bemach

tigt Ootmarsum, 221, Koevorden,

222, Geertruidenberg, 196 noot 1

en 2, 226-230 en Groningen,

231 -233. Ontkomt den dood, 233.

Zijn aanslag op Grol mislukt, 234.

Geeft een nieuwe order van wa

pening aan de ruiterij, 236. Zijn

overwinning bij Turnhout, 236. Zijn

aanslag op Venlo mislukt, 241.

Neemt Rijnberk en andere steden,

241 -242. Hulde hem uit den
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vreemde gebracht, 243. Genoemd

als opperbevelhebber over de kei

zerlijke legers tegen de Turken,

243. Zijne krijgsbedrijven in Gel

derland tegen Mendoza, 243–245.

Zijn tocht naar Vlaanderen en

overwinning bij Nieuwpoort, 246–

288. Zijn vrijheid van handelen

door de Staten belemmerd, 247,

248, 306, 314, 317, 318. Zijn

brief aan de Gecommitteerden te

Ostende, 260. Houdt krijgsraad

vóor den slag, 269. Doet de brug

over de haven vernielen en de

vaartuigen vertrekken, 272, 273.

Jonge Edelen aan zijne leiding toe

vertrouwd, 273. Verandert zijn slag

orde, 275. Stuit zijn vluchtende

ruiterij, 280. Ziet de Engelschen

terugkeeren ten strijd, 280 en noot

2 ald. Doet zijn reserve-ruiterij

chargeeren, 281. Dankt God voor

de overwinning, 283. Overnacht op

het slagveld, ald. Komt in Ostende,

ald. Zijn gedrag beoordeeld, 286,

287. Belegert Nieuwpoort te ver

geefs, 287. Herneemt Rijnberk,

289, 305. Zendt troepen naar Os

tende, 291. Gelast die vesting te

inundeeren, 293. Zendt er zijn in

genieur heen, 300. Raadt Vere als

bevelhebber aan, 303. Doet Rijn

berk bevestigen, 305 noot 3. Be

legert 's Hertogenbosch te vergeefs,

306. Is tegen een tocht door Bra

bant tot ontzet van Ostende, ald.

Volvoert dien tocht, 307. Daagt te

vergeefs het spaansche leger ten

strijd, 308, 309. Trekt terug, 308.

Heeft het oog op Antwerpen, 309.

Neemt Grave, 310. Ontvangt een

gezantschap van den sultan van

Achem (Atsjin), 311. Voorziet het

verlies van Ostende, ald. Schrijft

aan Hendrik IV, ald. Belegert den

Bosch om den vijand af te leiden,

312. Zijn troepen verslaan den

markgraaf Della Bella, ald, noot

4. Belooft Vlaanderen voor Hendrik

IV te veroveren, 312. Trekt naar

Vlaanderen tot ontzet van Ostende,

313. Neemt Sluis, 314. Is voor

het verlaten van Ostende, ald. Ont

vangt de bezetting dezer stad, 315.

Zijn aanslag op Antwerpen mislukt,

316. Weert Spinola uit Overijssel en

Gelderland, 317. Poogt Grol te her

winnen en Rijnberk te ontzetten,

ald. Beoordeeling van zijn gedrag

te dier gelegenheid, ald, en 318.

Tegenover Spinola, 318; hij ont

moet hem in den Haag, ald. Ver

overt Gulik, 319. Legt de Papen

muts aan, 319 noot 3. Doet Spi

nola het beleg van Bergen-op-Zoom

opbreken, 320. Zijn mislukte aan

slagen op Antwerpen, 320. In ge

vaar van te vergaan, ald. Sterft,

321. Zijn lof, 194, 195, 211, 215,

235, 319, 322, 327. Zijn natuur

lijke zoons, 337 noot 2, II. 475.

Vreemden die onder hem dienen,

I. 382. Zie verder: Willem Lo

de wijk van Nassau.

Maurits Lo de wijk van Nas -

sau, heer van der Lecke, brigadier,

in den slag bij Senef, II. 470, 475.

Maurits van Saks en, als knaap

bij 't beleg van Rijssel, II. 313.

Neemt deel aan den slag bij Mal

plaquet, 344 noot 2. Bevelhebber

van een fransch leger in de oos

tenrijksche Nederlanden, 408. Over

wint de Bondgenooten in den slag

bij Fontenoi, 411-420. Verovert

Brussel, 422 en ve. Ligt bij Vil

voorden, 427. Neemt Namen, 430.

Zijne overwinning bij Rocoux, 431

en ve. Krijgt bevel om het grond

gebied der Republiek aan te tasten,

435. Wordt maarschalk-generaal,

437. Zijn plan om Maastricht te

bemachtigen mislukt, 437. Zijne

overwinning bij Lafeld, 437. Be

sluit Bergen-op-Zoom te belegeren,

439. Neemt Maastricht, 466–467.

Maurits (prins), zie: Johan Mau

rits van Nassau.
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Maurits, de Jonge, zie: Willem |

Maurits van Nassau.

Maximiliaan van Egmond,

graaf van Buren, trekt met een

nederlandsch leger naar Duitsch

land, I. 88. Sterft, 90.

Maximiliaan Emanuel, keur

vorst van Beieren, landvoogd der

spaansche Nederlanden, II. 209.

Srijdt bij Neerwinden, 204. Helpt

Namen winnen, 218, 221. Kiest de

partij van Lodewijk XIV, 232.

Neemt deel aan de inneming van

Hui en Luik, 272; aan de verde

diging van de fransche liniën in

Brabant, 279; aan den slag bij

Ramelies, 285 en ve. Beraamt een

inval in de Nederlanden, 304. Zijn

aanval op Brussel mislukt, 330.

Maximiliaan H en drik, keur

vorst van Keulen, helpt Lodewijk

XIV in zijn oorlog tegen de Sta

ten, II. 37. Zijne troepen trekken

van Groningen af, 80. Zijn gebied

veroverd, 130. Sluit vrede, 133.

May, brigadier der Zwitsers, bij

Malplaquet gekwetst, II. 349.

May, onder-luitenant, helpt Willem

stad verdedigen, III. 20 noot 1.

Mazar in, zijne staatkunde, II. 28.

Zijn wrok over den munsterschen

vrede, 30 ; over het aantasten van

fransche vrijbuiters, 31.

Mazel (de), fransch bevelhebber van

Naarden, door Johan Maurits te

gengehouden, II. 83.

M e c h e 1 e n , door den prins van

Oranje ingenomen, I. 128. Herno

men en geplunderd door de Span

jaarden, 130. Door de Franschen

bezet, II. 427. Gaat over tot de

Belgen, III. 508.

Medellin (slag bij), 1809, III. 234

en noot 3 ald.

M ed en blik (slot te), tegen de West

Friezen opgericht, I. 18. De be

zetting van de stad in oproer, 203.

Mee (Lucas du), ingenieur, voor Me

nen gekwetst, II. 295 noot 1. Helpt

Rijssel belegeren, 321. Sneuvelt

voor Doornik, 337.

Meen en, zie : M en en.

Meer beek (Bern. van), luitenant,

helpt Kolberg belegeren, III. 179.

Me er e (graaf van der), bevelhebber

van de burgerwacht en vrijwilligers

te Brussel, III. 485.

M e e s t e r s, zie : Sc h uit mee s t e rs.

M e eu s (Ferdinand), lid der commis

sie van openbare veiligheid te Brus

sel, III. 455 noot 1.

Megen (Karel van Brioneu, graaf van),

stadhouder van Gelderland en Zut

fen, legt een blokhuis aan te Vrees

wijk over Vianen, I. 94. Bezet

's Hertogenbosch, 95. Krijgt bevel

tegen graaf Lodewijk op te trek

ken, 106. Komt met troepen in

Groningen, 1 11.

Mein (winterveldtocht aan den), in

1800, III. 159 en ve.

Meisner, luitenant, sneuvelt bij

Bergen, III. 621.

Meister, kapitein, helpt te Mons

het vaandel redden, III. 502.

M é la c (de), fransch ritmeester, te

Woerden, II. 94, 104.

Mel er, ingenieur, gekwetst voor Me

nen, II. 295 noot 1.

Mellin et (Anne François), fransch

officier, aanvoerder van belgische

opstandelingen in Brussel, III. 468,

504. Rukt naar Waelhem, 504, 508.

Naar Berchem, 508. In Antwerpen,

512. Eischt de citadel op, ald., 513

noot 2, 641. Zie B. en W. 662.

Melli net (Antoine François), fransch

generaal, strijdt bij Waterloo, III.

B. en W. 662.

Melvill, schout-bij-nacht, bevelheb

ber eener flotielje aan den mond

der Dordsche Kil, III. 25.

M en do za (Bernardino de), slaat de

troepen van graaf Lodewijk bij

Roermond, I. 134. Is bij het be

leg van Haarlem, 153.

M en do za (don Francisco de), admi

rant van Arragon, zijn krijgsbe



M en M er775

drijven in Gelderland tegen Mau

rits, I. 243-245. Is bij het leger

van Albertus in Vlaanderen, 265.

Woont den slag van Nieuwpoort bij,

274, 275. Wordt gevangen geno

men, 282. Met Maurits aan den

velddisch, 283. Voert bevel over

't spaansche leger, 307, 308. Tracht

Grave te ontzetten, 310.

M en en, door de Bondgenooten in

genomen, II. 294 ; door Lodewijk

XV, 406. Gevecht bij de stad in

1793, III. 51, 52. Door de Fran

schen bemachtigd, 82. Oproer in

1830, 497.

Meng (Joh.), luitenant, gekwetst,

III. 122 noot 6.

Menger (Jacob Tonning), kapitein,

bij Bergen gekwetst, III. 618.

Me nier, engelsch kapitein, III. 633.

M en kema (H. A.), luitenant, krijgs

gevangen bij Bergen, III. 622.

Menning, sergeant, onderscheidt

zich bij Ocana, III. 258.

M en so, majoor, op het kasteel van

Luik, in 1830, III. 445, 476.

Menso (Johan Hendrik), kapitein

titulair, bij de verdediging van

Breda, III. 14 noot 1.

Mentz, door de Pruisen bemachtigd,

III. 42.

Mergell (Carel George Eduard),

chirurgijn-majoor, dient in Rusland,

III. 294 noot 3.

M e rida ('t fort van), dapper ver

dedigd door Storm de Grave, III.

238 en ve.

Mérigny (de), fransch luitenant-ge

neraal, verdedigt Namen, II. 216;

het kasteel van Doornik, 336. Zie

III. B. en W. 648.

Merkes (G. W.), officier, helpt Wil

lemstad verdedigen, III. 20 noot 1.

M er kes van G en d t e n E r 1 e -

cum (Jhr. Johannes Gerrit Willem),

kapitein-ingenieur, . te Menen, III.

498 noot 1. Neemt deel aan den

tiendaagschen veldtocht, 541 noot 2.

Merl en (Jean Baptiste baron van),

onderscheidt zich als ritmeester in

Duitschland, III. 166 noot 3. Ko

lonel bij Almonacid, 252, 253 noot

2. Generaal-majoor bij Quatre-Bras,

353. Sneuvelt bij Waterloo, 385,

628, 637. Zijn staat van dienst,

385 noot 2.

Merode (Heeren van), staan in be

trekking tot prins Willem van

Oranje, I. 176.

Merode (Bernart van), luitenant

stadhouder in Friesland, (Willem

van), (Robbrecht van), I. 176.

Merode, neemt deel aan de bemach

tiging van Wezel, I. 363 noot 3,

402, 405.

Merode (Charles de), III. 509 noot 1.

Merode (graaf Felix de), lid van

een driemanschap in 1830, III.

450; van de commissie van open

bare veiligheid te Brussel, 455

noot. 1. Zijn verder aandeel in de

belgische revolutie, 469 noot 2,

473 noot 1, 509, 510 noot 3.

Merode (Frederik de), aanvoerder

van vrijwilligers in het belgische

leger, III. 504, 507. Sneuvelt, 508,

509 noot 1.

Merode (Jan van), heer van Pe

teghem, gevolmachtigde der land

voogdes Margaretha, I. 95.

Mer we de, kolonel, met een regi

ment door de Staten gezonden aan

den koning van Denemarken, sterft,

I. 333, noot 3 ald.

Merwen, ritmeester bij Turnhout,

I. 236.

Merx (E. A. de), luitenant-kolonel

strijdt bij Quatre-Bras, III. 353.

Gekwetst, 355, 628, 638. Zijn dra

gonders bij Waterloo, 385.

Mesa de Ibor (gevecht bij), 1809,

III. 230.

Messagiers of r en boden, I. 80,

II. 39 noot 4.

Metal en kruis (het), vervaardigd

van te Hasselt op de Belgen ver

overd geschut, III. 555 noot 2,

578 en noot 2 ald.
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Meter en (van), kolonel, neemt deel

aan den slag bij Nijborg, II. 11.

Strijdt met de Munsterschen, 16.

Methorst (J.), luitenant, in 1815

gekwetst, III. 638.

Methorst (J. A.), vaandrig, helpt

Willemstad verdedigen, III. 20

noot 1.

Metius (Adriaan), wiskundige, in

dienst van prins Maurits, I. 197.

Metius (Jacob), uitvinder der brand

spiegels en verrekijkers, in dienst

van prins Maurits, I. 197.

Metternich (graaf von), neemt deel

aan 't congres te Antwerpen in

1793, III. 29. Oostenrijksch gezant

te Brussel, 54, 67.

Metternich (prins), neemt deel

aan 't congres te Antwerpen in

1793, III. 29 noot 3.

Meul en (H. J. van der), luitenant,

te Luik in 1830, III. 438 noot 1,

439 noot 2, 440 noot 2, 482

noot 2.

Meulen (Karel van der), ritmeester,

dient in Rusland, III. 294 noot

3, 296.

Meurs, door Maurits ingenomen,

I. 241.

Meuse (tirailleurs de la), III. 540,

553, 554.

Meyboom (Jan Adolf), ingenieur,

sneuvelt voor Aire, II. 370 noot 3.

Meyer (Adriaan Frans), als luitenant

gekwetst, III. 122 noot 6. Onder

scheidt zich als adjudant-majoor

bij de vermeestering van Dirks

horn, 156. Luitenant-generaal bij

den tiendaagschen veldtocht, 531,

548, 549, 552, 558, 561, 563, 576.

Meyer (B. C.), luitenant, sneuvelt

bij Talavera, III. 248.

Meyer (Carel Hendrik), luitenant,

strijdt in Brussel, III. 462 noot

2, 467.

Mey er (Jan Jakob), luitenant-ko

lonel, helpt Geertruidenberg ver

dedigen, III, 16 noot 1.

Meyer (Johannes van der), inge

nieur, voor Douai gekwetst, II. 367

noot 1.

Meyer (L. A.), majoor op de citadel

van Antwerpen, III. 597 noot 1,

613 noot 1. Kapitein in 1815, 638.

Meyer (de), vaandrig, gekwetst op

Middelweert, II. 157 noot 1.

Meyers (J. E. C. van), luitenant,

sneuvelt, III. 191.

Meyl, kapitein, neemt deel aan den

10d. veldtocht, III. 529.

Mey ling, luitenant, krijgsgevan

gen bij Bergen, III 623.

Mey link (J.), kapitein, sneuvelt,

III. 191.

Mey ne kerk, kapitein en bevel

hebber der artillerie in Bergen-op

Zoom in 1622, I. 320 noot 1.

Michaud, fransch generaal in Ne

derland, trekt naar Wezel, III. 175.

Michel, fransch generaal, sneuvelt

bij Waterloo, III. 393, 397 noot 1.

Michelin , adjudant, onderscheidt

zich bij de vermeestering van Straal

sund, III. 192 noot 1.

Michiel, kapitein, I. 219 noot 1.

Middelburg, belegerd in 1290,

I. 47; in 1303, 50. Geeft zich over

aan de Watergeuzen, 131 ; aan

den prins, 166. Verkoop der stads

klokken voor kanonnen tot ontzet

van Leiden, 166. Gaat aan de En

gelschen over, III. 198.

Middeleeuw en (het krijgswezen

in de), I. 26, 27, 84.

Middelweert (eilandje), gevecht

aldaar, 1674, II. 156-157.

Middendorp (H.), luitenant, krijgs

gevangen bij Bergen, III. 622.

Mie lieff (Franciscus), luitenant,

dient in Rusland, III. 292 noot 2.

Migeon, adjudant, onderscheidt

zich bij de vermeestering van Straal

sund, III. 192 noot 1.

Mijl (van der), kolonel der artille

rie, verdedigt Hulst, II. 241.

Mij 1 e (van der), luitenant-generaal

der artillerie, bij de herneming

van de Dijlerschans, II, 14 noot 2.
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Mijnen en tegen mijn en, bij 't

beleg van Haarlem, I. 150, 154.

Bij dat van Deventer, 168 noot 3.

Van Maastricht, 169. Van Steen

wijk, 218. Van Koevorden, 223.

Van Groningen, 233. Van Grol,

3:37. Van den Bosch, 351, 366,

367 noot 1. Van Maastricht, 372,

375 noot 1. Van Nijmegen, II.

57. Van Groningen, 79 noot 3.

Van Menen, 295. Van Doornik,

336, 337. Van Bethune, 368 en

noot 2 ald. Van Doornik's kasteel,

419. Voor Bergen-op-Zoom, 446,

449, 450-452, (puits de Boule)

449 en noot 1 ald. Van Maas

tricht, 467, 468 de noot. Bij de

belegering van de citadel van Ant

werpen, III. 601, 602.

Mijn - meesteressen,

tricht, I. 172 noot 2.

Mijn h eer en (de), politieke gezag

hebbers bij 't leger, II. 404 en

noot 2 ald.

Milan der (Johannes), heer van Pou

deroijen, secretaris van Maurits,

I. 282.

Milhaud, fransch generaal, dient

in Spanje, III. 254. In 1815 in

Belgie, 343 noot 2. Bij Waterloo,

375, 382.

Militaire academie te Breda,

III. 413.

Militaire rechtspleging, I. 84,

noot 1 ald.

Militie, zie: Nationale militie.

Mille voix (Jacques de), fransch

spion bij Steenkerke, II. 198

noot 3.

Millière (A. de la), te Brussel bij

't beleg, II. 425 noot 1.

Milora do witsch, russisch gene

raal, strijdt tegen Napoleon, III.

288, 291, 308.

Miltenburg (A. P.), luitenant, op

de citadel van Antwerpen, III.

596 noot 2. Gekwetst, 614 noot 1.

Mina, spaansch generaal, strijdt te

gen de Franschen, III. 265 noot 1.

III. N. H. T. L.

te Maas

Mineurs, I. 218, 307 noot 1, 366

noot 4, 367 noot 1, II. 449, 450,

III. 585.

M in kijzers, soort van friesche rui

ters, door Alva in de Maas ge

plaatst, I. 121 noot 3.

M in nek er, ingenieur, II. 10 noot 1.

Miranda, fransch generaal, sluit

Maastricht in, III. 8, 21, 26 noot

2. Breekt het beleg op, 22.

Mitchel, engelsch kolonel, III. 629.

Mobiele kolonne, van Maurits,

I. 208.

Mock (Jhr. J.), chef van den staf

der eerste brigade, bij den tien

daagschen veldtocht, III. 531.

Modena (prins van), I. 338.

Moe m our (de), ingenieur, gekwetst

voor Menen, II. 295 noot 1.

Moere (Will. de), luitenant, gekwetst,

III. 134 noot 1.

Mo erm ont, fort, gebouwd, I. 338

en noot 1 ald.

Moesel (van der), grenadier, onder

scheidt zich bij de vermeestering

van Straalsund, III. 191.

Mohr (F. de), luitenant, helpt Sluis

verdedigen, III. 76 noot 1.

Mohr (H. J.), officier der artillerie,

helpt Grave verdedigen, III. 93

noot 1, B. en W. 659.

Mohr (J. M. L. de), luitenant, helpt

het fort Merida verdedigen, III.

239 noot 1. Zie: 265 noot 2.

Mol, belegerings-werktuig, I. 60

noot 1.

Mol en s, bij 't beleg van den Bosch,

om 't inundatie-water uit te ma

len, I. 352.

Molin, ingenieur, gekwetst voor

Aire, II. 370 noot 3.

Molitor, fransch generaal, wijkt

met fransche troepen naar Utrecht

en Noordbrabant, III. 325.

M olk, kapitein, gekwetst bij Senef,

II. 471.

Moll en beek (P. L.), luitenant-ad

judant, strijdt in Duitschland, III.

170 moot 1.

56
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Mollerus, ingenieur, sneuvelt voor

Rijssel, II. 319.

Mollinger (F. R.), kapitein, bij

Quatre-Bras gekwetst, III. 352, 637.

Molthe, oostenrijksch generaal, zijn

gedrag in den slag bij Fontenoi,

II. 417.

Moltzbergen (C), eerste luitenant,

onderscheidt zich in Duitschland,

III. 166 noot 3.

Moltzberger, kolonel te Menen

in 1830, gaat over in belgischen

dienst, III. 498.

Mom (jonker), gekwetst voor Koe

vorden, II. 113 noot 1.

Momberg, kapitein, strijdt bij Has

selt, III. 557.

Mompoulian (markies de), zie:

Coumont.

Monceau (du), zie: Dumonceau.

Mon cey (Bon Adrien Jeannot), her

tog van Conegliano, aanvoerder van

een fransch leger in Spanje, III.

215 noot 1, 218.

Mondragon, dient onder Alva, I.

100. Verdedigt Middelburg, 131.

Strijdt op de Mookerheide, 137.

Is bij het beleg van Haarlem, 151.

Zijn merkwaardige tocht in Zeeland,

167. Neemt Bommenede en Zierik

zee in, 168. Verovert het kasteel

Carpen, 180. Strijdt bij Antwer

pen, 193. Zijn lof op Willem I,

194. Doet den aanslag van Maurits

op Grol mislukken, 234. Sterft, 234.

Monhoff (Petrus), kapitein, krijgs

gevangen bij Bergen, III. 620.

Monier (C. M.), luitenant-inge

nieur, neemt deel aan de verdedi

ging van de citadel van Antwerpen

en houdt een journaal, III. 594

noot 1. Doet een mijn springen

voor het fort Burght, 595 en noot

2 ald.

Monmouth (hertog van), aanvoer

der van engelsche hulptroepen in

den oorlog met de Republiek, II.

41; met Frankrijk, 172, 173 noot 3.

Monnet (L.), fransch generaal, be

velhebber van Vlissingen, III. 195.

Verdedigt die vesting tegen de En

gelschen, 202. Geeft zich over en

wordt ter dood veroordeeld, ald.

noot 1.

Mons, ingenomen door graaf Lode

wijk van Nassau, I. 126. Door Alva,

128. Door den hertog van Luxem

bourg ingesloten, II. 171. Ingeno

men door de Franschen, 196. De

Bondgenooten beramen een aanslag

op de stad, 338. Nemen haar, 354.

Hernomen door de Franschen, 428.

In opstand in 1830, III. 447 en

ve. , 451 en ve. Valt in handen

der opstandelingen, 483 en ve., 502.

Monster (Frederik Unico baron van),

luitenant-generaal, zijn aandeel in

den posten-oorlog in Vlaanderen,

III. 36, 41.

Monstering, I. 84 noot 1. (Com

missarissen-generaal van de), 183.

M. van vendels, II. 8.

Montagne (Joh. Will.), luitenant,

sneuvelt, III. 134 noot 1.

Montaigu, fransch generaal, neemt

deel aan den tweeden slag bij Fleu

rus, III. 68, 69.

Mont al (markies de), gouverneur

van Charleroi, verdedigt die stad

tegen Willem III, II. 99. Strijdt

bij Senef, 140, 141, 149 noot 2.

Mont bas (Jean Barton Bret, mar

kies de), commissaris-generaal der

ruiterij, bij den IJsel, II. 45. Wordt

tot bescherming van den neder

Rijn afgezonden, 47. Ter dood ver

oordeeld, maar ontsnapt, 47 en

noot 1 ald. Strijdt bij de Groven

brug, 95. Doodt vermoedelijk Zuy

lestein, ald. noot 2.

Montbrun, fransch generaal, aan

voerder van het tweede korps ka

valerie in het groote leger in Rus

land, III. 269. Gewond, 286.

Mont - Cassel, zie: Cassel.

Montc on tour (slag bij), 1569, I.

124, 193 noot 1.

Monte (del), spaansch ritmeester,
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strijdt op de Mookerheide, I. 138.

Mon te c u culi (Ernst graaf van),

duitsch keizerlijk veldheer, valt met

een leger in Gelderland, I. 355.

Neemt Amersfoort, 357.

Mo n te c u c uli (Raimond graaf van),

duitsch-keizerlijk veldheer, komt

de Republiek te hulp, II. 97, noot

3 ald. Doet weinig, 99, 129. Ver

eenigt zich met Willem III voor

Bonn, 130.

Mont er ey (graaf de), landvoogd

over de spaansche Nederlanden, is

tegen een plan tot ontzet van

Maastricht, II. 124. Zendt hulp

troepen aan Willem III, die Naar

den helpen innemen, 127, en Bonn,

130. Stelt zich in verband met

de Rohan, 134. Zendt hulptroe

pen aan Willem III, die strijden

bij Senef, 136. Tracht hem in de

spaansche Nederlanden te houden,

155.

M. o n t e s q u io u (maarschalk de),

(d'Artagnan), zijn aandeel als lui

tenant-generaal in den slag bij

Malplaquet, II. 343. Trekt terug

in 1710, 365. Ontwerpt de onder

neming tegen Denain, 385 en noot

1 ald.

Montfoort (slot te), I. 31. (Hee

ren van), 33. De stad door de

Franschen bezet, II. 87.

Montfort, fransch generaal, strijdt

in Frankrijk, 1814, III. 324 noot 3.

Montigny (Jan van), heer van

Villers, geslagen bij Daelhem, valt

in 's vijands handen, verraadt de

plannen van prins Willem van

Oranje en te Brussel ter dood ge

bracht, I. 105

Montréal, kolonel, bevelhebber te

Bouchain, II. 387.

Mookerheide (slag op de), in 1574,

I. 136-140. Spreekwoord daar

van afkomstig, 139 noot 1.

Moor (Joost de), vice-admiraal van

Zeeland, brengt de transportsche

pen naar Vlaanderen in 1600, I.

252. Komt voor de kust bij Nieuw

poort en deinst af, 275.

Moor, kolonel, sneuvelt bij Steen

kerke, II. 200 noot 1.

Moor (de), luitenant, sneuvelt voor

Rijssel, II. 318.

Mo or be e c ken, chirurgijn te Os

tende, I. 30.2.

Morand, fransch generaal, strijdt

in Rusland, III. 276, 283, 287.

Bij Waterloo, 389.

M or a q u in (P. H. J.), kapitein, zijn

tocht uit het belegerde Breda,

III. 12.

Mor botter (C. F. of F. C.), strijdt

als wachtmeester bij de huzaren in

Rusland, III. 280. Als luitenant in

Duitschland, 313. Komt in 1814

uit Frankrijk terug, 321 noot 1.

Strijdt als ritmeester in 1830 bij

Luik, 481.

More (Juan), agent van Filips II,

I. 225 noot 1.

Moreau (Jean Victor), fransch ge

neraal, belegert en neemt Sluis,

III. 72 en ve. Neemt de vlaamsche

vestingen en rukt op Nijmegen, 88.

Voert bevel over een leger in

Duitschland, 99. Zijn beroemde

terugtocht, 100. Voert in 1800 be

vel over het leger van den Rijn,

161. Overwint bij Hohenlinden,

163. In dienst der Bondgenooten

bij Dresden in 1813, 319.

Morgan (ridder), bevelhebber in

Bergen-op-Zoom, zijn twist met

generaal Willughby, I. 205. Strijdt

bij Nieuwpoort, 280.

Morg enthal (Wilhelm), kapitein,

helpt Sluis verdedigen, III. 76

noot 1.

Moria cq (de), kolonel, helpt de Dei

lerschans hernemen, II. 14 noot 2.

Morks (Bartol. Joh.), luitenant,

krijgsgevangen bij Bergen, III. 622.

Mor lot, ritmeester, helpt Wezel be

machtigen, I. 361.

M or lot, fransch generaal, neemt

deel aan den slag bij Fleurus, III. 68.
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Morre (P.), kapitein, bij een uitval

uit de citadel van Antwerpen, III.

600. Doodelijk gekwetst, 601, noot

1 ald.

Morte paaien, oorsprong van dien

naam, II. 8 en noot 4 ald.

Mortier (Edouard Adolphe Casimir

Josephe), hertog van Treviso, fransch

maarschalk, strijdt bij Dirnstein,

III. 171. In 't noordwesten van

Duitschland tegen de Zweden, 175,

176. Bij Friedland, 180. Bij Ocana,

256. In de Sierra Morena, 265.

In Rusland, 307. Bij Bautzen, 316.

Mortier (du), officier der artillerie

bij Nieuwpoort, I. 280 noot 1.

Mortier en, I. 68 noot 1, 320 noot

1. II. 78 moot 1, 80, 293, 294,

315, 316. Coehoorn-M., 381. Bat

terij van M., 336, 419. Mortier

tjes à la Hollandaise, III. 75 noot

3. Monster-mortier tegen de cita

del van Antwerpen, 611.

Moskau, III. 279, 281, 288, 289.

Moskowa (slag aan de), 1812, II.

482, III. 281 en ve.

Motard, flankeur, strijdt bij Luik,

III. 482 noot 2.

Mothe (graaf de la), fransch bevel

hebber, verdedigt Ostende tegen de

Bondgenooten, II. 293. Staat met

een leger in Vlaanderen, 261, 304.

Neemt Brugge, 306. Zijne neder

laag bij Wijnendaal, 325. Geeft

Gent aan Marlborough over, 332.

Motté, fransch luitenant-kolonel bij

de hollandsche huzaren in Rusland,

III. 280.

Motte (de la), fransch luitenant

kolonel bij de hollandsche huzaren

in Rusland, III. 277, 280, 282.

Motte (La), spaansch bevelhebber,

sterft, I. 234.

Mouchin (gevecht bij), in 1793,

III. 36.

Moulier (Pieter), korporaal, zijne

dapperheid, II. 26.

Moulin (C. D. du), luitenant-gene

raal, brengt de waterverdediging van

Holland in geduchten staat, III. 25.

Moulin (Du), generaal-majoor, be

velhebber van Luxemburg, in 1830,

III. 495.

Mounier (C. M.), luitenant-inge

nieur, neemt deel aan de verster

king der citadel van Antwerpen,

III. 584.

Mouriez (baron), fransch generaal

in Rusland, III. 277, 286.

Mousquetaires du Roi (de fran

sche), in Overijssel, II. 22. Bij den

overtocht van den Rijn, 49. Bij

Mont-Cassel, 168.

Mouton (Georges), graaf van Lo

bau, fransch maarschalk, in 1815

in België, III. 343 noot 3. Strijdt

bij Waterloo, 388, 389, 396.

Müffling, duitsch generaal, bij

Quatre-Bras, III. 357 moot 2.

Mugge (Johan Christ.), kapitein, bij

Bergen gekwetst, III. 620.

Mühlberg (slag bij), in 1547, door

Alva gewonnen, I. 97, 100.

Muiden, met zijne sluizen, voor

post van Amsterdam, tegen de

Franschen verdedigd, door Johan

Maurits, II. 82 en ve. ; door graaf

van Waldeck, 125.

Muider, ingenieur, gekwetst voor

Mons, II. 355 moot 1.

Mulder (H.), onder-luitenant der ar

tillerie, helpt de Willemstad ver

dedigen, III. 20 en noot 1 ald.

Mulder (Pieter), helpt Wezel be

machtigen, I. 362, 363, 403.

Mulert (Herman Willem), generaal

majoor, een bataljon van zijn re

giment in Mons, in 1746, II. 428

noot 2.

Mulert (O. N.), officier op de ci

tadel van Antwerpen, III. 596

noot 2.

Muller, majoor, sneuvelt bij Lin

celles, III. 45.

Muller, een kapitein en een luite

nant, in 1815 gekwetst, III. 637,

638.

Muller, kapitein, neemt deel aan
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den tiendaagschen veldtocht, III.

528.

Muller (H.), vaandrig, bij de ver

dediging van Willemstad, III. 20

noot 1.

Muller (J. A.), kapitein, dient in

Rusland, III. 299.

Muller (J. J.), kapitein, gewond te

Namen, III. 489.

Muller (Johan), ingenieur, sneuvelt

voor Douai, II. 367 noot 1.

Muller (Karel), trompetter, onder

scheidt zich bij Pasewalk, III. 178.

Muller (Nicolaas), kapitein, krijgs

gevangen bij Bergen, III. 622.

Muller (S. F.), adjunct-intendant,

secretaris van den raad van de

fensie op de citadel van Antwer

pen, III. 592 noot 1.

Muller (T. C.), luitenant, dient in

Spanje, III. 265 noot 2.

Munitievoorraad, II. 324.

Munitie wagens, II. 316.

Munnich, russisch veldheer, neemt

deel aan 't beleg van Rijssel, II.

313, en aan den slag bij Malpla

quet, 344 noot 2.

M u n nick (Andreas Zeger de), ma

joor, helpt Sluis verdedigen, III.

76 noot 1.

Mun not (don Vincent), nederlandsch

ritmeester in spaanschen dienst,

gekwetst bij Los Bannos, II. 133

noot 2.

Munster (bisschop van), zie: Ga -

1 e n (van).

Munster (vrede van), 1648, I. 379,

383, II. 4, 30.

Munsters c h e oorlog, II. 9, 12-27.

Mun s t e r sc h en, zie: G al e n (van).

Munters, vaandrig, helpt Koevorden

innemen, II. 1 12.

Murat (Joachim), zwager van Na

poleon, is bij Ulm, III. 170. Wordt

groothertog van Kleef en Berg,

174. Koning van Napels, 183, 325.

In Rusland, 276, 281, 282, 283,

285 noot 1, 286, 288, noot 1 ald.

Muren brekers, I. 73 noot 3.

Murray (John), luitenant, in Noord

holland gekwetst, III. 132 noot 2.

Musketten, soort van pijlen, I. 73

noot 3. Vuurroeren, ald., 99, 320

noot 1. Zie Muskettiers.

Muskettiers, I. 109, 110, 274.

Als tirailleurs, door ruiters mee

genomen, in 't gevecht bij Turn

hout, 237, 238. Hoeveel man met

musketten gewapend, 394 en noot

2 ald. Hoeveel schoten zij kunnen

doen, II. 56 noot 2. Zie verder:

Geweer.

Musquetier (Johan Daniel), luite

nant ter zee, helpt Sluis verdedi

gen, III. 73.

Musquetier (Johan Daniel), luite

nant, krijgsgevangen bij Bergen,

III. 622.

Muys er, luitenant, in 1815 ge

kwetst, III. 638.

Mylius, oostenrijksch kolonel, bij

den posten-oorlog in Vlaanderen,

III. 35 noot 3, 38.

Naaldwijk (Heeren van), I. 38.

Naarden, door de Spanjaarden in

genomen en geplunderd, I. 130,

145. Door de Franschen bezet, II.

59, 82. Een aanslag van Willem

III op die plaats mislukt, 90, 91.

Een tweede gelukt, 126.

Nadernissen, I. 365. Zie verder:

Attaq u en.

Nagel, stormram, I. 73 noot 3.

Nagel (van), kapitein, sneuvelt, III.

Nagell (Paul David Sigismund Mau

rice van), kolonel, helpt Geertrui

denberg verdedigen, III. 16 noot 1.

Nagl er (Hendrik Willem), kapitein,

gekwetst, III. 122 noot 6.

Nahuys, adjudant, gekwetst bij

Bergen, III. 621.

Na m en, aanslag door prins Willem

I, I. 141. Door Lodewijk XIV be

legerd en ingenomen, II. 197, 209,

212. Zijn vestingwerken, 210, 211,

217, 218, 221. Aanvallen op het

kasteel en de forten, 212-214,
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220 en ve. Door Willem III her

nomen, 216-224. Gebombardeerd

door Ouwerkerk, 268. Door de

Franschen genomen, 430. In staat

van beleg verklaard, III. 432. De

rust wordt er door van Geen gehand

haafd, 488. Het garnizoen verloopt,

488 en ve.

Na n cré (graaf de), fransch luite

nant-generaal, zijn aanslag op Aar

denburg mislukt, II. 68-73.

Na ns outy, fransch generaal, aan

voerder van het eerste korps ka

valerie van het groote leger in

Rusland, III. 269.

Nantzing (M.), luitenant, bij een

uitval uit de citadel van Antwer

pen, III. 600. Sneuvelt, 601.

Napier, engelsch kapitein, III. 629.

Napoleon Bonaparte. Zijn wijs

van oorlogvoeren, III. 30. Zijn lof,

98, 99, 160, 172. Zijn beroemde

veldtocht in Italie, 99. Verovert

Mantua, 99, 102. Rukt aan op

Weenen, 103. Sluit den vrede van

Campo Formio, ald. Is in Egypte,

108. Keert terug naar Frankrijk,

159. Wordt eerste consul, 160.

Verovert Italie in 1800, 161. Zijn

politiek jegens Engeland, 167, 183,

194. Zijn aanspraak tot het leger

van Marmont, 169. Ontbindt de

bataafsche Republiek, 173. Valt

Pruisen aan, 174. Is bij Friedland,

181. Zijn politiek jegens Pruisen,

183. Zijn macht, ald. en 194. Zijn

intocht in Weenen, 183. Te Wagram,

184. Zijn belangstelling in den aan

val der Engelschen op Zeeland,

200 noot 1, 202 noot 1, 204 noot

3. Annexeert Zeeland en geheel Ne

derland, 211. Zijn politiek tegen

over Spanje, 213 en ve. Gevaar

daarvan, 214, 216, 266. Zijn in

vloed op de soldaten, 220. Hij

komt in Spanje, 218, 222. Rukt

in Madrid, 224. Verlaat Spanje,

226. Zijn last aan Soult, 244. Lijft

Holland bij Frankrijk in, 261, 262.

Zijne legers uit Spanje verdreven,

266. Is in Holland, ald. en 294.

Zijn oorlog tegen Rusland, 268,

271, 275, 276, 278, 279, 281.

Bij de Moskowa, 282, 284, 287.

In Moskau, 288, 289. Zijne garde,

290. Trekt uit Moskau, 290. Bij

Krasnoë, 291. Vlucht naar Wilna,

296. Aan de Beresina, 303, 306,

308. Aan de Elbe in 1813, 312,

313. Bij Lutzen, 314. Bij Bautzen,

316. Zet den oorlog voort, 317.

Bij Dresden, 318, 319. Bij Leip

zig, 317. Weigert de onafhanke

lijkheid van Holland te erkennen,

321. Stelt Frankrijk bloot aan in

vasie, ald. Strijdt in Frankrijk,

324, 325. Doet afstand te Fon

tainebleau, 324. Verlaat Elba en

komt te Parijs, 329, 330. Rust

zich uit ten strijd, 330. Vogelvrij

verklaard, ald. Valt in België, 334,

335 noot 1, 336, 338. Tast de

Pruisen aan en wil Quatre-Bras

doen bezetten, 342. Wil op Brussel

aanrukken, 343. Strijdt bij Ligny,

344, 347, 364. Zijn oordeel over

Quatre-Bras, 364 noot 1, 403.

Komt aldaar, 366. Stelt den aan

val op Wellington uit, 366-368.

Besluit er toe, 369, 370, 372. Zijn

slagplan, 375. Zijn standplaats, 380.

Doet zijn garde oprukken, 386, 389,

394. Heeft Grouchy belast de

Pruisen te vervolgen, 387. Ziet

hen Waterloo naderen 388. Vlucht,

396, 397. Te Parijs, 400, 402.

Doet afstand van de kroon, 400,

403. Op St. Helena, 403. Wil Ant

werpen versterken, 582.

Napoleonisten, in Brussel na

1815, III. 416.

Nassau (het geslacht), wapenteeken,

I. 37. Zie de voornaamste vorsten

uit dit huis op hunne voornamen

en verder hieronder.

Nassau (François van), tweede zoon

van Ouwerkerk, sneuvelt bij Al

menara in Spanje, II. 394
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Nassau (J. van), ritmeester, helpt

Wezel bemachtigen, I. 361.

Nassau en Oranje-Nassau,

twee regimenten Duitschers in ne

derlandschen dienst, III. 327, 332.

Bij Quatre-Bras, 340, 349, 351,

359. Bij Waterloo, 372, 374, 380.

Zie 626.

Nassau-Friesland (regiment van),

bij Fontenoi, II. 416 noot 2.

Nassau - Saarbruck, zie: Wal

raven van Nassau-Usingen, en ook

II. 474.

Nassa u-Siegen, II. 474, 477.

Nassau - Using en (regiment van),

in 1793, III. 32.

Nassau-Weilburg (erfprins van),

bij Quatre-Bras, III. 357 noot 2.

Nassau - Woudenberg (Cornelis

graaf van), zoon van Ouwerkerk,

strijdt bij Oudenaarden, II. 309.

Overwint bij Wijnendaal, 325. Bij

't beleg van Doornik, 337. Ge

kwetst bij Malplaquet, 484. Ver

drinkt bij Denain, 388.

Nassausch e La uren cranse (de),

hoe uitgegeven en herdrukt, I. 204

noot 2, 230 noot 1.

Nath (graaf van der), kolonel in

het gevecht bij Ekeren, II. 257.

Nationale Militie (bataljons),

III. 349 noot 3, 351, 352, 376,

379, 395, 413, 414, 434, 625 en

ve. Voordeel er van bij 't aanleg

gen van werken enz., 584, 605.

Natten (Heer van der), in mun

sterschen dienst, neemt het kasteel

van Wouw, II. 24.

Na u da scher (Frans Xaverius), lui

tenant-kolonel, doet een uitval uit

de citadel van Antwerpen, III.

587, 597 noot 1. Is bij de verde

diging van de lunet St. Laurent,

602. Zie ook: 613 noot 1.

Na va (graaf de), oostenrijksch lui

tenant-generaal, kommandant van

Mons bij 't beleg door de Fran

schen in 1746, II. 428.

Navailles (hertog de), neemt deel

aan den slag bij Senef, II. 146 en

noot 1 ald.

Na ve (B. D. J. de), kapitein, bij

Quatre-Bras, III. 349. Sneuvelt,

noot 4 ald. , 637.

Nederland, zijn wording, I. 3 en

4. Vestiging der Republiek, 22,

33, 142, 174. Toestand bij den

opstand tegen Spanje, 87. Senten

tie der spaansche inquisitie, 101.

Verhouding tusschen de oostelijke

provinciën en Holland en Zeeland,

193. Scheuring tusschen noord- en

zuidnederland, 141, 193, III. 406,

407. Toestand bij den dood van

prins Willem I, I. 199, III. 407.

Vrijgevochten, I. 383. Toestand

na den munsterschen vrede, II.

4. In 1672, 66, 67. Gered, 67.

Na den vrede te Aken, III. 1.

Zijn handel vervalt, 2. Fransche

vrijheidszin, 3. De Pruisen hand

haven Willem V, 3, 5. De patri

otten oefenen zich in wapenhandel

en krijgskunde, B. en W. 657. Ne

derland als bataafsche Republiek,

107. Als koninkrijk Holland, 173.

Natuurlijk sterk tegen een landing,

197. Ingelijfd bij Frankrijk, 211,

261, 262, 266, 267, 321. Zijne

onafhankelijkheid hersteld, 321–

323, 326. Als koninkrijk der Ne

derlanden, 323, 329, 408, 410.

Steden, zeden en taal, 405. Ver

deeling en hereeniging, 406–409.

Scheiding van België, 410 en ve.,

577. Geestdrift in het noorden, 450,

513, 518, 519, 529. Oordeel over

de scheiding, 514. Verontwaardi

ging in het noorden, 515. Volks

wapening, 516 en ve. Geldelijke

bijdragen, 517, 511, noot 1 ald.

In weerbaren staat gebracht, 519.

Geestdrift over den afloop van den

tiendaagschen veldtocht, 578. Sluit

een wapenstilstand en een tractaat

met België, 616, 617. Zie verder:

Staten-Generaal, Bataafsche Repu

bliek, Holland (koninkrijk).
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Nederland en (spaan sche), plan

nen van Frankrijk daaromtrent, II.

28, 153, 164, 165, 208, 209, 228,

231, 233. Invallen van Lodewijk

XIV, in 1667, 34; in 1675, 165;

in 1678, 169; in 1683, 177; in

1692, 209. Ontruimd door de Fran

schen in 1706, 292. Onder Karel

III van Oostenrijk, 292, 293. Niet

onder Engeland gekomen, 298. De

Raad van State in zijn gezag her

steld, 299. Invallen van de Fran

schen, in 1708, 304; in 1709, 334.

Gaan over onder 't Huis van Oos

tenrijk, 393, 398.

Nederlanden (Oostenrijk sche),

plannen van Lodewijk XV tot ver

overing, II. 400, 402–404, 410.

Vlaanderen door hem veroverd,

420, 421, en al de overige ge

westen, 427, 434. Onder Jozef II,

III. 2. Gaan voor Oostenrijk te

loor, 2. Door Dumouriez veroverd,

6. Ontruimd door de Oostenrijkers,

66, 67, 70. Bij Noordnederland

gevoegd, 408. Zie verder: België.

Nederlanders, zij oorlogen in Frank

rijk en Duitschland, I. 88. Goed

gewapend en geoefend, 89. Niet

weerloos in de eerste helft der 16e

eeuw, 91. Hun haat tegen de Span

jaarden, 91. Proscriptie in 1567,

101. In het leger van Alva, 121.

Wars van 't soldaat-zijn, III. 327.

Oefenen zich in wapenhandel en

krijgskunde, B. en W. 657.

Nederlandsche Burgerijen,

zie op de B.

Nederlands c h e Edelen, zijn ko

lonels van het voetvolk, I. 92.

Worden als zoodanig ontzet, ald.

Dienen hun smeekschrift in, 93.

94. Stellen zich onder Hendrik van

Brederode, 94. Hun verbond gaat

te niet, 97. Velen wijken uit het

land, 97, 103. Geven geld aan den

prins van Oranje, 103. Zijn in zijn

leger, 119. Wie hunner tegen Spanje

strijden, 175, 178, 304. Hun drink

gelagen en naijver, 182. Zom er -

heer en, ald. Hun gevolg te velde,

189 noot 1.

Nederlandsche steden, geven

geld aan den prins van Oranje,

I. 103.

Nederlandsche vorsten,

schildteekens, I. 37.

Nederlandsch krijgs volk, I.

219 noot 1, 224, 243, 292, 304.

Ruiterij onder Karel V vermaard,

88. Hun dapperheid, I. 381, 382,

II. 26, 123, 150, 157, 162, 163,

171, 172, 183, 195, 205, 238 en

239 noot 1, 245, 255, 256, 267,

270, 278, 286, 288, 290, 330, 337,

338, 343, 347, 350, 353, 354,

357, 381, 394, 405 en noot 2 ald.,

433, 436, III. 20, 36 noot 1, 38,

41, 43, 45 noot 1, 46, 51, 54,

59 en noot 1 en 2 ald., 69 en

noot 2 ald., 73, 74, 83 en noot

1 ald, 134, 141, 152, 154, 159.

166 en noot 3 ald., 171, 175–

hun

177, 179, 180, 201, 211, 221,

231, 236-238, 242, 248, 251,

257, 265, 289, 292, 294, 294,

298, 302, 307, 310, 315, 316,

352, 461, 466, 520, 537, 596,

597, 599 noot 2, 605, 610. III.

B. en W. 654. Hun lof als leer

meesters der krijgskunst, II. 235,

394 en noot 3 ald. In minachting,

III. 66.

Ne er wind en, Neerhespen of Lan

den (slag bij), in 1693, II. 203.

In 1793, III. 24, 26, 28.

Nei gre, fransch generaal, komman

dant der artillerie tegen de citadel

van Antwerpen in 1832, III. 580

noot 2.

Nemours (Louis Charles Philippe

Rafael van Orléans, hertog van),

onderbevelhebber van 't fransche

leger in België in 1831, III. 577

moot 1.

Nepveu (Charles), majoor, strijdt

in 1830 in Brussel, III. 466. Neemt

als luitenant-kolonel bij den staf
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deel aan den tiendaagschen veld

tocht, 529, 554.

Nepveu (Jan Jacob), ritmeester, te

Brussel in 1830, III. 425 noot 2.

Nero, door de Batavieren tegen de

Galliërs geholpen, I. 5.

Netten (van der), zie: G eis weit.

Neuforn (Johan Frederik Stockar

de), kolonel, strijdt aan de Sambre,

III. 64.

Neufville, luitenant, gekwetst in

1815, III. 637.

Neurenberg (slag bij), in 1800,

III. 163.

Neuzen (Ter), fort, door de Fran

schen genomen, II. 436.

Ne ver offs koi, russisch generaal,

strijdt tegen de Franschen, III.

277.

Ney (Michel), hertog van Elchingen,

prins van de Moskowa, fransch maar

schalk, bij Ulm, III. 170. Bij Fried

land, 181. In Spanje, 218. Aanvoer

der van 't derde korps van 't groote

leger in Rusland, 269,270,277,278,

280, 281, 283, 285 noot 1, 291.

Prins van de Moskowa, 313. Strijdt

in Duitschland, ald. Bij Lutzen,

314. Zijn persoonlijkheid, 314, 382.

Bij Bautzen, 316. Hervindt zijn kei

zer, 330. Krijgt bevel om Quatre

Bras te bezetten, 338, 339 noot

1, 342. Staakt zijn marsch te Fras

nes, 339, 340. Kan niet doordrin

gen tot Quatre-Bras, 344, 346.

Strijdt aldaar, 348 en ve. Geeft

den strijd op, 359. Zijn houding

bij Quatre-Bras, 361, 366. Strijdt

bij Waterloo, 375, 376, 381, 382,

386, 389, 390, 393. Zijn dood,

390.

Nicelli (Petro Francisco), spaansch

ritmeester, krijgsgevangen, I. 213.

Nicolaï, te Brussel in 1830, III.

450 en noot 2 ald. Secretaris van het

voorloopig bewind in België, 473

noot 1.

Nicolson (James), luitenant-kolonel

in bataafschen dienst, neemt deel

III. N. H. T. L.

aan den slag bij Bergen, III. 144.

Aan dien bij Castricum, 151.

Ni de k (van), zie: Brou erius.

Niell on (Charles), zijn aandeel in

den opstand te Brussel in 1830,

III. 455. Zijn journaal of mémoires,

noot 2 ald., 458 noot 1, 470 noot

1, 503 noot 3, 507 noot 3 en 4, 508

noot 3, 512 noot 1, 534 noot 1, 541

noot 2, 558 noot 2. Zijn levensloop,

504, noot 1 ald., 507 noot 3. Rukt

als luitenant-kolonel bij 't belgische

leger op de Nethe aan, 504, 505.

Strijdt bij Lisp en Lier, 507. Na

dert Duffel, 508. Vereenigt zich

met Mellinet en strijdt bij Ber

chem, 508. Rukt in Antwerpen,

512. Eischt de citadel op, ald., 513

noot 2, 641, B. en W. 662. Voert

bevel over de voorhoede van het

Schelde-leger en strijdt bij Raevels,

530. Bij Turnhout, 533. Trekt te

rug op Schilde, 534, noot 1 en 2

ald. Voert bevel over de achter

hoede van Leopolds leger bij den

terugtocht naar Leuven, 561 noot

1. Strijdt bij Leuven, 566 noot 1,

567. Dekt den aftocht, 574, 576.

Regelt als plaatselijk kommandant

de overgaaf van Leuven, 576.

Ni en burgh (Rudolph van), inge

nieur, gekwetst voor Douai, II.

367 noot 1.

Nierop (Willem),

dapperheid, II. 16.

Nieu burg (hertog van), tracht Fre

derik Hendrik van 't beleg van

Maastricht af te trekken, I. 373.

Nieu land, kolonel, helpt Grave

winnen, II. 162 noot 2.

Nieuw en heim (Wolter van), heer

van Driesbergen, majoor, in het

gevecht bij Ekeren, II. 257.

Nieuw en hey m, adjudant, bij de

verdediging van Bergen-op-Zoom,

II, 460.

N ie uw e r b r u g, ontruimd door

Pain-et-Win, II. 107. Op nieuw

versterkt, 108.

luitenant, zijn

57
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Nieuw ko op (de baljuw van), slaat

met zijn boeren de Franschen te

rug, II. 105.

Nieuwkuyk (J. F. van), kapitein,

strijdt te Brussel, III. 463 noot 1.

Nieuwpoort (slag bij), in#

I. 246 noot 1. Geoefende troepen

van Maurits, 198 noot 5, 251, 278.

Kaartje van het terrein, 254 noot

i. De stad bedreigd, 257. De slag,

266, 276-284. Brug over de ha

ven, 266, 272. Het terrein, 269.

De schepen, 273. De legers, 274.

Flankmanoeuvre der Spanjaarden,

275. Charges, 276, 279. Duinge

vecht tusschen 't voetvolk, 277.

Crisis, 279. Gesneuvelden en ge

kwetsten, 284. Krijgsgevangenen

en vaandels, 284, 285. Voordeelen

van de overwinning, 285, 256.

Beoordeeling van Maurits' gedrag,

286. De stad te vergeefs door

Maurits belegerd, 287. Door de

Franschen genomen, II. 421. Op

roer aldaar in 1830, III. 497.

Nievelt (P. van), majoor, helpt

Willemstad verdedigen, III. 20

noot 1.

Nijborg (slag bij), in 1659, II. 9,

11. De stad genomen, 12.

Nij en heim enz., zie hierachter op:

Ny.

Nijmegen, mislukte aanval op die

stad door Maarten Schenck, I. 206.

Door Mansfelt bezet, 208. Door

Maurits ingenomen, 214. Door Tu

renne belegerd en ingenomen, II.

56– 57. Door Athlone bezet, 239.

Gevecht tegen de Franschen aldaar,

240. Door hen genomen in 1794,

III. 88 en ve. Nederlandsche troe

pen trekken over de Waal, 89. Vrede

te N. gesloten, II. 165, 170, 171,

173–175.

Nijv en heim (C. F. van), kapitein,

helpt het fort Merida verdedigen,

III. 239 noot 1. Gekwetst bij Ta

lavera, 248.

Nina b er (J. C.), kapitein-ingenieur,

onderscheidt zich bij de vermees

tering van Straalsund, III. 192

noot 1 .

Nina b er (Jan Dirk), luitenant, sneu

velt in Rusland, III. 292.

Nipkens (J. J.), luitenant, krijgs

gevangen bij Bergen, III. 622.

Nitsch witz (G. H. von), majoor,

helpt Willemstad verdedigen, III.

20 noot 1.

Nobert, luitenant, sneuvelt in 1815,

III. 638.

No gues (G.), kapitein, onderscheidt

zich bij Talavera, III. 248 noot 1.

Noir c arm es (de heer van), stad

houder van Henegouwen, vermees

tert Valenciennes, I. 97.

Noirm antiers of Normoutier,

eiland, door de Hornes in 1674

veroverd, II. 135.

Nolet (M.), luitenant, in Rusland,

III. 287.

Noord (van), zijn zeetochten, I. 235.

Noord (W. G. van), luitenant der

dragonders, strijdt bij Hasselt, III.

554.

Noord dam , schans, door Helt ver

dedigd, I. 207.

Noordhorn (gevecht bij), in 1581,

I. 192.

Noormann en (de), I. 15.

Noortbergh (J.), onder-luitenant,

helpt Willemstad verdedigen, III.

20 noot 1.

No ot, ingenieur, bij het beleg van

Mons, II. 355 noot 1.

Noot (Karel van der), kapitein van

's prinsen lijfwacht, strijdt bij Turn

hout, I. 236. Kolonel bij den veld

tocht naar Vlaanderen, 251, 263,

264. Gouverneur van Ostende, 292.

Zijne dochter, 337 noot 2.

Noot (Lamoraal van der), heer van

Risoir, ruiter-bevelhebber bij den

tocht naar Vlaanderen in 1600,

I. 252, 262. Gouverneur van Os

tende, 303, 304.

Norman n, majoor, strijdt bij Quatre

Bras, III. 340, 626.
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Norrits (John), overste, tot ontzet

van Steenwijk afgezonden, I. 191.

nel, gestraft om de overgave van

Deynse, II. 225 noot 4.

Zijne overwinning bij Munnekezijl, Officieren, onder-officieren en kor

192. Zijne dapperheid bij Noord

horn, 192.

Nott en (Johan Andries), luitenant,

krijgsgevangen bij Bergen, III. 619.

Nou e (François de la), ijzer en

ar m , veldmaarschalk van het ne

derlandsche leger, I. 185.

Nuis (beleg van), in 1475, I. 76.

Ny enheim (Wolter Godefried van),

kapitein, II. 460 noot 1.

Ny en oort (heer van), vermeestert

het huis te Laegh, I. 332.

Nyh of, luitenant-kolonel, sneuvelt,

I. 333.

Nypels (Lambert), kolonel, te Mons

in 1830, III. 449 noot 3. Opper

bevelhebber van het leger der bel

gische opstandelingen, 486, 504.

Nypels (Lucas), majoor, helpt bij

Luik een konvooi dekken, III. 481.

Ob da m (heer van), zie: Duiven -

voor d e.

Obdam (Jacob van Wassenaar), heer

van Voorschoten, is met zijn regi

ment bij Senef, II. 470, 475. Neemt

deel aan den slag bij Neerwinden,

205. Als luitenant-generaal bij de

belegering van Bonn, 247. Zijn ge

drag in het gevecht bij Ekeren,

251 en ve., 258, 260, 261, 262.

Zijn brief aan Coehoorn, 255 noot

1. Zijn brief aan Marlborough,

259. Neemt ontslag uit den dienst,

260.

b s er va ti e leger, het eerste van

dien naam, II. 209 noot 4.

Ocana (slag bij), 1809, III. 254.

Ockeloen (Joänn), vuurwerker, sneu

velt bij Ocana, III. 259 noot 1.

Ock in ga, luitenant-kolonel, sneu

velt bij Steenkerke, II. 200 noot 1.

O dijk (heer van), zie: Lodewijk van

Nassau, en verder II. 475.

O e stal, schiettuig voor pijlen, I.

73 noot 3. -

o

Offanel (Fergus d'), schotsch kolo

poraals onder dien naam begrepen,

I. 274 noot 2. Door wie benoemd,

II. 7 en noot 2 ald. O.-plaatsen

verkocht, 8. Als schadevergoeding

gegeven, ald. Dragen ronde hoeden

en groene pluimen, 81 noot 1. Hun

onbekwaamheid, III. 140 noot 1.

Tweestrijd der nederlandsche O. in

1813, 324, 325, B. en W. 659.

Herstel van O. van vóor 1795,

326. Keuze van luitenants en ka

piteins door de manschappen, 327.

Houden zich goed bij Waterloo,

376 noot 2. Van allerlei richtin

gen na 1815, 411. Belgische O. in

't nederlandsche leger, 4S3 en

ve., 507.

O gle (John), luitenant-kolonel, woont

den slag bij Nieuwpoort bij en be

schrijft dien, I. 278 noot 2, 280

en noot 2 ald. Is in Ostende, 297.

Wederlegt van Meteren omtrent

het gebeurde bij 't beleg, noot 3 ald.

Oje n s, kapitein der amsterdamsche

schutterij, II. 44 noot 2.

Oldenbarneveld (Johan van), vrij

williger in het leger tot ontzet van

Haarlem, I. 159. Wordt geraad

pleegd bij krijgsondernemingen, 215.

Dringt aan op de vermeestering

van Duinkerken, 247. Vergezelt

Maurits als Gecommitteerde naar

Vlaanderen, 248. Zijn onverzette

lijkheid, 250 noot 1. Zijn houding

tegenover Maurits, 287, 288.

Oldenborgh (Pieter van), secreta

ris van de Willemstad, beschrijft

het beleg, III. 21 noot 1.

Old en broek, sergeant, op de cita

del van Antwerpen, III. 608 noot 1.

Oldenburg (Johan van), kapitein,

helpt Aardenburg verdedigen, II. 71.

Old enne el (G. A. J. baron van),

generaal-majoor, bevelhebber van

Oost-Vlaanderen, III. 499.

Oldenzaal, door Hohenlo ingeno
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men, I. 187. Door Maurits, 242.

Door Spinola, 316. Roofnest van

de Spanjaarden, 330. Door Ernst

Casimir vermeesterd en ontmanteld,

331. Door de Munsterschen geno

men, II. 16. Door de Franschen

bezet, 43.

Olivier, kapitein, in 1815 gekwetst,

III. 637.

Olivier (P.), wachtmeester, dient

in Spanje, III. 253 noot 3, 255.

Olivier (H. l'), majoor, in 1830 te

Luik, III. 439 noot 2.

Oliviera (Antonio), commissaris-ge

neraal der spaansche ruiterij, I. 99.

Olthof, kapitein, sneuvelt, I. 219

noot 1.

Omer (St.), belegerd en ingenomen,

II. 166, 169.

Om melanden, 400 gezinnen daar

uit gaan buitenlands in 1580, I. 190.

Om m en (gevecht bij), 1622, I. 330.

Geplunderd door de Munsterschen.

II. 18.

Om m erin g (van), luitenant-kolonel,

in 1815, III. 630.

Omm er schans, gesticht in 1622,

I. 319 noot 3. Door Struyck ver

dedigd tegen de Munsterschen, II.

18. Aan hen overgegeven, 61.

Omphal (van), kapitein-adjudant,

bij Waterloo, III. 397.

O mph al (Antonie Frederik Jan Flo

ris Jacob baron van), luitenant, on

derscheidt zich bij Ciudad Real,

III. 236. Dient in Rusland, 294

noot 3, 297 noot 2.

Om pte da (van), kolonel bij Water

loo, III. 377, 390. Sneuvelt, 392.

Zie 625.

O nager of magneel, werptuig, I.

73 noot 3.

On der wal, zie: Fausse brai e.

On der wat er (Pompejus), ritmees

ter, helpt Doornik verdedigen, II.

418.

Ongevallige man (de), overbren

ger van eene uitdaging ten strijd,

I. 31.

Onselen (L. M. van), kapitein, op

de citadel van Antwerpen, sneu

velt, III. 614 noot 1.

O om Kees, ingenieur, I. 331.

Oordt JWz. (Joan Frederik van),

hoogleeraar te Groningen, neemt

deel aan den tiendaagschen veld

tocht, III. 528.

Oorlog voeren (wijze van), in de

17e eeuw, I. 344, II. 1. Verande

ring door Turenne daarin gebracht,

40. In het begin der 18e eeuw,

304, 305 noot 1, 480, 481. In

het midden dier eeuw, 409, 410,

420, 421. In den posten-oorlog in

1793, III. 34, 39. Onder de eerste

fransche republiek, 54, 55, 68, 79,

80 noot 2, 83 noot 3.

Oorlogskreet, der Hollanders in

Spanje, III. 220. Zie: Krijgskreet.

Oorlog spetitie, van den Raad

van State onder Frederik Hendrik,

I. 369 noot 2. -

O or logs wet, afgekondigd in de

bataafsche Republiek in 1799, III.

112.

O orth (van), kolonel, sneuvelt bij

Malplaquet, II. 350.

Oostée (van Hoey Schilthouwer van),

zie: Hoey.

Oost en rijk, onder Jozef II, ver

nietigt de Barrière, III. 2. Verliest

België, ald. Oostenrijksche succes

sie-oorlog, II. 399. Zie de personen

uit het Huis van O. op hunne voor

118,In ell.

Oost ze e (vaart op de), door Neder

landers, II. 9.

Ootmarsum, door Maurits bemach

tigd, I. 221, 242. Door de Mun

sterschen, II. 16. Door de Fran

schen, 43.

Op dam (P.), luitenant der artillerie

op de citadel van Antwerpen, III.

606 noot 1.

Opperbevelhebber, bij 't staat

sche leger, I. 184, 185.

Opslag, schans, door Maurits ge

nomen, I. 212 en noot 2 ald.
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Opstall (Cornelis van), majoor, strijdt

bij Quatre-Bras, III. 349. Gekwetst,

354, 626, 638.

Orangisten, in Holland in 1799,

III. 109, 112, noot 2 ald, 123.

Vallen uit Duitschland in Drenthe,

Gelderland, Overijssel, 125 en ve.

Leveren de bataafsche vloot aan

de Engelschen over, 111, 123, 127

noot 1. Trachten het volk te be

werken in Noordholland, 129, 145

noot 3, 158; elders, 147. Houden

zich stil in Zeeland, 204. Na 1830

in België, 526, 546, B. en W. 664.

O rangistisch leger te Osnabruck

in 1795, III. 98.

Oranje (de mannen van), I. 174.

Oranje (het Huis van), met groot

gezag bekleed, III. 1. Zijn val, 2.

Zijn herstel, 4, 107, 322, 325, 326,

329, 407. Zie de personen op hun

voornamen; ook: Chalons.

Oranje (het prinsdom), door Lode

wijk XIV verbeurd verklaard, II.

179.

Oranje, blanje, bleu, I. 121

noot 1.

Oranje - Friesland (het bataljon),

in 1747 in Bergen-op Zoom, II.

451 noot 3; (het regiment kava

lerie), strijdt bij Rocoux, III. B. en

W. 654. O. - Gelderland (het re

giment), III. 14 noot 1, 32, 63.

O. -Nassau (het 2e regiment), III.

14 noot 1; zie verder: Nassau.

O.-Stad - en -Lan de (eenbataljon

van het regiment), in 1746 in Mons,

II. 428 noot 2.

» Oranje-boven!”III.373, 378,481,

452. O.-kleur in België door de

brabantsche kleuren vervangen, III.

428, 429, 438.

Ordonnantie, omtrent de defensie

van 1527, I. 67 noot 6, 90. Ben

den van O., 311. Militaire, O.,

II. 108 noot 3.

Orkney (lord), engelsch luitenant

generaal, helpt Menen winnen, II.

295. Poogt te vergeefs St. Ghislain

te overrompelen, 338. Neemt deel

aan den slag bij Malplaquet, 342,

345, 351.

Orleans (hertog van), broeder van

Lodewijk XIV, belegert en neemt

St. Omer, II. 166, 169. Voert het

fransche leger aan bij Mont-Cassel,

168. In Spanje, 304.

Orleans (David van), ingenieur,

maakt een kanaal te Ostende, I.

294. Leidt de verdedigingswerken

aldaar, 300.

Orleans (Ferdinand Philippe Joseph

Louis Charles, hertog van), onder

bevelhebber in 't fransche leger in

België in 1831 en 1832, III. 577

noot 1, 592.

Orm o nd (hertog van), wordt bevel

hebber der britsche troepen in de

Nederlanden, ter vervanging van

Marlborough, II. 380. De Staten

dragen hem het bevel niet op, ald.

Deelt aan prins Eugenius zijn last

om de vijandelijkheden te staken

mee, en voert met Villars geheime

briefwisseling, 381 en 382. Trekt

af met zijne troepen, 382.

O rs en of rossen, ridderhengsten,

I. 38.

Orsoy, ingenomen, I. 376. Door de

Franschen vermeesterd, II. 41.

Ortgies, ingenieur, voor Aire ge

kwetst, II. 370 noot 3.

Osnabrug (bisschop van), oorlogt

tegen de Republiek, II. 37.

O s s en broek of H a ze broek,

kwetst Condé, II. 50.

Oss or y (d'), generaal, bemachtigt

het dorp Rooveen voor den bis

schop van Munster, II. 19. Laat

het onbezet, ald. Dringt door naar

Groningen, ald. Zie: 42 noot 1.

Oss ory (Daniël baron d'), kolonel

in Staatschen dienst, geeft Rijn

berk bij verraad aan de Franschen

over, II. 42. Onthalsd, noot 1 ald.

O stagiers, gijzelaars, II. 369.

Ost en, fransch generaal, strijdt met

de Engelschen op Walcheren, III.
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198. Doet een uitval uit Vlissin

gen, 202.

O s t en de Kolonel Edmund valt bij

die stad de vluchtende Spanjaar

den aan, na den slag bij Nieuw

poort, I. 283. Dankstond voor Mau

rits gehouden, ald. Beschrijving en

gewicht der vesting, 288, 289,

Aartshertog Albert besluit tot het

beleg, 289. Groote toerustingen tot

de verdediging, 289, 300, 301. Duur

van 't beleg, 289, 291, 301. Ver

lies door de Spanjaarden in 't beleg

geleden, 290. Geretrancheerd kamp

aangelegd, 291, 292. De bezetting,

291, 295, 300 noot 3. De Engelschen

plunderen, 291, 292. Uitvallen, 292.

Inundatiën, 29 3. Gemeenschap met

de zee, 293, 294. Vreemde vorsten

nemen het beleg in oogenschouw,

295 noot 1. Aantal schoten op

Ostende gedaan, ald. noot 3. On

derhandeling met den vijand, 296.

Gisting tegen Were, 297. Bestor

ming der buitenwerken afgeslagen,

298. De buitenwerken genomen,

299, 311. De Zand-Hil genomen,

300, 31 5. Nieuwe werken aange

legd, 301. Capitulatie, 301 noot

3, 315. Verschillende bevelhebbers

en kapiteins, 302-304. Pogingen

tot ontzet, 305–316. Pest in de

stad, 312. Vruchten van de ver

dediging, 316. Frederik van Dorp

gouverneur, 398. Door Ouwerkerk

ingenomen, II. 293. Oostindische

Handelmaatschappij aldaar opge

richt, 399. Door Löwenthal geno

men, 421. Oproer in 1830, III. 497.

O sy, president der bank van Ant

werpen, onderhandelt aan het hoofd

van aanzienlijke Antwerpenaren

met Chassé, III. 510 en noot 2 ald.

Otto van der Lippe, bisschop

van Utrecht, I. 33.

Otto II, graaf van Gelderland, I.

33, 42.

Otto IV, duitsch keizer, in den

slag bij Bouvines, I. 32, 40.

O u de man s Havelaar, majoor,

neemt deelaan den tiendaagschen

veldtocht, III. 529.

O u d e naar de n, door den prins van

Oranje ingenomen, I. 128. Door

Parma belegerd, 218 noot 1. Door

Willem III te vergeefs belegerd,

II. 154. Door de Franschen inge

nomen, 420. (Slag bij), in 1708,

II. 306 en ve.

Oud en dijk (Pieter), kapitein, krijgs

gevangen te Bergen, III. 619.

O u d e n dijk (Pieter), luitenant-ko

lonel op de citadel van Antwer

pen bij het beleg, III. 597 noot 1,

613 noot 1.

O u d ermeulen (Ed. van der), eerste

luitenant der artillerie in den tien

daagschen veldtocht, III. 533. Strijdt

bij Leuven, 566, 567.

O u d e - Schans (de), op de Mun

sterschen heroverd, II. 81.

O u de water, door de Spanjaarden

veroverd, I. 166. Door de Fram

schen bezet, II. 59, 87. Herno

men, 87.

Oudheusden (W. van), kapitein

ingenieur, dient in Spanje, III.

217. Helpt Madrid versterken, 226.

Oudin ot (Charles Nicolas), hertog

van Reggio, fransch maarschalk,

aanvoerder van het tweede korps

van het groote leger in Rusland,

III. 269, 270, 279, 297, 300, 304,

307. Wordt gekwetst, 298. Strijdt

bij Bautzen, 316.

Oudshoorn (van), burgemeester

van Amsterdam , bereid om met de

schutters tegen de Franschen uit

te trekken, II. 103.

O uw er kerk (heer van), zie: Hen

drik en Willem van Nassau, en ver

der II. 475.

Ouwerkerk (zoons van den heer

van), zie op: Nassau.

Ov en s, tot bakken van brood, in

't leger voor Grol, I. 335 noot 3.

Over (Ten), vaandrig, sneuvelt voor

Grave, II. 162 noot 3.
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Overijsch e (aanval op), in 1705,

II. 279. Waarom niet doorgezet,

280, 281.

Overijssel, verklaart zich voor den

prins van Oranje, I. 127. Voor

don Frederik van Toledo, 145.

Door de Munsterschen en Fran

schen bezet, II. 43, 61. Partij al

daar die zich scheiden wil van de

Republiek, 60, 61.

O verre ith (Lodewijk Otto Antho

nie), luitenant, dient in Rusland,

III. 292 noot 2.

Overste van de Militaire Justitie,

I. 252.

O verste-luitenant, I. 187.

Overstraten (van), luitenant op

de citadel van Antwerpen, III. 610.

Overveld (A. N.), luitenant, ge

kwetst bij Ocana, III. 259 noot 1.

Overveldt (Adrianus Nicolaas Ger

brand van), kapitein, sneuvelt, III.

134 noot 1.

Owen, commodore, bij de landing der

Engelschen in Zeeland, III. 198.

Ox en stier n (Benedictus graaf van),

bij den overtocht over de Dijle in

1705, II. 276. Zijn gedrag wordt

berispt, 277. Helpt Ostende win

nen, 293. Neemt deel aan den slag

bij Oudenaarden, 309; aan dien bij

Malplaquet, en sneuvelt, 347.

Oyen (Jan Hendrik), heer van Dra

kenburg, majoor, gekwetst te Na

men, in 1746, II. 430 noot 2.

Oyen (het regiment van), in 1746

in Namen, II. 431 noot 1.

Oyen, zie: Hoeufft.

Oyen (Adriaan Leopold van), kolo

mel, neemt deel aan den posten

oorlog in Vlaanderen, III. 51. Geeft

als generaal-majoor Gorkum, Wou

drichem en Loevestein aan de Fran

schen over, 95.

Oyen (Louis Antoine van), kolonel,

kant zich tegen de overgave van

Namen, II. 430.

Oyen (Louis Antoine van), oud-ka

valerie-overste, neemt deel aan de

burgerwapening in Nederland, III.

5 17.

Pa a dj es der Ridders, I. 39.

Paal werk, in grachten, I. 212 noot

2, 221, 227.

Paard en der Ridders, I. 38.

Paard en de k en s, I. 37.

Paats van Wy g c h el (Adriaan

Pieter), luitenant, dient in Rus

land, III. 294 noot 3, 295.

Pabst (van), luitenant-kolonel in

1815, III. 627.

Pacciotto (Francisco), vestingbouw

kundige, in dienst van Alva, I.

100. Ontwerpt de plannen der ves

ting Delfzijl, 118.

Pa che c o (Pedro Alvarez), bevelheb

ber van Deventer, I. 100 noot 1.

Te Vlissingen opgehangen, 144.

Pack, engelsch generaal-majoor, bij

Waterloo, III. 631.

Pac q u é (Johan Antonie), majoor,

helpt Sluis verdedigen, III. 76

noot 1.

Pac thod, fransch generaal, in den

slag bij Castricum, III. 151.

Paets (A. J.), kapitein, dient in

Spanje, III. 255, 265 noot 2. Bij

Ocana, 258.

Paets (Wolter Hendrik), luitenant,

dient in Rusland, III. 292 noot 2.

Pa e u, ingenieur, sneuvelt op Mar

tinique, II. 134 noot 1.

Paeuw (Johan Casper), majoor, sneu

velt bij Malplaquet, II. 350.

Paffen rode, kapitein, sneuvelt voor

Grave, II. 162 noot 3.

Paffenrode, luitenant-kolonel, sneu

velt bij de verdediging van Maas

tricht, II. 124.

Pagnie, kolonel van de hollandsche

garde, bij 't overgeven van Bou

chain, II. 376 noot 1.

Pain et Vin (Moyses), kolonel in

staatschen dienst, ontruimt Nieu

werbrug, II. 107. Wordt onthoofd,

108. Zie III. 200.

Pair t zg en, luitenant, in 1815 ge

kwetst, III. 637.
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Paissières (A. J. J. de la), luite

nant-kolonel, strijdt in Duitsch

land, III. 176 noot 1.

Paj ol, fransch generaal, in 1815 in

België, III. 343 noot 2.

Palafox (Jozef), spaansch bevelheb

ber, strijdt tegen de Franschen,

III. 219, 224.

Palice (la), zijne heldhaftigheid, I.

363.

P a lissa de n, I. 342 noot 4, II.

57 noot 1, 294 noot 2.

Pallandt (barons van), nemen dienst

in 1830, III. 516 noot 1.

Pallandt (Johan Warnard baron

van), helpt als kolonel Bonn ne

men, II. 247. Strijdt bij Ekeren,

257. Generaal-majoor bij 't beleg

van Menen, 295.

Pallandt (Karel Willem van), ge

neraal-majoor bij Malplaquet, II.

347, 350. Gekwetst, 484.

Pallandt tot Eerde (W. A. van),

ritmeester, sneuvelt bij Waterloo,

III. 379, 380, 638.

Palm (K. M.), officier op de cita

del van Antwerpen, III. 596 noot 2.

Palm (François), als luitenant-kolo

nel voor Woerden, II. 95. Bij 't

beleg van Naarden gekwetst, 126.

Sneuvelt als kolonel bij Senef, 150,

473, 480.

Palmerston (lord), ontvangt de

kennisgeving van de oorlogsverkla

ring van koning Willem I aan Leo

pold, III. 523 en noot 2 ald.

Pal sterkamp, zie: Bylandt (van).

Paltz (de), door de Franschen ver

woest, II. 188.

Paluere, van de schutters, I. 75, 76.

Pando er en, II. 447.

Panhuys (G. E. A. van), kapitein,

in 1830 te Charleroi, III. 447.

Neemt deel aan den tiendaagschen

veldtocht, 528.

Panhuys (Willem Benjamin van),

werkt mee tot ontzet van Charle

roi, III. 63.

Panier (Pierre), zijn ruiters nemen

den Admirant bij Nieuwpoort ge

vangen, I. 282.

Pano en en, pinjo en en enz., twee

puntige riddervaandels, I. 35 noot 4.

Pans er der schutters, I. 75.

Papegaai-schieten, I. 77.

Papejans (Louis), luitenant bij de

huzaren, gewond te Doornik, III.

493.

Papendrecht, zie: Hoynck.

Pap en muts, vierhoekig werk, waar

om zoo genoemd. I. 202 noot 1.

Pap en muts (de), in den Rijn aan

gelegd, I. 319 noot 3. -

Papet (Berend Willem), kapitein,

krijgsgevangen bij Bergen, III. 619.

Sneuvelt in Duitschland, 166 noot 3.

Pappenheim (Gottfr. Heinr. graaf

von), tracht Maastricht te ontzet

ten, I. 372, 373. Zijn nederlaag

en aftocht, 374. Doodelijk gewond

bij Lutzen, ald.

Parallellen, van Vauban, II. 122

noot 3, 294, 296, 317, 335 noot

1, 444.

Paravicini di Capelli (Barthold

Eduard), kolonel, heeft deel aan de

overwinning bij Landrecies, III. 58.

Paravicini (J. J. N. de), majoor,

in 1815 gekwetst, III. 637.

Parel ('t fort de), aan de Schelde,

door de Franschen ingenomen, II.

436.

Parker, ritmeester, bij Turnhout,

I. 236, 239.

Parlementair van den prins van

Oranje, op last van Alva opgehan

gen, I. 144.

Parma (Alexander Farnese, prins

van), verheft de spaansche heer

schappij in de Nederlanden weder, I.

140. Overwint bij Gemblours, 141.

Wordt landvoogd in 1578, 179.

Poogt Deventer te ontzetten, ald.

Belegert en verovert Maastricht,

169-171, 179. Verovert Limburg,

181. Zijn lof, 183. Brengt de bel

gische gewesten onder Spanje te

rug, 193. Vermeestert Antwerpen,
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193. Belegert Nuys, 201. Zendt

troepen om Axel te hernemen, ald.

Verovert Sluis, 202. Belegert Ber

gen-op-Zoom, 203-206; breekt

het beleg op, 206. Neemt Bonn

en Wachtendonk in, 206. Doet

Heusden belegeren, ald. Wordt ziek

en gaat naar Frankrijk, 207. Be

legert het fort Knodsenburg, 212.

Zijn meesterlijke aftocht, 213. Sterft,

224. Doet het kasteel van Ant

werpen weer opbouwen, III. 581.

Parma (Margaretha van), zie: Mar

gareth a.

Partoune aux, fransch generaal,

dient in Rusland, III. 274, 308.

Pa s c h al, verdedigt Brussel tegen

de Franschen, II. 330.

Pas e walk (gevecht bij), 1806, III.

177.

Pas q u é (L. F.), kapitein, helpt Wil

lemstad verdedigen, III. 20 noot 1.

Pasquier (Remy), kapitein der bur

gerij van Namen, veroorzaakt den

slag bij Ramelies, II. 282.

Passau (stad), ontleent haar naam

van de Batavieren, I. 11.

Pas se volant en, bij monsteringen,

II. 8.

Pasteur (Jacques), fransch partij

ganger, stroopt in Noordbrabant,

II. 391.

Patent en of marschbevelen, II. 39

noot 4.

Patot (Jean de), luitenant-kolonel,

sneuvelt bij Malplaquet, II. 484.

Patrick (John Kirck), kolonel, helpt

de Deilerschans hernemen, II. 14

noot 2.

Patriotten (de), oefenen zich in

wapenhandel en krijgskunde, III.

B. en W. 657. Verdedigen de toe

gangen naar Amsterdam, ald.

Patron en (maken van), duur be

taald, II. 453 noot 4.

Patrouilles, tot het verhinderen

van verkenningen, II. 385, 387;

van eene landing, III. 115.

Pauw (Nicolaas Zwanebeek), luite

mant, in 1815 gekwetst, III. 638.

Pa via (slag bij), 1525, I. 98, II. 426.

Pekken dam (heer van), zie: Hee c

keren.

Pel (J.), kapitein, in 1830 te Leu

ven gewond, III. 474 noot 2.

Pels (Jozef), tamboer, gekwetst, III.

146.

Penningen (leg- en gedenk-). Op

de spaansche tirannie, I. 172. Ge

slagen op last der Staten in 1590,

207, 209. Op de inneming van

Geertruidenberg, 230 noot 1. In

1594, 233. In 1597, 243. Op den

overtocht der Franschen over den

Rijn in 1672, II. 51.

Penn ons, I. 35 noot 4.

Perceval, ingenieur, bij het beleg

van Grol, I. 336. Van 's Hertogen

bosch, 348, 351 moot 2.

Per c e vall (Meyndert de), luitenant

kolonel, gekwetst bij Senef, II. 472.

Perenboom (Jan Hendrik), vrijwil

lige jager, zijn moed, III. 520 noot 2.

Péri é, luitenant der huzaren, keert

in 1814 uit Frankrijk terug, III.

321 noot 1.

Perponcher (de), luitenant-kolonel,

herneemt 't kasteel van Wouw in

1666, II. 24.

Perponcher (Ferdinand de), vrij

heer tot Sedlnitsky, is met zijn

regiment bij Senef, II. 473, 479.

Perponcher Sedln it sky (Hem

drik Georg baron de), adjudant van

prins Frederik van Oranje, III. 33.

Gekwetst bij Kehl, 101. Is te Pa

dua, 105. Luitenant-generaal bij

het engelsch-nederlandsch leger in

1815, 333, 339, 341, 625. Zijn

moeilijke toestand, 341, 363. Strijdt

bij Quatre-Bras, 344 en ve. Bij

Waterloo, 378, 386. Gezant te Ber

lijn, 33 noot 1, 333 noot 2. Ge

decoreerd, 363 noot 2.

Petarden of springers, I. 316 noot

2, 333 noot 5.

Peters en (Jan), der Franschen gids

door den Rijn, II. 48, 49.
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Petit (de), kapitein, neemt deel aan

den tiendaagschen veldtocht, III.

529.

Petit (A. Q. de), officier op de ci

tadel van Antwerpen, III. 596 noot

2, 597,

Petten (heer van), zie: San de n

b er gh.

Petter (A.), luitenant-kolonel, in

1830 te Luik, III. 440 noot 2.

Petter (R. A.), artillerie-kapitein,

bij Waterloo, III. 382, 628. Helpt

Peronne nemen, 401.

Peurs en s (Anthonie), burgemeester

van Aardenburg, verdedigt die

plaats, II. 73. Geeft een verhaal

van 't beleg, ald, noot 1.

Pex (J. G.), officier op de citadel

van Antwerpen, III. 596 noot 2.

Pfaffenrath (1) (Carl Wilhelm von),

kapitein, onderscheidt zich bij Pa

sewalk, III. 178.

Pfaffen rath (Christian Ludwig

von), luitenant-kolonel bij de hol

landsche brigade in Spanje, III.

217. Strijdt bij Durango, 221 en

ve. Bij Mesa de Ibor, 231. Bij Ta

lavera, 246, 248 noot 1. Bij Ocana

als kolonel, 257. Zie ook 264 noot 3.

Pfeiffer, vaandrig, helpt Sluis ver

dedigen, III. 76 noot 1.

Pfeiffer (Joh. Pieter), luitenant,

gekwetst, III. 134 noot 1.

Pfister, generaal, geeft Venlo over,

III. 83.

Pflug, luitenant, in 1815 gekwetst,

III. 637.

Philippe ('t fort St.), door de Fran

schen ingenomen, II. 435.

Philippine (landing van het staat

sche leger bij de schans), I. 250, 251.

Philipsburg, door de Franschen

ingenomen, II. 187.

Philip stad, opstand in 1830, III.494.

Pic h e gru (Charles), fransch gene

raal, III. 54. Opperbevelhebber van

het noorderleger, 57, 59. Verovert

Vlaanderen, 72, 76. Moet Holland

veroveren, 77. Zijn levensloop en

karakter, ald. Legert in Noordbra

bant en noodzaakt den hertog van

York terug te trekken, 78. Zijn

aanslag op Breda mislukt, 79. Neemt

's Hertogenbosch, 79 en ve. Keert

ziek naar Brussel, 88. Komt in

Noordbrabant terug, 93. Zijn in

tocht in Amsterdam, 95.

Pickhardt (Balthasar), luitenant

kolonel, bij de verdediging van

Breda in 1793, III. 14 noot 1.

Pic ton (Thomas), engelsch generaal,

onder Wellington in 1815, III. 334.

Strijdt bij Quatre-Bras, 356, 358;

en bij Waterloo, 371, 377, 386,

631. Sneuvelt, 377.

Piek en, bij de lichte ruiterij, I. 99

noot 6. Handgrepen, 198 noot 5.

Slepen, 283. Bij de verdediging van

belegeringswerken, 374 noot 1.

Nog gebruikt in 1659, II. 11. Door

de bajonetten vervangen, 58 noot

1. Het laatst gebruikt in 1692,

201 moot 1. Zie verder: Piekeniers.

Piek en iers, I. 84 noot 2,99, 109,

110, 189, 274, 394. Bij Turnhout,

238.

Piet Hein,

I. 339, 341.

Piet er maat (Pieter), kapitein-lui

tenant, helpt Geertruidenberg ver

dedigen, III. 16 noot 1.

Piéton (de), rivier, II. 153, III. B.

en W. 648.

Pijlen met brandwerk, I. 30. Schiet

tuig daarvoor, 73 noot 3.

Pijman, agent van oorlog in 1799,

III. 111 noot 1. Zijne Bijdragen,

neemt de zilvervloot,

114 noot 1, 120 noot 3. Draalt

De verbetering, op

1) De voornamen van dezen kapitein zijn op blz. 178 verkeerd opgegeven als Hendrik

Frederik, terwijl op blz. 217 noot 2 eveneens onjuist is vermeld, dat deze kapitein de

zelfde zou geweest zijn als de luitenant-kolonel Christian Ludwig.

blz. 659 opgegeven, moet alzoo insgelijks vervallen.

B.
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om Daendels hulp te zenden, 124.

Pijman (Frederik Adrianus Ludolf),

majoor, gekwetst in Noordholland,

III. 122 noot 6. -

Pijman (Michel Louis), luitenant,

onderscheidt zich bij Pasewalk, III.

178.

Pijpers (Johannes), kapitein, krijgs

gevangen bij Bergen, III. 622.

Piket, bij belegeringen, II.

noot 3.

Pik potten, 's nachts tot verlich

ting op vestingwerken, II. 162.

Pins en ('t fort), gebouwd, I. 338

noot 1.

Pioniers, I. 307 noot 1.

Piper (S. G.), luitenant, bij Ocana ge

kwetst, III. 259 noot 1.

Pir ch, pruisisch generaal, bij Wa

terloo, III. 389, 396.

Pir é, fransch generaal, strijdt bij

Quatre-Bras, III. 338, 346, 352,

358.

Piron (Jan), kolonel bij den veld

tocht naar Vlaanderen, I. 251.

Bezet Oudenburg en Snaaskerke,

255. Geeft zich over, 258.

Pistol en, bij de ruiterij ingevoerd,

I. 236 noot 2.

Pi s t olie rs, I. 236 noot 2.

Pisuisse (J. N.), officier op de ci

tadel van Antwerpen, III. 596

noot 2.

Pith a en (Frederik), hopman, zwaar

gewond bij Nieuwpoort, I. 284.

Plaatsmajoor te Ostende, noot 1 ald.

Pittius (Gey van), zie: G ey.

Piza (de), verdedigt het kasteel van

Antwerpen, in 1746, II. 428.

Plaat (J. van der), luitenant, in

1815 gekwetst, III. 638.

Planta (zwitsersch regiment van),

te Brussel in 1745, II. 426 noot 1.

Planta (J. B.), bij 't beleg te Brus

sel, II. 425 noot 1.

Pletinckx (Charles), belgisch ge

neraal, is in 1830 in Brussel, III.

450

420 noot 1. Vormt de burgerwacht

aldaar, 426.

Plettenberg (Lodewijk van), ko

lonel, neemt deel aan de verdedi

ging van Breda, III. 14 noot 1.

Komt als Orangist in Drenthe, 126.

Pletten b er gh, kapitein, sneuvelt

bij Senef, II. 471.

Pleyel, voltigeur, onderscheidt zich

bij Mesa de Ibor, III. 232 noot 1.

Pluy ler (Johan), luitenant, krijgs

gevangen bij Bergen, III. 622.

Po e de rooien (kasteel), door Wirtz

genomen en verwoest, II. 88.

Poel (van der), kapitein, te Philip

stad gekwetst, III. 494.

Poelgeest (Gerrit van), commissa

ris-generaal over de vivres, I. 183,

304 noot 4.

Poelgeest (Kaspar van), I. 183,

304 noot 4.

Poelgeest (Jonkheer Otto van), I.

183. Sneuvelt te Ostende, 304

noot 4.

Poit r om, voltigeur, onderscheidt zich

bij Mesa de Ibor, III. 232 noot 1.

Polak ken, in dienst der Staten, II.

112 noot 3.

Pol en ts, vaandrig, gekwetst bij Se

nef, II. 473.

Pol en ts (Willem), kolonel, sneuvelt

bij Senef, II. 473.

Polignac (kardinaal de), gezant van

Lodewijk XIV bij den vrede van

Utrecht, II. 392.

Polis, kapitein, in 1815 gekwetst,

III. 637.

Polotzk (gevecht bij), 1812, III. 297,

298, 300 en ve.

Polsstokken, als wapen, I. 155,

II. 77 noot 2, 105.

Poniatowski (Jozef Antoni, prins),

fransch generaal, aanvoerder van

het vijfde korps van het groote

leger in Rusland, III. 269,278, 283.

Pons on by (William), engelsch ge

neraal-majoor bij Waterloo, III.

378, 386 noot 1, 632. Doodelijk

gekwetst, 380. -

Pont (du), zie : D u pont.

Pont é coulant (burggraaf de), in
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belgischen dienst, te Gent, III. | Potter (Louis de), staatkundige ban

499, 500.

Pont ons, in 1632, I. 371 noot 2.

In 1641, 377 noot 1. In 1672, II. 50.

In 1695, blikken P., 217. In 1705,

276, 278. In 1711, 373 noot 2.

In 1712, 383-385. In 1812, III.

269, 299, 300, 303, 305.

Pontonniers, III. 109 noot 1.

Hollandsche in Rusland, 270, 299,

303, 305, 307, 309, 311.

Ponton treinen, van Alva, I. 113.

Van het Groote fransche leger, 269,

303.

Pool, ingenieur, II. 10 noot 1.

Poolman, luitenant-kolonel in 1815,

III. 630.

Poorters (ontstaan der), I. 29, 72.

Hun privilegiën, verplichtingen en

wapens, 72.

Poperingen (gevecht bij), in 1793,

III. 43, B. en W. 658.

Popham, engelsch kapitein, voert

bevel op de schipbrug bij Nijme

gen, III. 89.

Poppo, veldheer der Friezen, I. 15.

Porbeck (von), strijdt in Spanje,

III. 246.

Porcius, ingenieur bij 't beleg van

den Bosch, I. 365 noot 1.

Portland (graaf van), zie: B en -

tin c k.

Poss on (C. J. J. baron de), kolo

nel der lansiers, III. 466. Neemt

deel aan den tiendaagschen veld

tocht, 533. -

Post, generaal der Munsterschen,

gewond en gevangen, II. 118.

Post (Jan), als kapitein in Rusland,

III. 294 noot 3. Generaal-majoor

bij den tocht naar Brussel in 1830,

436 noot 2. Strijdt in Brussel, 462.

Neemt deel aan den tiendaagschen

vcldtocht, 533, 552.

Posten-oorlog in Vlaanderen, 1793,

III. 27 en ve.

Pot er ne, II. 443, 459.

Potter, kapitein, dient onder Mau

rits, I. 243 noot 2.

neling, te Parijs, III. 442, 451 noot

1. Lid van het voorloopig bewind

in Belgie, 473 noot 1, 498 noot

3, 500, 510 noot 3.

Po u get, fransch generaal in Rus

land, III. 298.

Pourbet, opperhoofd der luiksche

vrijwilligers in Brussel, III. 471.

Pour sillot, luitenant, dient in Rus

land, III. 299.

Pra del, bevelhebber van fransche

hulptroepen, II. 20. Helpt Lochem

bemachtigen, 22. Weigert Boeck

holt te belegeren, 23.

Prem part (Jeacques), ingenieur, zijn

werk over de belegering van 's Her

togenbosch, I. 346 noot 2.

Presburg (vrede te), in 1805,

III. 172.

Prêtre (Sebastien le), ridder de Wau

ban, II. 36. In 1672 in Limburg,

41. Voert de bajonet in bij de

fransche infanterie, 58 noot 1. Zijn

aandeel in 't beleg van Maastricht,

122. Zijn leermeester de Vos, 124

noot 3. Helpt Oudenaarden ver

dedigen, 154; en Valenciennes win

nen, 166. Versterkt Straatsburg,

177. Beproeft ricochet-batterijen,

188 noot 1 en 227 noot 4. Neemt

Charleroi in, 207. Zijn aandeel

in de verovering van Namen, 211–

214, 214 noot2. Versterkt die plaats,

217, 218, 220. Neemt Ath, 227.

Tracht Hulst te bemachtigen, 241.

Versterkt Rijssel, 314, 320. Voert

een verbeterde stelling van batte

rijen in, 319. Sterft, 320. Zijn

school, 370, 373. Zie: Parallellen

en Ricochet-batterijen van Vauban.

Prevost, ingenieur, gekwetst in

Maastricht, II. 468 de noot.

Prevost, korporaal op de citadel

van Antwerpen, III. 601 noot 1.

Prins, luitenant, gekwetst in Spanje,

III. 253 noot 3.

Prins en (Jan Jacob), luitenant,

sneuvelt voor Leuven, III. 570.



Prin Qu797

Prinsen marsch, II. 71, 112, III.
B. en W. 647.

Pröb sting (Jan Hendr.), luitenant,

gekwetst, III. 122 noot 6.

Prot, kapitein, bevelhebber van de

Bourtagne, II. 63.

Pruis, gekwetst voor Koevorden,

II. 113 noot 1.

Pruisen, beproeven Amsterdam aan

te vallen in 1787, III. 5, B. en

V. 658.

Puch ler, kapitein, sneuvelt bij de

verdediging van Maastricht, II. 123.

Puch ler (E.), kolonel, kommandeert

hollandsche troepen, die Koppen

hage tegen de Zweden helpen ver

dedigen, III. B. en W. 647.

Pult en ey, luitenant-generaal in

engelschen dienst, neemt deel aan

den slag bij Bergen, III. 136 en

ve., 142.

Putten (Nikolaas van), wordt Rid

der, I. 57 noot 3. Verdedigt Dordt,

57. Verslaat de Brabanders, 58, 59.

Pypers, zie: Pijpers.

Pyrene es che vrede, tusschen

Frankrijk en Spanje in 1659, ge

volgen daarvan, II. 33.

Quadt (von), kolonel, III. 32, ge

kwetst, 37.

Quadt van Wich rait (Wyke

rath), kolonel, helpt Wezel nemen,

I. 361.

Quadt Wykerath en Isny (graaf

von), kolonel, neemt deel aan de

verdediging der citadel van Ant

werpen, III. 592, 597 noot 1, 613

noot 1, 616 noot 1.

Quaita (Francis), kolonel der huza

ren, strijdt in Noordholland, III.

132 noot 1, 148. Zijn wapenfeit

in den slag bij Castricum, 154.

Zijn beleid in Duitschland, 163, 164.

Quare elen of bouten, I. 73 noot 3.

Q u a s dan o wich, oostenrijksch ge

neraal, werpt bezetting in Charle

roi, III. 62. Strijdt aan de Sambre,

63 en ve.

III. 333 en ve. Beschrijving van

het terrein, 345. Beteekenis van

de stelling, 363.

Quay (Carel Joseph Rudolph de),

kapitein-adjudant-majoor, dient in

Rusland, III. 292 noot 2.

Quay (J. P. I. de), luitenant, ge

kwetst, III. 191 doot 1.

Quay (Petrus Franciscus Gerardus

de), majoor, gekwetst, III. 122

noot 6.

Quentin (bestorming van St.), I. 99.

(Slag bij), 1557, 88, 102.

Quesne (du), fransch admiraal, bom

bardeert Genua, II. 177.

Quesnoy (le), door Fagel genomen,

II. 381. Door de Franschem her

nomen, 390, III. B. en W. 650.

Door Coburg ingenomen, III. 43,49.

Qui ot, fransch generaal bij Water

loo, III. 375.

Raad (de), soldaat, onderscheidt zich

bij Pasewalk, III. 178..

Raad van defensie, op de cita

del van Antwerpen in 1832, III.

592, 613, noot 1 ald., 616.

Raad van State, belast met het

beleid van den oorlog of de krijgs

zaken, I. 200, 248, 1ſ. 4, 468

de noot. Invloed van Holland in dien

raad, 4. Zorgt voor het voltallig

houden, de voeding enz. van 't le

ger, 236.

Raadt (A. F. de), luitenant der ar

tillerie op de citadel van Antwer

pen, III. 606 noot 1.

Raad t (J. C. de), luitenant op de

citadel van Antwerpen, III. 596

noot 2, 597.

Raadt (W. de), krijgsgevangen in

Bergen-op-Zoom in 1747, II. 463

noot 1.

Raai (vrouw van), marketentster bij

de huzaren, III. 289 noot 1.

Ra b en haupt (Karel), baron van

Sucha, gouverneur van Groningen,

II. 76. Zijn dappere verdediging

van die vesting, 78 en ve. Zuivert

Quatre Bras (gevecht bij), 1815, het platte land van vijanden, 81.
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Helpt Koevorden heroveren, 110

en ve. Komt onder Johan Maurits,

116. Zet den omtrek van Koevor

den onder water, 1 17. Neemt de

Langakkerschans, 118. Belegert

Grave, 155 en ve.

Radboud, koning der Friezen, slaat

Karel Martel, I. 14. Zelf versla

gen, ald.

Ra de t, fransch generaal, neemt Pius

VII gevangen en wordt veroordeeld

in 1815, III. 325 noot 1.

Raesfeld (Dirk Joachim Willem

Jan van), luitenant-kolonel, strijdt

aan de Sambre, III. 63.

Rae vels (gevecht bij), in 1831, III.

530, 533.

Raketten (Congrevische), uitgevon

den, III. 194, 199. Raketbatterij

bij Waterloo, 381, 633.

Rak o c zy (prins Frans Leopold),

aan 't hoofd van den opstand in

Hongarije, in 1704, II. 265.

R am a er (Pieter Antonie), strijdt als

luitenant der artillerie bij Ciudad

Real, III. 235. Bij Almonacid, 251,

252 noot 1. Bij Ocana, 258. Zie

265 noot 2. Als majoor in den

tiendaagschen veldtocht, 574.

Ram b on net (H. R. A.), luitenant

der huzaren, doodelijk gewond bij

Kermpt, III. 550.

Ram elies (slag bij), 1706, II. 282

en ve. Plan van dien slag, 300,

III. B. en W. 650.

Rammekens (fort), wordt Fransch,

III. 210 en noot 1 ald.

Ran ck (Koenraad), generaal-majoor,

in den slag bij Malplaquet, II. 347.

Randwijck, kolonel, overwint bij

Ommen, I. 330.

Randwijck (regiment), te Namen

in 1746, II. 431 noot 1. Bij den

tocht over de Waal, in 1794, III. 90.

Ran ke, kolonel in 1815, III. 629.

Rantsoen, door gevangenen aan

geboden, I. 282, 283.

Rantzau, luitenant-generaal der

deensche hulptroepen, helpt Ath

hernemen, II. 296. Is in den slag

bij Oudenaarden, 307. In dien bij

Malplaquet, 351.

Rapp (Jean, graaf), fransch generaal,

bevelhebber van Dantzig, III. 313.

Rappard (Everhard), kapitein, ge

kwetst, III. 148 noot 3.

Rappard (J. K. van), kapitein der

artillerie op de citadel van Ant

werpen, III. 606 noot 1.

Rappard (Theodoor Maurits Guil

laume van), majoor, bevelhebber

van Nieuwpoort, III. 497.

Rapp are es, iersche vrijschutters,

II. 1 S5.

Ras (de), kapitein-kwartiermeester

der huzaren, keert in 1814 uit

Frankrijk terug, III. 321 noot 1.

Rasink (Gerr. Godfr.), luitenant,

gekwetst, III. 134 noot 1.

Rassemblem en nt, te Osnabruck

in 1795, III. 98.

Ra val let (M. de), luitenant op de

citadel van Antwerpen, III. 609.

Ravelijn, I. 148, 170, 230, 233,

347, 366, II. 317, 328, 366. III.

608.

Ra vig na n (de), fransch officier, ver

dedigt Bouchain tegen de Bondge

nooten, II. 376.

Raym a ker, kapitein, helpt Grave

winnen, II. 162 noot 3.

Rebec que (de Constant), zie: Con

sta nt.

Rechteren (van), majoor bij de

schutterij, neemt deel aan den

tiendaagschen veldtocht, III. 528.

Rechter en (Adolf Hendrik van),

kavallerie-kolonel in 1793, III. 32.

R echter en (Adolf Hendrik graaf

van), zijn twist met Wratislaw in

Hongarije, II. 298.

R echter en (Leopold Casimir graaf

van), kolonel bij de verdediging

van Bergen-op-Zoom, II. 462.

R echter en (Reint van), kolonel, bij

de belegering van Doornik, II. 337.

Rechteren Limpurg (Frederik

Lodewijk Christiaan graaf van), bij
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Reits en stein (wan), generaal-ma

joor, neemt deel aan den posten

oorlog in Vlaanderen, III. 53 noot 5.

Reitz en stein (von), adjudant, bij

de verdediging van Nijmegen, III.

90, 91.

Rekeningen (grafelijke), belangrijk

voor de kennis van 't krijgswezen

in de middeneeuwen, I. 27.

Rem brants (Trijn), alkmaarsche

Kenau, I. 172 noot 1.

Remoortere (van), ritmeester, bij

Quatre-Bras gekwetst, III. 355, 638.

R en dorp (J.), luitenant, in 1815

gekwetst, III. 638.

R en é v an Ch al ons, prins van

Oranje, zie: Ch al ons.

Renesse (Jan van), biedt Guy van

Vlaanderen een deel van Zeeland

aan en verzoent zich weder met

Floris V, I. 47, 48. Poogt zich

bij Jan II te zuiveren, 49. Ver

zoent zich met de familie van

Wolferd van Borssele, verwekt op

roer in Zeeland, neemt weder be

zit van zijn goederen, ald. Beweegt

keizer Albrecht van Oostenrijk tot

een inval in Holland, ald. Wijkt naar

Vlaanderen, 50. Zijn deel aan de

overwinning op de Franschen in

den Sporenslag, 50. Redt Willem

van Oostervant, 51. Leidt de Vla

mingen naar Zeeland, 53. Werkt

in Holland en Utrecht voor Guy

van Vlaanderen, 54. Verdrinkt, 62.

R en ess e (Jan van), commissaris-ge

neraal over de ammunitie, I. 183.

R en gers, luitenant, helpt Koevorden

winnen, II. 112, 114 noot 1.

Rengers (Hans Willem baron), ma

joor, strijdt bij Rocoux, III. B. en

V. 654, 655.

R en n en b erg (graaf van), zie: La

la in.

R en no (Johan Christiaan), luitenant

t

de verdediging van 's Hertogen

bosch, III. 81 noot 3.

Rederijkers, bij schietspelen, I. 77.

Redouten, I. 165, 346 noot 1, 347,

II. 466. -

R e duiten , I. 153, 346 noot 1, II.

450-452, III. 608.

Rees, door de Franschen ingenomen,

II. 43.

Regemorter, ritmeester, bij Turn

hout, I. 236.

R ég en c e (la), te Brussel in 1830,

III. 424.

Regensburg, door de Bondgenooten

ingenomen, II. 267.

Regiment van prins Willem, II. 381.

Regi m en t du roi (le), fransche

infanterie, bij Ramelies overwonnen,

II. 289.

Regiment en (1), bij de infanterie, I.

99. Zie verder : V o e t volk.

Reichardt (Johan Carel Hartman),

luitenant, dient in Rusland, III.

292 noot 2.

Reich man, kapitein, gekwetst in

1815, III. 637.

Reid t (Everhard van), raadsman van

den frieschen stadhouder Willem

Lodewijk van Nassau, I. 198 noot 1.

R eille, fransch generaal, strijdt bij

Quatre-Bras, III. 338, 343 noot 1,

348, 361. Bij Waterloo, 373 en

ve., 389.

Reim er (C. G. W. H.), luitenant

op de citadel van Antwerpen, III.

596 noot 2, 597.

Reimerswaal (scheepsgevecht bij),

1574, I. 131.

Reinald III, hertog van Gelre, I. 34.

Reinald, graaf van Gelderland, I.

40 noot 1.

Reine (Willem), kapitein, bij Bergen

gekwetst, III. 621.

R e in e ck (von), majoor, dient in

Spanje, III. 260.

1) Zie over de samenstelling van regim en ten bij het leger der Republiek, een voor de

krijgsgeschiedenis van ons land belangrijken brief van O. Z. van Haren aan zijn jongsten

zoon, te vinden in: ,,Leven en Werken van W. en O. Z. van Haren, door Dr. J. van Vloten,”

blz. 453 en ve.
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kolonel, onderscheidt zich ijb Straal

sund, III. 177. Dient in Rusland,

279. In 1815 gekwetst, 628, 638.

Republiek der Vereenigde Neder

landen, onder een Staten-regeering

gevestigd, I. 201. Vermeerdering

van haar schuld van 1701–1713,

II. 393. Demokratische woelingen

en verval, 468. Ondergang, III. 77,

86, 94, 95. Zie: Nederland en

Staten.

Republiek (Bataafsche), zie: Ne

derland en op de B.

Reques en s, volgt Alva op als

landvoogd, I. 133. Doet het beleg

van Leiden opbreken en tegen graaf

Lodewijk oprukken, 133, 165.

Retranchementen, zie: Ver

sterk ingen.

Ré u ni on centrale, club te Brus

sel in 1830, III. 449, 455, 456, 459.

R euth er (I. P.), generaal-majoor,

neemt als chef van den administra

tieven dienst deel aan den tien

daagschen veldtocht, III. 529.

R eut her. (Pieter), eerste luitenant,

gekwetst in Noordholland, III. 156

noot 2. Als kolonel bij Lier, 506.

Doodelijk gekwetst bij Berchem,

508.

Reyers, luitenant, bij Bergen ge

kwetst, III. 621.

Reynard, ingenieur bij 't beleg van

Namen, II. 218 noot 1.

Reynier (Jean Louis Ebenezer,

graaf), fransch generaal, ontwerper

van het oorlogsplan tegen de Ne

derlanden in 1794, III. 55. Aan

voerder van het zevende korps van

't groote leger in Rusland, 269,

279, 297.

Reynst, onderscheidt zich bij de

inneming van Reinbach, II. 130.

Rhee de Ginckel (Godard van),

brigadier in den slag bij Senef,

wordt gekwetst, II. 150. Strijdt bij

de Boyne, 182. Voert het opper

bevel in Ierland, 184. Neemt Bally

more en Athlone, ald. Overwint bij

Agrim, 185. Neemt Galway, Sligo

en Limerick en krijgt den titel van

graaf van Athlone en baron van

Agrim, 186, 187. Strijdt bij Neer

winden, 205. Berent Namen, 216.

Belet Villeroi Namen te ontzetten,

225, 226. Belegert Dinant, 227.

Komt in aanmerking voor het op

perbevel over 't nederlandsche le

ger, 235. Staat in 't Kleefsche en

trekt terug op Nijmegen, 239.

Strijdt daar tegen de Franschen,

240. Is bij 't beleg van Luik, 244.

Zie verder 470, 475. Wordt veld

maarschalk en sterft, 246. Zijn

lof, ald.

Rheede Ginckel (Frederik Chris

tiaan van), graaf van Athlone,

oudste zoon van Godard, strijdt bij

Ramelies, II. 288. Wordt gevangen

genomen, 371 noot 2.

Rhee de Ginckel (van), jongere

zoon van Godard, kapitein, sneu

velt bij Menen, II. 295.

Rh e ede van Oudshoorn (Barend

Cornelis van), kolonel, helpt Maas

tricht verdedigen, II. 466 noot 1.

Rhee de van Renswoude (Fre

derik Adriaan van), gedeputeerde

te Brussel, bij den aanval der Fran

schen, II. 330.

Rh een en (Godfried van), zie: God

fried.

Rhenen, door de Franschen bezet,

II. 59.

Ricard, fransch generaal, strijdt in

Rusland, III. 293.

Ricardo s, spaansch generaal, III.56.

Richard (Christiaan), korporaal, on

derscheidt zich bij Mesa de Ibor,

III. 232 noot 1.

Richard (J. G.), wachtmeester, on

derscheidt zich bij Friedland, III.

182 noot 1.

Richelieu (kardinaal de), belooft

hulp aan Frederik Hendrik, I. 371.

Zendt die niet, 372. Zijn staat

kunde, II. 28.

Ricochet-batterijen van Vau
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ban, II. 188, 227 noot 4, 296,

314 noot 1, 444.

Ridder (de), majoor, gekwetst bij

Steenkerke, II. 200 noot 1.

Rid d e r feest en, I, 36.

Ridderhengsten, I. 38.

Rid d e r ord en, oorsprong, I. 35.

Ridders en e delen, I. 34. Wijding

tot ridder, ald. Ridderslag, ald, en

53, noot 1. Hun wapenschilden, 36,

37. Hun wapens en paarden, 32,

noot 2, 38. Hun vaandels, 35. Hun

livereien, 39. Hun gevolg, ald. Hun

manier van strijden, 40. Hun slo

ten en veeten, 41. Zijn niet meer

verplicht op eigen kosten te die

nen, 52 noot 3. In verval, 64, 71,

75, 77, 78, 79, 83. Zie: Sloten.

Riel man, luitenant, krijgegevangen

bij Bergen, III, 619.

Riemsdijk (Gerrit van), vaandrig,

verdedigt het huis te Gramsbergen,

II, 117.

Riesz (Charles Joan), kapitein bij

de artillerie, beschiet Le Quesnoy,

III. 401, Zijn staat van dienst,

401 noot 2. In 1815, 630. Luite

nant-kolonel in 1830, 640 noot 2.

Riet (Albertus van), kapitein, krijgs

gevangen bij Bergen, III. 621.

Rietvelt (Jacobus Gijsbertus), ko

lonel, strijdt in Noordholland, III.

131. Neemt deel aan den slag bij

Bergen en brengt de veroverde

vaandels naar 's Gravenhage, 146

noot 1.

Rigano, belgisch artillerie-officier,

te Leuven, III. 575 noot 1.

Rijckens, kapitein, I. 181.

Rijckholt (Bonnam de), belgisch

artillerie-officier te Leuven, III.

575 noot 1.

Rijh ov en (heer van), zie: Cathulle.

Rijn (gewapende sloepen op den),

in 1629, I. 356. Tocht der Fran

schen over den), II. 46, 51. Ver

heerlijking van dien tocht, 51, 52.

Rijn b erk, genomen door Maurits,

I. 241, 289, 305. Door Mendoza,

III. N. H. T. L.

305. Op nieuw bevestigd, 305 noot

3. Door Spinola genomen, 317.

Door Frederik Hendrik ontzet, 326.

Ingenomen, 376. Door de Franschen

ingenomen in 1672, II. 42. Door

hen bezet, 233, 238. Door de Prui

sen ingenomen, 246.

Rijnders, grenadier, gekwetst bij

Ocana, III. 257.

Rijn e (W.), kapitein, onderscheidt

zich in Duitschland, III. 166 noot 3.

Rijn evelt (C. P. de Vooght van),

majoor, woont bij en beschrijft den

oorlog in Spanje in 1702 en ve.,

II. 393 noot 1.

Rijn graaf (de groote), Frederik

Magnus, graaf van Salm, gouver

neur van Maastricht, verdedigt den

overtocht over den IJssel, II. 18.

Zie verder: 91 noot 1 en 479.

Sterft, 91 noot 1. Zijn zoon Carel

Florens belast met een aanval op

Naarden, 91. Generaal-luitenant bij

Senef, en aldaar gekwetst, 473,

479. Sterft, 91 noot 1 en 479.

Rijn graven (het geslacht der), II.

479.

Rijssel, belegerd en ingenomen in

1708, II. 312 en ve.

Rijssel (van), kolonel, sneuvelt bij

Fontenoi, II 416.

Rijssel (van), kolonel, strijdt in

Duitschland in 1813, III. 312.

Rijswijk (vrede van), in 1697, II.

228.

Rijx, luitenant der huzaren, keert in

1814 uit Frankrijk terug, III. 321

moot 1.

Ripperda, kapitein, onderscheidt

zich bij de verdediging van Gro

ningen, II. 77 noot 2.

Ripperda (Wybout), bevelhebber

van Haarlem, wekt de burgers op,

I. 145. Onthoofd, 160, 178.

Risseeuw, advokaat, zijn moed en

beleid in 1830, III. 518 noot 2.

Rivas, spaansch bevelhebber, bij

Sluis in 1600, I. 255. Voor Ost

ende, 296.

58
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Rive (la), directeur der mijnen, II.

468 de noot.

Rivera (graaf de), beiersch gene

raal-majoor, sneuvelt bij 't beleg van

Namen, II. 223.

Rivier en (gewapende vaartuigen

ter verdediging van Nederlands),

II. 55. Overtocht van R., I. 122,

II. 46, 51, 181, 184, III. 89, 94,

243 noot 1, 256. Zie : Po n t om s.

Rivière (François Alexander de la),

kolonel, helpt Maastricht verdedi

gen, II. 466 noot 1.

Rivière (Hendrik Charles de la),

majoor, sneuvelt bij Senef, II. 471.

Robbertsen (J. H.), te Brussel bij

't beleg, II. 425 noot 1.

Robert de Fries, geslagen bij

Leiden, I. 30.

Robert (Israël), matroos, hijscht de

vlag weer op de citadel van Ant

werpen, III. 616 noot 1.

Rob er ti, luitenant, in 1815 ge

kwetst, III. 638.

R. och efort (lord), zoon van Frederik

van Nassau, heer van Zuylestein,

sneuvelt in Spanje, II. 394 noot 2.

Rochefort (markies de), trekt van

de Veluwe op ter overrompeling

van Amsterdam, II. 82. Gewond

bij Senef, 149 noot 2.

Roch el (G. J. J.), majoor op de ci

tadel van Antwerpen, III. 597 moot

1, 613 noot 1.

Rochette (la), te Brussel bij 't be

leg, II. 425 noot 1.

Roc oux (slag bij), in 1746, II. 431

en ve., III. B. en W. 654.

Roc que (Pieter de la), luitenant

generaal, geeft lafhartig Hulst aan

de Franschen over, II. 436.

Rocques (Guillaume Vasseur des),

ingenieur, bij 't beleg van Rijssel,

II. 322. Bij dat van Doornik, 337

noot 4. Bestuurt het beleg van

Douai en dat van Bethune, 367.

In ongenade bij de Staten, gaat in

dienst van den koning van Polen

over, ald, en noot 2.

R. o croy (slag bij), in 1643, II. 195

en moot 1 ald.

R. o d e d e S c h ell en brouck (ba

ron van), kolonel, bevelhebber van

Menen, gaat in belgischen dienst

over, III. 498.

Rodgers, engelsch majoor, III. 633.

R. o e de, luitenant, sneuvelt bij de

verdediging van Bergen-op-Zoom,

II. 451.

Roeloffzen (A. G. M.), officier op

de citadel van Antwerpen, III. 596

noot 2.

Roel v in ck (Jan Antonie), luitenant, .

dient in Rusland, III. 292 noot 2.

Roer, vuurwapen, I. 155.

R. o er m ond, door den prins van

Oranje vermeesterd, I. 128. Door

Frederik Hendrik ingenomen, 372.

Heroverd door de Spanjaarden, III.

B. en W. 646. Door de Bondge

nooten ingenomen, II. 243. Door

de Franschen ontruimd, III. 23.

R. o e r oord (schermutseling bij), I.

317.

Roesink, luitenant, helpt Koevor

den winnen, II. 113 moot 1.

Roest van Alkemade (A. M. J. J),

kolonel der huzaren, gewond bij

Ciudad Real, III. 235. Zijn staat

van dienst, noot 1 ald.

Roger (J.), fortificatie-opzichter op

de citadel van Antwerpen, gekwetst,

III. 600 noot 1.

Rogers, hannoversch majoor, III.

631.

Rogier (Charles), zijn aandeel in de

belgische revolutie, III. 442, 449,

456, 458, 468, 473 noot 1, 544

noot 1.

Roh an (ridder Louis de), tracht de

Hollanders in 't bezit te stellen

van Harfleur, II. 134.

Roi (du), ingenieur, gekwetst voor

Rijssel, II. 319.

Rol a n d, I. 15.

Rol le, kapitein, sneuvelt te Ostende,

I. 304.

Rol off, majoor van den staf, in
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den tiendaagschen veldtocht, III.

558, 559.

R om an, president-schepen van Aar

denburg, II. 70, 71. Zijne vrouw, 70.

R om an a (markies de la), ontsnapt

met zijne spaansche divisie uit De

nemarken en landt in Spanje, III.

219. Strijdt aldaar, 224.

R om ein en, hun invloed op het

eiland der Batavieren, I. 5. Ver

laten deze landen, 8. Inrichting

hunner legioenen, 8 noot 3. Wer

schansen zich op het bataafsche

gebied, 10. Ruien het volk op te

gen Civilis, ald. Hun belegerings

werktuigen, 73 noot 3.

R om er o (Juliaan), spaansch veld

overste, strijdt bij St. Quentin, I.

99. Begint den aanval bij Jemmin

gen, 115. Strijdt voor Mons, 129.

Wordt op de Oosterschelde gesla

gen, 131. Verliest een oog in het

beleg van Haarlem, 150.

R on a n (baron de), aanvoerder der

Groningers tegen de Munsterschen,

II. 16.

Ron das of schild, uitgevonden door

Maurits, I. 233 noot 1.

Ron dassiers, onder Maurits, I.

233 noot 1.

Ron de (de), vaandrig, zijne dapper

beid, III. 43 en noot 3 ald.

Roo de kerk en (J.), luitenant-adju

dant, onderscheidt zich bij Ciudad

Real, III. 236.

R ook e, engelsch admiraal, bevelheb

ber van een engelsch-nederlandsche

vloot op de spaansche kusten, II. 269.

R ook maak er (Hendrik), neemt deel

aan de burgerwapening in Neder

land, III. 517, en aan den tien

daagschen veldtocht, 531.

Ro or da's (de), I. 24.

Roos (A.), vaandrig, zijne dapper

heid, III. 43, B. en W. 658.

Roos (F.), luitenant, gekwetst, III.

122 noot 6. Onderscheidt zich als

adjudant-majoor in Duitschland,

166 noot 3.

Roove en (de pas bij het dorp),

door de Munsterschen bemachtigd,

II. 19.

Roo vers fort (het), gesticht, I. 338

noot 1.

Rooy (van), majoor, gekwetst bij

Steenkerke, II. 200 noot 1.

Rooy (Lamb. de), luitenant, gekwetst,

III. 122 noot 6.

Ros (la), luitenant, gekwetst in 1815,

III. 637.

Rosemeyer, kapitein , gekwetst

voor Koevorden, II. 114 noot 1.

Ros en (Jan), geschutmeester, I. 69.

Roskam p (Jan Harmen), luitenant,

dient in Rusland, III. 292 noot 2.

Rossem (Maarten van), plundert

's Gravenhage, I. 82. Bcdreigt Hol

land, 90.

Rost (J. C.), vaandrig, verdedigt de

Willemstad, III. 19, 20.

Rostol lant, fransch adjudant-ge

meraal, neemt deel aan den slag

bij Bergen, III. 136, 140. Aan dien

van Castricum, 155 moot 2.

Rott en (geopende), bij 't bestormen

van eene bres, I. 170.

R otti e r s va n D u y v e la n d e ,

woont den veldtocht in Holland van

1799 bij, III. 109 noot 4. Zijn

plan om Delfzijl voor den Erfprins

te verrassen, 147.

Ro u l land, bevelhebber van Lan

drecies, III 59.

Rouppe (Nicolas Jean), lid der com

missie van openbare veiligheid te

Brussel, III. 455 noot 1.

Roussel (Charles), majoor bij de

jagers, in Noordholland gekwetst,

III. 1 22 noot 6. Luitenant-kolonel

bij Pasewalk, 178.

Rousset, geschiedschrijver, bij Mal

plaquet gekwetst, II. 337.

Ro u v eens che moeras, door Mau

rits overgetrokken, I. 213.

Rouw en oort, gedeputeerde te velde

in 1705, II. 279.

Rouw en oort (Herman van), kom

mandant van een regiment infan
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terie, gekwetst bij Malplaquet, II.

484.

Roy (Andries de), ingenieur te Os

tende, I. 300. Sneuvelt voor Grave,

310 noot 2.

Roy (H. de), hofprediker van Wil

lem III, houdt een dankrede in

Grave, II. 161.

Roy van Wic hem (de), officier,

dient in Rusland, III. 311 noot 2.

Roy en (Hendrikus), luitenant, dient

in Rusland, III 294 noot 3.

Rozenburg (slot), door kruit ver

brand in 1348, I. 66.

Rozendaal, door Maurits genomen,

I. 208 noot 3.

Rudolf I, duitsch keizer, I. 24.

Rudolf, wachtmeester, beloond voor

zijn gedrag bij Straalsund, III. 192

noot 1. -

Rue (la), luitenant, verrast het fort

Knock, II. 390.

Ruffin, fransch generaal, dient in

Spanje, III. 228.

R u ic h a v er (Nicolaas), kapitein,

zijne krijgsbedrijven, I. 178. Zijn

dood in Amsterdam, 179.

Ruifrok, flankeur op de citadel van

Antwerpen, III. 601 noot 1.

Ruiter (de), korporaal, zijne dapper

heid, III. 41.

Rui te rij, krijgslist daartegen, I. 30

noot 2. Nederlandsche onder Karel

V, 88. Zware en lichte van Alva,

99, 189, 192. Van graaf Lodewijk,

hoe gewapend, 138. Bus- en zink

roerruiters, speerruiters of lansiers,

ald., 156, 236 noot 2. Bij het be

leg van Haarlem, 154. Vechtwijze

in de 16e eeuw, 138, 189, 192.

Wiskunstige toomen van Maurits,

196, 198. Strooptochten, 203. Rit

meesters Bax, 206, 236. Gevechten,

213, 239. Reserve, 239. Vervan

ging der lansen door sabels, kara

bijnen en pistolen, 236 noot 2,

276. Overtocht naar Vlaanderen

in vaartuigen, 250. Harkebusiers

te paard, 267 noot 2. Slagorde in

vijf gelederen, 267 en 268 noot 1.

Slagorde bij Nieuwpoort, 274. Rui

tergevechten aldaar, 276-277,

279-280, 283. Samenstelling der

spaansche ruiterij in 1602, 307

noot 4. Ruitertocht in 1602, 311.

Ruitergevecht bij Bruck in 1605,

325. Bij Kalkar in 1626, 333. Op

trekken van ruiters in bataille,

362, 404. Verdeeling in brigades,

371 moot 2. Ruiterij bij eene spaan

sche expeditie in 1585, 389. Waarde

eener compagnie ruiterij in 1650,

II. 9. Fransche ruiterij trekt over

den Rijn, 49. La maison du

Roi, ald. Ruiters nemen voetvolk

en croupe, 54 noot 1, III. 306

noot 1. Oprichting van Dragonders,

II. 54. Ruiters in een belegerde ves

ting, 57 noot 2. Moeten dienst doen

als voetknechten, 83. De hollandsche

ruiters gewend te voet te vech

ten, 98, 113. Strijden moedig tegen

de Franschen, 127. Ruiterij (staat

sche, spaansche, keizerlijke en fran

sche) bij Senef, 139– 141, 143,

144, 146. Ruiterij dekt den af

tocht bij Mont-Cassel, 168. Trekt

door een moeras, 186. Bij Fleurus,

193 en noot 2 ald. Sterkte van

eskadrons, 202 noot 1, 482. Ca

valerie-regimenten van Ittersum bij

Neerwinden, 205; van Ruvigny,

206; van Hompesch bij Hochstädt,

267 en noot 1 ald. In den slag

bij Ramelies, 287, 289. Wijze van

strijden van de fransche en neder

landsche ruiterij, 288. Nazetten

van vluchtelingen, 311. Fransche

ruiters brengen munitie in 't be

legerde Rijssel, 324. Snelle marsch,

338. Nederlandsche ruiterij bij Mal

plaquet, 342, 481, 482, 484. Rui

tergevecht aldaar, 352. Huzaren

voor patrouilles gebezigd, 385. Hu

zaren, dragonders en ruiters op

strooptocht, 390. Ruiter-officieren

tot gouverneurs van veroverde ste

den aangesteld , 391 noot 1.
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Verbeterde manier van strijden,

kracht in de sabel in plaats van

in de karabijnen, 394 en noot 3

ald. Ruiterij bij Fontenoi (het re

giment Hessen-Homburg), 41:3, (de

fransche), 415. Adam van der

Duyn, uitmuntend kavallerie-gene

raal, 422 noot 3 en 476. Holland

sche ruiterij bij Rocoux in 1746,

432, III. B. en W. 654, 655. Rui

terij bij het nederlandsche leger

in 1793, III. 32, 33 noot 2. Dap

pere ruiter-aanval bij Tourcoing,

37, 46. Bij Lannoy, 47. Ruiter

gevecht bij Werwick, 50, 51. Bij

Beaumont. 60. Bij Waterloo in 1794,

71. In Noordholland, 1799, 148,

154. Bij Friedland, 180. Charge

van de hollandsche huzaren bij

Ciudad-Real, 236. Bij Krasnoë, 277.

Nederlandsche lansiers in Rusland,

294 en ve. Bij Reichenbach, 297,

316 noot 2. Nederlandsche kuras

siers in Rusland, 299. Ruiterge

vecht bij Quatre-Bras, 354, 355.

Charges van kurassiers, 359, 377.

Ruiteraanvallen bij Waterloo, 378,

379, 382, 383, 385, 396, 628.

Nederlandsche ruiterij in den tien

daagschen veldtocht, 531 –533,

548-551, 554. Zie verder: Dra

gon de rs, G a r de s, Huzaren,

Kura s siers, Lansiers.

Ruk kart, luitenant, krijgsgevangen

bij Bergen, III. 620.

Rumpf (W.), generaal-majoor, bij

't beleg in Brussel, II. 425 noot 1.

Rusland, begint zich in de euro

peesche zaken te mengen, II. 465.

Veldtocht in 1812, III. 267. Zie:

Rus s en.

Russel (lord William), brengt den

prins van Oranje bij Leuven het

bericht van 't aanrukken van een

fransch leger, III. 565. Kondigt

den hertog van Saksen-Weimar het

staken van den strijd aan, 574.

Rus s en, doen een inval in Noord

holland, III. 135.

Rust en burg, schans bij Haarlem,

I. 154.

Rutgens, tamboer, beloond voor

zijn gedrag bij Straalsund, III. 192

noot 1.

Rutgers (van Pabst), majoor, neemt

deel aan den tiendaagschen veld

tocht, III. 528.

Ruth (de Saint), luitenant-generaal,

opperbevelhebber van het iersch

fransche leger, II. 184. Zijn ne

derlaag bij Agrim, 186. Sneuvelt,

ald.

Rutten (Johannes), majoor, bij de

verdediging van Breda, III. 14

noot 1.

R u vigny (Henri de Massue, mar

quis de), strijdt bij Agrim onder

Rheede Ginckel en wordt graaf van

Galloway, II. 185. Strijdt bij Neer

winden, 206. In Spanje, 268 noot 2.

Ruysch van Coe ver de n (G. F.),

luitenant, bij Quatre-Bras gekwetst,

III. 354, 638.

Ruyt en burgh (Aelbrecht van), ma

joor, gekwetst en gevangen bij Se

nef, II. 472, 478.

Ruyter (Herman de), helpt de her

vormden te 's Hertogenbosch, I.

95. Doet een aanslag op 't kasteel

Loevestein en sneuvelt, 125, III.

B. en W. 644.

Ruyter (M. A. de), admiraal, met

een vloot en landingstroepen naar

de Sond, II. 9, 10. Landt op Fu

nen, 10, III. B. en W. 647. Tegen

de fransche vrijbuiters uitgezonden,

II. 31. Weerstaat de fransche en

engelsche vloten, 39, 67. Woont

een krijgsraad bij te Gouda in 1672,

97. Ontvangt een brief van Wil

lem III, 121. Redt Holland van

een aanval aan den zeekant, 125.

Doet een expeditie naar de fransche

koloniën, 133, 134.

Ry (Gerard du), generaal, in den

slag bij Friedland, III. 180.

Sabels (kromme), bij de lichte rui

terij, I. 99 noot 6. (Stoot-), bij de
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ruiterij ingevoerd, 236. Kracht in Saksen - G oth a (bataljon van) bij

de sabels gevonden, II. 394.

Sa dy (Holut), oostersch ingenieur in

Ostende, I. 300.

Sage man, kapitein, I. 219 noot 1.

Saint-Cyr (Gouvion), fransch ge

Rocoux in 1746, II. 432. In de

Willemstad in 1793, III. 20 noot 1.

Saksen-Hildburg (prins van),

kolonel in het gevecht bij Eke

ren, II. 257.

neraal, dient in Rusland, III. 297, Saksen-Hildburgh a u s en (prins

298, 299. Verdedigt Dresden, 317.

Wordt maarschalk, 338 noot 3.

Saint-Cyr Nugues, luitenant

generaal, neemt deel aan 't beleg

der citadel van Antwerpen, III.

609, 614. Handelt over de over

gaaf, 614 en noot 2 ald,

Sa i n t - D e n is, zie : D e n is.

Saint-Hilaire, kommandant van

de fransche artillerie bij Ramelies

en beschrijver van dien slag, II.

290 noot 1. Bij Oudenaarden, 308

noot 2. Zijn opgaven over 't beleg

van Rijssel, 323 in de nooten. Bij

Malplaquet, 341 noot 1, 353 noot

2, 354 noot 3. Zijn oordeel over

't beleg van Douai, 367 noot 1 en

3. Over 't gevecht bij Denain, 389

moot 2.

Saint-Quentin, zie: Q u en tin.

Saint-R u th, zie: R u t h.

Saksen (krijgsvolk van den hertog

van), plundert in 1515, I. 81.

Saks en (maarschalk van), zie: Mau

rits van Saksen.

Saksen-Coburg (prins Frederik

Josias van), opperbevelhebber van

het oostenrijksche leger, vormt het

plan om Maastricht te ontzetten,

III. 23. Slaat de Franschen bij

Aldenhoven, 23, en bij Neerwinden,

24, 26, 2S. Onderhandelt met Du

mouriez, 28. Neemt deel aan het

congres te Antwerpen, 29. Onder

neemt niets tegen het fransche le

ger, 30. Sluit Condé in, 30. Neemt

deel aan den posten-oorlog in Vlaan

deren, 36 en ve Bezet de neder

landsche grenzen, 57, 58. Wordt

bij Fleurus geslagen, 66 en ve.

Verlaat de oostenrijksche Neder

landen, 70, 71.

Lodewijk Frederik van), werkt mee

tot verdediging van Bergen-op-Zoom

in 1747, II. 442, 449.

Saksen-Weimar (Bernard hertog

van), strijdt in dienst der Staten

bij Fleurus in 1622, I. 327. Leer

ling van Frederik Hendrik, 328.

Saksen-Weimar (hertog Karel

Bernhard van), kolonel, strijdt bij

Quatre-Bras, III. 339, 340, 341,

349 en ve., 357 noot 2. Zijn le

vensloop, 339 noot 2. Gewond,

351 noot 1. Strijdt bij Waterloo,

371, 380, 386, 395. Is in 1830

als generaal-majoor te Gent, 458

noot 1, 471. Krijgt bevel naar

Brussel te komen, 471, 472, 499

noot 1. Zijn karakter, 472 en

noot 1 ald. Tijdelijk opperbevel

hebber, 505. Trekt naar Lier, ald.

Krijgt tegenbevel, zijne teleurstel

ling, 506 en noot 2 ald. Strijdt

bij Lisp en Lier, 507. Trekt te

rug op Berchem, 508. Gekwetst,

509. Houdt het volk in Antwerpen

in bedwang, 510, 511. Beweegt

Chassé tot het bombardeeren van

Antwerpen, 513, noot 2 ald. Rukt in

Maastricht en wil Venlo hernemen,

519. Neemt deel aan den tiendaag

schen veldtocht, 523, 529, 530. Te

Turnhout, 534, noot 1 ald. Te Diest,

543. Bezet St. Truien, 548. Rukt

naar Hasselt , 551, 552, 556.

Komt te laat te Wimmertingen om

Daine's korps aan te tasten, 557.

Trekt ten zuiden van Leuven om,

561. Bezet. Thienen en trekt over

de Dijle, 562, 563. Wat post aan

de westzijde van Leuven en op den

IJzerberg, 566, 572, 574. Zijne

ontmoeting met den franschen ge
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neraal Belliard, 573. Zijn veront

waardiging over den wapenstilstand,

571 – 574. Staakt en hervat den

strijd, 574. Neemt daar persoonlijk

deel aan, 575, 576. Krijgt bevel

om de vijandelijkheden te staken,

575 en noot 3 ald. Zie 626.

Sakse rs, I. 14, 15, 22.

Salasar (graaf van), tracht Hattum

te bemachtigen, I. 358, 359.

S al es (de), majoor bij Waterloo,

III. 397.

S al is (de), generaal-majoor, helpt

Namen winnen, II. 218. Met zijn

regiment in den slag bij Fontenoi,

41 3. Sneuvelt daar, 416.

Salisch (Ernst Willem van), luite

nant-generaal en gouverneur van

Breda, helpt Keizersweerd innemen,

II. 238. Neemt de stelling der Fran

schen te Overijsche op, 280, 281.

In den slag bij Ramelies, 286 noot

2. Neemt Menen in, 294.

S al is c h (Nicolaas Ernst van), ser

geant-majoor, gekwetst, II. 327

noot 1.

Salm (graaf van), zie: Rijn graaf.

Sambre (prins Willem stuit de

Franschen aan de), III. 57 en ve.

Sandberg (het fort de), bij Hulst,

dapper verdedigd in 1747, II. 436.

Sandberg, gouverneur der provin

cie Luik in 1830, III. 438, 441

noot 1, 444.

Sandberg (Antonie Petrus), luite

nant in den tiendaagschen veldtocht,

III. 573.

San d em (van der), luitenant-kolonel

bij Quatre-Bras, III. 351, 625. Ge

kwetst, 637.

Sa n den berg h Mathiessen (van

Petten), neemt deel aan de bur

gerwapening in Nederland, III. 517.

Sander van Welle (het regiment)

strijdt bij Senef, II. 472.

Sanderson (Nicolaas), majoor, bij

Senef gekwetst, II. 473.

Sandham, engelsch kapitein,

Waterloo, III. 624.

bij

Sand he u vel (Johan Adolf van den),

luitenant-kolonel, helpt Sluis ver

dedigen, III. 76 noot 1.

S a n dic k (Onno Zwier van), luite

nant-kolonel, gekwetst, III. 122

moot 6.

Sandra (Margaretha), haar dapper

gedrag bij de verdediging van Aar

denburg, II. 70.

Santen (van), luitenant, in 1815

gekwetst, III. 637.

Sant en (Johan van), kolonel, geeft

Wezel over in 1672, II. 42. Wordt

verbannen, 43 noot 1.

Sappe (bedekte), eerst aangewend

in 1572, I. 151. (Vluchtige), eerst

gebruikt in 1601, 290 noot 2. Aan

besteed in 1664, II. 14 noot 2.

Zie verder: II. 366 en noot 1 ald.

S app en hoofd en, II. 163. 319.

S app eur s, op het slagveld bij Ou

denaarden, II. 310. Bij 't beleg

van Rijssel, 319. Met harnas en

helm gewapend, 370 noot 3. Bij

Malplaquet, 481. In Brussel, III.

463.

Saragossa, door de Franschen be

legerd en ingenomen, III. 189, 216,

219, 224, 229.

Saran (J.), kolonel, doodelijk ge

wond bij de verdediging van Brus

sel tegen de Franschen, II. 425.

Sarraz (James Albert Henri de la),

als luitenant in Rusland, III. 311

noot 2. Als kolonel bij den opstand

in Mons, 484. Gevangen naar Brus

sel gevoerd, ald.

Sarsfield, iersch generaal, zijn twist

met generaal de St. Ruth voor

Agrim, II. 184. Onderhandelt over

de overgaaf van Limerick, 187.

Sas (Hagoortsche), op de Franschen

heroverd, III. 31.

Sas van Gent, door Frederik Hen

drik genomen, I. 378, 381, III.

B. en W. 645. Door de Franschen

ingenomen, II. 435.

Sattler, majoor, strijdt bij Water

loo, III. 374 noot 1. Zie 626.
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Sa u maise, majoor, sneuvelt bij Ro

coux, II. 433.

Sau sin, kapitein, gekwetst in 1815,

III. 637.

Sauvegarde, vijandelijke bezetting

door steden ingenomen, II. 56.

Save use (de), fransch officier, strijdt

bij de Grovenbrug, II. 95. Neemt

Zuylestein gevangen, ald. noot 2.

Schrijft een relaas over den inval

in Holland, 87 noot 2 en 95 noot 2.

Savo oie (hertog van), zie: Victor

Am a d e us.

Sa xen, zie: Saksen.

Sayn und Wittgenstein (Philip

Ernst zu), brigadier, bij Senef, II.

472, 478.

Sayn Wittgenstein (Willem von),

II. 478.

Scaliger (Jozef), gewaardeerd door

Maurits, I. 197.

Sc haap (jonkheer), strijdt tegen de

Franschen bij Turnhout, II. 98.

Schaatsen (vrijbuiters op), I. 155.

Compagniën schaatsenrijders, II.

102, 119.

Schack (graaf Hans), deensch veld

maarschalk, wint den slag bij Nij

borg, II. 11.

Schaef, kapitein, voor Koevorden,

I. 223. Om zijn dapperheid benoemd

tot bevelhebber van Rijnberk, 241.

Schaep, ritmeester, II. 60.

Schaffelaar (Jan van), I. 43.

Schagen (N. van), gedeputeerde te

velde, II. 279.

Schakel (Jilles), kapitein, sneuvelt,

I. 219 noot 1.

Schalk, bediende, I. 38 noot 3.

Schalk, kapitein, sneuvelt, I. 241.

Schalk (Cornelis Jan), kapitein, helpt

Kolberg belegeren, III. 179.

Schalkwijk (Wouter), karabinier,

redt den prins van Oranje bij Wa

terloo, III. 391 noot 1.

Schans de lv ers, onder de bezet

ting van Haarlem, I. 149, 167.

Schans en, I. 153, 154, 157, 165.

Schanskorven, I. 229, (dubbele)

365, II. 317 noot 1, (slechte) 321.

Scharff (Johan George), kapitein,

bij de bestorming van het fort

Dömitz, III. 187.

Scharp (Jacobus), luitenant, dient

in Rusland, III. 292 noot 2.

Scharre - zee (de), I. 62 noot 1.

Schatkist (grafelijke), I. 79.

Scheepens (W. L.), officier op de

citadel van Antwerpen, III. 596

noot 2.

Sche er, sergeant, onderscheidt zich

bij Ocana, III. 258.

Scheffer (von), generaal, strijdt bij

Almonacid, III. 250 noot 2.

Sche h le (Ludolf), adjudant-majoor,

dient in Rusland, III. 299. Ge

kwetst 302 noot 2.

Schelde (sluiting van de) bij den

vrede van Munster, I. 383. In

1790, III. 2, 6. (Nederlandsche

scheepsmacht op de) in 1830 en

1831, 512, 513, 535, 536, 538,

545, 587. In 1832, 592, 593, 595.

Schell (F.), luitenant, gekwetst,

III. 122 noot 6.

Schellart (het regiment van den

graaf van), strijdt bij Senef, II. 473.

Schell en (J. D. van), luitenant-in

genieur, dient in Spanje, III. 228,

265 noot 2. Gekwetst, 232.

Schellenberg (gevecht bij den) in

1704, II. 266.

Schellen brouck (baron van Rode

de), zie: Rode.

Scheltinga, neemt dienst in 1830,

III. 516 noot 1.

Schenk (George), vrijheer van Tau

tenburg, stadhouder van Friesland,

strijdt tegen de Holsteiners, I. 89.

Sc h en k, kolonel in 1815, III. 629.

Schenk van Nideck (Maarten),

aanvoerder van spaansche rui

terij in den slag op de Mooker

heide, I. 138. Zijn karakter, 188.

Rukt in Overijssel, ald. Zijne over

winning bij Hardenberg, ald. Bezet

Koevorden, 189. Vereenigt zich

met Rennenberg, 190.
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Schenk en (A.), luitenant bij de | Schieringers en Vetkoopers, I. 23.

hollandsche pontonniers in Rusland, Schiermonnikoog, landing der

III. 300 en ve., 307. Sterft, 311.

Sc h en k en schans, opgericht, I.

187 moot 1. Door verraad aan de

Franschen overgegeven, II. 54.

Sc h en ofsky (J. D.), luitenant-ko

lonel, geraakt gevangen te Brus

sel in 1830, III. 465.

Sc h ep en, gewapende, in de Waal,

I. 208, 213. Bij 't beleg van Geer

truidenberg, 229. Inschepen en ont

schepen van troepen, wimpels daarbij

gebruikt, 313 noot 1. Bij den aan

slag op Antwerpen in 1623, 320

en noot 2 ald. In de Mije, II. 105.

Zie: Uitleggers.

Schep ern, generaal-majoor, tracht

het oproer te Ostende te fnuiken,

III. 497. Bevelhebber van Venlo,

502 noot 2.

Schep er n (J. L. E.), kolonel, helpt

Willemstad verdedigen, III. 20

noot 1.

Schepper (de), luitenant, in 1830

te Brussel, III. 420 noot 1.

Schepper (B. de), te Brussel bij

't beleg, II. 425 noot 1.

Sc h érer (Barthélémi Louis Joseph),

fransch generaal, staat aan de Sam

bre, III. 63. Herovert de vestingen

in fransch Vlaanderen, 77, 78.

Voegt zich bij Jourdan, 78.

Scherpschutters (compagniën) in

1830, III. 517.

Sc h et ter, hopman in Alkmaar, I.

162.

Sc h eyfve (Jan), kanselier van Bra

bant, gevolmachtigde van land

voogdes Margaretha, I. 95. Tracht

te vergeefs Nijmegen te vermees

teren en sneuvelt, 206.

Schickhardt (Johan Alexander),

luitenant-kolonel, bij de verdedi

ging van Breda in 1793, III. 14

noot 1.

Schiedam, de vrouwen uit die

stad helpen de Vlamingen verjagen,

I. 56.

Engelschen aldaar, III. 110.

Sc h ie t spel en der Schutters, I. 76.

Schil de (Hendrik van der), burger

van Arnhem, zijne stoutmoedigheid

tegen de Orangisten, III. 127.

Schild en der ridders, I. 36, 37.

Der dienstmannen, 39.

Schilders, majoor, sneuvelt bij

Steenkerke, II. 200 noot 1.

S c h il d knap en, I. 39.

S child te ek en, I. 37.

Schildwachter, oorsprong

die benaming, I. 437.

S chill (Ferdinand von), pruisisch

dragonder-luitenant, wordt majoor,

III. 184. Onderneemt een stroop

tocht en maakt zich meester van

Straalsund, 185 en ve. Sneuvelt

aldaar, 187 en ve. Zijn hoofd naar

Holland gebracht, 190. Zijn karak

ter, 182, 185. Hem wordt een mo

nument opgericht bij Brunswijk en

zijn hoofd bijgezet, 192.

Schiller (J. C.), onder-luitenant,

helpt de Willemstad verdedigen,

III. 20 noot 1.

Schimmelpenninck, raadpensio

naris der bataafsche republiek,

prijst de uit Oostenrijk terugge

keerde bataafsche troepen, III. 172.

Zijne bemoeiïngen bij de vredes

onderhandelingen te Amiens, 173.

Schimmelpenninck van der

Oye, sergeant-majoor bij den aan

slag op Funen, II. 11.

Schimmelpenninck van der

Oye tot den Poll (Willem Anne

baron), neemt deel aan de burger

wapening in Nederland, III. 517.

Majoor bij de schutterij in den

tiendaagschen veldtocht, 530.

Sc h in d ler (B.), luitenant, onder

scheidt zich bij Talavera, III. 248

noot 1. Zijn wapenfeit als kapitein,

264.

Schindler (F.), luitenant, sneuvelt

bij Ocana, III. 259.

Van



Schi Sc h oS1 0

Schink, fuselier, bij Ocana gekwetst, | Schobbejak, oorsprong van dien

III. 257.

Sc h in t z (J. G.), sergeant, zijne dap

perheid, III. 41.

Schiphorst (J.), kapitein,

Willemstad verdedigen, III.

noot 1.

Schiphorst (Jak. Herm.), kapitein,

onderscheidt zich bij Pasewalk, III.

178. Dient in Spanje, 265 noot 2.

Schlar baum, luitenant, gekwetst

in 1815, III. 637.

Sc h less el (J. S.), luitenant, helpt

Willemstad verdedigen, III. 20

noot 1.

Schmels in ck, kolonel, strijdt te

Ommen, I. 330.

S m els in g (Nikolaas), woont het

beleg van Grol bij, I. 335.

Schmid (L.), luitenant, onderscheidt

zich bij Talavera, III. 248 noot 1.

Schmid (Philippe Henry), luitenant

kolonel, helpt Geertruidenberg ver

dedigen, III. 16 noot 1.

Schmidt (J. C.), onderscheidt zich

als kapitein in Duitschland, III.

166 noot 3. Brigade-generaal in

Noordbrabant in 1809, 203 noot 1.

Schmidt (Johan Christiaan Frede

rik), luitenant-generaal, werkt mee

tot ontzet van Charleroi, III. 63.

Schmidt (Wilhelm), luitenant, dient

in Rusland, III. 292 noot 2.

Schmidt auf Altenstadt (Johan

Hendrik Adolf von), officier bij de

rijdende artillerie, III. 58 noot 2.

Sc h m it, luitenant, gekwetst in 1815,

III. 638.

Schneider (Hermanus Paulus), lui

tenant, bij Bergen gekwetst, III.

619.

Schneider, majoor, in 1830 te

Charleroi, III. 447.

Sc h nei de r , wachtmeester, onder

scheidt zich bij Pasewalk, III. 178.

Schneither (Johan Jacob), luite

nant, dient in Rusland, III. 294

noot 3. Gekwetst bij Bergen,

620.

helpt

20

naam, I. 39.

Sc h o b er (C. H.), vaandrig, helpt

Willemstad verdedigen, III. 20 noot

1. Strijdt als kapitein tegen de

Engelschen in Noordholland, 121.

Sc h o ch, majoor bij den tiendaag

schen veldtocht, III. 530.

Sch om b erg (hertog Frederik van),

aanvoerder van een fransch leger

aan de zijde der Pyreneën, II. 133.

Komt in engelschen dienst en sneu

velt, 180 – 182.

Sc h om b erg (hertog Meinhart van),

neemt deel aan den slag bij de

Boyne, II. 181.

Schönstädt (Wilh.), adjudant-ma

joor, onderscheidt zich bij Mesa de

Ibor, III. 232 noot 1. Helpt het

fort Merida verdedigen, 239 noot

1. Gekwetst bij Talavera, 248.

Scho on h ov en (het slot), belegerd,

I. 60. De stad door de Spanjaar

den ingenomen, 167.

Sc h o on man (D.), kolonel der bur

gerwacht te Arnhem, keert den in

val van den Erfprins van Oranje,

III. 127. Wordt beloond, ald.

Schot de uren, in poorten, III. 10

en noot 1 ald.

Schoterzijl (slag bij), 1396, I, 21.

Sc h ott en, in nederlandschen dienst,

I. 143. Hun hardnekkigheid, ald,

noot 2. Zie verder 243, 251, II. 6.

Weggezonden in 1665, 15. Bij Mal

plaquet, 347-349. In 1747, 449,

462.

Scho us t e r (Johan Frederik), kolo

nel-ingenieur, bestuurt de onder

waterzetting van Breda, III. 9. Is

tegen de overgaaf van die vesting

aan de Franschen, 13, 14 noot 1.

Schouten (H.), kapitein, op de ci

tadel van Antwerpen gekwetst, III.

614 noot 1.

Scho u w en b er g (graaf van), voert

namens den prins van Oranje het

bevel in Friesland, wordt bij Mak

kum verslagen, I. 145.
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Schröder, adjudant, onderscheidt

zich bij de vermeestering van Straal

sund, III. 192 noot 1.

Sc h ro e d e r (A.), sergeant-majoor

bij de pontonniers, in Rusland, III.

300, 307, 31 1.

Schröter (J. C.), luitenant, helpt

Willemstad verdedigen, III. 20

noot 1.

Schrumpff (Nicolaus Fredrich), lui

tenant, sneuvelt, III. 122 noot 6.

Schuil en burg (Joan), in munster

schen dienst bij 't beleg van Gro

ningen, II. 76.

Sc h uit en (draagbare), bij een be

leg, II. 170 noot 1.

Schulenburg (Johann Mathias ba

ron von der), generaal, neemt deel

aan den slag bij Oudenaarden, II.

305 noot 1. Zijn oordeel over het

plan der fransche legerhoofden, 305

noot 1. Is bij 't beleg van Rijssel,

317 noot 2. Helpt Doornik win

nen, 335. Voert het bevel onder

prins Eugenius bij Malplaquet, 342,

346, 349 noot 1. Zijn oordeel over

Marlborough, 351 ; over den slag

bij Malplaquet, 356, 357, 360.

Helpt Bethune nemen, 368. Zijn

oordeel over dat beleg, 369 noot 2.

Sc hultz, luitenant, teekent de ca

pitulatie van Dinant, III. 494

noot 1.

Schultz, kapitein, helpt Sluis ver

dedigen, III. 76 noot 1.

Schultz van Hagen (Jakob), ge

meraal, neemt Stevensweerd, II. 243.

Herovert Huy, 272. Bemachtigt

Neerwinden en Neerhespen, 273.

Neemt deel aan den slag bij Ra

melies, 286, 288, 292. Zijn ver

dere lotgevallen, 286 noot 3. Helpt

Menen winnen, 295.

Sc h u man, luitenant, gekwetst in

1815, III. 637.

Schumann (Frederik Lodewijk Wil

lem), kapitein, in Rusland gedeco

reerd en gekwetst, III. 302 en

noot 2 ald.

Schut ko vel, stormhoed, I. 76.

Schut meesters, I. 67 noot 6, 69.

Schutsbogaard, I. 75.

Schutter (C. D. A.), kapitein der

artillerie op de citadel van Ant

werpen, III. 606 noot 1. Sneu

velt, 608.

Schutter (Willem Emanuel), kapi

tein, helpt Sluis verdedigen, III.

76 noot 1.

Schutters en Schutterij en, am

sterdamsche onder hertog Albrecht,

I. 20 noot 3. Hun ontstaan, 29.

Inrichting der schutterijen, 72,

73-78. Schuttershof, 75. Feesten,

76, 89. Maaltijden, 77. Koning en

keizer, 77. Schutterij van Haarlem

keurt het verdrag tot overgaaf van

de stad goed, 160 noot 1. Schut

ter- of burgervendelen als garni

zoen, 200 noot 1. Hun soldij, ald.

Schutterijen trekken in 1621 uit

om de grenssteden te beschermen,

319; in 1622, 1624, 1629 en 1632,

381 en noot 3 ald.; in 1672, II.

44, 57, 119. De groningsche in

1672, 76 noot 2, 79, 103 noot 1.

De amsterdamsche, 103 en noot

1 ald. De delftsche en rotterdam

sche in 1799, III. 134 en noot 3

ald., B. en W. 659. In 1830, 515

en ve., 518, noot 2 ald. Slechte

kaders, 522 en noot 1 ald. In den

tiendaagschen veldtocht, 528 en

ve... 539 en ve. , 542, 550, 551,

570, 573, noot 3 ald., 591 noot 1.

Schuurman (Abraham), als kapi

tein bij de herneming van 't fort

Bath, III. 206. Wordt luitenant

kolonel, 208 noot 1. Generaal-ma

joor bij den tocht naar Brussel

in 1830, 436 noot 2, 460. Ge

kwetst naar Antwerpen vervoerd,

471. Neemt deel aan den tiendaag

schen veldtocht, 528, 552, 561. Als

luitenant gekwetst bij Bergen, 620.

Schuurman, luitenant, zoon van

den vorige, neemt deel aan den

tiendaagschen veldtocht, III. 528.
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Schuylenburgh (baron van), bri

gadier, in het gevecht bij Ekeren,

II. 253.

Schwarz (Barthold), genoemd als

uitvinder van het buskruit, I. 65, 66.

Schwartzenberg (Georg Wolf

gang vrijheer tot), kolonel, door

Willem III aan Johan Maurits ge

zonden, II. 126. Strijdt bij Senef,

142. Sneuvelt, 143, 472, 478.

Zie III. B. en W. 656.

Schwartzenberg (Johan Sicco

baron van), luitenant-generaal, ver

liest Veurne aan de Franschen,

II. 407. Een bataljon van zijn re

giment te Mons, 428 noot 2. Werkt

mee tot verdediging van Bergen

op-Zoom, 343, 446, 447.

Schwartz en berg en H oh en -

land sberg (W. J. D. J. thoe),

brigade-majoor, sneuvelt, III. 36.

Schwartz en berg t hoe Hohen

la n dsb erg (gebroeders), nemen

dienst in 1830, III. 516 noot 1.

Schwartz en b erg van Heerlen

(Melchior van), bevelhebber van

Maastricht, I. 170.

Schwarzenberg, fransch bevel

hebber, dient in Rusland, III. 297.

Sc h w e is gut (J.), luitenant op de

citadel van Antwerpen, III. 596

noot 2, 605.

S c h w erin, neemt deel aan 't beleg

van Rijssel, II. 313. Aan den slag

bij Malplaquet, 344 noot 2.

Sebastiani (Horace François de

la Porte, graaf), fransch generaal,

neemt deel aan den oorlog in

Spanje, III. 219, 225, 235, 236

noot 1, 243, 244, 265. Zijne over

winning bij Almonacid, 250. Voert

de ruiterij aan bij Ocana, 255,

256 en ve.

Sebastian i (Tiburce), fransch ge

neraal, eischt het vlaamsche Hoofd

op in 1832, III. 195.

Sebel (G.), chirurgijn-majoor, dient

in Spanje, III. 234 noot 3.

Seck en dorff (graaf von), luitenant

kolonel, te Zandvliet in 1747, III.

B. en W. 655.

Se ckingh (baron von), duitsch lui

tenant-generaal, bij Denain gevan

gen, II. 389 noot 1.

S é cus (Frédéric de), lid der com

missie van openbare veiligheid te

Brussel, III. 455 noot 1. -

Sed en ey (Robbert), kolonel, helpt

de Deilerschans hernemen, II. 14

noot 2.

Se dln itzki,

(de).

Sedln itzki, baron van Goltis (Pe

ter vrijheer van), sergeant-majoor

generaal bij den tocht naar Vlaan

deren in 1600, I. 252.

S ed m oratzky, russisch generaal,

in den slag bij Bergen, III. 136.

Seeg wijk, majoor, sneuvelt bij Se

nef, II. 471.

Seelig (Hendrik Gerard), majoor

kommandant der artillerie op de

citadel van Antwerpen, III. 513

noot 2, 580 noot 2, 586, 588,

592, 597 noot 1. Zijn aandeel in

de verdediging. 596, 606, 612.

IJvert tegen de overgave, 613.

Handelt met maarschalk Gérard,

614. Zijn lof, 606 en noot 2 ald.

S eeuwen, majoor in den tiendaag

schen veldtocht, III. 532,

Sellingen (dorp), door de Munster

schen bezet, II. 16. Zij worden er

uit verjaagd, ald.

S els (Adrianus), luitenant-kolonel,

in Noordbrabant in 1809, III. 203

noot 1. Krijgsgevangen bij Bergen,

619.

Selve (de), fransch bevelhebber van

St. Venant, II. 371.

Sém én é, fransch generaal, dient in

Spanje, III. 233 noot 1.

S en arcl en s (Charles de), luitenant

kolonel, bij de verdediging van

Breda in 1793, III. 14 noot 1.

S en arm ont, fransch generaal, bij

Ocana, III. 256, 258.

zie: Perponcher

S en ef (slag bij), in 1674, II. 132 en
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ve. Dooden en gewonden, 149.

Vreugde op de vloot voor Cadix

over den uitslag, 151. Zie verder:

330 noot 2. Staat van het neder

landsche leger in dien slag, 469

ell We.

S én er m ont, fransch kapitein-inge

genieur, bij 't beleg van Breda in

1793, III. 9 noot 3.

S en n van Bazel, majoor bij den

tiendaagschen veldtocht, III. 530.

S er b elloni (Gabriel), ridder van

Maltha, grootmeester der artillerie

in 't spaansche leger van Alva, I.

99. Als ingenieur-generaal bij 't

beleg van Maastricht, 1.69, 171.

Beroemd vestingbouwer, 171.

Sergeant, oorsprong van die be

naming, I. 39 noot 5.

Sergeant-majoors van het leger,

(Sergeants de Bataille), II. 92 noot 5.

S er met (L. F. de), kapitein-inge

nieur te Brussel, II. 425 noot 1.

Serpentijnen, I. 74 noot 4.

Serraris (J. T.), luitenant-kolonel,

rukt mee in Brussel, III. 461 noot

1. Neemt deel aan den tiendaag

schen veldtocht, 528.

Service geld, I. 182.

S er vi e n t e n , I. 39.

Sey er 1 e n (J. F.), ritmeester, ge

kwetst, III. 148 noot 3.

Seyff (de), opperwachtmeester bij

Ocana, III. 258.

Seyffert (C. B.), luitenant, gekwetst,

III. 191 noot 1.

Sickinghe (Jan), majoor, helpt

Koevorden hernemen, II. 112, 113.

Sickinghe (Roelof, Hendrik en

Feije), bij de bestorming van Koe

vorden, II. 113, 114 noot 1.

Siderius (Johan George), kapitein

- ingenieur, helpt Sluis verdedigen,

III. 76 noot 1.

Sidney (Filips), staatsman en schrij

ver, gouverneur van Vlissingen,

helpt Axel innemen, I. 201. Sneu

velt bij Warnsveld, 271.

Sidney (Robert), gouverneur van

Vlissingen, strijdt bij Turnhout, I.

237, 239. Verlaat het leger bij

Nieuwpoort vóor den slag, 271,

273 noot 1. Zie: S ed en ey.

Siegler, dragonder-luitenant, strijdt

bij Bergen, III. 143.

Siere velt, kapitein, te Ath, III.

492.

Sie v ers, dragonder-luitenant, strijdt

bij Bergen, III. 143.

Sieverts (Daniel Cornelis), kapi

tein, krijgsgevangen bij Bergen,

III. 619.

Sieverts (J. H. C.), luitenant, strijdt

bij Pan-Corbo, III. 265 noot 2.

Sijbers (J.), majoor, in 1830 te

Luik, III. 440.

Sikam ber, eerste

koning, I. 12.

Sikk in ga, majoor, gestraft voor

zijn gedrag bij Fontenoi, II. 414

noot 1.

Sillo nius (Johan François), inge

nieur, bij 't beleg van Mons ge

kwetst, II. 355 noot 1. En bij dat

van Aire, 370 noot 3.

Sim on, luitenant, in 1815 gekwetst,

III. 637.

Simoni, ingenieur, voor Aire ge

kwetst, II. 370 noot 3.

Sim ons, luitenant-kolonel in 1815,

III. 630.

Sim ons, voltigeur, onderscheidt zich

bij Mesa de Ibor, III. 232 noot 1.

S in dael, zijden stof, I. 35 noot 4.

Sing en donck (C. D. P.), kapitein,

neemt deel aan den tiendaagschen

veldtocht, III. 532, 548. Aan het

gevecht bij Houthalen, 542.

Sing en d on ck (H.), luitenant-kolo

nel, bij Quatre-Bras, III. 351. Ge

kwetst bij Waterloo, 379, Zie:

625, 637.

Sissingh (J. H. G.), kapitein, bij

Quatre-Bras, III. 349.

Sittert (Joachim van), hopman in

Alkmaar, I. 162.

Sjerpen (roode) der officieren van

merovingische

graaf Lodewijk, I. 104.
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Skal d en (de), I. 16.

Slaak (overwinning op het), 1631

I. 369 moot 3, 371.

Slag bij: zie de veldslagen op de

namen der plaatsen enz., waarbij

zij voorvielen.

Slag leveren (manier van), in de

middeleeuwen, I. 32, 40. In de 16e

eeuw, 189. In de 17e, II. 172,

203. In de 18e, 341 en ve., 354,

III. 54, 55, 68.

Slag orde, van graaf Lodewijk bij

Heiligerlee, I. 109. Op de Mooker

heide, 137. Van de Spanjaarden

en van Maurits bij Turnhout, 238.

Bij Nieuwpoort, 269, 272, 273,

274. Van de Franschen en de Bond

genooten bij Malplaquet, II. 339,

341, 342, 480. Bij Fontenoi, 411,

412, 414. Bij Rocoux, 432. Bij

Fleurus in 1794, III. 68. Bij Wa

terloo in 1815, 371, 375, 386.

Slagveld, het vertoeven daarop,

I. 111, 117.

Slangenburgh (Frederik Johan

van Baar tot den), als luitenant

kolonel gekwetst bij Senef, II. 471.

Generaal-majoor bij Walcourt, 190.

Wordt luitenant-generaal, noot 2

ald. Strijdt bij Ekeren, 252, 256,

257. Zijn houding tegenover Obdam,

260 noot 1, tegenover Marlborough,

260, 262, 263 noot 2, 271, 274,

277, 279, 280, 281. Krijgt zijn

ontslag, 262, 281. Zijn laatste

krijgsverrichtingen, 263. Is tegen

een aanval op de fransche liniën,

273, 280, 281. Zijn karakter, 281.

Slang stuk k en, I. 74 noot 4.

S 1 e w a g en, opper-wachtmeester,

sneuvelt bij Luik, III. 481.

Sligo ingenomen, II. 186.

Slingelandt (Simon van), secre

taris van den Raad van State, zijne

oorlogs-petitiën, II. 236. Zijn oordeel

over den slag bij Malplaquet, 356.

Slingeraars, I. 40.

Sloet van Grimbergen, kornet,

sneuvelt, III. 40.

Sloet van Twe e Ny en huizen

(A.), luitenant, onderscheidt zich bij

de bestorming van het fort Dömitz,

III. 187 noot 1.

Slotemaker, kapitein, onder-inten

dant bij den tiendaagschen veld

tocht, III. 531.

Sloten, in Noordholland, I. 18. In

Friesland, 23. In Zuidholland, 30,

31. In Utrecht, 31. In Gelderland,

31. In Overijssel, 31. S. der Rid

ders, 39, noot 2 ald., 41.

Sloterdijk (Willem Frederik), ka

pitein, bij de verdediging van Ber

gen-op-Zoom gekwetst, II. 451 en

noot 3 ald.

Sluis, door Parma genomen, I. 202.

Door Maurits, 314. Door de Fran

schen ingenomen, II. 435, III. 72 en

ve. Mislukte aanval der Spanjaar

den op een schans bij Sluis, I. 333.

Smeden, bedienen het eerste ge

schut, I. 69.

Smissaert (het regiment), te Brus

sel in 1745, II. 426 noot 1. Te

Namen in 1746, 431 noot 1.

Smissaert (Johan Karel), luitenant

generaal, trekt met troepen naar

Engeland, II. 403. Gekwetst bij

Rocoux, 432, 433. Moet Zeeland

verdedigen, 437.

Smissen (Jacobus Lambertus van

der), luitenant bij Waterloo, III. 394.

Sm is s en (van der), majoor in 1815,

III. 627.

Smit, sergeant, zijne dapperheid bij

Ellewoutswijk, III. 209.

Smit, luitenant-adjudant, gekwetst

in 1815, III. 638. .

Smit (Derk), luitenant, bij Bergen

gekwetst, III. 619.

Smit of Smith (Johan Karel Hen

drik en Menno), luitenants, nemen

deel aan den slag bij Bergen, III.

618 en noot 2 ald., 619.

Smith, engelsch luitenant-kolonel,

III. 633.

Snaph aan, oorsprong van dien naam,

I. 116 noot 1.
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Snijder (Johannes Willem), ser

geant, beloond voor zijn gedrag bij

Straalsund, III. 192 noot 1.

Snoek, sergeant-majoor, onderscheidt

zich bij Ocana, III. 258.

Snouckaert van Schauburg

(Frederik), kapitein, gekwetst bij

de verdediging van Bergen-op-Zoom,

en vermoord, II. 463.

Sobbe, luitenant, sneuvelt bij Ber

gen, III. 620.

So d en kamp (Willem Arie), luite

nant, strijdt in Brussel, III. 462, 466.

Soeters, fuselier, in Antwerpen,

III. 509 noot 2.

So 1 dat en of Sou de nieren, I.

78, 83. Opkomst der nederland

sche, 83, 181, 182. In de 16e

eeuw ruw, 182. Hun straffen: stok

slagen en galg, 182. Hun voeding,

soldij, huisvesting, leven op den

boer, ald. Worden door Maurits

aan krijgstucht onderworpen, 196–

199. Moeten hun eigen kruit koo

pen, 200 noot 1. Arbeiden aan de

schanswerken, 217. Soldij voor de

manschappen aan de kapiteins be

taald, II. 8. Zie verder: Leger.

Sol dij, ingevoerd, I. 78--84. Be

drag voor schutters, 200 noot 1.

Zie: Sol dat en. -

Solier, fransch luitenant, dient in

Rusland, III. 307.

Soling en (Nicolaas van), lid van

de utrechtsche vroedschap, zijn ont

werp tot volkswapening, II. 102.

Solms (het geslacht van), II. 476.

Solms (het regiment van) voor Geer

truidenberg, I. 226.

Solms (George Everard, graaf van),

strijdt bij Turnhout, I. 236, 237.

Woont den veldtocht naar Vlaan

deren in 1600 bij, 251. Tast het

fort Albertus aan en bezet het,

254-256. Trekt naar Nieuwpoort,

256. Neemt deel aan den slag, 269.

Solms (graaf Frederik van), ruiter

bevelhebber bij den tocht naar

Vlaanderen in 1600, I. 252.

Solms (graaf Albert Otto van),

woont den slag bij Nieuwpoort bij,

I. 273.

Solms (graaf Hendrik Willem van),

woont den slag bij Nieuwpoort bij,

I. 273.

Solms (graaf Joris van), bevelheb

ber van Hulst in 1596, I. 398.

Solm s (Johan Albert graaf van),

luitenant-kolonel, bij het beleg van

den Bosch, I. 345. Van Maastricht,

371 noot 2. Gouverneur van die

stad, II. 182 noot 2.

Solm s (Hendrik Maastricht graaf

van), zoon van den vorige, II. 182

noot 2. Strijdt als brigadier bij

Senef, 142. Bij de Boyne, 182.

Sneuvelt als generaal bij Neerwin

den, 182 noot 2, 206 noot 3. Zie

verder: 471, 476.

S om eren (Antonis van), luitenant,

zijn kloek bedrijf, I. 338.

S om er en, kapitein, sneuvelt in Maas

tricht, II. 124 noot 2.

S om erfeld, generaal, helpt Luik

winnen, II. 244.

Somerset (Lord Edward), engelsch

generaal, strijdt bij Waterloo, III.

378, 384, 386 noot 1, 632.

S om m er, luitenant, gekwetst bij

Bergen, III. 620.

S om m er latte (Willem Lodewijk

von), kapitein, bij de verdediging

van Nijmegen, III. 90.

Son h a ville (Jacobus Josephus de),

kapitein, dient in Rusland, III. 292

noot 2.

Sonnenberch (Willem van), lid

van het verbond der Edelen en

bevelhebber in Alkmaar, I. 178.

Sonoy (Diderik van), belast met

een aankoop van vuurroeren te

Wezel, I. 106, 113. Met zijn Water

geuzen op den Dollard, 114. Voor

ziet het leger van graaf Lodewijk

van leeftocht, ald. Zijn wreedheden

130. Gouverneur van wege den

prins in Noordholland, 146. Zeilt

met een scheepsmacht naar den
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Diemerdijk, 156, 157. Zijn ver- | 330. Ruiter-regimenten ondersteu

diensten ten aanzien van de ver- men Willem III, II. 98.

dediging van Noordholland, 164. | Sp a an sich e dwingelandij, haat

Zijn lof, 176. Trekt naar Drenthe, daartegen in Nederland aangewak

186. Richt daar versterkingen op, kkerd in scholen en kerken, I. 172.

ald., 187. Spaansche Nederlanden, zie op

Sorti e - poortje, II. 459 noot 3. | de N.

Souches (graaf Louis Rattuit de), Spaansche Successie-oorlog,

bevelhebber van het keizerlijke le- | II. 229 en ve.

ger in den slag bij Senef, II. 136, | Spa ng en berg, majoor, teekent de

141, 142, 148. Zijn oordeel over capitulatie van Dinant, III. 494

Willem III, 152. Zijn gedrag voor noot 1.

Oudenaarden, 154. Wordt door den | Spanje, in oorlog met de Neder

keizer teruggeroepen, 155. landers, I. 85 en ve. Toestand bij

Souh a m, fransch generaal, neemt den aanvang van dien oorlog, 86.

Nijmegen in 1794, III. 88 en ve., 91. | Oorzaken van den opstand, 91. In

Souham (Joseph), fransch generaal, | oorlog met Frankrijk, 1673, II.

strijdt bij Lutzen, III. 314. Bij 128. Sluit vrede, 175, 228. Toe

Bautzen, 316. stand in 't laatst der 18e en 't be

Soult (Nic. Jean de Dieu), hertog | gin der 19e eeuw, III. 213. Ver

van Dalmatië, fransch maarschalk, zet tegen Napoleon I, 213. Zie:

is bij Ulm, III. 170. In Spanje, | Spaans c h en spaan sc h e.

218 en ve., 236, 242, 244, 263. | Spar en dam, door de Spanjaarden

Heeft het opperbevel bij Ocana, | genomen, I. 147.

255, 256. Chef van den generalen | Sparre (Karel Willem baron van),

staf in 1815, 338. Bij en na Wa

terloo, 397, 400. Minister van oor

log, 598.

generaal, bemachtigt de fransche

liniën bij Stekene, II. 251. Gekwetst,

25 1 noot 2. Zijn opdracht, 261.

Souman (J. L.), officier op de ci- | Beschiet Brugge, 268. Overweldigt

tadel van Antwerpen, III. 596 | de fransche limiën in Staatsvlaan

noot 2. deren, 278. Bij 't beleg van Ostende,

Souterius (Daniel), schrijft over | 293. Als brigadier bij Malplaquet,

't beleg van 's Hertogenbosch, I. | 347. Sneuvelt, 348.

345. Over de inneming van Wezel, | Speelman (Adrianus), kapitein,

359. Uittreksel daaruit, 401 en ve. | sneuvelt in Rusland, III. 298.

Spaan (Pieter Isaäc), kapitein, neemt | Speelman (Joh.), luitenant, in

deel aan het gevecht bij het Ha- Noordholland gekwetst, III. 134

zegras, III. 539. noot 1. Luitenant-kolonel bij Wa

Spaans c h krijgs volk, in de Ne- terloo, 395, 626.

derlanden, I. 92. Verzoek om het | Speer, kapitein, helpt Koevorden

te doen vertrekken, 92. Vertrekt, winnen, II. 114 noot 1.

ald. Onder Alva, 98. Sterft van Spencer, engelsch kolonel, strijdt

honger bij 't beleg van Haarlem, | bij Bergen, III. 144.

147. Krijgstucht verslapt, 164. | Spengler (van), luitenant-kolonel,

Aan 't muiten onder Parma, 206. | bij den tiendaagschen veldtocht,

Naar Frankrijk gezonden, 214. | III. 531.

Muiterij in 1600, 247, 258; in | Spengler (J. G.), luitenant-kolonel,

1603, 312. Strooptochten in Over- | Orangist, bezet Westervoort, III.

ijssel, Drenthe en Friesland in 1622, 127.
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Spengler (Jhr. J. T. van), majoor,

neemt deel aan den tiendaagschen

veldtocht, III. 530.

Spengler (Laur), schout-bij-nacht,

helpt Sluis verdedigen, III. 73.

Speren, mannen van wapenen, I. 83.

Speyk (1) (Jan Carel Josephus van),

luitenant-ter-zee, beantwoordt met

het geschut van zijn kanonneerboot

voor Antwerpen het vuur der Bel

gen, III. 513. Zijn heldenfeit ver

hoogt het volkseergevoel, 520.

Zie 587.

Spiegel (van de), raadpensionaris,

Spiering (F. E.), te Brussel bij 't

beleg, II. 425 noot 1.

Spiering van Belois (W.), kolo

nel, helpt Willemstad verdedigen,

III. 20 noot 1.

Spies, wapen, I. 156.

Spies (Johan Christiaan), luitenant,

dient in Rusland, III. 294 noot 3.

Spies (Johan Frederik), luitenant,

dient in Rusland, III. 294 noot 3.

Spies (Johan Werner Carel), luite

nant, dient in Rusland, III. 294

noot 3.

Spindler (Albert), kolonel, helpt

Aardenburg verdedigen, II. 71.

Spinola (Ambrosius), spaansch be

velhebber, aanvaardt het bevel over

't beleg van Ostende, I. 299. Ver

eenigt zich met Mendoza, 307 noot

5. Offert geld op tot verovering

van Ostende, 299, 316. Tracht

Maurits bij Brugge tegen te hou

den, 313, en Sluis te ontzetten, 314.

Zet het beleg van Ostende door,

315. Doet hulde aan de bezetting,

315. Neigt tot vrede, 316. Neemt

Oldenzaal en Lingen, 316; Grol en

Rijnberk, 317. Noodzaakt Maurits

't beleg voor Grol op te breken,

317. Ontmoet Maurits in den Haag,

318. Belegert vrnchteloos Bergen

1) De naam moet zijn: van Speyk en

vervallen.

III. N. H. T. L.

op-Zoom, 319. Neemt Breda, 321,

330. Treedt af van 't oorlogstoo

meel, 330.

Spionnen, door patrouilles afgeslo

ten, II. 385, 387.

Spitswagens, tegen ruiterij aan

gewend, II. 134 noot 2.

Sporen slag (de) in 1304, I. 30 noot

2, 50.

Sprangh (Johannes Jacobus van),

luitenant, dient in Rusland, III.

292 noot 2.

Sprecker (H.), te Brussel bij 't be

leg, II. 425 noot 1.

Spree (H.), kapitein, gekwetst bij

Breda, III. 32, B. en W. 658.

Spreekwoorden en spreek wij

zen, aan de geschiedenis ontleend:

Als een Banjert gekleed zijn, den

Banjerheer uithangen, I. 35 noot

3. Het te bont maken; het grauw,

39 noot 1. Hij heeft het met het

londrecht gehaald; hij steekt de

lont aan weerszijden op; hij is het

afblazen van de lont niet waard;

lontruiken, 116 noot 1. Hij is met

den prins over de Maas geweest,

122 noot 1. Ik wou dat je op de

Mookerhei zat, 139 noot 1. Het is

er schotsch toegegaan; het ziet er

spaansch uit, 143 noot 2. Een half

ei is beter dan een leege dop, 187

noot 3. Den bek breken, bek af

spelen, bek af" zijn, 202 noot 1.

Zijn piek schuren, 283 noot 1.

Zijn biezen pakken, 366 noot 1.

Sprenger (Johannes Petrus), on

derscheidt zich als luitenant bij

Talavera, III. 247 noot 2, 248

noot 1. Als kapitein gekwetst, 259.

Als kolonel te Antwerpen in 1830,

512. Neemt deel aan den tiendaag

schen veldtocht, 531.

Sprengers, luitenant, in 1815 ge

kwetst, III. 638.

Springael of Springhel, werp

alzoo de verbetering op blz. 662 aangegeven,

59
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tuig voor bouten en pijlen, I. 73

noot 3.

Squa dra's, I. 109.

Staan de krijgsmacht, I. 83, 84.

Zie verder: Leger.

Staats (F. L.), luitenant, neemt

deel aan de verdediging van de ci

tadel van Antwerpen en schrijft

daarover, III. 580 noot 2, 596

noot 2.

Staats - Boon en (Jacob), luitenant

der huzaren, komt in 1814 uit

Frankrijk terug, III. 321 noot 1.

Staats-Vlaanderen, zie op de V.

Stadhouders, I. 79.

Stahl van Holstein (G. W.), lui

tenant, helpt Willemstad verdedi

gen, III. 19 en 20, nooten 1.

Stak en broek (Thomas van), rui

terbevelhebber bij den tocht naar

Vlaanderen in 1600, I. 252. Lui

tenant-generaal der ruiterij, berent

Oldenzaal, 331. Zijn leven, ald, noot

3, 380, noot 2 ald. Woont het be

leg van Grol bij, 335. Dat van

's Hertogenbosch, 355. Dat van

Maastricht, 371 noot 2.

Stal graaf, I. 38.

Stall er, korporaal, in Antwerpen,

III. 509 noot 2.

Stamford (Jean von), majoor, sneu

velt bij Bergen, III. 619.

Standaarden. Groeten er mee, I.

307 noot 4. Veroverd bij Ekeren,

II. 255, 257. Bij Ramelies, 286

noot 3, 290. Bij Oudenaarden, 311.

Te Brussel, 426. Standaard van

Frans I, ald.

Stapel en (C. van), kapitein, dient

in Spanje, III. 249 noot 1.

Stapel en (Paschasius Reinier van),

kapitein in Rusland, III. 298. Als

luitenant bij Bergen gekwetst, 618.

Starhem b erg (graaf von), gezant

van Oostenrijk in den Haag, neemt

deel aan het congres te Antwer

pen, III. 29.

Stark, kwartiermeester-generaal, zijn

oordeel over de stelling der Fran

schen bij Overijsche, II. 281 noot 1.

Starkenburg, ritmeester, helpt
Wezel nemen, I. 361. n

Stass (H. F. C.), luitenant, strijdt

te Namen, III. 489.

Stassart (baron G. osw in J. A. de),

te Namen in triomf rondgevoerd,

III. 433. Beschouwt de belgische

revolutie als hopeloos, 450.

Staten van Holland en Zeeland,

dringen aan op de vermeestering

van Duinkerken, I. 247, 250, 287.

Staten van Holland, moedigen de

wetenschap aan, I. 173. Verschillen

met Frederik Hendrik over krijgs

zaken, 369. Dringen tot verminde

ring van 't leger, II. 4. Danken

eigendunkelijk krijgsvolk af, 5. Ge

raken daarover in twist met Wil

lem II, ald. Ontwerpen het Eeuwig

Edict, 38. Stichten een fonds tot

betaling der volkswapening, 103.

Raadplegen over 't gebeurde te

Overijsche in 1705, 281.

Staten (provinciale), behouden het

gezag over de troepen, door hen

betaald, II. 17.

Sta t e n b o de n, brengen de patenten

of marschbevelen over, II. 39 noot 4.

Staten-G en eraal, hun strijd om

de souvereine macht met Leicester,

I. 200. Ondersteunen Hendrik IV

van Frankrijk, 216. Zoeken het be

stuur der oorlogszaken in handen

te krijgen, 248. Hunne gecommit

teerden vergezellen Maurits naar

Vlaanderen, ald.; schrijven brand

brieven uit, 253, 259; vestigen

zich te Ostende, 254, 284. Richten

een plakkaat tot de Staten der

spaansche Nederlanden, 306. Ver

schillen met Maurits omtrent het

ontzet van Ostende, 314, 315. Be

sluiten zich te bepalen tot verde

diging der grenzen te land, 317.

Nemen een resolutie betreffende het

overgeven van vestingen, 317 noot

1. Vergunnen Maurits slag te le

veren, 318. Verbittering tusschen
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hen en den keizer van Duitschland

in 1628, 338. Vredebreuk in 1629,
355. Raden Frederik Hendrik het

beleg van den Bosch op te breken,

ald. Brengen hun zetel naar Utrecht

over, 357. Hunne houding tegen

over Frederik Hendrik, 369, 370.

Hunne gevolmachtigden te velde,

ald. Ondersteunen de stad Munster

tegen den Bisschop, II. 12. Gera

ken met dezen in oorlog, 13. Slui

ten vrede met hem, 24, 25. Con

ventiën met duitsche vorsten tot

het leveren van hulptroepen, ald.

Hunne verhouding tegenover Frank

rijk, 28. Pogen de spaansche Ne

derlanden uit Frankrijks macht te

houden, 29. Sluiten het drievoudig

verbond met Engeland en Zweden,

34. In oorlog met Engeland, Frank

rijk enz. in 1672, 37. Versterken

het leger, ald. Nemen maatregelen

tot verdediging van den IJssel, 44.

Gelasten den prins van Oranje zich

tot de verdediging van Holland te

bepalen, 55. Verklaren verderen

tegenstand vruchteloos en vragen

Lodewijk XIV om vrede, 84. Be

sluiten de onderhandelingen af te

breken, 85. Sluiten een verbond

met Spanje, 128; den keizer van

Duitschland en den hertog van Lo

tharingen, 129. Vrede met Enge

land, Munster en Keulen, 132, 133.

Verbond met Brandenburg enz., 133;

met Engeland, 170.

Frankrijk, 171, 175. Viervoudig

Besluiten de politiek van Willem

III te volgen, 234 en 235. Hand

haven een talrijk leger, 236 en

37. Hunne verhouding tot Marl

orough, 279, 281, 291, 297. Zijn

bevreesd voor een engelsche heer

schappij in België, 297. Weten dit

te voorkomen, 298, 299. Hun hoog

aanzien, 333. Volharden in den oor

log met Frankrijk na den slag bij

Malplaquet, 363. Treden niet op

als scheidsrechters, 363. Willen den

hertog van Ormond het bevel over

de nederlandsche krijgsmacht niet

opdragen, 380; wel aan prins Eu

genius, ald. Bewerken dat de duit

sche troepen, door Engeland betaald,

niet aftrekken met Ormond, 382.

Gelasten een strooptocht door Cham

pagne om te dwingen tot betaling

van contributiën, 390. Sluiten den

utrechtschen vrede en bekomen een

Barrière tegen Frankrijk, 393, 395.

Gaan hechten aan tractaten, 396.

Willen vrede bovenal en danken

krijgsvolk af, 397, 404. Laten de

vestingen vervallen, 398. Besluiten

Maria Theresia te ondersteunen,

400-402. Zenden hulptroepen naar

Engeland, 403. Sluiten vrede met

Frankrijk in 1748, 468. Verklaren

prins Willem IV erfelijk stadhou

der, ald. Erkennen Aylva's verdien

sten, ald, in de noot. Buitengewone

Vergadering in 1830, III. 449.

Vrede met Steck em ber g, fransch brigadier,

sneuvelt bij Malplaquet, II. 349, 350.

Verbond in 1683 tegen Frankrijk, steden (nederlandsche). Keuren en

177, 178. Steunen Willem III in

zijne verheffing op den engelschen

troon, 179. Weder in oorlog met

Frankrijk in 1688, sluiten het

Groot-Verbond, 188. Vrede met

Frankrijk in 1697, 228. Hun han

Handvesten daaraan verleend, I. 29.

Waarom Kabeljauwsch, 41. Haar

oorsprong, 72; opkomst, 79, 84 ;

stoutheid, 80. Haar gezag over de

bezoldigde krijgsmacht, 84. Schud

den het spaansche juk af, 143.

delsgrieven tegen Frankrijk, 229. | Stedman (Jan Andries), onder-lui

Verdrag met Lodewijk XIV omtrent

de verdeeling der spaansche erflan

den, ald. en 231. Verklaren den

oorlog aan Frankrijk, 231, 233.

tenant-adjudant, onderscheidt zich

bij Castricum, III. 154 noot 1. Ko

lonel bij de vermeestering van Straal

sund en met lof vermeld, III. 190,
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192 noot 1. Luitenant-generaal in

1815, 630.

Steek spelen, I. 36, 38, 76. In

verval, 77. -

Steelandt, luitenant-kolonel bij de

landing op Martinique, gekwetst en

sterft, II. 134 noot l.

Steelhoven, fort bij Geertruiden

berg, door Maurits genomen, I. 226.

Steen (van der), kapitein, sneuvelt

in Maastricht, II. 124 noot 2.

S te e n bach, kapitein, helpt Haarlem

verdedigen, I. 149.

S t e en bergen, door Maurits geno

men, I. 208 noot 3. Door Jacob

Pasteur geplunderd, II. 391.

Steenbergen (de linie van), II.

442, 454, 456 noot 2, 46 2.

St een b ergen, oud-burgemeester

van Deventer, II. 59.

Ste en en, bij belegeringen geworpen,

I. 61, noot 2 ald., 66, 73 noot 3,

II. 78 noot 1. -

St een hard t (van), kapitein, te Phi

lipstad gekwetst, III. 494.

S t e en h o u w er (Erlandus Bernardus

van), luitenant-kolonel, sneuvelt bij

Malplaquet, II. 350.

Ste en huys en (Ludolph van), heer

van Heumen, luitenant-generaal bij

Senef, II. 142, 472.

Steenkerke (slag bij), in 1692, II. 198.

Ste en wij ck (Coenraad van), hopman

in Alkmaar, I 162.

St een wijk, heldhaftig verdedigd,

I. 190. Bedreigd met een beleg door

Maurits, 212. Door Maurits geno

men, 216–220. Aanslag der Span

jaarden mislukt, 240.

St een wijk (van), kapitein, I. 181.

Stein (Koenraad), sergeant, onder

scheidt zich bij Mesa-de-Ibor, III.

232 noot .

Stein - Call en fel s (Lodewijk Hart

man van), luitenant-kolonel, ge

kwetst bij Malplaquet, II. 484.

Stein met z (E. F. C.), luitenant der

artillerie, strijdt bij Tongeren, III.

559 noot 1.

Steinmetz (F. F. C.), majoor, dient

in Spanje, III. 234. Neemt deel

aan den slag bij Medellin, noot 3

ald. Sneuvelt bij Talavera, 246.

Steins- Bisschop (J. A. F.), ka

pitein, bij 't beleg van het kasteel

Mariënburg, III. 164. Bij Talavera

gekwetst, 248. Luitenant-kolonel bij

Ocana, 257.

Stekene (gevecht bij de liniën van)

in 1702, II. 251.

Stek ke, kolonel, bevelhebber van

Deventer in 1672, II. 59.

S te m born (P. J.), kapitein, krijgs

gevangen bij Bergen, III. 621.

St en is (Cornelis Johannes van), chi

rurgijn, dient in Rusland, III. 294

noot 3.

Steph en son (M.), luitenant, onder

scheidt zich bij Talavera, III. 248

noot 1.

Sterke (Lambertus Everardus), ka

pitein, dient in Rusland, III. 294

noot 3.

S te u rs, zie: St u er s.

Sterk te bouw mee s t e r der Ver

eenigde Nederlanden, I. 187.

S te v e n (Simon), leermeester van

Maurits, zijne werken, I. 196 noot

3 en 5, 197. Wordt kwartiermees

ter-generaal van der Staten legers

en eerste opzichter van 's lands

waterbouwkundige werken, 197

noot 3.

S te venaert (Emmanuel Joseph),

kapitein, strijdt bij Quatre-Bras,

III. 346, 349, 350. Sneuvelt, 350.

Zie 376 noot 1, 626, 638.

Stevens (J. A. F.), luitenant, ge

kwetst, III. 122 noot 6.

S t e v en s we er d ('t fort), ingenomen,

II. 243.

Stinz en in Friesland, I. 23.

Stirum (graaf van), strijdt bij Turn

hout in 1672, II. 98. Gekwetst bij

de landing op Martinique in 1674,

134 noot 1.

Stirum (graaf van Limburg), door

de Staten in het bezit van de heer
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lijkheid Borculo gehandhaafd, II. Stirum (W. B. graaf van Limburg),

13. Zie hierachter: Otto graaf luitenant-kolonel, sneuvelt, III. 53.

van L. S. Stirum (W. A. W. graaf van Lim

Stirum (Adolf Gelricus graaf van | burg), luitenant, neemt deel aan den

#": bij 't beleg van s".###E#
aastricht, 11. - S to c k (J. P.), luitenant, in Noord

Stirum (Frederik Wilhelm graaf van holland gekwetst, III. 132 noot 2.

Limburg), II. 477. Stock hey m (Balthasar van Hassel

Stirum (George Albrecht## holt tot), ritmeester, Il. 471, 477.

# sneuvelt bij Fleurus, II. st:# Wall#

5, 477. selholt tot), kapitein, sneuve ij

Stirum (Herman Otto graaf van), | Senef, II. 471, 477.

luitenant-generaal der. nederland- Stockheym (Johan van), kolonel,

sche ruiterij, strijdt bij Fleurus, I. verjaagt de Franschen uit Nieuwer

327. Wordt Commissaris-Generaal sluis, II. 119. Sneuvelt bij Senef,

der kavallerie, 33 1 noot 3. Krijgs- 471, 477.

gevangen, 333. Woont het beleg Stock mar (Christiaan von), ontmoet

van Grol bij, 335. Zijn karakter, 353. | koning Leopold van België na zijn

Krijgt in last de Waal te# vlucht uit Leuven, III. 576, noot

ald. Trekt naar den IJssel, 354. | 2 ald. *

Wordt door Cairo geslagen, ald. Stoecker (F), luitenant, onder

Woont het beleg van Maastricht scheidt zich bij Mesa de Ibor, III.

bij, 371 noot 2. 232 noot 1. Gekwetst bij Talavera,

Stirum (M. D. graaf van Limburg), 247. Generaal, noot 1 ald.

luitenant-ingenieur, op de citadel S t oeck er (Carel Frederik), kolonel,

van Antwerpen gekwetst, III. 600. 1) neemt deel aan den tiendaagschen

Stirum (Otto graaf van Limburg- veldtocht, III. 531. Strijdt bij

Bronkhorst), heer van Borculo, als Kermpt, 550, 551.

sergeant-majoor bij den IJssel, II. Stoke (Melis), henegouwsch-gezind,

45. Bij Senef, 471, 477. I. 61 noot 1.

Stirum (Otto christoici graaf van Stokjes (uittrekken van 't garnizoen

Limburg), II. 477. uit een overgegeven vesting met

Stirum (Otto Jan Herbert graaf van witte), II. 376. -

Limburg), luitenant, wordt in Spanje Stokkum (Adrianus van), kanonnier,

gekwetst, III. 232. Neemt deel aan gekwetst bij Bergen, III. 146 noot 1.

den slag bij Medellin, 234 noot 3. Stolberg (Duitschers van), voor

Als majoor bij Quatre-Bras gekwetst, Geertruidenberg, I. 226. -

353, 637. Brengt bij Leuven als Stollé (C. E), student, in den tien

kolonel den hertog van Saksen-Wei- daagschen veldtocht gewond, III.

mar bevel om de vijandelijkheden | 537.

te staken, 575, noot 3 ald. stollhofen (gevecht bij) in 1703,

1) Als generaal was deze graaf van Limburg Stirum lid der Commissie voor de oprichting

van een gedenkteeken op het kerkhof te Ginneken, ter eere van de nagedachtenis der ge

sneuvelden op de citadel, wier stoffelijk overschot, voor het sloopen van die sterkte, in

Augustus 1871 door koning Leopold II van België teruggegeven en op last van koning

Willem III naar dat kerkhof overgebracht werd. Bij de onthulling van het monument op

30 November 1874 sprak generaal van Stirum eene redevoering uit, o. a. in de Nieuwe

Rotterdamsche Courant meegedeeld, waarin nog eenige bijzonderheden uit het beleg der ci

tadel vermeld werden. Bij Broese en Co. te Breda zal in 1875 een werk worden uitgegeven

getiteld: ,,het Citadel monument te Ginneken” door M. A. Perk.
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II. 264.

III. B. en W. 649.

Storm de Grave (A. J. P.), luite

nant, neemt deel aan den slag bij

Medellin, III. 234 noot 3. Zijn werk

over den spaanschen veldtocht, ald.,

242 noot 1. Onderscheidt zich bij

Talavera, 248noot 1 Zie 265 noot 2.

Storm de Grave (Adriaan Willem),

majoor, neemt deel aan den slag

bij Bergen, III. 144, 145. Onder

scheidt zich als luitenant-kolonel

bij Pasewalk, 178. Dient in Spanje,

217. Zijn aandeel in het gevecht

bij Durango, 220, 221. Wordt rid

der van het legioen van eer en ko

lonel, 222 noot 1. Zijn dappere

verdediging van het fort Merida,

237 en ve. Onderscheidt zich in

den slag bij Talavera, 246, 248

noot 1.

Storm bruggen, I. 163 noot 1.

Storm en, zie: Be storm in g.

Storm hoe d, I. 76.

Storm palen, I. 342.

Stormram m en, I. 73 noot 3.

Storm toren, I. 218.

Story, schout-bij-nacht, bevelhebber

van de zeemacht der Republiek, III.

120. Ontruimt de reede van Texel,

122.

Stouppa, fransch plaatselijk kom

mandant van Utrecht, zijn schrijven

over 't gebeurde aan de Nieuwer

brug enz., II. 108 noot 2; over

't beleg van Naarden, 127 noot 2.

Zijn afscheid van Utrecht, 131.

Stout, luitenant ter zee, in Noord

holland bij de landing der Engel

schen, III. 115 noot 2.

Straa ls und, door de Franschen

ingenomen, III. 176, 180. Door

Schill hernomen, 186. Gaat ander

maal aan de Franschen over, 187

en Ve.

Straatsburg, door Lodewijk XIV

ingenomen, II. 176. Door Vauban

versterkt, 177. -

Straatgevecht in Straalsund, III.

(Liniën van), 303. Zie 189. In Brussel, 421 en ve., 461

en Ve.

Straelen, door Frederik Hendrik

ingenomen, I. 372, III. B. en W. 646.

Stranden, in Holland verdedigd,

in 1552, I. 90. Zie verder : Hol

la n d.

Strategische werken, van aarts

hertog Karel, III. 98 noot 1.

Straten oorlog, III. 421.

Strat en u s, luitenant, sneuvelt in

1815, III. 638.

Straub e (Pieter Josephus), luite

nant, bij Bergen gekwetst, III. 621.

Stravers (Frans), huzaar, gekwetst,

III. 146 moot 1.

Strenge (August Gottlob), luitenant,

bij Bergen vermist, III. 619.

Strenger (Coenraad), wachtmeester

van de huzaren, redt prins Frede

rik bij Werwick, III. 51.

Strijd kolven, zie Knotsen.

Strijthorst, hopman, woont den

tocht naar Vlaanderen in 1600 bij,

I. 251.

Stronk (Bernhard Theod.), luitenant,

krijgsgevangen bij Bergen, III. 619.

Strooptochten, door huurbenden,

I. 81, 82. Door de staatsche gar

nizoenen in Brabant, 203, 235, 338,

339. Door Grovestins in Champagne,

II. 390. Door Pasteur in Noord

brabant, 391.

Struyck, secretaris der stad Assen,

verdedigt de Ommerschans tegen

de Munsterschen, II. 18.

St u art, overste, onderscheidt zich

bij de verdediging van Groningen,

II. 77 noot 2.

Stuart (regiment van), III. 91.

Student en (groningsche) in 1672,

II. 76 noot 2, 79. Helpen Koevor

den hernemen, 111. In 1830, III.

517, 518 noot 2. In den tiendaag

schen veldtocht, 528 en ve., 537,

553, 567.

St u er s (Hubert Joseph Jean Lam

bert, ridder de), luitenant-adjudant,

bij de vermeestering van Straal
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sund, III. 189, 190, 191 noot 1,

192 noot. 1. Wordt bevelhebber

van het nederlandsche leger in

Oostindië, 193 noot 1. Zie: 269

noot 1. Dient in Rusland, 294

noot 3; in Zeeuwsch-Vlaanderen,

538.

Stuers (Lambertus Josephus Cor

neille Antoine Marie de), als luite

nant in Rusland gekwetst, III.

292. Blijft als luitenant-kolonel te

Menen trouw aan eer en plicht,

498 en noot 3 ald.

Stum a ve, luitenant, gekwetst in

1815, III. 687.

Stur ler (L. S.), te Brussel bij 't

't beleg, II. 425 noot 1.

Sturler (het zwitsersche regiment),

in den slag bij Fontenoi, II. 413.

Is te Brussel, 426 noot 1.

Stur ler (de compagnie grenadiers

van) bij de verdediging van Ber

gen-op-Zoom, II. 459 noot 1.

Stutterheim (Gerardus Petrus),

chirurgijn, dient in Rusland, III.

294 noot 3.

Successie- oorlog, zie: Sp aan

sch e en Oostenrijks che.

Such telen (van), sergeant, op de

citadel van Antwerpen, III. 601

noot 1.

S u de n, adjudant, gekwetst bij Ber

gen, III. 621.

Sud en (L.), kapitein, onderscheidt

zich in Duitschland, III. 166 noot 3.

Surlet - de - Chokier, regent van

België, III. 526.

Surville, verdedigt Doornik tegen

de Bondgenooten, II. 336.

Sutherland (E. B.), officier op de

citadel van Antwerpen, III. 596

noot 2.

Sutherland (George), luitenant,

gekwetst bij Castricum, III. 155

noot 2.

Sutton (Henry), kapitein, strijdt bij

Nieuwpoort, I. 280.

Suurmondt (Dirk), dapper ruiter,

II. 26.

| Su w a row, russisch bevelhebber,

trekt met een leger door Oosten

rijk naar Frankrijk, III. 108.

Swaen, kapitein, I. 181.

Swanenburg (Karel Diderik van),

kolonel, een bataljon van zijn re

giment in 1746 in Mons, II. 428

noot 2.

Swartz, kapitein, te Mons in 1830,

III. 451.

Sweem er, tweede luitenant, helpt te

Mons het vaandel redden, III. 502.

Sweers (Isaac), luitenant-admiraal,

met matrozen en mariniers naar

de Nieuwerbrug gezonden, II. 108.

Swieten (Adriaan van), bij het in

nemen van den Briel, Gouda enz.

I. 178.

Sw in d e n (J. H. van), hoogleeraar,

III. 165 noot 1.

Symph en, engelsch majoor, III. 633.

Sypesteyn (Jacob van), luitenant,

sneuvelt in Rusland, III. 280 noot

1, B. en W. 660.

Tab or, kapitein, bij de herneming

van het fort Bath, III. 206. Wordt

luitenant-kolonel, 206 noot 3, 208

noot 1. Te Mons in 1830, 449 noot

3. Generaal in belgischen dienst, op

perbevelhebber te Antwerpen, 544.

Tacitus, zijn getuigenis omtrent

de Batavieren, I. 6.

Tack, luitenant, teekent de capitu

latie van Dinant en gaat in bel

gischen dienst over, III. 494 noot 1.

Tactische bewegingen, bij Fleu

rus, II. 194; bij Steenkerke, 199

noot 1.

Taisnières (slag bij), zie: Mal

plaquet.

Talavera (slag bij), 1809, III. 243.

Tall art (graaf de), fransch veld

heer, strijdt bij de Grovenbrug,

II. 95. Poogt Keizersweerd te ont

zetten, 239. Moet zich met het

fransche leger hereenigen, ald. Trekt

als maarschalk naar Duitschland,

266. Verliest den slag bij Hoch

städt, 267.
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Talmash (Thomas), engelsch hoofd

officier, bij Neerwinden, II. 205.

Tamminga, luitenant-kolonel, kant

zich tegen de overgaaf van Deven

ter, II. 60. Neemt de Langakker

schans, 118. Helpt als kolonel

Grave winnen, 162 noot 2.

Ta n t a r a bla ze n, I. 362, 404.

Tap en Pied, I. 362, 404.

Tappin (Sebastiaan), fransch ves

tingbouwkundige binnen Maastricht,

I. 170. - *

Tarente (prins van), zie: Tremouille.

Tarrayre, generaal, staat in Noord

brabant in 1809, III. 203 noot 1.

Tauent zien (graaf von), pruisisch

majoor, neemt deel aan het con

gres te Antwerpen, III. 29.

Tautenburg (vrijheer van), zie:

Sc h en k.

Tchap litz, russisch generaal, strijdt

tegen Napoleon, III. 308.

Tchitch a gof, russisch generaal,

strijdt tegen Napoleon, III. 299,

304, 308.

Tegelaar (Hendrik), majoor, neemt

deel aan den tiendaagschen veld

tocht, III. 53.

Teisterbant (graaf van), I. 16.

Telegraaf (uitvinding van de), I.

191 noot 1.

Tellicht (Alexander van), commis

saris-generaal van de monstering,

I. 183.

Tello (Michel), spaansch ritmeester,

ontzet den aartshertog bij Nieuw

poort, I. 283.

Tempel (Olivier van den), heer van

Corbeque, overste van de Militaire

Justitie bij den tocht naar Vlaan

deren in 1600, I. 252, 267, 272.

Temple (William), sluit het Drie

voudig Verbond, II. 34. Zijn oor

deel over Willem III, 151.

Te naillen of Te naillons, in

belegeringswerken, I. 346, 366,

II. 317 en noot 3 ald., 323, 328.

Ten del, luitenant, helpt Wezel be

machtigen, I. 361.

Tengnagel, kapitein, sneuvelt voor

Grave, II. 162 noot 3.

Tengnagel (A. G. baron van),

neemt deel aan den posten-oorlog

in Vlaanderen, III. 50, 53. Sneu

velt, 53.

Tengnagell (baron van), luitenant,

neemt deel aan den slag bij Me

dellin, III. 234 noot 3.

Tengnagel tot Bronkhorst

(Jan Louis Thimon van), helpt 's

Hertogenbosch verdedigen, III. 81

noot 3. -

Tenten, I. 68.

Ter Apel (klooster), door de Mun

sterschen bezet, II. 16, 18.

Ter Heyden (liniën van), door Coe

hoorn verbeterd en in 1746 her

steld, II. 427.

Terrein (kennis van het oorlogs-),

in de 17e eeuw nog zeer onvol

doende, II. 167.

Ter zio, regiment, I. 99.

Testa u (Julius Ernst van), generaal

der nederlandsche artillerie bij 't

beleg van Namen, II. 218.

Teunissen, flankeur op de citadel

van Antwerpen, III. 601 noot 1.

Te u te m (F. van), kapitein op de ci

tadel van Antwerpen, III.597 noot 1.

Teutscher von Lisveld (C. L.),

luitenant-kolonel, helpt Willemstad

verdedigen, III. 20 noot 1.

Teylingen, kapitein, I. 243 noot 2.

Teylingen (van), kolonel, bevel

hebber van Philipstad, III. 494.

Gekwetst, ald.

Thielen (van), vaandrig, helpt Sluis

verdedigen, III. 76 noot 1.

Thielen (Arnoud van), luitenant

kolonel, bij Waterloo, III. 395.

Sneuvelt, ald., 626, 638.

Thielen (Joh. Fred. Thomas van),

luitenant, gekwetst, III. 134 noot 1.

Thielman (von), pruisisch generaal,

strijdt tegen Grouchy, III. 388.

Thienen (de stad), geplunderd door

een sergeant uit Bergen-op-Zoom,

I. 204. In 1830, III. 475.
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Thi e n en (Philips van), luitenant

kolonel, krijgt het bevel over de

bezetting van 's Hertogenbosch, I.

368.

Thi e n en (van) , luitenant-kolonel,

bij de verdediging van Maastricht,

II. 124.

Thierry (C. F. E. de), majoor, in

1830 gekwetst,, III. 458 noot 2.

Thierry (Willem), kolonel, zijn

moed bij 't fort de Sandberg, II.

436. Wordt generaal-majoor, ald.

Helpt Bergen-op-Zoom verdedigen,

459 noot 1, 462. Krijgsgevangen,

465. -

Thije (Abraham van), ingenieur bij

't beleg van den Bosch, I. 348,

398. Naar Grave gezonden, 399.

Geprezen door Frederik Hendrik,

ald. Bevestigt Hamm, 400. Luite

nant-kolonel en sterft, ald.

Thijn en (Meindert van der), school

meester, herovert Koevorden, II.

110 en ve. Zijn journaal, 114 noot

1. Wordt beloond, ald.

Thijssen (M.), burger-kapitein bij

rotterdamsche vrijwilligers, strijdt

in Noordholland, III. 134 noot 3,

B. en W. 659.

Thole (Ant), luitenant, gekwetst,

III. 122 noot 6.

Tholen, door Pasteur geplunderd,

II. 391. Zie: Tolen.

Th om as, aanvoerder der Albanee

zen in 't gevecht bij Noordhoorn,

I. 192 noot 3.

Th om pson, kapitein, in 1815 ge

kwetst, III. 637.

Thomson (Jan Jacob), luitenant,

bij 't beleg van Kolberg, III. 179.

Thon is z (Adriaan), zie: Antonies

zo on (Adriaan).

Thouars, generaal in nederland

schen dienst in 't laatst der 18e

eeuw, II. 478.

Thouars (markies), zie: Vasseur.

Tick en de Ter hove (Maria Mi

chaël Balthazar baron de), eska

drons-kommandant bij de roode

lansiers van de fransche garde,

dient in Rusland, III. 294 noot 3,

297, noot 2 ald. Wordt luitenant

generaal in belgischen dienst en

bevelhebber van het leger van de

Schelde, 525. Ligt te Schilde, 534,

545. Moet zich met Daine vereeni

gen, 543, 546, 547. Geeft het be

vel over aan koning Leopold, 559.

Voert bevel te Leuven, 569 noot

2, 570, 575. Verlaat die stad, 575.

ie boel (Nicolaas Cornelis), kolo

nel-ingenieur, geeft het fort Cre

vecoeur aan de Franschen over,

III. 80 en noot 2 ald.

Tiel (slag bij), 1361, I. 43.

Tieleman (August Balthasar), ko

lonel, helpt Sluis verdedigen, III.

76 noot 1.

Tielemans (François), als staatkun

dige banneling te Parijs, III. 442.

Tien en (Jhr. Andries van), zijne

dapperheid, I. 189 noot 1.

Tierens (Seeger), kapitein-ingenieur,

helpt Geertruidenberg verdedigen,

III. 15.

Tijm en (Willem), zie: Lintelo.

Till (baron van), luitenant, doode

lijk gewond bij Kermpt, III. 551.

Till (baron van), korporaal, strijdt

bij Kermpt, III. 551.

Tillet (André), fransch jager, zijn

stoutheid in Spanje, III. 262.

Tilli, generaal, III. 134 noot 3.

Tilly (Claude Tserclaas, graaf vam),

bevelhebber der keizerlijke troepen,

trekt terug van Kleef, II. 239.

Neemt deel aan het gevecht bij

Ekeren, 252, 256. Aan dat bij

Overijsche, 280. Aan den slag bij

Ramelies, 288. Aan dien bij Ou

denaarden, 309. Wordt opperbe

velhebber van het nederlandsche

leger, 342, III. B. en W. 650. Zijn

aandeel in den slag bij Malplaquet,

II. 342, noot 1 ald., 345, 346.

Tilly, (Joh. Tserclaas, graaf van),

bevelhebber der duitsch-keizerlijke

troepen, als jongeling krijgsgevan

T
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gen gedurende den slag bij Nieuw- | Toledo (Ferdinand Alvares de), zie:

poort, I. 338. Bedreigt de grenzen

der Republiek, ald.

Tilly, fransch kolonel, geeft Geer

truidenberg over, III. 31.

Tilsit, vrede aldaar in 1807, III. 182.

Timmerman (Johan Theodorus),

, kapitein, dient in Rusland, III.

294 noot 3, 296.

Timmerman (Pieter Jozef), majoor,

neemt deel aan den posten-oorlog

in Vlaanderen, III. 47.

Tim m er m a n s, luitenant, in 1830

te Arlon, III. 495.

Tindal (Barend George), kapitein

adjud.-majoor, gekwetst in Rusland,

III. 292.

Tindal (Ralph Dundas), als kolonel in

Rusland, III. 289 en ve. Zijn staat

van dienst, 289 noot 2, 318, 487,

620. Generaal, 292. Strijdt bij

Lutzen, 315. Bij Dresden, 318;

aldaar gekwetst en bevorderd tot

divisie-generaal, 319. Biedt in 1830

zijn diensten den koning aan, 487.

Als luitenant bij Bergen gekwetst,

620.

Tingry (ridder de Luxembourg, prins

de), fransch maréchal de camp,

brengt munitie in Rijssel, II. 324.

Tiost, tweestrijd der ridders, I. 40.

Tirailleurs, in 1568, I. 109. In

't gevecht bij Turnhout, 237, 238

en noot 1 ald.

Tjallingii, luitenant-kolonel bij de

schutterij, neemt deel aan den tien

daagschen veldtocht, III. 532.

Tja ss en s, luitenant, onderscheidt

zich bij Pasewalk, III. 178. Is bij

het innemen van Straalsund, 190.

Tjebbinga (Antje Tjebbes), vrouw

van luitenant de Blau, hare onver

schrokkenheid voor Grave, II. 164.

Toelaar, luitenant, gekwetstin 1815,

III. 638.

Tol (D. van), kapitein, bij Quatre

Bras gekwetst, III. 352.

Tol (D. van), kapitein op de citadel

van Antwerpen, III. 610.

Al va.

Toledo (Fernando de), zoon van

Alva, spaansch veldoverste, I. 99.

Toledo (Frederik de), zoon van Alva,

berent Mons, I. 128. Beleefd jegens

Lodewijk van Nassau, 130. Neemt

Zutphen, 144. De overijsselsche ste

den onderwerpen zich aan hem,

ald. Belegert Haarlem, 145--160.

Vraagt zijn vader 't beleg te mo

gen opbreken, 153. Belegert Alk

maar, 1 61– 164. Verlaat het land,

164. -

Tol en ('t land van ter), versterkt

in 1627, I. 337.

Tolhuis (het), bij Lobith, II. 46.

Tom b e (Andreas Jan Jacob baron

des), als luitenant in Spanje ge

kwetst, III. 232. Neemt deel aan

den slag bij Medellin, 234 noot 3.

Kolonel en bevelhebber van Gent,

499; geeft de citadel over, 499

en ve. Neemt als generaal-majoor

deel aan den tiendaagschen veld

tocht, 529.

Ton du, fransch brigadier, bij de

bestorming van Bergen-op-Zoom,

II. 459.

Torck (Hendrik), kolonel, sneuvelt

bij Senef, II. 471.

Torcy (de), minister van Lodewijk

XIV, vraagt Heinsius om vrede,

II. 333.

Tork en, toortsen, oorlogsbehoefte

in de middeneeuwen, I. 65.

Tormazoff, russisch generaal, strijdt

tegen Napoleon, III. 279, 293.

Tor naco, generaal, ondersteunt de

verdediging van Bergen-op-Zoom,

II. 448.

T or no oien, I. 37.

Tornooiveld, te 's Gravenhage,

I. 36.

Torsten son, leerling van Frede

rik Hendrik, I. 328, 382.

Toulieu, ingenieur, sneuvelt voor

Menen, II. 295.

Toulon, door prins Eugenius bele
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gerd en door de Franschen ontzet,

II. 303.

Toulouse (heer van), zie: Marnix.

Tourcoing (gevecht bij) in 1793,

III. 37. Tweede gevecht aldaar,

46. De Engelschen aldaar door Pi

chegru geslagen, 72.

Tour d' Auvergne (de la), zie:

Auvergne.

Transport van munitie, II. 325,

383. Zie verder: Kon v ooien.

Trapp, kapitein, gekwetst in 1815,

III. 637.

Travers, fransch generaal, in

Noordbrabant in 1809, III. 203

noot 1. Bij Waterloo, 380.

Travers en, achter bressen, I. 149.

In een loopgraaf, 365. In vesting

werken, 365–367. Achter tenail

lons, II. 328. Op de citadel van

Antwerpen, III. 607.

Trebra (Frederik Wilhelm von), ko

lonel, III. 32.

Trein (leger-), I. 307 noot 1.

Trek brug, I. 229.

Treslong, kapitein, woont het be

leg van Ostende bij, I. 304.

Treslong (Bloys van), gewond bij

Jemmingen, I. 118. Doet Pacheco

te Vlissingen ophangen, 144.

Trier (slag bij), door Civilis verlo

ren, I. 9. De stad ontmanteld door

de Franschen, II. 177.

Trim ouille (Henri Charles de la),

prins van Tarente, bevelhebber der

ruiterij bij 't hernemen van de Dei

lerschans, II. 14 noot 2. De Staten

van Holland willem hem tot bevel

hebber van 's lands krijgsmacht, 17.

Hij verslaat bij Oudenbosch troe

pen van den bisschop van Mun

ster, 24.

Trip (Albertus Dominicus), als ko

lonel bij de vermeestering van

Straalsund, III. 186, 192 noot 1.

Dient in Rusland, 299, 308. Als

generaal-majoor bij Waterloo, 384,

385 noot 1, 396, 401, 627. Als

luitenant-generaal bij Leuven door

de Belgen aangevallen, 441 noot

2. Rukt mede naar Brussel, 459

noot 2, 460. Als bevelhebber der

ruiterij van 't nederlandsche leger

te Mechelen, 485; bij Antwerpen,

504, 505; in den tiendaagschen

veldtocht, 531.

Trip (Hendrik Rudolf), dient als ka

pitein in Spanje, III. 217. Strijdt

bij Ciudad Real, 235. Gewond bij

Talavera, 245. Luitenant-kolonel,

245 noot 2. Strijdt bij Almonacid,

251, 252 noot 1. Als luitenant

kolonel bij Ocana, 255, 257, 258,

259 noot 1. Bij Lutzen, 315. Ver

betert de nederlandsche artillerie

412, 527. Generaal-majoor, 527.

Bevelhebber der artillerie in den

tiendaagschen veldtocht, 529.

Trip (Scato Hendrik Burs), luite

nant-kolonel in den slag bij Ber

gen, III. 138, 139 noot 2.

Tri vul cio (graaf), spaansch ruiter

bevelhebber, I. 325.

Tr odt (van), luitenant, sneuvelt in

1815, III. 637.

Troeg (Joseph), luitenant, dient in

Rusland, III. 292 noot 2.

Trom, oorsprong, I. 70 noot 3.

Uittrekken met stille trom, 168.

Driemalen roffelen als sein dat de

verdediging eener vesting opgege

ven wordt, 230.

Tromp (Cornelis), bestookt met een

eskader de westkust van Frankrijk,

II. 134.

Trompetten, I. 238, 239, 362.

Troxel von Sauersberg (L. J.

von), luitenant-kolonel, onderscheidt

zich bij de bestorming van het

fort Dömitz, III. 187 noot 1.

Tse eraerts (Heeren), staan in be

trekking tot Prins Willem I, I. 176.

T se eraerts (Jerome), stalmeester

bij Prins Willem I, strijdt bij Zoute

lande, I. 176. Gewond bij Haarlem

en sneuvelt in Geertruidenberg,

176 noot 2.

Tser claas, zie: Tilly.
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Ts er claes, brabantsch edelman,

dient als generaal in Vlaanderen,

II. 252 noot 1.

Tuin (hollandsche), oorsprong van

dit zinnebeeld, I. 68 noot 3.

Tuin (ridderorde van den), I. 35

noot 2.

Tuin en burgen, omheining van

eene belegerde stad, I. 68.

Tulleken (Daniel), majoor, strijdt

tegen de Engelschen in de Zijp,

III. 130 noot. 1. Sneuvelt, 133.

Tulleken (François Oswald), kapi

tein, onderscheidt zich bij Ciudad

Real, III. 236. Dient in Rusland,

294 noot 3.

Tulli bar dine (markies de), aan

voerder der Bergschotten bij Mal

plaquet, sneuvelt, II. 349.

Tulp, kapitein der amsterdamsche

schutters, II. 44 noot 2.

Tulp (Nicolaas), burgemeester van

Amsterdam, II. 84, 120.

Tuin der fel d, oostenrijksch gene

raal, verdedigt Dendermonde, II.

421.

Tungel (Gustaff), luitenant-kolonel,

verdedigt Grol in 1672, II. 44.

Turck (Alexander), verrast Grave,

I. 203 noot 1.

Turck (Lubbert), heer van Hemert,

geeft Grave over en wordt ont

hoofd, I. 203 noot 1.

Turenne (Henri de la Tour d'Au

vergne, burggraaf van), zijn lof op

Maurits, I. 211. Zijn zoon, 211.

Turenne (de groote- Henri de la

Tour d'Auvergne, burggraaf van),

leerling van Frederik Hendrik, I.

328, 382. Woont het beleg van

den Bosch bij, 348. Geleidt hulp

troepen naar Nederland, II. 20.

Oorlogt in de spaansche Nederlan

den in 1667, 34. Ontwerpt een

andere wijze van oorlogvoeren, 40.

Is een der aanvoerders van 't fran

sche leger in 1672, 41. Zijn lof,

ald. Belegert Nijmegen, 56. Prijst

de verdedigers, 57 noot 2. Trekt

op Holland aan, 58. Vereenigt zich

voor den Bosch met Lodewijk XIV,

75. Keert naar de Betuwe terug

en neemt Bommel, ald. Vereenigt

zich met de Duras boven Bonn,

98. Bestookt den Keurvorst, 116.

Poogt Bonn te ontzetten, 130.

Voert het bevel aan den Rijn in

1674, 133.

Turfschip van Breda, I. 207.

Turk, luitenant-kolonel, sneuvelt,

II. 264 noot 1.

Turk sc h e a m bos aten, palissa

den, I. 227, noot 4 ald.

Turnhout (gevecht bij), 1597, I.

236–240. Kasteel ingenomen, 240.

Schermutseling aldaar in 1672,

II. 98.

Tuyl (Boelaart van), kolonel, drijft

te Menen een volksoploop uiteen,

III. 497.

Tuyll (van), kadet-wachtmeester, te

Brussel in 1830, III. 464 noot 3,

465 noot 2.

Tuyll (Vincent, baron van), luite

nant-kolonel, adjudant bij den prins

van Oranje in den tiendaagschen

veldtocht, III. 554.

Tuyll van Serooskerken (Win

cent Maximiliaan van), kolonel, zijn

aandeel in den posten-oorlog in

Vlaanderen, III. 47. Zijne onver

saagdheid, 60, 61 noot 1. Zie B.

en W. 658.

Tweegevecht voor Deventer, tus

schen Louis van Cathulle en een

Albanees, I. 21 1 noot 1.

Tw en t, luitenant-kolonel in 1815,

III. 630.

Twickel (Huis), door de Munster

schen genomen, II. 16.

Tyr connel (graaf), onderkoning van

Ierland, II. 180.

Uchelen (Hendrikus W. J. A. van),

dient als wachtmeester in Rusland,

III. 311 noot 2. Zijn staat van

dienst, ald.

Uden (J. van), officier op de citadel

van Antwerpen, III. 596 noot 2.
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Uitdaging tot een slag, I. 32.

Uit er wijk, kapitein, sneuvelt voor

Grave, II. 162 noot 3.

Uitleggers, platboomde vaartui

gen, op de rivieren, II. 92. Sloe

pen voor de walvischvangst daartoe

gebruikt, 102. In de Mije bij

Zwammerdam, 104.

Uit vallen, door belegerden, I. 154,

II. 366, 445.

U krom ir, overste der Batavieren,

I. 5 noot 1.

Ulf- Spar (Gustaaf), zijn regiment

bij Senef, II. 474.

Ulloa (Alfonso d'), spaansch veld

overste, I. 99. Zijn tocht van Tho

len naar Schouwen, 167, III. 208.

Ulm, door de Bondgenooten inge

nomen, II. 267. Capitulatie aldaar

in 1805, III. 169, 170.

Um bgrove (Gerard Johan), luite

nant, dient in Rusland, III. 292

noot 2. Kapitein-adjudant van ge

neraal Daine voor Luik, 480, 481.

U nett, majoor in 1815, III. 631.

Unie van Utrecht, zie: Utrecht.

Uniform en (oorsprong der), I. 39

noot 1.

Upwier (slag bij), in 1536, I. 89

noot 1.

Ursel (Charles Joseph hertog d'),

lid der commissie van openbare

veiligheid te Brussel, III. 455 noot 1.

U slar (van), adjudant-generaal bij

Daendels in Noordholland, III. 121.

U t e n hove (van), kolonel, gouver

neur van Ostende, I. 30 4.

Ut en hove (van), eerste luitenant

in den tiendaagschen veldtocht,

III. 531. -

U t e n h ov e (Frederik Christiaan Hen

drik baron van), luitenant, gekwetst

in 1815, III. 638.

Utrecht (bisschoppen van), I. 17,

20, 29, 31, 33. De stad door Dirk

VI belegerd, 31. De Unie van

Utrecht, 142. De stad door de

Franschen bezet, II. 55, 59, 82,

84; door hen ontruimd, 130, 131.

Vrede aldaar gesloten in 1713,

364, 380, 392, 393, 395.

Utrechtsch e linie, verdediging

in 1701, II. 240 noot 1.

U x bridge (graaf), luitenant-gene

raal, opperbevelhebber der ruiterij

bij het engelsch-nederlandsch leger

onder Wellington in 1815, III.

334, 367. Bij Waterloo, 378 en

ve., 632.

Uyttenhove, kolonel, doet een

landing op Martinique, II. 134.

V aan speerruiters, sterkte, I. 156.

Zie : V a n en.

V aan de l. Een vaandel geëxecu

teerd, I. 160. Veroverde vaandels:

bij Turnhout, 240 ; bij Nieuw

poort, 285; bij Woerden, II. 95;

bij Fleurus, 195, 196 noot 1; bij

Steenkerke, 200 en noot 1 ald. ;

bij Ekeren, 257; bij Albuquerque,

268 noot 2; bij Ramelies, 290;

bij Oudenaarden, 311 ; bij Malpla

quet, 348, 353; te Brussel, 426;

bij Bergen, III, 140, 145, 146

noot 1 ; te Hameln en Nienburg,

176 en noot 2 ald. Hollandsche

vaandels hernomen bij Talavera,

247. Fransche adelaar herwonnen

bij Salamanca, 263. Vaandel der

vrijwilligers van Verviers veroverd,

481. Nederlandsche vaandels vallen

in 1830 niet in handen der bel

gische opstandelingen, 502, 503.

Belgisch vaandel genomen bij Wael

hem, 508; bij de citadel van Ant

werpen, 585 noot 1. Nederlandsch

regiments-vaandel op de citadel

verloren, 616 en noot 1 ald. De

vlag van de citadel gered, 616 noot

1. Strijd om een vaandel: bij

Schoorldam, 141 ; bij Polotzk, 298;

bij Waterloo, 377, 378, 379. Groene

vaandels, II. 81 noot 1. Uitsteken

van het witte vaandel, 295, 369,

421. Het regiment Thierry mag

twee witte vaandelen voeren, 436.

Va and rigs, willen niet vluchten,

I. 147.
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Vaartuig en (gewapende) in de

Wester-schelde, II. 437. Zie: Uit

leggers.

Vada, de Romeinen verschansen er

zich, I. 10 en noot 1 ald.

Vah ne (Walter), generaal-majoor,

sneuvelt bij Senef, II. 473, 479.

Vaillant (C. D.), kapitein-ingenieur,

III. 478, 481.

Val (de), kapitein, beschermt Roer

mond tegen graaf Lodewijk, I. 134.

Valdès (don Francisco de), bevel

hebber van 't spaansche leger, I.

164. Belegert Leiden, 165. Wil

den Haag vermeesteren, 179.

Valencia de Alcantara, door

Fagel veroverd, II. 268.

Valenciennes, door Noircarmes

belegerd, geeft zich over, I. 96.

Door de Franschen veroverd, II.

166. Door de Bondgenooten bele

gerd en ingenomen, III. 30, 34,

35, 38, 39.

Valk (Cornelis), brigadier, onder

scheidt zich bij Straalsund, III. 177.

Valkenburg (kasteel van), door

Willem III genomen, II. 98.

Valkenburg (C. van), luitenant

kolonel, in den tiendaagschen veld

tocht, III. 531. Sneuvelt bij Bau

tersem, 563.

Valkenburgh (heer van),

Hertogh.

Vallé (de), luitenant, gekwetst, III.

481.

Van dam me (Dominique René), ge

neraal in franschen dienst, strijdt

tegen de Engelschen aan de Zijp,

III. 129, 131. Bij Bergen, 136.

Bij Castricum, 152, 154 noot 1.

Aanvoerder van het 8ste korps van

't Groote Leger in Rusland 269 en

ve. Strijdt in Duitschland, in 1813,

319. Wordt krijgsgevangen, 320.

In 1815 in België, 343 noot 2.

Van de 1 e ur, duitsch generaal-ma

joor, strijdt bij Waterloo, III. 379,

380, 395, 632.

Van en, vandera, vendels of kom

zie :

pagniën, bij de spaansche infante

rie, I. 99, 106 noot 2. Sterkte

in het staatsche leger, 142, noot

1 ald., 319 noot 3. Zie: V en de ls.

Van e veld, vaandrig, helpt Aarden

burg verdedigen, II. 71.

Varas (graaf van), heer van Balan

çon, bevelhebber van een spaansch

leger, I. 235. Strijdt bij Turnhout,

237.

Vargas, president van den Bloed

raad, I. 101 noot 2.

Varick, woont het beleg van Maas

tricht bij, I. 371 noot 2.

V a s a l, I. 41.

Vasseur (George le), seigneur de

Huile et Thouars, strijdt bij Senef,

II. 142. Gekwetst aldaar, 472, 478.

Vassy (Evert Jan de), luitenant

kolonel, sneuvelt in 't fort Frede

rik Hendrik, II. 465.

V as sy (Johan de), kolonel, sneuvelt

bij Stekene, II. 251 noot 2.

Vauban (ridder de), zie: Prêtre

(le), en Dupuy.

Vaude mont (Karel Hendrik prins

de), neemt deel aan den slag bij

Senef, II. 139, 140. Komt te laat

bij Fleurus, 192 noot 1. Houdt

het fransche leger in 't ontzetten

van Namen tegen, 224, 226. Zijn

meesterlijke aftocht, 225. Verdedigt

Brussel, 226.

Vecht wijze, zie: Oorlog voeren.

Veen (van), korporaal op de citadel

van Antwerpen, III. 601 noot 1.

Veen (van der), kapitein, sneuvelt

bij de verdediging van Maastricht,

II. 123.

Veen (Leendert Dirk van der), lui

tenant, gekwetst, III. 122 noot 6.

Veenhuyzen, kapitein, te Dender

monde gekwetst, III. 501 noot 1.

Veere, gevecht aldaar in 1302, I.

50. Verklaart zich voor den prins

van Oranje, 125. Door hem be

loond voor diensten bij 't beleg

van Middelburg, 166. Door de En

gelschen ingenomen, III. 198.
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Veeren (Hendrik Arnold), kapitein,

in Rusland gekwetst, III. 302

noot 2.

Veer en (Theodorus Conradus Cas

parus), als kapitein bij Waterloo

gekwetst, III. 535 noot 2, 638.

Luitenant-kolonel der schutterij in

den tiendaagschen veldtocht, 535.

Veersen, zie: Vierssen.

V e e t e n , I. 22.

Vegelin van Claar bergen (Fre

derik), gekwetst bij Stekene, II.

251 en noot 2 ald. Neemt als ge

neraal-majoor deel aan 't beleg van

Doornik, 337.

Vege zak, kapitein, sneuvelt bij de

inneming van Koevorden, II. 114

noot 1.

Velasco (don Luys de), rukt van

Maastricht naar Antwerpen en naar

Gent, I. 258. Houdt Ostende in

't oog, 265, 274, noot 1 ald. Voert

bevel te Sas van Gent, 313. Strijdt

bij Bruck, 325.

Veld en (Jan van den), luitenant

ter-zee, baant zich een weg door

de belegeraars van Sluis, III. 74.

Wordt kapitein-luitenant en krijgt

een eeredegen, ald.

Veldmaarschalk - generaal bij

't spaansche leger, I. 100. Veld

maarschalk bij 't Staatsche leger,

185, 193, noot 1, 380 noot 3, II.

7, 92 noot 5, 207 noot 2, 342,

III. B. en W. 650.

Veld te ek en (groene tak als), II.

258.

Veldtman-Muntinghe (O. G.),

adjudant-majoor, in Rusland ge

kwetst, III. 298.

Veldtocht (tiendaagsche), 1831,

III. 515 en ve. Plan, 527, 534,

536 noot 2, 539, 545, 548, 552.

Veld werken, zie: Versterkin

gen.

Velle da, waarzegster, spreekt ten

nadeele van Civilis, I. 10, noot

2 ald.

Veltman (Otto Georg), generaal

majoor, sneuvelt bij Rocoux, II.

432, 433.

Veltman, sergeant, dient in Spanje,

III. 234.

Veluwe (de Munsterschen vallen in

de), II. 61.

Velzen, kapitein, sneuvelt bij de ver

dediging van Maastricht, II. 124

noot 2.

Velzen (Heeren van), I. 38.

Venant (St.), door Jan Willem

Friso ingenomen, II. 371.

V en dels, sterkte, I. 142 noot 1,

319 noot 3. Door de kapiteins als

eigendom beschouwd, II. 8. Zie :

Van en.

Vendôme (Louis Joseph, hertog van),

voert bevel over een fransch leger

in Italië, II. 237. Wordt opperbe

velhebber der fransche troepen in

de Nederlanden, 297. Stuit de

Bondgenooten, 303. Valt in de

Nederlanden, 304. Is het oneens

met Bourgogne, 305, 306, 315. Zijn

karakter, 307. Verliest den slag bij

Oudenaarden, 307. Tracht te vergeefs

Rijssel te ontzetten, 315, 316, 319.

Wil zich in België handhaven, 332.

V en ega s, spaansch generaal, strijdt

tegen de Franschen, III. 243, 248,

249. Zijn nederlaag bij Almonacid,

250. -

Venlo, mislukte aanslag op die stad

door Maurits, I. 241. Door Frederik

Hendrik ingenomen, 372. Herno

men door de Spanjaarden, III. B.

en V. 646. Door de Bondgenooten

bemachtigd, II. 242. Door de Prui

sen bezet, III. 23. Door de Fran

schen vermeesterd, 83. Valt in

handen der Belgen, 502 en noot

2 ald., 518. Vruchtelooze poging

om de stad te hernemen, 519.

Venne (de), majoor, bevelhebber van

Dinant, geeft die vesting aan de

Belgen over en treedt in belgischen

dienst, III. 493.

Verbond der nederlandsche edelen,

I. 97.
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Verbond (drievoudig-), zie op de D.

V er b o on, luitenant der huzaren,

keert in 1814 uit Frankrijk terug,

III. 321 noot 1.

Wercly, kapitein, helpt Willemstad

verdedigen, III. 19 noot 1.

Verdediging van Nederland, zie:

Holland, Utrechtsche-, IJssel- en

Grebbe-linie; Inundatiën. Verdedi

gingsmiddelen (natuurlijke), III. 197.

V er dier, fransch generaal in Rus

land, III. 298.

V er do oren, luitenant,

Spanje, III. 265 noot 2.

V er dugo (Francisco), dient onder

Alva, I. 100. Teistert Kennemer

land en Waterland, 164. Volgt

Rennenberg in Friesland op, 192,

200. Overwint bij Noordhorn, 192.

Dekt Groningen tegen Maurits, 212.

Tracht Koevorden te ontzetten,

222. In gevecht met graaf Willem

Lodewijk van Nassau, 230. Bele

gert Koevorden te vergeefs, 231.

Sterft, 234. Zijn zoon Gulielmo, 326.

Vere (stad), zie: Veere.

Vere (Francis), engelsch generaal,

wordt door Maurits naar Doesburg

gezonden, I. 209. Helpt Steenwijk

bemachtigen, 219 noot 1. Strijdt

bij Turnhout, 237, 239. Zijn ge

denkschriften, dood en nakomelin

gen, 246 noot 1, 257 noot 2, 336

noot. 1. Neemt deel aan den veld

tocht in Vlaanderen, 1600, 252.

Zijn karakter, 252, 260 noot 2,

III. B. en W. 644. Komt voor

Nieuwpoort, I. 257. Raadt aan te

rug te trekken voor 't spaansche

leger, 260. Trekt door de haven

van Nieuwpoort, 267. Schaart zijn

troepen, 268, 269. Raadt den aan

val af te wachten, 269, 270. Wil

retrancheeren, 270. Wordt gewond

en trekt terug, 278, 279 noot 2.

Komt alsopperbevelhebber in Osten

de, 291. Onderhandelt met den

vijand, 296. Zijn gedrag in Ostende,

297, 298, 303. Verlaat die stad,

strijdt in

303. Woont den tocht door Bra

bant in 1602 bij, 307. Gekwetst

voor Grave, 310, 324. Zijn ver

dere lotgevallen, 310.

Vere (Horace), is kolonel bij den

veldtocht in Vlaanderen in 1600,

I. 252. Strijdt bij Nieuwpoort, 280.

Is in Ostende, 296, 298. Strijdt

bij Bruck, 325. Woont 't beleg van

Grol bij, 336. Dat van 's Herto

genbosch, 355.

Verelst, gedeputeerde van den raad

van State te Bergen-op-Zoom, II.

445.

Verely, zie: Viruly.

Verg en nes (graaf de), fransch ge

zant in Nederland, III. 3.

V erger, magazijn-meester, teekent

de capitulatie van Dinant, III. 494

noot 1.

Verhaegen (Jan Willem), luite

nant, onderscheidt zich bij Ciupad

Real, III. 236. Dient in Rusland,

294 noot 3, 297.

Verhellouw (Willem Adrianus), lui

tenant, sneuvelt bij Waterloo, III.

396, 638.

Verheyden, sergeant op de cita

del van Antwerpen, III. 601 noot 1.

Verhoeven, schutter-kapitein, II.

57 noot 1.

Verhorst (Justinus), luitenant-ko

lonel, bij de ontruiming van den

Helder, III. 121 noot 1. Neemt

deel aan den slag bij Bergen, 138.

139. Krijgsgevangen, 139, 140,

621. Bij de bestorming van Straal

sund en met lof vermeld, 189, 192

noot 1.

Verken, luitenant-kolonel, helpt

Grave winnen, II. 162 noot 2.

Verkenning en, door patrouilles '

verhinderd, II. 385, 387.

Verkouter en, generaal der artil

lerie in Maastricht tijdens den tien

daagschen veldtocht, III. 559 noot 1.

Verlouw (J.), luitenant-ter-zee,

helpt Sluis verdedigen, III. 76

noot 1.
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Vermaesen (George), luitenant,

dient in Rusland, III. 294 noot 3.

V er me er (Arie), burger-luitenant

bij vrijwilligers uit Rotterdam, strijdt

in Noordholland, III. 134 noot 3,

B. en W. 659.

V er me er e, bestuurder van Aarden

burg bij 't beleg door de Fran

schen, II. 73. -

Vermeulen (C. P.), luitenant-kolo

nel, dient in Spanje, III. 217.

Vermeulen (Joh. van Spijk), ka

pitein, in Noordholland gekwetst,

III. 132 noot 2.

Vermeulen (Petrus C.), luitenant,

strijdt bij Castricum, III. 154 noot

1. Onderscheidt zich in Duitsch

land, 166 noot 3.

V er morst, ingenieur, sneuvelt voor

Menen, II. 295.

Verrejager, polderstok der vrij

buiters, I. 155. Zie verder: Pols

stokken.

Verrekijkers, uitgevonden, I. 197.

Versailles. De tocht over den

Rijn wordt daar verheerlijkt, II.

52, 53. De omwenteling begint al

daar, III. 3.

Versch an singen, door Grobben

donck in den Bosch aangelegd, I.

367. Zie verder: Versterkingen.

Verschoor, kapitein, verdedigt het

fort Knodsenburg, II. 56. Sneuvelt

voor Grave, 162 noot 3.

Verschoor (R.), kapitein der ar

tillerie op de citadel van Antwer

pen, III. 606 noot 1.

Verschuer (Bernard Dieudonné

van), kapitein der artillerie, III.

32, 58 noot 2.

Verschuer (B. F. J. A. baron van),

luitenant der artillerie, strijdt bij

Tongeren, III. 559 noot 1.

Verschuer (Karel Frederik baron

van), majoor, voert bevel over de

artillerie in Bergen-op-Zoom, II.

456 en noot 1 ald. In Maastricht,

467 noot 1.

Verschuer (Otto Christoph baron

III. N. H. T. L.

van), zijn militaire levensloop, II.

253 noot 2. Zijne heldhaftigheid

bij Ekeren, 254, 258.

Verschuer (Philip Willem baron

van), kapitein der artillerie, II. 253

noot 2, 270 noot 1. Als luitenant

kolonel bij 't beleg van Doornik

gekwetst, 338. Neemt deel aan den

slag bij Malplaquet, 349.

Verschuer (Wolf Diedrich baron

van), kapitein bij de dragonders,

II. 254 de noot.

Versteeg, voltigeur, beloond voor

zijn gedrag bij Straalsund, III. 192

noot 1.

V er s t e r (A. Hendr.), luitenant, in

Noordholland gekwetst, III. 132 noot

2. Krijgsgevangen bij Bergen, 621.

Versterkingen in 't open veld

(retranchementen, veldwerken, ver

sterkings-liniën): bij St. Denis, II.

172. Bij Agrim, 185. Bij Neerwin

den, 203, 204 noot 1. In Vlaan

deren door de Franschen aange

legd, 216, 241, 278. Bij Haer

sele, 225. Tusschen de Schelde en

de Maas, 233, 271, 282. Bij 't

beleg van Rijssel, 319. Door Vil

lars aangelegd: bij Lens, 334 ; tus

schen de Scarpe en de Schelde,

338; langs de Trouille, 338 ; bij

Malplaquet, 340 –342, 343, 345,

347, 354, 481 ; tusschen de zee en

de Maas in 1711, 372. Om Denain

door de Bondgenooten, 382, 383,

387, 388, 389 noot 3, 392. Bij

Fontenoi, 411, 413. Van Ter Hey

den, 427. In den slag bij Fleurus

in 1794, III. 68. In Noordholland,

137, 143, 144. Bij de Moskowa,

282. Versterking van Diest in 1831,

547. Van Hasselt, 561.

V er s t olk van Soelen, minister,

zet de bezwaren tegen de achttien

artikelen uiteen, III. 521 noot 1.

Verviers, in 1830, III. 439.

Vesting en, in Holland in 1527 en

1537, I. 90. In Nederland van

1580-1595, 187; in 1701, II. 240

60
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noot 1; in 1713, 398. Vestingen

van het zuidelijk frontier, op de

grenzen van Frankrijk na 1815,

III. 410, 582.

Vesting werken, I. 94, noot 1 ald.,

186, 187, noot 1 ald., 212 noot

2, 217, 221, 233, noot 1 ald.,

242 (ontmanteling), 244, 288, 301,

305 en noot 3 ald. Nieuwe, van

1620-1622 op de grenzen, 319

en noot 3 ald. Van Grol, 334, noot

4 ald. In Zeeland en tusschen

Steenbergen en Bergen-op-Zoom,

337. Aan de noordoostelijke gren

zen, 338. Aan den Rijn en den

IJssel, II. 38, 39. Van Nijmegen,

57 noot 1. Slechte toestand in 1672,

64. Nieuw stelsel onder Vauban

en Coehoorn, 124. Van Namen in

1692, 210–212, 218, 221. Van

Rijssel in 1708, 314. Van het kas

teel aldaar, 331. Onderaardsche om

Doornik, 336, 337. Van Bergen

op-Zoom in 1747, 441-443, 449,

450.

Vetera, door Claudius Civilis ge

nomen, I. 8. Verloren, 9.

Wet koopers, zie: Schieringers.

Veurne, door de Franschen geno

men, II. 201.

Vexela (le Bron de), dient in

Zeeuwsch Vlaanderen, III. 538.

Veye (de), luitenant, zijne dapper

heid in den posten-oorlog in Vlaan

deren, III. 39. -

Weye (F. S. de), ingenieur, gekwetst

voor Mons, II. 355 noot 1. Acht

Brussel onverdedigbaar, 425 noot 1.

We zier (L. J. X.), kolonel, bij de

bestorming van Straalsund, III.

188, 192 noot 1.

Vianen, naar den raad van Willem

van Oranje versterkt, I. 94. Door

Erik van Brunswijk genomen en

ontmanteld, 97.

Vic hery, adjudant-generaal, strijdt

tegen de Engelschen in de Zijp,

III. 133, en bij Bergen, 141.

Victor Amadeus, hertog van Sa

vooie, wordt opperbevelhebber in

het leger van Lodewijk XIV, II.

228. Maakt aanspraak op de spaan

Sche successie, 231. Aanvoerder

van een leger bestemd om in den

Elzas te dringen, 304.

Victor-Perrin (Claude), hertog

van Belluno, fransch maarschalk,

bij Marengo, III. 161. Dient in

Spanje, 218. Verslaat de Span

jaarden bij Espinosa de los Mon

teros, 223, en bij Ucles, 227. Zijn

verder aandeel in den oorlog in

Spanje, 227 en ve., 237, 242, 244,

265. Aanvoerder van het negende

korps van het groote leger in Rus

land, 269, 274 en ve., 297, 301,

308, 309.

Vierssen (Arnout en Bruno van),

bij Senef, II. 474, 480.

Viëtor (P. G.), luitenant, gevangen

in Spanje, III. 234. e

Vieux - Pont (marquis de), bij de

onderneming tegen Denain, II. 385.

Vijgh (Adriaan), bevelhebber van

Gorkum, wil Haarlem ontzetten,

I. 157.

Vilattes (Henry de), kolonel, helpt

Maastricht verdedigen, II. 466

noot 1. Zijn regiment bij 't beleg

van Doornik, III. B. en W. 652.

Zie : Will att e s.

Villa darias (markies de), tracht

Gibraltar te hernemen, II. 269.

Villars (Louis Claude, hertog van),

fransch maarschalk, zijn vruchte

looze aanval op de liniën der Bond

genooten bij Stollhofen, II. 264.

Breekt die door, 303. Verijdelt de

ontwerpen van Marlborough, 272.

Trekt naar den Boven-Rijn om

Frankrijk te dekken, 304. Wordt

opperbevelhebber van het fransche

leger bij de nederlandsche grenzen,

334. Versterkt zijn legerplaats tus

schen de Scarpe en de Schelde, 338.

Rukt tot ontzet van Mons naar

Malplaquet, 338. Versterkt zich

aldaar, 340 en ve. Wordt gewond,
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353. Tracht te vergeefs Douai te Vinke (von), hannoversch kolonel

ontzetten, 367 en noot 1 ald. Dekt

Arras, 368. Manoeuvreert met be

leid, 372, 375. Versterkt zich tus

schen Bouchain en Arras, ald. Kan

Bouchain niet ontzetten, 376. Zijne

onderneming tegen en overwinning

bij Denain, 384-390. Bemachtigt

Quesnoi enz., 390.

Villatte, fransch generaal, dient

in Spanje, III. 219.

Will attes (de), generaal-majoor,

helpt Menen winnen, II. 295.

Villa u mière (seigneur de la), zie:

Aub éry.

Villeneuve (Josias Elion de), ka

pitein, gekwetst, III. 151 noot 2.

Villeroi (François de Neuville, her

tog van), fransch maarschalk, neemt

Huy, II. 203; Charleroi, 207. Op

perbevelhebber in de spaansche

Nederlanden, 216. Tracht Namen

te ontzetten, 225. Bombardeert

Brussel, 226. Trekt de Sambre

over, 227. Van Tongeren naar Diest,

250, 252. Naar 't Goor, 263. Ver

brandt zijn legerplaats, 263. Her

neemt Huy, 272. Meesterlijke te

rugtocht op Leuven, 273. Verijdelt

Marlborough's aanslag op de fran

sche liniën in Brabant, 1705, 277,

279. Misleid door Pasquier, 282.

Verliest den slag bij Ramelies,

283 en ve. 't Opperbevel hem ont

nomen, 297.

Villers, ingenieur, sneuvelt voor

Aire, II. 370 noot 3.

Villers (de), luitenant, gekwetst

in 1815, III. 638.

Villers (de), majoor, gekwetst in

1815, III. 638.

Villers (Alexander Zoete de Loewe

van), majoor, sneuvelt bij Senef,

II. 472.

Villers (Willem Zoete de Loewe

van), kapitein, sneuvelt bij Senef,

II. 473.

Vincy (A. H. Wasserot de), luite

nant, gekwetst in 1815, III. 638.

in 1815, III. 631.

Vink en s t e in, luitenant-kolonel, ge

kwetst bij Steenkerke, II. 200 noot 1.

Viola in e, verdedigt Luik tegen de

Bondgenooten, II. 243. Krijgsge

vangen, 244.

Violette, kamerdienaar van den

heer van Ouwerkerk, redt zijn

meester het leven, II. 292.

Virieu (Willem Cornelis de), kapi

tein, sneuvelt, III. 73.

Viruly, artillerie-officier, helpt Grave

verdedigen, III. 93 noot 1.

Visscher, schutter-luitenant, II.

57 noot 1.

Visscher (E. S.), adjudant-majoor,

bij de ontruiming van den Helder,

III. 121 noot 1.

Visscher (Teunis Kragt), adjudant

majoor, zijne dapperheid in den

slag bij Bergen, III. 141. Sneu

velt, 141, 621.

Vitelli (Chiapin), veldmaarschalk

generaal van het spaansche leger,

I. 100. Wordt door Alva tegen

graaf Lodewijk in Friesland voor

uitgezonden, 112.

» Vivat Oranje!” krijgsroep van

de nederlandsche troepen, II. 461.

» Vive l'Empereur!” krijgsroep

van de Franschen, III. 355, 372, 383.

» Vive le Roi!” krijgsroep van de

Franschen, II. 425 noot 2, 461.

Vivian, duitsch generaal-majoor bij

Waterloo, III. 395, 632.

Vivier (Ignace Louis baron du),

generaal-majoor te Mons in 1830,

III. 433, 449 noot 3. Luitenant

generaal in belgischen dienst, 499.

In 1815 luitenant-kolonel, B. en

W. 628.

Vivier (Vincent Marie Constantin

du), kolonel, plaatskommandant te

Mons in 1830, III. 449 noot 3.

Vivres (commissaris-generaal over

de), I. 183.

Vlaamsche hoofd (het), verdedigd

in 1832, III. 595.
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Vlaanderen, in strijd met Holland |

onder de Graven, I. 44–63. Zeer

machtig, 50-52, 63. Tocht van

Maurits derwaarts, 246 noot 1,

247 en ve. De Staten van V. zeg

gen den Aartshertog geld toe voor

de inneming van Ostende, 289.

Linie van verschansing aldaar door

de Franschen aangelegd in 1695,

II. 216. Door de Franschen ver

overd in 1745, 420 ; in 1794, III.

72 en ve. Westvlaanderen door

nederlandsche troepen verdedigd in

1793, 34. Postenoorlog, 27 en ve.

Valt van Noordnederland af, 496,

497.

Vlaanderen (Staats-), door de Re

publiek veroverd, I. 316, 377, 378.

Door de Franschen veroverd in

1747, II. 435 en ve. In 1794, III.

72 en ve. In 1830 verdedigd, 518.

In 1831, 538.

Vlaanderen (Gui van), zie: Guy.

Vlag, oorsprong der nederlandsche,

I. 121 en noot 1 ald. Oranje-vlag,

ontrold van den toren eener inge

nomen vesting, 368. Wappert op

fransch grondgebied, II. 135. Bra

bantsche vlag te Brussel uitgesto

ken, III. 424, 428; elders in Bel

gië, 430, 497. Zie verder op

V aan de ls.

Vlamingen, bij Kortrijk, I. 30 noot

2. Bij Haarlem, 56.

Vlamingstraten, oorsprong van

dien naam, I. 57 noot 1.

Vleertman (Willem), als vaandrig

in den slag bij Senef, II. 150. In

genieur bij 't beleg van Bonn, 248.

In gevaar, noot 1 ald. Werkent den

grond bij Hochstädt, 266. Brengt tij

ding van de overwinning naar den

Haag, ald. noot 2. Zijn aandeel in

't beleg van Landau, 267. Brengt

bericht van den slag bij Ramelies,

292.Is bij 't beleg van Ostende, 293.

Voor Menen gekwetst, 295. Neemt

deel aan 't beleg van Doornik, 337.

Aan dat van Mons, 355 noot 1.

Vleminckx, een der toongevers te

Brussel in 1830, III. 450, noot 1

en 2 ald.

Vleugel, ingenieur, bij de belege

ring van Namen, II. 218 noot 1.

Vlies (het Gulden-), ridderorde, in

gesteld, I. 35.

Vlissingen, verklaart zich voor

den prins van Oranje, I. 125. Ont

vangt belooning van den prins voor

diensten bij 't beleg van Middel

burg, 166. Aan Frankrijk afgestaan,

III. 195. Door de Engelschen ge

bombardeerd en ingenomen, 202.

Vlist (van der), luitenant-kolonel in

Zeeland bij de landing der Engel

schen, III. 200.

Vloot, spaansche, in 1585 tegen

Engeland uitgerust, I. 86 noot 1,

387. De Onoverwinnelijke, vernield,

203. Nederlandsche, voor den tocht

naar Vlaanderen in 1600, 249, 266.

Voet (Christoph Willem), luitenant,

strijdt in 1830 in Brussel, III. 466.

Voet (Johan Hendrik), majoor, neemt

deel aan de verdediging van de

citadel van Antwerpen, III. 592,

597 noot 1, 601, 613 noot 1. Zijn

lof, 612.

Voetangels, I. 227.

Voet- of kruisboog, zie: B oog.

Vo et volk, oorsprong, I. 39, 71.

Aanstelling van kolonels en kapi

teins, 92. Spaansch, 98. Spaansch

en Staatsch bij Nieuwpoort, 274,

277, 278, 281 noot 3, 282. Ne

derlandsch, vaardig in de exercitie

met musket en piek, II. 12 noot

1. Overbrenging door ruiters, 54

en noot 1 ald., 155, 157. Neder

landsch, bij Senef, 146, 147, 150,

469 en ve. ; bij St. Denis, 171,

172; bij Fleurus, 193-195; vormt

carrés, 193 noot 3-5, 195 noot

1; bij Steenkerke, 198 en noot 1

ald. Het Blauwe regiment, 182.

Bewapening, 201 noot 1. Sterkte

van bataljons, 202 noot 1, 482.

Nederlandsch, bij Neerwinden, 205;



VO Von837

bij Malplaquet, 480, 483, 484.

Snelle marsch, 338. Bij Fontenoi,

het 1ste bataljon Oranje-Friesland,

414 noot 1. Kolonne aldaar, 414,

41 5. Formatie in 1793, III. 32.

Bij Ocana, 257. Russisch, hardnek

kig, 283. Nederlandsch, in Rusland,

292, 294, 297, 301, 302. Bij

Quatre-Bras, 350, 352. Carrés bij

Waterloo, 383, 385, 390, 391, 396.

Dat van de oude garde, 394, 396,

397 en noot 1 ald. Voetvolk der

Bondgenooten rukt op, 396. Ne

derlandsch voetvolk van 18.15 tot

1830, 413, 414. Op de citadel van

Antwerpen, 586 en ve., 597, 600,

605, 606, 608, 610, 613. Zie:

Garde, Grenadiers, Jagers, Musket

tiers, Pikeniers, Regiment du Roi,

Regimenten, Soldaten, Vendels.

Vogel (B. C.), adjudant-majoor, on

derscheidt zich bij Mesa-de-Ibor,

III. 232 noot 1. Bij Talavera, 248

noot 1. Bij Ocana, 257.

Vog net z (Johan Godefroy), kapitein,

zijn kloeke houding in Deventer

tegen de Orangisten, III. 127.

Voigt, majoor in den tiendaagschen

veldtocht, III. 531.

Vol ées, uit het geschut, I. 242 noot 1.

V olk er shoven (Johan Leonard

van), kolonel, gekwetst bij Malpla

quet, II. 484.

V olk hem er (Jean Jurrien), luite

nant-kolonel, doet een uitval uit

de citadel van Antwerpen, III. 587.

Volksw ap en in g, in Holland in

1 672, II. 102. In Zeeland, 121.

In Nederland in 1830, III. 516, 517.

Vol l en hove (slot te), I. 31.

Vollenhoven (Cornelis Willem van),

luitenant-ingenieur, neemt deel aan

de versterking der citadel van Ant

werpen, III. 584. Is bij uitvallen

op de vijandelijke werken, 587, 597.

Vol precht, luitenant, gekwetst in

1815, III. 637.

Volt el en (H. C. van), kapitein, bij

Bergen gekwetst, III, 621.

Vonck (L.), wachtmeester bij de

dragonders, strijdt bij Hasselt, III.

554, noot 1 ald.

Vondel (Joost van den), bezingt de

verovering van Grol, I. 335 en

noot 2 ald.

Vooght van Rijn e velt (C. P.

de), zie: Rijnevelt.

Voor bedekt en weg, II. 365, 366.

Voorgracht, II. 365, 368.

Voorpost en gevechten, bij een

beleg, II. 318.

Voorst (Jozef Johannes Matthijs

van), kapitein, bij de verdediging

van Nijmegen, III. 91.

Voort (Matthijs van), ingenieur bij

de belegering van 's Hertogenbosch,

I. 348, 364.

Vos, luitenant, gekwetst in 1815,

III. 637.

Vos (Gijsbertus), sergeant-majoor

vaandeldrager, sneuvelt bij Tala

vera, III. 247.

Vos (de), leermeester van Vauban

in de waterbouwkunde, II. 124

noot 3.

Vos (de), luitenant, helpt Maastricht

verdedigen, II. 124.

Voss en, mineur op de citadel van

Antwerpen, III. 601 noot 1.

Vree (F. J. de), luitenant, strijdt

tegen de Engelschen in Zeeland,

III. 201. In Rusland gekwetst, 298.

Vreeburg, kasteel, te Utrecht af

gebroken, III. 581.

Vreeswijk, mislukte poging om die

plaats te bezetten, II. 92.

Vries (J. de), luitenant, krijgsge

vangen in Duitschland, III. 166

noot 3.

Vries (Martinus de), luitenant, ge

kwetst, bevorderd en gestorven in

Rusland, III. 311 noot 2.

Vrijbuiters, noordhollandsche, hun

stoutheid tijdens het beleg van

Haarlem, I. 155.

Vrij korps en, in 1830, III. 516.

Vrijman (dienstplichtigheid van den),

I. 28.
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Vrijwilligers, I. 22, 61, II. 86,

103, 130. In 1815, III. 402. In

1830, 516 en ve.

Vrolik (Willem), hoogleeraar te

Groningen, neemt deel aan den

tiendaagschen veldtocht, III. 528.

Vro om (H.), zijn kaartje van de

vloot voor Philippine, I. 249 noot 1.

Vrouwen (heldhaftige), I. 149, 152,

163, 171, II. 70, 79, 163, 164.

Zie: Market en t sters.

Vuren (zijdelingsche), bestrijken een

bres, I. 170.

Vuurballen, bij een beleg, I. 154

noot 3, 232, 241.

Vuurbo et of vierboet, vuurtoren

of kustlicht, I. 267 noot 1.

Vuurpijlen, bij een beleg, I. 296,

394.

Vuurpotten, bij een beleg, III.

75 noot 3.

Vuurro eren, I. 71, 84. Hoe met

lont ingericht, 116, 155, 162. Zie

verder: G e weren.

Vuurwapen en, I. 29, 64, 66, 71,

84. Oorlogvoeren daarmede, door

Maurits geregeld, 196, 199.

Vuurwerk, bij eene spaansche ex

peditie, 1585, I. 394.

V uurwerk makers, I. 298 noot 1.

Vye (F. S. de), zie: Weye.

Waal (de), rivier, afgedamd door de

Romeinen, I. 9. Tocht van Parma

daarover, 213. Van nederlandsche

troepen in 1794, III. 89.

Waal (P. J. de), luitenant-ingenieur

te Charleroi, III. 491 noot 1.

Waalwijk (slag bij), 1304, I. 58.

Waardenburg (slot), door prins

Willem I ingenomen, I. 135.

Waardgeld er s, I. 83, 200 noot

1, 307.

Waas (land van), aanval op de fransche

liniën aldaar door Coehoorn, II. 250.

Waas (Jan van), schutter-officier,

sneuvelt in den tiendaagschen veld

tocht, III. 537.

Wabbers (Sebastiaan), brandschat

de Ommelanden, I. 108.

Wacht en donk, door Parma inge

nomen, I. 206.

Wachtmeester-generaal van 't

veldleger, I. 252, 259, 335 noot 2.

Wachtwoord (twist over 't geven

van het), III. B. en W. 648.

Wacker van Zon (George Theo

door Zeeger Constant de), luitenant

in Rusland, III. 294 noot 3.

Wackerbart, generaal, zijn aan

deel aan en oordeel over den slag

bij Malplaquet, II. 360.

Wade, generaal, voert bevel over

de engelsche troepen in den oosten

rijkschen successie-oorlog, II. 406.

Waffelaer (Johannes Cornelis), ge

kwetst bij Bergen, III. 622.

Wagemans, ritmeester bij Turn

hout, I. 236. Brengt te Ostende

en aan Maurits bericht van 't spaan

sche leger, 259.

Wagenaar (Jacobus), luitenant,

dient in Rusland, III. 292 noot 2.

Later generaal-majoor, ald.

Wagenburg, opgeslagen, II. 330

noot 2.

Wag en eer, commissaris van poli

cie te Brussel in 1830, III. 420

noot 1.

Wag en heim, kolonel, sneuvelt voor

Grave, II. 162 noot 2.

Wageningen, door de Franschen

bezet, II. 59.

Wageningen (van), kapitein, I.

181.

Wag en meester-generaal,

149 noot 1.

Wagevier (C. J.), kapitein, dient

in Rusland en schrijft daarover,

III. 309 noot 1.

Wagner, luitenant, in 1815 ge

kwetst, III. 637.

Wagner (Frederik Hendrik), kapi

tein, krijgsgevangen bij Bergen,

III. 620.

Wagram (slag bij), in 1809, II.

482, III. 184.

Waij en (van der), kapitein der am

sterdamsche schutterij, II. 44 noot 2.

II.
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Walcheren (eiland), al dan niet

aan de Graven van Vlaanderen ge

geven, I. 44 en noot 2 ald. Wordt

Geus, 132; engelsch, III. 202, 204 i

fransch, 210, 211.

Walcourt (gevecht bij), in 1689,
II. 190.

W al de ck (Frederik vorst van), lui

tenant-generaal bij den posten-oor

log in Vlaanderen, III. 44, 52.

Aan 't hoofd van den staf der

Bondgenooten, 68.

Waldeck (George Frederik graaf

van), bevelhebber in de Muider

linie in 1673, II. 125. Zendt troe

pen naar Oud-Loosdrecht, ald.

Wordt opperbevelhebber van de

troepen die in 1673 in Nederland

blijven, 129, zie ook noot 2 ald.

Strijdt als veldmaarschalk bij Se

nef, 144. Wordt er gewond, ald.

en noot 3, 472. Strijdt bij Mont

Cassel, 168. Opperbevelhebber van

duitsche, nederlandsche en engel

sche troepen in 1689, 188. Deze

troepen strijden bij Walcourt, 190.

Neemt in 1690 stelling bij Tra

signies, ald. Verliest den slag bij

Fleurus, 191 en ve. Bekwaam in

veldverschansing, 204 noot 1. Sterft,

ald. In briefwisseling met raad

pensionaris Fagel, III. B. en W.

648. Vertrouwd vriend van Willem

III, ald.

Waldeck (Karel August Frederik

vorst van), generaal der artillerie

in oostenrijkschen dienst, wordt be

velhebber van de nederlandsche

troepen in 1745, II. 410, 412 noot

2, III. B. en W. 651. Strijdt bij

Fontenoi, II. 412-420. Dekt den

terugtocht met hollandsche regi

menten, 416. Zijn houding omtrent

Brussel en van der Duyn, 424, III.

B. en W. 652, II. 424 noot 1,425,

III. B. en W. 653. Zijn deel aan

't gevecht bij Rocoux, II. 432; aan

dat bij Lafeld, 438. Trekt naar

Oudenbosch, krijgt tegenbevel van

Willem IV en verlaat zijn post, 443.

Waldeck (Lodewijk prins van), ge

neraal-majoor bij den posten-oorlog

in Vlaanderen, III. 41. Sneuvelt,

ald. Zie B. en W. 658.

Wal de ck (het regiment), te Brus

sel in 1745, II. 426 noot 1; te

Bergen-op-Zoom in 1747, 462 en

noot 1 ald. In 1793, III. 32, 44.

In 1794, 63.

Waldschmidt, luitenant, gekwetst,

III. 637.

Wal ef (slag bij), 1347, I. 34, 35.

Wal en, in nederlandschen dienst,

I. 143, 246 noot 3. Hun karakter,

III. 406, 445. Hun aandeel in den

belgischen opstand, 438, 447, 451.

Walen (het regiment Oude), I. 324

noot 2.

Walker, predikant, verdediger van

Londonderry, sneuvelt aan de Boyne,

II. 183 noot 1.

Wall (K. E. van de), luitenant, bij

Quatre-Bras gekwetst, III. 354,

638. Kapitein in den tiendaagschen

veldtocht, 531, 570.

Wallenstein (Albr. Wenzel Euse

bius von Waldstein of), hertog van

Friedland enz., I. 333, 338, 343.

Walm oden (von), generaal der han

noversche troepen, moet Nijmegen

dekken, III. 87. Verlaat die stad,

88. Krijgt het bevel over het en

gelsche leger, 94.

Wal musket, II. 450.

Walraven van Nassau - U s in -

gen, staat als luitenant-generaal

der ruiterij bij den IJssel, II. 45.

Strijdt en wordt gekwetst in den

slag bij Fleurus, 192, 194. Neemt

deel aan 't beleg van Namen, 226.

Komt in aanmerking als opperbe

velhebber, 235. Belegert en neemt

Keizersweerd, 238. Sterft, 245. Zie

verder 470, 474.

Walteling (Gerhard), majoor, bij

de verdediging van Breda in 1793,

III. 14 noot 1.

Walther, kapitein, neemt deel aan
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den tiendaagschen veldtocht, III.

532.

Waningen (van), majoor, neemt

deel aan den tiendaagschen veld

tocht, III. 532.

Wapen helm en, vleugels daarop,

I. 80.

Wapen huven, I. 67 noot 4.

Wapen plaatsen, bij galerijen, I.

351. Uitspringende, bekroond, II.

446. Lunetten in inspringende, 449.

Wapen rok, van poorters en schut

ters, I. 76.

Wapenrusting, I. 38, 40.

Wapens (heraldische), op banieren,

I. 35 noot 4. Op schilden, 36, 37.

68 noot 3.

Wapens, wapentuig, in de middel

eeuwen, I. 30, 32, 36, 38, 39, noot

4 ald., 58, noot 1 ald., 65, 73, 74.

Groote voorraad in Nederland om

trent 1566, 89. Van Alva's krijgs

knechten, 99. Zie verder: Geschut,

geweren, musketten, pieken, pisto

len, ruiterij, voetvolk, vuurwapenen.

Warfu sé (graaf van), opperbewind

hebber der geldmiddelen in de

spaansche Nederlanden, onderhan

delt met de Staten der Republiek,

I. 371.

Warmond (heer van), zie: Duy

v en voor de.

Wart en sleben (Karel Louis van),

generaal, strijdt aan de Sambre,

III. 63. Zwaar gekwetst, 65. Strijdt

in Duitschland, 100.

Wartum (van), kadet, sneuvelt, III.

141.

W a so, bisschop van Luik, I. 29

noot 1.

Was se naar baron(Karel van),

brengt bericht naar 's Gravenhage

van de overwinning bij Ramelies,

II. 292.

Wassenaar (Willem van), briga

dier, in den slag bij Oudenaarden,

II. 309. Voor Rijssel gekwetst, 328.

Als generaal-majoor bij de bele

gering van Doornik, 337. Bij Mal

plaquet gekwetst, 484. Helpt Douai

innemen, 365.

Wasse naar Obdam (Jakob van),

zie: Obdam.

Wasse naar Twikkel (graaf van),

in 1744 buitengewoon gezant naar

het fransche hof, II. 403.

Wasse na er van St. Pancras

(W. H. J. van), lnitenant bij Qua

tre-Bras, III. 353.

Was serot de Vincy (A. H.), lui

tenant bij Quatre-Bras, III. 349

noot 5.

Wat er ge u ze n, onder Sonoy op

den Dollard, I. 114. Op de Noord

zee, 125. Onder Boisot op de

Schelde, 131.

Waterloo (slag bij), 1815, III. 364

en ve. Beschrijving van het slag

veld, 369, 399. Werken over dien

slag, 398 noot 3.

Wauthier (Guillaume Théodore),

generaal-majoor, kommandant van

Brussel in 1830, III. 415, 419,

420 en ve. Gekwetst, 423.

Wauthier (baron de), generaal-ma

joor, opperkommandant van Door

nik, III. 449, 492. Gaat in belgi

schen dienst over, 497.

Waye (van der), helpt Keizersweerd

innemen, II. 238.

Wayl, majoor, sneuvelt voor Grave,

II. 162 noot 3.

Webb, generaal-majoor, zijne over

winning bij Wijnendaal, II. 325, 328.

We b b en u m (van), zie: Weyb nu m.

Weber (Johan Korn.), luitenant, in

Noordholland gekwetst en krijgs

gevangen, III. 134 noot 1.

Webster, engelsch kapitein, brengt

bericht in Brussel van den aanval

der Franschen te Quatre-Bras, III.

337.

Weck (Koenraad), generaal-majoor

in den slag bij Oudenaarden, II.

309. Sneuvelt bij Malplaquet, 349.

We d de (huis te), door graaf Lode

wijk bemachtigd, I. 106.

We d e r span, hopman, verliest zijn
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vaandel voorSteenwijk, I. 219 noot2. |

Weeber (Johan Frederik), luitenant,

bij Bergen gekwetst, III. 618.

Wee de (Hendrik van), kolonel, helpt

Grave winnen, II. 162 noot 2. Zie

verder 477.

We e de van Dijk veld, gedepu

teerde te velde, bij het beleg van

Namen, II. 217 noot 2.

We e de van Wal en burg (George

Johan van), generaal, strijdt bij

Senef, II. 142, 471, 477; bij Fleu

rus, 195.

We e le velt, luitenant-kolonel, sneu

velt in 't beleg van Namen, II. 219.

W een en (het Congres te) in 1815,

III. 329– 3:31.

We er, schans, I. 58.

Weer d (van), fuselier, gewond bij

Raevels, III. 533 moot 1.

We es kinderen, hun tweekleurige

kleeding, I. 76 noot 1.

Weilburg, kapitein, in 1815 ge

kwetst, III. 637.

Weiman (W.), voltigeur, onder

scheidt zich bij Mesa de Ibor, III.

232 moot 1.

We in erts (W.), sergeant, onder

scheidt zich bij Mesa de Ibor, III.

232 noot 1.

Weitzel (J. P.), als onder-luitenant

adjudant bij Castricum, III. 154

noot. 1. Als luitenant in Duitsch

land, 166 noot 3. Als kapitein bij

Ciudad Real, 236.

Wel d e r en (van), brigadier, raakt

krijgsgevangen in Spanje, II. 268.

Wel de ren (baron van), neemt deel

aan het doorbreken der fransche

liniën in Brabant in 1705, II. 275.

Welderen (graaf van), helpt Maas

tricht verdedigen in 1793, III. 22.

Welderen (het geldersche infante

rie-regiment van) bij Malplaquet,

II. 484. In 1793, III. 32.

Welderen (Gijsbert van), kolonel,

gekwetst bij Wijnendaal, II. 327.

Wel d e r en (Jan van), luitenant-ge

-

neraal, verdedigt Nijmegen tegen

III. N. II. T. L.

de Franschen, II. 57, noot 2 ald.

Wel d e r en (Steven van), brigadier,

sneuvelt bij Stekene, II. 251 noot 2.

Wel d eren (Steven van), kolonel,

II. 327 noot 1. Is als brigadier

bij 't beleg van Doornik, 337. Als

luitenant-generaal in den slag bij

Malplaquet, 347. Zijn bataljon bij

Denain bijna vernield, 388.

Wel d e r en (Wolraad Lamoraal Ba

tavus van), kolonel, neemt deel aan

den tweeden slag bij Fleurus, III.

69. Helpt Maastricht verdedigen, 85.

We 1 e velt, ritmeester, zijne dap

perheid, II. 25.

Wel l Groeneveld (A. C. van),

kapitein, slaat een aanval op de

lunet St. Laurent van de citadel

van Antwerpen af, III. 599. Wordt

gekwetst, 601, 602.

Wellington (Sir Athur Wellesley,

hertog van), komt in Spanje, III.

237, 242. Bevelhebber van het

spaansch-engelsch leger in den

slag bij Talavera, 243. Keert naar

Portugal, 254, 262. Strijdt weer

in Spanje, 263 noot 2. Opperbe

velhebber van de spaansche legers,

266. Van het leger der Bondge

mooten in 1815, 331. Nederlandsch

veldmaarschalk, 332. Gelooft niet

aan een spoedigen aanval van Na

poleon, 335, 336. Krijgt bericht

van dien aanval, 337. Is bij Quatre

Bras, 347, 356, 357 noot 2. Ont

moet Blücher, 347. Verneemt zijn

terugtocht naar Wavre, 365. Trekt

naar Mont St. Jean, ald., 367.

Vestigt zijn hoofdkwartier bij Wa

terloo, 369, 631. Laat prins Fre

derik te Hal, 370, 371. Zijn slag

orde, 371. Zijn standplaats, 374.

Komt bij den prins van Oranje,

384. Zijn hachelijke toestand, 386,

392. Blücher komt hem te hulp,

387 en ve. Rukt voorwaarts, 395,

397. Ontmoet Blücher, 398. Rukt

maar Parijs, 401, 403, Hoofd van

het Tory-ministerie, 432.

61
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Wen c kebach, kapitein, helpt Maas

tricht verdedigen, III. 22.

Wepp er man, luitenant, sneuvelt,

III. 122 noot 6.

Werff (Pieter Adriaanszoon van

der), brengt leeftocht in Haarlem,

I. 157. Verdedigt Leiden, 165. 1)

Werken, bij 't overtrekken eener ri

vier, I. 213 noot 1. Bij 't beves

tigen van een legerplaats, 227. Bij

't belegeren van steden, 243. Tot

versterking van steden, 244. Zie

verder: Versterkingen en Ves

ting werken.

Werneck, oostenrijksch generaal in

1805, III. 170.

Werner, luitenant, in 1815 ge

kwetst, III. 637.

Werptuigen, zie B elegering.

Wertmuller, kolonel, neemt deel aan

den slag bij Ramelies, II. 286 en ve.

Werving, van soldaten, I. 84. In

1830, III. 516.

Wer wick (gevecht bij), in 1793,

III. 41, 42. Tweede gevecht aldaar,

49, 50.

Wessem (van), adjudant-onderoffi

cier, onderscheidt zich bij Mesa de

Ibor, III. 232 noot 1. Bij Tala

vera, 248 noot 1.

Wess en berg (baron), brengt het

protokol der achttien artikelen naar

's Gravenhage, III. 521.

We s t e n b er g, sergeant-majoor,

strijdt bij Luik, III. 482 noot 2.

Westenberg (Gijsbert), kapitein,

gekwetst, III. 148 noot 3.

Westenberg (Jan Josias), luite

nant-kolonel, strijdt bij Quatre

Bras, III. 349 en ve. Gekwetst bij

Waterloo, 379. Zie 625, 637.

Westerheide, sergeant in den

slag bij Bergen, III. 141.

Westerholt (baron van), kapitein,

gekwetst bij Senef, II. 474.

We s t e r man (F. J.), kolonel in

franschen dienst, bezet de dorpen

om Breda, III. 9.

Westervoort, door de Orangisten

bezet, III. 127. Ontruimd, ald.

Westkappel (slag bij), 1253, I. 45.

Westzane n (boer uit), redt zijne

moeder, I. 165. 2)

Wetenschappen en letteren,

in den spaanschen tijd, I. 173.

Wettich, . luitenant, gekwetst in

1815, III. 637.

We v el in c k h ov en (Hendrik Bal

thazar van), luitenant-kolonel, helpt

Breda verdedigen, III. 14 noot 1.

Wey b nu m (Johan Theobald de) ba

ron de Brethof, luitenant-generaal,

ruiter-aanvoerder bij .Fleurus, II.

191 en ve., 194. Sterft als gou

verneur van Breda, 204 noot 1.

Is bij Senef, 472, 478. Zie III.

B. en W. 648.

Weyenhorst (Johan Joseph van),

luitenant, sneuvelt bij Bergen, III.

620. -

Weyer (Sylvain van de), lid van een

driemanschap in 1830, III. 450;

van de Commissie van openbare

veiligheid te Brussel, 455 noot 1.

Zijn verder aandeel in de belgische

revolutie, 469 noot 2, 473 noot 1.

Weygandt (B. C.), chirurgijn-ma

joor, verpleegt prins Frederik, III.

51 en noot 2 ald.

Weyland (J. W.), majoor, te Me

nen in 1830, III. 498.

Weyman (Willem), kapitein, gewond

bij Durango en gedecoreerd, III.

222 en noot 1 ald.

Wezel, wapenplaats en magazijn

van 't Spaansche leger onder van

In de aanteekeningen, daarbij gevoegd, vindt

Trijn Isaak s, eene

1) Bij gelegenheid van de 300jarige viering in 1874 van het beleg en ontzet van Leiden,

zijn nieuw bewerkte verhalen er van in 't licht verschenen, o.. a van prof. R. Fruin ,,het

beleg en ontzet der stad Leiden in 1574”.

men alle bronnen opgegeven.

2) De naam van dezen boer was: Lambert M. el is zo on.

boerin mede uit Westzanen, redde op soortgelijke wijze haar kindje over het ijs in 1574.
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den Bergh, I. 360. Aanslag op die

vesting beraamd, ald., 401 en ve.

Ingenomen, 363. Gewichtige ge

volgen, 364, 406. Blijft na 1648

door Staatsche troepen bezet, II.

23 noot 2. Door Condé ingeno

men, 42.

Wh in ghate, engelsch kapitein, bij

Waterloo, III. 633.

Wichem (J. van), houdt een jour

naal van het beleg van Grave, II.

158 noot 1.

Wicherlinck (Jacob), luitenant der

artillerie, in het gevecht bij Kermpt,

III. 550.

Wichers (Wicher), kapitein der

studenten bij 't beleg van Gronin

gen, II. 79.

Wie d, bevelhebber van het kasteel

van Antwerpen, geeft dat over,

in 1746, II. 428.

Wie den k el ler (Laurens Lodewijk

von), luitenant, sneuvelt in Rus

land, III. 280 noot 1.

Wiele (Pieter van der), kapitein, bij

de ontruiming van den Helder,

III. 121 noot 1. Krijgsgevangen

bij Bergen, 621.

Wielig, luitenant-kolonel, bij Wa

terloo, III. 395, 626.

Wiers (Adriaan), kapitein, helpt

Sluis verdedigen, III. 76 noot 1.

Wiese (P. C. de), officier op de ci

tadel van Antwerpen, III. 596

noot 2.

Wijk-bij- Duurstede, door de

Franschen bezet, II. 59.

Wij ler, majoor, helpt Koevorden

hernemen, II. 1 12.

Wijnbergen, kadet, strijdt bij Qua

tre-Bras, III. 355.

Wij n b er gen (Ditmar van), vrijheer

van Horssen, verdedigt Rees als

luitenant-kolonel in 1672, II. 43.

Wordt kolonel, gouverneur van

Bergen-op-Zoom, enz., en is in Na

men gedurende 't beleg in 1692,

43 noot 2. Bij 't beleg van Naar

den in 1673, 126. Strijdt als bri

gade-generaal bij Fleurus, 195. Als

generaal-majoor in Namen, 214, 43

noot 2. Zie III. B. en W. 649.

Wijnbergen (Johan van), vrijheer

van Horssen, bij 't beleg van Maas

tricht, I. 371 noot 2. Zijn leven,

381 noot 1.

Wijnberg en (Willem Lodewijk van),

ritmeester, sneuvelt bij Quatre

Bras, III. 354, 638.

Wijn en daal (gevecht bij), 1708,

II. 325 en ve.

Wijn ga er d en, kapitein, voor Koe

vorden, I. 223.

Wijngaert (van), kapitein en luite

nant der artillerie in Ostende, I.

295 noot 2, 304.

Wij s (de), voltigeur, dient in Rus

land, III. 299.

Wijts (Jacob), wachtmeester van

't leger, I. 335 en noot 2 ald.

Wil de (de), kolonel, gekwetst bij

Steenkerke, II. 200 noot 1.

Wil d e (G. de), kapitein, gekwetst,

III. 122 noot 6.

Wildenborgh (Huis), door de Mun

sterschen genomen, II. 16.

Wilhelmi, neemt als kapitein bij

de utrechtsche studenten deel aan

den tiendaagschen veldtocht, III.

529.

Wilhelmus (het), I. 124, 402, II.

113, III. 440.

Willem, proost van Maastricht,

aanvoerder der Vlamingen, I. 30

noot 2.

Willem, bisschop van Utrecht, strijdt

tegen de hollandsche Graven, I.

29, 30.

Willem,

I. 32.

Willem I, graaf van Holland, I. 40.

Willem II, graaf van Holland, be

strijdt de Westfriezen I. 17. Neemt

Aken, 24, 45. Wordt als Roomsch

koning gekroond, 24. Wordt rid

der, 34. Verleent vrijheden aan de

steden, 42. Strijdt tegen Vlaande

ren, 45. Landt te Arnemuiden, 46.

hertog van Gelderland,
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Daagt Karel van Anjou tot een

veldslag uit, 46. Sneuvelt, 17.

Willem III, graaf van Holland.

Als Willem van Oostervant in

Zeeland geslagen, I. 50. Komt aan

het bestuur, 52. Trekt naar Zee

land, ald. Houdt een ridderfeest, 53.

Wordt op Duiveland geslagen, 53.

Komt in Holland terug, 60. Over

wint de Vlamingen, 62. Wordt

graaf, 62. Houdt een prachtig

steekspel, 36. Zijn lof, 42, 52. Vindt

soms geen steun in Holland en

Zeeland, 63, 79. Valt met de Fran

schen in Vlaanderen, 63. Sluit

vrede met Vlaanderen, ald.

Willem IV, graaf van Holland,

trekt op tegen de Friezen, I. 19.

Houdt steekspelen, 36. Zijn oor

logszucht, 43, 78. Sneuvelt, 20.

Zijn leger in 1345, 79.

Willem V, graaf van Holland, heeft

vreemde Heeren in soldij, I. 79.

Willem van O o s t e r van t (graaf),

zoon van hertog Albrecht, bestrijdt

de Friezen, I. 21.

Willem van Oost er van t (graaf),

zoon van graaf Jan II, zie: Willem

III (graaf).

Willem I, prins van Oranje, zijn

eerste veldtochten in Frankrijk, I.

88, 102. Weigert het bevel over

de spaansche troepen, 92. Wil de

nederlandsche ruiterij niet naar

Frankrijk gezonden hebben, 93. Is

vestingbouwkundige en versterkt

Vianen, 94 noot 1. Als gouverneur

te Antwerpen, 95, 96. Bewaart die

stad voor een bloedbad, 96. Vlucht

maar zijne duitsche Staten, 97. De

Nederlanders hopen op hem, 102.

Zijn karakter en jeugd, ald. Gaat

verbindtenissen aan en werft volk

in Duitschland, 103. Verkoopt zijne

kostbaarheden, ald. Blijft aanspra

kelijk voor de opgenomen gelden,

ald. moot 2. Verleent machtbrieven,

104. Zijn plan voor den veldtocht,

die mislukt, 104. Trekt een nieuw

leger samen, 119. Wanorde in dat

leger, ald. Is er mee tusschen Maas

en Rijn, 120. Munt het op Luik,

ald. Zijn overtocht over de Maas,

122. Spreekwoord daarvan afkom

stig, ald. noot 1. Tracht Alva tot

strijd te lokken, 123. Behaalt

een voordeel bij Quesnoi, 123

noot 3. Moet zijn leger afdanken,

123. Is bij het gevecht bij Roche

l' Abeille en 't beleg van Poi

tiers, ald. Weer naar Duitschland,

124. Rust kapers uit, 125. Zijn

aanslag op Deventer mislukt, ald.

Geeft commissie tot vermeestering

van Loevestein, III. B. en W. 644.

Onderhandelt met Frankrijk, I. 126.

Trekt met een nieuw leger uit

Duitschland, 128. Vermeestert Roer

mond, Mechelen, enz., ald. Tracht

Mons te ontzetten, ald. Ontkomt

aan eene nachtelijke overrompeling,

129. Trekt terug en dankt zijn

leger af, ald. Begeeft zich naar

Holland, 130, 144. Zijn antwoord

aan Sonoy, 131. Tracht zijn broe

der Lodewijk een leger te doen

werven, 132. Spoort hem tot op

rukken aan, 1 33. Wil hem van

Gorkum te hulp komen, 135. Trekt

de nederlandsche gewesten, op

twee na, van Spanje af, 140.

Zijne krijgsplannen verijdeld, 141.

Brengt de Unie van Utrecht tot

stand, ald. Bestuurt Zuidholland,

146. Poogt Haarlem te doen ontzet

ten, 147. Wil Noordholland onder

water zetten, 164. De Middelburgers

tegen hem, 166. Raadt den om

trek van Oudewater te inundeeren,

167. Keurt de voorwaarden van

overgaaf van Zierikzee goed, 168.

Kan zich niet stellen aan 't hoofd

van 't leger, 184. Beveelt Bossu

als opperbevelhebber aan, ald. Poogt

de zuidelijke Nederlanden tegen

Parma te verdedigen, 193. Zijn

lof en laatste woorden, 142, 153,

158, 199. Zijn lof door Mondragon,
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194. Gewond door Jaureguy, 195.

Te Deum bij zijn dood in den Bosch,

34 1. Raadt de slooping der wer

ken van 't kasteel van Antwerpen

aan de stadszijde aan, III. 580.

Willem II, prins, van Oranje wordt

generaal der ruiterij, I. 370. Zijn

aanslag op Amsterdam, II. 5. Zijn

plan tot een verbond met Frank

rijk, 5. Sterft, 5, 6. Zijn karakter,

6 en noot 3 ald. Zijn gouverneur

Schomberg, 182 noot 1.

Willem III, prins van Oranje, ont

vangt te Arnhem de fransche hulp

troepen, II. 21. Groeit op tot groote

daden, 35, 38. Beraadslagingen

over zijne benoeming tot kapitein

en admiraal-generaal der Unie, 37,

38. Neemt zitting in den Raad van

State, 38. Inspectie der vestingen

hem opgedragen, ald. Wordt ka

pitein-generaal, 39. Zal de IJssel

verdedigen, 45. Bezet een gevaar

lijken post, ald. Houdt krijgsraad,

ald. Doet een schipbrug leggen

over den Rijn bij Arnhem, 46.

Neemt maatregelen om 't over

trekken van die rivier aan de Fran

schen te beletten, 47. Trekt met

zijn leger naar Utrecht en naar

Bodegraven, 55. Zendt versterking

naar 's Hertogenbosch, 75. Doet

Muiden bezetten, 82. Laat ruiters

als voetknechten dienst doen, 83.

Erkent geen marschbevelen van

provinciale Staten, 83. Wekt de

Algemeene Staten tot weerstand

tegen de Franschen op, 85. Wordt

stadhouder van Holland en opper

bevelhebber van de krijgsmacht der

Unie, S5. Betreurt niet onder

Condé gediend te hebben, 86. Zijn

geestkracht en ijver, ald., 90,

120. Behaalt zelden eene overwin

ning, 87. Doet een aanval op Woer

den, 87, 88, 90 en ve. Zijn plan

om Luxembourg te Utrecht aan

te vallen en een aanslag te doen

tegen Naarden, 90. Zijn aanval op

Woerden mislukt, 96. Zijn plan om

aan het fransche leger te Utrecht

de gemeenschap met Frankrijk te

beletten, 97. Houdt krijgsraad te

Gouda, ald. Zijn aanslag op Char

leroi, 98. Komt in het leger bij

Rozendaal, ald. Rukt naar Maas

tricht, ald. Neemt het kasteel van

Valkenburg, ald. Kan zich niet

met zijne duitsche bondgenooten

vereenigen, 99. Breekt het beleg

van Charleroi op, ald. Verovert

Binch, ald. Komt in Holland te

rug, ald. Indruk door zijn tocht

teweeggebracht, 100. Zijne bevelen

aan Königsmarck, 107. Veroordeelt

kolonel Pain-et-Vin ter dood, 108

noot 3. Beoordeeling van die daad,

ald. Is voor het doorzetten van

den oorlog, 115. Zijne verhouding

tegenover Johan Maurits, 116. Be

noemt hem tot bevelhebber in de

noordelijke gewesten, ald. Spoort

hem aan zich niet te storen aan

den tegenstand der friesche Staten

tot inundatie, 119 noot 1. Dekt

het hollandsche zeestrand en Zee

land tegen eene landing, 120.

Schrijft aan de Ruyter, 121. Wil

Maastricht ontzetten, 124. Trekt

naar Geertruidenberg ter bescher

ming van de noordbrabantsche ves

tingen tegen Condé, 125. Belegert

Naarden, ald. Vraagt hulp van Jo

han Maurits, 126. Trekt met een

leger naar Bonn en neemt die stad,

130. Maakt zich meester van 't

keurvorstendom Keulen, ald. Te

genstander van Lodewijk XIV, 132.

Voor en bij Senef, 136 en ve. Zijn

persoonlijke moed bij Senef, 147,

151, 152. Wil den strijd hervat

ten, 148. Trekt naar Mons, 149.

Wordt geprezen door de Souches en

Condé, 152. Door de Staten geluk

gewenscht, ald. Laat zich niet door

Lodewijk XIV overhalen om de be

scherming der spaansche Neder

landen op te geven, 153, 164,
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Trekt naar Quiévrain, 153. Bele

gert vruchteloos Oudenaarden, 154.

Rijdt naar Grave, 155. Neemt het

bevel over 't beleg van die stad

over, 159. Zijn werkzaamheid en

voortvarendheid, 155, 161, noot 1

ald., 162, 169. Neemt Grave, 161.

Verovert Binch, 165. Kan Bou

chain niet ontzetten, ald. Moet het

beleg van Maastricht opbreken en

wordt gewond, ald. Kan Valen

ciennes en Kamerijk niet redden,

166. Rukt op tot ontzet van St.

Omer, ald. Strijdt bij Mont-Cassel,

ald. Zijn stoutmoedigheid, 168;

roemrijke terugtocht, 169. Slaat

het beleg voor Charleroi, 169. Door

grondt de fransche diplomaten, 171.

Strijdt bij St. Denis, 171. In groot

gevaar aldaar, 172. Ontvangt de

tijding van den Nijmeegschen vrede,

173. Dringt aan op weerstand te

gen Lodewijk XIV, 178. Zijn hu

welijk met de dochter van den

hertog van York, 178. Zijne ver

heffing op den engelschen troon,

179 en ve. Verovering van Ierland,

180. Gewond aan de Boyne, 181.

Wint den slag aldaar, 181–183.

Zijn omgang met soldaten en of

ficieren, 183. Is in gevaar bij Goe

ree, ald. Medaille op zijn behoud,

184 noot 1. Doet een voorstel voor

den aanval op Bonn, 189 en noot

2 ald. Zijn smart over den slag

bij Fleurus, 196. Poogt te vergeefs

Mons te ontzetten, 197; en Na

men, ald., 210, 21 5. Strijdt tegen

Luxembourg bij Steenkerke, 198

en ve. Zijn krijgslist, 198 noot 3.

Zendt een deel van zijn leger naar

Vlaanderen om de fransche liniën

te slechten, 202. Strijdt tegen

Luxembourg bij Neerwinden, 203

en ve. Zijn dapperheid aldaar, 205.

Gewond, 206. Luxembourg verge

lijkt hem bij Turenne, ald. Zijn lof

door Macaulay, ald. Zijn schrijven

aan Heinsius, 207. Keert naar Hol

land, ald. Doet de landvoogdij over

de spaansche Nederlanden opdra

gen aan den keurvorst van Beieren,

209. Zendt Coehoorn om Namen te

versterken, 210. Ontwikkelt groote

kracht tegen de Franschen, 215,

216. Verliest zijne vrouw, 216.

Belegert Namen, ald. en ve. Bij

bestormingen, 218, 219, 221. Zijn

moed en beleid, 224 en noot 2

ald, 226 en noot 2 ald. Doet

Villeroi beletten Namen te helpen,

225. Zijn brief aan den prins de

Waudemont over zijn aftocht, ald.

Beschermt het beleg van Namen

tegen Villeroi, 226, 227. Indruk

door de inneming van die plaats te

weeggebracht, 227. Samenzweringen

tegen zijn leven, ald. Zendt troe

pen naar Engeland, ald. Door Lo

dewijk XIV erkend als koning van

Engeland, 228. Zijn lof, ald., 229,

234. Zijn politiek ten opzichte

van de erfopvolging in Spanje, 229,

230. Zijn dood, 234. Zijn brief

wisseling met G. F. von Waldeck,

III. B. en W. 648.

Willem IV, prins van Oranje, wordt

stadhouder, kapitein- en admiraal

generaal der Unie, II. 436. In Zee

land bij de troepen, ald. Stelt Cron

strom in de plaats van Waldeck,

443. Dringt tot ontzet van Bergen

op-Zoom, 448. Wordt in de voor

vaderlijke ambten en waardigheden

hersteld, 453, 468. Zie ook 467.

Zijn brief aan baron Rengers, III.

B. en W. 654.

Willem V, prins van Oranje, voor

komt de uitvoering van het operatie

plan van Dumouriez, III. 8. Zijn

merkwaardig schrijven aan den be

velhebber van Breda, 10, 11. Neemt

deel aan het congres te Antwerpen,

29. Doet pogingen om Sluis en

Walcheren te behouden, 76; en

Nijmegen, 87, 88. Dringt aan bij

de Bondgenooten om Holland te

beschermen, 94. Vlucht naar En
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geland, 95. Vaardigt een manifest

uit aan 't Bataafsche volk, 1 12.

Willem, prins van Oranje, zie:

Jan Willem Fris o.

Willem (bataljons van prins), in

1746 bij Rocoux, II. 432.

Willem I, koning der Nederlanden

(Willem Frederik, prins van

Oranje, oudste zoon van prins Willem

V, erfprins), is buitenslands in 1793,

III. 10. Aanvaardt het opperbevel

over de hollandsche troepen, 25.

Neemt deel aan het congres te

Antwerpen, 29. Ageert tegen de

Franschen in Noordbrabant, 31,

32. Zijn aandeel in den posten

oorlog in Vlaanderen, 33 en ve.

Zijn duidelijke rapporten, 36 noot

1. Is in gevaar, 44. Eischt Mau

beuge op, 53, 54. Slaat de Fran

schen bij en verovert Landrecies,

57 en ve. Strijdt aan de Sambre,

61. Neemt Gosselies, 61. Ontzet

Charleroi, 61, 63-65. Rukt aan

het hoofd van een regiment tegen

den vijand op, 64. Neemt deel aan

den tweeden slag bij Fleurus, 66

en ve., 69. Raakt bij Mont St. Jean

slaags met de Franschen, 71. Keert

in Noordnederland terug, ald. Ver

deelt zijn troepen in de vestingen,

76, 86. Zijn gedrag bij den hache

lijken toestand van de Republiek,

86, 94. Vlucht naar Engeland, 95.

Werkt mee tot het rassemblement

te Osnabruck, 98. Richt proclama

tiën tot de Bataven, 1 12 noot 1,

126. Beproeft een inval aan de

oostelijke grenzen der Republiek,

126 en ve. Begeeft zich naar 't en

gelsche leger in Noordholland, 128.

Komt in Alkmaar, 149. Is veld

maarschalk bij 't oostenrijksche le

ger, 194. Keert als souverein-vorst

naar Nederland, 326. Wordt te

Amsterdam als koning gehuldigd,

330. Neemt maatregelen tot be

scherming van het land, 331. Geeft

een grondwet, 407. Wordt koning

der Nederlanden, 408. Zijn houding

tegenover België, 414, 416, 417,

426, 432, 434, 437, 438, 443,

446, 449, 450, 454, 487, 515,

577, 588. Geeft bevel om naar

Brussel op te rukken, 456, 457,

515. Roept het nederlandsche volk

te wapen, 516. De Conferentie te

Londen legt hem een wapenstilstand

op, 519, 589. Handelt met de ge

volmachtigden der groote mogend

heden over de scheiding van Bel

gië en Nederland, 520, 589. Wei

gert de aanneming der achttien ar

tikelen, 521, 589. Besluit België

aan te vallen, 521, 523. Houdt een

wapenschouwing in Noordbrabant,

522, 523. Wil dat het leger uit

België zal terugtrekken bij 't op

dagen van een fransch leger, 546,

564, 577. Stelt het Metalen kruis

in, 555 moot 2, 578. Sluit een

schikking met den koning der Fran

schen, 576. Onderhandelt over de

vierentwintig artikelen, 589. Wil

de citadel van Antwerpen niet ont

ruimen, 590. Gelast haar te ver

dedigen, 592. Weigert met maar

schalk Gérard in onderhandeling te

treden over de overgaaf der citadel

van Antwerpen, 615. Zijn karakter

en moed, 10, 59 noot 2, 64 en noot

2 ald., 69 noot 2, 70 noot 1.

Willem II, koning der Nederlanden

(Willem George Frederik

Lo de wijk, prins van Oranje),

oudste zoon van koning Willem I.

Opdracht aan hem van dit werk.

Naar wien Lodewijk genoemd, I. 140

noot 1. Strijdt onder Wellington in

Spanje, III. 263 noot 2, 266. Aan 't

hoofd van een leger in België, 331.

Komt daar onder Wellington, 332. Is

te Brussel, 336,337. Strijdt bij Qua

tre-Bras, 337, 342, 344, 346 en ve. 1)

1) Over Quatre - Bras is in 1875 nog verschenen eene beschouwing door kapitein

J. P. Jonxis onder den titel: ,,Quatre-Bras”.
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Zijn beleid aldaar, 361, 364. Is

in gevaar, 353 en 352 noot 2.

Beoordeeld door Napoleon, 364 noot

1. Trekt naar Mont St. Jean, 365.

Bevelvoerder van het centrum bij

Waterloo, 371, 377, 378 en ve.,

624. Hoe gekleed, 379 noot 2.

Onderscheidt zich, 383, 384 en

noot 1 ald, 523. Wordt gekwetst,

391, 637. Heeft geen invloed op

het krijgsbestuur na 1815, 412.

Komt in Brussel in 1830, 425 en

noot 2 ald., 429, 437, 44 1. Be

looft den wensch naar scheiding

van bestuur bij den koning te

steunen, 428, 434, 437. Te Wil

voorde, 437, 442. Is tegen het op

rukken naar Brussel, 456 noot 1.

Is te Antwerpen en wordt verdacht

den opstandelingen de hand te rei

ken, 505. Verklaart zich aan 't

hoofd van de belgische troepen te

stellen, ald. Stelt zich aan 't hoofd

der beweging, 506, 507. Vertrekt

naar Holland, 509. Wordt opper

bevelhebber van 't nederlandsche

leger, 522-524. Bij Raevels, 530.

Rukt van Turnhout naar Diest,

536, noot 2 ald. Waarom hij niet

sneller voortrukt, 537, 539, 565,

577. Bezet Diest, 543, 547. Zijne

instructiën omtrent een fransch le

ger, 546, 564. Besluit Daine te

Hasselt aan te vallen, 552. Tast

Curinghen aan, 553. De sleutels

van Hasselt hem aangeboden, 554.

Te Wimmertingen, 555. Waarom

hij 't leger van Daine niet ver

volgt, 555, 556, 559, B. en W.

663. Te Hasselt, 558. Besluit het

belgische leger te Leuven in te

sluiten, 561. Stelt zich aan het

hoofd der divisie Meijer, 563. Ver

gewist zich of het fransche leger

Leuven nog niet nadert, 463, 564.

Geeft bevel tot den aanval, 564.

Bij Bautersem, 565, 520 noot 1.

Ontvangt bericht van 't aanrukken

van 't fransche leger, 566, 568.

Schorst de vijandelijkheden, 569.

Vraagt rekenschap over 't hervat

ten van 't vuur, 570 noot 1. Be

paalt de voorwaarden tot ontrui

ming der stad, 571. Beveelt de

vijandelijkheden te staken, 571,

575, noot 3 ald. Bezet Leuven en

kondigt den terugtocht van het

nederlandsche leger aan, 576. Voor

komt een bestorming van Leuven,

577. Geestdrift voor hem in Ne

derland, 578 noot 1. Wordt veld

maarschalk, 578. Houdt zijn hoofd

kwartier te Tilburg, 591.

Willem Frederik (prins), stad

houder van Friesland, neemt de

Deilerschans, II. 14. Sterft, 17.

Zijn weduwe Albertine, 61.

Willem Frederik Karel, tweede

zoon van koning Willem I, zie:

Frederik der Nederlanden (prins).

Willem George Frederik, prins

van Oranje, tweede zoon van prins

Willem V, zie: Frederik van

Oranje.

Willem Lodewijk van Nassau,

stadhouder van Friesland, gekwetst,

I. 142 noot 3, 189. Zijn dapper

heid bij Noordhorn, 192. Raadge

ver van Maurits, 196, noot 1 en

2, 197, 318. Zijn verdiensten, 198,

216. Tacticus, 198 noot 1. Port

tot aanvallend oorlogvoeren, 208.

Helpt Nijmegen winnen, 214 ; en

Steenwijk, 216-220. Gekwetst,

220, 223. Helpt Koevorden winnen,

222. Werpt de Bourtanger-schans

op, 230. Strijdt in Friesland tegen

Verdugo, 231. Helpt Groningen

winnen, 231; Rijnberk, 241 ; Bree

voort, 242; Lingen, ald. Zijne be

zwaren tegen een tocht naar Duin

kerken, 247. Beschermt Friesland,

ald. Raadt het beleg van den Bosch

op te breken, 306. Is tegen een

tocht door Brabant tot ontzet van

Ostende, ald. Woont dien tocht

bij, 307. Evenzoo een tocht naar

Vlaanderen in 1604, 312, 313 noot
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3. Is bij het beleg van Sluis, 314.

Is voor het verlaten van Ostende,

ald. en noot 4. Frederik Hendrik

komt onder zijn leiding, 324.

Willem Maurits, zoon van Hen

drik van Nassau, gekwetst bij

Senef, II. 140, 141, 471, 477.

Willem van Nassau, heer van

der Leck, luitenant-admiraal van

de Unie, zoon van Maurits, sneu

velt bij Grol, I. 337. Is in Oost

Indië geweest, ald. noot 2.

Willem van Nassau - Sieg en

(graaf), kleinzoon van Jan van

Nassau den Oude, bij 't beleg van

's Hertogenbosch, I. 345; van

Maastricht, 371 noot 2, 377. Be

rent Orsoy, 376 noot 2. Trekt in

Vlaanderen en vlucht, 377. Zijne

verdere lotgevallen, 345 noot 3,377.

Willem van Nassau, heer van

Zuylestein tot Leersum, zijn ka

valerie-regiment bij Neerwinden,

II. 205.

Willem Maurits van Nassau -

Ouwerkerk (graaf), II. 394.

Krijgt het opperbevel over een le

ger ter beschikking van Maria The

resia, 402. Heeft het bevel in

de oostenrijksche Nederlanden, 406.

Kan niets tegen de Franschen uit

richten, 408, 409. Vertrekt met

een leger naar Engeland, 422.

Willemsdorf (Willem Frederik van),

majoor, sneuvelt bij Senef, II. 473.

Willemstad, te vergeefs door de

Franschen belegerd, III. 18 en ve.

Gevolgen daarvan, 21. Gaat aan

de Franschen over, 95.

Willemsz. (Willem), kapitein, sneu

velt voor Steenwijk, I. 219 noot 1.

William van Gloucester(prins),

neemt deel aan den slag bij Ber

gen, III. 139.

Will ughby, generaal, bevelhebber

te Bergen-op-Zoom, zijn twist met

ridder Morgan, I. 205.

Wilson (Robert), engelsch generaal,

strijdt in Spanje, III. 243 en ve.

III. N. H. T. L.

Wim m er (C. H.), luitenant, onder

scheidt zich bij de bestorming van

het fort Dömitz, III. 187 noot 1.

Wim m er (Philip Willem), luitenant

kolonel, neemt deel aan den tien

daagschen veldtocht, III. 532. Sneu

velt bij Houthalen, 541.

Winkel, luitenant, krijgsgevangen

bij Bergen, III. 620.

Winschoten, de schans door de

Munsterschen bezet, II. 19. Dapper

tegen hen verdedigd, 26. De Keulsch

Munsterschen uit hun verschansin

gen verjaagd, 81.

Winsh eym, luitenant, zijn dapper

heid, III. 41.

Winter (de), admiraal, wordt uit

gewisseld als krijgsgevangene, III.

157 noot 1.

Winter (de), sergeant, onderscheidt

zich bij Talavera, III. 248 noot 1.

Winter (strenge)van 1708 op 1709,

II. 332, 333.

Wintershoven (F. J. van), luite

nant, onderscheidt zich bij Tala

vera, III. 248 noot 1. Strijdt bij

Pan-Corbo, 265 noot 2.

W in zinger (L.), luitenant bij Qua

tre-Bras, III. 349. Bij Waterloo,

376 noot 1.

Wirth s, kapitein, gekwetst in 1815,

III. 637.

Wirtz (Paulus), wordt veldmaar

schalk, II. 37. Staat aan den IJssel,

45. Verdedigt den overtocht over

den Rijn tegen de Franschen, 48, 49.

Vestigt zijn hoofdkwartier te Gor

kum,55.Weert een aanslag der Fran

schen af, 88. Neemt Poederooien,

88. Trekt naar Zeeland, 120. Levens

bijzonderheden, III. B. en W. 647.

Wit (de), kapitein, gekwetst voor

Naarden, II. 126.

Wit (de), luitenant-kolonel, sneuvelt

bij Malplaquet, II. 484.

Wit (Jan de), zijn regiment voor

Geertruidenberg, I. 226.

With, luitenant, gekwetst in 1815,

III. 637,
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Wit hers, luitenant-generaal, neemt

deel aan den slag bij Malplaquet,

II. 343, 346, 359 – 361. Helpt

Douai winnen, 365.

Wits en, kapitein, verdedigt het slot

Kronenburg, II. 88.

Wits en (Cornelis Cornelisz.), kapi

tein, strijdt bij Senef, II. 151.

Witt (Cornelis de), gedeputeerde te

velde, II. 18, noot 1, 21, 25 noot 4.

Witt (Jan de), raadpensionaris, zijn

bestuur, II. 6. Zijn gevoelen over

een legerhoofd, 17, 21, 27. Zijn

buitenlandsche staatkunde, 32, 34,

35. Sluit het Drievoudig Verbond,

34. Zijn gevoelen over het krijgs

wezen, 37. Wil Amsterdam ver

sterken, 86; Holland bovenal ver

dedigen, 127, 128, noot 1 ald.

Witte (Ger. Hendr.), majoor, in

Noordholland gekwetst, III. 132

noot 2.

Witte van Haamstede, zoon van

Floris V, I. 49. Brengt geheel Zee

land onder het gezag van graaf

Jan II terug, 50. Wordt Ridder

geslagen, 55 noot 1. Verlost Hol

land van de Vlamingen, 55– 57,

60. Gedenknaald voor hem opge

richt, 56 noot 1.

Wittgenstein (prins), russisch be

velhebber, strijdt tegen Napoleon

in Rusland, III. 279, 298, 299,

301, 303, 308, 310. Bij Lutzen, 314.

Wittgenstein (Bernhard graaf

von), in nederlandschen dienst in

1670, II. 479.

Wittgenstein (Lodewijk von),

vriend van prins Willem I, II. 478.

Wittgenstein, zie: Say n.

Woensel (J. P. van), luitenant,

dient in Spanje, III. 226.

Woerden (slot te), I. 31. (Heeren

van), 33. (Stad), te vergeefs door

de Spanjaarden belegerd, I. 167.

Door de Franschen bezet, II. 59,

87. Mislukte aanslag van den prins

van Oranje, 88.

Woeringen (slag bij), 1288, I. 40, 47.

Woestenberg, kapitein-ingenieur,

versterkt Noordholland, III. 123

noot 2.

Woldringh (G.), kapitein, helpt

Sluis verdedigen, III. 76 noot 1.

Woldringh (Jac.), kapitein, ge

kwetst, III. 122 noot 6.

Wolf, kapitein, bevelhebber van

Breevoort, helpt Wezel bemachti

gen, I. 361, 363. -

Wolf (Willem), luitenant, gekwetst

in 1815, III. 638.

Wolff (G. C. J. de), luitenant, strijdt

in Duitschland, III. 170 noot 1.

Wolff (Johan Martin), majoor, ge

kwetst, III. 122 noot 6.

Wolff van Westerode (H. G. de),

luitenant bij de herneming van het

fort Bath, III. 207. Wordt kapi

tein, 208.

Wolfsen, luitenant-kolonel, bij Se

nef gekwetst, II. 471.

Wolfskuilen, I. 227.

Wolk (Ant. van der), luitenant, ge

kwetst, III. 134 noot 1.

Wolzakken, II. 320.

Wolzak - zet t e r s (compagnie), II.

35 5 noot 1.

Wood, engelsch generaal, helpt den

slag bij Ramelies winnen, II. 289.

Is bij Malplaquet, 352.

Wood, engelsch kolonel, III. 633.

W orbert (L. J.), luitenant, onder

scheidt zich bij Pasewalk, III. 178.

Wormer (gevecht bij), 1573, I. 177.

Worsten, bij belegeringen gebruikt,

I. 290 noot 2.

Woud en berg, zie: Nassau.

W o u d ric h e m, aan de Franschen

overgeven, III. 95.

Wouw (kasteel van), door de Mun

sterschen genomen en verloren,

II. 24.

Wratislaw (graaf van), zijn twist

met van Rechteren, II. 298.

Wt en bogaert (Johannes), houdt

een dankstond voor Maurits te

Ostende, I. 283.

IW urm b (F. van), eerste luitenant,
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onderscheidt zich in Duitschland,

III. 166 noot 3.

Wurmbrand, oostenrijksch gene

raal, verdedigt Ath tegen de Fran

schen, II. 421.

Wurtemberg (Frederik Karel, her

tog van), bij Steenkerke, II. 198.

Gevangen bij Eidesheim, 198 noot

2. Verdedigt Vlaanderen, 226. Bij

het overtrekken van de Dijle in

1705, 276, 277. Bevelhebber over

de deensche troepen bij Ramelies,

283 en ve. Is voor het aantasten van

Villars in zijne liniën in 1711, 374.

Würtz, zie: Wirtz.

Wurtzburg, door Dumonceau in

genomen, III. 162.

Wybe (Johan), majoor, gekwetst in

den slag bij Senef, II. 474. Briga

dier in het gevecht bij Ekeren, 257.

Wyck (van der), majoor, bij de ont

ruiming van den Helder, III. 121

noot 1.

Wyck (Jacob Marius van der), ma

joor-ingenieur, versterkt de citadel

van Antwerpen, III. 584. Neemt

deel aan de verdediging, 592. Han

delt over de ontruiming, 614. Ko

lonel, zie 639, 640.

Wyck (Th. Jacob Marius van der),

majoor-ingenieur te Charleroi, III.

491 noot 1.

Wylers, overste-wachtmeester, slaat

munstersche troepen, II. 81.

Wynands, kapitein, helpt Le Ques

noy nemen, III. 401. Zie 630.

Wynoldy (A.), luitenant, sneuvelt

bij Quatre-Bras, III. 352, 637.

Yerseke (Boudewijn van), verdedigt

Zierikzee, I. 60.

York (Frederik, hertog van), komt

met een engelsch leger de Repu

bliek te hulp, III. 25. Neemt deel

aan 't Congres te Antwerpen, 29.

Is te Dordt, 31. Bij den posten

oorlog in Vlaanderen, 35 en ve.

Belegert Duinkerken, 42, 43. Breekt

het beleg op, 47, 48. Geslagen te

Hondschoten, 47, 48. Staat aan

de fransche grenzen in 1794, 58.

In Vlaanderen, 66, 67, 70. Trekt

naar Noordbrabant, 71, 73. Staat

te Oosterhout, 76. Wijkt terug voor

Pichegru, 78, 81. Naar Arnhem,

87. Komt te Nijmegen, 88. Draagt

het bevel over aan generaal Wal

moden, 94. Aanvoerder van het

Anglo-Russische leger, in Noord

Holland geland, 108, 135. Trekt

te Bergen af, 140. Zijn intocht in

Alkmaar, 149. Zijn nederlaag bij

Castricum, 150. Trekt terug, 155.

Sluit een overeenkomst met Brune,

157.

York v on Wartenburg (Hans

D. L., graaf), pruisisch veldmaar

schalk, bij Lutzen, III. 315.

Yperen, zie : IJperen.

Yvoy (baron d'), kwartiermeester

generaal, neemt deel aan het ge

vecht bij Ekeren, II. 252, 253 noot

1. Zijn lof, 258. Zijn journaal, 335

noot 1, 337 noot 3, 369 noot 1,

370 noot 1, 480. Helpt Denain

versterken, 382. Verdedigt, en ver

liest Quesnoi, 390.

Zand korven, bij belegeringen, I.

336 noot 3.

Zandvliet, door de Bondgenooten

ingenomen, II. 280. Door de Fran

schen, 440, III. B. en W. 655.

Zand zakken, bij belegeringen, I.

233.

Za n t en, bij Kleef, schermutseling

aldaar in 1608, I. 319 noot 1.

Zas, schutter-kapitein, II. 57 noot 1.

Zay a s (Josef de), spaansch generaal,

eischt het fort Merida op, III. 239

noot 2.

Zeeland, ontstaan, I. 44. Twist om

't bezit, 45. Gedeeltelijk aan Hol

land afgestaan, 46. Inval der Vla

mingen, 50. Bevrijd, 62, 63. Be

langstelling voor landmacht ver

flauwt er, 89, 90. Voor den prins

gewonnen, 166,168. Welvaart, 193.

Aanslag der Spanjaarden in 1627,

337. Versterkt, 337. Verdedigd te
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gen de Franschen in 1747, II. 437;

in 1793, III. 25 noot 1 ; tegen de

Engelschen in 1809, 194 en ve.

Ingelijfd bij 't fransche keizerrijk,

205, 210, 211. Zie: Zeelieden en

Zeeuwen.

Zeelieden, hollandsche en zeeuw

sche, I. 89, 90.

Zeeuw en, ontzetten Leiden, I. 166.

Ze gels, der ridders, I. 37.

Ziegler (Arend Jansen), luitenant,

dient in Rusland, III. 294 noot 3.

Ziegler (Pieter Arend), luitenant,

dient in Rusland, III. 294 noot 3.

Zierikzee (Gillis van), bij de ver

overing van Damiate, I. 43.

Zierikzee (stad), alleen buiten de

macht der Vlamingen gebleven, I.

51. De poorters nemen 't slot Blo

denburg, 52. Belegerd door Guy

van Vlaanderen, 61. Bevrijd en

beloond, 62. Door Mondragon in

genomen, 167, 397. Weder verla

ten, 168. Verdedigd door van Dorp,

178. Schutterij onder Keersenma

ker bestrijdt de Spanjaarden, 178.

Aan de Engelschen overgegeven,

III. 197.

Ziet hen (Hans Ernst Karl, graaf

von), pruisisch generaal, staat bij

Fleurus in 1815, III. 343. Rukt

maar Waterloo, 389, 395.

Zijp (strijd in de), 1799, III. 130 en ve.

Ziln hardt (Aug. Rud. von), kolo

nel in den posten-oorlog in Vlaan

deren, III. 37.

Zin c kgraeff (J. M. von), chirur

gijn-majoor bij de huzaren, in Rus

land, III. 286. Ridder van 't legioen

van eer, ald. Zijn staat van dienst,

noot. 1. Keert in 1814 uit Frank

rijk terug, 321 noot 1.

Zoete (Antonie de), strijdt bij Hei

ligerlee, I. 193 noot 1.

Zo e te (Filips de), een der verbon

den Edelen, zijn dood bij Antwer

pen, I. 193.

Zoete (Joost de), veldmaarschalk, I.

193 noot 1.

Zoete van Hault.ain (Filips de),

overwint de Spanjaarden bij Sluis,

I. 333. Wordt gouverneur van die

plaats, 356. Krijgt bevel om Vrees

wijk, Wijk-bij-Duurstede en Wage

ningen te bezetten, ald.

Zoetelaar sters, III. 289 noot 1.

Zo eters (Adriaan), voltigeur, onder

scheidt zich in Spanje, III. 264

noot 3.

Zom er h eer en, Edelen die 's win

ters niet in 't veld gaan, I. 182.

Zo n dag (vieren van den), I. 32.

Zorreth (Johan Michiel), luitenant

kolonel, helpt Sluis verdedigen, III.

76 noot 1.

Zou t e (Gideon), generaal-majoor,

zijn standvastigheid te Axel in 1747,

II. 436. -

Zoutelande (gevecht bij), 1572,

I. 176.

Zoutelande (het regiment van) bij

Malplaquet, II. 481.

Zoutelande (Johannes van), sneu

velt bij de verdediging van Bergen

op-Zoom, II. 451.

Zuiderzee (slag op de) in 1573,

I. 157 noot 1, 164, 179. De En

schen meester van de Z. in 1799,

III. 123, 128, 147.

Zuid holland, zie: Holland.

Zuid hollandsche Waard, I.

54 noot 2, 58.

Zuilekom (van), luitenant, in 1815

gekwetst, III. 638.

Zuilen (Heeren van), I. 33. Zie:

Zuylen.

Zulekom (Otto van), kapitein, dient

in Rusland, III. 302, noot 3.

Zu lek om (Willem van), kapitein,

dient in Rusland, III. 302, noot 3.

Zutfen (stad), door de Spanjaarden

ingenomen en geplunderd, I. 130,

144. Door Maurits hernomen, 209.

Door de Franschen bemachtigd,

II. 58. -

Zutphen (van), luitenant, teekent

de kapitulatie van Dinant, III.

494 noot 2.
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Zuylen van Nyevelt (jhr. Adam

van), kapitein, I. 188.

Zuylen van Nyevelt (A. J. van),

luitenant, dient in Rusland, III.

294 noot 3. Wordt overvallen, 295.

Zuylen van Nyevelt (Hugo ba

ron van), zijn aandeel in de Confe

rentie te Londen, III. 520 en ve.

Zuylen van Nyevelt (P. H. van),

ritmeester, dient in Spanje, III.

217, 265 noot 2. Gekwetst, 232.

In Madrid, 249 noot 1. Strijdt als

kolonel bij Quatre-Bras, 359. Bij

Waterloo, 376. Gekwetst, 378, 637.

Zuylen van Nyevelt (P. J. van),

generaal-majoor, bevelhebber van

den linkervleugel der bataafsche

krijgsmacht in Noordholland, III.

113. Strijdt aldaar, 118, 131.

Neemt deel aan den slag bij Ber

gen, 143, 618.

Zuylen van Nyevelt (R. H. van),

eerste luitenant-ingenieur, strijdt

in Duitschland, III. 170 noot 1.

Zuylen van Nyevelt (jonkh. Wil

lem van), vaandrager, zijn dood,

I. 188.

Zuylestein (heeren van), zie: Fre

derik en Willem van Nassau, op

de F. en W.

Zw aan (Georg), luitenant-adjudant,

vermist bij Bergen, III. 622.

Zwaarden, I. 32 moot 2, 74.

Zwammerdam, door de Franschen

geplunderd, II. 105.

Zwarte hoop, krijgsvolk van den

hertog van Saksen, I. 81.

Zwartsluis, mislukte aanslag door

graaf Maurits en van Aylva, II. 118.

Zwitsers, strijden in dienst der

Republiek, I. 252, II. 348, 349,

413, 426 noot 1, III. 16 noot 1,

31, 32, 44, 58, 63, 64. In 1829

afgedankt, 414.

Zw ol, door de Munsterschen inge

nomen, II. 61.

V ER BET ER IN G EN

Het artikel Bad en op blz. 673 kolom 1, behoort op blz. 672 kolom 2,

na het artikel B a ck er.

De naam Bagelaar moet dan op blz. 673 kolom 1, niet weder her

haald worden, maar het » Luitenant-kolonel in 1815, 627”, aansluiten ach

ter » veldtocht, 530”.

Voeg bij het artikel Beiling (Albrecht), blz. 676 kolom 1, deze aan

teekening: De discussie over Beiling is te vinden in de Bijdragen voor

vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, nieuwe reeks, deel VI blz. 1 en

145, deel VII blz. 14 en deel VIII blz. 169.

Bij het artikel Duitsch land, blz. 707 kolom 1, te voegen: Oorlog in

D. in 1605, I. 325; in 1620, 326; in 1703, II. 264; in 1704, 265 en ve.;

in 1800, III. 159 en ve.; in 1805, 167 en ve.; in 1806, 173 en ve.; in

1807, 176 en ve.; in 1809, 183 en ve.; in 1813, 313 en ve. Zie verder:

Jozef, Karel, L e op old, Maria-Theresia, Mon te cucu li, Otto,

Rudolf, Tilly, Wallenstein.

Op blz. 720 eerste kolom, staat: Gabriel Antonie, lees: Gabriel

(Antonie).
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In te vullen op blz. 774 kolom 2: Meliszoon, zie: We stzanen.

Zie bij het artikel Antwerpen (citadel van) op blz. 669, noot 1 op

blz. 821 ; -

bij het artikel Leg er op blz. 760, noot 1 op blz. 799;

bij het artikel Leiden op blz. 760, noot 1 op blz. 842;

bij het artikel Quatre - Bras (gevecht bij) op blz. 797, noot 1 op

blz. 847.

Op blz. 520 kan bij het in noot 1 aangehaald stukje als naam van den

schrijver ingevuld worden: A. Ising.
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