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V O O RW O OR D.

Toen ik in het vorige jaar begon met het doorlezen van eenige

verhalen en herinneringen uit de Augustusdagen van 1831, had

ik volstrekt het denkbeeld niet, dat het hier aangeboden werk

daarvan het gevolg zou wezen. Naarmate echter daarbij de over

tuiging in mij levendig werd, dat de gebeurtenissen van dien tijd

meestal uit een partijdig of verkeerd oogpunt zijn beschouwd,

kwam de lust bij mij op te voldoen aan den wensch, in zoo vele

vroegere geschriften betreffende den Tiendaagschen veldtocht uit

gesproken, om namelijk te trachten eene zoo mogelijk volledige en

strikt onpartijdige geschiedenis daarvan samen te stellen. Die lust

maakte bij het verder opsporen van bronnen plaats voor een zeker

gevoel van plicht, toen ik tot de ontdekking kwam, dat niet alleen

vele belangrijke bescheiden daaromtrent onbekend zijn, maar vele

daarvan reeds ten gevolge van onverschilligheid of gemis aan

kennis hunner waarde zijn vernietigd geworden. Ik ontveinsde

mij de bezwaren aan den arbeid verbonden niet, de vele hulp,

die ik echter van alle zijden mocht ondervinden en voor welke hier

een hartelijk woord van dank zijne plaats vindt, verlichtte mijne

taak zeer. Toch bleven er nog enkele duistere punten over, die

mogelijk echter juist door dit werk tot klaarheid zullen komen.

Ik houd mij althans ten zeerste aanbevolen voor wellicht bestaande,

nog onbekende documenten en manuscripten, waardoor vergeten

heldenfeiten, ongenoemde namen bij gelegenheid tot hun recht

kunnen komen.

De vrees, dat mijn arbeid eenige schade zou kunnen toebrengen

aan de zoo terecht gewenschte verbroedering tusschen Noord- en

Zuid Nederland bestaat bij mij niet, mijne woorden bewijzen



daarvoor te veel, hoezeer ik krijgsmansdeugden, ook in den vijand,

dien ons leger destijds had te bestrijden, bewonder.

Waar ik fouten of misslagen heb moeten noemen, daar bedenke

men, dat ze niet zijn neergeschreven om te grieven, doch om ze

in het vervolg te voorkomen. Onder militairen kan men, wars van

vleierij, elkander de waarheid zeggen, waar dat strekt tot heil van

het Vaderland.

De beoordeelaar van mijn werk houde vooral in het oog, dat

ik niet uitsluitend krijgsgeschiedenis schreef. Was dat het geval,

dan ware tal van bijzonderheden achterwege gebleven. Ik heb

willen schrijven in de eerste plaats vóór en over de oud strijders

van 1831 en wanneer ik door die uitgebreidheid ook maar één

naam had genoemd van een braaf soldaat, die zich sedert jaren

vergeten waande, dan nog zou in mijn oog het opsommen van zoo

vele bijzonderheden niet nutteloos zijn.

Met een gevoel van eerbied en dankbaarheid zij dit werk aan

U allen, overgebleven deelnemers aan den Tiendaagschen veldtocht,

verdedigers der eer van het Nederlandsche leger opgedragen door

w

den Schrijver.
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EERSTE GEDEELTE,

Algemeene beschouwingen over den toestand

der wederzijdsche strijdkrachten en het

terrein der operatiën.

*

DE WEDERZIJDSCHE STRIJDKRACHTEN.

Nauwelijks was de aanval der Nederlandsche troepen op Brussel

afgeslagen, of het oproer breidde zich met ontzettende snelheid

over geheel België uit. Van dat oogenblik af werd de desertie

der Zuid-Nederlandsche soldaten zoo algemeen, dat de zedelijke

waarde des legers, welke reeds veel had geleden door de krachte

looze aanvoering en de weifelende handelingen van vele chefs en

ten gevolge der verleiding en omkooping door de hoofden des

opstands, geheel werd verlamd. Met de overblijvende troepen,

in wier gedunde gelederen onderling wantrouwen heerschte, was

het onmogelijk stand te houden te midden eener verbitterde en

door de behaalde voordeelen tot geestdrift vervoerde bevolking.

Nagenoeg het geheele Belgische gedeelte van het zoo kort be

staande Koningrijk moest door onze troepen aan de zegevierende

scharen der opstandelingen worden prijs gegeven. Geen wonder,

dat bij zulk een uitslag, die hare stoutste verwachtingen over

trof en waarvan zij zelve de redenen niet konden doorzien, uit

haar midden de overmoedige kreet opging: ,,België vrij tot aan

den Moerdijk”! Als een donderslag klonk die leuze door Noord

Nederland, want van toen af betrof het niet meer het bezit der

door den wil der groote mogendheden aan ons verbonden, zoo

niet opgedrongen, Belgische provinciën, het gold den afstand van
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een gedeelte van het oude vaderland. De mannen der omwen

teling durfden de hand uitstrekken naar de landstreken, waar

het genie van Maurits, de volharding van Frederik Hendrik in

al hun luister hadden geschitterd, naar de plaats, waar een

Beeckman den aanval der benden van Lodewijk XIV had ge

trotseerd, zij durfden van de kinderen van een heldhaftig voorge

slacht een gedeelte gronds eischen, door dat voorgeslacht met

het zwaard in de vuist veroverd en door zijn bloed gedrenkt.

Vandaar de woorden van Koning Willem I in zijne oproeping

ten strijde, gericht aan de bewoners der Noordelijke gewesten:

,,Uwe krachten worden in deze oogenblikken tot bescherming

van uwen geboortegrond vereischt . . . . . . Te wapen, op de

dringende bede van uwen vorst. Te wapen voor de zaak van

orde en recht.” En die bede, die wapenkreet bleef niet onver

hoord, als een elektrische schok werkte zij door het geheele

vaderland, vorst en volk hadden één wil, ééne gedachte. Hon

derde, ja duizende vrijwilligers boden zich aan tot aanvulling

der door verleiding en afval gedunde gelederen of tot versterking

der schutterijen. Nederland's studeerende jongelingschap nam met

geestdrift het geweer op, eenige wakkere vaderlanders stelden

korpsen te samen en boden Koning en vaderland hunne diensten

38Il. Hooge ouderdom, jeugdige leeftijd, stand, aanzien noch rijk

dom waren hinderpalen om het grove soldatenkleed aan te leggen

en den zwaar bepakten ransel te torschen. Iedereen wilde ver

moeienissen, gevaren en ongemakken met vreugde trotseeren,

niemand den kreet ,,te wapen” onverhoord laten. Evenals in zijne

meest roemvolle tijden was Nederland weer ,,soldaat” geworden.

De gevolgen van die geestdrift konden niet uitblijven en

dezelfde schimmen van het vroeger zoo schoone leger, die in het

laatst van October 1830 in Noord-Brabant werden verzameld,

vormden in den aanvang van het volgende jaar weder eene goed

uitgeruste, geoefende en geëncadreerde afdeeling, sterk genoeg

om althans een inval op het eigen grondgebied krachtig te keer

te gaan. In hare gelederen hadden de vrijwillig te wapen ge

snelde Noord-Nederlanders zoowel de verachtelijke deserteurs

',



vervangen als de trouwe Belgische krijgslieden, aan wie het eer

vol ontslag door den Koning was verleend. Die afdeeling, over

welke de Luitenant-Generaal Baron vAN GEEN het bevel voerde,

was ingedeeld in eene Voorhoede (Generaal-Majoor Boreel) 3

bataljons infanterie, waarvan 1 jagers, 2 eskadrons van het

regiment hussaren No. 6 en 1/2 batterij rijdende artillerie No. 4;

een Hoofdcorps (Generaal-Majoor Hertog Bernhard van Saxe

Weimar) sterk 2 Brigades infanterie, 1e Brigade (Kolonel de

Favauge) 4 bataljons en 1 batterij rijdende artillerie N0. 3, 2

Brigade (Kolonel Sprenger) 3 bataljons en 1 detachement infan

terie en 1 batterij rijdende artillerie No. 1 en eene brigade

cavalerie (Kolonel Baron de Posson) 2 eskadrons van het regi

ment dragonders N°. 4, 4 eskadrons van het regiment lansiers

N". 10 en '/2 batterij rijdende artillerie N°. 4; eene Reserve

(Kolonel Klerck) sterk 2 compagniën vrijwillige jagers, gevormd

door de studenten der Leidsche en Utrechtsche hoogescholen en

3 bataljons infanterie, waarvan 2 grenadiers en 1 schutterij en

eene Reserve cavalerie (Generaal-Majoor Post) sterk 6 eskadrons

kurassiers van de afdeelingen No. 3 en 9.

In de eerste dagen na de oproeping der schutterijen maakte

het al of niet gebruiken van dat gedeelte des legers buiten de

grenzen een vraagpunt uit, dat zoowel in Nederland als in België

tot hevige verschillen van meening aanleiding gaf. Het boven

genoemde bataljon schutterij, het 1e der 2e afdeeling Noord-Hol

land had dien strijd beslist door zijn verzoek om bij het mobiele

leger te worden ingedeeld en daardoor een edel voorbeeld gege

ven, dat spoedig door verscheiden andere bataljons der schutte

rijen werd gevolgd. -

Die legerafdeeling, waarvan de zedelijke kracht zoo aanmer

kelijk was verhoogd op het bericht der tuchtiging van Antwerpen

door den Generaal Chassé, waarvan de getalsterkte door de

geestdrift des volks zoo zeer was vermeerderd, legde den 11en

Februari 1831 voor drie dagen den rouw aan voor den onverge

telijken van Speijk. Die vorstelijke eer aan de nagedachtenis van

den held bewezen, deed het leger begrijpen, dat het nevens de

was



in het vorige jaar ondergane beleedigingen en mishandelingen

ook hem te wreken had, zooals zijn dood allen had herinnerd

aan de getrouwe toewijding van den Nederlandschen krijgsman

aan het hem toevertrouwde vaandel, het onbevlekte zinnebeeld

des vaderlands.

Hoe snel en in welke groote hoeveelheden de versterkingen

naar het leger stroomden, men bleef den gulden regel huldigen,

dat nog niets is gedaan, zoo lang er iets te doen overblijft. En

er was arbeid te over: het gold hier niet alleen een leger te

mobiliseeren en samen te trekken, men moest het ook reorgani

seeren, om niet te zeggen geheel samenstellen. De eer van dien

arbeid tot een goed einde te hebben gebracht, komt in de eerste

plaats toe aan 's Konings tweeden zoon, den waardigen en hoog

vereerden Prins Frederik der Nederlanden. Zoodra in de laatste

Octoberdagen onze troepen op Noord-Brabantsch grondgebied

waren teruggetrokken had hij het opperbevel aan den generaal

van Geen overgegeven en was naar 's Gravenhage vertrokken om

de hoog noodige reorganisatie der strijdkrachten tot stand te bren

gen. Den 25en Maart 1831 was zijne taak volbracht en dank zijne

werkkracht en den ijver zijner medehelpers kon hij dien dag het

opperbevel weder aanvaarden over een leger sterk genoeg om het

in te deelen in 3 divisiën infanterie, elk van 2 brigades; 1

brigade zware- en 1 brigade lichte cavalerie en eene afdeeling

reserve-artillerie van 4 batterijen, behalve eene vierde afzonder

lijke divisie infanterie, bestemd om zoo noodig als reserve van

het veldleger op te treden. Terzelfder tijd lag de aanzienlijk uit

gebreide Nederlandsche vloot, wel bewapend en sterk bemand met

flinke aanvoerders, matrozen en marinesoldaten op de Schelde ge

reed tot den aanval, op de Maas en Waal tot ondersteuning der ves

tingen aan die rivieren. Alle sterkten in het zuidelijk deel des vader

lands, aan welke in de laatste jaren vóór 1830 weinig de hand was

gehouden, waren in geduchten staat van tegenweer gebracht, goed

bewapend, ruim geapproviandeerd en voorzien van sterke garnizoe

nen. De citadel van Antwerpen en de vesting Maastricht bedreig

den als twee geduchte voorwerken de door ons verlaten provinciën.

e"



De presente legersterkte op den 1en Juli 1831, daaronder be

grepen de garnizoenstroepen en depots, bedroeg:

z

Z - | # # - 2# | # # # # | # N-’

-r z

# # # # # # # # # | #
k- Zº - C # E- ſa

# GD # 2: Zº GD -g

GD 5 | 5 E E- -r

Sa zº G

Infanterie. 1356 | 2185 | 36045 | 39586 - 307

Artillerie. 347 606 6560 7513 | 3490

Cavalerie. 299 424 4599 5322 | 4765

Mineurs en Sappeurs. 51 56 614 721 6

Maréchaussée. 21 31 299 351 299

Trein van het leger. 14 31 | 348 393 | 396

Schutterijen. - 1152 | 1470 | 32707 | 35329

Vrijkorpsen. 40 1441 1481

TOTAAL GENERAAL. 3280 | 4803 | 82618 | 90696 | 9263

Terwijl de rustige tijd, welke beschikbaar was ten gevolge van

de door de Londensche conferentie bewerkte wapenschorsing, in

Noord-Nederland zoo nuttig werd besteed, werd hij in België

verbeuzeld. Trotsch op de in het najaar van 1830 behaalde voor

deelen, vol vertrouwen op de onoverwinnelijkheid der vrijwillige

benden werd aan de noodzakelijkheid om een sterk en goed ge

organiseerd leger te bezitten, door slechts weinigen gedacht. De

Fransche generaal Belliard deed ongeloofelijke moeite, doch was

- (1) Zonder de officierspaarden.



niet bij machte, de stijfhoofdigheid der Belgen op dat punt te

overwinnen. Na de gebeurtenissen van het vorige jaar verbeeld

den deze zich Spartanen te zijn (1). Een ander gedeelte van

het volk en zelfs van de regeering geloofde niet meer aan de

mogelijkheid van een oorlog en vermeende dat de krijgstoerustin

gen der Nederlanders geheel nutteloos zouden blijven tegenover

de stem der groote mogendheden. De pers, die vooral in de tijden

van omwenteling zulk een grooten invloed heeft, vond in alle

uitgaven voor krijgszaken aanleiding om die mannen aan te val

len, welke de impopulariteit trotseerden door het aanvragen der

benoodigde gelden en welke hun plicht als goede burgers ver

vulden door het aandringen op eene sterke en deugdelijke mili

taire organisatie (2). De regent meende al zeer veel te doen voor

de nationale verdediging, toen hij de vervaardiging van 30000

pieken uitschreef (3). De door den minister van oorlog Baron de

Failly aangevraagde gelden, benoodigd om het leger eene aan

merkelijke uitbreiding te geven, werden geweigerd door het Con

gres (de wetgevende vergadering in België) op de voordracht

eener commissie uit zijn midden gekozen. De rapporteur dier

commissie- Charles de Brouckère, dezelfde man, die in de Kamer

zitting van den 2en Maart, toen hij als minister van finantiën

eene leening van 12.000.000 gulden wilde tot stand brengen, met

warmte de organisatie van een sterk en ontzagwekkend leger had

aanbevolen (4), verklaarde in de zitting van 20 Juli, dertien dagen

voor het hervatten der vijandelijkheden, dat het zweet des volks

niet langer mocht worden verspild, dat een zoo sterk leger als

de minister wenschte, onnoodig was voor het herstel van den

vrede en dat, als de oorlog weder mocht uitbreken, eenige sol

daten op klompen en voorzien van stokken voldoende zouden zijn

(1) Mémoires du Comte Belliard, 1e Deel bl. 63.

(2) Les véritables causes de notre défaite en 1831 par un homme de la

révolution, bl. 3.

(3) Idem, bl. 6 (Deze brochnre is eveneens opgenomen in la Belgique

militaire – 5e Jaargang bl. 401 en volgende.)

(4) Réponse du Baron de Failly, bl. 84.



om de Hollanders te overwinnen (1). Een land, waar in het mid

den der volksvertegenwoordiging dergelijke redeneeringen zonder

protest worden aangehoord is, zonder toevoeging van vreemde

hulp, tot den ondergang gedoemd, een leger zonder samenhang,

zonder eene krachtvolle aanvoering, zooals toenmaals het Belgische

was, is bij de feiten, die zoo even werden genoemd, op den weg

van ontbinding en nederlaag. Intusschen waren de mannen, die

begrepen dat alleen de scharen der vrijwilligers van de revolutie

in geval eener hernieuwing der vijandelijkheden onvoldoende waren

om den strijd voort te zetten, niet geheel werkeloos gebleven.

De ongeordende benden waren tot regimenten jagers of bataljons

tirailleurs, een gedeelte zelfs tot een linieregiment vereenigd. Uit

de groote macht der eervol ontslagen soldaten en miliciens, der

talrijke ten gevolge van den stilstand van zaken aankomende

recruten en der gedeserteerde manschappen waren 12 regimenten

infanterie, 5 cavalerie, 2 artillerie en een bataljon genietroepen

gevormd. In Luxemburg werden 10 bataljons vrijwilligers opge

richt en de boschwachters uit dat gewest en de omliggende pro

vinciën tot een korps vereenigd. En eindelijk werd de eerste ban

der garde civique (gelijkstaande met onze schutterij) gemobiliseerd.

Deze krijgsmacht werd bij besluit van den 16en Juni 1831 in

vier groote afdeelingen gesplitst namelijk: het Scheldeleger (Divi

siegeneraal de Tiecken de Terhove) 4 brigades infanterie en 1

cavalerie, het Maasleger (Divisiegeneraal Daine) 3 brigades in

fanterie en 1 cavalerie, het leger van Vlaanderen (Divisiegeneraal

de Wauthier) 2 regimenten en 1 bataljon infanterie met eene

batterij artillerie en het leger van Luxemburg (Divisiegeneraal

Goethals) 10 bataljons infanterie en twee batterijen artillerie.

Het is een moeielijk vraagstuk de juiste getalsterkte der Bel

gische krijgsmacht tijdens de maanden Juli en Augustus op te

geven, vooral daar zij door de verschillende schrijvers van die

zijde zoo uiteenloopend wordt becijferd. Volgens de verklaringen

(1) Réponse du Baron de Failly en Les véritables causes de notre défaite

en 1831, bl. 5.'



van den Franschen generaal Evain (na den veldtocht minister

van oorlog in België) zouden op den 1en Augustus 57900 man

in werkelijken dienst zijn geweest. In de ,,Mémoire explicatif

du général Baron de Failly” wordt de legersterkte met inbegrip

der depots opgegeven als te hebben bedragen 62989 man, 6538

paarden en 66 vuurmonden, terwijl in het werk ,,Réponse du

Baron de Failly” bl. 41 de verklaring wordt gevonden uit het

rapport van den minister van oorlog de Brouckère gedaan in de

Kamer der volksvertegenwoordiging op 23 November 1831, dat

,,het leger in de maand Augustus 1831, ongerekend de garde

civique, 64000 man sterk was (1). Opmerkelijk is het, dat geene

enkele bekende Belgische bron de sterkte dier burgerwacht op

geeft, waarvan dan toch de 1e ban was gemobiliseerd en welker

tegenwoordigheid bij verschillende gevechten in den tiendaagschen

veldtocht bewezen is. Wanneer wij echter in die bronnen vin

den (2), dat de garde civique met geestdrift toesnelde tot verde

diging des lands, dat er weinig voorbeelden in de geschiedenis

bestaan van een volk, dat zich zoo in zijn geheel op het slag

veld wierp, dan mag men veilig aannemen, dat zelfs de verba

zende getallen daarvoor opgegeven door Nederlandsche schrijvers

uit die dagen buiten beschouwing latende, de sterkte der te veld

verschenen en tot 12 Augustus gebleven garde civique eenige

duizenden heeft bedragen. Haar voor het oogenblik niet bij de

geheele sterkte optellende was het Belgische leger op 20 Juli

1831 volgens de Failly als volgt samengesteld (3):

(1) De schrijver van ,,les véritables causes de notre défaite en 1831” noemt

de door de Failly opgegeven cijfers overdreven en verkiest boven hen diegene,

welke de Belgische Kolonel Huybrecht opgeeft in diens werk , Histoire politique

et militaire de la Belgique.” Wij hebben die cijfers hier niet overgenomen, doch

zullen ze later noemen tegelijk met het bewijs, dat ze niet op vertrouwbaren

grondslag steunen.

(2) O. a. Huybrecht, bl. 144 en 145.

(3) Mémoire explicatif du général Baron de Failly, bl. 97 en volgende.
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Generaleen plaatselijke staf, in

tendance, geneeskundige dienst. | Memorie.

Infanterie

12linieregimenten en3regimen

ten jagers, elk regiment van 3

veldbataljons en 1 depotbataljon 43232

14 bataljons tirailleurs. 6899

Cavalerie

2 regimenten jagers, 2 idem

lansiers, elk van 4 veldeska

drons en 1 depot eskadron; 1

compagnie guides (1). 4497 3537

Artillerie

11 veldbatterijen, 15 compag

niën vestingartillerie, trein,

handlangers, depot. 5066 2090 66

Genie -

Sapeurs-mineurs. 1141

Oningedeelde troepen, maré

chaussée, boschwachters, mu

nicipale garde van Gent, ma

rine-vrijkorps, depot van vreem

de deserteurs. - 2154 911

TOTAAL 62989 6538 66

(1) Wij missen hierbij het regiment kurassiers, dat waarschijnlijk reeds

met 2 eskadrons bij Houthaelen en zeker op den 8en Augustus bij Hasselt

minstens met die sterkte present was.
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Hebben de bovengenoemde cijfers ons een denkbeeld gegeven

van de getalsterkte der wederzijdsche legers, thans zullen wij

naar aanleiding der verschillende daarover uitgesproken meenin

gen, maar vooral op grond der in den veldtocht geleverde be

wijzen een blik slaan op de inwendige waarde der eigen en

vijandelijke troepen. Eigenlijk vormen de voorgevallen feiten

de eenige zuivere basis tot de beoordeeling daarvan, zelden toch

is in geschrift eene geschiedenis zóó verminkt tot het volgend

geslacht gekomen als die, welke wij willen behandelen, zelden

of nooit zijn personen zoo verkeerd, soms zoo onzinnig beoor

deeld als zij, die den veldtocht van Augustus 1831 hebben me

degemaakt. Wat meer zegt, die strijders zelve zijn zoo uiteen

loopend in hunne opvatting, dat alleen een zeer aandachtige

studie en een streng en onpartijdig onderzoek de mogelijkheid

doen geboren worden om een juist oordeel te kunnen vellen.

Vraag den oud vrijwilliger der 2e divisie en gij zult den indruk

verkrijgen als ware de veldtocht eene groote militaire wande

ling, neem uwe inlichtingen bij den oud soldaat der 3e divisie,

onder den indruk van het bloed van Kermpt, van het geweer

vuur van Bautersem zult gij gelooven te hooren spreken van

een grooten oorlog met al zijne verschrikkelijkheden. Men heeft

over het algemeen het veldleger van 1831 verward met datgene,

wat twee of drie jaren in Noord-Brabant was samengetrokken,

met het leger, dat toen, geheel samengesteld uit gediende,

gediciplineerde, aan ontbering gewende en in het vuur beproefde

manschappen bestond; men is, en vooral in de eerste tijden

na den veldtocht, in de fout vervallen het Nederlandsche leger

te willen idealiseeren. En tegelijkertijd heeft men den nog veel

grooteren misslag gedaan de waarde van de Belgische strijdmacht

te verkleinen. Lees de geschriften, de nieuwsbladen van die

dagen, zij zullen u doen zien, hoe ondoordachte opgewonden

heid elken Nederlander tot een held verheft, elken Belg tot een

lafaard vernedert. Het was wel is waar de reactie op de voort

brengselen der Zuid-Nederlandsche pers van 1830, en in zoo

verre mag de genoemde strekking niet te zwaar worden veroor
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deeld door hem, die na vijftig jaren, nu de hartstochten hebben

uitgewerkt, met kalmte de toenmalige toestanden bespreekt,

maar toch, het is noodzakelijk, dat de daardoor aan het nage

slacht gegeven indruk eindelijk verdwijne. En dat is te meer

noodig, omdat uit die verkeerd tot ons gekomen voorstellin

gen gevolgtrekkingen zijn gemaakt, waarvan de heillooze theoriën

thans nog den blik op den toestand van het tegenwoordige leger

en vooral op dien der schutterijën benevelen en de verdediging

des vaderlands nog heden in gevaar kunnen brengen. Door te

veel te willen bewijzen, hebben de schrijvers dier dagen niets

bewezen, integendeel zij hebben door onderschatting van de

militaire waarde der tegenpartij, afbreuk gedaan aan die van

de eigen troepen. De pen van een soldaat zal trachten die

dwaalbegrippen weg te nemen en zonder vrees voor ongewettigde

sympathiën eene poging doen om zoowel de heldendaden neer

te schrijven van de Nederlandsche krijgsmacht als van het vij

andelijk leger, dat zij heeft te bestrijden gehad.

Slaan wij thans dus een blik op de samenstellende bestand

deelen der oorlogvoerende legers op het oogenblik, dat de in

het najaar van 1830 geschorste vijandelijkheden werden hervat,

te beginnen met die der eigen troepen. Bij de scheiding van de

Noord- en Zuid-Nederlanders op den 21en October 1830 was de

infanterie aanmerkelijk verzwakt. Het grootste gedeelte der

mindere vrijwilligers, een aanzienlijk deel van het kader en ruim

een derde deel van het officierskorps bestond destijds uit Belgen (1),

de miliciens der in de zuidelijke provinciën garnizoen houdende

afdeelingen waren het allen. Hun vertrek uit de gelederen had

ten gevolge dat van de 18 afdeelingen de nummers 1, 3, 4,

6, 15 en 16 moesten worden opgeheven; de afdeeling grena

diers werd van 3 op 2 bataljons teruggebracht, de beide batal

jons jagers versmolten tot op de helft hunner sterkte. De geringe

overblijfselen der afdeelingen 1, 6 en 15 werden ingedeeld bij

(1) Ten bewijze van dit laatste diene het Jaarboekje voor het Koninklijke

leger der Nederlanden. Eerste jaar. 1830.

*
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de 12e, 17e en 18e, de nog presente officieren der afdeelingen

3, 4 en 6 ter beschikking gesteld van het Ministerie van Oorlog

en hoofdzakelijk ingedeeld bij de vrijwillige jagerkorpsen en de

schutterijen. Tal van miliciens en jeugdige vrijwilligers, vol

geestdrift, doch zonder ervaring of oefening, somtijds zonder de

noodige physieke krachten, om te velde te gaan, vervingen de

eervol ontslagen oude soldaten, waaronder zoo velen, die nog

den kruitdamp van Waterloo hadden geroken. Met hun geest

drift en den goeden wil, welke die jeugdige elementen mede

brachten kon het niet anders, of in de maanden, die Augus

tus 1831 voorafgingen, konden ze veel leeren en werkelijk hebben

de toen door hen doorgestane vermoeienissen, de geleden ont

beringen gedurende een ruwen winter in de kantonnementen of

op de voorposten hunne militaire waarde aanmerkelijk vermeer

derd, maar die tijd was niet toereikend om hen de uit de ge

lederen verdwenen soldaten te doen evenaren. Want hoe lang

aan ons geslacht zulk een tijdvak van ongeveer acht maanden

toeschijnt, waar het geldt de africhting van den man, het ver

lieze niet uit het oog, dat toen minstens de helft van den tijd

met noodelooze inspectiën en nuttelooze oefeningen verloren werd.

Toen was een goed gerichte frontmarsch in bataille met ge

schouderd geweer een oneindig beter criterium voor de geoefend

heid eener infanterie-afdeeling dan de best uitgezwermde en

ageerende tirailleurlinie. Treurige opvatting, waaraan zooveel

tijd is zoek gemaakt en waarvan de gevolgen zich in den veld

tocht meer dan eens hebben doen gevoelen.

Aan de eischen , welke men destijds stelde aan het schieten der

infanterie werd door voortdurende oefening voldaan. De manschap

pen, evenals de jagerkorpsen en schutterij, waren goed gekleeden

van eene compleete velduitrusting voorzien. Elk man voerde 50

scherpe patronen en 3 vuursteenen mede, terwijl elk bataljon werd

gevolgd door eene zoogenaamde Russische caisson bevattende 12600

scherpe patronen en 1200 vuursteenen. Eindelijk werd bij elk

der divisiën infanterie door eene afdeeling van het groot artil

lerie reservepark nog eene aanzienlijke hoeveelheid patronen mede
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gevoerd en stonden te Breda en 's Hertogenbosch bovendien een

twintigtal daarmede geladen voertuigen tot aanvulling van den

voorraad gereed.

Eenige der vrijwillig te wapen gesnelde jagerkorpsen onder

scheidden zich bijzonder door hunne bedrevenheid in het schieten,

vooral de uit houtvesters, boschwachters en liefhebbers der jacht

met en zonder acte gevormde compagnie Koninklijke jagers en

het korps door het Lid der 2e Kamer, den Heer van Dam van

Isselt opgericht. De jagers en flankeurs gevormd door de te

Leiden, Utrecht, Groningen en Franeker studeerende jongelin

gen brachten behalve hun goeden wil en geestdrift voor de zaak

des vaderlands die intelligentie mede, welke het gevolg is van

opvoeding en ontwikkeling en waardoor in korten tijd de ware

veldsoldaat kan worden gevormd. Hunne tegenwoordigheid in het

leger leverde eenige honderde denkende wezens, die te velde meer

waarde hebben dan evenveel duizende verstandelijk beperkte

werktuigen, die het hoofdelement vormen van de onder den

druk der plaatsvervanging zuchtende legers.

Door het mobiliseeren van den eersten ban der schutterijën,

moest de bestaande regeling in dienstdoende en rustende schut

terij onmiddelijk geheel worden veranderd. Met de eerste moes

ten de ongehuwden en weduwnaars zonder kinderen, versterkt

door de aangekomen vrijwilligers tot geheel nieuwe bataljons en

compagniën worden vereenigd, dergelijke eenheden moesten uit

de rustende schutters geheel nieuw worden gevormd. Om een

denkbeeld te geven van de militaire waarde van laatstgenoemde

manschappen op het oogenblik hunner oproeping, zoowel als die

van het gros hunner officieren zullen wij wel het beste worden

geloofd, als wij ze zelven laten spreken. De 1e Luitenant-Ad

judant Bender van het 1e bataljon der 2de afdeeling Geldersche

schutterij zegt daaromtrent in zijne beschrijving van de ge

schiedenis van dat bataljon (1) het volgende: ,,Op den 13en No

(1) Manuscript den schrijver welwillend ter inzage verstrekt door den

gepensioneerden Kolonel der Artillerie C J. van Orsoy Weeren, zoon van

den Luitenant-Kolonel T. C. C. Veeren, in 1830 en 31 Commandant der

2e Afdeeling Geldersche schutterij.

*,
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vember 1830 kwam het bataljon in de verzamelplaats Zutphen

bijeen. Onder het geroep van ,,Oranje boven!” en het zingen

van scheldliedjes op de Potter trokken dien dag meer dan 2000

plattelandsschutters de stad binnen. Meest allen waren zij op

klompen, een zakdoek aan een langen boonenstaak, ziedaar het

vaandel. Het ontbrak ook niet aan dezulken, welke in vermufte

uniformen gedoscht, die sinds lange jaren niet meer in zwang

waren, hierdoor een grootsch effect dachten te maken, anderen

daarentegen pronkten met geweldig moordtuig, doorvreten van

voorvaderlijk roest. In 't kort men moet het geheel van het

bataljon gezien hebben, om te doorgronden wat het in zich heeft

gehad, om van deze menschen, die reeds op hun leeftijd stijf

gewerkt waren en uit hun aard van den militairen stand afkee

rig, bovendien aan een ongedwongen leven gewoon, binnen ette

lijke maanden een bataljon te vormen, dat den lof van onder

scheiden hoofdofficieren der armée wegdroeg, toen hetzelve het

1e bataljon der 1e brigade van de 2de divisie infanterie onder

commando van den Luitenant-Generaal Hertog van Saxe Weimar

uitmaakte.” Een ander schutterofficier (1) stelt in zijne beschrij

ving van dien tijd aan zijne oude krijgsmakkers de vraag:

,Herinnert ge u nog, hoe er des avonds tusschen eenige van

die (schutter) officieren verschil van gevoelen bestond over de

vraag, wat er toen geslagen moest worden: de taptoe of de

reveille?” Uit zulke elementen nu moest een bruikbare troep

gemaakt worden. Gelukkig dat daartoe acht of negen maanden

beschikbaar bleven. In dien tijd werd duchtig en druk geexer

ceerd meest onder de leiding van officieren uit het leger, die

tevens met het houden der theoriën van officieren en onder

officieren werden belast (2). Verscheidene bataljonscommandanten

g

(1) J. van der Veen Az. – Veertig jaar geleden. Herinneringen uit het

Drentsche schuttersleven. bl. 16.

(2) P. van Waesberge 1e Luitenant-Adjudant bij het 2de Bataljon der 2de

Afdeeling Zuid-Hollandsche schutterij. – Herinneringen uit den veldtocht in

Belgie in 1831.
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en adjudanten werden door de officieren der opgeloste afdeelin

gen infanterie vervangen, toen hunne eigen onbekwaamheid,

die door geen geestdrift is te vervangen, overtuigend gebleken

was. Waar de schutterskorpsen in de vestingen en in het kamp

van Rijen in aanraking bleven met de linietroepen, daar ont

wikkelde zich op het voorbeeld van deze van zelve het gevoel

van tucht en dicipline, daar ontstond een edele naijver om in

geoefendheid voor deze niet onder te doen. Waar men echter, hetzij

door onnadenkendheid, hetzij door gebrek aan ruimte in de garni

zoensplaatsen, diezelfde manschappen in soms kleine kantonnemen

ten alleen heeft gelaten, daar konden ze onmogelijk soldaat worden,

daar zijn dan ook feiten van weerspannigheid en indicipline voor

gevallen, die men met den mantel der liefde heeft bedekt, maar

die zich zeker nog wel oud-strijders uit die dagen zullen her

inneren en waarvan de bewijzen, zoo ze thans werden in twijfel

getrokken, nog zwart op wit over te leggen zijn. Wij zouden

op dien toestand niet zijn teruggekomen, ware het niet, dat het

dwaalbegrip moet worden weggenomen, waarin het volgend

geslacht omtrent de gewapende burgerij uit die dagen verkeert

en waarvan hoofdzakelijk nog heden het gemis eener bruikbare

legerreserve het gevolg is. Neen, de schutterij van 1831 is niet

in een adem te noemen; er zijn bataljons geweest, die de linie

troepen in alle opzichten geëvenaard en soms overtroffen hebben,

doch ook enkelen hebben zich gekenmerkt door gebrek aan

samenhang en dicipline, veeltijds veroorzaakt door gemis aan

vertrouwen in de militaire kennis hunner officieren en door het

opofferen van datgene, wat voor den vijand van den soldaat

wordt gevorderd, aan eene vergedreven paradecultuur. De feiten

zooals die in werkelijkheid gedurende den veldtocht hebben

plaats gehad zullen de waarheid dezer woorden bewijzen. Neen,

het is onwaar, dat de toenmalige schutterij collectief genoemd,

een troep was, geheel in staat in het open veld te strijden en

waarmede een veldheer, al had hij het genie van onzen Opper

bevelhebber in die dagen, in enkele dagen naar Brussel had

kunnen rukken, het is gevaarlijk te vergeten, dat de toestan



*

16

den zoo waren na acht maanden van voorbereiding en dat eene

gelijke vertooning, zooals die in Zutphen werd gehouden nog

dezelfde zou zijn, thans nu geen acht dagen van voorbereiding

worden gegeven.

De cavalerie, welke door het vertrek der Belgen uit de ge

lederen nagenoeg was opgelost, moest geheel nieuw worden

georganiseerd. Het grootste gedeelte der vrijwilligers had bestaan

uit Zuid-Nederlanders; het regiment hussaren No. 8 nagenoeg

geheel. Dit regiment werd dan ook gesupprimeerd en de geringe

overblijfselen bij de hussaren No. 6 ingedeeld. Hetzelfde lot

onderging van gelijke redenen de afdeeling kurassiers No. 2,

zij werd over de drie andere afdeelingen van die wapensoort

verdeeld. Bij de scheiding in het laatst van October zag men

escadrons voorbijtrekken, waarbij elk man zes handpaarden met

zich voerde. Toch kon de ruiterij in de maand Augustus 1831

weder met ruim een twintigtal goed uitgeruste, schoon bereden

en voltallige eskadrons te velde trokken , hierbij gerekend de te

Maastricht in garnizoen liggende kurassiers. Een groote toeloop

van vrijwilligers, rustelooze arbeid bij de depots, inspanning van

alle krachten en de hoop van zich spoedig met den vijand

te meten, welke zij uit den aard der in het vorige jaar ge

leverde gevechten slechts bij enkele gelegenheden voor de sabel

had gehad, waren de oorzaken van dat feit, dat niemand had

durven verwachten. De gansche ruiterij was in 1831 bezield

met den wensch en het vertrouwen, dat zij het voorbeeld door

de lansiers No. 10 in Brussel en de kurassiers No. 1 bij

Luik gegeven, waardig zou volgen. Over de verregaande ont

binding der regimenten ruiterij in 1830 zijn van Belgische zijde

nooit ontkennende stemmen opgegaan, allen bevestigen haar

in hunne geschriften en Poplimont (1) zegt omtrent hare oplos

sing en nieuwe samenstelling: ,la cavalerie, composée presque

-

(1) Ch. Poplimont. - La Belgique depuis 1830.
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exclusivement de Belges avant la révolution, se recruta en

grande partie d'excellents cavaliers hanovriens et allemands.”

Op die laatste bewering komen wij weldra terug en staven

hier enkel, hoeveel zij bewijst ten goede voor onze jeugdige

ruiterij van Hollandsche jongens uit die dagen. -

Van de drie hoofdwapens had de artillerie door het verleenen

van eervol ontslag en door desertie het minste geleden. Alleen

was zij met eenige nagenoeg geheel uit Belgen getrokken ba

taljons artillerie nationale militie (vesting artillerie) verminderd,

doch ook van dat gedeelte van het wapen bleef eene voldoende

hoeveelheid tot bezetting der versterkte plaatsen en forten over.

De veld- en rijdende artillerie telde slechts een gering aantal

Zuid-Nederlanders in de gelederen, zoodat dan ook het blijvende

gedeelte niet behoefde te worden gereorganiseerd, doch door in

deeling van miliciens en aangekomen vrijwilligers slechts weder

op compleet moest worden gebracht. Dit geschiedde vooral door

den onvermoeiden ijver van het departement van den Groot

meester der artillerie onder de leiding van den Generaal-Majoor

H. R. Trip; niet alleen wat betreft het personeel, maar ook van

paarden, materieel en munitiën was zij weldra ruimschoots

voorzien. De bij de divisiën medegevoerde reserveparken, zoo

mede het groot artilleriereservepark brachten bovendien eene groote

hoeveelheid munitiën en verwisselstukken mede en tevens waren

in de zuidelijke vestingen munitiedepots aangelegd om des

noods aan het veldleger te kunnen worden nagezonden. Bij elke

infanteriedivisie of brigade cavalerie was een gedeelte der artil

lerie te velde gevoegd, vier andere batterijën vormden de reserve

artillerie van het veldleger, terwijl achter de rivieren nog twee

compleete batterijen voor eventueele aanvulling beschikbaar

waren. Voegt men daarbij, dat ze geducht werd geoefend on

der het oog en de leiding van haren verdienstelijken chef,

den Kolonel List, en dat reeds verscheiden batterijen zich

met roem hadden overladen in de gevechten van het vorige

jaar, dan is het licht te begrijpen, dat zij niet alleen met ver

trouwen op hare kracht weder op het slagveld verscheen,

2
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maar dat ook het geheele leger met vertrouwen tot haar opzag.

Het geniekorps had nagenoeg geen officieren en slechts weinig

manschappen verloren. Men kon dan ook de vestigen voldoende

van de noodige mineurs voorzien en bovendien aan het veldleger

eene compagnie toevoegen. Zeker was dit geene groote hoeveel

heid in verhouding tot de geheele sterkte, doch men dient in

het oog te houden, dat destijds zoowel de linie- als de schutter

bataljons hunne eigen sappeurs bezaten, bestemd tot het ver

richten of leiden der voorkomende pionnierwerkzaamheden. Eenige

genieofficieren waren toegevoegd aan het groote hoofdkwartier

en van hen weder een kapitein gedetacheerd bij elke der divisiën

infanterie.

Bij alle korpsen en onderdeelen telde men een voldoend aan

tal officieren van gezondheid en, voor zooverre ze bereden waren,

paardenartsen. Ieder bataljon, elke twee escadrons en elke bat

terij had een pakzadel ontvangen met twee gevulde verband

kisten. Het groote hoofdkwartier, de divisiën infanterie en die

der cavalerie hadden elk eene ambulance, waarbij een gedeelte

der manschappen eener compagnie hospitaalsoldaten was inge

deeld en welke onder toezicht stond van een Chirurgien-Majoor,

tevens belast met dat over den geneeskundigen dienst bij de

betrokken legerafdeeling.

Het korps intendanten was aanmerkelijk uitgebreid en officieren

daarvan gedetacheerd in de vestingen en bij de verschillende groote

afdeelingen van het veldleger. Aan het hoofdkwartier was toege

voegd het groote wagenpark, waarbij twee compagniën transport

trein en eene compagnie werklieden, voorzien van het noodige

gereedschap tot broodbakken en slachten. Het kookgereedschap

werd bij de infanterie door de manschappen zelve meegevoerd,

bij de cavalerie was aan elk eskadron een pakzadel tot vervoer

der twintig uitgegeven groote kookketels verstrekt..

De vóór 1830 zeer talrijke maréchaussée bestond nagenoeg

geheel uit Belgen, van de overgebleven Nederlanders werd tot

handhaving der politie bij het leger te velde een eska

dron geformeerd en aan het groote hoofdkwartier toegevoegd.
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Eer wij na deze beschrijving van de elementen der Nederlandsche

strijdmacht overgaan tot die der tegenpartij, moeten wij nog ver

melden, dat alle destijds met verlof in het moederland aanwezige

officieren van het Indische leger bij de troepen hier te lande

werden ingedeeld en dat reeds bij besluit van 8 October 1830

werd bepaald, dat de kadets der koninklijke militaire akademie

hunne studiën niet zouden hervatten, doch dat zij, die zich vrij

willig aanmeldden en door den gouverneur dier inrichting geschikt

werden geacht, intraden in de gelederen van een der korpsen van

het leger. Tevens is het hier de plaats eenige woorden te wijden

aan de vreemdelingen, vooral Duitschers, die destijds in grooten

getale in het Nederlandsche leger zouden hebben gediend. Ten

gevolge vooral van het rapport door den generaal Daine aan

Koning Leopold over zijne handelingen gedurende den veldtocht

heeft het in onze gelederen aanwezige aantal vreemdelingen in

de latere verhalen van Belgische schrijvers kolossale afmetingen

verkregen. Geen wonder, Daine spreekt daarin nu eens van twee

derde Pruisen, Zwitsers en Duitschers, dan weder beschrijft hij

geheele door zijne officieren waargenomen Pruisische bataljons,

waarvan zelfs de hoofd- en subalterne officieren geen Nederlanders

waren. In den aanvang van het genoemde stuk treft ons al dadelijk

de volgende zin: ,, La Hollande fit un appel aux mercenaires de

la Prusse, d'Allemagne et de la Suisse: des bataillons entiers

prussiens vinrent se ranger sous ses drapeaux et les derniers

combats nous apprirent qu'elle n'avait pas même eu la pudeur de

déguiser leur uniforme étranger, il n'avait en effet de hollandais

que la cocarde” . . . . . Gaandeweg zullen wij in de volgende

hoofdstukken de verschillende daarop doelende aantijgingen weer

leggen en ons thans bepalen tot het bespreken der oorzaken, welke

die beweringen in het leven hebben geroepen. Werkelijk had on

der den eersten indruk van den algemeen uitbrekenden opstand en

den voorspoed door de Belgische vrijwilligers in de eerste gevechten

op het gedemoraliseerde leger behaald, de Nederlandsche regee

ring hare toevlucht genomen tot de in vroegere tijden steeds gevolg

de gewoonte, om vreemdelingen voor onzen dienst aan te werven.
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Die maatregel trof al dadelijk in zooverre doel, dat eenige

duizenden, vooral Duitschers, de gelederen kwamen versterken;

zoodra echter de ondervinding bewees, dat de eigen landskin

deren in meer dan voldoende hoeveelheid te wapen snelden, kon

de eerst ingeslagen weg worden verlaten. Trouwens toen reeds

was het eene uitgemaakte zaak, dat die weg de verkeerde was,

het grootste gedeelte der aangeworvenen verscheen of voor den

krijgsraad of deserteerde, na goed gekleed en uitgerust te zijn

en eene groote premie verteerd te hebben. (1) Maar dat evenwel

door vele soms geloofwaardige ooggetuigen de tegenwoordigheid

van Pruisen in ons leger is volgehouden, dat is louter het gevolg

van de aanwezigheid der Gelderlanders en vooral der Friezen,

wier dialect zelfs een Hollander met moeite of in 't geheel niet

verstaat, en van de aan velen onbekende uniform der schutterijen,

waarvan de gedeeltelijk roode uitmonstering en wit metalen ver

sierselen haar zeer veel overeenkomst met de toenmalige Prui

sische gaven.

Thans overgaande tot eene beschouwing der Belgische strijd

macht, willen wij nog eerst opmerken, dat tijdens den tiendaag

schen veldtocht van de onze nog 1141 man, voor een groot

gedeelte uit onderofficieren en korporaals bestaande, als krijgs

gevangenen in België waren achtergebleven.

Bij een besluit van het Voorloopig bewind van 27 October 1830

was o. a. bepaald: ,,De vroegere 1e, 3e, 6e, 11e, 12e, 14e, 15e, 16e,

17e en 18e afdeeling zullen worden gereorganiseerd en de bena

ming van regiment aannemen. De namen en nummers dezer

regimenten zullen nader worden bepaald. Er zullen verscheiden

(1) Wij hebben deze waarheid bevestigd gezien in het officiëele register

der deserteurs ons met meerdere zeer belangrijke bescheiden welwillend ter

inzage gegeven door den Luitenant-Kolonel W. C. Hojel, Adjudant van Z.

K. H. den Prins van Oranje, den kleinzoon van den Majoor J. Hojel, in

1831 Commandant van het hoofdkwartier.
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bataljons jagers te voet en vijf regimenten cavalerie van ver

schillende soort worden opgericht. De troepen der artillerie voort

gekomen uit de bataljons, wier kern zich op Belgisch grondge

bied bevindt, zullen worden gereorganiseerd in twee regimenten

elk samengesteld uit een zeker getal veldcompagniën, geëven

redigd aan de sterkte van het mobiele leger, en uit compagniën

bestemd tot de verdediging der versterkte plaatsen.

De genietroepen zullen zijn samengesteld uit een bataljon

sappeurs-mineurs.” -

Een nader besluit van 25 November gaf aan de gevormde

regimenten infanterie de nummers 1 tot 10, kort daarop kon

nog een 11e worden opgericht en op het einde der maand Maart

1831 werden uit eenige opgeloste korpsen vrijwilligers het 12e

linie-regiment en drie regimenten jagers te voet gevormd. Behalve

deze macht aan infanterie bleven er nog 10 korpsen vrijwilligers

over, zonder de later in Luxemburg opgerichte bataljons te re

kenen. Reeds onmiddelijk springt hierdoor in het oog, dat de

Belgische infanterie bestond uit twee zeer uiteenloopende hoofd

bestanddeelen, namelijk die korpsen, welke waren gevormd uit

de overblijfselen der Nederlandsche afdeelingen en die dan ook

van deze zoowel de vrijwilligers als de miliciens hadden overge

nomen en die welke, hetzij tot linie- of jager-regimenten ver

eenigd, hetzij nog in oorspronkelijk verband gehandhaafd uit de

eerste strijders der omwenteling waren samengesteld. Juist die

scherp geteekende afscheiding werd een ongeluk voor België,

want de sympathiën, welke een gedeelte der natie en zelfs de

aanvoerders voor den eenen of anderen troep koesterden, wekten

in het leger dat onderling wantrouwen, dat de eerste schrede

vormt tot den weg der ontbinding. Tot verklaring dezer woorden

is het noodig na te gaan uit welke bestanddeelen die groote

fractiën van het Belgische leger bestonden. Zooals reeds is op

gemerkt waren de oude soldaten en reeds geoefende miliciens

van het vroeger vereenigde leger voornamelijk in de gelederen

der elf eerste linie-regimenten gestoken. Naast de deserteurs uit

de eerste dagen des opstands stonden daar de brave soldaten,
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die hunne Noord-Nederlandsche kameraden niet hadden verlaten

eer hun koning hen van hunnen eed had ontslagen en die zich

niet onder de Brabantsche kleuren hadden geschaard, voordat zij

zonder blozen een blik van hartelijk afscheid hadden kunnen

werpen op hun Oranjevaandel. Zij brachten daar hunne militaire

ervaring mede, al was ook hun gevoel van discipline door de

taal der Belgische volksleiders, thans hunne opperhoofden en

regeerders geworden, aanmerkelijk geschokt. (1)

Onder die soldaten waren er vele, die met den Prins van

Oranje en Prins Frederik bij Waterloo hadden gestreden,

die zonder zich met staatkundige of godsdienstige grieven

in te laten, nog een warm hart hadden behouden voor den

held van Quatre-Bras. Die opvatting was voldoende om ,

ofschoon ze thans zonder morren gereed stonden hun bloed

te storten voor de zaak van hun geboortegrond, hen ver

dacht te maken bij diezelfde volksleiders en vooral bij die

lieden, die in een leger slechts het blinde werktuig van de

uitvoerende macht zien. De officieren der linie-infanterie be

stonden deels uit die van het vroeger vereenigde leger, welke

nagenoeg allen één, soms meer dan één rang waren opge

klommen, ten andere uit vroegere onderofficieren, die zich door

lange jaren dienst op de slagvelden van Napoleon hadden on

derscheiden of door hun gedrag bij de gevechten van het vorige

najaar tot de epauletten waren geraakt en eindelijk uit jonge

lieden zonder verdienste, zonder eenige militaire kennis, die aan

(1) Gendebien, het bekende lid van het voorloopig bewind en van het

congres, zegt daaromtrent in zijne ,Catastrophe du mois d'aout – blz. 7”.

,,De eerste moeielijkheid was niet de minste, het was het terugbrengen van

het oude leger in zijn verband, in zijne kazernen en het onderwerpen daarvan

aan eenige, hoewel weinig gestrenge discipline. Want wij hadden werkelijk

sedert eenigen tijd, en vooral in de laatste twee maanden (Juli en Augustus

1830) eene zeer levendige propaganda gemaakt, opwekkende tot desertie, in

discipline, verachting der chefs, haat van de willekeur, die de soldaten onder

de wapens hield en die hen van de vrijheid, van de genietingen des huise

lijken levens en van het gezicht op hun dorpstoren beroofde. Daarover moest

een tijd verloopen zijn en ontstond een onvermijdelijk oponthoud voor de

organisatie van het geregelde leger.”
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het nepotisme der leiders van den opstand of hunne familiën hun

rang te danken hadden.

Een geheel ander karakter dan de hier beschreven linie-troepen

hadden de korpsen vrijwilligers, vooral diegene welke nog niet

tot regimenten waren vereenigd. Oorspronkelijk samengesteld uit

werkzame deelnemers aan het Brusselsche oproer, waren hunne

gelederen in de maanden daaropvolgende aanmerkelijk versterkt

door honderden, die tengevolge van den stilstand van handel en

nijverheid in België tot den bedelstaf waren gebracht en door

een aantal vreemde avonturiers, vooral uit Frankrijk overgekomen,

die alleen uit de hoop op buit en de zucht naar onrust en strijd

het geweer hadden opgevat. Onder hunne zelf gekozen officieren

hadden zij bijna uitsluitend de gevechten in het vorige jaar ge

leverd en beschouwden zij zich zelve dan ook, en niet ten on

rechte, als de bevrijders van het Belgisch grondgebied. Het zou

onbillijk zijn niet te erkennen, dat zij, al werd hun ook dikwijls

de overwinning door gebrek aan zelfvertrouwen en slechte aan

voering der tegenpartij vergemakkelijkt, zich niet bij meer dan

eene gelegenheid door dapperheid en beleid hadden onderscheiden.

Om een juist en onpartijdig denkbeeld van die vrijwilliger-korpsen

met hunne deugden en gebreken gedurende den tiendaagschen

veldtocht te geven, zullen wij alleen hun beeld overnemen,

zooals dat door Belgische schrijvers is geschetst. Poplimont (1)

zegt van hen in zijne vergelijking der strijdvoerende partijen:

,,De vrijwilligers, onverschrokken soldaten, brandende van ijver

en vaderlandsliefde, maar bedorven door hunne eerst behaalde

voordeelen, waren niet in staat zich door lijdzame gehoorzaam

heid te onderwerpen aan de regelen der krijgstucht; onover

winnelijk in het gevecht man tegen man, maar verstoken van

den zoo pijnlijken afwachtenden moed, kon men niet op hen

rekenen, al vormden zij de kern des legers, bij het begin des

gevechts zouden zij zich op den vijand hebben gestort en zoude

de stem der aanvoerders niet bij machte zijn hen te weerhouden.

(1) Ch. Poplimont. La Belgique depuis 1830.
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Maar de blauwe kiel had hare werking op de zinnen de Hol

landers verloren, deze zouden niet terugwijken voor het geweld

van den schok. De vrijwilligers, verbaasd van te stuiten op een

onbereikbaren wal van vuur en staal, maakten verrast halt en

men kon er zich op verwachten, ze weldra in wanorde voor die

hindernis te zien terugwijken.” Dezelfde schrijver haalt verder

(1) o. a. den brief aan, welke de generaal Daine den 30en Juni

1831 aan den minister van oorlog schreef en waarin wij het

volgende lezen: ,,Een woord over het bataljon jagers, waarvan

ik u gesproken heb. Dit korps geheel samengesteld uit Vla

mingen, is zeer slecht gekleed en heeft met jagers niets gemeen

dan den naam, de officieren zijn op vijf na allen Franschen; ik

heb mij kunnen overtuigen dat zij voor het grootste gedeelte uit

de straten van Parijs zijn ontsnapt en dat hunne zending is,

hier de republiek te prediken; zoo komen daar rond voor uit.

Hun chef . . . . (volgens het zeggen van verscheidene zijner

officieren zelve), bijna naakt in ons land gekomen, heeft de

omwenteling ten zijnen voordeele weten aan te wenden en heeft

evenals zijn kwartiermeester reeds 20 à 28 duizend francs op

de Fransche bank geplaatst. Wanneer zullen wij van die vampyrs

verlost worden? Geen hunner heeft gelukkig een brevet (aan

stelling tot officier afgegeven door het Belgisch gouvernement),

zij maken elkander officier bij onderling goedvinden, bijna allen

hebben drie dagen geleden het Julikruis uit Parijs ontvangen en

dragen dat. Het individu, dat die decoratiën heeft overgebracht,

is door den bataljonscommandant tot luitenant bevorderd, dat

zijn de mannen, die hier worden gezonden om de omwenteling

te doen eerbiedigen. Ik herhaal het, zoolang de regeering aan

dacht zal schenken aan het geroep der schrijvers, zoo zij aan

het hoofd onzer nationale korpsen geen mannen stelt bekend door

een eervol verleden, zoolang zij het leven en de eer van onze

soldaten aan vreemde handen toevertrouwt' en de behandeling

zijner penningen aan vagebonden, zal het leger nooit worden

(1 Ch. Poplimont bl. 336.
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geacht en men kan zeggen, dat zulke benden steeds de schrik

en angst zullen zijn van al wat eerlijk is. Ik verlang dus het

zenden van Belgische officieren van de linietroepen bij het ba

taljon tirailleurs de la Meuse, dat de chef worde genomen uit

de hoofdofficieren van het leger opdat hij flink en streng zij:

dan zal de staat groot nut trekken van dat korps, dat niet

anders verlangt dan goed te dienen . . . ”

Waar een generaal ééne maand voor het uitbreken der vijan

delijkheden zich zóó moet uitlaten over een gedeelte zijner troe

pen, daar is de uitslag van den oorlog weinig twijfelachtig en

behoefde men waarlijk niet steeds ,,verraad” te roepen, om de

oorzaken der nederlaag te verklaren. Maar laat ons een ander

Belgisch schrijver hooren, om tot eene juiste beoordeeling te

te komen van de vrijkorpsen en hunne officieren. d'Hane-Steen

huyze, zoon van een der zoo zwaar veroordeelde Belgische

ministers van Oorlog legt den na den veldtocht als zoodanig

opgetreden Charles de Brouckère in de zitting der Kamer van

Volksvertegenwoordigers van 26 September 1831 de woorden in

den mond: ,,De elf linieregimenten waren allen samengesteld

uit 3000 à 3500 man en geen daarvan telde een kader van 100

officieren en bij het 12e regiment (1) dat slechts 1100 à 1200

man sterk was, waren 129 officieren . . . Had men menschen

noodig, die niets weten en die er zich op beroemen niets te weten” (2)

en verder: ,,Ik ben getuige geweest van het feit, dat ik aanhaal.

Ik heb een bataljonscommandant van een vrijkorps hooren zeggen

tot zijn generaal: ,,Mijn bataljon zal heden niet marcheeren

wanneer die en die geen officier worden gemaakt . . .” (3). En

in dezelfde zitting verklaart de afgevaardigde Henri de Brouckère,

broeder des ministers: ,,Nadat bij het organiseeren der brigade

Vandenbroek in Limburg alle noodige officieren waren geno

(1) Samengesteld uit eenige vrijkorpsen.

(2) Charles d'Hane Steenhuyze. – Examen de l'ouvrage: les conspirations

militaires de 1831 – bl. 474.

(3) id. id. – bl. 475.
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men, bleven er nog genoeg over om ze in drie verschillende

plaatsen in garnizoen te leggen en toen de bisschop van Luik

te Maaseyck kwam, had hij voortdurend twee luitenants voor

zijne deur op schildwacht . . .” (1). Hoe nu dat aantal officieren

was ontstaan, deelt ons de genoemde minister van oorlog in de

Kamerzitting van 28 September als volgt mede: ,,Het derde

bataljon jagers telde op 600 man, 200 officieren. Er is van de

brevetten een onbegrijpelijk misbruik gemaakt bij de vrijkorpsen,

en dat baart geen verwondering, wanneer men weet, hoe de

zaken toegingen. Van daag had deze of gene een voldoend aan

tal personen benoodigd om een kapiteinsbrevet te krijgen; men

gaf het hem. Wat deed nu zijn luitenant om zich een kapiteins

brevet te verschaffen? Hij kocht eenige manschappen der com

pagnie om, recruteerde eenige anderen en kreeg op zijne beurt

een brevet, zoodat er twee van deze waren gegeven voor het

zelfde aantal menschen. En geloof niet, dat zij die zich bekla

gen, (2) mannen van September of zelfs van October zijn. Ik

zal meer zeggen, uit Holland zelf zijn personen tot ons geko

men, die tot levenslange gevangenisstraf waren veroordeeld, men

had voor hen de deuren der tuchthuizen opengezet alleen opdat

zij officiersbrevetten zouden komen vragen. En als ik u zeide,

dat wij het verschuldigd zijn aan een kolonel, die genoeg geest

kracht had, om zijn geheele regiment een bad te laten nemen,

dat het brandmerk op den rug dier officieren door ons is ont

dekt...” (3) Hiermede zal genoegzaam bewezen zijn, tot welk

(1) Charles d'Hane de Steenhuyze. – Examen de l'ouvrage: les conspira

tions militaires de 1831 - bl. 478.

(2) De behandelde redeneering van den minister de Brouckère vond plaats

bij gelegenheid, dat een tal der besproken officieren niet als zoodanig werden

erkend, als zijnde niet in het bezit van door het gouvernement uitgegeven

brevetten. *

(3) Ch. d'Hane, enz. bl. 498. Het denkbeeld, dat men in Holland boeven

zou hebben losgelaten, om in België officiersbrevetten te gaan vragen, zou

vermakelijk zijn, als het niet onzinnig ware. Het doet echter tot het door

den minister ontdekte merk weinig af, in welk land men het er op

drukte.
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gehalte een groot deel der vrijkorpsen behoorde, wij zullen ze

in het verhaal van den veldtocht terugvinden en hen bij al hunne

gebreken als soldaten van een geregeld leger in het beschaafde

Europa, waar het te pas komt, geen woord onthouden van hun

razenden moed op het gevechtsveld en van de gewichtige dien

sten, welke zij in den veldtocht aan het eigen of gekozen vader

land hebben bewezen. Maar eer wij verder gaan met onze schets

van het Belgische leger stellen wij de vraag: ,heeft men bij de

beoordeeling, bij de harde veroordeeling der verschillende ministers

van oorlog in België, wat betreft hunne weinige organiseerende

talenten zich wel eens rekenschap gegeven van de elementen,

die in de eerste maanden van 1831 het leger van Zuid-Nederland

uitmaakten. ,, Vox populi voor Deï” moge waar zijn in tijden van

kalmte en bij verstandige leiding van die stem des volks, in de

dagen van opgewondenheid, die eene omwenteling vergezellen

of volgen kan deze niet de onfeilbare wezen. Het Belgische volk,

het oog houdende op de heldenfeiten zijner vrijwilligers in het

vorige najaar, weinig sympathie gevoelende voor een geregeld

leger, dat het herinnerde aan de in zijn oog verbroken boeien,

dat het wantrouwde om de nog zoo kort geleden doch geheel

onderdrukte Orangistische woelingen, zou het nooit hebben ge

doogd, dat eenig minister die vrijkorpsen geheel ophief ten koste

van een leger van geregelde troepen. Stel dat een dier ministers

tot dien krassen maatregel had durven overgaan, dat hij die

honderde avonturiers onbarmhartig had verwijderd, dan had hij

zich kunnen verzekerd houden van het wantrouwen van het ver

blinde volk, dan waren wellicht die gevierde benden, ondersteund

door datzelfde volk en een gedeelte van het leger naar Brussel

opgetrokken om land en regeering de wet te stellen, dan ware

misschien België het tooneel geworden eener volkomen regeering

loosheid en daarmede, veroordeeld door het gevoelen der groote

mogendheden, teruggebracht onder de heerschappij van den vroe

geren meester. Maar die ministers hebben zeer goed het gevaar,

ingezien, dat land en leger dreigde van de zijde der vrijgevochten
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gewapende benden, door het herscheppen van een gedeelte daar

van in georganiseerde regimenten en bataljons hebben zij daarvan

bewijzen gegeven en het is hunne schuld niet, dat de schok van

Augustus 1831 aan België werd toegebracht, toen die hervorming

nog niet was voleindigd en het kaf nog niet van het koren ge

scheiden was. Maar wat aan die ministers wel mag worden ver

weten en meer bepaald aan de Failly is het ontslaan der lichting

van 1826 en het eerst ter elfder ure mobiliseeren van den eersten

ban der nationale garde. Door den eersten maatregel beroofde

men zich van eenige duizende geoefende en gedisciplineerde sol

daten en verving die door den tweeden door een tal van weinig

geoefende, slecht georganiseerde en zwak aangevoerde menschen.

Zoo toch was de massa der op het oorlogstooneel gezonden bur

gerwachten en wanneer, zooals blijkt uit verschillende Belgische

bronnen, enkele harer korpsen het leger flink hebben ter zijde

gostaan, dan was dat het gevolg van bijzonder initiatief, niet

van de zorgen der regeering. -

Bij de bespreking der Nederlandsche ruiterij na de scheiding

zagen wij reeds hoe deze tengevolge van het uittreden der Bel

gen geheel moest worden gereorganieeerd. Zij toch maakten de

grootste helft der manschappen bij dit wapen uit en ook de offi

cieren uit de Zuidelijke provinciën waren naar verhouding tegenover de andere wapens hier het sterkst vertegenwoordigd. De w

nieuw gevormde Belgische ruiterij had het voordeel (1) nagenoeg

(1) Waarschijnlijk zal deze opvatting aan eenige onzer lezers verwondering

baren, nu meer en meer de meening veld wint (en niet alleen hier te lande),

dat het bezit van oude soldaten niet gewenscht is, nu velen in het gros dier

oude soldaten onbruikbare, dikwerf nadeelige werktuigen zien en die neiging

zich uit in de algemeenheid: ,vieux soldat, veille bête”! Bedoelde men daar

mede nog alleen afgeleefde, voor den dienst te velde ongeschikte manschap

pen, maar velen gaan verder en zouden alle vrijwilligers na zes en zeker na

twaalf jaar willen verwijderen, tenzij ze onderofficier zijn. Waar men die

woorden hoort in den mond van invloedrijke militairen, daar denkt men on

willekeurig aan den geneesheer, die den patient opgeeft, omdat en nadat hij

verkeerde middelen heeft voorgeschreven, aan den chef, die zijnen minderen

het brevet van onbekwaamheid verleent zonder met alle kracht, die in hem

is, dien mindere te hebben ontwikkeld. Ja! waar de oudere soldaat jaar in
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al die oude soldaten in hare eskadrons te zien opnemen. Zoo gaf

reeds den 31en Maart 1831 de kolonel van Remoortere, comman

dant van het 1e jagers te paard aan den minister d'Hane kennis,

dat zijn regiment bestond uit: ,3 escadrons, tous vieux soldats

et bien montés, prêts à marcher.” (1) Deze verklaring van een

zeer verdienstelijk en ondervindingrijk cavalerieofficier strijdt wel

eenigzins met de opgaven van Belgische schrijvers, die de paar

den over het algemeen voorstellen als bestaande uit gerequireerde,

jonge en weinig gedresseerde dieren. Hoe dit zij, waar de Bel

gische ruiterij bij enkele gelegenheden in actie is gekomen, heeft

zij zich meestal braaf gedragen en het is aan haar niet te wijten

zoo men haar, meer bepaald bij Houthaelen, niet heeft weten te

gebruiken. -

Van de drie hoofdwapens verkeerde de Belgische veldartillerie

in de minst gunstige omstandigheden. Slechts 10 à 11 percent

van het officierskorps en een gering gedeelte van het kader be

stond vóór de scheiding uit Zuid-Nederlanders. Den 29en Sep

tember 1830 werden de kapitein de Ghistelles, 6 luitenants en

3 kadets van het 2e bataljon veldartillerie in garnizoen te Ber

gen door het voorloopig bewind tot een hoogeren rang bevorderd

en dienden zoo als eerste kern voor het officierskorps der artil

lerie (2). Om hen heen hebben zich hunne collegas geschaard,

zoodra de omstandigheden hen vergunden de Nederlandsche ge

lederen te verlaten. Tengevolge van dien en door het groote

e

jaar uit dezelfde geestdoodende beginselen moet bijwonen, waar zijne verdere

ontwikkeling wordt opgeofferd aan die derjongst aangekomen miliciens, waar

handgrepen, inspectiën als anderzins de hoofdzaak zijner bezigheden uitma

ken, daar wordt chaque vieux soldat une vicille bête. Waar echter het zwaarte

punt zijner oefening elders wordt gezocht, daar blijven oude soldaten, die

althans gemarcheerd, gekampeerd, gebivakkeerd en op hun vreemde terreinen

gemanoeuvreerd hebben, een waar voordeel in een troep, een niet te ver

smaden steun voor hunne zeer jonge en onervaren kameraden.

(1) d'Hane Steenhuyze: Examen de l'ouvrage, les conspirations militaires

de 1831 – bl. 544.

(2) Deze en volgende bijzonderheden zijn ontleend aan een artikel van

Théodore Hippert: Notice sur l'organisation de l'artillerie belge de 1830 à

1831 opgenomen in het Journal de l'armée belge - tome 1r. 1851.
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voorhanden getal vestingartilleristen, die bij de toenmalige een

voudige theorie van het schieten en de langzame beweging op

het terrein weldra in veldkanonniers konden worden herschapen,

telde de Belgische veldartillerie op den 1en Juli 1831: 11 veld

batterijen met 66 bespannen stukken (1), 1 depotcompagnie, 15

vestingartillerie-compagniën, 1 compagnie artillerie-werklieden,

1 compagnie handlangers, 2 compagniën trein: totaal 31 com

pagniën. Die veldartillerie is een levend bewijs voor de waarheid,

dat het door een korps op het slagveld aangebrachte nut hoofd

zakelijk van de aanvoering en het daarvan gemaakte gebruik

afhangt. Evenzeer als de artillerie van het Scheldeleger zich door

haar vereenigd optreden onderscheidde en daardoor onder anderen

het op Leuven terugtrekkend leger van den ondergang redde,

eer het de stad had bereikt, even versnipperd zien wij in ver

schillende gevechten die van het Maasleger gebruiken. Toch heeft

ook deze zich bij verschillende gelegenheden wakker gedragen

en volkomen verdiende de artillerie den lof haar door Koning

Leopold na den veldtocht geschonken.

Aan genietroepen bezat België in Juli 1831 een bataljon van

nagenoeg 1000 man. Van die macht is slechts een klein gedeelte

bij het veldleger ingedeeld geworden. Dit feit, gevoegd bij de

omstandigheid, dat er maar zeer weinig genieofficieren van Zuid

Nederlandsche afkomst waren, is waarschijnlijk de oorzaak ge

weest, dat het invasieleger zoo weinig technische beletselen op

zijn weg heeft ontmoet, beletselen, die bij het verstandig gebruik

maken der defensive kracht van het operatietooneel zeker in

groote hoeveelheid te scheppen waren geweest.

De Belgische maréchaussée moet destijds ongeveer 1100 man

hebben geteld. Geen enkele opgave vermeldt hare tegenwoordig

heid op het oorlogstooneel, althans als georganiseerd korps, waar

/

(1) Elke veldbatterij had 4 officieren en 144 onderofficieren en manschappen,

8 officiers- en 123 troepenpaarden (waarvan 13 rij- en 110 trekpaarden) en

6 vuurmonden. Deze opgave van den genoemden Belgischen schrijver strekke

ten bewijze, dat de artillerie wel degelijk goed georganiseerd was.



31

zij toch zeker met hare uitstekende elementen, al ware zij dan

ook met het oog op het gevaar tijdelijk buiten hare eigentlijke

bestemming getreden, groote diensten had kunnen bewijzen.

Tot het vormen van het korps intendanten en officieren van

gezondheid had men in België niet de minste bezwaren onder

vonden (1). -

Wij hebben getracht in de vorige regelen een juist beeld te

schetsen van de bestanddeelen der legers, die in de Augustus

maand van 1831 in het strijdperk zijn getreden. Zeker zal ons

geen onzer lezers onpartijdigheid ontzeggen en waar nog twijfel

mocht overblijven, of dat beeld wel getrouw is weergegeven,

daar zullen de feiten, die steeds onomstootelijke bewijzen, ant

woorden. Die feiten ontslaan ons dan ook geheel van de verplich

ting om de mannen, welke die legers ten strijde hebben gevoerd

te beschrijven. Wij hebben ons voorgesteld hunne handelingen

te boeken, de critiek over hen blijve aan wien dat lust. Genoeg

zij het hier te herinneren, dat zij allen, zoo in het Nederlandsche

als Belgische kamp, den oorlog op de Napoleontische slagvelden

hadden geleerd. Hetzij ze vochten onder den Franschen adelaar,

hetzij ze onder Nederlandsche, Engelsche of Duitsche vanen den

grooten veldheer hadden bestreden, allen brachten hunne onder

vinding opgedaan in den bij Waterloo beslechten reuzenstrijd mede

op de gevechtsvelden van België. Maar wat te staven blijft, dat

is dat het overwonnen leger is aangevoerd, beter gezegd geslin

gerd op de wijze als zoo dikwerf de Oostenrijksche legers door

den beruchten krijgsraad van Weenen, dat orders en tegenorders

elkander met treurige snelheid hebben opgevolgd en dat na afloop

van den veldtocht men het in de Belgische Kamer der vertegen

woordigers nog niet eens was, wie de eigentlijke opperbevel

hebber des legers is geweest, althans op wien de verantwoorde

(1) Huybrecht. - Histoire politique et militaire de la Belgique bl. 61.
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lijkheid van den tegenspoed moest neerkomen (1). Dáár was

verdeeldheid van aanvoering, in Nederland eenheid. Onmiddellijk

trad hier de generaal Cort-Heijligers, die vroeger rechtstreeks

bevelen had ontvangen van het departement van oorlog, met

zijne divisie onder de orders van den Opperbevelhebber en Prins

Frederik gaf het door zijne onvermoeide zorgen georganiseerde

en ten strijde voorbereide werktuig over aan de eenige leiding

van den door 's Konings wil aan het hoofd des legers gestelden

ouderen broeder.

*

DE OORZAKEN VAN DEN VELDTOCHT.

A

Tot het verkrijgen van een juist begrip der redenen, welke

Koning Willem I heeft gehad, om in Augustus 1831 de vijan

delijkheden op nieuw te doen aanvangen, is het noodig het

militaire gebied een oogenblik te verlaten en ons op het staat

kundige te bewegen. Dit is te meer noodzakelijk, omdat kort na

den veldtocht en zelfs later door verschillende Belgische schrij

vers de inval van het Nederlandsche leger is voorgesteld als eene

ongewettigde daad van geweld, als eene verkrachting van het

volkenrecht. Wel is waar zijn die beweringen van onze zijde

krachtig wederlegd geworden (2), maar latere schrijvers (3),

wier arbeid allicht eerder tot het nageslacht zal komen, schijnen

die wederleggingen of niet gelezen of niet aangenomen te hebben

(1) Zie het verslag der Kamerzitting van 10 November 1831 beschreven in

d'Hane Steenhuyze - bl. 404 en volgende.

(2) O. a. door den Luitenant-Generaal W. J. Knoop in de tiendaagsche

veldtocht in Augustus 1831 – bl. 21 en volgende.

(3) Wij hebben hier vooral het oog op den Belgischen Luitenant-Generaal

A. Eenens in zijn werk: Les conspirations militaires de 1831.
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en zijn op die bewering teruggekomen; vandaar de thans volgende

regelen. (1)

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 eene over

eenkomst tot stand gekomen over de grondslagen eener scheiding

van België en Nederland. De nieuwe bewindvoerders in België

weigerden zich daaraan te onderwerpen en de conferentie had

hun den 1sten Juni tot een termijn gesteld, vóór welken zij van

die weigering zouden mogen terugkomen. Toen dat tijdstip na

derde, deed Koning Willem door zijne gevolmachtigden Anton

Reinhard Falck en Hugo baron van Zuylen van Nyevelt ver

klaren, 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 zijne eigene rekening te handelen, ten einde die lang

durige onzekerheid te doen ophouden, die voor de belangen

zijner getrouwe onderdanen zoo hoogstnadeelig was”. De 1ste

Juni verliep zonder dat de Belgen de verlangde verklaring af

legden, 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 Nederlandsche gevolmachtigden gaven daarop

(22 Juni) aan de conferentie te kennen, dat de Koning hun meester,

zich houdende aan de acte van scheiding, waarover hij met haar

was overeengekomen, den persoon, die de souvereiniteit van België

aannam zonder vooraf die acte onderteekend te hebben, even daar

door zou moeten beschouwen als zijn vijand, en dat, wanneer de

conferentie nalatig bleef van, overeenkomstig hare stellig aan

gegane verbindtenis, middelen aan te wenden, om de bestaande

>

(1) Het hier volgende résumé der politieke verhandelingen is woordelijk

overgenomen uit J. Bosscha's Neerlands heldendaden te land – 3e deel,

2e Gedeelte.

3
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overeenkomst met België te doen eerbiedigen, de Koning zich

verplicht zou rekenen de toevlucht tot zijne eigen middelen te

nemen en de toegevendheden te doen ophouden, die niet meer

zouden kunnen overeenkomen met de in- en uitwendige zeker

heid van den staat, noch met de belangen zijner getrouwe onder

danen”. Als ter beantwoording dezer voorwaardelijke oorlogsver

klaring stelde de conferentie achttien artikelen op, waarin de

voorwaarden vervat waren waarop zij verlangde, dat er vrede

zou zijn tusschen de beide Nederlandsche staten . . . . . . . In de

gestelde voorwaarden waren de rechten van Koning Willem en

de belangen van Nederland zoo geheel ten offer gebracht aan de

eischen van België, dat zij bij de Nederlandsche regeering nauwe

lijks eenige overweging verdienden. Uit aanmerking van hare

ernstige bezwaren, hadden de souvereinen van Rusland, Oos

tenrijk en Pruisen de achttien artikelen door de conferentie ont

worpen, nog niet bekrachtigd, toen tot overmaat van beleediging

Prins Leopold den 21en 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 duur

zaam bezit te verzekeren van Limburg en alzoo van een deel

van het Oud-Nederlandsch gebied.

Toen oordeelde de Koning zich gerechtigd zijne strijdkrach

ten in de schaal te werpen en aldus het evenwicht te her

stellen van de ongelijke balans, waarvan de diplomatie zich

bediende . . . . . .

e - - - - - De bedoeling des Konings bleef een geheim voor de

vreemde gezanten die te 's Gravenhage gevestigd waren, totdat

op den 1en Augustus 's Konings gevolmachtigde Hugo baron van

Zuylen van Nijevelt uit 's Gravenhage naar Londen vertrok met

een staatsstuk, waarin van het voornemen des Konings aan de

conferentie werd kennis gegeven. In den morgen van den 2en

Augustus overhandigde van Zuylen dit stuk te Londen aan

Engelands minister voor de buitenlandsche zaken Lord Palmer

ston, er bijvoegende: ,, Mylord, gij zult zien, dat wij in oorlog

zijn met Leopold.” Palmerston stak het stuk ongeopend bij zich,

mºe
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en zoo verliepen weder eenige uren zonder dat de conferentie

kennis kreeg van 's Konings voornemen . . . . . . . .

Tot zóóver Bosscha. Door een betoog dat Koning Willem en

zijne regeering vóór het hervatten der vijandelijkheden aan alle

vormen en regelen van staatkunde en volkenrecht hebben voldaan

zouden wij geen ander doel bereiken, dan het getal der Neder

landsche schrijvers, die zulks zonder uitzondering hebben aan

getoond, met één te hebben vermeerderd. Om die waarheid in

haar volle licht te stellen, laten wij haar liever bespreken enkel

door Zuid-Nederlanders, die uit den aard der zaak minder sym

pathie voor den Koning bezaten of vergoelijking zochten voor de

handelingen zijn er regeering.

Nothomb in zijn: Essai historique et politique sur la révolution

belge, zegt het volgende: ,,België en Holland waren sedert de

maand November 1830 geplaatst onder de macht eener wapen

schorsing, welke beide hadden aangenomen zonder bepaling van

duur en welke door de vijf mogendheden was gewaarborgd.

Heeft Holland het hervatten der vijandelijkheden aangekondigd?

Heeft het dat aangekondigd aan België? Neen; en het behoefde

dat niet te doen, zal men zeggen. Koning Willem kon niet

onderhandelen met de Belgen, die voor hem slechts eene ver

zameling van rebellen uitmaakten, de generaal Chassé, die eene

afzonderlijke overeenkomst had gesloten met betrekking tot het

citadel van Antwerpen, kon er zich toe bepalen de voor hem

uit die daad voortvloeiende verplichtingen volgens de militaire

gebruiken na te komen. w

Is het hervatten der vijandelijkheden aangekondigd aan de

conferentie?

Neen, de conferentie heeft er de eerste tijding van gekregen

door de nieuwsbladen; laten wij ons in enkele woorden herin

neren welke hare laatste betrekkingen met het kabinet van

's Gravenhage waren geweest.

(Noot. – Men heeft zich ook beroepen op feiten vóór het

protest van 21 Juli; men heeft namelijk het breken van de

wapenschorsing gevonden in de volgende uitdrukkingen, die het
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slot vormen der nota van 21 Mei: ,,Zijne Majesteit verklaart,

dat van den 1en Juni af, zij zich vrij zal beschouwen hetzij om

mede te werken tot de maatregelen door de mogendheden te

nemen om eindelijk de scheiding tot stand te brengen volgens

de annexe A van het protocol, hetzij te handelen voor zijne

eigene rekening en op de wijze welke de omstandigheden haar

zullen doen noodig achten, maar steeds met het enkele en eenige

doel om te komen tot de orde van zaken wel de acte van schei

ding als billijk en passend heeft erkend.

Het Hollandsche gouvernement heeft zich op deze verklaring

gegrond om de aankondiging van het hervatten der vijandelijk

heden van den 1en Juni af te staven.)

Den 21en Juli had Koning Willem tegen de 18 artikelen ge

protesteerd, door te verklaren, dat wanneer Prins Leopold bezit

zou nemen van den troon, hij hem slechts zou kunnen beschouwen

als in eene vijandige houding geplaatst en als zijn vijand. Den

25en Juli had de conferentie in antwoord op dit protest het

Hollandsche gouvernement uitgenoodigd tot het openen van on

derhandelingen, om te komen tot een eindverdrag; zij had tege

lijkertijd herinnerd aan alle verplichtingen voortvloeiende uit de

wapenschorsing. Den 1en Augustus antwoordde de Nederlandsche

regeering door de verklaring, dat zij toestemde tot het openen

van nieuwe onderhandelingen (1): dit antwoord kwam den 3en

Augustus te Londen, den vorigen dag waren de vijandelijkheden

in België op alle punten hervat.

(Noot. – In den voormiddag van 3 Augustus, stelde de baron

van Zuylen van Nyevelt deze nota aan Lord Palmerston ter ,

hand. – In den namiddag ontving de Engelsche minister de

tijding van het hervatten der vijandelijkheden en hij schreef

«r

(1) Wij missen hier de daarop in het antwoord onmiddelijk volgende zin

snede: ,,Namens den Koning vind ik mij gelast U te berichten, dat Z. M.

besloten heeft, de onderhandeling door militaire middelen te schragen, het- -

geen Hij dubbel noodzakelijk heeft geoordeeld, sedert de laatste gebeurte

nissen in België enz. – Zie hierover ook Ch. White – Révolution belge de

1830 – Derde deel, bl. 131.
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onmiddellijk aan den Hollandschen afgevaardigde om hem zijne

verwondering te kennen te geven (1). De baron van Zuylen

hield in een brief van 4 Augustus des voormiddags ten half tien

ure vol, dat hij bij het onderhoud van den vorigen dag opmer

kende, dat de Engelsche minister den brief niet opende, er

mondeling had bijgevoegd dat zijne regeering voornemens was

tegelijkertijd de onderhandelingen te Londen en de vijandelijk

heden in België te openen, daar Prins Leopold Nederland den

oorlog had verklaard door een onvoorwaardelijken eed op de

grondwet, door de officiëel gegeven verzekeringen aan de afge

vaardigden van Limburg en Luxemburg en door het bijeenroepen

van kiescollegiën in die twee provinciën. ...)

De partij der. Hollandsche regeering zal tegenwerpen, dat de

wapenschorsing van November 1830 slechts een voorloopige maat

regel is geweest, dat deze stand van zaken door een wapenstil

stand moest worden geregeld, dat door het niet tot stand komen

van den wapenstilstand het staken der vijandelijkheden slechts

feitelijk was verlengd; dat verschillende keeren en vooral door

het antwoord op het protokol van 21 Mei, Holland het voor

nemen had te kennen gegeven om de wapenen weder op te

vatten. Al ware dat alles waar, dan had geen der partijen het

recht op eigen hand een eindtermijn aan de wapenschorsing te

stellen, en had zij dat gehad, dan nog moest die termijn van

te voren en op eene duidelijke wijze zijn gesteld.”

Op het hier opgegeven betoog behoeft geen Nederlander ant

woord te geven, de Belgische luitenant-kolonel Huybrecht heeft

dat op zich genomen (2). » Holland” zegt hij, ,,was even als

België gebonden tegenover de conferentie. Haar kwam het dus

toe de tastbare aankondiging van het hervatten der vijandelijk

(1) Men zal het verschil in datum opmerken in de opgaven van Bosscha

en Nothomb. Hoe dit echter zij, de conferentie zou waarschijnlijk, al ware

haar de tijding reeds den 31en Juli geworden, dezelfde gedragslijn hebben

gevolgd als zij thans heeft gedaan.

(2) Huybrecht. - Histoire politique et militaire de la Belgique (1830

1831) – Bl. 128.
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heden door Holland aan te nemen of te verwerpen; zij doet

niets, zij bewaart het stilzwijgen: dus, zij geeft hare toestem

ming. Ziedaar de oplossing. Wat de gronden betreft die de heer

Nothomb aanvoert, zij hebben geene waarde. De nieuwe ge

schiedenis bewijst, dat wanneer eene mogendheid in zulke ern

stige onderhandelingen is betrokken als wij toenmaals, zij zich

moet gereed houden om heden of morgen te velde te trekken.”

A. Gendebien, een der krachtigste tegenstanders van de vroegere

orde van zaken, roept dit vraagstuk behandelend (1) uit: ,,Den

2en Augustus verneemt de Koning (Leopold) met verbazing, dat

de vijandelijkheden denzelfden morgen vroegtijdig zijn hernieuwd.

Met verbazing! maar Prins Leopold was daarvoor gewaarschuwd

sedert den 14en of minstens den 15en Juli. Met verbazing! maar

de rapporten, welke Daine hem 36 uren geleden had gemaakt,

lieten geen twijfel over en namen alle mogelijkheid van verwon

dering weg.”

Stockmar, ofschoon geen Belg van geboorte, doch lijfarts en

wat meer zegt, de vriend en vertrouwde raadsman van Koning

Leopold deelt ons mede (2): ,,België was verrast geworden. Men

vraagt natuurlijk, of het zich had mogen laten verrassen, of de

Hollandsche aanval niet te voorzien was. Het is niet te looche

nen, dat Holland aan de heropening der vijandelijkheden ver

scheidene daarop wijzende verklaringen had vooruitgezonden.....

Den 21en Juli had Koning Willem bij de conferentie tegen de

18 artikelen geprotesteerd, terwijl hij verklaarde, dat, wanneer

Prins Leopold bezit nam van den troon, hij hem slechts als

vijand zou kunnen beschouwen. En den 1en Augustus had de

Hollandsche regeering zich wel is waar tot het openen van

nieuwe onderhandelingen bereid verklaard, doch tegelijkertijd

daarbij gevoegd, dat de Koning besloten was, aan de onder

(1) A. Gendebien. – Catastrophe du mois d'Aout 1831. De genoemde aan

haling is eveneens overgenomen door d'Hane Steenhuyze – Examen de

I'ouvrage, enz. -

(2) Denkwürdigkeiten aus den Papieren des Freihernn Christian Friedrich

von Stockmar. - Bl. 179.
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handelingen door militaire middelen kracht bij te zetten. Daarbij

zal men moeielijk aannemen, dat het den Belgen onmogelijk is

geweest kennis te krijgen van die toerustingen en troependislo

catiën, welke de Hollanders in staat stelden met 50000 man over

de grenzen te rukken.” ,

Nemen wij ten slotte de opvatting van het behandelde onder

werp over van een man der omwenteling (1). ,,Op het einde van

Juli”, zoo verhaalt hij: ,waren wij in volkomen gerustheid, als

waren wij niet in staat van oorlog. Om die zorgeloosheid te

verhelen heeft men beweerd, dat de Hollanders de vijandelijk

heden hadden hervat met verkrachting van het volkenrecht. Dat

is eene bewering die nooit gerechtvaardigd is geworden. Een

wapenstilstand van 21 November 1830 bond Holland tegenover

de Londensche conferentie. Ten andere had de generaal Chassé,

commandant der citadel van Antwerpen, eene afzonderlijke wapen

schorsing gesloten, die slechts na drie dagen te voren te zijn

opgezegd, kon worden verbroken. Sedert den 1en Augustus, vol

gens Huybrecht, sedert 14 Juli, volgens Van der Taelen, had de

Hollandsche gezant te Londen aan de conferentie eene nota ter

hand gesteld, inhoudende, dat ,,zijne regeering besloten had de

volgende onderhandelingen door militaire maatregelen te onder

steunen.” Dat was genoeg om een waakzaam bestuur de oogen

te openen. Er was een kruitlucht in den dampkring. In den

nacht van 31 Juli op 1 Augustus zeide generaal Chassé de

wapenschorsing op. Het volkenrecht was dus geëerbiedigd en de

inval van Holland was slechts eene verrassing voor hen, die

hardnekkig oogen en ooren hadden gesloten. Wanneer wij over

vallen zijn, dan is het, omdat het ons aan het eenvoudigste

doorzicht heeft ontbroken. Men moet den moed hebben dat te

zeggen, opdat de natie de oorzaak van haren tegenspoed zoeke,

waar zij werkelijk te vinden is.”

Bij al deze verklaringen van de zijde der toenmalige tegenpartij

(1) Les véritables causes de notre défaite en 1831 par un homme de la

révolution. - Bl. 14.
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gelooven wij niet één woord te moeten bijvoegen, om met ver

trouwen het oordeel over de behandelde bewering aan tijdgenoot

en nakomeling over te laten. Wij voor ons zien in de voorge

vallen feiten niets dan de zoo zeer gezochte, zoo weinig voor

komende en zoo te recht geroemde overeenstemming van het

politieke en militaire element; wij erkennen daarin de ware

staatkunde, die door haar voorzichtige woorden den grond legt

tot een der beslissende factoren in den strijd: het uit onver

wachte daden voortkomende initiatief van den opperbevelhebber.

HET OORLOGSTOONEEL EN HET VELDTOCHTSPLAN.

De opstelling van het Nederlandsche leger in Noord-Brabant

en van de twee hoofddeelen der Belgische strijdkrachten in de

omstreken van Antwerpen en Maastricht kennende, was het niet

moeilijk te voorzien, welk terrein het hoofdtooneel der operatiën

zou worden in geval een der beide vijandelijke legers tot den

aanval zou overgaan. Zijwaarts begrepen tusschen de Schelde

en Maas, was het ten noorden, althans voorloopig, door laatst

genoemde rivier, ten zuiden, met het oog op een eventuëel be

zetten der Belgische hoofdstad door de lijn Brussel-Thienen

Maastricht begrensd. Wel is waar stond nog eene Nederlandsche

afdeeling bezuiden de Westerschelde en tegenover haar op Bel

gisch grondgebied het gedeelte van het vijandelijke leger, dat

den naam van het Leger van Vlaanderen” voerde, maar het

was duidelijk, dat het zwaartepunt der mogelijke operatiën niet

aan die zijde lag. Een aanval van dien kant werd aan de Neder

landsche strijdkrachten ontzegd door het eigenaardige, zeer door

sneden polderterrein en door het gemis eener goede operatiebasis,

evenmin was die denkbaar van de zijde van het Belgische leger

met het oog op de verschillende bezwaarlijk, zoo niet, in geval

van verdediging, onmogelijk te passeeren Zeeuwsche wateren.
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Bij den in Augustus 1831 bestaanden toestand bezat Noord

Nederland in de in staat van verdediging gebrachte vestingreeks

Bergen op Zoom, Breda, 's Hertogenbosch, Grave en Nijmegen

niet alleen eene krachtige voorste linie tegenover de opgestane

gewesten, maar die vestingen vormden tevens eene duidelijk

aangegeven operatiebasis, waaruit zoowel de noodige physieke

als materiëele versterkingen aan het veldleger konden worden

toegezonden, als waarop dit in geval van een overmachtigen

vijandelijken inval of een mogelijk mislukt offensief optreden

kon terugtrekken. In het ergste geval bleef bovendien aan het

Nederlandsche leger nog de Maas en haar verlengde westwaarts

van den Biesbosch tot lijn van verdediging over, eer een aan

vallende vijand, hetzij na den val van een of meer vestingen of

tusschen deze doordringend, den voet zou kunnen zetten in het

binnenste gedeelte des lands. -

Deze voordeelen miste België nagenoeg geheel. Eene aange

wezen operatiebasis bezat het niet. Antwerpen, dat door zijne

uitgebreidheid en aanzienlijke hulpmiddelen als uitgangspunt eener

offensieve beweging in aanmerking had kunnen komen, werd in

bedwang gehouden door de nog door Chassé bezette citadel;

Venlo bleef door zijne geringe afmetingen en door de afgezonderde

ligging geheel buiten beschouwing. Rukte een vijandelijk leger

Zuid-Nederland tusschen de Maas en de Schelde binnen dan lag

het geheele noordelijke deel des lands nagenoeg open, het op

houden der tegenpartij was eerst mogelijk achter de Rupel, de

Dijle en de Demer of wel bij een marsch op Brussel achter

eerstgenoemde rivieren en het van Zuid naar Noord loopende

gedeelte van de Dijle. Behalve de Rupel zijn de genoemde rivieren

wel niet van veel beteekenis, maar hare boorden zijn meest laag,

soms moerassig, zoodat wanneer reeds vooraf de mogelijkheid

van een inval was overwogen en de noodige voorbereidende

maatregelen tot het opstoppen van het water genomen waren,

de daardoor in het dal der Demer gestelde inundatiën den in

valler ernstige bezwaren hadden kunnen in den weg leggen en

de tallooze anders gemakkelijk over te trekken zijriviertjes en

A
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beeken eene aanleiding tot veel oponthoud geworden waren. (1)

Bovendien waren de steden Mechelen, Aerschot, Diest en Hasselt

vroeger versterkt geweest en hadden nog grootendeels hare grachten,

wallen en muren behouden, zoodat zij met weinig moeite en tijd

tegen een aanval van veldtroepen konden worden ingericht. De

hoofdovergangen over de rivieren liggen daarbij in het bereik

van die steden, zelfs stroomt de Demer door Diest en de Dijle

door Mechelen, zoodat het gebruik van die plaatsen als dubbele

bruggenhoofden mogelijk was. Ook Leuven verkeerde eventuëel

in dezelfde omstandigheden.

Wanneer men een blik slaat op de tegenwoordige kaart van

België en de vele communicatiën ziet, die geschapen als gevolgen

van handel en nijverheid, het hier behandelde gedeelte van dat

land in alle richtingen doorkruisen, dan kan men zich moeielijk

een denkbeeld vormen hoe nog voor eene halve eeuw datzelfde

terrein meer dan arm was aan goede gemeenschapswegen, zoowel

wat betreft de bewoonde oorden onderling als tusschen Noord- en

Zuid-Nederland. De eenige werkelijk geschikte verbindingen tus

schen Noord-Brabant en het centrum van België bepaalden zich

tot de straatwegen Breda-Antwerpen-Mechelen-Brussel en

's Hertogenbosch-Eindhoven-Hasselt-Tongeren-Luik. Behalve

de Schelde en Maas leverde ook toen reeds de Zuid-Willemsvaart

eene gemeenschap te water tusschen de beide groote deelen des

rijks op. Onder de overige verbindingen telde men ten Noorden

van de Demer eenige goede en breede zandwegen, in hoofdzaak

echter bestonden zij in niet meer dan dikwerf zware karresporen.

Ten Zuiden van de Demer werd de toestand gunstiger, het getal

straatwegen was daar grooter, vooral ten gevolge der gemeen

schap met Brussel, terwijl de straatweg Maastricht-Tongeren

(1) De bedoelde onderwaterzettingen schijnen vrij aanzienlijke afmetingen

te hebben kunnen aannemen, in ,,La Belgique militaire” van A. Vigneron

lezen wij o. a.: ,eene ernstige fout was gemaakt door het niet vereenigen

onzer strijdkrachten achter de Demer en door de inundatiën van die rivier

geen twee kilometer (une demi-lieue) breedte te geven om eene hindernis te

vormen tegen den vijandelijken inval.”



43

:

Sint Truijen-Thienen-Leuven-Brussel in hoofdzaak de grens

heeft gevormd van het operatietooneel in Augustus 1831. De

aard der landstreek, die het Nederlandsche leger zou te door

loopen hebben om de vijandelijke hoofdstad te bereiken is ken

merkend verschillend ten noorden en zuiden van de lijn gevormd

door de Demer, de Beneden-Dijle en de Rupel. Veel meer nog

dan thans, nu aanmerkelijke ontginningen en aanplantingen

aan het Noord-Oostelijk deel van België reeds veel van zijne

woeste naaktheid hebben ontnomen, bestond Kempenland in

hoofdzaak uit eindeloos uitgestrekte heidevlakten. Met uitzonde

ring van enkele hier en daar aanwezige zandheuvels, die het

karakter onzer duinen bezitten en veel aan verstuiving onder

hevig zijn en van een hooger gelegen gedeelte ten noorden van

Diest is dat terrein over het algemeen vlak en was toenmaals

slechts hier en daar door meest weinig uitgebreide boschperceelen

bedekt. De Groote en Kleine Nethe doorsnijden met hare talrijke

zijriviertjes het westelijk gedeelte der Kempen, doch daar deze

meestal en vooral in den zomer van geringe afmetingen zijn en de

grond bovendien droog is, is dit terrein voor de bewegingen van

troepen voldoende bruikbaar. Een geheel ander karakter draagt

thans nog, doch droeg toen vooral het oostelijk gedeelte van

Kempenland. Het was eene aaneenschakeling van beekjes en

riviertjes, ontstaande uit de tallooze moerassen, plassen en kleine

meeren, welke men daar aantrof. Het eigende zich dan ook veel

minder tot den oorlog en op de meeste plaatsen was gebruik

van ruiterij en beweging van artillerie en voertuigen zeer be

zwaarlijk, zoo niet onmogelijk, behalve op de weinige bruikbare

wegen. Over het algemeen was de landstreek arm, men vond er

weinig steden en welvarende dorpen, eene omstandigheid waar

mede de intendance van beide legers, maar vooral van het Ne

derlandsche, dat zich te midden eener in hoofdzaak vijandig

gezinde bevolking zou bewegen, wel rekening mocht houden.

Zuidwaarts van de Demer neemt het terrein een geheel ander

karakter aan. De zandgrond maakt hier plaats voor de klei, doch

de bodem is over het algemeen hard genoeg om zelfs bij lang
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durig regenweer van het terrein tot beweging van troepen te

kunnen gebruik maken. Het gedeelte tusschen de Demer, de

Dijle en den straatweg Leuven-Sint Truijen is zeer heuvel

achtig, de verschillende hoogteruggen hebben meestal de richting

van zuid naar noord en worden van elkander gescheiden door de

talrijke min of meer aanzienlijke linker zijriviertjes van de Demer.

Voegt men daarbij dat deze terreinstrook toenmaals zeer bedekt

was door talrijke en uitgestrekte boschpartijen, dan is het licht

begrijpelijk, dat op dat gedeelte de bewegingen van troepen

bezwaarlijk zijn en dat zelfs eene overmacht door een krachtig

gevoerden partijgangersoorlog hier bij een marsch naar Brussel

in westelijke richting langdurig oponthoud en groote verliezen

zou ondervonden hebben. Even noordwaarts en geheel zuid

waarts van den weg Sint Truijen-Leuven, zoomede in de

omstreken van laatstgenoemde stad wordt de bedektheid van het

terrein over het algemeen minder wat de bosschen betreft. Wel

blijft ook hier het heuvelachtige karakter van den bodem bewaard,

maar de terreinafscheidingen worden minder belangrijk, groote

strooken bouwland doen zich voor, men staat dan ook hier aan

de grenzen van het groote slagveld, waarop sedert eeuwen de

meeste legers van Europa het lot der staten van dat werelddeel

hebben gewijzigd en beslist. Ook in de verpleging der troepen

is hier door den meerderen rijkdom van den grond gemakkelijker

te voorzien, het aantal welvarende steden en dorpen is veel

grooter dan in Kempenland, de landbouw levert er het voor

naamste bestaan op en ook dat werkt mede om de operatiën der

strijdvoerende legers naar dat gedeelte van België te trekken.

De Hertog van Saxe-Weimar ontwierp korten tijd voor het

hervatten der vijandelijkheden verschillende plannen voor even

tuëele handelingen tegenover België, ook met het oog op mogelijke

ondersteuning van dit land door Frankrijk en Engeland. Neder

land's besten generaal uit die dagen, de held, die zich niet zou

ontzien om kort daarop de stormende infanterie te voet met den

degen in de vuist voor te gaan, die zich zou werpen in de mêlée

zijner dragonders, zien wij in zijne tent in het kamp bij Rijen
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over de kaart gebogen het terrein des oorlogs bestudeeren en de

kansen des oorlogs en der overwinning berekenen. Aan den

schrijver zijner levensgeschiedenis (1) hebben wij het te danken,

dat die plannen niet voor ons zijn verloren gegaan en dat wij

een helderen blik kunnen slaan op het operatietooneel van den

Tiendaagschen veldtocht. In eene memorie betreffende de dispo

sitiën tot een offensief optreden tusschen Schelde en Maas, welke

door den genoemden schrijver is gevonden onder de nagelaten

papieren van den Hertog, beschouwt deze laatste Brussel als het

hoofdobject der operatiën. Zoowel de geographische ligging van

die stad, als vooral het aanmerkelijke gewicht dat zij bezit als

de wieg der omwenteling, als de zetel van alle bestuurders van

het nieuwe koningrijk, als uitgangspunt der meest invloedrijke

openbare bladen, als toonaangever van het geheele land en volk,

in één woord als het centrale punt van België, dat het in de

zelfde mate beheerscht als Parijs geheel Frankrijk, doet een

spoedig bezit van die plaats zeer gewenscht schijnen. Dat het

Belgische leger zou trachten dit centrale punt te dekken, wordt

daarbij als waarschijnlijk, dat het daarom moet verslagen worden,

als van zelve sprekend aangenomen. Tot uitvoering van deze

onderneming worden in de memorie” de verschillende operatie

lijnen nader beschouwd. Zij geeft er daarvoor vier aan.

Vooreerst de straatweg van Breda over Antwerpen en van daar

over Mechelen en Vilvoorde naar Brussel. Deze linie biedt bij

den eersten oogopslag vele voordeelen aan. Behalve een voortref

felijken weg en gemakkelijke verpleging in de van alle hulpmid

delen voorziene landstreek (2) zou zij de kans geven Antwerpen

zonder groote opofferingen te heroveren en daardoor tegelijkertijd

(1) De Wurtembergsche ritmeester R. Starklof, schrijver van Das Leben

des Herzogs Bernhard von Sachsen-Weimar-Eisenach, Königlich Nieder

ländischer General der Infanterie.

(2) Klaarblijkelijk wordt hier bedoeld de landstreek tusschen Antwerpen en

Brussel, het terrein tusschen eerstgenoemde stad en Breda toch had het al

gemeen karakter van Kempenland. Dit was echter geen bezwaar, daar den

tweeden marschdag de omstreken van Antwerpen gemakkelijk hadden kunnen

bereikt worden. -
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de voorposten des vijands te Hoogstraten en Turnhout van hunne

terugtochtslijn op Antwerpen af te snijden. Daarentegen zou men

in laatstgenoemde stad eene aanzienlijke bezetting moeten achter

laten en daardoor het opereerende leger te zeer moeten verzwak

ken; de aanval op de stad zou den vijand tijd geven de troepen

van zijn rechtervleugel door geforceerde marschen in de sterke

stelling achter de Nethe te concentreeren. Bij eene poging om

deze stelling in haren rechterflank – een frontaanval ware in

geen geval aan te raden - te omtrekken, zou men genoodzaakt

zijn de cavalerie en artillerie op een zeer doorsneden en voor

aanvallende bewegingen ongunstig terrein te brengen, wat het

slagen dezer operatie zeer twijfelachtig zou maken. En eindelijk

zouden deze bewegingen den vijand op nieuw tijd verschaffen,

zijne reserves en gardes civiques samen te trekken en zelfs tot

het offensieve over te gaan, terwijl het Nederlandsche leger zich

zou moeten wikkelen in het net der talrijke zijriviertjes en beeken

der Nethe en zich in kleine gescheiden colonnes met moeite en

zonder voldoend verband zou moeten bewegen.

De tweede operatielijn zou de weg van Breda over Hoogstra

ten, Westmalle en Lier op Mechelen kunnen wezen. Het gebruik

maken daarvan zou echter onmiddellijk het ware doel van den

marsch aan den vijand verraden, hem voldoende gelegenheid geven,

zijne macht te vereenigen, terwijl het Nederlandsche leger zich

op slechte wegen, in eene voor de verpleging weinig geschikte

landstreek zou moeten bewegen tot in het hinderlijk bereik van

Lier, of die stad ontwijkend en vooruitrukkende over Herenthals

de rechterflank bedenkelijk zou moeten blootstellen.

De derde operatielijn voerde van Tilburg over Turnhout en

Herenthals en van daar over Mechelen, Sas van Campenhout of

Leuven. Maar ook dan zou de aanval op Turnhout de Belgen

onmiddellijk alarmeeren en hun het ware doel der operatie aan

wijzen. In twee dagen zouden zij in staat zijn hunne Maas- en

Scheldelegers in de sterke stelling bij Aerschot te vereenigen om

hier een zeer ernstigen tegenstand te bieden aan het offensief

optreden der Nederlanders.
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Eindelijk werd de vierde operatielijn gevormd door den weg

van Baerle-Hertog naar Hechtel en van daar over Diest en Leu

ven naar Brussel. Zij verdiende de meeste aandacht, leverde,

ofschoon niet rechtstreeks naar het object geleidende, beslissende

voordeelen op: goede wegen en weinig rivierovergangen en vooral

liet haar gebruik den vijand zeer lang in twijfel over het ware

voornemen der Nederlanders. Eerst werd het Maasleger bedreigd,

door de Nederlandsche overmacht aangevallen en verslagen, eer

het Scheldeleger tijd zoude hebben zich daarmede te vereenigen,

alle stellingen welke de vijand in het centrum tegenover dit

offensief zou kunnen innemen, werden omgetrokken door deze

beweging en was eenmaal het Maasleger verstrooid, dan zoude

men hoogstwaarschijnlijk het leger der Schelde tusschen Diest en

Brussel in een ongunstigen toestand aantreffen en gemakkelijk

verslaan. Tegenover het eene der vijandelijke legers zou het

Nederlandsche leger met drievoudige, tegenover het andere met

dubbele overmacht staan en dit laatste, dat van de Schelde, zou

bovendien door de bezetting der citadel van Antwerpen worden

vastgehouden, welke van het begin der vijandelijkheden af en

gelijktijdig met de troepen in Zeeland en de bezettingen der ove

rige versterkte plaatsen en de vloot op de Schelde, uitvallen,

alarmeeren en op de detachementen van het Scheldeleger aan

vallen moest.

Het laatste plan heeft de meeste overeenkomst met datgene

wat uitgevoerd is, beide waren het gevolg van de zeer verkeerde

opstelling welke men aan de beide hoofddeelen van het vijande

lijke leger had gegeven. Het Scheldeleger toch stond in hoofdzaak

in de omstreken van Antwerpen, dat der Maas in die van Maas

tricht. Die opstelling was nog het gevolg der gebeurtenissen in

het vorige najaar. Toen toch het Nederlandsche veldleger, ver

zwakt en ontzenuwd achter de grenzen van Noord-Brabant was

teruggetrokken waren de citadel van Antwerpen en de vesting

Maastricht in onze handen gebleven. Bezet door flinke garnizoe

nen en toevertrouwd aan het bevel van in den oorlog beproefde

bevelhebbers bleven die twee strategische voorposten bij voort
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during eene ernstige bedreiging voor de juist vrijgevochten ge

westen. Niets was dan ook beter gezien, dan dat de beschikbare

Belgische strijdkrachten zoodanig waren verdeeld, dat zij des

noodig aanvallende bewegingen van die sterkten uit konden in

den weg treden. Maar toen in het eerste halfjaar van 1831 dat

zelfde Nederlandsche leger zoo machtig in getalsterkte, in ge

oefendheid en in zelfvertrouwen won, toen werd het zwaartepunt

tot het behoud der pas verkregen vrijheid naar elders verlegd.

Dat begreep niet alleen de tegenpartij, die zich tot den aanval

toerustte, maar dat begrepen ook de Belgische aanvoerders, toen

zij hunne vertoogen herhaaldelijk bij de regeering inbrachten tot

het bekomen eener andere en op de omstandigheden gegronde

dislocatie, maar die regeering wilde van geene wijziging hooren.

Geen wonder, dat zij spoedig voelen zou. Haar vertrouwen op

behoud van den vrede en op vreemde hulp, dat door traagheid

en eigenwijsheid werd geuit, wees den Nederlandschen legeraan

voerder den juisten weg om zijn doel zonder groote verliezen te

bereiken. Dezelfde gedachten, ontwikkeld in het laatstopgenoem

de plan van den Hertog van Saxe-Weimar, vormen de basis

van datgene, wat de Prins van Oranje heeft doen uitvoeren,

beide zijn gegrond op het denkbeeld eener strategische doorbre- .

king gevolgd door het afzonderlijk verslaan der beide groote

deelen van het leger der tegenpartij. Het hoofdverschil tusschen

beide bestaat daarin, dat bij het uitgevoerde de kortste weg is

gevolgd om het doel der doorbreking te bereiken, namelijk dien

van uit de kantonnementen in Brabant op de stad Diest. Klaar

blijkelijk hebben de ontwerpers van dat plan aan de vijandelijke

aanvoerders meer geest van initiatief toegeschreven, dan deze

getoond hebben te bezitten. Dat blijkt behalve uit het kiezen van

den kortsten weg, ook uit het eerst later marcheeren der divisie

Cortheijligers en het stooten van deze op het-geheele leger der

Maas. Zeker kan het niet in de bedoeling der ontwerpers hebben

gelegen die zwakke, hoofdzakelijk uit schutters bestaande divisie

zoodanig bloot te stellen als zij dat op den dag van Houthaelen

is geweest en was zij oorspronkelijk alleen bestemd om het gar
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nizoen van Venlo en de talrijke benden der gardes civiques in

Limburg in bedwang te houden. Had zij moeten medewerken om

het Maasleger aan zijne plaats te binden, dan had zij minstens

ter hoogte van het hoofdleger moeten marcheeren en zoude zij

niet zooals thans is gebeurd eerst den 6en Augustus door de

voorgeschreven rust van de andere divisiën in de gelegenheid zijn

gesteld om in de strategische frontlijn te rukken. Wel moesten

de uitvallen uit Maastricht Daine uitlokken om niet westwaarts

te marcheeren evenals de bewegingen der vloot, van het garni

zoen der citadel van Antwerpen en der uit Breda en Bergen op

Zoom af te zenden mobiele colonnes het leger der Schelde en

het offensief optreden onzer detachementen in Zeeland dat van

Vlaanderen van eene vereeniging der geheele Belgische krijgs

macht moesten afhouden.

Dat plan, dat een juist inzicht verraadt in den toestand der

wederzijdsche partijen is even degelijk overdacht en samengesteld

als het, niettegenstaande de onvoorziene omstandigheden, juist is

uitgevoerd. En mocht ook die uitvoering het verwijt van lang

zaamheid hebben getroffen, eene langzaamheid, waarvoor wij

vele redenen zullen vinden en reeds genoemd hebben, diezelfde

uitvoering deed toch Lord Palmerston de woorden spreken (1) ,,De

Belgen hebben duidelijk getoond, dat zij door eigen hulp den

Hollanders geen weerstand kunnen bieden. Zij zouden zonder

Fransche hulp volkomen onderworpen zijn geworden. . . .”

Eenige schrijvers hebben beweerd, dat de Luitenant-Kolonel

von Scharnhorst, die als Pruisisch militaire gevolmachtigde den

veldtocht medemaakte de eigentlijke ontwerper van het besproken

plan zoude zijn geweest. Max von Gagern (2) zegt daaromtrent:

,,Deze eer heeft hij (Scharnhorst) echter in het openbaar van de

hand gewezen en, in zoo verre ik mij herinner, vooral aan Prins

(1) Zoo althans getuigt Koning Leopold's vertrouweling Stockmar in een

brief van 31 Augustus 1831, opgenomen in zijn reeds genoemd werk- bl. 182.

(2) Aanhaling uit het werk van H. von Gagern – Das Leben des Generals

Friedrich von Gagern. De hier bedoelde Max was als Luitenant bij den staf

der 2e Divisie ingedeeld.

4
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Frederik toegekend.” Starklof, deze woorden aanhalende, voegt

er bij: ,,Of dat zoo is, mogen wij niet beslissen, het oordeel van

von Gagern is zooals wij zien ook slechts onbepaald . . . . . in

zoo verre hij het zich herinnert . . . . .” In deze woorden ligt

evenwel voor den aandachtigen lezer veel twijfel opgesloten en

dienzelfden twijfel hebben wij nog dezer dagen bij enkele oud

strijders uit de hier besproken dagen teruggevonden. Het is daar

om, dat wij hier in zijn geheel het volgende onbekende of ver

geten document opnemen, zooals het in Augsburger allgemeine

Zeitung is gedrukt geweest (1): ,,In een bericht uit Berlijn van

den 1en September jl. geplaatst in de bijlage tot de Allgemeine

Zeitung No. 253, wordt met de volgende woorden van mij gewag

gemaakt: ,,Men beweert hier (te Berlijn) algemeen, dat de ont

werpen en beschikkingen, waarnaar het Nederlandsche leger de

Belgen beoorloogd heeft, afkomstig zijn van onzen Luitenant

Kolonel von Scharnhorst (zoon van den beroemden von Scharn

horst) die zich sedert geruimen tijd aan het hof te 's Graven

hage bevonden heeft.” Ondanks mijn weerzin om de dagbladen

over mij te onderhouden, zie ik mij echter, eenig en alleen om

de waarheid hulde te doen, genoodzaakt bij deze te verklaren,

dat ik even weinig deel heb aan de voortreffelijk beraamde

ontwerpen, waarnaar de dappere Hollanders, van den 2en tot

den 12en Augustus dezes jaars, hunnen veldtocht ingericht heb

ben, als aan de voorbereidingen en beschikkingen daartoe, welke

door zooveel beleid en wijsheid gekenmerkt worden. De hooge

roem van dit een en ander komt alleen aan het zegevierende

Koninklijke broederpaar toe.

Zulke onnauwkeurige berichten kunnen alleen afkomstig zijn

van lieden, die zoowel met de algemeene als met de bijzondere,

persoonlijke en militaire betrekkingen geheel onbekend zijn en

de berichtgevers van dezen stempel zouden beter doen met te

zwijgen, dan het groot aantal (meest ongerijmde en veelal op

zettelijk verzonnen) onwaarheden ten aanzien van de Noord

(1) Het is overgenomen in de Nederlandsche Staatscourant d°. 5 October 1831.
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rºn

Nederlandsche gewesten en België te vermeerderen, waarmede

sedert eenigen tijd vele, en voornamelijk buitenlandsche dagbla

den van zekere kleur en strekking, zoo ruimschoots opgevuld zijn.”

WoN SCHARNHORST

Koninklijk Pruisisch Luitenant-Kolonel en

Brigadier der 4e Brigade Artillerie.

Bij deze duidelijke verklaring behoeft zeker geen woord meer

en als men zich herinnert, dat Koning Willem I eerst den 29en

Juli de betrekking van Opperbevelhebber aan zijn oudsten zoon,

den Kroonprins opdroeg, dan kan er geen twijfel overblijven

dat, wanneer aan dezen in de eerste plaats den roem der leiding

van de operatiën toekomt, de eer der voorbereiding, het banen

van den weg tot het welgelukken van het oorlogsplan hoofdza

kelijk moet gegeven worden aan den man, die sedert het vorige

najaar het leger had gevormd tot wat het in den Tiendaagschen

veldtocht was, aan Prins . Frederik der Nederlanden.

A'

DE LAATSTE DAGEN VOOR DEN VELDTOCHT

EN DE STERKTE EN DISLOCATIE DER

OPEREERENDE HOOFDLEGERS.

Den 17en Juli betrad Prins Leopold van Saksen-Coburg het

Zuid-Nederlandsche grondgebied en werd den 21en na het be

zweren eener grondwet, waarbij hij beloofde de onafhankelijkheid

en onschendbaarheid van het grondgebied te zullen handhaven,

tot Koning der Belgen uitgeroepen. Op dienzelfden dag zond de

Koning der Nederlanden aan de conferentie de reeds vroeger

genoemde verklaring, dat hij dien prins in geval deze den troon

zou beklimmen als zijn vijand zoude beschouwen, en reeds den

volgenden morgen verliet hij vergezeld van zijn oudsten zoon,

den Prins van Oranje, 's Gravenhage zich naar Noord-Brabant
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begevende. Hij wilde een laatsten blik werpen op zijne krijgs

macht, eer hij die over de grenzen zoude zenden tot het verkrij

gen van billijke en rechtvaardige voorwaarden van scheiding,

voor hij haar in de gelegenheid zoude stellen de geschonden

militaire eer te wreken. Nog denzelfden middag nam de Vorst

de vestingwerken en het garnizoen van Breda in oogenschouw

en begaf zich den volgenden morgen ten 9 ure, vergezeld van

de beide prinsen Willem en Frederik en de drie zonen van den

Kroonprins naar de legerplaats te Rijen. Aldaar was sedert eenige

maanden een aanzienlijk gedeelte van het veldleger gekampeerd,

thans stonden daar de 1e en 2e divisiën infanterie, de brigade

zware cavalerie en 52 veldstukken op de nabijgelegen heide ge

schaard om door den Koning te worden geïnspecteerd. Met on

geduld werd de Vorst door zijne trouwe soldaten verwacht,

iedereen begreep, dat zijne komst het sein was tot ongewone

gebeurtenissen, dat er een einde te voorzien was aan den tijd

van afwachten en voorbereiden. Was het dan ook te verwonde

ren, was het niet te vergeven, dat op het oogenblik, waarop

Zijne Majesteit aan het hoofd van den hem volgenden stoet den

uitersten rechtervleugel, gevormd door het 1e bataljon der 2e af

deeling Noord-Hollandsche schutterij bereikte de militaire stilte

en onbewegelijkheid werden verbroken en van dáár een donde

rend: ,,Leve de Koning! Leve de Prins van Oranje! Leven de

Prinsen!” opging, dat zich onder het geroffel der trommen en

het schetteren der trompetten onmiddellijk herhaalde tot aan den

vijf kwartier gaans verder opgestelden linkervleugel. Vergezeld

van de Prinsen reed de Koning langzaam langs de uitgestrekte

liniën en waar hij voorbijtoog, dáár vooral fonkelden de oogen

van geestdrift en van zelfvertrouwen, dat zich herhaalde malen

in den kreet van. ,,Voorwaarts! voorwaarts!” uitte. De oude sol

daten vooral zochten reikhalzend naar één witte pluim, die zij

zoo noode in de vorige maanden hadden gemist, naar dat open

en vriendelijk gelaat, dat hen kalm had toegelachen onder den

kogelregen van Quatre-Bras en Waterloo en toen ze hun ouden

veldheer weer naast zijn vader en in hun midden ontdekten, toen
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fluisterden velen hunner elkander veelbeteekenend toe: ,,'t Is

nog dezelfde”! Na afloop van het défilé van het vereenigde

legerkorps vertoefde de Koning nog eenigen tijd in de tent

van den Hertog van Saxe Weimar, den toenmaligen kampcom

mandant, voor welke de Utrechtsche studenten en de Koninklijke

jagers als eerewacht waren opgesteld. Eer Zijne Majesteit het

kamp verliet, inspecteerde hij nogmaals deze compagniën met

geopende gelederen en sprak even als de Prinsen verscheidene

jagers aan, daarna vertrok hij ten 5 ure met den Prins van

Oranje naar 's Hertogenbosch, weldra door Prins Frederik ge

volgd. Deze riep nog voor het verlaten der legerplaats de ver

schillende tegenwoordig zijnde generaals en hoofd-officieren voor

de tent des Hertogs te samen, om hen mede te deelen, dat

Z. M. ten uiterste tevreden was geweest over de goede houding

der troepen, maar bijzonder over de door hen aan den dag ge

legde geestdrift en over de menigvuldige bewijzen van liefde,

trouw en gehechtheid, door hem in den morgen van dien dag

ontvangen.

,,Het tijdstip is misschien zeer nabij, mijne heeren! vervolgde

de Prins, ,,dat Z. M. gebruik zal moeten maken van die geest

drift en van dat verlangen, om den vijand onder de oogen te

zien, ten einde met het zwaard in de vuist, de rechten van

Oud-Nederland te doen gelden, terwijl Z. M. er op rekent, op

den dag waarop het zwaard getrokken moet worden, diezelfde

bewijzen van liefde en trouw bij het leger te zullen aantreffen.”

De oudste der aanwezigen, de generaal van Geen nam hierop

in naam van allen het woord. Hij dankte den Prins namens hen

voor de vleiende getuigenis van wege den Koning en voegde er

met geestdrift bij: ,,Dat Z. M. in zijne verwachting niet bedrogen

zal worden, dat allen, indachtig aan den eenmaal afgelegden eed,

zich nogmaals in deze plechtige oogenblikken aan hun Koning

en het Vaderland toewijden, gereed om voor hem hun bloed te

storten, dat kan Uwe Koninklijke Hoogheid aan den Koning en

aan het geheele Vaderland verzekeren, dat geen duim breed

gronds van den Oud-Nederlandschen bodem zal verloren gaan,
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zonder door ons bloed verkocht te worden; dat zweren wij.”

Met ontbloote hoofden en uitgestrekte handen werd die eed door

alle aanwezigen herhaald.

De Prins betuigde zijn leedwezen, dat de Koning zelf geen

getuige was van dat plechtige oogenblik, maar verzekerde, dat

hij den indruk door hem daarvan verkregen nog dien avond aan

zijn vader zou overbrengen.

De Koning, die reeds denzelfden avond ten 8 ure te 's Herto

genbosch was aangekomen, hield den volgendenden morden eene

inspectie over het garnizoen op de esplanade en bezichtigde

daarna de vestingwerken, zoomede de voor Crevecoeur gestati

oneerde divisie kanonneerbooten onder bevel van den kapitein

luitenant ter zee Bronovo. Denzelfden middag werden door den

Prins van Oranje in zijne hoedanigheid van Kolonel-Generaal

der schutterijen aan de Amsterdamsche en Bossche bataljons van

die troepenmacht hunne vaandels uitgereikt.

Maandag den 25en Juli des morgens ten 10 ure inspecteerde

de Koning op de heide bij Best de reserve-divisie (1) onder de

bevelen van den generaal Cort Heyligers, bestaande uit 8 batal

jons infanterie, hoofdzakelijk schutterij, 2 detachementen kuras

siers en een batterij veldartillerie. Ook hier uitte zich de algemeene

geestdrift en het verlangen naar den strijd op de meest ondubbel

zinnige wijze, even als bij de revue, welke Z. M. den volgenden

morgen op de Woenselsche heide bij Eindhoven over het nog niet

door hem bezochte gedeelte van het leger te velde hield. Dit be

stond uit de 3e divisie infanterie, de brigade lichte cavalerie

en 12 veldstukken. Nog op den avond van den 26en keerde de

Koning te Breda terug en verbleef daar den volgenden dag met

het voornemen om in den morgen van den 28en de vesting Bergen

(1) Eigenlijk werd eerst bij Koninklijk besluit van 28 September 1831

Nº. 123 bepaald, dat deze divisie een integreerend deel zou uitmaken van

het leger te velde onder den naam van Reserve-divisie. Tijdens den veld

tocht voerde zij den officiëelen naam van ,,Troepen in en bij Nijmegen en

Grave” soms ook ,,Marsch-divisie onder de bevelen van den Luitenant-Generaal

Cort Heyligers”. Kortheids- en duidelijkheidshalve is haar in dit verhaal haren

lateren meer bekenden naam gegeven. -



55

op Zoom te bezoeken, toen een in den middag ontvangen bericht

dat plan wijzigde en Z. M. vergezeld van den Prins van Oranje

nog den 27en des avonds ten 7 ure naar 's Hage terugkeerde.

Er kan geen twijfel bestaan of dat bericht was het antwoord

der Londensche conferentie van den 25en op het ingezonden

vertoog tegen de 18 artikelen. w

Welken indruk het aan het leger door den Koning gebracht

bezoek op dezen had gemaakt bewees de volgende -

- No. 10 Dagorder

voor het leger te velde.

Het is voor mij een aangename plicht, op last des Konings aan

de troepen van het leger, die Zijne Majesteit dezer dagen heeft

gezien, Hoogstdeszelfs bijzondere tevredenheid te kennen te geven

over hunne goede houding en voorkomen. Groot was het genoegen,

dat de Koning ondervonden heeft door op onderscheidene ondub

belzinnige wijzen, de overtuigendste bewijzen te ontvangen van

den uitmuntenden geest, die u allen bezielt.

De Koning gevoelde zich gelukkig bij het zien van die moe

dige strijders, die reeds bewijzen gaven, hoe zij bloed en leven

voor Koning en Vaderland veil hebben; bij het aanschouwen

der vrijwilligers, die in het oogenblik des gevaars de wapenen

aangordden; van die schutterijen die allen zijne roepstem met

geestdrift volgden; ja, bij de tegenwoordigheid van u allen, die

sedert zoo vele maanden aan de grenzen van Oud-Nederland

staat, en met edele volharding en opofferingen draagt, terwijl

gij niets vuriger wenscht, dan met de wapenen in de hand den

vijand te toonen, welke gevoelens in uwen boezem kloppen, wat

vertrouwen gij stelt op de Voorzienigheid en in de rechtvaardige

zaak, die u te wapen deed snellen. -

Daarom is de Koning op het innigst overtuigd, dat als het

lot der wapenen de zaak van Nederland beslissen moet, gij dan

met die edele geestdrift, die gij van het eerste oogenblik af aan

den dag legdet, met eenen overwinningspellenden moed, met
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die onwrikbare trouw, die uw eigendom is, den vijand onder de

oogen zult treden, wáárheen dan ook de stem des Konings en

het belangs des Vaderlands u mogen roepen.

De Koning weet het, dat u die dag welkom zoude wezen,

waarop het bevel van Voorwaarts! door uwe gelederen mocht

dringen en gij onder den zegen van dien God, die Nederland

en zijn Koninklijk Huis zoo dikwijls uit kommervollen toestand

redde, eenen strijd zoudt voeren, die aan de jaarboeken Wall

Nederlands alouden roem nieuwe bladzijden voegen moet.

Hoofdkwartier Breda, den 26en Juli 1831.

(get.) FREDERIK.

De reeds in het leger heerschende geestdrift werd nog ver

meerderd bij het kennis nemen van 's Konings besluit van den

29en, waarbij vooral in de hoogere rangen eene uitgebreide pro

motie plaats had en tal van militairen tot ridders der Militaire

Willemsorde en van den Nederlandschen Leeuw werden benoemd

ten gevolge van hun in het vorige jaar gehouden gedrag. En

tegelijkertijd werd de hoop op het hervatten der vijandelijkheden

nog meer verlevendigd, toen den 31en Juli verschillende onder

deelen der 3e Divisie nader bij het gros van deze werden aange

trokken of in de richting der grenzen werden vooruitgeschoven.

Zoo marcheerden de Groningsche jagers dien dag van Leende naar

Kasteren, de staf en het 1e Bataljon der 17e Afdeeling van

Heeze en Leende naar Hapert en de dragonders van de om

streken van Oirschot naar Hoogloon en Vessem. Tevens werden

zoo bedekt mogelijk maatregelen genomen om de troepen voor

twee dagen van levensmiddelen te voorzien en daarbij het gerucht

verspreid, dat al die voorbereidselen slechts ten doel hadden,

de 2e divisie in het kamp bij Rijen te doen omwisselen met de

3e in de kantonnementen rondom Eindhoven. En in den morgen

van den 1en Augustus werden die geruchten gevolgd door de

onderstaande kennisgeving, die op nieuw de naar strijd hakende

krijgslieden met de hoop op verwezenlijking hunner wenschen

vervulde.

n
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No. 12 Dagorder

voor het leger te velde.

Aan het leger wordt bekend gemaakt, dat het Z. M. den

Koning behaagd heeft, bij Besluit van den 29en Juli 1831

N°. 3, aan Z. K. H. den Prins van Oranje het opperbevel over

de krijgsmacht op te dragen, met uitnoodiging zich onverwijld

aan het hoofd van het leger te stellen, zullende Z. K. H. Prins

Frederik, Admiraal en Kolonel-Generaal, den Prins van Oranje

in het waarnemen van zijn commando behulpzaam wezen. Z. K. H.

de Prins van Oranje alhier aangekomen zijnde, heeft het opper

bevel van het leger te velde heden aanvaard.

Hoofdkwartier Breda, den 1en Augustus 1831.

(was get.) FREDERIK.

De nieuwbenoemde Opperbevelhebber had in den namiddag

van den 31en de residentie verlaten en was des nachts ten half

een ure te Breda aangekomen en in het logement de Prins

Kardinaal afgestapt. De kennisgeving zijner aankomst en benoe

ming werd weldra door zijn eerste woord aan het leger gevolgd.

In den morgen van den 1en Augustus was alle twijfel opgeheven,

in alle richtingen van Noord-Brabant draafden de ordonnancen,

overbrengers der -

N9. 13 Dagorder w

voor het leger te velde.

Door den wil van mijnen. Vader en Koning geroepen, om het

bevel over zijn leger te voeren, stel ik mij aan uw hoofd op

den dag, waarop het woord Voorwaarts! door hem is uitge

sproken. De bewijzen van liefde en trouw, welke gij reeds aan

den Koning en aan het Vaderland hebt gegeven, en die den

volkeren van Europa tot het schoonste voorbeeld strekken, waar

borgen mij ook de dapperheid, welke gij zult ten toon spreiden

op het slagveld, dat ons wellicht binnen weinige dagen ten
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strijde wacht voor de ware belangen van het Vaderland en tot

verkrijgen van voordeelige voorwaarden eener afscheiding van de

gewesten, die zich onttrokken hebben aan de regeering van

dienzelfden Vorst, voor welken wij bereid zijn ons leven en

onze dierbaarste belangen ten offer te brengen.

Maar bij het nemen van toevlucht tot de wapenen, sluit de

Koning, die een waar vader zijner onderdanen is, geenszins den

weg der onderhandelingen hoezeer deze tot dusverre zoo vruchte

loos beproefd zijn, zijne gevolmachtigden bij de Conferentie te

Londen, zullen aldaar bij voortduring de rechten der natie blijven

VOorstaan.

Wat mij betreft, ik gevoel al het gewicht van de eervolle

taak mij door den Koning opgedragen; zij zal ongetwijfeld door

mij verlicht worden door uwen moed, waarop ik met vertrouwen

reken bij de herinnering aan de dapperheid van zoo vele oude

wapenbroeders van alle rangen, die ik nog in de gelederen zie,

en aan de geschiedenis, welke mij leert, wat het Vaderland van

de edele pogingen van deszelfs schutterijen en vrijwilligers mag

verwachten.

Na Quatre Bras en Waterloo hebben wij ons niet meer in

gelijke betrekkingen bevonden als die, welke ons thans veree

nigen, in dat tijdsverloop hebben er vele gewichtige, meestal

gelukkige, doch sedert een jaar rampspoedige omstandigheden

voor ons Vaderland plaats gehad.

Mijne plichten en de wil des Konings hebben mij geroepen

om een werkelijk deel aan de laatste staatkundige gebeurtenissen

in Nederland te nemen, al mijne daden, woorden en bedoelingen

hadden destijds eeniglijk ten oogmerk om van het koninkrijk die

onheilen af te weren, welke het te voorzien was, dat hetzelve

konden treffen en welke wij tegenwoordig allen ondervinden,

maar daar de middelen, met zulk een oogmerk door mij aange

wend, geene gunstige uitkomst hebben opgeleverd, moet ik zelf

gelooven, dat ik mij in de keuze dier middelen heb bedrogen.

De drijfveeren, die mij bezielden, waren intusschen van den

zuiversten aard. Thans hoop ik u, met het zwaard in de hand,
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te overtuigen, dat het bloed der Nassau's nog in mijne aderen

vloeit en dat geen offer mij te zwaar zal zijn om het geluk te

verzekeren van dien geboortegrond voor welks onafhankelijkheid

onze voorouders zoo dikwerf met een gewenschten uitslag leger

machten bestreden, die de hunne verre in getal, maar geenszins

in moed te boven gingen.

Hoofdkwartier Breda, den 1en Augustus 1831.

(was get.) WILLEM, Prins van Oranje.

Bij dit eerste stuk, waarin de ridderlijke Vorst rondweg ver

klaarde dat de door hem aangewende middelen tot bevrediging

van Noord en Zuid hadden gefaald, was een tweede gevoegd,

waarbij het leger aan de regelen van volkenrecht en krijgstucht

werd herinnerd. Het luidde als volgt:

No. 14. Dagorder

voor het leger te velde.

Bij het betreden van den grond door den opstand aan het

wettig gezag onttrokken, reken ik het mij tot een eersten plicht,

het Vaderlandsch leger te herinneren, dat geene zucht tot ver

overingen ons doet voorwaarts trekken, daar wij niets anders

bedoelen, dan overeenkomstig de door Nederland's Koning voor

geheel Europa opengelegde staatkunde, die voorwaarden van

scheiding tusschen Holland en België te verzekeren, welke door

de bemiddelende mogendheden als billijk zijn erkend.

Geene wraakzucht gaat dus onze legerspits vooruit; den vreed

zamen ingezeten zeggen wij veiligheid en bescherming, den wel

gezinden ondersteuning toe. Noord-Nederland (getuige der Belgen

vroegere welvaart!) is nooit hun vijand geweest en ook nu niet,

nu het zich na vruchteloos alle middelen van vergelijk beproefd

te hebben, genoodzaakt vindt Gods beslissing tusschen hen en

ons in te roepen. -

Verwardt het goede gedeelte des volks geenszins met diegenen,

die zich eigenmatig tot zijne bestuurders hebben opgeworpen;

wij komen om hun en ons zelven den vrede weder te geven en
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die verstandhouding te herstellen, zonder welke, noch voor Noord-,

noch voor Zuid-Nederland immer rust, geluk of bloei mogelijk

zijn en om die verstandhouding voor de toekomst op onwankel

bare grondslagen te vestigen.

Wapenbroeders! ik reken daarom op uwe krijgstucht niet min

der dan op uwen moed, beider vereeniging moet het kenmerk

zijn van dat echt Vaderlandsch leger, waarover ik trotsch ben

het bevel te voeren. Ik zal die krijgstucht des te nauwgezetter

onderhouden, daar ik met de meeste zorg in al uwe behoeften

zal trachten te voorzien. - *

De militaire autoriteiten van allen rang zullen gehouden wezen

om de klachten der inwoners te hooren; zoodra de feiten, die

aan de manschappen onder hunne orders te laste worden gelegd,

bewezen zullen zijn, zal men de schuldigen straffen naar alle

gestrengheid der krijgswetten.

Hoofdkwartier Breda, den 1en Augustus 1831.

(was get.) WILLEM, Prins van Oranje.

Zoo was dan het einde van het geduldig afwachten voorbij,

niet langer zou de praat der diplomaten den Nederlandschen

soldaat beletten zich op zijne tegenpartij te werpen, thans zou

bewezen worden of stokken en klompen voldoende waren om hem

over de grenzen terug te drijven. Door gansch Noord-Brabant

juichte het nevens de vaderlandsche liederen: ,,Voorwaarts, voor

waarts!”: de geestdrift was ten toppunt gevoerd. Niet het minst

dáár, waar het grootste gedeelte der krijgsmacht vereenigd was,

namelijk in het kamp van Rijen. Reeds ontdekte men de toebe

reidselen tot het opbreken der legerplaats en tot buitengewone

uitdeelingen van levensmiddelen en fourage, alles was in de

weer, iedereen maakte zich tot den strijd gereed. Toen zag men

zieken geknield den officieren van gezondheid smeeken om mede

te mogen optrekken, ongestelden wegschuilen om hun bleek en

koortsig gelaat te verbergen uit vrees van te moeten achterblij

ven. Waren de strijders dáár vereenigd reeds opgewonden door
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de woorden des Opperbevelhebbers, zij waren geëlectriseerd door

de korte maar krachtige taal, welke hun generaal daaraan had

toegevoegd. En werkelijk, elk die zoo dikwijls is gewezen op

buitenlandsche voorbeelden van militaire welsprekendheid zal

moeten toegeven, dat deze zeker worden geëvenaard, zoo niet

overtroffen door de woorden van Hertog Bernhard op dien dag

tot zijne legerafdeeling gericht. Zij luidden:

No. 8. Dagorder voor de 2e Divisie.

Koning en Vaderland laten U den door U zoo lang gewensch

ten roep van Voorwaarts hooren.

Uw Vaderland en geheel Europa hebben de oogen op U ge

vestigd. Als overwinnaars wordt gij terugverwacht en deze hoop

zal niet teleurgesteld worden.

Vermoeienissen wachten U, draagt ze zonder klagen. Gij zult

gevaren ontmoeten, die de besten van uw volk met U zullen

deelen! Met de gevaren groeit de eer en hare stem heeft nooit

te vergeefs aan het oor van een braven Hollander geklonken.

Voorwaarts!

Kamp bij Rijen, den 1en Augustus 1831.

De Luitenant-Generaal commandeerende

de 2e Divisie Infanterie

(was get.) VAN SAXE-WEIMAR.

Onder den indruk dier woorden waren de troepen in het kamp

toen in den namiddag van denzelfden dag een stofwolk langs den -

Bredaschen straatweg snel derwaarts trok. Reeds was zij, zoo

beschrijft von Gagern, de uiterste posten der legerplaats voorbij,

een troep ruiters in den renloop werd zichtbaar, vooraan de Prins

van Oranje. Tot aan de generaalstent des Hertogs vloog hij voort,

maar daar omgaf oogenblikkelijk een onbeschrijfelijk gejuich den

veldheer, die met stouten, fieren blik de stemming der omstan

ders in hunne oogen trachtte te lezen. Aan de officieren der

schutterij verzekerde hij, dat men geene veroveringen wilde

maken of België herwinnen, doch slechts een eervollen vrede
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bevechten. Dezen en genen reikte hij de hand en zeide, hoe hij

vooral op hem rekende, daarop had hij met den Hertog en diens

chef van den staf een kort onderhoud en eenige minuten daarna

was hij weder uit de oogen der toegesnelde kampbewoners ver

dwenen. -

Van zijn bezoek in de legerplaats teruggekeerd ontving de

Prins eenige generaals en hoofdofficieren in het door hem be

trokken kwartier te Breda. Toen een dezer gewaagd had van den

goeden indruk door de uitgegeven dagorders te weeg gebracht,

antwoordde de Prins: ,,Het zijn de gevoelens van mijn hart, ik

hoop daarvan op het slagveld, dat ons wellicht spoedig zal zien,

de bewijzen te geven. Een gewichtig tijdstip staat ons te wach

ten, mijne heeren! maar met goddelijke hulp en Hollandschen

moed en volharding geloof ik, dat het met geluk en voorspoed

- zal bekroond worden. Voor het overige vertrouw ik op uwen

bijstand, velen onder u hebben daarmede mijne pogingen reeds

bij Waterloo gesteund, dat ik daarop ook nu kan vertrouwen,

daarvan houd ik mij overtuigd. Het leger kan stellig op mij

rekenen.” Na die woorden vervolgde de Prins: ,,Wij zijn hier

niet aan het hof, mijne heeren ! maar in een militair hoofd

kwartier, alle hoofsche ceremoniën blijven dus achterwege. De

kamer is te klein om alle officieren te bevatten, ik zal de overige

heeren buiten op straat mijn groet brengen” . . . . . ,,En daar,”

zegt een ooggetuige, ,,klonken de Hollandsche handslag en

Hollandsche woorden in plaats van het sporengekletter van bui

gende zwijgers” . . . . . het Nederlandsche leger van 1831 had

den geliefden aanvoerder van 1815 teruggevonden.

Eer wij thans het aanvallende leger over de grenzen volgen

is het nog noodzakelijk een blik te slaan, zoowel op dé dislo

catie daarvan als op de ordre de bataille en werkelijke sterkte

en een en ander eveneens op te geven van de te bestrijden tegen

partij, voor zoo verre deze met eenige zekerheid is na te gaan.

De betreffende het Nederlandsche leger gegeven sterktecijfers zijn

overgenomen uit Bosscha's laatste deel van Nederlands helden
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daden te land, zij moeten de meest nauwkeurige wezen, daar

wij vermeld vinden, dat zij met de oorspronkelijke legerstaten

zijn vergeleken. Waar wij evenwel enkele wijzigingen hebben

aangebracht zijn deze vermeld. Zij zijn het gevolg van kort na

den opmarsch gemaakte geringe verschikkingen, een enkele keer

ook waarschijnlijk van het gemis van officieële gegevens betref

fende de juiste sterkte der Reserve-divisie op den dag, waarop

zich deze in beweging stelde. Bosscha geeft die cijfers op als

vormende de presente sterkte na aftrek der zieken, verlofgan

gers, enz.

ORDRE DE BATAILLE VAN HET NEDERLANDSCHE

LEGER TE VELDE.

GROOT HOOFDKWARTIER - BREDA.

Opperbevelhebber: Z.K.H. Prins Willem van Oranje. Adjudan

ten: Kolonel O. J. H. Graaf van Limburg Stirum; Luit-Kol.

V. J. R. Baron van Tuyll van Serooskerken. Toegevoegd: Kapitein

volontair P. A. Baron Sirtema van Grovestins (1).

Z.K.H. de Admiraal en Kolonel-Generaal Prins Frederik der

Nederlanden. Adjudanten: Kolonel J. C. de Waldkirch; Kapt.

Luit. ter zee C. B. van den Bosch; Majoor A. P. P. C. R. E.

de Ceva; Kapitein P. M. Graaf van Limburg Stirum (der artil

lerie). Toegevoegd: Luit.-Kol. in Pruisische dienst von Scharn

horst; 2e Luitenant in Pruisische dienst Zanders (Adjudant);

Majoor J. A. Graaf de Ficquelmont; Kapitein F. du Chastel;

Kapitein-B. van den Bosch; 1e Luit. E. Artan; 2e Luit.-volont.

D. Baron van Tuyll van Serooskerken; Secretaris-Generaal J. van

Assen, staatsraad. Ordonnance-officieren: 1e Luit. W. J. Graaf

van der Goltz (van de Hussaren N°. 6); 1e Luit. G. A. G. Baron

van der Duijn (van de Dragonders N°. 5). -

(1) Kwam eerst den 10en Augustus bij het leger aan.
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GENERALE STAF BIJ HET HOOFDKWARTIER.

Luitenant-Generaal J. W. Baron de Constant Rebecque (Chef);

Luitenant-Kolonel C. Nepveu (Adjuct-Chef); Majoor W. Roloff;

Majoor A. W. H. Nolthenius de Man; Kapitein J. J. Demoulin,

1e Luitenant G. de Petit; 1e Luitenant L. J. L. Demoulin; 1e

Luit.-Adspirant C. J. J. Goffin. Gedetacheerd: 1e Luitenant C.

W. Westerbaen Schmidt (van de 13e Afd. Inf); 1e Luitenant

J. B. E. von Motz (van de 7e Afd. Inf); 1e Luitenant J. F.

Neirinckx (van de 7e Afd. Inf); 1e Luitenant D. W. F. Pichot

(van de 7e Afd. Inf); 2e Luitenant D. W. J. du Bois; 2e Luit.

Volontair C. F. J. Baron de Constant Rebecque.

COMMANDEMENT VAN HET HOOFDKWARTIER.

Majoor J. Hojel (Commandant); 2e Luit.-Kwartiermeester J. C.

H. J. de Veer (toegevoegd).

OFFICIEREN DER GENIE.

Generaal-Majoor P. S. R. van Hooff (met het opperbeleid be

last); Majoor-Ingenieur C. T. Gey; Kapitein-Ingenieur J. C. Bie

ben (gedetacheerd bij de 1e Divisie); Kapt.-Ing. S. F. Klijnsma;

Kapt.-Ing. C. R. van Lelyveld (gedetacheerd bij de 2e Divisie);

Kapt.-Ing. F. van Heurn • (gedetacheerd bij de 3e Divisie); 1e

Luitenant-Ingenieur A. H. Dibbetz; 1e Luit.-Ing. H. M. van der

Goes; 1e Luit.-Ing. A. E. André de la Porte; 1e Luit.-Ing.

J. A. Feith.

GENEESKUNDIGE DIENST BIJ DE AMBULANCE.

Dirigeerend Chirurgien-Majoor W. J. Brink; Officier van ge

zondheid 2e klasse H. W. Hassley (1); Off van gez. 3e klasse

C. van Baak; Off van gez. 3e klasse C. van Sevenhoven; Apo

(1) Komt eerst den 7en Augustus bij het hoofdkwartier aan.
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theker 1e klasse B. Krabbendam; Administrateur de Onder-In

tendant 3e klasse L. A. Nieuwenhuijzen (1); Wagenmeester

Kapitein . . Pape.

ADMINISTRATIE.

Generaal-Majoor J. P. Reuther (belast met het oppertoezicht);

Adjunct-Intendant-J. J. B. Kesman (toegevoegd); Aspirant R. J.

G. Baron van der Capellen (toegevoegd); Intendant 2e klasse G.

A. van Haeften (belast met de algemeene comptabiliteit en de

surveillance over de administratie bij de corpsen); Onder-Intendant

2e klasse . . . van der Beek (2); Magazijnmeester

Wolframsdorf; Parkmeester . . . Nooteboom.

VELDPosT.

Directeur de Heer C. M. D. Morjoux; Controleur de Heer

A. A. le Jeune; Commiezen de Heeren P. A. Pols, W. Nagel

en R. Wolters (1). -

KRIJGSRAAD TE VELDE.

President: Majoor F. R. Mollinger, Leden: Kapitein G. Over

beek; Ritmeester J. J. F. van Oijen; 1e Luitenant J. F. van

Mansfeldt; 1e Luit. D. L. Leenders; 1e Luit. G. A. de Beer

Lijcklama à Nijeholt; 1e Luit. O. W. J. Freher de Gerbade;

Auditeur-militair: de Heer Mr. J. S. Vernède; Provoostgeweldige

Wachtmeester . . Haag.

v.

VELDPREDIKERS.

De Heer P. van Exter (gedetacheerd bij de 1e Divisie); de

Heer W. F. C. van Laak (gedetacheerd bij de 2e Divisie); de

Heer Marcus (gedetacheerd bij de 3e Divisie).

(1) Komt eerst den 8en Augustus bij het hoofdkwartier aan.

(2) Id. id. den 5en Augustus.
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AALMOEZENIERS.

De Heer van Haaren (gedetacheerd bij de 1e Divisie); de Heer

Heijmolen (gedetacheerd bij de 2e Divisie); de Heer W. A. van

Dam (gedetacheerd bij de 3e Divisie).

1e DIVISIE INFANTERIE.

Hoofdkwartier Breda.

Commandant Luitenant-Generaal J. Baron van Geen; Chef van

den Staf Kolonel J. B. Cleerens (gedetacheerd van het O.-I. leger);

Adjunct-Chef van den Staf 1e Luitenant G. Schuurman. Adju

danten: Kapitein M. Baron van Geen; 1e Luitenant A. H. Lies

hout. Toegevoegd: Luitenant-Kolonel A. R. W. Geij (gedetacheerd

van het O.-I. leger); Majoor E. C. C. Gall; 2e Luitenant Ho

boken; 2e Luit.-Volontair Gevers; Fungeerend Onder-Intendant

Kapitein-Kwartiermeester E. Brink; Chirurgien-Majoor Dr. L.

P. J. Snabilié. ,,

1e BRIGADE.

Hoofdkwartier Ginneken.

Commandant Generaal-Majoor A. Schuurman; Chef van den

Staf Kapitein G. E. Muller; Adjudant Kapt. J. C. Noot. Toe

gevoegd: 1e Luitenant A. van Citters.

Compagnie flankeurs der Gro- | Kapt. W. van der Brugghen

ningsche hoogeschool

1e Batn.2e Afd. N.-Hol. Schutt. | Maj. J. G. van Pabst Rutgers

1e Batn, 1e Afd. Z.-Hol. Schutt. | Luit.-Kol. Jhr. O. L. Boreel

1e Batn. Jagers Kol. W. H. Baron van Heerdt

tot Eversberg

Transport

129 | Prinsenhage (1).

901 | Gilze.

895 | Bavel.

1063 | Stafen 1 Comp. teUl

venhout, 1 Comp. te

Strijbeek en Notsel,

1 Comp. te Daas

donck en Overeind

2988

(1) De 3e kolom behelst de sterkte, de 4e het emplacement op den morgen van 2 Augustus.

(2) De naam dezer hoeven is op geen kaart, ook niet van dien tijd, kunnen gevonden worden.

st

sche hoeven (2), 1
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2988

Comp. te Over Aa.

l Ginneken (met den

1353 | afdeelingsstaf).

W Chaam en Chaamdijk.

Afdeeling Grenadiers(1e Batn. | Luit.-Kol. J. P. Anthing

Kolonel R. A. Klerck(2e Batn. | Luit-Kol. J. T. Serraris

4341

2e BRIGADE. -

Hoofdkwartier Tilburg.

Commandant Generaal-Majoor D. O. de Favauge; Chef van den

Staf Kapitein J. G. E. A. van Panhuijs; Adjudant: Kapt. C. M.

B. Sutherland. Toegevoegd: 1e Luitenant P. C. Zeewoldt.

Jagers van van Dam Majoor honorair E. W. van | 233 | Tilburg.

Na Dam van Isselt

2e Batn. 1e Afd. Geld. Schutt. | Maj. J. H. Graaf v. Rechteren | 945 Riel en Goirle.

2e Afd. Z.-Hol. Schutt.W1e Batn. | Kapitein L. Kaas (1) 721 ! Tilburg en

Kolonel J. s' Jacobi2eBatn. | Maj. J. Oudemans Havelaar | 751 ) omstreken.

2e Batn. Jagers Luit.-Kol. Jhr. J. N. Everts | 911 Alphen.

Kol. C. Stavenisse

5e Afd. Infanterie 1e Batn. Majoor J. W. Auffmorth

de Brauw (2)

("(eer bij Rijen.

3e Batn. | Majoor J. J. Behr

5225

Batterijveldartill. N0.6a (6ers) | Kapitein A. F. Meijl | 162 | Dorst.

Totaal der 1e Divisie zonder de staven 9728 man.

2e DIVISIE INFANTERIE.

Hoofdkwartier Kamp van Rijen.

Commandant Z.D.H. Luit.-Generaal Bernhard Hertog van Saxe

Weimar, Chef van den Staf Majoor F. B. Baron von Gagern;

Adjunct-Chef van den Staf 1e Luitenant J. C. de Normandie

s Jacob; Adjudant Kapitein F. Scharlbaum. Toegevoegd: 1e Luit.

(1) Bij afwezigheid van den Majoor titulair H. J. W. Nienhaus. Hij werd

den 8en vervangen door den Kapitein van Dalen van de Kon. Mil. Akademie.

(2) Hij rejoigneerde de afdeeling eerst den 10en te Diest, zijnde vroeger

belast geweest met het bevel der troepen op de linie tusschen Bergen op

Zoom en Breda. *
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Jhr. H. F. de Kock; 2e Luit.-Volontair M. J. L. Baron von

Gagern; Ordonnance-Officier F. C. M. van Outhoorn (van het

regt. lansiers N°. 10); Onder-Intendant 2e klasse G. Falck;

Chirurgien-Majoor Dr. J. F. Kerst. -

1e BRIGADE.

Hoofdkwartier Kamp van Rijen.

Commandant Generaal-Majoor A. J. J. Baron des Tombe, Chef

van den Staf Majoor L. J. de Petit; Adjudant 1e Luitenant A.

de Keijzer. Toegevoegd: 1e Luit. A. C. de Jongh (van de Rot- n

terdamsche schutterij).

Vrijwillige Utrechtschejagers

1e Batn, 2e Afd. Geld. Schutt.

7e Afdeeling#Batn.

Kol. W. A. Monhemius

Commt. ad int. Maj.

van der Boom

2eBatn.

12e Afd. Infanterie , 1e Batn.

l 2e Batn,

Kapitein D. E. Wilhelmie

Maj. W. A. Baron Schimmel

penninck v. d. Oye v. d. Pol

Maj. Jhr. J. T. van Spengler

Maj. A. N. Baron van Aerssen

Beijeren van Voshol

Majoor W. Duppe

Majoor W. van der Boom

2e BRIGADE.

246 | Oisterwijk.

982 | Hilvarenbeek en

Diessen.

907 -

855

Kamp van

841 Rijen.

830

4661

Hoofdkwartier Kamp van Rijen.

Commandant Kolonel D. O. Bagelaar; Chef van den Staf

Kapitein H. F. C. Baron Forstner van Dambenoy; Adjudant

1e Luitenant G. Jansen.

Koninklijke jagers

2e Batn. 4e Afd.Z.-Holl.Schutt.

2e Batn,2e Afd. Infanterie

Comm. ad int. Majoor

van den Heuvel

Batt. Veld-Artill.N0.5a(6ürs.) | Kapitein J. van der Beek

3e Batn.

18e Afd. Infanterie ( 1e Batn.

Kolonel P. J. Knoll ( 2e Batn.

Kapitein J. C. Buchner

Luitenant-Kolonel J. H. Holle

Majoor W. Senn van Bazel

Majoor A. van den Heuvel

Majoor F. Schoch

Majoor H. Tegelaar

Totaal der 2e Divisie zonder de staven

245 | Westel en Middel

Beers.

818

877

Kamp van

855 Rijen.

- (1899

4494

| 165 | Rijen.

9320 man.

-
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-

= 5hºe.

ºy

3e DIVISIE INFANTERIE.

Hoofdkwartier Eindhoven.

Commandant Luitenant-Generaal A. F. Meijer; Chef van den

Staf Luitenant-Kolonel P. M. Ecksteen; Adjunct-Chef van den

- Staf 1e Luitenant J. G. W. Baron van Utenhoven van Bottestein;

Adjudant Kapitein G. J. Umbgrove. Toegevoegd: 2e Luitenant

G. J. Bruce (van de Haagsche schutterij); 2e Luit. S. P. F.

Meijer (van de Geldersche schutterij); Fungeerend Onder-Inten

dant Kapitein C. Slotemaker; Chirurgien-Majoor J. A. Rauen.

1e BRIGADE.

Hoofdkwartier Eindhoven.

Commandant Kolonel F. Stoecker; Chef van den Staf 1e Lui

tenant-Volontair Jhr. J. Mock; Adjudant 1e Luit. Jhr. J. G.

Vrijwillige Leidsche jagers

2e Batn, 1e Afd. Friesche schutt.

2e Batn. 1e Afd. Gron. schutt.

Reserve Batn, 8e Afdeeling

Infanterie

13e Afd. Infanterie ( 2e Batn.

Commandant ad in

terim Majoor H.

L. Schneider 3e Batn.

Tindal; à la suite Majoor A. van der Sloot (1)

Kap. L. T. FW. Bar. v. Boecop

Majoor J. C. F. Kirchner

Majoor J. L. van Calcar

Luit.-Kol. J. Cox v. Sprengler

Majoor P. Laasman

Majoor J. Voigt

4194

2e BRIGADE.

Hoofdkwartier Stratum.

230

830

588

905

807

834

--

Eindhoven.

Steenzel, Knegsel,

Oerle, Wintelré en

Zandoerle.

Eindhoven,

Zeelst, Veldhoven,

Meerveldhoven,

Best en Dommelen.

3 Compagniën (m. d.

Afdeelingsstaf)Eer

zel, 1 Comp. Duizel.

Dommelen, Rytho

ven en Westerhoven.

Commandant Kolonel J. P. Sprenger; Chef van den Staf 1e

Luitenant Jhr. J. H. Hooft van Iddekinge; Adjudant 1e Luit.

J. P. Pistorius, à la suite Majoor C. A. W. Wollweber (1).

(1) Was bij besluit van 29 Juli tot Majoor benoemd zonder onmiddellijk te

zijn ingedeeld.



70

Noord-Hollandsche jagers Kapitein H. Rookmaker 112 | Blaarthem.

Groningsche jagers Luit-Kol. C. van Valkenburg | 120 | Kasteren.

1e Batn. 3e Afdeeling Noord- | Majoor P. S. L. van Wic- | 578 | Waalré en Aalst.

Hollandsche Schutterij kevoort Crommelin

2e Batn. UtrechtscheSchutterij | Majoor J. Glenewinkel 630 | Geldrop en Stratum.

1e Batn, 2e Afdeeling Friesche | Majoor F. M. W. Baron | 697

Schutterij (1) van Asbeck

17e Afd. Infanterie ( 1e Batn. | Majoor C. de Haan 794 | Hapert (met den Af

Kolonel H. A. de deelingsstaf).

Hart 2e Batn. | Majoor K. A. Göetz 814 | Valkenswaard.

3745

Batt. Veld-Artill.N°.8a (6ers) | Kapitein K. E. van de Wall | 162 |

- Totaal der 3e Divisie zonder de staven 8101 man

DIVISIE CAVALERIE,

Hoofdkwartier Breda.

Commandant Luitenant-Generaal Jhr. A. D. Trip van Zoutland;

Chef van den Staf Majoor titulair F. W. Chomel (van de maré

chaussée); Adjudant Ritmeester H. W. A. J. van Uchelen. Toe

gevoegd: 1e Luitenant A. C. Jonquière (van de Afd. Kurassiers

N°. 3) (2); Fungeerend Onder-Intendant Kapitein . . . van Do

ren; Chirurgien-Majoor . . . Schauricht.

1e BRIGADE.

Hoofdkwartier Oosterhout.

Commandant Generaal-Majoor J. Post; Adjudant Ritmeester

W. A. Colthoff; Ordonnance-Officier 2e Luitenant G. J. de Stur

ler (van de Afd. Kurassiers No. 3).

*,

s (1) Dit bataljon is eerst na den 2en Augustus bij de 3e Divisie gevoegd.

Bij Beeringen was het reeds onder de bevelen van den Kolonel Sprenger.

Het had behoord tot de reserve-divisie. Bosscha maakt er bij de opsomming

der legersterkte nergens melding van, doch noemt het bij het verhaal der

kanonade van Leuven. De juiste dislocatie van de bataljons der reserve

divisie op 1 en 2 Augustus hebben wij te vergeefs in ettelijke bronnen

gezocht.

(2) Trad eerst 8 Augustus als zoodanig in functie.
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-
Afdeeling Kurassiers N0. 3 | Luit-Kol. G: I, C. Bouwens | 550 | Oosterhout.

– 2e, 3e en 4e eskadron van der Booijen

Afdeeling Kurassiers N°. 9 | Kolonel N. C. de Gallières | 540 | Oosterhout, Breda en

– 1e, 2e en 3e eskadron Roozendaal.

Regiment Lansiers N°. 10 | Kolonel C. J. J. Baron de | 662 | Dongen, Chaam, Al

- 1e, 2e, 3e en 4e eskadron | Posson phen, Tilburg, Gin

neken, Prinsenhage,

Goirle, Riel, Etten,

Groot-Zundert en

* Breda.

# Batt. Rijd. artillerie N°.4(68)| 1e Luit. E. v. d. Oudermeulen | 68 | Teteringen.

1820

2e BRIGADE.

- Hoofdkwartier Eindhoven.

Commandant Generaal-Majoor Jhr. W. F. Boreel; Adjudant

Ritmeester J. J. Nepveu; Ordonnance-Officieren 2e Luitenant C.

D. Graham (van de Dragonders N°. 5); 2e Luit. honorair A. F.

Baron Thuret (van de Dragonders N°. 5).

Regiment lichte Dragonders| Luit-Kol. A. T. van Campen | 346 | Hoogloon.
N0. 4 – 1e en 2e eskadron

Regiment lichte Dragonders | Luit.-Kol. J. F. Graaf Du- | 321 | Wessem.

N0. 5 – 1e en 2e eskadron | monceau

Regiment Hussaren N°. 6 – | Kolonel W. E. J. Baron | 512 | Gestel, Valkens

1e, 2e en 3e eskadron van Balveren waard, Eerzel, Strijp

en Woenzel.

# Batt. Rijd. artillerie N°.4(68) Kapitein W. Baron Bentinck | 90 | Woenzel.

tot Nijenhuis

1269

Totaal der Divisie Cavalerie zonder de staven 3089 man.

ARTILLERIE'

Hoofdkwartier Breda. «

Belast met het opperbeleid Generaal-Majoor H. R. Trip, Fun

geerend Adjudant 1e Luitenant E. van Löben Sels. Toegevoegd:

1e Luit. J. H. F. Brücher. Commandant der gezamentlijke artil

lerie te velde Kolonel F. C. List, Adjudant 1e Luitenant Dr. J.

C. van Rijneveld. Toegevoegd: 1e Luit. M. A. van Heusden.
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Batt. Rijd. Art. | Kapitein T. C. Dinaux 162 | Oisterwijk.

Nº. 1 (6 G) (2) - -

Batt. Rijd. Art. | Kapitein J. P. Baron Girard | 164 | Helvoirt.

Reserve (N0. 2 (houwitser- | de Milet van Coehoorn

artillerie J batterij)

Maj. P. A. Batt. Rijd. Art. | Kapitein J. Kops 156 | Vught.

Ramaer (1) | N9. 3 (6 u.)

Batt. Weld Art. | Kapitein J. Altink 193 | Tilburg.

No. 7a (12 weer

\ batterij)

Reservepark Kapitein J. H. van Deventer | 158 | Gorinchem.

Divisie reservepark N0. 1 1e Luit. J. C. Logger 99 | Tilburg.

id. id. N0. 2 1e Luit. F. van Ingen 85 | Raamsdonk.

id. id. N0. 3 1° Luit. H. A. van Glansbeek | 85 | Best.

Totaal der niet ingedeelde artillerie en de reserveparken

zonder de staven 1102 man.

ONINGEDEELDE TROEPEN.

4eComp. Batm.MineursenSapps. Kapitein C. van Herff 157

Eskadron Maréchaussée Majoor J. L. Brummel 120

Transporttrein Kapitein J. J. Majoie 132 | Breda.

Compagnie werklieden 1e Luit. W. te Water in)
Compagnie hospitaalsoldaten | 1° Luit. J. Peperkamp (

/ Totaal der oningedeelde troepen 420 man. -

Totaal van het Nederlandsche hoofdleger 31760 man zonder

het groote hoofdkwartier en de staven. Het telde verder op 1

Augustus 6096 paarden, 342 voertuigen (waarvan 20 inf cais

sons te Breda bleven en 10 de reserve divisie volgden en waar

onder 64 vuurmonden). De bij de 2e Divisie ingedeelde veld

batterij voerde tevens 6 Coehoornmortieren op een wagen mede.

(1) Hij werd reeds den 3en Augustus in dit commando vervangen door den

Majoor M. H. Steenberghe. Deze hoofdofficier, den 8en Augustus tot Luite

nant-Kolonel bevorderd, gaf op zijne beurt den 10en d. a. v. het bevel

over aan den ouder in ancienneteit zijnden Luitenant-Kolonel P. R. Falter.

Na dien datum commandeerden Ramaer en Steenberghe respectievelijk de

1e (batterijen 1 en 3) en 2e (batterijen 2 en 7) divisie, waarin de reserve

artillerie was verdeeld. *,

(2) Alle batterijen telden 8 vuurmonden, waarvan bij de 6 tºer batterijen

2 houwitsers à 15 Duim.
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RESERVE DIVISIE.

Hoofdkwvrtier Sint Oedenrode (1).

Commandant Luitenant-Generaal G. M. Cortheijligers; Fun

geerend Chef van den Staf Kapitein J. W. Walther; Adjudant

Kapt. P. S. Nabal. Toegevoegd: 2e Luitenant A. van de Graaff,

2e Luit. J. D. K. Baron van Heeckeren tot Kell. Tijdelijk Com

mandant van het hoofdkwartier Majoor T. C. Arensma; Onder

Intendant 1e klasse D. F. T. Donker van den Hoff; Chirurgien

Majoor M. A. Hendriks.

1 BRIGADE.

Commandant Generaal-Majoor F. Knotzer; Fungeerend Chef

van den Staf 1e Luit. J. J. P. van Munnich. Toegevoegd: 1e Luit.

J. J. Momma.

1,Batn. 1e Afd. Geldersche schutterij | Luit-Kol. G. J. Lulofs | 776

2e Batm. 1e Afd. Noord-Holland-| Majoor J. W. Kerkhoven | 931

sche schutterij (Amsterdam) -,

2e Batn. 2e Afd. Noord-Holland-| Majoor H. van Castrop | 463

sche schutterij (2)

1e Marsch-Batn. uit 's Hertogen- | Maj. Jhr. G. T. A. A. v.

bosch (3) d. Brugghen v. Croy (4) | 732

2902

w

2e BRIGADE.

Commandant Kolonel M. Busch (5); Fungeerend Chef van den

Staf Kapitein H. Ruding. Toegevoegd: 2e Luit. L. R. Salverda,

2e Luit. T. van Andringa de Kempenaer.

(1) Zooals reeds is vermeld is het ons niet gelukt de dislocatie dezer divisie

op te sporen. Het hoofdkwartier was te St. Oedenrode, het 1e farschbataljon

te Oirschot en Oosterbeers, het bataljon van den Majoor Seeuwen te Boxtel.

In het algemeen was die divisie behalve in de genoemde plaatsen gekanton

neerd te Gemert, Son, Breugel, Schijndel, Vechel, Uden, Erp en Boekel.

(2) Hierbij de Afdeelingscommandant Kolonel J. Luden.

(3) Samengesteld uit de 1e en 2e compagnie van het reservebataljon der

5e afdeeling infanterie, 3 compagniën Amsterdamsche en 1 compagnie Bos

sche schutterij.

(4) Van de 5e Afdeeling infanterie.

(5) Van de Groningsche schutterij.
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2e Batn. 1e Afd. Zuid-Holland-| Majoor M. Seeuwen 601

sche schutterij

2e #) 2e Afd. Friesche schut-| Luit.-Kol. T. Tjallinga | 699

terij

1e Batn. 1e Afd. Groningsche schut- | Luit.-Kol. P.G.Wimmer | 459

terij - (2)

2e Marsch-Batn. uit 's Hertogen- | Majoor J. G. van Wa-| 559

bosch (3) geningen

2318

Detachement Kurassiers der Af- | Ritmeester P. A. Ziegler | 119

deeling No. 1 (4) -

Detachement Kurassiers der Af- | Ritmeester L. Geymet | 53

deeling No. 3 -

Batterij Veld Artillerie No. 9a | Kapitein Jhr. C. D. P. | 159

(6 kers) Singendonck

Detachement transporttrein 2e Luit. G. M. Scherer | 29

Totaal der reserve divisie zonder de staven 5580 man met 341

paarden (zonder die van den trein + 35) en 8 vuurmonden.

Volgens deze berekening zou de sterkte van het Nederlandsche

leger met inbegrip der reserve divisie op den 2en Augustus heb

ben bedragen (zonder de staven) 37340 man met 6467 paarden

(1) Hierbij de Afdeelingscommandant Kolonel P. Groenia. Het rejoigneerde

de divisie eerst den 6en Augustus.

(2) Gedetacheerd van de 10e Afdeeling Infanterie.

(3) Hoofdzakelijk samengesteld uit Friezen.

(4) Onze opgave verschilt hier aanmerkelijk van Bosscha, die 2 eskadrons

kurassiers ter sterkte van 260 man opgeeft. Wij hebben de onze geput uit de

vergelijking van verschillende gegevens. Zoo vonden wij, dat van de 1e Af

deeling kurassiers te Maastricht waren alle acht compagniën behalve de 3e.

Deze is dus waarschijnlijk de compagnie Ziegler, welke zoo sterk was, omdat

de laatste detachementen van het depot uit Arnhem Maastricht niet meer had

den kunnen bereiken en daarbij waren gevoegd. De compagnie Geymet be

hoorde tot het 1e eskadron der afdeeling N°. 3, (Ritmeester Dubois) waarvan

de andere compagnie te 's Bosch en Grave in garnizoen was. Eerst den 20en

Augustus rukte deze compagnie te 's Bosch in en werden uit Maastricht 3

compagniën N°. 1 ter versterking aan Cort Heijligers gezonden, die toen dus

eerst 2 eskadrons bezat. Vermoedelijk zijn dan ook de opgaven hier gevolgd

door Bosscha van een lateren datum dan 2 Augustus.
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en 78 vuurmonden. Het verschil met de opgaven van Bosscha

is gering en vooral het gevolg van het niet vermelde bataljon

van Asbeck. Alle opgaven bewijzen echter dat het Nederlandsche

leger, zooals het de hoofdoperatiën heeft verricht, niet was 60000

man, maar nog ver beneden de 40000 is gebleven.

Veel moeielijker, ja geheel ondoenlijk is het bij gemis aan

juiste gegevens van Belgische zijde eene nauwkeurige opgave te

leveren van de sterkte der vijandelijke hoofdlegers. Bepaalde

sterktestaten van die krijgsmacht zijn wellicht in de archieven

van het Belgische ministerie van oorlog voorhanden, ons is echter

geen publiek geschrift bekend, waarin zij zijn overgenomen.

Slechts door vergelijking van verschillende bronnen en door het

volgen der benamingen van corpsen en onderdeelen, welke op

de gevechtsvelden zijn verschenen, is het mogelijk de waarheid

zoo nabij mogelijk te komen.

Wij hebben reeds vermeld, dat na den veldtocht de Belgische

Kamer van vertegenwoordigers aarzelde den naam van den

eigenlijken opperbevelhebber des legers te noemen. Bij die op

vatting gelooven wij ons te kunnen neerleggen, de Belgische

legers van Maas en Schelde toch waren zóó ver gescheiden,

hadden zóó weinig verband met elkander, dat men ze bezwaar

lijk als staande onder hetzelfde opperbevel kan noemen. Noemden

wij als zoodanig Koning Leopold, dan zouden wij op dien vorst

de groote verantwoordelijkheid laden van den tegenspoed, welke

zijne legers heeft getroffen, eene opvatting, die ons met het oog op

zijn korte verblijf in België, de menigvuldige bezigheden en verplich

tingen welke hem in de laatste Julidagen ten deel vielen en zijne

geheele onbekendheid met die legers, eene onbillijkheid toeschijnt.

Bij den - aanvang der vijandelijkheden bestond de Belgische

krijgsmacht uit vier groote hoofddeelen, aan welke men den

naam van ,,legers” had gegeven. In hoofdzaak hebben wij ons

slechts bezig te houden met de legers der Maas en der Schelde.

Van de beide andere vinden wij later het zoogenaamde ,,leger
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van Vlaanderen” (6e en 8e linieregiment, 1 bataljon tirailleurs

en de 6e batterij veldartillerie), (1) aangevoerd door den Divisie

Generaal de Wauthier terug in den detachementsoorlog van

Staats-Vlaanderen, terwijl het leger van Luxemburg onder den

Divisie-Generaal Goethals nagenoeg geheel buiten de vijandelijk

heden is gebleven. Den 20en Juli was dit leger samengesteld

uit 10 bataljons tirailleurs en de 4e en 8e veldbatterij. Een dier

bataljons, het 10e, was echter reeds in Juli bij het Maasleger

gedetacheerd en nam een werkzaam deel aan de gevechten van

Houthaelen en Kermpt. Ook een tweede bataljon en de 4" veldbat

terij bereikte ter versterking van het leger van Daine den 7en Au

gustus Hasselt, eenige andere bataljons tot hetzelfde doel uit

Luxemburg vertrokken, kwamen eerst den 8en te Hoei, te laat om

aan den strijd deel te nemen, tengevolge , zoo verklaart de Failly,

van het niet opvolgen der bevelen zijns vaders, den Minister van

oorlog, om die troepen met de meeste snelheid te doen marcheeren.

Van meer belang zijn voor ons de legers van de Schelde en

van de Maas, wier ordre de bataille wij thans zoo nauwkeurig

mogelijk zullen trachten op te geven (2).
"

LEGER VAN DE SCHELDE.

Hoofdkwartier Schilde.

Commandant Divisie-Generaal Jhr. M. M. B. de Tiecken de

Terhove; Chef van den staf Brigade-Generaal Malherbe, Sous

Chef van den staf Kolonel Prisse; Commandant der artillerie

Luitenant-Kolonel H. F. P. de Liem, Commandant der genie

Luit.-Kol. Bosch; Intendant-Generaal de Bassompierre.

(1) De opgave der samenstelling van de legers is hoofdzakelijk ontleend

aan de ,,Mémoire explicatif du Baron de Failly.”

(2) De gegevens voor deze ordre de bataille zijn getrokken uit de werken

van de Failly, Huybrecht en Niellon en uit de stukken voorkomende in ,,la

Belgique militaire” van 3 Augustus 1873 (Bataille de Louvain - Souvenirs

d'un vaincu) en 29 Augustus 1875 (Notice sur la journée du 12 aout 1831 par

le Lieutenant Général pensionné Louis Dupont). De cijfers zijn naar de op

gaven van Niellon's mémoires, voor het Scheldeleger overeenkomend met die

van Huybrecht en dus de sterkte van 5 Augustus aangevende.
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10 BRIGADE.

Hoofdkwartier Turnhout.

Commandant Brigade-Generaal Niëllon.

2e Regiment jagers Luitenant-Kolonel C. J. Godart 878

9e id. infanterie Kolonel J. P. Strock 2558

2e Batm. tirailleurs van de Schelde Majoor Walckiers 483

3919

2° BRIGADE.

Hoofdkwartier Gheel.

Commandant Brigade-Generaal J. J. Clump.

1e Regiment infanterie Luitenant-Kolonel C. A. Coitin 2189

4e id. id. Kolonel J. F. Leboutte 2199

1e Batn tirailleurs van de Schelde Majoor C. F. J. Duquesne 348

4736

3e BRIGADE.

Hoofdkwartier Donck.

Commandant Kolonel de l'Escaille.

3e Batn, 7e regt. infanterie Majoor E. A. Delport 864

12 Regiment id. (de Brigade-Commandant) 1290

e 2154

4e BRIGADE.

Hoofdkwartier Antwerpen.

Commandant Brigade-Generaal F. de Tabor.

5e Regiment infanterie Memorie (1)

1e en 2e Batn, 7e Regt. infanterie.

(1) Wij hebben deze Brigade, die gedurende den veldtocht het garnizoen

van Antwerpen heeft uitgemaakt, voor memorie uitgetrokken om tot eene

onpartijdige vergelijking der wederzijdsche strijdkrachten bij de hoofdlegers

te# geraken.
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BRIGADE GARDEs cIvIQUEs (1)

Generaal-Majoor Coeckelberghe -

7 Bataljons (Kolonels van der Stegen en Van den Branden) + 2000

BRIGADE CAVALERIE (8 eskadrons)

Commandant Brigade-Generaal L. J. de Marneffe.

1e Regiment lansiers Kolonel Pletinckx (2) 678

1e id jagers te paard Kolonel L. A. van Remoortere 704

- 1382

ARTILLERIE.

Commandant Majoor P. Dupont.

1e veldbatterij (6ärs.) Kapitein P. F. Lauwereys

3e id. (6 ste ) id. P. L. F. J. A. Baron de

Bounam de Rijckholt

9e id. (12 tera.) id. L. Dupont

10e id. (12ars ) id. L. Rigano

'/, batterij (vier 6 &rs-)id. A. Eenens (3) Memorie

515

Reservepark 1e Luitenant Cornelis Memorie

GENIETROEPEN.

Eene compagnie sapeurs-mineurs 2e Luitenant Chauchet 78

Volgens deze becijfering bedroeg de sterkte van het Schelde

leger, zonder de brigade Coeckelberghe 12.784 man. Deze op 2000

man stellende wordt de sterkte 14.784 of in een rond cijfer 15000

(1) In nagenoeg alle Belgische bronnen is die brigade weggelatcn. Daar

voor bestaat te minder rede, omdat zij op den dag van Leuven een werk

zaam aandeel aan den strijd heeft genomen en enkele gedeelten met roem zijn

vermeld. Het cijfer van 2000 man voor 7 bataljons komt ons gering voor, maar

wij houden ons aan de opgave van de Belgique militaire van 3 Augustus 1873.

(2) Ofschoon de Generaal de Marneffe nog als Regiments-Commandant te

boek stond, is het regiment door den kolonel Pletinckx aangevoerd.

(3) Deze halve batterij was toegevoegd aan de brigade Coeckelberghe en

gemobiliseerd uit een bataljon vesting-artillerie. -
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man. Verder in aanmerking nemende dat Huybrecht zelf (1) be

halve de genoemde corpsen bij de brigade de l'Escaille nog noemt

1 bataljon vrijwilligers, de jagercompagnie van Chasteler en de

burgerwacht van Brussel, dan is het te begrijpen dat koning Leo

pold den 8en Augustus 17.000 man meende te kunnen vereenigen

(2) en dat, de brigade de Tabor mederekenend, de Failly de

sterkte van het Scheldeleger opgeeft als te zijn geweest 22.671 man.

Toen wij vroeger beweerden, dat de cijfers door Huybrecht

in diens werk opgegeven niet op een juisten grondslag rustten,

hadden wij vooral het oog op de bijlage, welke de situatie van

het Maasleger aangeeft. Immers die sterktestaat draagt den datum

van den 7en Juli en het is bekend, dat de Generaal Daine eerst

op zijne herhaalde aanvragen in de laatste helft dier maand aan

merkelijke versterkingen ontving, tengevolge waarvan de indee

ling van zijn corps geheel werd gewijzigd en zij dan ook door

Huybrecht onjuist is opgegeven.

Den 20en Juli telde het Maasleger 3 brigades infanterie en 1

cavalerie, samengesteld als volgt:

1e Brigade (Kolonel Van den Broek): 3e regiment jagers te

voet, 10e regiment infanterie.

2e Brigade (Kolonel Dollin-Dufresnel): '1e bataljon tirailleurs

van de Maas, 2e regiment infanterie.

3e Brigade (Kolonel N. l'Olivier); 1e regiment jagers te voet,

11e regiment infanterie.

Brigade cavalerie (Kolonel J. M. Spaey): de compagnie gui

des de la Meuse, 2e regiment lansiers, 2e regiment jagers te

paard en het regiment kurassiers (elk dezer à 2 eskadrons).

Artillerie (Luit.-Kol. N. J. Van Damme)4 veldbatterijen met 24

stukken.

(1) Zie Huybrecht bl. 226. -

(2) Koning Leopold geeft dit cijfer aan in zijn brief van 8 Augustus 1831

uit Aerschot aan den Generaal Belliard, opgenomen in Léopold 1er, roi des

Belges, enz. door A. Rastoul de Mongeot – blz. 126.
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Tengevolge der dislocatie, welke de generaal Daine aan zijn

korps gegeven had en welke niets anders was dan eene versnip

pering van krachten op groote schaal, was echter op het oogen

blik van het eerste ontmoeten der divisie Cort-Heyligers de ordre

de bataille bij alle drie de brigades infanterie verbroken en be

stonden de strijdkrachten, welke bij Houthaelen en Kermpt streden

uit de hier volgende bestanddeelen (1)

LEGER VAN DE MAAS.

Commandant Divisie-Generaal N. Daine; Chef van den staf

- - - - - ; Sous Chef van den staf kolonel Fonson;

Adjudanten Majoor de Lagotellerie; kapitein Capiaumont, kapi

tein Raikem; Commandant der artillerie Luitenant-kolonel N.

J. Van Damme, Commandant der genie majoor Beaulieu.

1e Batn, van het 2e Regt. infanterie Majoor C. Patoux 918

10° Regiment infanterie (3 Bats.) |Kolonel Bouchez 2630

11e id. id. (3 Bats) | id. N. l'Olivier 2930

1e Batm. tirailleurs van de Maas |Majoor Lecharlier 579

2e Batn. van het 1e Regt. jagers | id. J. C. F. de Zantis. 731

10e Batn.tirailleurs van Luxemburg id. F. J. Petithan 568

Guides van de Maas Kapitein F. J. Ory 79

2e Regiment jagers te paard Majoor F. Vanderveken 328

2e id. lansiers Kolonel J. M. Spaey 379

Regiment kurassiers Luit.-Kol.J. B. S. Delobel| 226

18 vuurmonden id. N. J. Van Damme 444

Compagnie sapeurs-mineurs Kapitein Marein 171

Ambulance-afdeeling 53

Totaal |10036

(1) De sterktecijfers zijn gevolgd naar de opgaven van den Generaal

Niëllon in zijne Mémoires bl. 313. Alle daarbij genoemde corpsen en ook

geene andere zullen wij bij het beschrijven der operatiën terugvinden.
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Als opmerking voegt de generaal Niellon achter dezen staat: .

Het garnizoen van Venlo, de brigade Van den Broek en het

garnizoen van Tongeren zijn in deze becijfering niet begrepen.

Met uitzondering van het garnizoen van Venlo, dat op zijn post

moest blijven, heeft de generaal Daine zich noodeloos beroofd

van 6000 man ten gevolge van die detachementen, die geen rede

van bestaan hadden, zelfs niet dat van Tongeren, waar eenige

detachementen uit Luik afgezonden voldoende zouden zijn geweest

om het garnizoen van Maastricht in bedwang te houden.

In het rapport van Daine zelf vinden wij de sterkte van het

detachement Van den Broek op 1500, dat van den kolonel Wues

ten voor Maastricht op 3000 man aangegeven. Deze sterkte ge.

voegd bij de door Niellon genoemde cijfers, geeft als totaal voor

het Maasleger 14500 man, overeenkomende met dat van 14525

door de Failly daarvoor op den 20en Juli genoemd. Deze geeft

daarbij tevens een totaal van 30 vuurmonden op, zijnde, boven

de genoemde 18, de voor Maastricht gedetacheerde veldbatterij

Rahier en eenige bataljonstukken van de vrijwilligers. Het cijfer

van 6000 man door Niëllon in zijne aanmerking genoemd is het ge

volg daarvan, dat door hem de Limburgsche gardes civiques

zijn medegerekend.

De sterkte van het Maasleger dus stellend op 14500 man, die

Daine had kunnen vereenigen en waaronder bij het detachement

Wuesten 1400 jagers en artilleristen en 1600 man garde civique

waren, hierbij voegend de 17000 man door Koning Leopold ge

noemd, waaronder ruim 4000 man garde civique, dan komt men

tot het besluit, zeker met de meest gunstige kansen voor de

tegenpartij berekend, dat bij eene snelle concentratie van het

geheele veldleger de Belgen hadden kunnen staan met 31500

man, waarvan nog geen 6000 man burgerwacht, tegenover ruim

37000 Nederlanders, onder welke ruim 14000 man schutterij.

Wij laten nu deze berekening aan elk onpartijdig oordeel over,

of de schrijvers uit dien tijd recht hadden met hunne bewering,

dat de numerieke sterkte der Nederlanders die der Belgen zoo

ontzettend heeft overtroffen.

6
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Ons blijft thans nog over in algemeene trekken de dislocatie

der Schelde en Maaslegers na te gaan. Het eerste dezer, waarvan

wij de hoofdkwartieren reeds opgaven, had kantonnementen be

trokken in de verschillende plaatsen gelegen in eene lijn vanaf

Donck, aan de splitsing der wegen van Antwerpen naar Bergen

op Zoom en Breda tot aan Gheel. Voorwaarts daarvan legerde

met het hoofdkwartier te Turnhout de brigade Niellon, welke tot

bewaking der grenzen verschillende kleine detachementen der

waarts had vooruitgeschoven. De dislocatie van het leger der Maas

is tengevolge van het rapport van Daine eenigszins meer in bij

zonderheden bekend. Van de eerste brigade hield het 3e regiment

jagers te voet Roermond, Bree en Weert bezet, het 10e regiment

infanterie kanonneerde met een bataljon te Zonhoven, één te Beerin

gen en één te Tessenderloo. De 2e brigade had de tirailleurs de la

Meuse te Visé, terwijl van het 2e regiment infanterie één bataljon

Cortessem bezette en de beide andere te Venlo garnizoen hielden.

Van de 3e brigade stond het 1e regiment jagers te voet in eene

lijn tusschen Looz en Herderen, het 11e regiment infanterie kan

tonneerde te Bilsen, Diepenbeek en Hasselt. Omtrent de overige

troepen van het Maasleger ontbreken de opgaven, vermoedelijk

zijn ze hoofdzakelijk in Hasselt en Tongeren in kwartier geweest.

De bataljons te Beeringen en Tessenderloo waren in de laatste

helft der maand Juli door den generaal Daine met eenige cava

lerie derwaarts gezonden om althans een schijn van verband met

het Maasleger te krijgen. Zonder deze troepen, welke ingeval van

aanval veel te zwak waren om in hunne afgezonderde opstelling

eenigen weerstand van belang te kunnen bieden, bedroeg de

afstand tusschen de uiterste detachementen van eenig belang van

de beide groote onderdeelen der Belgische krijgsmacht ongeveer

zeven uren gaans, terwijl hunne hoofdkwartieren op meer dan

twee groote dagmarschen van elkander verwijderd waren. De te

volgen weg om ze elk afzonderlijk aan te vallen en te verslaan

was den vijandelijken aanvoerder zoo duidelijk mogelijk aange

WeZen.



TWEEDE GEDEELTE,

Het Nederlandsche hoofdleger van

2 tot 7 Augustus.

2 AUGUSTUS.

Reeds eenige dagen voor het oprukken des legers waren de

bevelen voor de concentratie der verschillende groote onderdeelen

en de daarbij te nemen maatregelen aan de Commandanten der

divisiën en de hoofden der administratieve en verplegingsdiensten

uitgegeven.

Die voor de 1e Divisie luidden:

Leger te velde Hoofdkwartier Breda den 31en Juli 1831

N0. 1348.

Zijne Majesteit de Koning bevolen hebbende dat de vijande

lijkheden een aanvang zouden nemen, zoo heb ik de eer op bevel

van Z. K. H. Uwe Excellentie uit te noodigen om de vereischte

orders te willen geven, ten einde de 1e divisie infanterie of rech

ter colonne op Dinsdag den 2en Augustus te vereenigen voor en

bezijden Chaam op het door Uwe Exc. reeds bepaalde terrein,

daaronder begrepen de twee bataljons der 5e afdeeling infanterie,

thans in het kamp. Uwe Exc. zal bevel geven aan de divisie

van het reservepark N°. 2, thans te Raamsdonck om zich te be

geven naar het Ginneken, waar zij nadere bevelen zal ontvangen.

Het 1e Batn. der 2e Afd. Zuid Hollandsche schutterij zal op Uw

bevel worden gedetacheerd naar Alphen ten einde aldaar tot dek

king der reserve artillerie te strekken, zullende de troepen die
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de reserve formeeren, zoo infanterie, cavalerie als artillerie onder

de leiding van den heer Generaal Majoor Post staan. Twee es

kadrons lansiers ontvangen bevel om zich bij Chaam te vereeni

gen en zich onder de bevelen te stellen van Uwe Exc., alsook de

halve batterij rijdende artillerie N°. 4, die thans te Teteringen is.

Zoodra de divisie of het grootste gedeelte daarvan te Chaam

verzameld is, zal Uwe Exc. haar tot eene operatiecolonne for

meeren en tot voor Baerle-Hertog (zuidzijde) marcheeren, de

voorhoede hebbende naar Sondereijgen, Baerlebrug en Bloksmeer.

Uwe Exc. zal deszelfs hoofdkwartier te Baerle-Nassau nemen,

alwaar Z. K. H. de Admiraal en Kolonel Generaal ook zal ver

blijven. De zieken en gewonden zullen naar Breda gezonden

worden. Uwe Exc. zal zich verstaan om aan de bataljons en

korpsen Uwer divisie voor twee dagen vivres te doen medenemen,

zullende dit belangrijk punt moeten regelen en overleggen met

den fungeerenden intendant der divisie. -

De 2e divisie of colonne van het midden vereenigt zich vóór

Alphen en marcheert dienzelfden dag naar Poppel. Bij deze

colonne zijn ook twee escadrons lansiers, de twee colonnes zul

len zich door middel dezer cavalerie in verbinding houden.

De bevelen voor de bewegingen van den volgenden dag zullen

nader worden gegeven.

Het groote hoofdkwartier, namelijk de bagage, enz. zal eerst

den volgenden dag, 3 Augustus, Breda verlaten, het leger volgen

en dat naderen. - --

De Luit. Gen. Chef van den Gen. Staf

Aan BARON DE CONSTANT REBECQUE.

Zijne Exc. den Luit. Gen.

commandeerende de 1e Div. Inf.

Ingevolge deze bevelen braken de troependeelen der 1e Divisie

den 2en Augustus vroegtijdig uit hunne kantonnementen op, en

verzamelden op de heide zuidwaarts van het dorp Chaam. De

daarbij voorloopig ingedeelde linker halve batterij rijdende ar

tillerie N". 4 bevond zich daar eveneens, gelijk mede het 3e en
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4e eskadron van het regiment lanciers N°. 10 onder den majoor

J. B. B. de Bellefroid en onder persoonlijke leiding van den

kolonel de Posson. Nagenoeg alle troepen waren vereenigd, toen de

Prins van Oranje, vergezeld van Prins Frederik en hunne sta

ven, die ten 9 ure voormiddag Breda hadden verlaten en hun

weg over het Ginneken hadden genomen bij de divisie aankwamen

en haar voor de laatste maal, eer de vijandelijkheden zouden

beginnen, in oogenschouw namen. Na afloop dier inspectie sloegen

de Prinsen over de heide den weg in de richting van Alphen in,

om de oostwaarts daarvan voortrukkende divisie Saxe Weimar

op te zoeken. De 1e divisie werd hierop tot eene operatiecolonne (1)

geformeerd, eene voorhoede vooruitgeschoven, veiligheidsafdeelin

gen uitgezonden en de weg naar de grenzen in de richting van

Baerle-Nassau ingeslagen. Men vond het dorp evenals het nabij

gelegen Baerle-Hertog onbezet. Terwijl de generaal van Geen

thans zijn dispositiën nam om aan het verdere gedeelte zijner

opdracht te voldoen, werden eenige maréchaussées uitgezonden

om zich te overtuigen of ook de omgelegen akkers van mogelijk

achtergebleven vijanden waren gezuiverd. Bij die gelegenheid

werden door den kapitein van den Bosch van het groote hoofd

kwartier aan den wachtmeester L. Schrijvers een viertal Bel

gische douaniers gewezen, die zich tusschen het graan trachtten

te verschuilen. Onmiddellijk zet Schrijvers geheel alleen in galop

op hen aan, drie der vijanden redden zich door de vlucht, de

vierde houdt stand, legt op den wachtmeester aan, doch mist

zijn doel. Een gevecht man tegen man begint en weldra klieft

de sabel van den wachtmeester de rechterhand zijner tegenpartij,

die evenwel blijft weigeren zich over te geven en eerst na een

hevige worsteling gevankelijk door zijn overwinnaar wordt op

gebracht. Die cavalerist, die in den veldtocht de eerste sabelhouw

uitdeelde en zich later nog bij de verschillende gelegenheden

onderscheidde, telde toen reeds 26 jaren dienst, waarvan 18

Nederlandsche, acht veldtochten en vijf verwondingen.

(1) De tegenwoordige gevechtscolonne.”
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Van de divisie bleven te Baerle-Nassau gedeeltelijk gekanton

neerd, gedeeltelijk op bivak: de staf, de vrijwillige jagers van

van Dam, het 1e bataljon der 2° afdeeling Noord-Hollandsche

schutterij, het 1e bataljon grenadiers, 3 sectiën der veldbatterij

No. 68, de halve rijdende batterij N°. 4 en het gros der eska

drons lansiers. De beide bataljons der 5e afdeeling namen onder

bevel van den Majoor Auffmorth stelling bij Bloksmeer en brach

ten daar op bivak den nacht door onder bescherming der door

hen uitgezette voorposten, de beide brigade-commandanten wer

den aan het hoofd van sterke detachementen naar Baerlebrug

en Sondereygen vooruitgezonden. -

Het eerste detachement voor Baerlebrug bestemd werd aan

gevoerd door den Generaal-Majoor Schuurman en bestond uit

het 1e bataljon jagers, het 2e bataljon grenadiers, het 1e batal

jon der 1e afdeeling Zuid-Hollandsche schutterij, eene sectie der

veldbatterij N°. 6a en eene compagnie lansiers (1). Na aankomst

op de bestemde plaats werd onder bevel van den Majoor Roloff

van den generalen staf door ééne compagnie jagers en een pelo

ton lansiers eene verkenning gemaakt in de richting van Hoog

straten. Wel stootte men daarbij op een klein vijandelijk deta

chement, dat zich na het lossen van eenige geweerschoten terug

trok, doch vond verder niets wat de tegenwoordigheid van groo

tere afdeelingen aanduidde en rukte daarop weder te Baerlebrug

in. Des avonds werd bij het doorzoeken der weinige huizen van

dat gehucht een Belgisch, daar verborgen soldaat gearresteerd.

De Generaal-Majoor de Favauge rukte intusschen met het

andere detachement, samengesteld uit het 2e bataljon jagers,

het 2e bataljon der 1e afdeeling Geldersche schutterij en eenige

lansiers op naar Sondereygen. Toen de voorhoede geleid door

den Kapitein-Adjudant Sutherland en aangevoerd door den

1en Luitenant von Padtberg tot op korten afstand van het dorp

(1) Het eskadron was destijds in 2 compagniën, elk van 2 pelotons ver

deeld. Elke compagnie werd door een ritmeester aangevoerd, de oudste had

echter het bevel over het geheel.
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was genaderd werd zij eensklaps door een hevig geweervuur

van uit de huizen en achter de heggen begroet. De voorhoede

bestond uit het peloton vrijwillige jagers voor onbepaalden tijd,

nagenoeg allen jongelieden van goeden huize, op eigen kosten bewa

pend met buksen. Onmiddellijk vormde zij eene tirailleurlinie en be

antwoordde het vuur des vijands, doch weldra bleek dit overmach

tig voor het voorhoede-peloton te zijn en werd verzamelen ge

blazen, terwijl tevens de 1e en 2e compagniën jagers als tirail

leurs werden uitgezwermd. In het eerste korte vuurgevecht waren

4 jagers buiten gevecht gesteld: Phaff, d'Harvant, van Hees van

den Tempel en Geselschap. Van Hees wordt het eerst door een

schampschot aan de buik gewond, doch weigert de linie te ver

laten. d'Harvant ziet op zijn derde schot een Belg neertuimelen:

,,Nu komt het er niet meer op aan, ik heb mijn man al neer

gelegd”, roept hij lachend tot zijne kameraden, snelt vooruit en,

zeker omdat het er toch niet meer op aan komt, wordt hij da

delijk daarop aan den linkerarm geblesseerd. Geselschap blijft

geheel alleen doorvuren, hoewel de verzameling hem reeds heeft

teruggeroepen: een vijandelijke geweerkogel is de straf voor

zijne ongehoorzaamheid aan het signaal, de Militaire Willems

orde kort daarna de belooning voor zijn moed. -

Intusschen openen de uitgezwermde 1e en 2e compagniën een

hevig vuur in het avanceeren op den gedekt staanden vijand,

de 3e en 4e compagniën volgen als ondersteuning, het eenigzins

achtergebleven bataljon Geldersche schutters vormt de reserve.

Vooral de Sergeant-Majoor Roeby en de Sergeants de Salis, de

Hazebomme en Kist moedigen de voortdringende jagers aan,

maar de vijand wacht den schok niet af en verlaat met snelheid

het bezette dorp aan de andere zijde; slechts twee gevangenen

blijven in handen der tirailleurs. Terwijl deze aan de omheining

verzamelen doen de door een zwaren marsch reeds vermoeide

Geldersche schutters alle moeite om den vijand te achterhalen.

Te vergeefs; reeds heeft deze een te grooten voorsprong gekre

gen, hij trekt in goede orde af over de heide in de rich

ting van Merxplas. Naar schatting was zijne sterkte nagenoeg
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400 man, behoorende tot het 4e linieregiment der brigade Clump.

Op het hooren van het geweervuur had de Generaal van Geen

onmiddelijk het 2e bataljon der 2e afdeeling Zuid-Hollandsche

schutterij en eene compagnie lansiers naar Sondereygen gezonden,

deze troepen kwamen echter eerst na afloop van den strijd ter

plaatse aan, te laat om den vijand te vervolgen. Waarschijnlijk

had die cavalerie dus reeds afgezadeld eer men zekerheid had,

dat de aangewezen punten voorwaarts waren bezet. Het laatst

genoemde schutterbataljon, oorspronkelijk aangewezen om te

Baerle te overnachten, bleef thans te Sondereygen, deels gebi

vakkeerd, deels in vijf groote alarmschuren.

Het 1e bataljon der 2e afdeeling Zuid-Hollandsche schutterij

was ingevolge eene bijzondere order van den Divisie-Comman

dant uit zijne kantonnementen bij Tilburg naar Alphen gemar

cheerd, bestemd tot dekking der reserve-artillerie. Bij die plaats

kwamen behalve de daarbij behoorende vier batterijen ook de zes

eskadrons der afdeelingen kurassiers N°. 3 en 9 aan. Op last

van den Generaal Post, aan wien het commando over deze ge

heele reserve was opgedragen, betrokken de kurassiers en de

artillerie, benevens 2 compagniën van het toegevoegde bataljon,

het bivak noordwaarts van het dorp, de laatste dienende tot

onmiddellijke dekking der artillerie. Tot verdere veiligheid werd

behalve de politiewacht bij iedere afdeeling kurassiers van elk

dezer een peloton op piket gecommandeerd en die samengestelde

compagnie onder de orders van een ritmeester gesteld. De ove

rige compagniën schutterij sloegen hun bivak zuidwaarts van

Alphen op, omgaven zich van veldwachten en posten en patrouil

leerden voortdurend in de richting der grenzen.

De aan de 1e divisie toegedeelde afdeeling N°. 2 van het

reservepark had reeds in den nacht haar kantonnement te Raams

donk verlaten en was tot Ulvenhout gemarcheerd, waar zij

werd ingekwartierd.
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Aan de hoofdzakelijk in het kamp van Rijen gelegerde,

tweede divisie waren de volgende bevelen gegeven.

Leger te velde

N9. 1342. Hoofdkwartier Breda den 31en Juli 1831.

Zijne Majesteit de koning heeft goedgevonden te bevelen, dat

de troepen van het leger te velde zich in beweging zullen stellen

en de vijandelijkheden beginnen. Ik heb in overeenstemming

hiermede en op bevel van Z. K. H. den Admiraal en Kolonel

Generaal de eer Uwe Hoogheid uit te noodigen de vereischte

orders te willen geven aan de 2e divisie infanterie om zich op

den 2en Augustus te vereenigen bij Alphen, alwaar dus ook de

batterij veldartillerie N°. 5a en de divisie van het reservepark

N°. 1 moeten aankomen.

De twee bataljons der 5e afdeeling infanterie moeten mar

cheeren naar Chaam, het vereenigingspunt der 1e divisie infan

terie, alsook de batterij veldartillerie N°. 6a.

Twee eskadrons lansiers zullen bevel ontvangen zich te Alphen

te vereenigen en aldaar ter dispositie en onder de bevelen te

stellen van Uwe Hoogheid.

Wanneer het grootste gedeelte der 2e divisie, die de colonne

van het midden vormt, voor Alphen vereenigd is, zal Uwe

Hoogheid dezelve tot eene operatiecolonne formeeren en op Pop

pel marcheeren om er positie te vatten.

Uwe Hoogheid zal er deszelfs hoofdkwartier vestgen, de voor

hoede brengende te Laar, Welde en den Eel. Indien Uwe

Hoogheid het evenwel raadzaam oordeelt, zou het bataljon, dat

te Hilvarenbeek ligt en de jagers van Beers rechtstreeks op

Poppel kunnen marcheeren, het tijdstip van aankomst zoodanig

regelende, dat deze corpsen niet kunnen worden gecompro

metteerd.

» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . (1)

(1) Hier volgen de dispositiën betreffende de andere divisiën, de te nemen

maatregelen voor de verpleging en de evacuatie der zieken en gewonden.

Kortheidshalve zijn ze als gelijkluidend met de aan de 1e divisie gegeven

bevelen hier en bij de volgende orders weggelaten.
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Het garnizoen van Breda zal intijds troepen zenden naar de

legerplaats om het kamp over te nemen.

Z. K. H. de opperbevelhebber zal deszelfs hoofdkwartier nemen

te Baerle Hertog.

De Luit.-Gen. Chef van den Gen. Staf

Aan Baron de Constant Rebecque.

Zijne Hoogheid den Luit.-Gen.

commandeerende de 2e div. inf.

Nadat tengevolge dezer bevelen het kamp van Rijen door 8

à 400 man van het Bredasche garnizoen betrokken was , verliet

het gros der 2e divisie die legerplaats en vereenigde zich te

Alphen met het haar toegewezen 1e en 2e eskadron van het

regiment lansiers N°. 10 onder de orders van den Majoor L. J.

Gantois. Van daar werd in ,eene geformeerde operatiecolonne

zuidwaarts gerukt in de richting van Poppel. De nagenoeg ge

heel vereenigde 2e brigade vormde het hoofd, vooraan mar

cheerde het 2e bataljon der 18e afdeeling aangevoerd door den

Majoor Tegelaar. Ten 11 ure v. m. was Poppel door de divisie

bereikt en waren dus de Belgische grenzen overschreden. Het

bataljon Geldersche schutterij van den Majoor Schimmelpenninck

te Hilvarenbeek in kantonnement had zich reeds in den vroegen

morgen vereenigd met de compagniën Utrechtsche en Konink

lijke jagers en was, nadat in genoemd dorp de noodvoorraad (1)

was uitgedeeld, bij Rob Rovert over de grenzen gerukt toen het

gros der divisie ter zijner hoogte ware gekomen. Te Poppel sloot

ook die colonne bij de divisie aan (2)

(1) Deze bestond in eenige scheepsbeschuiten. Om een denkbeeld te geven

van de hoeveelheid medegevoerde levensmiddelen volgt hier de daaromtrent

bij de 2e divisie gegeven order.

Kamp bij Rijen, 1 Augustus 1831.

Heden namiddag ten 5 ure zullen beide brigades ontvangen voor den

2en Augustus rijst, zout, jenever, brood en azijn, tegelijk voor den 3en rijst

en zout en eindelijk als onaanroerende levensmiddelen 2 rations beschuit.

Boven het hiervoren vermelde zal nog een extra-uitdeeling plaats hebben

van vleesch, rijst en zout, ten einde de soep voor den afmarsch te kunnen

doen eten.

op last De Majoor Chef van den staf

(get.) F. B. von Gagern.

(2) De Generaal Niellon vermeldt in zijne Mémoires, dat reeds ten 7# uur
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De voeling met den vijand was toen reeds verkregen, uit het

bedekte terrein bij het dorp waren reeds eenige geweerschoten

gevallen en bij het voortrukken der lansiers had eene kleine

vijandelijke afdeeling Poppel verlaten en zich naar Welde terug

getrokken. De Hertog van Saxe Weimar oordeelde daarom noo

dig de geheele 2e brigade meer vooruit te brengen, de 1e zoude

voorloopig te Poppel blijven en zoo mogelijk in en om die plaats

den nacht doorbrengen. In het dorp zelve zouden de Utrecht

sche jagers, die tot bedekking der artillerie bestemd waren,

een eskadron lansiers en de batterij kantonneeren. *

Tot het verkrijgen van een juiste voorstelling van het ge

vecht, dat het gevolg was van het voortrukken der 2e brigade

is het noodig vooraf een blik te slaan op het voorgevallene bij

het gedeelte der Belgische brijgsmacht, dat op dit terreingedeelte

met de waarneming der grenzen was belast. Gelijk wij reeds

vermeldden was de brigade Niellon als voorhoede van het Schel

deleger derwaarts vooruitgeschoven. Bij zijne macht was een

50tal jagers te paard van het 1e regiment en eene sectie artil

lerie gevoegd, daarentegen waren het 1e en 2e bataljon van het

9e linieregiment nog gedetacheerd in het kamp bij Schilde,

zoodat de gansche brigade niet meer dan ongeveer 1800 man

telde. In zijne Mémoires (1) vermeldt de Generaal Niellon, dat

hij reeds den 31en Juli door welingelichte spionnen de tijding

v. m. ter hoogte van den molen bij Rob Rovert eenige geweerschoten zijn

gewisseld met de Nederlandsche voorhoede. Vermoedelijk is deze niet anders

geweest, dan eene vooruitgezondene verkenningspatrouille. Geen der bronnen,

die ter onzer beschikking zijn, spreekt er echter van; van veel belang zal

dus die eerste ontmoeting niet zijn geweest. In een manuscript waarvan wij

het vorige jaar door aankoop eigenaar werden en waarin o. a. afschriften

voorkomen van de officiëele verslagen der divisie-commandanten ontbreekt

alleen dat van de 2e. De reden daarvan is gelegen in de overgroote waar

schijnlijkheid, dat bedoeld hoogst belangrijk manuscript van de hand is van

den Chef van den staf dier divisie, den Majoor Baron von Gagern. Van

daar echter dat de bijzonderheden betreffende die divisie ons niet officiëel

bekend zijn.

(1) Histoire des évènements militaires et des conspirations orangistes de

la révolution en Belgique de 1830 à 1833 rédigée d'aprés les Mémoires du

général Niellon avec pièces justificatives à l'appui.
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sche troepen, dat door hem daarvan onmiddelijk kennis werd

gegeven aan het hoofdkwartier te Schilde en dat tevens alle

vooruitgeschoven detachementen zijn er brigade werden ingetrokken.

Den 1en Augustus werden te Turnhout 60 werklieden met

bijlen gerequireerd, die belast werden met het maken van ver

hakkingen in het bosch op den weg van daar naar Baerle Hertog

voorwaarts van Castelein en op de beide naar Merxplas voerende

wegen. De verdediging dier verhakkingen werd aan het 2e ba

taljon tirailleurs van de Schelde opgedragen. Tevens werd aan

de gemeentebesturen van Turnhout en Arendonck gelast acht

bereden personen, liefst postiljons, aan te wijzen om deze te

kunnen bezigen als waarschuwingsposten op de verschillende

toegangen, ten einde daardoor de slechts uit een half eskadron

bestaande ruiterij niet te verzwakken. Aan den kapitein Van

Landewijck, Commandant van het 3e bataljon van het 9e linie

regiment werd opgedragen zijn troep bij Arendonck te concen

treeren, bij een aanval op het gros der brigade langs een slechts

voor infanterie begaanbaren weg terug te trekken op hetgehucht

Schuurhoven en daar stelling te nemen tot dekking van den

rechtervlengel, zelf rechts aanleunende aan eene zich daar be

vindende uitgebreide moeras en zich links door tirailleurs met

Raevels in verband houdende. Aan den linkervleugel werd de

stelling der brigade bij dat dorp naar de berekening van den

Generaal gedekt door talrijke moerassen en poelen, die eene

eenigzins sterke vijandelijke macht noodzaken over Merxplas,

Beersse en Gierlé te marcheeren, welke plaatsen door detache

menten der brigade Clump waren bezet.

Den 2en Augustus begaf zich Niellon ten 4 ure v. m. uit

Turnhout op marsch met het 850 man sterke 2e regimentjagers,

zijne 50 ruiters en de sectie artillerie om den door hem ver

wachten vijand zoo lang mogelijk het hoofd te bieden. Het gros

der infanterie met de voorhanden cavalerie en artillerie nam

voorwaarts van Raevels stelling, 250 man infanteristen werden

gedetacheerd naar Welde en van die macht nog twee zwakke
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compagniën (150 man) als uiterste voorpost naar Poppel vooruit

geschoven. Tegen de stipte orders van den Generaal zond de

Commandant dezer compagniën nog een detachement naar Rob

Rovert en dit zou de eerste geweerschoten hebben gewisseld met

de Nederlandsche voorhoede. Op het gezicht der overmacht trok

Niellon het echter weldra in het bedekte terrein bij Poppel terug

en verliet zelf deze eerste positie op de verschijning van eenige

Nederlandsche cavalerie, die haar begon te omtrekken, terwijl

de infanterie in front avanceerde. Gedekt door het verrassend

vuur uit een boschje links van het dorp, dat hij door de achter

gehouden 100 man zijn er voorhoede had doen bezetten, gelukte

het Niellon den terugtocht over de heide naar het meer bedekte

terrein bij Welde zonder verlies te bewerkstelligen, waarop hij

aldaar eene nieuwe gunstige positie innam. Terwijl van daaruit

het tirailleurvuur op nieuw op de avanceerende Nederlandsche

brigade werd geopend, rukte de Belgische aanvoerder met zijne

achtergelaten hoofdmacht voorwaarts met het voornemen zijne

voorhoede te ondersteunen. Weldra echter zag hij zich gedrongen

die beweging te staken op het gezicht eener uit Baerle Hertog

deboucheerende Nederlandsche colonne (waarschijnlijk de bataljons

der 5° afdeeling van de 1e divisie), die in de richting van Raevels

marcheerende de stelling bij Welde in den rug bedreigde. Van

daar dat dit plaatsje moest worden verlaten, doch alleen om aan

de noordzijde van Raevels een nieuwen tegenstand te bieden.

Destijds had dat dorp eene groote uitgestrektheid bij eene gerin

ge breedte. Van het gehucht den Eel af was de naar den zuid

west-uitgang van het dorp voerende zandweg aan weerszijden

met huizen bebouwd, die de dorpstraat vormden, behalve op

het dichtst aan den uitweg gelegen gedeelte, waar de weg tus

schen open terrein voortliep. Feitelijk bestond dus het dorp uit

twee van elkander gescheiden gedeelten. Zuidoostwaarts van het

aan den Eel grenzende deel lag eene langwerpige partij kreupel

hout, daartegenover en noordwaarts van den weg eene kleine

kapel. Op die hoogte werd door de Belgen, zoowel in de huizen

langs de dorpstraat als in den rand van het genoemde hout eene
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stelling ingenomen, eene kleine afdeeling hield den Eel nog be

zet. Tegelijkertijd nam eene compagnie stelling op het kerkhof

van het dorp, het overige gedeelte van het gros werd, behalve

eene kleine reserve, als tirailleurs verspreid langs den rand van

het zuidwestelijke deel van het dorp en achter de moerassen zij

waarts van den weg naar Baerle-Hertog. Met het oog op de weinig

begaanbare terugtochtswegen werden de beide stukken onder

bedekking van 40 jagers te paard achter de brug over de Natte

loop (1) teruggezonden en aan den sectiecommandant gelast dien

overgang tot vernieling voor te bereiden. De tien overige ruiters

hield Niëllon als escorte bij zich.

Terwijl de Belgische aanvoerder deze maatregelen nam, was

zijn detachement uit den Eel reeds teruggedrongen door eene

compagnie van het 2e bataljon der 18e afdeeling aangevoerd door

den 1en luitenant C. P. Winckel. Nu echter wordt de Nederlandsche

voorhoede tot staan gebracht, het hevige geweervuur uit de voorste

huizen en den genoemden boschrand afgegeven doen vermoeden,

dat de strijd grootere afmetingen zal aannemen. Op het oogen

blik, dat de beide Prinsen op het gevechtsveld verschijnen, heeft

de Hertog van Saxe Weimar bevel naar Poppel gezonden om de

lansiers te doen avanceeren, de batterij zuidwaarts van dat dorp

gereed te honden en de van juistheidwapenen voorziene com

pagnie Koninklijke jagers te doen oprukken. Nogmaals trekt het

2e bataljon der 18e afdeeling geleid door den majoor Tegelaar

voorwaarts en de compagnie van Winckel vermeestert de voorste

huizen. Reeds zijn eenige manschappen gevallen, de 18e heeft

hare eerste offers in gesneuvelden gebracht. De wakkere Hertog

begrijpt, dat één oogenblik van aarzeling onder zijne jonge sol

daten met het oog op den toestand van het vorige najaar de

noodlottigste gevolgen kon hebben en hij aarzelt niet. Hij en de

brigadecommandant, kolonel Bagelaar, stijgen af, trekken den

degen en stellen zich aan het hoofd van het bataljon. De tam

(1) Niëllon noemt haar de brug over de Aa; zij is nog zeer duidelijk aan

gegeven op het blad Herenthals (N°.56) onzer stafkaart. Zij ligt in den tegen

woordigen straatweg Turnhout-Raevels, ten noorden van het Huis ten halve.
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boers slaan de stormmarsch en door het gegeven voorbeeld tot

geestdrift vervoerd dringt de colonne onder een daverend hoera

in de vijandelijke stelling. Huis voor huis wordt genomen, onder

het knetterend vuur der verdedigers gaat het met gevelde bajonet

ten voorwaarts, ten 4 uren. m. is het noordelijk gedeelte van het

dorp ten koste van 3 dooden en 18 gewonden op den vijand veroverd.

Aan de gegeven opdracht was thans reeds voldaan, de Konink

lijke Prinsen keerden naar het hoofdkwartier te Baerle terug,

doch de Hertog vermeende, vooral met het oog op zijne onbe

kendheid met de sterkte des vijands dezen niet op zoo korten

afstand van de hem aangewezen lijn der voorposten te mogen

laten. Nadat hij dan ook aan de vermoeide strijders eenige rust

had gegund rukte hij tegen 6 ure n. m. nogmaals met het 2° ba

taljon en de Koninklijke jagers in twee colonnes tegen het nog

door den vijand bezette gedeelte van Raevels op. De rechter

colonne werd gevormd door ééne compagnie infanterie en de

jagers, de linker door de overige compagniën van het 2e bataljon.

Daartegenover trok de generaal Niellon zijne tirailleurs in twee

meer gesloten gedeelten samen en demaskeerde door die beweging

tevens het kerkhof. Vooral van daaruit barstte thans een hevig

geweervuur los op de naderende Nederlanders, gelukkig voor deze

werd het echter te vroeg afgegeven en bracht hen daardoor geen

verlies toe. Het bewees echter den Hertog, dat de frontaanval te

groote offers zoude kosten, hij liet daarom de aangevangen be

weging staken en door de linkercolonne de plaats van de rechter

innemen, terwijl deze nog meer westwaarts aanhield. Op het zien

dier manoeuvre begreep Niëllon dat, wilde hij niet geheel worden

omtrokken, zijne stelling moest worden ontruimd. Hij liet verza

melen en over een weinig bekenden weg door de achtergelegen

moerassen terugtrekken. Intusschen hield het vuren op het kerk

hof nog steeds aan, aangezien de daar bevelvoerende kapitein

Prové verklaarde niet dan op mondelingen last van zijn generaal

te zullen teruggaan, zooals deze hem bij het innemen zijner

stelling bevolen had. Niëllon was dan ook genoodzaakt zelf terug

te keeren en het gelukte hem onder de begunstiging der inval
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lende duisternis dien troep, die reeds met de binnendringende

fuseliers begon handgemeen te worden, bij zijne colonne te ver

zamelen. Ten 9 ure was Raevels geheel in bezit der Nederlanders,

waarop de vervolging door de duisternis en de ongeschiktheid

van het drasse terrein voor bewegingen der cavalerie werd ge

staakt. Het 2e bataljon en de Koninklijke jagers brachten den

nacht in het door hen veroverde dorp door, de overige bataljons

der 2e brigade bivakkeerden met de twee eskadrons lansiers bij

Welde, voorposten uitzettende in verband met Raevels voor

waarts van den Eel en Laar, de 1e brigade betrok hare bivaks

bij Poppel, terwijl ook de batterij daarbij aansloot met het oog

op de nabijheid des vijands, welke eene verspreiding in het kan

tonnement minder raadzaam maakte. Het aan de divisie toege

voegde reservepark Nº. 1, dat van Tilburg was gekomen en des

morgens te Alphen was achtergelaten, bleef aldaar des nachts

ingekwartierd; de Hertog vestigde zijn hoofdkwartier in de abdij

Sint Adrianus tusschen den Eel en Raevels.

De Belgische brigade nam achter de moerassen, welke zij was

doorgetrokken eene nieuwe stelling, aansluitende aan die, welke

den kapitein van Landewijck was aangewezen en die door hem

in den loop van den dag reeds was gezet. De bruggen op de

accessen werden vernield en om de tegenpartij in den waan te

houden, dat zij eene veel grootere macht voor had, werden over

eene groote uitgestrektheid talrijke bivakvuren ontstoken. Het

geleden verlies wordt door Niëllon als zijnde 4 of 5 dooden en

12 gewonden opgegeven, Nederlandsche bronnen noemen het aan

zienlijk zonder opgave van het aantal.

Na het bijwonen van den stormaanval in het aangewezen gene

rale hoofdkwartier teruggekeerd, vaardigde de Koninklijke opper

bevelhebber van daar de volgende proclamatie uit, gericht aan

de bewoners der gewesten, waar het leger van Z. M. den Koning

der Nederlanden zal doorgedrongen zijn:

,,Aan het hoofd van het nationale leger der Nederlanden heb

ik den voet op uwen grond gezet, ik kom de vreedzame bewoners

-

-
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dezer gewesten geruststellen over de bedoeling van deze vijande

lijke daad. Geen zucht naar overwinning of wraak bezielt het

leger en zijne aanvoerder. -

De Koning, mijn vader, zendt mij met geen ander doel her

waarts, dan om billijke en rechtmatige voorwaarden te verkrijgen

van scheiding tusschen de gewesten, die hem getrouw zijn ge

- bleven en die, welke zich aan zijne heerschappij onttrokken.

Wij doen den oorlog aan om te spoediger een duurzamen

vrede te bewerken. *.

Aan de rustige bewoners van den grond, waarop ik thans sta,

waarborg ik bescherming en veiligheid, zelfs ondersteuning be

loof ik aan hen die der goede zaak zijn toegedaan. -

Moge soms hier of daar eenige ongeregeldheid worden gepleegd,

dat altijd onvermijdelijk kwaad van een talrijk leger: elke klacht,

die de inwoner doet, zal door de legerhoofden worden verhoord,

op het bewijs van het misdrijf zal de gestrenge straf onmiddellijk

volgen. -

Gegeven in ons Hoofdkwartier den 2en Augustus 1831

De Opperbevelhebber van het Nederlandsche leger

(was get.) WILLEM, Prins van Oranje.

'

De 3e divisie infanterie had met het oog op de den 2"Augus

tus te verrichten bewegingen de volgende orders ontvangen,

waarbij tevens ten gevolge van den meerderen afstand van deze

tot het groote hoofdkwartier, eenige algemeene aanwijzingen voor

de volgende operatiën waren gevoegd.

Leger te velde Hoofdkwartier Breda den 31en Juli 1831

N0. 1341. -

Zijne Majesteit de Koning heeft bevolen dat het leger te

velde voorwaarts zoude rukken en de vijandelijkheden aange

vangen worden.

7
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Ik heb de eer in overeenstemming hiermede Uwe Excellentie

op bevel van Z. K. H. den Admiraal en Kolonel Generaal uit

te noodigen de vereischte bevelen te geven om de 3e divisie in

fanterie benevens de veldbatterij N°. 8" op den 2en Augustus te

doen marcheeren en te vereenigen voor Eerzel en Bergeijk op

den weg naar Postel.

De Generaal Majoor Boreel ontvangt ook bevel om zich voors

hands te stellen onder de bevelen van Uwe Exc. en zal dien

tengevolge zich met de 2e brigade cavalerie en de halve batterij

rijdende artillerie N". 4 op dit verzamelpunt moeten dirigeeren

en zoowel daar als meer voorwaarts post vatten en zich éclaireeren.

Dienzelfden dag marcheert de 2e divisie tot voor Poppel, de

1° voor Baerle. Den volgenden dag, den 3en Augustus, is het

voornemen om niet alleen Turnhout en omstreken te vermeesteren,

maar zelfs om zoo mogelijk den vijand nog meer terugwaarts te
dringen. s

Het is evenwel moeielijk om voorshands te bepalen, welke

tegenweer de vijand op dit punt zal bieden, dan wel of hij zich

verder zal terugtrekken en zulks vermoedelijk in de directie van

Antwerpen. Uwe Exc. moet dus van Postel of naar gelang der

omstandigheden en ingekomen berichten U of over Arendonck

op Turnhout begeven om den aanval der overige divisiën te on

dersteunen door deze plaats te tourneeren, of indien de vijand

aldaar niet in macht is gebleven en zich reeds heeft teruggetrok

ken, alsdan te marcheeren op Rethy en Desschel en aldaar te

vernachten en verdere bevelen af te wachten, daar alsdan het

voornemen is om de overige divisiën over Casterlé op Gheel te

doen marcheeren en Uwe divisie op Millegem en Moll.

Uwe Exc. zal voorzeker al lichtelijk inzien, welk voordeel uit

den opmarsch van Uwe divisie in de flank en in den rug van

den vijand kan getrokken worden, vooral met eene zoo aanzien

lijke lichte cavalerie om hem te omsingelen, indien hij te Turn

hout lang durfde vertoeven.

De Luitenant-Generaal Cort Heijligers zal ook den 2en Augus

tus Eindhoven en Valkenswaard bezetten en om die twee plaatsen
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zijne colonne verzamelen. Uwe Exc. zal zich trachten eenigszins

in verbinding te houden met dit korps. /

Zooals reeds bij mijne geheime missive gemeld is, zullen de

troepen voor twee dagen levensmiddelen medenemen, zoo van

fourage ten minste de haver.

w De Luit. Gen. Chef vau den Gen. Staf

Aan BARON DE CONSTANT REBECQUE.

Zijne Exc. den Luit. Gen.

commandeerende de 3e Div. Inf.

Door deze orders was ook de divisie Meijer den 2en Augustus

reeds vroegtijdig in beweging om zich op het aangewezen terrein

te concentreeren. Nadat de lichte cavalerie eenige verkennings

patrouilles in de richting van Postel had gezonden en bevonden

was, dat de vijand (het bataljon van Landewijck) niet verder

dan Arendonck was vooruitgeschoven werden haar in tweede

linie enge kantonnementen aangewezen. De hussaren bezetten

het dorp Bergeijk, de dragonders met de halve batterij rijdende

artillerie werden te Eerzel ondergebracht. In de voorste linie

betrok de gezamenlijke infanterie een bivak op de heide tusschen

Groot en Klein Wilreit. Ook de aan de divisie toegedeelde veld

batterij N°. 8a was daar gebivakkeerd, het divisie reservepark

N°. 3 was niet verder dan Stratum voortgerukt en daar inge

kwartierd. -

Was alzoo deze divisie de eenige van het hoofdleger, welke

den vijand nog niet onder de oogen had gezien, niet minder dan

dan bij de andere was de geestdrift en het verlangen naar den

strijd, welke zich des avonds op het bivak uitten. Vooral bij de

Leidsche studenten heerschte de vrolijkste opgewondenheid. Des

morgens had hun dappere brigade-commandant, de kolonel Stoecker,

hun zijne vreugde betuigd, dat hij aan hun hoofd zijne negen

tiende campagne ging beginnen, thans werden de volksliederen

afgewisseld door het lustige Iö vivat, waarmede de Utrechtsche

broeders reeds over de grenzen waren getrokken. En was ook

het graven der kookgaten zwaar, en viel ook de eerste zelf toe
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bereide soep minder dan slecht uit, niets kon de vrolijke stem

ming verstoren, waarmede de morgenschemering door allen werd

afgewacht.

3 AUGUSTUS,

Aan de 1e divisie infanterie te Baerle waren op den avond

van den eersten operatiedag de volgende orders toegekomen:

Leger te velde Hoofdkwartier Baerle den 2en Augustus 1831

N0. 1374.

Ingevolge last van Z. K. H. den Opperbevelhebber van het

leger heb ik de eer Uwe Exc. uit te noodigen om op morgen

den 3en dezer te 4 ure met de 1e divisie op te breken en over

Koekhoven (1) (een gehucht tusschen Merxplas en Turnhout)

te marcheeren op Vosselaer en tusschen die plaats en Beersse

eene positie dwars over den steenweg te nemen, front makende

naar Oost- en Westmalle. Dit evenwel is de veronderstelling dat

Turnhout door den vijand zou zijn verlaten.

In het tegenovergestelde geval zoude deze plaats door Uwe

divisie aan de zuidzijde moeten worden aangevallen, gelijktijdig

dat de 2e divisie over Raevels en Oud Turnhout attakeert. Overi

gens zal Z. K. H. naar gelang van omstandigheden op het ter

rein nadere bevelen geven.

Bij de marschen zullen de kleine munitiecaissons van Russisch

model immer de bataljons, aan welke zij toegevoegd zijn, on

middellijk moeten volgen, zonder bij den wagentrein der divisie

of brigade te worden gevoegd.

Uwe Exc. zal bevelen geven om de divisie van het reserve

park No. 2, die heden nachtverblijf houdt te Ginneken (Ulven

hout) op morgen naar Baerle te doen komen, alwaar het naar

gelang van omstandigheden door Uwe Exc. bevelen zal ont

(1) Op sommige kaarten ook Koeghoven of Hoekhoven genaamd.
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vangen om te verblijven of verder voorwaarts te rukken (1).

Ten 4 ure v. m. was de 1e divisie dan ook reeds weder in

beweging. Het 2e bataljon der 2e afdeeling Zuid-Hollandsche

schutterij werd teruggezonden naar Baerle tot dekking van het

reservepark en de bagage, de overige troepen marcheerden over

Merxplas op Beersse en Vosselaer. De lansiers, die de uiterste

voorhoede vormden, drongen het eerst het laatstgenoemde dorp

binnen, maakten er eenige Belgische douanen gevangen en

haalden de vijandelijke vlag van den toren. Bij het ondervragen

dier gevangenen bleek het, dat het Belgische leger zijn grootste

vertrouwen in den Generaal Daine stelde, eene reden te meer -

voor onzen Opperbevelhebber om zich het eerst tegen het door

dezen aangevoerde Maasleger te wenden, nadat de voorgenomen

doorbreking zou zijn verricht. In de aangewezen stelling aan

gekomen maakte de 1e divisie eene frontverandering rechts en

plaatste zich à cheval van den straatweg naar Antwerpen, front

naar die plaats makende. In eerste linie betrokken de beide

brigades infanterie het bivak na het uitzetten der noodige veld

wachten en posten. Tusschen haar in legerde de veldbatterij aan

weerszijden van den genoemden weg. In tweede linie bivakkeerde

de toegevoegde halve batterij rijdende artillerie met de lansiers,

behalve de van deze laatste naar alle zijden vooruitgeschoven

waarnemingsdetachementen. De divisiestaf nam onder dekking

van het 2e bataljon grenadiers zijn intrek in het dorp Vosselaer.

Van de genoemde detachementen lansiers kwam er een zuid

waarts van Gierlé in aanraking met de colonne Niëllon en kon

dientengevolge het bericht van den afmarsch dezer troepenmacht

in westelijke richting rapporteeren. Een en ander werd onwille

keurig de oorzaak, dat des avonds tegen acht uur de geheele

1e divisie werd verontrust. In de verte door eene der veldwachten

voor eene vijandelijke afdeeling aangezien werd op de melding

(1) Kortheidshalve is hier en bij de volgende orders de onderteekening van

dem Chef van den Gen. Staf, zoowel als het licht te begrijpen adres weg

gelaten.
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daarvan alarm geslagen en onmiddellijk de jagers van van Dam,

gevolgd door het 2e bataljon jagers ter verkenning afgezonden.

Nadat deze ongeveer drie kwartier ver op den straatweg naar

Antwerpen waren voortgerukt, werd het misverstand opgehelderd

en keerde de rust op het bivak terug (1).

Des namiddags ten 6 ure marcheerden de drie eerste compag

niën van het te Baerle gedetacheerde bataljon schutterij onder

bevel van den afdeelingscommandant, den Kolonel s' Jacob naar

Turnhout, de 4e en 5e compagnie met den Majoor Havelaar

bleven op hare standplaats tot dekking van den trein, waartoe

thans ook het eskadron maréchaussée beschikbaar was, Die marsch

is waarschijnlijk het gevolg geweest eener verkeerd overgebrachte

of begrepen order, althans er was geene enkele reden voor en

zeer spoedig na aankomst te Turnhout volgde het bevel, de 1e di

visie te rejoigneeren, tengevolge waarvan de drie compagniën

eerst in den stikdonkeren nacht zonder eenig voedsel of drank

op het bivak aankwamen.

In den loop van den middag zoude juist tot meerdere veilig

heid van het bivak nog de 7e compagnie lansiers op de flanken

veldwachten uitzetten toen de 2e Luitenant E. L. Baron van

Voorst tot Voorst tot die compagnie behoorende bij zijn regiments

commandant, den Kolonel Baron de Posson, werd ontboden. Deze

deelde hem mede, dat de Prins van Oranje nauwkeurig wenschte

te worden ingelicht omtrent de voornemens van den Generaal de

Tiecken de Terhove, die, naar men vernomen had, met een groot

deel van het Scheldeleger tusschen Westmalle en Sint Antonius

had stelling genomen. Zoude deze daar blijven tot dekking van

Antwerpen, wanneer het Nederlandsche leger vooruitrukte, zoude

hij met groote snelheid trachten zich te vereenigen met het leger

der Maas of wel, zoude hij zich bepalen tot het verontrusten

(1) Zóó luidt het verhaal in het officieële verslag. De bewering in Landolt's

,,Geschiedkundige herdenking aan het 25jarig bestaan der bataljons grenadiers

en jagers”: ,,Eene cavalerieverkenning derwaarts gedaan leverde niets op”

mist dus waarschijnlijk allen grond.



103

van den rug der Nederlandsche colonnes? – al die vragen moest

eene door een intelligent cavalerie-officier geleide verkennings

patrouille nog voor het aanbreken van den dag hebben opgelost.

De daartoe te nemen maatregelen werden geheel aan van Voorst

overgelaten, hij kon medenemen, wie hij wilde, maar hij moest

zorgen met juiste berichten terug te keeren.

De aangewezen patrouillecommandant koos tot het volvoeren

zijner opdracht tien man uit het tirailleurpeloton (1), allen be

proefde knapen, waaronder zelfs eenige trouw gebleven Belgen.

Als wachtmeester bevond zich bij de patrouille Jhr. P. A. J. H.

Boreel de Matregnault (2), als commandant der spits de brigadier

Schrijver. Het kleine detachement sloeg den weg in over Wechel

terzande naar Grobbendonck en wendde zich kort voor die plaats

in noordwestelijke richting door Pulderbosch naar de zijde van

de vijandelijke legerplaats. Het vallen van den avond maakte het

den aanvoerder en zijnen ruiters mogelijk om met verschillende

van daar komende inwoners in de Fransche taal een gesprek

aan te knoopen. Geen hunner vermoedde onder die omstandig

heden en te dier plaatse eene Nederlandsche patrouille. Van daar

dat van Voorst zonder moeite uit verschillende bronnen vernam,

dat de Belgische Generaal in den vroegen morgen van dien dag

zijne voorposten aan de zijde des vijands had doen intrekken,

dat hij zijne troepen in den loop van den dag had marschvaar

dig gehouden en dat hij des namiddags ten 4 ure de in massa

op den 2en gerequireerde transportmiddelen huiswaarts had ge

zonden. Uit een en ander leidde de patrouillecommandant met

zekerheid af, dat de Generaal de Tiecken plan had gehad zijne

stelling te verlaten en dit voornemen tegen 4 uur had opgege

ven, terwijl het vermoeden ten gevolge van het intrekken der

voorposten gewettigd werd, dat het niet in de bedoeling van den

(1) Bij de eskadrons lansiers, zoomede bij die der regimenten lichte cava

lerie bestond een tirailleurpeloton, samengesteld uit goed bereden ruiters, die

tevens het meest in het schieten waren bedreven. *

(2) De latere Kolonel-Commandant van het opgeheven 4e regiment hus

saren, eerst onlangs als gepensioneerd Generaal-Majoor overleden.
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vijandelijken aanvoerder lag, de achterhoede van het Nederland

sche leger te verontrusten. Waarschijnlijk was eene vereeniging

met het Maasleger aanvankelijk bedoeld, een plan, dat thans

ten gevolge van het gemis aan de noodige middelen van vervoer

der bagage als anderzins binnen de twee eerstvolgende dagen

niet meer uitvoerbaar was.

Intusschen was het detachement steeds noordwestwaarts aan

houdende de vijandelijke legerplaats zoo dicht genaderd, dat men

zich van de daar heerschende volkomen rust kon overtuigen.

Begrijpende dat het eerste middel om veel te zien in de grootste

stilte en geheimhouding bestaat, liet van Voorst drie met ge

weren beladen karren, welke door een Belgisch korporaal en

drie man werden geëscorteerd, ongemoeid dicht langs zich heen

trekken, hoewel Boreel zich dringend aanbood om ze te nemen

en ze in den donkeren nacht langs den reeds afgelegden weg

naar het bivak der 1e divisie te brengen. Na dien blik op 's vij

ands positie wilde de commandant zich persoonlijk overtuigen

van het hem medegedeelde intrekken der vijandelijke voorposten

en nam daartoe den weg, op welken hij ze anders zeker had

moeten vinden, dien namelijk evenwijdig aan de bivaks der

Belgen en leidende in de richting van Oostmalle. Dit dorp aan

de zuidwestzijde naderend zonder iets te hebben ontdekt, hoorde

de spits hoefgetrappel op den straatweg en zag de commandant

eene daarover voorttrekkende afdeeling vijandelijke jagers te paard.

Men liet ze natuurlijk ongemoeid, trok het dorp van de west

zijde binnen en vond het, op drie gewonden van het gevecht bij

Raevels daar achtergebleven gewonden na, door den vijand on

bezet. Daarna den straatweg overtrekkende en vervolgens oost

waarts aanhoudende marcheerde de patrouille eenigen tijd over

de heide evenwijdig aan de reeds gesignaleerde jagers te paard

en bereikte in den nanacht het bivak der 1e divisie na 12 uren

in den zadel te hebben gezeten. Ten gevolge van de berichten

van den luitenant van Voorst was thans zekerheid verkregen

omtrent de bedoelingen van den vijandelijken aanvoerder, eene

zekerheid, die de geschiedenis der volgende dagen als waar be
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wezen heeft, en kon de 1e divisie althans gedeeltelijk den vol

genden morgen bij het aanbreken van den dag zonder zorg België

verder binnenrukken. Ongetwijfeld had de tusschen Vosselaer en

Beersse door die divisie ingenomen stelling den vijand in den

waan versterkt, dat Antwerpen het doel der eerste operatiën was.

Van de reserve cavalerie en artillerie marcheerden de beide

afdeelingen kurassiers en de drie batterijen rijdende artillerie op

den 3en over Baerle in de richting van Turnhout. Bij dien marsch

bleef zij midden tusschen de vooruitrukkende 1e en 2e divisiën

infanterie, gereed om des noodig een dezer of beide ondersteu

ning te bieden. Ingevolge de haar reeds gegeven orders en door

het ontruimen van de stelling bij Turnhout trok zij niet verder

dan ter hoogte van Raevels en richtte hare bivaks op de heide

westwaarts van dat dorp voor den nacht van 3 op 4 Augustus

in. De 12üer veldbatterij N°. 7a had met het oog op een mo

gelijk hardnekkigen tegenstand des vijands bij Turnhout reeds

te Baerle die reserve verlaten en was onder bedekking van het

1e bataljon der 2e afdeeling Zuid-Hollandsche schutterij van daar

over Welde naar het oude kamp bij Raevels gemarcheerd. Nadat

echter door den terugtocht van Niëllon hare deelneming aan den

strijd onnoodig was gebleken, kreeg zij orders om met het haar

begeleidend bataljon het gehucht Oosthoven te bezetten en al

daar den nacht door te brengen. Niettegenstaande den betrek

kelijk kleinen marsch kwam het genoemde bataljon tengevolge

der dien dag heerschende drukkende hitte zeer vermoeid op zijne

standplaats aan, te meer daar de manschappen uit vrees voor

vergiftiging onder weg niet hadden durven drinken.
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De aan de 2e divisie infanterie voor den 3en gegeven orders

luidden:

Leger te velde. Hoofdkwartier Baerle den 2en Augustus 1831.

N0. 1372.

In voldoening aan de bevelen van ZKH. den Opperbevel

hebber heb ik de eer Uwe Hoogheid uit te noodigen op morgen

den 3en dezer om 5 uren des morgens met uwe onderhebbende

divisie op te breken en over Raevels en Turnhout te marchee

ren. Voorbij Raevels gekomen zijnde zal de 1e brigade langs

den grooten weg marcheeren op Turnhout, doch de 2e meer links

zich op Oud-Turnhout begeven.

De 1e divisie, enz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik zal Uwe Hoogh. verzoeken te trachten U met deze (de

3e) divisie in communicatie te stellen.

Indien een sterke tegenstand door den vijand wordt geboden,

zal ZKH. de Opperbevelhebber nader zijne bevelen geven. In

het tegenovergestelde geval zal de 1e brigade Turnhout bezetten

en de 2 voor Oud-Turnhout post vatten.

De kleine munitiecaissons , enZ. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Het wordt aan de bevelhebbers overgelaten, om wanneer geen

gevaar van onmiddelijke overval is, op marsch de bajonet af te

laten nemen, hetgeen echter nimmer plaats moet hebben met

de voor- of achterhoede, of flankeerende troepen.

Uwe Hoogh. zal deszelfs reservepark niet te veel verwijderd

achter moeten laten. -

Ik heb de eer Uwe Hoogh te verzoeken de hiernevens gaande

proclamatie zooveel mogelijk te doen verspreiden.”

Ten 5 ure voormiddag stelde de te Poppel achtergebleven -

1e brigade zich in beweging en rejoigneerde de 2e, waarvan de

gedetacheerde gedeelten eveneens in de richting van Raevels

werden samengetrokken om daarna gezamenlijk zuidwaarts te

marcheeren. Tegen 6 uur deboucheerde de uiterste voorhoede

uit eene compagnie lansiers bestaande uit het bosch zuidwaarts
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van Raevels aan weerszijden van den grooten weg gelegen. Zich

op de voorgelegen heide onmiddelijk als tirailleurs verspreidende

naderde deze verkenning het bedekte terrein langs de Natteloop

tot op ongeveer 500 pas en ontdekte dat de voorgelegen brug

was vernield. Terwijl de officieren hunne verkenning voortzetten,

opende de vijand uit dat terrein het kanonvuur op de lansiers

en het intusschen zichtbaar wordende hoofd der 1e brigade. De

trompetter W. Teyge der lansiers nog meer van de vijandelijke

stelling willende weten, rende niettegenstaande dat vuur geheel

alleen tot op 100 pas van daar vooruit. Terwijl hij kalm als op

het exercitieveld zijne opmerkingen maakt, slaat een kanonkogel

zijn schimmel te pletter. Bedaard staat Teyge van den grond

op, schudt zich af en keert rustig naar de tirailleurs terug, om

eenige oogenblikken later op een nieuw paard zijne plaats bij

de compagnie te hernemen. De intusschen aangekomen infante

risten van den voortroep, bestaande uit een gedeelte der 12e

afdeeling, trachten zonder zich om het vijandelijk vuur te be

kommeren tevergeefs aan weerszijden der brug door de daar

gelegen moerassen te komen, maar zij zinken overal te ver weg

en zouden hunne vermetelheid met den dood hebben bekocht,

zoo niet de hoorn hen tot de verzameling achterwaarts had ge

roepen. Nauwelijks was door hen en de vooruitgeschoven lansiers

het front vrijgemaakt, of de Nederlandsche kanonnen gaven voor

het eerst in den veldtocht hun donderend antwoord. Gedurende

het ondervonden oponthoud had namelijk de Hertog zijne divisie

doen opmarcheeren. In eerste linie stonden bij de 1e brigade de

bataljons der 12e afdeeling en het bataljon Geldersche schutters,

in de tweede de bataljons der 7e afdeeling en de veldbatterij

met de haar als bedekking toegewezen Utrechtsche jagers. De

2° brigade was eveneens links van de eerste en zoo als deze

met gesloten bataljons in twee liniën geformeerd. Tijdens dien

opmarsch verbrijzelde een vijandelijke kanonkogel den leeuw op

het vaandel der 12° afdeeling; de jonge manschappen, waarvan

wellicht eenigen aan een kwaad voorteeken geloofden, aarzelen

een oogenblik, maar op eenige aanmoedigende woorden van den
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Adjudant-onderofficier vaandeldrager de Graaff, die zelf, zooals

de soldaten zeggen, geen oor vertrokken had, rukten ze spoedig

weer welgemoed naar de hun aangewezen plaats. De Hertog had

daarop aan den batterijcommandant, den Kapitein van der Beek,

gelast met twee sectiën vooruit te rukken om het vuur des vijands

te beantwoorden. Vergezeld door de halve compagnie Utrechtsche

jagers brengt de Kapitein zijne vier stukken, waaronder één

houwitser, op ongeveer 1200 pas van de vijandelijke stelling in

batterij in eene gunstige stelling, die op dertig pas voorwaarts

door een kleinen rug gedekt was. Het spoedig geopende vuur trekt

al dadelijk dat des vijands tot zich, doch alle kogels van die

zijde slaan in den genoemden rug aan en snorren over de batterij

en de in eerste linie opgestelde colonnes. Een daarvan komt

echter bij de 7e afdeeling neer, neemt een man een vinger weg

en verbrijzelt het rechterdijbeen van den fuselier van Weert. De

Chirurgien-Majoor Stutterheim en de officier van gezondheid

2e klasse Schermbeek der afdeeling snellen toe en oordeelen de

onmiddelijke amputatie noodig. Met de grootste koelbloedigheid

ondergaat van Weert op de plaats zelve, waar hij getroffen is,

de kunstbewerking en nauwelijks is zij geëindigd, of hij roept

luid tot zijne kameraden: ,,Leve de Koning! Mijn andere been

heb ik ook nog voor hem en het vaderland over.” En toen hij

daarop hoorde, dat hij zou worden vervoerd naar het hospitaal

te Breda, zei hij: ,dat ik mijn been kwijt ben is niets, maar

dat het zoo gauw gebeurt en ik nog niets heb kunnen uitvoe

ren, dat spijt me.” (1) º

Tot voorkoming van meerdere noodelooze verliezen werd de divi

sie thans meer links gebracht, de 1e brigade nam eenigzins meer

achterwaarts van de door de 2e verlaten plaats aan den grooten

weg tusschen Raevels en Turnhout stelling. Intusschen was het

kanonvuur aan weerszijden voortgezet, tot het na het lossen van

(1) Waren dergelijke woorden gesproken door een Spartaan, Romein of

Carthager dan zouden ze ons zeker op de scholen geleerd zijn; welke Neder

landsche knaap kent zelfs den naam van Berend van Weert, den weesjongen

uit het Aalmoezeniershuis te Amsterdam, den heldhaftigen infanterist van

Turnhout?
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20 kogel- en 4 granaatschoten onzerzijds werd gestaakt. Ook aan

Belgische zijde zweeg het vuur, zooals later bleek, omdat een

der stukken bij de monding was verbrijzeld en er van de be

dieningsmanschappen door een onzer granaten drie gedood en

drie gewond waren. Onze halve batterij, die geene verliezen ge

leden had, moest het vuur eindigen op last des Hertogs, die

thans besloten had den hardnekkig standhoudenden vijand, ook

met het oog op het moeielijke terrein vóór diens stelling, daaruit

te manoeuvreeren. Daarom werd aan den Kolonel Bagelaar, Com

mandant der 2e brigade gelast met deze en de nog ongebruikte

halvé batterij N°. 5a links af te marcheeren, den marsch nemen

de over de Heikant en Oud-Turnhout, om desnoodig van daar

uit den vijand in diens rechterflank en rug aan te vallen. Eer

wij de beweging van dezen troep volgen is het tot een juist

begrip der gebeurtenissen noodig een blik te slaan op de hande

lingen van den vijandelijken aanvoerder in den morgen van den

3en Augustus.

In den avond van den vorigen dag had de Generaal Niëllon

eene kleine versterking gekregen van de brigade Clump, bestaan

de in 250 infanteristen van het 4e linieregiment en twee pelotons

lansiers (waarschijnlijk het uit Sondereygen over Merxplas terug

getrokken detachement). Hiervan zond hij den 3en ten 4 ure

v. m. de infanterie op den weg naar Antwerpen ter hoogte van

Vosselaer en voegde daaraan de gerequireerde werklieden toe

tot het maken van verhakkingen over dien weg. Tegelijk werden

de reeds genoemde postiljons vergezeld van het halve eskadron

op het terrein bekende jagers te paard op verkenning naar die

zijde gezonden en begaf zich de generaal met de lansiers uit

zijn hoofdkwartier Turnhout, waar hij den nacht had doorge

bracht, naar zijne den vorigen avond ingenomen stelling. Van

hieruit leidde hij het artilleriegevecht en bleef zich gedekt door

zijne ontoegankelijke stelling daarin gedurende den voormiddag

handhaven. Achtereenvolgens kreeg hij daar bericht: ten 9 ure

van de verschijning eener Nederlandsche colonne, waarbij kuras

siers in de richting van Baerle Hertog (onze van daar naderende
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reserve), ten 11 ure van eene tweede colonne op den weg van

Merxplas naar Turnhout, die na gestooten te zijn op de door

het vuur der tirailleurs van de Schelde verdedigde verhakkin

gen, naar de zijde van Beersse was gerukt (1) en kort daarop

van het naderen van sterke vijandelijke afdeelingen bij Aren

donck, Rethy en Desschel (onze 3e divisie en 2e brigade cava

lerie). Onder die omstandigheden ontving Niëllon tevens, met

een afkeurend schrijven van den Generaal de Tiecken over zijn

standhouden, de bepaalde order om op het hoofdkwartier terug

te trekken. Verontwaardigd over die opvatting gaf de Belgische

aanvoerder thans aan de onderdeelen zijner brigade last ter

hoogte van Castelein te verzamelen en trok daarop terug over

Turnhout en van daar, vermoedende dat Gierlé reeds door den

vijand zou bezet zijn, op Casterlé. Met het oog op een moge

lijken aanval zoowel op het hoofd als op den staart der marsch

colonne werd deze als volgt samengesteld: het detachement jagers

te paard, het 2e jagerregiment, de bagagetrein, het bataljon

tirailleurs, het 3e bataljon van het 9e linieregiment, de sectie

artillerie, het detachement van het 4e linieregiment en het halve

eskadron lansiers. Nog had de achterhoede de stad niet geheel

verlaten, toen de voorste Nederlandsche afdeelingen van twee

zijden in de stad drongen.

Toen de 2" brigade hare omtrekkende beweging uitvoerde,

vormde het 3e bataljon der 2° afdeeling de voorhoede, daarvan

de compagnie van den Kapitein A. Stapffer, vergezeld van eeni

ge lansiers en geleid door den Chef van den Staf Baron Forstner

van Dambenoy den voortroep. Van de door die compagnie uit

gezwermde linie waren eenige tirailleurs met den Kapitein en

de 2e Luitenants F. W. Reichman en L. Scherping vervoerd

door hun ijver om den vijand te bereiken, zoo snel voortgerukt,

(1) Van deze ontmoeting maken de Nederlandsche bronnen geen melding,

toch heeft zij waarschijnlijk wel plaats gehad, daar het dorpje Koekhoven

bepaald in de gegeven orders was genoemd. De voorhoede zal dan ook waar

schijnlijk daarop zijn gestooten en de generaal van Geen daarop de voorkeur

aan eene omtrekking hebben gegeven. Van veel beteekenis is zij zeker niet

geweest daar de 1e divisie den 3en geene verliezen heeft geleden.
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dat zij Turnhout reeds binnentrokken, eer deze was afgetrokken.

Door een hevig vuur in de straten begroet moesten zij zoo lang

wijken tot de overige manschappen der compagnie waren bijge

komen, waarop deze spoedig door het geheele 2e bataljon ge

volgd voor goed de stad bezetten en de vijand aftrok. Behalve

de genoemde officieren hadden zich vooral de kadet-sergeant

Jhr. E. A. O. de Casembroot (1), de korporaal G. Jacob en de

fuseliers J. van de Laer en J. Bosma bij het eerste gevecht

door hun moed en koelbloedigheid onderscheiden en hadden

ook de brigadier van de Vathorst en de lansier Schouten, tot

de spits behoorende, steeds onverschrokken de voorste tirailleurs

vergezeld. - -

Intusschen was bij de in hare stelling gebleven ?" brigade de

verzameling der vijandelijke troepen opgemerkt en onmiddelijk

het 2e bataljon der 12° afdeeling tot eene nadere verkenning

afgezonden. Zonder vuur te ontvangen bereikte dit thans de af

gebroken brug over de Natteloop, waarop de sappeurs der 7e en

12e afdeeling en van het bataljon Geldersche schutterij onder

leiding van den kapitein der genie van Lelyveld terstond aan

vingen met het herstellen van den overgang door middel van

reeds bij voorbaat gekapte mastenboomen. Nauwelijks was dit

geschied of de brigade, gevolgd door de halve batterij No. 5" en

de intusschen aangekomen batterij 12ürs N°. 7a zette de beweging

zuidwaarts op Turnhout voort. Ook het hoofd dezer colonne kreeg

geweervuur uit de voorste huizen, waarop de Hertog met het

voornemen om eenige granaten in de stad te doen werpen dade

lijk de houwitser der halve batterij N°. 5° en de wagen met

Coehoornmortieren deed voorkomen. Reeds was daartoe de hou

witser in batterij gebracht, toen de tijding kwam, dat alle tegen

stand had opgehouden en de laatste vijandelijke soldaten Turn

hout hadden ontruimd. Tegen 2 uur n. m. had het gros der

2" brigade zich daar gevestigd en tal van soldaten deden zich

te goed aan den nog warmen maalijtd, die in hunne kwartieren -

(1) Thans gepensioneerd Luitenant-Generaal, Buitengewoon Adjudant des

Konings.
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voor den afgetrokken vijand gereed stond. Op de markt had

men een hoogen vrijheidsboom gevonden, die onmiddellijk onder

de bijlslagen der sappeurs neerplofte en daarop in brand werd

gestoken om, zooals een Utrechtsche student opmerkte, de lucht

van den oproerdamp te zuiveren. Nog was men hiermede bezig,

toen een oorverdoovend gejuich de aankomst van de beide Prin

sen aankondigde. De stedelijke regeering kwam den Opperbevel

hebber verwelkomen en den eerewijn aanbieden, welke echter werd

afgewezen met de woorden, dat hij niet gekomen was als een

vorst, die hulde begeerde, maar als handhaver der rechten van

het vaderland. Daarom gelastte de Prins dan ook, dat niet de

Oranje maar de Nederlandsche vlag van den toren zou worden

uitgestoken. Ook het verzoek van den gemeenteraad om bij het

voortrukken des legers, een Nederlansch garnizoen te mogen

behouden, werd geweigerd.

De vervolging des vijands werd na het bezetten van Turnhout

gestaakt, de 1e brigade kantonneerde gedeeltelijk in Oud Turn

hout of betrok bivaks in den omtrek van dat plaatsje, de 2e werd

in de stad ondergebracht met een eskadron lanciers en de weder

vereenigde veldbatterij Nº. 5a. De beide bataljons der 12° af

deeling en het andere eskadron der divisie bivakkeerden bij Broek

zijde, Lokeren en Papenbrugge en zetten voorwaarts van die

twee laatste plaatsen de voorposten uit. Het divisie reservepark

N". 1 rukte tot Poppel voorwaarts en betrok daar het bivak.

Ook het hoofkwartier van den Opperbevelhebber bleef te Turn

hout gevestigd, waar deze zijn intrek nam in het vroegere kwartier

van Niëllon bij den Heer Messemaekers en van dezen de geringe

sterkte vernam der afdeeling, welke zich zoo hardnekkig tegen

de overmacht der 2e divisie had weten staande te houden. Naar

Baerle werd bevel gezonden om het nog achtergebleven gedeelte

van het hoofdkwartier, zoomede de daar dien dag aangekomen

compagnie mineurs en het park der genie op Turnhout te doen

doormarcheeren. -

Zonder verder vervolgd te worden bereikte de terugtrekkende

Belgische colonne Casterlé, waar zij eene groote rust van twee
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uren hield, terwijl de trein onder bedekking van het bataljon

tirailleurs werd doorgezonden naar Thielen met last om daar

eveneens te rusten en zich naar de zijde van Gierlé te dekken.

Van die zijde toch kon alleen eene bedreiging des vijands worden

verwacht, daar de weg tusschen Casterlé en Thielen door on

doordringbare moerassen en dennenbosschen in noordelijke rich

ting werd beschermd. Na de rust rukte het gros der brigade

eveneens naar Thielen, voorafgegaan door het 2e regiment jagers

met last aan den kolonel Godart om de tirailleurs in hunne

stelling op den weg naar Gierlé af te lossen, welke laatste met

den trein op Lille moesten doormarcheeren. Tengevolge van mis

verstand of onbekwaamheid voldeed die kolonel evenwel niet

aan de gegeven order, doch rukte door, met het gevolg, dat het

overige deel der brigade bij Thielen stelling moest nemen tegen

over een detachement Nederlandsche lansiers (1), dat van Gierlé

naderde. Nadat echter was gebleken, dat deze cavalerie slechts

eene verkenning maakte en zich na eenige geweerschoten ver

wijderde, rukte de geheele colonne verder, bereikte Lille met

het aanbreken van den nacht en betrok daar het bivak. '

Men heeft van verschillende zijden, zoowel in Nederlandsche

en Belgische geschriften, het langdurig standhouden van den

generaal Niëllon in zijne geïsoleerde stelling gelaakt, men heeft

beweerd, dat hij zijne brigade noodeloos heeft blootgesteld en

zij slechts door een wonder ontkomen is, zeker echter blijft zijn

hardnekkige tegenstand, zijn meesterlijk gebruik maken van de

voordeelen van het terrein en zijn aftocht op het uiterste oogen

blik steeds te bewonderen. Hadden alle vijandelijke generaals

gedurende den veldtocht de energie en den geest van initiatief

van Niëllon bezeten, de operatiën zouden ongetwijfeld geheel

anders zijn geloopen en onze overwinning veel meer moeite en

zwaardere offers gekost hebben.

(1) Ten onrechte spreken Niëllon's mémoires van kurassiers, deze zijn den

3en niet daar ter plaatse geweest.

8
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De divisie Meijer, die hare directieven voor den 3en Augustus

reeds ontvangen had, nam ten 5 ure v. m. de wapens op en

rukte in de richting van Postel voorwaarts. Bij het Postelsche

bosch gekomen werd dit door de Leidsche en Noord-Hollandsche

jagers in eene uitgebreide tirailleurlinie doorgetrokken, terwijl

de in de voorhoede genomen brigade lichte cavalerie vergezeld

door de halve batterij rijdende artillerie het aan weerszijden om

trok. Nadat deze verkenning had bewezen, dat de vijand zich

niet aldaar bevond, volgde het gros der divisie, die bij dien

marsch zeer van de brandende hitte te lijden had en om den

dorst te lesschen niets dan troebel en modderige plassen vond,

door den hoofdweg van het bosch. Bij het deboucheeren op de

heide hoorde men het kanonvuur aan de zijde van Turnhout,

waarop in de richting van Arendonck werd doorgemarcheerd.

Daar echter volgens ingewonnen berichten den vorigen dag ook

te Rethy vijandelijke soldaten van het 9e regiment waren ge

signaleerd, werd onder bevel van den kolonel de Hardt eene

colonne bestaande uit de beide bataljons der 17e afdeeling (waaruit

juist in België het 9e van linie was gevormd) en de twee eska

drons lichte dragonders No. 5 derwaarts gezonden. Men vond

echter het dorp reeds verlaten evenals Arendonck. Eene van hier

uitgezonden verkenning bewees, dat Turnhout weldra door de

2e divisie zou bezet worden, waarom ook de 3e haren marsch

staakte en thans in verband gekomen zijnde met Saxe Weimar's

afdeeling hare bivaks betrok in en om Arendonck, terwijl het

detachement de Hardt te Rethy gelegerd bleef. In Arendonck vond

men eenige verlaten borstweringen en verhakkingen en verza

melde er tal van geweren en pieken van de tot de garde civique

behoorende inwoners. Dat deze bij de komst der Nederlandsche

troepen minder op hun gemak waren laat zich verklaren. Zij toch

hadden gedurende den afgeloopen winter herhaalde malen op

onze grenzen geplunderd en gestolen, vooral te Duizel en Bladel.

Door hen was de burgemeester dezer laatste plaats uit zijne woning

naar Arendonck gesleept en mishandeld, terwijl hij zijn leven

alleen had te danken gehad aan de tusschenkomst der Belgische
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liniesoldaten, die hem aan hunne handen ontrukten en voor zijn

veilig vervoer naar Antwerpen hadden gezorgd. Represailles of

straf werd thans echter niet aan dat dweepziek gepeupel opge

legd, alleen moest het door eene flinke requisitie in de be

hoeften der gehate vijanden voor den volgenden dag voorzien.
- j

Ingevolge de reeds op 31 Juli gegeven bevelen werd de vesting

Breda op den 3en Augustus verlaten door de voertuigen van het

hoofdkwartier, de veldpost, het materieël van den geneeskundigen

dienst, de transporttrein, het park der genie en de compagnie

hospitaalsoldaten en werklieden. Tot geleide diende de 4e com

pagnie van het bataljon mineurs en sappeurs en het gros van het

veldeskadron maréchaussée, welks commandant, de majoor Brum

mel met het bevel over de colonne was belast. In den middag te

Baerle aangekomen, vond men daar de order om nog denzelfden

dag door te marcheeren naar Turnhout, welke plaats dan ook

bij het aanbreken van den nacht was bereikt. Op last van den

Generaal-Majoor van Heurn werden nog van de compagnie mi

neurs denzelfden avond drie detachementen elk van 20 man en

een officier of onderofficier aangewezen, bestemd om den vol

genden morgen vroegtijdig te worden gezonden naar de drie

divisiën infanterie ten einde des noodig in de geniewerkzaam

heden te voorzien.

4 AUGUSTUS.

Door de operatiën van den vorigen dag was het voordeel ver

kregen, dat de uitgestrekte ruimte tusschen de beide hoofdaf

deelingen van het vijandelijke leger aanmerkelijk was vergroot.

De voeling met den vijand was echter aan den avond van dien

dag weder zoo goed als geheel verloren gegaan. Het was nood

zakelijk die door een marsch zuidwaarts te herstellen, waarbij

naar alle mogelijke berekening het Maasleger of in stelling dicht
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bij de Demer of in afmarsch in westelijke richting zou gevonden

worden. Men had echter buiten de besluiteloosheid van Daine,

buiten de onzinnige en tegenstrijdige bevelen van het vijandelijke

hoofdkwartier gerekend. Om onnoodige uitvoerigheid te ontgaan

zullen wij de aan de divisiën gegeven orders niet in haar geheel

neerschrijven, te meer omdat zij hoofdzakelijk slechts de plaatsen

aanwijzen der in te nemen bivaks of te betrekken kantonne

'menten, welke geheel uit het volgende verslag der verrichtingen

zullen blijken. In die orders treffen ons echter de volgende zin

sneden: ,,Ik verzoek Uwe Exc. om dadelijk na deszelfs aankomst

te . . . . . . een rapport van Uwe positie en van hetgeen U van

den vijand mocht hebben vernomen, door een Officier aan Z. K. H.

alhier te doen toekomen, die de bevelen voor de divisie voor

den volgenden dag zal medenemen”. En verder: ,,Eindelijk ver

langt dat Z. K. H. eene strenge en nadrukkelijke order aan de

troepen onder Uwe bevelen, om alle ongeregeldheden op marsch

en in de kantonnementen voor te komen, de korpscommandanten

zulks wel bijzonderlijk aanbevelende en de officieren der com

pagniën daarvoor verantwoorddlijk stellende”.

Voor de eerste zinsnede vinden wij gereedelijk de oplossing

in het naschrift der aan den Generaal-Majoor Post gezonden

order voor den 4en, welk naschrift luidt:

,,Ik heb U. H. E. G. ten 2 uren een ordonnance gezonden met

eene depeche om U te verzoeken te Raevels te gaan kantonneeren

en te berichten, dat de batterij 12 tºrs en het 1e bataljon der

2e afdeeling Zuid-Hollandsche schutterij te Oosthoven was. Op

het oogenblik wordt mij de brief teruggebracht. De ordonnance

gaf voor U. H. E. G. niet te hebben kunnen vinden”. (1)

(1) Dergelijke feiten zijn in den oorlog niet zeldzaam en het is daarom een

onbegrijpelijk feit, dat niet in alle , zelfs goed georganiseerde legers afzonder

lijke afdeelingen ordonnancen bestaan. De moeielijke dienst en de groote ver

antwoordelijkheid, welke in oorlogstijd het deel van dergelijke korpsen is,

maakt het duidelijk dat de daartoe behoorende ruiters zoowel praktisch als

theoretisch degelijk moeten ontwikkeld zijn, dat het materiaal aan manschap

pen en paarden moet zijn uitgezocht en dat hunne oefeningen slechts vrucht

kunnen dragen in garnizoenen, waarvan het omgelegen terrein zich daartoe

bijzonder eigent.

t
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De tweede is waarschijnlijk het gevolg van het menigvuldige

achterblijven op marsch, dat volgens verschillende bronnen vooral

veel bij de bataljons schutterij voorkwam.Van plaats gevonden heb

bende ongeregeldheden in de kantonnementen toch spreekt geen

enkele officiëele of bijzondere bron, voor zooverre het hoofdleger

aangaat. Waren zij voorgevallen en ons bekend, wij zouden niet

aarzelen ze als een waarschuwend voorbeeld neer te schrijven,

maar het zij ter eere onzer soldaten van die dagen gezegd, wij

vonden in de geheele correspondentie van den Commandant van

het hoofdkwartier gedurende den veldtocht slechts twee klachten

van knevelarij, die trouwens onmiddellijk werd onderdrukt. Waar

zoo iets gebeurt bij een leger tusschen de 30 en 40000 man mag

zeker wel op den goeden geest zoowel als op de handhaving der

krijgstucht worden gewezen.

Ten einde de commandant van het Scheldeleger zoo lang

mogelijk in den waan te laten van een aanval op Antwerpen

kreeg de 2e brigade der 1e divisie bevel den 4en in de stelling

bij Vosselaer en Beersse te blijven, terwijl de 1e brigade ter

vervanging der voortrukkende 2e divisie Turnhout en omstreken

bezetten zoude. Vosselaer en de omgelegen gehuchten bleven

ingenomen door het 2e bataljon jagers, de jagers van van Dam,

het 2e bataljon der 1e afdeeling Geldersche schutterij, eene com

pagnie lansiers en de linker halve batterij N°. 6a der brigade

de Favauge. Het overige gedeelte der brigade, bestaande uit

het gros van het 2e bataljon der 2e afdeeling Zuid-Hollandsche

schutterij en de beide bataljons der 5e afdeeling infanterie mar

cheerde ten 4 ure v. m. onder bevel van den majoor Auffmorth

naar Beersse, eveneens van eene compagnie lansiers vergezeld,

en namen op eene bij het dorp gelegen hoogte stelling. In den

namiddag rejoigneerden de beide te Baerle achtergelaten com

pagniën van het laatst genoemde bataljon schutterij de drie

overige op het hier betrokken bivak. De voorwaarts van Vosse
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laer en Beerse uitgezette voorposten waren met elkander in ver

band gebracht en tot verdere misleiding des vijands sterker dan

gewoonlijk genomen, terwijl ijverig naar diens zijde werd ge

patrouilleerd. De lansiers werden herhaaldelijk op verkenning

uitgezonden, terwijl zij tevens door relaisposten in de verbinding

met Turnhout voorzagen. Tegen het vallen van den avond visi

teerde de Generaal-Majoor de Favauge zelf de lijn der voorposten,

waarna zijn adjudant de kapitein Sutherland zich vrijwillig aan

bood om nog vóór den nacht verdere inlichtingen omtrent den

vijand te gaan inwinnen. Door slechts één ordonnans vergezeld

volgde hij den Antwerpschen straatweg tot Oostmalle, vond dit

ontruimd en vernam er 's vijands aftocht in de richting van Lier.

Dit bericht was in zooverre waar, dat de brigade Niëllon op

ontvangen bevelen van het hoofdkwartier in den morgen Lille

had verlaten en kantonnementen had betrokken in de dorpen

Halle, Santhoven, Pulle en Grobbendonck, terwijl de brigade

Clump zich moest samentrekken bij Schilde met eene kleine

voorhoede te Sint Antonius. Nog altijd bleef dus het Belgische

hoofdkwartior bezorgd voor een aanval op Antwerpen. Niëllon,

die begreep dat door deze orders, die zijne zwakke brigade over

eene breedte van vier kilometer verspreidden, zijn rechtervleugel

bedenkelijk werd blootgesteld trachtte deze te beveiligen door in

den loop van den dag de bruggen over de kleine Nethe en de

en de andere hem aan die zijde dekkende waterloopen te doen

afbreken.

Behalve den zwaren dienst had de brigade de Favauge op haar

bivak geweldige stortregens te verduren, terwijl een Belgisch

detachement gedurende den nacht de bij Beersse gelegerde lan

siers trachtte te overvallen, doch op de snelle nadering van

een gedeelte der infanterie onverrichterzake aftrok, alleen het

voordeel behalende van de rust der troepen nog meer te hebben

verstoord.

De 1e brigade trok in den vroegen morgen, vergezeld van den

Divisie-commandant met de rechter halve batterij N°. 6a, de

halve batterij rijdende artillerie N°. 4 en het andere eskadron
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lansiers ter vervanging der 2e divisie naar Turnhout. Hier werd

het hoofdkwartier van den generaal van Geen gevestigd, terwijl

de afdeeling grenadiers en de halve batterij veldartillerie daar

werden ingekwartierd. Ook de flankeurcompagnie der Groninger

en Franeker studenten, welke gedurende den loop van den veld

tocht aan het flankbataljon grenadiers was toegevoegd, hield in

de stad nachtkwartier. De lansiers en rijdende artillerie bezetten

Oud Turnhout, terwijl het 1e bataljon jagers te Schoorvort, het

1e bataljon der 2e afdeeling Noord-Hollandsche schutterij te Oost

hoven en het 1e bataljon der 1e afdeeling Zuid-Hollandsche

schutterij te Korssendonck was gedetacheerd.

Te Turnhout bleef ook dien dag het hoofdkwartier van den

Koninklijken Opperbevelhebber, zoomede het aldaar den vorigen

avond aangekomen detachement Brummel. De aangewezen detache

menten mineurs voor de drie divisiën infanterie respectievelijk

gecommandeerd door de sergeanten J. P. Aarens en J. W. A.

Ort en den kadet sergeant C. E. A. von Hoff vertrokken in den

morgen van den 4en naar hunne bestemming en meldden zich bij

de hun aangewezen hoofdkwartieren. Twee door het geniepark

medegevoerde veldbruggen werden tevens aan de 1e en 2e divi

siën toegewezen. Die voor 1e stond onder toezicht van den 2en lui

tenant N. van der Wijck. Het aan die divisie toegevoegde re

servepark, dat den vorigen dag te Baerle was gebleven, rukte

thans ten half negen uren. m. nog naar Turnhout en bivak

keerde bij die plaats.

De 2e divisie infanterie rukte den 4en over Casterlé naar Gheel,

het 1e bataljon der 2e afdeeling Geldersche schutterij vormde de

voorhoede. Nagenoeg alle huizen langs den weg waren door de

inwoners verlaten, te Casterlé werden echter 500 pieken in be

slag genomen en ook te Gheel vond men behalve een tal van

wapenen eene aanzienlijke hoeveelheid buskruit en patronen on

der het altaar der kerk verborgen. De hitte der zon, nog ver

meerderd door die der weerkaatsing op het heizand was dien

*
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morgen bijna ondragelijk, men telde dan ook vele achterblijvers,

terwijl zelfs twee schutters op den marsch dood bleven. Nagenoeg

de geheele divisie werd te Gheel en omstreken ondergebracht,

de 7e en 2e, benevens het 1e bataljon der 12e afdeeling infanterie

bezetten het nabij gelegen Elsum of voorzagen met een deel der

der lansiers in den dienst der voorposten. Detachementen wer

den op de wegen naar Oosterloo, Westerloo en Diest geplaatst

en ook de overgang der Nethe bij Wilders bezet. In Gheel zelf

werd eene requisitie voor twee dagen uitgeschreven, daarentegen

werden den pastoor op last van den Opperbevelhebber den volgen

den dag 500 gulden voor de armen der plaats ter hand gesteld.

Ten 5 ure v. m. verliet het gros der 3e divisie Arendonck en

marcheerde naar Rethy, waar het den vorigen dag derwaarts,

afgezonden detachement zich weder bij haar voegde. Van daar

werd het grootste gedeelte der lichte cavalerie benevens de

Leidsche-, Groninger- en Noord-Hollandsche jagers als voorhoede

vooruitgezonden en op Moll gemarcheerd. Slechts ééne hussaren

patrouille stootte bij die gelegenheid op een vijandelijk detache

ment, dat zich echter spoedig terugtrok, na een paard te hebben

neergeschoten. Ook deze divisie had veel van warmte, stof en

dorst te lijden en vond eveneens de meeste huizen langs den

weg ledig. De achtergebleven bevolking was slecht gezind, stug

en onwillig, een vast bewijs, dat het Belgische leger niet ver

weg kon wezen. De houding der inwoners van Moll, dat door

het gros der divisie was bezet, was zelfs van dien aard, dat

de Generaal Meijer hen moest doen bedreigen het dorp in brand

te laten schieten, wanneer binnen twee uren de verborgen wa

penen niet waren ingeleverd. De aanwezigheid daarvan was

gebleken door het vinden op het raadhuis van eene lijst der

bezitters daarvan door den tot Plaatselijk Commandant benoemden

Majoor Rookmaker, die daarbij tevens inzage kreeg eener aan

maning - door den burgemeester aan de garde civique gedaan,

om tegen den 3en de wapenen op te vatten. Ofschoon de order
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door dien majoor aan den burgemeester gegeven tot uitlevering

daarvan niet van de zachtste schijnt te zijn geweest, werd er

echter slechts weinig aangebracht met het gevolg dat eene huis

zoeking moest worden gehouden. De hiermede belaste Leidsche

en Noord-Hollandsche jagers vonden daarbij en vooral in de

kerk, die steeds het geliefkoosde arsenaal scheen te wezen, on

geveer 200 pieken, eenige hartsvangers en een vrij groot aantal

meest Engelsche geweren, waarvan nog eenige geladen waren.

Alle genoemde verschijnselen hadden ten gevolge, dat ofschoon

de troepen door de inwoners moesten gevoed worden, zij echter

voor het grootste gedeelte in de open lucht bleven logeeren, de drie

jagerkorpsen der divisie betrokken hun bivak op het kerkhof.

De lichte cavalerie met de halve batterij rijdende artillerie

had hare bivaks op den linkeroever der Moll Nethe betrokken,

zeker de meest blootgestelde plaats met een défilé in den rug.

Van hare vooruitgeschoven detachementen werd des avonds ten

5 ure eene patrouille door vijandelijke infanterie overvallen en

twee paarden door deze opgelicht. Het bivak werd daardoor

gealarmeerd, de artillerie moest dientengevolge den geheelen

nacht aangespannen blijven, terwijl het flankbataljon (1) der 13"

afdeeling met een detachement hussaren naar Meerhout werd

afgezonden, werwaarts de vijand na zijn coup de main was terug

getrokken. Het vond echter die plaats reeds verlaten, doch bleef

haar dien nacht bezetten, tengevolge waarvan verdere pogingen

des vijands achterwege bleven. * *

Het divisiepark Nº. 3 bleef dien dag en zelfs tot den 6en

te Stratum ver van de divisie verwijderd en geheel op zich zelf.

(1) Het 3e bataljon der afdeelingen werd destijds flankbataljon genaamd.

Vóór den opstand bestond het uit de beste soldaten, was vooral bestemd

voor het verspreide gevecht en werd tot de keurtroepen gerekend. Bij de

afdeeling grenadiers, waarvan een bataljon was opgelost, was het 2 bataljon

gedurende den veldtocht het vroegere flankbataljon."
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Ten 5 ure v. m. verliet het gros der reserve cavalerie en ar

tillerie hare bivaks en marcheerde naar hare nieuwe standplaats

Casterlé. Te Oosthoven rejoigneerde het de batterij N°. 7a en

het 1e bataljon der 2e afdeeling Zuid-Holland, waarmede de

marsch verder gezamentlijk werd voortgezet. Ook deze marsch

dier reserve was mede zoodanig geregeld, dat zij tusschen de

1e en 2e divisie infanterie voortrukte gereed om desnoodig eene

dezer ter hulp te snellen. Ter bestemder plaatse aangekomen

betrokken de beide afdeelingen kurassiers, twee batterijen en

het rechter half bataljon het bivak zuidoostwaarts van het dorp,

de twee andere batterijen benevens het linker half bataljon ten

noorden daarvan. Gedurende den nacht voorzag de schutterij door

talrijke posten en uitgezonden patrouilles hoofdzakelijk in den vei

ligheidsdienst. Bij het opzamelen der gerequireerde levensmiddelen

en fourrage vonden de schutters te Casterlé nog 400 nieuwe pieken,

die op het bivak uitmuntend te pas kwamen als draagstokken

voor de kookketels en na dien dienst te hebben bewezen wer

den opgebrand. -

5 AUGUSTUS.

De 1e divisie ontving voor den 5en de volgende order:

Leger te velde. Hoofdkwartier Turnhout den 4" Augustus 1831.

N0. 1390.

,,Ik heb de eer Uwe Exc. in voldoening aan de bevelen van

Z. K. H. den Opperbevelhebber van het leger uit te noodigen

om morgen de 1e brigade.Uwer divisie te doen marcheeren naar

Gheel met de halve batterij rijdende artillerie, van hier op marsch

gaande te 5 uren. Het Hoofdkwartier, bagage, enz. zal met deze

brigade marcheeren, een bataljon zal worden gedesigneerd om

als achterhoede hetzelve te dekken, zullende deze bagage en

trein achter de colonne aansluiten en daarna het bedoelde batal

jon met eenige lansiers als laatste achterhoede.

De 2e brigade zal een uur later afmarcheeren van Vosselaer
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en zich langs den kortsten weg op Casterlé begeven en dus niet

over Turnhout. De eskadrons lansiers te Thielen, een paar ba

taljons te Lichtaert, de batterij veldartillerie te Casterlé.

De divisie zal in deze positie op den 6en rustdag houden. Het

hoofdkwartier van Z. K. H. zal den 5en en 6en te Gheel zijn.

Daar de bewegingen hoe langer hoe meer in het midden van

's vijands land zullen verricht worden, zoo heb ik de eer Uwe

Exc. te verzoeken bevelen te willen geven, dat geene manschap

pen op marsch of in de kantonnementen achterblijven, aangezien

de vijand al lichtelijk eenige partijen op onze communicatiën

mocht werpen, die deze achterblijvers zouden oplichten.

Uwe Exc. zal thans wel immer hare bevelen willen geven

aan het reservepark N°. 2 ten einde het gezamentlijk met de
divisie marcheere. s -

Z. K. H. heeft bevolen dat aan Uwe divisie eene loopbrug zou

worden verstrekt. Dezelve zal aan de zorg van den officier der

genie van de divisie worden toevertrouwd, die deze brug zoo

noodig zooveel mogelijk met behulp van het detachement mineurs

en sappeurs aan de divisie toegevoegd, zal leggen.”

De in deze orde aangewezen standplaatsen werden allen door

de divisie ingenomen; het reservepark No. 2 sloeg het bivak

tusschen Gheel en Casterlé ter hoogte van Aerd op. Het flank

bataljon grenadiers en de Groninger studenten vormden bij den

marsch de bedekking van den trein. De veldbatterij der divisie,

welke den vorigen dag was gescheiden, vereenigde zich thans

weder op het bivak te Casterlé. Door de te Thielen gelegerde

lansiers werd in den loop van den middag eene verkenning in

de richting van Oostmalle verricht, waardoor de onbewegelijkheid

van het Scheldeleger op nieuw werd bevestigd.

De 2e brigade had haren marsch naar Casterlé over Zeverdonck

verricht en daarna in het dorp harer bestemming levensmiddelen

gerequireerd. Ook was een deel der troepen geconcentreerd in

de huizen en schuren van het plaatsje, welk getal nog werd

vermeerderd, toen de gebivakkeerde afdeelingen in den loop van
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van den dag door aanhoudende en zware slagregens werden

geteisterd. t

Te Gheel meldde zich bij den Generaal van Geen de 2e Luitenant

H. Braams van het 1e bataljon Drentsche schutterij. Met een de

tachement van 54 man had hij een gedeelte van den trein der

waarts begeleid. Op de vraag van den Generaal, wat hij liever

wilde, naar zijn bataljon terugkeeren of den veldtocht verder

medemaken werd het laatste met gretigheid verkozen. De Dren

thenaars werden daarop bij het Geldersche bataljon van den

majoor van Rechteren ingedeeld en het door hen aangenomen

aanbod werd de oorzaak dat ook hunne provincie op de gevechts

velden der volgende dagen werd vertegenwoordigd.

»

Aan de divisie Saxe Weimar luidden de orders voor den 5en

als volgt: -

Leger te velde. Hoofdkwartier Turnhout den 4en Augustus 1831.

Nº. 1388.

,,In overeenstemming met de bevelen van Z. K. H. den Opper

bevelhebber van het leger heb ik de eer Uwe Hoogheid uit te

noodigen op morgen den 5en dezer met de 2e divisie te mar

cheeren naar Diest tevens te Schaffen en Webbe.com eenige

troepen leggende en te Zeelhem cavalerie. Indien Sichem en

Scherpenheuvel niet door den vijand zijn bezet en verdedigd

worden, zoude Uwe Hoogh. mogelijk ook daar eenige troepen kun

nen leggen ten einde zooveel mogelijk betere gelegenheid voor

huisvesting en voeding voor de manschappen te kunnen ver

krijgen. Uwe divisie zal den 6en rustdag houden en op dien dag

1 of 2 bataljons zenden te Haelen om zich van de bruggen over

de Geete en de Velpe te verzekeren, ook kunnen dien dag eenige

troepen te Selck blijven.
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(Volgens de emplacementen der andere troepen, de order betref

fende de loopbrug, de achterblijvers, enz. als bij de 1e divisie......)

Z.K.H. verlangt, dat Uwe Hoogh. van de bezetting van Diest

onverwijld aan Hoogstdezelve te Gheel gelieve te rapporteeren.”

Tengevolge dezer orders verzamelden de onderdeelen der 2e

divisie bij Eindhout en marcheerden over Veerle en langs het

bosch bij Everboden in de richting van Diest. Tot verzekering

der brug bij Oosterloo tegen mogelijke aanslagen van vijandelijke

patrouilles werd aldaar eene compagnie der 18e afdeeling onder

den Kapitein Dominicus achtergelaten. Het 1e bataljon der 7e af

deeling werd met een peloton lansiers rechtsaf gezonden tot het be

zetten van Sichem en den overgang over den Demer aldaar en had

tevens in last verkenningen uit te zenden in de richting van

Scherpenheuvel. Eene patrouille lansiers over Tessenderloo ge

detacheerd stelde het verband met de 3e divisie daar. Gedurende

dien marsch werd de divisie ingehaald door de beide Koninklijke

prinsen. Gebruik makende van eene korte rust begaf zich de

Opperbevelhebber naar het 2e bataljon der 18e afdeeling, liet de

houding aannemen, het geweer presenteeren en de ban slaan.

Daarna dankte hij het bataljon in hartelijke bewoordingen voor

den moed betoond bij den aanval op Raevels en overhandigde

den commandant, den Majoor Tegelaar, dien hij in zijn eerste

bulletin reeds aan den Koning had aanbevolen, namens dezen

het ridderkruis der Militaire Willemsorde. Onder een luid ge

juich van den troep, die in zijn dapperen aanvoerder zich zelve

beloond zag, ontving deze de gebruikelijke accolade van de beide

Prinsen, den Hertog van Saxe-Weimar en de verdere tegen

woordige ridders, daarna werd de marsch zuidwaarts hervat.

Voorafgegaan door de voorhoede bestaande uit het 1e bataljon

der 2e afdeeling Geldersche schutterij naderde men Diest. De

Chef van den Staf der 1e brigade, de Majoor de Petit, aanvan

kelijk slechts vergezeld door de twee lansiers der spits en kort

daarop gevolgd door den Luitenent Tork van Roozendaal van

genoemd bataljon, die te paard door zijn chef was vooruitge

v
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zonden en vier andere lansiers van den voortroep (1) draven het

eerst de stad binnen. Op de markt gekomen ontdekt de Majoor

eenige Belgische soldaten. Zonder bedenken worden zij aange

vallen, zes infanteristen van het 10e van linie en tien man der

garde civique worden gevangen gemaakt, de bereden brigade der

vijandelijke maréchaussée redt zich door de vlucht. Een ander

detachement Belgische cavalerie had bij de nadering der divisie

Diest verlaten. Toen de voorhoede binnenrukt is de plaats door

onze ruiters genomen en worden de Brabantsche kleuren op den

toren reeds door een hunner omlaag gerukt.

Van het gros der divisie bezetten, behalve het hoofdkwartier

des Hertogs, de Utrechtsche jagers, het 2e bataljon der 7e af

deeling, het 2e en 3e bataljon der 2 eafdeeling, een eskadron

lansiers en de veldbatterij de stad. De overige troepen bleven

te Schaffen of bivakkeerden buiten de plaats op de wegen naar

Aerschot en Leuven. De Koninklijke jagers bezetten Webbecom

terwijl eene compagnie lansiers naar Zeelhem gezonden werd.

Het reservepark N°. 1, dat dien dag slechts tot Eindhout was

voortgerukt, kwam des avonds nog te Diest aan op eene mon

delinge order van den Chef van den Generalen Staf des legers.

Het aan de divisie toegevoegde detachement mineurs begon spoe

dig na aankomst de stad in staat van tegenweer te brengen tegen

een mogelijken coup de main, daarbij door 250 gepreste inwo

ners ondersteund.

Het bataljon Geldersche schutterij, dat de voorhoede had uit

gemaakt, had het bivak betrokken aan den weg naar Leuven.

Vijandelijke patrouilles in de richting van Scherpenheuvel waar

genomen lieten het ongemoeid en daarbij maakten de uitgezette

voorposten zich meester van de briefpakketten eener diligence,

die voor Brussel waren bestemd. Na inzage der brieven, waar

onder er zich bevonden aan het adres van het Belgische ministerie

van oorlog, keerde de Prins van Oranje naar Gheel terug, waar

(1) Het waren de Wachtmeester C. D. Ziegler, de Brigadier volontair L.

Crass en de lansiers M. T. Rantzen, J. van den Bergh, J. Tjabering en L.

Binnedijk allen behoorende tot de 4e compagnie.

-
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re

hij na dien dag onder voortdurenden slagregen ruim twaalf uren

te paard te hebben gezeten zijn bericht nopens de verrichtingen

des legers begon. Door het bezetten van Diest was de Demer

linie geforceerd, het strategisch plan een feit geworden; thans

moest het door de taktische overwinning worden bekroond.

Voor den 5en Augustus werd aan de 3e divisie infanterie

den last gegeven te marcheeren naar Beeringen, tevens Pael en

Coursel te bezetten en het gros der cavalerie te Beverloo achter

te laten. Dientengevolge werd in den vroegen morgen uit de

omstreken van Moll opgebroken, waarbij de voorhoede der colonne

was samengesteld uit een detachement hussaren, de compagnie

Leidsche jagers en het reservebataljon der 8e afdeeling infanterie.

Het op den vorigen avond naar Meerhout gedetacheerde flank

bataljon der 13e afdeeling zou met het haar toegedeelde deta

chement hussaren de rechter flankdekking der divisie vormen en

daartoe over Quaad-Mechelen marcheeren.

Tot een juist begrip van de op dien dag voorgevallen eerste

ontmoeting dezer divisie met den vijand is het noodig ons te

herinneren, dat Generaal Daine in de vorige maand eenige in

fanterie en cavalerie had gedetacheerd op den linkerflank zijner

kantonnementen om zoodoende althans een schijn van verband

met het Scheldeleger daar te stellen. Het 1e bataljon van het

10e linieregiment hield sedert dien tijd Tessenderloo, het 2e ba

taljon van datzelfde regiment Beeringen bezet, de slechts zwakke

cavalerie was hoofdzakelijk te Diest. De Majoor Borremans had

uit Tessenderloo zijne 3e compagnie te Oostham, zijne 4e te Quaad

Mechelen vooruitgeschoven en het was een detachement dezer

laatste afdeeling geweest, dat den vorigen dag met onze hussa

ren had geschermutseld en tot het bezetten van Meerhout had

aanleiding gegeven.

Toen nu de Nederlandsche voorhoede na door Baelen en Olmen
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te zijn gerukt het dorp Oostham naderde opende de genoemde

3e compagnie een levendig geweervuur op de spits en voorwacht

der hussaren. Op het hooren dier eerste schoten, naar welke de

troepen reeds vier dagen hadden verlangd, klonk een luid hoerrah

door de geheele divisie, de achterblijvers en vermoeiden strekten

den pas uit en hernamen als door een tooverslag hunne plaatsen

in het gelid. Bij het deboucheeren uit een hollen weg ontdekte

de Majoor Cox van Sprengler, dat het vijandelijk vuur voorna

melijk werd afgegeven uit een perceel bosch westwaarts van het

dorp. Onmiddelijk werd de 1e sectie Leidsche jagers onder den

1e Luitenant D. J. den Beer Poortugael en eene compagnie der

8e afdeeling als tirailleurs verspreid, kort daarna ook tot uit

breiding der linie de 4e sectie jagers onder den 2e Luitenant P.

J. van Zutphen uitgezwermd. In het avanceeren werd thans het

vijandelijk vuur krachtig beantwoord en kort bij het boschje ge

komen met den stormpas vooruitgerukt. De vijandelijke compagnie

wachtte echter den schok niet af, doch trok met groote snelheid

af in de richting van Quaad-Mechelen om zich in verband te

stellen met de daar geplaatste 4e compagnie. De Commandant

der jagercompagnie, de Kapitein van Boecop wilde met de beide

andere sectiën zijne tirailleurs volgen, doch kreeg van den Majoor

Cox last, daarmede, gevolgd door het gros van het reserveba

taljon, het dorp Oostham zelf binnen te rukken en dit te door

zoeken. Van daar dat de stormende tirailleurlinie vervoerd door

het behaalde succes en aangewakkerd door het gezicht van den

wijkenden vijand onder de leiding van den zich daar bevinden

Majoor der hussaren de Lenne dien geheel alleen tot Quaad

Mechelen vervolgde. Na eenige schoten hield echter ook daar de

tegenstand op en trokken de vijandelijke compagniën, daartoe

waarschijnlijk ook door het gezicht van het intusschen naderende

flankbataljon der 13e afdeeling gedrongen haastig op Tessender

loo terug. Slechts de student F. G. Huët was bij die gelegenheid

door een geweerkogel in het been gewond (1). In het bezette

(1) Ofschoon onmiddelijk met zorg door de Officieren van gezondh.van Lede van

het korps en van Leersum van de hussaren verbonden en behandeld, overleed Huët

kort daarna aan eene ziekte, die waarschijnlijk het gevolg zijner verwonding was.

«.*
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dorp vonden de jagers tal van equipementstukken en eenige

achtergelaten muziekinstrumenten des vijands. De 1e Luitenant

den Beer Poortugael liet daarop verzamelen en ontmoette buiten

het dorp het detachement hussaren der rechter flankdekking onder

den 1" Luitenant König. Hier kwam ook eenige oogenblikken

later de Generaal Meijer met zijn Chef van den Staf, den Kolo

nel Ecksteen aan. Na ontvangst van het verslag van het gebeurde

keerde de Generaal met de hussaren naar het gros der divisie

terug, gevolgd door Kolonel Ecksteen, nadat deze den Luitenant

den Beer had gelast na eenige rust aan de jagers te hebben

gegund rechtstreeks op Beeringen te rukken, waar zij de andere

helft der compagnie en de divisie zouden vinden. De jagers wil

den echter van geen rust weten en sloegen onmiddelijk, door een

aangenomen gids geleid, den kortsten weg naar het hun aange

wezen dorp in. In de nabijheid daarvan gekomen hoorden zij wel

eenige geweerschoten, doch marcheerden in de verbeelding dat

Beeringen reeds door de onzen was bezet onbezorgd door tot een

hevig tweegelederenvuur uit verschillende richtingen op hen ge

lost hen op de hoogte van hun gevaarlijken toestand bracht.

Terwijl de spits bestaande uit den Korporaal C. van der Vlies

en de jagers H. Bakker, R. A. Mess, C. van Vollenhoven

en A. C. Hanegraaff onmiddelijk het vuur beantwoordde was

spoedig de tirailleurlinie weder uitgezwermd en trokken de

studenten onverschrokken voorwaarts. Het was daarbij, dat

de jager C. E. Stollé door beide dijen werd geschoten en

Beeckman door een vijandelijken kogel in het voorhoofd getroffen

den heldendood stierf (1). Te midden van het geknetter van het

geweervuur klinkt op eens de kreet: ,,Leve de Koning, voor

waarts!” en als een stormwind vallen de tirailleurs op den vijand die

in allerijl zijne stelling verlaat. Ook het andere peloton der Leid

sche jagers rukt terzelfder tijd het dorp binnen en eene compagnie

(1) ,,C'est ainsi qu'il mourut! . . . si l'était là mourir”, is het ware motto van

een gedicht op den gevallene vervaardigd en opgenomen in den Leidschen

studentenalmanak van 1832. Want zijn naam zal blijven, wanneer alle andere

kameraden lang zullen zijn vergeten. Zij waren het die in het volgend jaar

9
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van het flankbataljon der 13e afdeeling tracht doch te vergeefs

den vluchtenden vijand door eene omtrekking van zijn terugtochts

weg af te snijden. Het laatstgenoemde peloton was na het door

zoeken van Oostham zonder het daar gebleven reservebataljon

der 8e afdeeling naar Beeringen doorgemarcheerd en ook het

genoemde flankbataljon had den kortsten weg tusschen beide

plaatsen afgelegd. (1)

Beeringen was eveneens door de inwoners verlaten, op de

markt stonden tal van ongeladen geweren aan rotten, wegge

worpen wapens en equipementstukken bewezen de groote over

haasting, waarmede de Belgen waren afgetrokken. Vijf gevange

nen en een officierspaard vielen den jagers in handen, die zich

na het uitzetten van eenige posten te goed deden aan den gereed

staanden maaltijd der verjaagde bezetting of dood vermoeid op

het kerkhof neersloegen. Reeds hadden zij minstens een uur in

het veroverde dorp doorgebracht, toen de Kapitein-Adjudant

in de St. Pieterskerk te Leiden een gedenkteeken deden plaatsen tot opschrift

voerende :

AAN

LODEWIJK JUSTINUS WILHELMUS

BEECKMAN

GESNEUVELD ALS VRIJWILLIG JAGER

DER LEYDSCHE HOOGE SCHOOL

VOOR BÉRINGEN

DEN 5en AUGUSTUS 1831

IN DEN OUDERDOM VAN 19 JAREN.

Opgerigt door zijne wapenbroeders

en medestudenten.

Dit lijkgesteente den brave tot onvergankelijke eer gewijd blijve voor Lei

den's academieburgers een heilig aandenken, eene herinnering aan hunne

dappere voorgangers, een band aan Nederland's nationale leger der toekomst.

Van Beeckman zeggen wij gaarne den Hoogleeraar van der Palm na: ,,In

den heiligen strijd is hij gevallen en heeft hij hier de zegepraal niet mogen

aanschouwen, hem is ook de kwelling bespaard van nijd en staatkunde in

verbond te zien getreden, om voor eene brave natie de vruchten harer dap

perheid en harer opofferingen te verbitteren.”

(1) De reeds genoemde student van der Vlies was met den sappeur J. Stap

van de 13e afdeeling het eerst in het dorp doorgedrongen, terwijl de Luite

nant-Adjudant Mohr dierzelfde afdeeling bij den stormaanval steeds te paard

vooraan was gebleven steeds roepende: ,,toe jagers ! vooruit! vooruit! volgt

me maar.”

l
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Umbgrove er met twee maréchaussées ter verkenning binnenreed,

zeer verwonderd van het reeds zoolang in onze macht te zien.

Kort na deze ruiters kwam het gros der divisie eerst aan. Het

had ter hoogte van Oostham eene rust van twee uren genomen

en daarna den langeren weg over Beverloo gevolgd. Tegelijker

tijd keerden eenige inwoners van het dorp terug, waarvan men

vernam, dat de vijandelijke bezetting had bestaan uit het 2e ba

taljon van het 10e linieregiment aangevoerd door den Majoor

Cousolt. Volgens hen zou het den vorigen dag 900 man sterk

zijn geweest, doch zouden dien morgen ongeveer 300 man zijn

verloopen. Het overige gedeelte van dat bataljon trok in wanorde

naar Hasselt terug (1). De commandant, wiens troep gedeeltelijk

met ongeladen geweren was overvallen werd door den Generaal

Daine ter beschikking van een krijgsraad gesteld en in het bevel

over het bataljon door den Kapitein Capiaumont vervangen.

Beter redde zich het 1e bataljon van het 10°. Na den terug

tocht der beide vooruitgeschoven compagniën op Tessenderloo

sloeg de Majoor Borremans daarmede den weg naar Diest in (2).

Nabij die plaats gekomen vernam hij hare bezetting door eene

sterke Nederlandsche afdeeling (onze 2e Divisie), wist zich door

het nemen van flinke maatregelen aan haar oog te onttrekken

en bracht zijn bataljon in den loop van den avond ongeschokt
te Hasselt. Al

Zóó weinig was men bij het gros der divisie op de hoogte van

het bezetten van Beeringen, dat bij het naderen dier plaats de

batterij veldartillerie tegen dat dorp op eene hoogte links van

den weg stelling nam tot een eventuëel ondersteunen van den

aanval. De eerste brigade benevens de divisiestaf en eene com

pagnie dragonders bezetten daarna Beeringen. De hussaren met

de rijdende artillerie en een bataljon waren te Beverloo achter

gelaten, Coursel werd eveneens door infanterie bezet, terwijl

(1) Huybrecht – bl. 163.

(2) In den morgen van den 5en had de Generaal Daine den Kolonel Bou

chez van het 10e regiment gelast met het gros daarvan Diest te bezetten.

Die meer dan ter elfder ure uitgegeven order kon ten gevolge der bezetting

van dit gewichtige punt door de divisie Saxe-Weimar niet worden uitgevoerd.
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het gros der dragonders met het 2e bataljon der 13e afdeeling te

Pael zoude nachtkwartier houden. Op den tocht naar dat dorp

vielen nog eenige vijandelijke achterblijvers in handen der dra

gonders. Omstreeks 10 ure in den avond werd te Beeringen alarm

geslagen en kort daarop knetterden de vlammen uit eenige hui

zen. Een door toeval ontstane brand (1) greep, gevoed door de

rieten daken met ontzettende snelheid om zich heen. Het geko

zen hoofdkantonnement moest verlaten worden te meer, omdat

de oorzaak van den brand nog onbekend was en men onder die

omstandigheden een aanval des vijands niet onwaarschijnlijk

achtte. De batterij veldartillerie, welke de brandende dorpstraat

moest doortrekken werd met hare munitiewagens met de meeste

omzichtigheid tusschen de in menigte vallende vonken doorge

bracht en bleef daarna aangespannen den nacht doorbrengen op

een half uur gaans van Beeringen aan den weg naar Coursel.

Ook de overige troepen, die in en om het dorp waren gelegerd

en in den loop van den namiddag steeds door stortregens waren

geplaagd moesten naar die zijde aftrekken en zonder vuren,

verkleumd van vochtigheid en koude met het geweer in de hand

den morgen afwachten. Detachementen der verschillende infan

teriekorpsen bleven te Beeringen achter en dank zij hunne in

spanning gelukte het de plaats voor een geheelen ondergang te

bewaren. De inwoners zelve staken geen hand uit, zoodat den

volgenden morgen ter voorkoming van mogelijke verkeerde of

valsche geruchten van het gebeurde een proces-verbaal werd

opgemaakt onderteekend door den pastoor en de teruggekeerde

notabelen der plaats.

(1) Het spreekt wel van zelve, dat aanvankelijk allerlei geruchten omtrent

de oorzaak van den brand de ronde deden, waarbij kwaadwilligheid de hoofd

rol speelde. Fundter in zijne Geschiedenis van het 4e regiment dragonders

heeft echter aangetoond, dat het ongeluk werd veroorzaakt door den dragon

der Hendriks der aldaar gekantonneerde compagnie van den ritmeester Mol

linger. Bij het poetsen van zijn zadeltuig had deze eene lamp in den stal,

door welke bij toeval het stroo vuur vatte.
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De reserve cavalerie en artillerie verliet ten 7 ure v. m. hare

- bivaks bij Casterlé en marcheerde over Westerloo en Gheel naar

Veerle en Vorst. Bij eerstgenoemd dorp betrokken de vier bat

terijen artillerie het bivak onder dekking der voorposten van het

toegevoegde bataljon schutterij, terwijl de beide afdeelingen kuras

siers bij Vorst legerden. Daar de rechterflank dezer bivaks door

geene andere Nederlandsche troepen was gedekt werd naar die

zijde ijverig gepatrouilleerd en in den namiddag door den 1en Lui

tenant Prinsen met een peloton rijdende artilleristen eene verken

ning tot voorbij Westerloo verricht. Het gros van het bataljon

schutterij was in den avond tengevolge der voortdurende slag

regens in groote huizen en schuren te Veerle ondergebracht. In

eene dier huizen ontstond in den nacht brand in het legstroo.

De 60 schutters welke zich daarin bevonden, konden slaapdron

ken en bedwelmd door den rook den eenigen nauwen uitgang

niet vinden en zouden jammerlijk omgekomen zijn, zoo niet de

Kapitein Kaas en eenige toesnellende manschappen dien uitgang

hadden opengetrapt. Een korporaal en een schutter die zich door

een sprong uit een venster hadden trachten te redden, werden

vrij ernstig gewond.

6 AUGUSTUS,

Wanneer men de achtereenvolgende standplaatsen der drie di

visiën in de afgeloopen dagen nagaat, dan blijkt daaruit, dat

het hoofdleger zich zoodanig had voortbewogen, dat bij een

eventuëelen aanval van een der Belgische hoofdlegers de gele

genheid steeds werd geboden om daartegenover twee divisiën in

eerste linie te stellen. Kwam de stoot van de zijde van het

Scheldeleger dan kon onze 3e divisie in tweede linie optreden,

dreigde het gevaar van den kant van het Maasleger dan stond

daartoe de 1e divisie ter beschikking. Nu echter zoowel de Tiec

ken als Daine onbewegelijk in hunne positiën bleven zou onze
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linkervleugel door den verren afstand op welke de divisie Cort

Heijligers achter was ernstig kunnen worden bedreigd. Door op

den 6en aan het hoofdleger een rustdag te verschaffen en dit na

genoeg geheel in de stellingen van den- vorigen dag te laten

werd de gelegenheid geboden dat gevaar af te keeren en kon

de reserve-divisie in de strategische frontlijn worden gebracht.

Het hoofdkwartier van den Opperbevelhebber bleef dan ook te

Gheel gevestigd, waar zich sedert den vorigen dag ook het gros

der mineurs met het geniepark bevond. De reserve cavalerie en

artillerie bleef eveneens in hare bivaks te Vorst en Veerle. Het

groote artillerie-reservepark onder den Kapitein van Deventer,

dat nog te Raamsdonck was gebleven, marcheerde dien dag naar

Tilburg, waar manschappen en paarden werden ingekwartierd.

Ten gevolge eener nog in den avond van den 5en ontvangen

order uit het hoofdkwartier werd het detachement aan de brug

te Oosterloo door de 2e divisie achtergelaten in den vroegen

morgen van den 6" vervangen door eene halve compagnie Noord

Hollandsche schutters tot de 1e divisie behoorende, met den last

om bij den overtocht van haar bataljon weder daarbij aan te

sluiten.

De bevelen aan de 1e divisie op den 6en gegeven waren in

dezelfde order voor den 7" vervat. Zij luidden voor eerstge

noemden dag:

Leger te velde. Hoofdkwartier Gheel den 6en Augustus 1831.

N9. 1400.

Ik heb de eer Uwe Exc. uit te noodigen om in voldoening

der bevelen van Z.K.H. den Opperbevelhebber van het leger de

volgende bewegingen door de 1e divisie infanterie te doen ver

richten op heden en morgen, namelijk:

den 6en Augustus. 1°. De eerste brigade zal nog eenige troe

pen infanterie zenden naar Eindhout, die bestemd zijn om den
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volgenden dag, den 7en dezer, eene voorhoede te vormen en met

het bataljon, dat reeds vooruit te Stockte, Wilders, Steelen en

Oosterloo gekantonneerd is, met de 2 eskadrons lansiers en de

halve batterij rijdende artillerie vroegtijdig de 2e divisie te Diest

te kunnen aflossen. De halve batterij rijdende artillerie zoude

morgen deze voorhoede op het uur voor den afmarsch bestemd

kunnen rejoigneeren.

2°. De tweede brigade benevens de veldartillerie zal, zoodra

zij het middageten zullen genomen hebben zich op marsch naar

herwaarts begeven en eene positie voor Gheel nemen naar de

zijde van den weg naar Diest en aldaar bivakkeeren.

8°. De eskadrons lansiers zullen naar Zammel marcheeren en

aldaar nachtverblijf houden zich éclaireerende op Tongerloo en

Westerloo.

den 7en Augustus” (Zie vervolg dezer order bij het verhaal

der verrichtingen van de 1e divisie op dien dag).

Dientengevolge werden van de 1° brigade nog dien dag 2

compagniën van het 1e bataljon jagers naar Eindhout gezonden,

waar in den nacht ook de halve batterij rijdende artillerie N°. 4

aankwam, die ten 11 uren. m. Gheel had verlaten. De lansiers be

- zetten Zammel en zetten voorposten in de aangewezen richting uit.

De 2e brigade en de batterij veldartillerie verlieten tegen 6

uur n. m. de bivaks bij Casterlé, marcheerden door Gheel en

legerden voorbij die plaats aan den weg naar Diest. Ook het

divisie-reservepark N°. 2 kwam aldaar in den namiddag aan. In

den stikdonkeren nacht werden deze troepen gealarmeerd daar

men zich door vijandelijke cavalerie overvallen waande. Toen

echter gebleken was dat eenige paarden waren losgebroken en

een hoop aan rotten staande geweren hadden omgeloopen keerde

de rust op het bivak terug.

De 2e divisie was bestemd om den 7en Sint Truijen te bezet

ten en kreeg als inleiding tot den marsch zuidwaarts den 6" de



136

order om nog in dien dag eene sterke voorhoede, waarbij eene

halve batterij en de noodige cavalerie naar Selck, Haelen en

Donck vooruit te zenden. Het bevel over deze troepen werd aan

den Kolonel Bagelaar gegeven, die in den namiddag kort voor

8 uur uit de omstreken van Diest afmarcheerde met de Konink

lijke jagers, het 2e bataljon der 18e en het 2e bataljon der 2°

afdeeling, een eskadron lansiers en de linker halve batterij N°.

5a. Laatstgenoemd bataljon benevens de cavalerie en artillerie

bezetten Haelen en verzekerden zich van de daarbij gelegen

bruggen over de Geete en Velpe. -

De overige korpsen der 2e divisie behielden hunne standplaat

sen van den vorigen dag. De Utrechtsche jagers betrokken ge

deeltelijk de hoofdwacht in Diest of werden belast met het zoeken

naar wapenen in de huizen, waarbij onder anderen door hen

eene oproeping werd gevonden aan de garde civique om den

5" Augustus ten 5 ure n. m. te verzamelen om te velde te

trekken. Het detachement mineurs geholpen door de 250 gepreste

inwoners voltooide het den vorigen dag begonnen werk om de

stad tegen een mogelijken aanval des vijands in staat van ver

dediging te stellen. Daartoe was buiten de Leuvensche poort

eene ter weerszijden aan de stadsgracht en een ouden walmuur

grênzende afsluiting van boomstammen met daarvoor liggende

verhakking over eene lengte van 68 Meter aangebracht. Op de

wegen naar Leuven en Aerschot werden emplacementen voor

twee stukken vervaardigd en op den weg naar Webbecom een

werk voor infanterie aangelegd.

De uit Diest in de richting van Leuven en door het dal van

den Demer uitgezonden verkenningsdetachementen brachten in

den loop van den dag de berichten, dat Scherpenheuvel door

den vijand was verlaten en slechts nu en dan door diens pa

trouilles werd bezocht, dat daarentegen volgens loopende geruch

ten Aerschot door 3000 Belgen, waaronder veel cavalerie, zou

bezet wezen.
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De verschillende korpsen der 3e Divisie keerden in den vroegen

morgen van den 6en op hunne den vorigen dag eerst ingenomen

standplaatsen terug. De brand te Beeringen was gebluscht, doch

acht huizen en vijf schuren lagen in de asch. Het goedige Hol

landsche hart kwam dadelijk boven, eenige soldaten hielden onder

hunne makkers eene collecte, die 200 gulden opbracht, welk

bedrag ter voorziening in de eerste behoeften aan den pastoor

werd ter hand gesteld. De Leidsche jagers bewezen in diepe

stilte de laatste eer aan hun gesneuvelden makker Beeckman.

Geen woord van lof werd gesproken, men liet dat en terecht

aan den nakomeling over.

In den namiddag kwam een ordonnans namens den Generaal

Cort Heijligers, die bij Houthaelen in een gevecht was gewik

keld om versterking vragen, onder anderen om zes eskadrons.

Dezelfde vraag werd daarna door den Kolonel Luden der Amster

damsche schutterij herhaald. Tengevolge daarvan kwam tegen 5

uur n. m. op het bivak te Beverloo de order aan het regiment

hussaren onder den Kolonel van Balveren en de sectie rijdende

artillerie van den 1en Luitenant Wicherlink om derwaarts op

te rukken. - -

Ook het reservepark N°. 3 zond op een daartoe ontvangen last

dien dag drie caissons met infanteriepatronen naar de reserve

divisie, terwijl dat park zelve, dat sedert 2 Augustus zonder

orders te Stratum was achtergebleven op verzoek van den com

mandant daarvan tot Valkenswaard voortrukte.



DER DE GEDEELTE.

De verrichtingen der divisie Cort Heijligers en van

de garnizoenen der in het zuiden gelegen ves

tingen gedurende den veldtocht.

*

DE DIVISIE CORT HEIJLIGERs.

Sedert half Juni was de divisie onder bevel van den Luitenant

Generaal Cort Heijligers gekantonneerd in het noordoostelijk

gedeelte van Noord-Brabant met het hoofdkwartier te Sint Oe

denrode. Zij bestond hoofdzakelijk uit schutterbataljons die gar

nizoen hadden gehouden in het 2e groot militaire commando (1)

en was bestemd om bij een eventuëel voortrukken van het hoofd

leger op Belgisch grondgebied zoowel den linkervleugel daarvan

als de grenzen der genoemde provincie te dekken en tevens te

voorzien in den étappen- en communicatiedienst.

Dientengevolge verlegde de Divisiecommandant op den 2en

Augustus bij den aanvang der vijandelijkheden zijn hoofdkwar

tier naar Eindhoven. Dat der 1e brigade kwam te Valkens

waard, waar tevens eene sectie artillerie werd ondergebracht,

terwijl de vier schutterbataljons dier brigade, behalve in laatst

genoemde plaats ook in Rijthoven, Dommelen, Waalré, Aalst,

Heeze en Leende kantonnementen betrokken.

De drie bataljons der 2e brigade (2) werden te Eindhoven,

Veldhoven, Meerveldhoven, Zeelst en Geldrop gedisloceerd, de

(1) Zijnde de provinciën Gelderland, Overijsel, Friesland, Groningen en

Drenthe.

(2) Het 2e bataljon der 2e afdeeling Friesche schutterij was nog niet bij

de divisie aangekomen.
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drie overige sectiën der toegevoegde veldbatterij te Stratum on

dergebracht en het detachement kurassiers uit gedeelten der af

deelingen 1 en 3 samengesteld, te Gestel, Eindhoven en Wal

kenswaard ingekwartierd.

In den vroegen morgen van den 3en rukte de 1e brigade on

der den Generaal-Majoor Knotzer verder zuidwaarts, benevens

eene sectie artillerie en een peloton kurassiers. Nadat de voor

troepen ter hoogte waren gekomen van den 5en tol voorbij Wal

kenswaard en het gros der brigade de Lommelsche barrière had

bereikt, werd halt gemaakt en werden van daaruit verkennings

detachementen naar Lommel, Over- en Nederpelt, Lille-St.

Hubert en Hamont gezonden. Tevens werd eene sterke patrouille

in de richting van Luiksgestel en Postel gedirigeerd tot opspo

ring van het verband met de divisie Meijer.

Nadat de uitgezonden detachementen waren teruggekeerd, die

geene vijandelijke troepen hadden bespeurd doch zeven ontwapende

Belgische douanen medebrachten, betrok de 1e brigade het

bivak ter hoogte van de Lommelsche barrière. Reeds hier ont

braken de noodige levensmiddelen en moesten de manschappen

zich met eene kleine hoeveelheid slecht brood en gemeene jene

ver vergenoegen.

Van de 2e brigade marcheerden dien dag twee bataljons met

eene sectie artillerie en het gros der kurassiers tot Valkenswaard

op, terwijl de tweede halve batterij onder bedekking van een

detachement sterk één officier en 50 manschappen van het 1e ba

taljon der 1e afdeeling Groningsche schutterij te Aalst nacht

kwartier hield. Het bataljon zelf bleef dien dag nog in kanton

nement te Eindhoven. - /

Nadat de Generaal Cort Heijligers bericht had gekregen van

de weinige gelegenheid tot verpleging en voeding op het bivak

der 1e brigade liet hij in den morgen van den 4en Augustus

te Lommel tegen afgifte van bons vleesch en brood requireeren.

Toen echter de voorhanden hoeveelheid onvoldoende bleek te

zijn voor die troepenmacht en tevens gebrek aan hout en zelfs

aan drinkbaar water bleef bestaan werd des namiddags tegen
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4 ure het bivak opgebroken en de bataljons te Lommel, Luiks

gestel, Bergeijk, Borkel en Achel gekantonneerd. De uitgezette

voorposten, waarbij ook de vooruitgeschoven sectie artillerie,

behielden echter hare oorspronkelijke opstelling. In de nabijheid

van Lommel, werwaarts het 1e marschbataljon werd gediri

geerd, werd de 1e Luitenant-Adjudant Maslow bijna het slacht

offer van den ijver der schutters. Hem niet herkennend, toen

hij met drie Belgische in blauwe kielen gekleede gidsen van

eene verkenning terugkeerde, meenden deze in hen vijanden te

paard en te voet te zien, waarop zij door een pelotonsvuur

werden verrast, dat slechts eindigde, toen Maslow zich door

hen in den renloop te naderen van nabij deed zien.

In eene der thans bezette dorpen werd het volgende merk

waardige document aangeplakt gevonden:

Aen de Gardes Civiques.

Uwen Generael-en-chef, de Baron d' Hoogvorst, is vertrokken

naer den leger, weldra zult gij hem misschien aen uw hooft

hebben. Dat eenen laffen en eedverbrekenden vijand den dood

vinde op uw grondgebiet waer hij in sijne blintheyd den voet

heft derven setten.

Den eersten ban en de vrijwilligers van den tweeden en der

den, zijn van nu af aan geplaatst onder de bevelen van mijnheer

den Generael Daine. Dat op den eersten wenk van dezen braven

en ouden militair, dien gij allen kent, gij seffens vlieget naer

den post die hij u zal aanwijsen, vooraan!

Gij zijt gewaepend, vijf duysend geweren zijn op weg en zullen

dienen om de bewaepening te voltooijen. De patroonen, die gij

noodig hebt, vraegt se daedelijk; aanmerkelijke getallen zijn

alreeds verzonden naer verscheydene punten.

Gardes-Civiques! Dat het voor de leste rijze zij, dat den vijand

ons grondgebiet door zijne tegenwoordigheid besmette! Hij heeft

zijne verwoestingen reeds in Vlaenderen begost, alwaer zijnen

listigen aenval en onse goede trouw hem een oogenblikkelijk

i
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voordeel besorgt bebben : Brant en moort vergesellen hem ! !

Bij sijn aenkomste zullen de klokken overal geluyd werden.

Den Gouverneur

(get.) HENNEQUIN.

Van de 2e brigade was in den morgen van den 4en een bataljon

langs den straatweg tot voorbij Borkel opgerukt om des noodig

tot versterking der 1e te strekken. Bij gebrek aan behoorlijke

huisvesting keerde het evenwel des avonds naar Valkenswaard

terug. Het bataljon Groningsche schutterij marcheerde uit Eind

hoven naar Waalré en werd in eerstgenoemde stad afgelost door

het 2e bataljon der 2e afdeeling Friesche schutterij, dat met

versnelde marschen uit 's Gravenhage op de reservedivisie was ge

dirigeerd ter vervanging van het bij de divisie Meijer overgegane

bataljon Friezen onder den majoor van Asbeck. -

In den namiddag werden in het hoofdkwartier der divisie be

richten ontvangen, dat te Budel eene vijandelijke patrouille was

gezien en dat Hamont weder door de Belgen zoude bezet wezen.

Dientengevolge werd onmiddellijk eene mobielecolonne gevormd

sterk 200 schutters en een peloton kurassiers en onder bevel van

den fungeerenden chef van den staf der 2e brigade, den kapitein

Ruding derwaarts gezonden. -

Tevens meldde zich den 4en bij den generaal Cort-Heyligers

de 1e luitenant der hussaren Graaf van der Goltz, overbrenger

der volgende order:

Leger te velde. Hoofdkwartier Turnhout den 4en Augustus 1831.

N0. 1385.

Ik heb de eer Uwe Excellentie te doen kennen dat Z. K. H.

de Opperbevelhebber van het leger verlangt, dat ingeval Uw

leger nog niet verder zou gevorderd zijn dan Eindhoven en Wal

kenswaard, hetzelve nog meer voorwaarts zoude rukken en wel

het eerst tot Hechtel en vervolgens tot Helchteren en Hout

haelen, doch deze uiterste voorposten immer sterk genoeg be
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zettende om een geduchten tegenstand te kunnen bieden, indien

de vijand dezelve wilde aanvallen.

De generaal Meyer commandeerende de 3e divisie infanterie

zal den 5en te Beeringen aankomen en er den 6en verblijven,

om vervolgens op Herck aan te marcheeren.

Ik verzoek Uwe Ex. om te trachten U in verbinding te hou

den door Uwe cavalerie met die van den Luitenant-Generaal

Meyer en zoo mogelijk U ook in rapport te houden met de ves

ting Maastricht.

Ik heb de eer Uwe Exc. hierbij eenige exemplaren van eene

proclamatie toe te zenden, die ik verzoeken zal zoo veel mogelijk

te willen verspreiden en te doen kennen.

De Luit. Gen. Chef van den Gen. Staf

Aan (get.) BARON DE CONSTANT REBECQUE.

den Luit. Gen. Cort Heyligers

te Eindhoven. -

Het was tengevolge dier bevelen, dat de reservedivisie in den

vroegen morgen van den 5en Augustus hare standplaatsen, die

den vorigen middag waren ingenomen, verliet. De 1e brigade

marcheerde met de daarbij reeds ingedeelde cavalerie en artillerie

langs den straatweg naar Hechtel en werd aan de Lommelsche

barrière, waar het hoofdkwartier der divisie dien dag zou geves

tigd worden, vervangen door de 2e brigade met uitzondering van

het nieuw aangekomen bataljon Friezen, dat tot Valkenswaard

zou marcheeren. Ofschoon alle den vorigen dag ingewonnen

berichten eenstemmig hadden uitgemaakt, dat de vijand zich niet

in dit gedeelte van Limburg bevond werd echter de voortroep

der colonne bij het naderen van het dorp Hechtel door een hevig

tirailleurvuur begroet. Toch waren die berichten in zooverre juist

geweest, dat eerst zeer onlangs die plaats door het bataljon

tirailleurs de la Meuse onder den majoor Lecharlier was bezet.

Zoodra de Generaal-Majoor Knotzer de vijandelijke stelling

aan de noordzijde van het dorp vluchtig had verkend, deed hij

w
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het 1e marschbataljon, dat zich tengevolge van het afmarcheeren

van den linkervleugel aan het hoofd der colonne bevond, di

ploieëren onder bescherming eener tirailleurlinie en detacheerde

het 2e bataljon der 2e afdeeling Noord-Hollandsche schutterij

west-, het 2e bataljon der 1e afdeeling schutterij uit die zelfde

provincie oostwaarts van het dorp in de hoop de bezetting daar

van geheel te omsingelen. Het 1e bataljon der 1e afdeeling Gel

derland marcheerde naast het 1e marschbataljon op, terwijl de

sectie artillerie in batterij kwam op den straatweg en het vuur

op den noordelijken dorpsingang opende. In die stelling werd

het 1e marschbataljon beschoten uit eene afgezonderde huizen

groep voorwaarts van het dorp, waarop de generaal Knotzer een

peloton der compagnie van Ingen en een ander van de tot de

5e afdeeling infanterie behoorende compagnie Meyners derwaarts

zond om daaraan een einde te maken. Schutters en infanteristen

snelden met geestdrift daarheen, omsingelden het voorste huis,

en vuurden door de gesloten ramen met het gevolg dat het

weldra in vlammen opging, die zich aan de andere drie woningen

meedeelden. De in de nabijheid opgestelde vijand week terug,

waarschijnlijk kwam de bezetting der huizen in den brand om,

terwijl twee gevangenen werden gemaakt.

In het denkbeeld dat de omtrekking der plaats thans kon zijn

voltooid, rukte de generaal Knotzer, na het tirailleurvuur te

hebben doen staken, met zijne twee overgebleven bataljons Hech

tel binnen, doch vond het reeds door de tegenpartij ontruimd,

die zich in de richting van Helchteren verwijderde. Slechts eenige

dooden waaronder een adjudant-onderofficier van het bataljon tirail

leurs werden in het dorp gevonden. De aftocht des vijands was

mogelijk geworden, daar het 2e bataljon der 1e afdeeling Noord

Hollandsche schutters van den majoor Kerkhoven op eene onbe

gaanbare moeras was gestooten en daardoor te ver zijwaarts had

moeten uithalen om tijdig aan te komen tot het afsnijden des

vijands van diens terugtochtsweg.

Zoodra de Luitenant-Generaal Cort Heyligers aan de Lom

melsche barrière de tijding ontving van de eerste ontmoeting bij
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Hechtel marcheerde hij, ofschoon dien dag hevig aan koorts

lijdende met de drie beschikbare bataljons der 2e brigade en de

overige cavalerie en artillerie derwaarts. De oude soldaat kende

de waarde van het zoo dikwijls miskende beginsel, om steeds

op te rukken in de richting van het kanonvuur. Op dien tocht

werd de brigade overvallen door een allerhevigst onweder, ge

paard aan een slagregen, die de manschappen doornat maakte

en hen zoo noodig het gebruik van het geweer tot dat der bajo

net zou hebben beperkt. Datzelfde noodweer was mede oorzaak

dat de 1e brigade de vervolging des vijands staakte en zich tot

het uitzetten der voorposten bepaalde.

Tengevolge dezer gebeurtenissen was op den avond van den

5en nagenoeg de geheele reservedivisie bij Hechtel vereenigd.

Uitdeeling van vivres kon geen plaats hebben, het dorp zelf

leverde nagenoeg niets op, een hartige teug om de verkleumde

ledematen te verwarmen was niet te krijgen, kortom de nacht

was voor de daar vereenigde schutters minder dan benijdens

waardig. Gelukkig achtte zich nog het kleine gedeelte, dat in

de aangewezen alarmhuizen tegen de losgelaten elementen be

schut was. -

Het 2e bataljon der 2° afdeeling Friesland was op een nader

bevel nog tot Borkel voortgerukt en bracht daar, tevens belast

met de dekking van trein en bagage, den nacht door.

Alvorens de verrichtingen der reservedivisie op den 6en Au

gustus en volgende dagen te beschrijven is het niet ondienstig

eerst in korte trekken mede te deelen, wat bij de tegenpartij en

inzonderheid bij het leger van de Maas had plaats gevonden

sedert het hervatten der vijandelijkheden. Na zijne troonsbeklim

ming had Koning Leopold zijne verschillende nieuw verkregen

provinciën bezocht en tevens zijne strijdkrachten in oogenschouw

genomen. -
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Den 1" Augustus was daartoe het gros van het korps van

Daine bij Zonhoven vereenigd, waarop de Koning naar Luik

was vertrokken en de Belgische troepen, niettegenstaande alle

door spionnen aangebrachte berichten op bewegingen van con

centratie bij de Nederlanders wezen, naar hunne uiteengelegen

kantonnementen teruggezonden waren. In laatstgenoemde stad

kreeg Koning Leopold kennis van het hervatten der vijandelijk

heden en keerde met de grootste snelheid naar Brussel terug.

Ook de generaal Daine ontving den 3" Augustus ten 2 ure

v. m. van den Minister van oorlog de Failly een afschrift van

de kennisgeving des generaals Chassé betreffende het opzeggen

van de wapenschorsing. Daarbij was gevoegd de order van den

Minister om alles te vermijden wat aanleiding zou kunnen geven

tot een hervatten der vijandelijkheden en zich tot het strikt

defensieve te bepalen.” Verder moest Daine zich herhaaldelijk

met de Tiecken verstaan en eene geregelde gemeenschap met

Venlo onderhouden, terwijl hem kennis werd gegeven dat alle

troepen uit Luxemburg bevel hadden ontvangen zich bij zijn

korps te voegen. r

Op het ontvangen dier berichten laat de generaal Daine het

gros van zijn leger in zijne kantonnementen in plaats van on

middellijk maatregelen te treffen tot concentratie, waardoor hij

gereed kon blijven om bij het toekomen van meer bepaalde orders

of inlichtingen onverwijld in de eene of andere gewenschte rich

ting op te breken. Alleen worden drie bataljons en eene halve

batterij tusschen Hechtel en Zonhoven geëchelonneerd en een

half eskadron jagers te paard naar Houthaelen gezonden, om

van daar uit den straatweg naar 's Hertogenbosch waar te nemen.

De kolonel Wuesten, commandant der tot observatie van Maas

tricht afgezonderde troepen krijgt bevel daarmede voort te gaan

en Tongeren in staat van verdediging te stellen. Aan den kolonel

Van den Broek daarentegen wordt eene order gezonden geheel

in strijd met den geest der aan Daine gegeven bevelen. Zij

luidde aldus: - *

10
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Hasselt 3 Augustus 1831.

Kolonel.

Ons schoone land begon zijn ongeluk te vergeten; de aan

komst des Konings, zijn bezoek aan verschillende onzer provin

ciën deed ons eene betere toekomst voorzien, nu onze vijanden,

naijverig op onzen voorspoed, onze feesten durven verstoren door

het verbreken van den wapenstilstand. Dat hunne stem worde

gehoord door ieder, die een waar Belgisch hart bezit, dat zij

onmiddellijk ondervinden, dat het gevaarlijk is den te lang

slapenden leeuw te doen ontwaken. Dat alle geschillen ophouden,

ik bezweer het u, laten wij ons openlijk scharen rondom onzen

Koning om het vaderland ter hulpe te snellen. Gij, kolonel,

geniet in de provincie Limburg en vooral in de steden Roermond,

Brée, Weert, Maaseyck enz. eene groote populariteit; ik reken

er op, dat gij uwen geheelen invloed zult aanwenden om het

volk ten onzen gunste te bewegen. Laat orders geven in onze

grensgemeenten, dat men dadelijk bij aankomst des vijands de

zwarte vlag uitsteke, dat men de alarmklok kleppe, dat de garde

civique en alle weerbare mannen te wapen snelllen, dat zij zich

op 's vijands flanken werpen, hem van alle zijden aanvallen, zijne

gemeenschap verbreken, hem een verdelgingsoorlog (guerre à

mort) aan doen. Intusschen, kolonel, zal ik mij met mijne troe

pen daarheen begeven, waar het gevaar het grootste zal zijn:

laat onze leuze wezen: ,,Eendracht en kracht. Leve België. Leve

de Koning!”

De Gen. Comm. van het Maasleger

(get.) DAINE.

Men zal na het lezen van dien brief moeten erkennen, dat de

vijandelijke aanvoerder al een zeer zonderling denkbeeld had

van strikt defensieve handelingen en bij vergelijking der ver

schillende orders mogen besluiten, dat de hem toegekomen be

velen hem zelve niet duidelijk waren, dat die orders althans

niet met den geest dier bevelen overeenkomen. Trouwens er

-

;
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was weinig te verwachten van een legeraanvoerder, die mag

men - den generaal Niëllon in diens Mémoires gelooven, niet

eens eene kaart kon lezen, laat staan daaruit zijne beschik

kingen afleiden. In den loop van den 3en zendt hij verder bericht

aan den Minister van oorlog, dat eene sterke Nederlandsche

colonne op Mook aanrukt en Venlo schijnt te bedreigen, dat de

divisie Cort Heyligers Lommel en Luiksgestel bezet met het

waarschijnlijke voornemen om Maastricht te approviandeeren.

Zoodoende wordt door hem de Minister, wien de plannen der

Nederlanders ook niet recht helder zijn, evenmin als trouwens

aan iemand in het Belgische hoofdkwartier, nog verder van de

wijs afgebracht.

Eerst op den 4en schijnt er bij het Belgische legerbestuur eenig

meer licht op te gaan omtrent de bedoelingen der tegenpartij,

althans onder dien datum ontvangt de generaal Daine ten 11 ure

v. m. eene order van den Minister om ,,het legerkorps van den

generaal de Tiecken te naderen, waarvan het hoofdkwartier te

Schilde is, een voldoend garnizoen te Hasselt te laten en zijne

beweging in te richten naar de zijde der Nethe, werwaarts het

leger der Schelde naderde.” Daargelaten dat het laatste gedeelte

der order onjuist was, want het Scheldeleger bleef den 5en on

bewegelijk, toch had de generaal Daine, die, zoo hij onmiddellijk

zijn korps had samengetrokken, dit in den nacht van 4 op 5

Augustus had kunnen verzameld hebben, met inbegrip der bri

gade Van den Broek, na ontvangst der order binnen anderhalf

of twee uren kunnen afmarcheeren. Nu echter de verspreide

toestand zijner troepenmacht deze snelle handeling onmogelijk

maakte, werd er niets verricht en was er nog niets gedaan,

toen eene nieuwe ministerieële order ten 2 uren. m. bij het

hoofdkwartier van het Maasleger ontvangen de naast voorgaande

geheel deed vervallen. Nu weer heette het, ,,dat twee divisiën

onder de bevelen der generaals Meyer en Cort Heyligers zich

trachtten meester te maken van Venlo, terwijl de beide andere

divisiën het leger der Schelde moesten vasthouden. Dientengevolge

werd hem gelast zijn hoofdkwartier te verleggen naar Hechtel,
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zijn leger samen te trekken en de divisiën, die zouden trachten

zich van Venlo meester te maken, te gemoet te rukken zonder

zieh verontrusten over de andere divisiën die zich in de nabij

heid van het Scheldeleger bevonden.”

Geslingerd door die order en tegenorder doet Daine, wat elk

besluiteloos aanvoerder onder die omstandigheden doet, ... niets.

In den loop van den dag verneemt hij de overvalling van het batal

jon Cousolt bij Beeringen en het terugdringen der tirailleurs van

Lecharlier uit Hechtel, des avonds licht de majoor Borremans

hem in omtrent de bezetting van Tessenderloo, van Diest door

de Nederlandsche troepen en hij blijft ook in den loop van dien

dag nagenoeg onbewegelijk. Men behoeft waarlijk geen strateeg

te zijn om na één blik op de kaart bij het opzoeken dier namen

te begrijpen, dat de laatst gegeven orders op volkomen verkeerde

gegevens berustten. Nog had een snelle marsch in den vroegen

morgen van den 6en over Sint Truyen naar Thienen ondernomen

het Maasleger kunnen redden, maar daartoe behoorde de geest

van initiatief, de zedelijke moed der verantwoordelijkheid bij het

niet nakomen van orders die op verre afstanden en door slecht

ingelichte meerderen gegeven, noodlottige uitkomsten na zich

moeten slepen. En van dien geest bezat de aanvoerder van het

Maasleger geen zweem. De vertegenwoordiger der verouderde

taktiek, die op de slagvelden van het eerste keizerrijk onder de

bevelen van anderen door zijn moed had uitgeblonken, doch wien

alle beleid en niettegenstaande alle bijgewoonde veldtochten elken

schijn zelfs van de wetenschap des oorlogs ontbrak stond thans

in al zijne naaktheid daar. De uitsluitend practische aanvoerder,

practisch zoo als elk sergeant der oude garde, die voor een ge

geven order zou zijn gevallen, omdat het een order was, rukte

op den vroegen morgen van 6 Augustus naar de zijde van

Hechtel voorwaarts.

Ter hoogte van Zonhoven gekomen, liet hij het hoofd der

colonne rechts afslaan en het gros van zijn korps in bataille

komen op de Winterslagsche heide. De rechtervleugel gevormd

door de hoofdmacht zijner cavalerie, strekte zich tot de Hen
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gelhoeve (1) uit, de linker stond in de richting van Zonho

ven. Tusschen dit dorp en den linkervleugel waren twee com

pagniën infanterie en tirailleur en een peloton cavalerie achter

de daar stroomende beek opgesteld, terwijl het dorp en de straat

weg waren bezet door het 2e bataljon van het 1e regiment jagers,

het 3e bataljon van het 2e linieregiment, twee compagniën van

het 11e, drie pelotons cavalerie en eene sectie artillerie. De

tirailleurs der Maas hielden stand te Helchteren en in de voor

gelegen terreinvoorwerpen. Zoodanig was de stelling, in welke

de Generaal Daine de gebeurtenissen afwachtte.

Voor den 6en had de Generaal Cort Heyligers ingevolge de

hem verstrekte bevelen van den Opperbevelhebber last gegeven,

dat de 2e brigade zou voortrukken tot Helchteren, terwijl de

1e Houthaelen bezetten en zuidwaarts daarvan de voorposten

uitzetten zoude. Daartoe stelde zich de divisie tusschen 5 en 6

ure v.m. in beweging, doch de spitsen en de vooruitgezonden

patrouilles kurassiers stootten reeds vóór Helchteren op den vijand.

Een dier patrouilles maakte spoedig twee Belgen gevangen, een

derde die zich niet wilde overgeven werd door een kurassier den

schedel gekloofd. Men vernam, nu dat men nogmaals het bataljon

Lecharlier voor had, dat in Helchteren wilde stand houden. On

middelijk deed de Generaal Knotzer zijne kurassiers rechts en

links van het dorp op verkenning gaan en eene sterke tirailleur

linie vormen uit een gedeelte van het 1e Marschbataljon, dat de

voorhoede uitmaakte. De overige bataljons der brigade volgden

in gesloten colonnes over den straatweg, gereed tot den aanval.

Het alleenstaande vijandelijke bataljon wachtte dezen echter niet

af en trok na een kort tirailleurgevecht met achterlating van

eenige dooden en nog twee gevangenen op Houthaelen terug.

Terwijl de 1e brigade den vijand op haren tocht derwaarts voor

zich uitdreef en ook dat dorp bezette, maakte de haar volgende

2e brigade te Helchteren halt, om er, zooals bevolen was, te

verblijven. Toen echter de Generaal Knotzer tot zuidwaarts van

(1) Ook Hingelhof en Hengelhof genoemd.

*,
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Houthaelen met een gedeelte zijner troepen verder voortrukte met

het oogmerk om gedekt door het drasse terrein bij Berckenen de

lijn der voorposten uit te zetten, ontdekte hij ter hoogte van dat

gehucht meerdere vijandelijke troepen. Zoodra daarop de onze

halt maakten, rukten de tirailleurs de la Meuse weder vooruit

en openden een hevig vuur. Een en ander scheen den Generaal

Knotzer zoo bedenkelijk toe, dat hij onmiddelijk de ondersteuning

der 2e brigade deed inroepen. De Luitenant-Generaal Cort Hey

ligers ontdekte nu op den straatweg ter hoogte van den stompen

hoek, dien de straatweg bij Berckenen maakt, de vijandelijke

sectie, vóór welke de commandant, de Luitenant Fonsny, een

epaulement had doen opwerpen. Daarachter stond een vijandelijk

bataljon in colonne op den weg, terwijl aan weerszijden van deze,

infanterie in bataille was opgesteld en daarvoor de tirailleurs van

Lecharlier waren verspreid. Dreigender was echter het aanzien

van het gros van Daine's leger in zijne ingenomen stelling, voor

waarts van de linkerflank onzer divisie.

Nadat Cort Heyligers zich rekenschap had gegeven van den

neteligen toestand, waarin hij zoo onverwacht met zijne divisie

was gebracht, besloot hij onmiddelijk het reeds door zijne voor

hoede aangevangen gevecht door te zetten. Terecht begreep hij

dat de minste aarzeling, de geringste rugwaartsche beweging op

dat oogenblik den indruk zou vernietigen, dien de stoute opmarsch

van zijn korps langs het vijandelijke leger op den aanvoerder

daarvan konde gemaakt hebben, dat eene zoodanige beweging

noodzakelijk een algemeenen aanval der Belgen zou ten gevolge

hebben en deze zijne moedige, doch onbedreven bataljons zonder

gediende officieren in het grootste gevaar zouden brengen van ver

slagen te worden (1). Bovendien leverde het terrein nergens eene

gunstige stelling op dan ter hoogte van Helchteren, en was de

Generaal Cort Heyligers genoodzaakt zijne troepen in het nog

te dier tijde minder voor het gevecht gezochte bedekte terrein

te verdeelen. Rondom Houthaelen ter weerszijde van den straat

(1) Deze beschouwingen zijn door den Luitenant-Generaal Cort Heyligers

meêgedeeld in zijne na den veldtocht ingeleverde rapporten.
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weg was dat terrein samengesteld uit onregelmatige vakken

bouwland door heggen en randen kreupelhout gescheiden, meer

zuidwaarts ter hoogte van Berckenen bestond het uit laag en

moerassig weiland, omringd door heggen, houtgewas, struiken

en hier en daar kleine aarden wallen, waartusschen enkele boe

renhuizen, schuren en hooibergen. Op ongeveer een kilometer

oostwaarts van Houthaelen eindigde dat bedekte terrein en ging

in de Winterslagsche heide over, welke daar ter plaatse een

hooger gelegen plateau vormt. Het was hierop, dat het leger

der Maas stelling had genomen, terwijl de hieronder beschreven

strijd hoofdzakelijk werd geleverd om den rand van het bedekte

terrein, waarin de linie der Nederlandsche tirailleurs zich had
genesteld. A

Toen het 1e Marschbataljon in zijne voorwaartsche beweging

werd gestuit, had de Generaal Knotzer het onder bescherming

eener tirailleurlinie aan weerszijden van den straatweg laten deploi

ëeren en de aan zijne brigade toegedeelde sectie in snellen gang

doen vooruitrukken en op den weg in batterij komen. Aan hare

kartetsen gelukte het om het voortdringen des vijands langs den

straatweg te doen ophouden, doch des te heviger werd diens tirail

leurvuur van het bedekte terrein ter zijde van dien weg uit.

Knotzer bracht daarom het bataljon, dat reeds in gevecht was,

in zijn geheel oostwaarts van den straatweg, terwijl het west

waarts daarvan door het 1e bataljon der 1e afdeeling Geldersche

schutters werd vervangen. Links van het 1e Marschbataljon werd

het 2e bataljon der 2e afdeeling Noord-Holland zoodanig opge

steld, dat het geheele front der brigade een boog vormde ten

gevolge van het terughouden van den linkervleugel. Het 2e batal

jon der 1e afdeeling Noord-Holland werd oorspronkelijk in reserve

gehouden. Gedurende den geheelen voormiddag bleef deze stelling

behouden, telkens werden nieuwe compagniën in de tirailleurlinie

gebracht, wanneer hare voorgangers alle patronen hadden ver

schoten. Menige heldendaad, zoo schreef de Divisie-commandant

in zijn rapport, is onbekend gebleven ten gevolge van het be

dekte terrein, waardoor elke afdeeling als het ware op zich zelve
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streed. Toch vinden wij van het 1e Marschbataljon de namen der

Kapiteins Jhr. J. F. Ridder de van der Schueren, D. van der

Sleesen, die gewond werd, en D. H. J. Meyners, van den

1e Luitenant-Adjudant J. G. T. Maslow, van den 1e Luitenant

Mr. A. van Galen en den 2e Luitenant A. J. van Blijdenbergh,

van de korporaals F. C. van Hall en W. H. H. Vink en van

de fuseliers J. Versfelt en J. P. van Blarkom met eere genoemd.

De 2e Luitenant W. Luderus van dat bataljon werd in de linie

doodelijk gewond.

Het was omstreeks 11 uur in den morgen toen het bataljon

van Lecharlier, dat alle patronen had verschoten, zich verzamelde

en terugging. Onmiddelijk daarop volgde eene afdeeling van het

Geldersche bataljon en het in reserve gehouden bataljon van

Kerckhoven deze beweging. Een gedeelte van dit laatste aange

voerd door den 1en Luitenant G. J. Fabius en ondersteund door

de sectie van den 1en Luitenant J. J. Paddenburg dringt zelfs

tot de brug over de Laembeek door, waarbij zich de sergeant

J. G. Wentz, de korporaal M. J. van Steijn en de flankeur A.

F. Struiving bijzonder onderscheiden. Tot op 50 passen van de

vijandelijke sectie gekomen worden deze dapperen echter door

een tegenaanval der op nieuw oprukkende tirailleurs der Maas

en twee Belgische liniecompagniën teruggeworpen. Intusschen is

ook de 2e brigade onder den Kolonel Busch op het gevechtsveld

aangekomen. Met haar marcheerde thans ook het 2e bataljon

der 2e afdeeling Friesche schutterij. In zijne gelederen telde

het den Kapitein W. H. Bouricius van Idema, die juist van

eene zware ziekte hersteld en nog zwak en lijdende echter wei

gerde achter te blijven, telde het den Kapitein J. de Sitter (1)

die namens het bataljon den Generaal Cort Heijligers herhaalde

malen kwam verzoeken om toch in het vuur te worden gebracht

niettegenstaande het reeds onder drukkende hitte den marsch van

(1) De Kapitein de Sitter had vroeger gediend en was als 1e Luitenant

gepensioneerd. Bij het uitbreken van de omwenteling meldde hij zich een

der eersten als vrijwilliger aan en diende van November 1830 tot April 1831

als gewoon grenadier, waarna hij als Kapitein bij de schutterij werd geplaatst.

Ook in 1813 had hij zich bij het beleg van Delfzijl bijzonder onderscheiden.
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Borkel af had gemaakt. Aanvankelijk worden het 2e Marsch

bataljon en het 1e bataljon der 1e afdeeling Groningsche schut

terij aangewezen om de vermoeide bataljons der 1e brigade af te

lossen of te ondersteunen. Het bataljon Kerckhoven der 1e bri

gade wordt links naast het andere Noord-Hollandsche schutter

bataljon in de linie gebracht, de sectie artillerie der 2e briga

de komt tusschen die beide bataljons in batterij.

Intusschen worden de aanvallen des vijands langs den straat

weg steeds heviger, hun afweer vordert nieuwe krachtsinspanning

van de schutterbataljons. Twee compagniën van het 2e bataljon

der 1e afdeeling Zuid-Holland worden daar in de linie gebracht

onder de leiding van haren commandant, den Majoor M. Seeu

wen en den Kapitein F. Roseler. Doch ook spoedig heeft deze

afdeeling hare patronen verschoten, de andere compagniën zijn

intusschen naar Helchteren teruggezonden tot eventuëele dekking

der bagage en treinen, daarom moet het laatst overgebleven

bataljon, dat der Friesen van Tjalinga in het vuur worden ge

bracht. Met geestdrift rukken zij voorwaarts, de compagnie de

Sitter heeft de eereplaats op den straatweg. Onder een hevig

tirailleurvuur dringt zij voort, omsingelt de voorgelegen huizen,

waaruit het meeste op haar wordt geschoten en tot voorkoming

van herhalingen laat haar commandant, die niet van halve maat

regelen houdt, er den brand insteken. Terzelfder tijd zakken

twee Belgische colonnes het plateau bij Winterslag af om de

stelling onzer divisie aan te vallen, terwijl het detachement te

Zonhoven verwoed op het zien der brandende huizen insgelijks

weder met onstuimigheid vooruitdringt. De beide eerstgenoemde

colonnes werden door het hevige tweegelederenvuur van het 1e

Marschbataljon en van de beide Noord-Hollandsche bataljons en

door dat van de twee sectiën artillerie, waarvan die op den

straatweg op last van den batterijcommandant, den Kapitein Sin

gendonck onmiddelijk links flankenvuur gaf, teruggedreven. Het

was op dat uur dat de brave commandant der Groninger schut

ters, de Luitenant-Kolonel Wimmer (1) in de tirailleurlinie door

(1) In zijn rapport aan Koning Leopold noemt Daine dezen hoofdofficier



154

een geweerkogel getroffen den heldendood stierf. Ontzet door dat

gezicht wijken zijne tirailleurs, doch drie dapperen: de sergeanten

M. Backer en P. Sluijp en de flankeur J. J. Cremers nemen

het lijk van hun geliefden commandant onder 's vijands vuur op

en brengen het achterwaarts. -

Met meer klem wordt de aanval langs den straatweg doorge

zet, de vijandelijke colonne wint gaandeweg terrein, onze rech

tervleugel wordt tot bij Notre Dame teruggeworpen. In dit

hachelijk oogenblik kiest de Generaal Knotzer de compagnie

van den Kapitein J. W. C. Baron van Ittersum uit het reeds

zwaar vermoeide Geldersche bataljon en gelast hem nogmaals

den vijand te keer te gaan. De schutters, meestal Arnhemmers,

krijgen verlof de ransels af te leggen, daarna vallen zij aange

voerd door hun Kapitein en den 1en Luitenant Fischer onder

een luid ,,Oranje boven” den vijand op één gelid met gevelde

bajonetten aan en noodzaken hem zijne voorwaartsche beweging

te staken. Daarna openen zij, die in hunne gelederen tal van

geoefende jagers tellen een zoo welgericht tirailleurvuur, dat de

vijand van verdere pogingen afziet om op den straatweg door te

dringen en hun gedurende de volgende twee uren hun post tot

behoud onzer stelling slechts door zijn vuur betwist. Toen echter

maakte de invallende duisternis aan het gevecht een einde. Beide

partijen hadden hunne stellingen van den voormiddag behouden

en zetten de voorposten in elkanders gezicht uit. Het gros der

reservedivisie bivakkeerde bij Houthaelen, het bataljon Groning

sche schutters was echter mede naar Helchteren teruggezonden

tot dekking van den trein. Het hoofdkwartier van Cort Heijligers

werd gevestigd in de pastorie te Houthaelen.

Tegen 6 ure n.m. was de colonne van den Kapitein Ruding,

,,Le lieutenant colonel de Villers, belge de nation” en vertelt: ,,il fut tué

d'un coup de baïonnette par un soldat du bataillon de tirailleurs de la

Meuse.” Dat is even weinig waar als de door hem voorgedragen 151 voer

tuigen gebezigd tot vervoer der Nederlandsche gewonden, waardoor als

men het juiste getal van deze laatste beschouwt, ongeveer twee karren per

man zouden zijn gebruikt. Ook de Generaal Niëllon heeft deze opmerking

jn zijne Mémoires neergeschreven.

-
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welke twee dagen geleden naar Hamont was afgezonden, bij de

divisie teruggekeerd en des avonds ten 9 ure meldde zich bij

den Luitenant-Generaal Cort Heijligers de Kolonel van Balve

ren, die met zijne drie eskadrons hussaren en eene sectie rijdende

artillerie tot versterking was aangekomen. De commandant der

reservedivisie had namelijk, zoodra hij zich rekenschap had ge

geven van zijn neteligen toestand een ordonnans en later den

Kolonel Luden der Amsterdamsche schutterij met verzoek om

ondersteuning naar het hoofdkwartier der 3e divisie te Beerin

gen afgezonden. Laatstgenoemde hoofdofficier had op zijn tocht

derwaarts het ongeluk met zijn paard te storten en den linker

arm boven den elleboog te breken, doch bracht toch zijn hem

opgedragen last over. Het zenden der cavalerie was het gevolg

dier vraag, voor het overige kreeg de reservedivisie geen man

ondersteuning, ofschoon het vuren te Beeringen den geheelen

middag en avond duidelijk hoorbaar was. De hussaren en rijdende

artillerie betrokken eveneens het bivak zijwaarts van den straat

weg, doch zonder voedsel voor de manschappen, zonder fou

rage of zelfs water voor de paarden. -

Het verlies der reservedivisie op den 6en bedroeg 16 ge

sneuvelden en 77 gewonden, dat des vijands bleef onbekend,

te meer daar zelfs de dooden op wagens naar Hasselt werden

vervoerd. -

Het gevecht bij Houthaelen is roemvol geleverd door de afge

zonderde schutterijdivisie, doch de groote eer van den dag komt

toe aan den Luitenant-Generaal Cort Heijligers, die haar door

zijn energiek besluit om stand te houden en door zijne flinke en

doortastende maatregelen van den ondergang redde. Daardoor

toch is de vijandelijke bevelhebber in den waan gebracht en ge

houden, dat zijne tegenpartij veel talrijker was en dat hij de twee

denkbeeldige voor Maastricht bestemde divisiën voor had. De ge

dachte om gebruik te maken van zijne lichte cavalerie tot het

verkrijgen van zekerheid omtrent die ware sterkte schijnt bij

Daine niet te zijn opgekomen. Ware dat geschied en gevolgd

door een algemeenen aanval van zijn leger op de veel zwakkere
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Nederlandsche schutterdivisie, dan was deze onvermijdelijk ge

slagen en gevangen gemaakt of vernietigd.

Intusschen wordt de besluiteloosheid van den Belgischen Ge

neraal zoo al niet gerechtvaardigd, dan toch verklaard door de

aankomst van den Generaal de Failly bij het Maasleger gedu

rende den strijd. Den 5en Augustus namelijk (1) droeg Koning

Leopold den Minister van oorlog op zich te begeven naar het

hoofdkwartier van dat leger om bij den Generaal Daine aan te

dringen op de uitvoering zijner vereeniging met den Generaal

de Tiecken. De Minister vroeg toen om orders voor den bevel

hebber van het Maasleger en volmacht om naar omstandigheden

te handelen. Een en ander werd hem toegezegd en hij verliet

Mechelen ten 10 ure des avonds voorzien van een brief, welke

zijne instructiën en volmacht heette te bevatten. Bij zijne aan

komst bij den Generaal Daine des morgens tusschen 10 en 11

ure, en niet zooals deze laatste in zijn rapport beweert, ten 6

ure des avonds, bleek echter dat hij slechts was verwijderd uit

het hoofdkwartier des Konings om hem in zijne betrekking te

kunnen vervangen en dat hij, de Minister van oorlog, bij wijze

van ordonnance-officier was gebruikt. De Failly had vele vijan

den, niet het minst onder de Franschgezinde partij tegen wier

invloed hij zich herhaaldelijk had verzet en hij schreef zijne ver

wijdering aan hare kuiperijen toe. Zeker is het, dat toen men

in België bij de tegenspoeden der eerste Augustusdagen hem de

schuld van alle ongelukken gaf, men hem had kunnen doen

arresteeren en voor een krijgsraad brengen, maar ook dat het

op hem toegepaste middel van verwijdering wel geschikt was

om hem zijne bedaardheid te doen verliezen. Dit gepaard aan de

hevigheid van uitdrukkingen die onder dergelijke omstandigheden

aan de Belgen en Franschen eigen zijn, verklaren de woorden, wel

ke de Failly moet gebezigd hebben bij zijne komst in het leger (2).

(1) zie Mémoire explicatif du Général Baron de Failly bl. 118.

(2) De Luitenant-Generaal Knoop heeft in de tiendaagsche veldtogt in Au

gustus 1831” blz. 42 en volgende deze episode uitgebreid behandeld en op

meesterlijke wijze de beschuldiging van verraad en verstandhouding met de

Nederlandsche aanvoerders wederlegd.
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Hij zoude in tegenwoordigheid van de hoofdofficieren hebben ge

zegd, dat de Koning der Nederlanden vergiffenis schonk aan

ieder die zich zou onderwerpen en dat bovendien alle weerstand

noodeloos werd, daar de Prins van Oranje meester was van

Sint Truyen en Diest, Leuven bedreigde en den volgenden dag

Hasselt zou bezetten. Kortom zijne taal was van dien aard, dat

de Generaal Daine aan zijn Sous-Chef van den Staf, den Kolonel

Fonson zeide: ,de Generaal de Failly is een verrader, ik zal

hem laten arresteeren.” Het bleef evenwel bij die woorden en

er geschiedde niets van.

De nieuwe order welke den bevelhebber van het Maasleger

werd gezonden was onderteekend ,d'Hane, Minister van oorlog

ad interim.” Zij schreef vóór, den 6en zoo mogelijk naar Diest

en Sichem te marcheeren en den 7en op Westerloo, den vijand

des noodig met geweld te verjagen en zoo men dezen niet ont

moette voort te rukken naar Gheel tot gemeenschappelijk han

delen met den Generaal de Tiecken de Terhove. In zijn rapport

aan den Koning zegt Daine, zooals wij reeds opmerkten, dat de

Failly ten 6 uren. m. bij hem is gekomen, maar dat is weer

legd door de verklaringen van den Kolonel Fonson en verschei

dene officieren, die allen het uur tusschen 10 en 11 des voor

middags aangeven. Trouwens in dat geval zou de Failly, die

Mechelen den vorigen avond ten 10 ure had verlaten niet min

der dan twintig uren hebben besteed om de afstand over Sint

Truyen en Hasselt tot Zonhoven, die + 70 kilometer lang is

en voor het grootste gedeelte door een straatweg wordt gevormd,

af te leggen. Op dat uur van zessen is een geheel verhaal ge

grondvest betreffende de vermoeidheid, honger en dorst der troe

pen en de onmogelijkheid om het gevecht af te breken. Maar

dat valt alles wanneer de order ten 10 ure v. m. is aangeko

men, toen de strijd nog zeer goed was te vermijden geweest en

de troepen nog niet vermoeid konden zijn. Juist het kennisnemen

van die order in de morgenuren verklaart de aarzelende houding

van den Belgischen aanvoerder tegenover de zwakke reserve

divisie, zij heeft hem doen weifelen tusschen aanvallen of terug
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trekken, daarom doet hij eigenlijk niets en laat den kostbaren

dag verloren gaan. Even als de divisie Cort Heijligers behoudt

het Maasleger in den nacht van 6 op 7 Augustus zijne opstel

ling van den laatsten morgen.

Den 7en Augustus even voor het aanbreken van den dag liet

de Generaal Cort Heijligers door alle tamboers en trompetters

de reveille slaan en blazen om den vijand te overtuigen dat de

divisie hare vorige opstelling niet had verlaten. Vervolgens be

gaf hij zich tot verkenning van die des vijands voorwaarts en

vond daarin slechts die wijziging, dat eene postenlinie van in

fanterie langs den rand van het plateau was uitgezet tot dekking

van de naar de stelling voerende wegen. De Divisiecommandant

won thans het gevoelen in van zijne hoofdofficieren betreffende

den toestand zijner troepen. De algemeene denkwijze was dat de

manschappen, vermoeid door het gevecht van den vorigen dag,

hongerend tengevolge van gebrek aan levensmiddelen en doornat

van de in den nacht gevallen regens niet in staat waren een

mogelijken nieuwen aanval te doorstaan. Daarom besloot de Ge

neraal dezen niet af te wachten, maar door een marsch in de

richting van Zolder en Heusden zich aan eene eventuëele neder

laag in zijne zeer blootgestelde positie te onttrekken. Het regi

ment hussaren en de sectie rijdende artillerie werden nu zoo

danig voorwaarts opgesteld, dat zij de beweging der divisie zooveel

mogelijk aan 's vijands oog onttrokken. Tegen half acht begon de

afmarsch der troepen door het dorp Houthaelen en werd voort

gezet tot tusschen Zolder en Heusden, waar het bivak werd

betrokken. In laatstgenoemd dorp werd het hoofdkwartier der

divisie gevestigd. De geheele dag werd door deze besteed om de

kleederen te droogen, de wapens in orde te brengen en de troe

pen van levensmiddelen te voorzien.

Het regiment hussaren en de sectie rijdende artillerie volgden

zonder verontrust te worden de divisie en kregen te Heusden

den last zich onmiddelijk naar Kermpt te begeven en zich weder

bij de 3e divisie aan te melden, daar het bedekte terrein, waar

in de Generaal Cort Heijligers zich thans bevond, hare hulp
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voor de reservedivisie voor het oogenblik minder noodig maakte.

De voorposten der divisie werden in de richting van Zonhoven

en Houthaelen uitgezet.

In zijn hoofdkwartier ontving Cort Heijligers des avonds de

volgende order:

Leger te velde. Hoofdkwartier Diest den 7en Augustus 1831.

No. 1414.

Z.KH. de Opperbevelhebber heeft bevolen dat de troepen

van het leger op morgen den 8en dezer Hasselt zouden naderen

ten einde den anderen dag een en algemeenen aanval op de troe

pen van Daine te doen. -

Ik heb in voldoening hiervan de eer Uwe Exc. te verzoeken

op morgen vroegtijdig eene beweging te doen van Heusden tot

voorwaarts van Zolder in de directie van Hasselt en aldaar post

te vatten.

Voor zooveel mogelijk zal de divisie voor twee dagen vivres

en fourrage medenemen of requireeren.

De 3e divisie rukt morgen den 8en tot Curange en op den

weg naar Hasselt op die zijde. -

De 2e divisie zal eene brigade hebben te Herck-Saint Lam

bert en de andere te Wimmertingen. -

De 1e divisie eene brigade voorwaarts Kermpt, de andere

blijft Diest, Sichem, Scherpenheuvel en Haelen bezetten (1).

Z.K.H. zal zich op het terrein morgen ophouden, waar zijne

tegenwoordigheid het nuttigste zal kunnen zijn of het hevigste

gevuurd wordt.

De Luit.-Gen. Chef van den Gen. Staf

(get.) BARON DE CONSTANT REBECQUE.

(1) Voorbedachtelijk nemen wij deze geheele order over. Wat toch blijft

er op het lezen van zulke officiëele stukken over van de bewering van ver

standhouding tusschen de Nederlandsche en Belgische aanvoerders? Of zou soms

Daine, zou de Failly de afspraak verkeerd hebben begrepen en den 8en bij

vergissing Hasselt hebben ontruimd in plaats van zich den 9en te laten om

singelen of verslaan?
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Dientengevolge nam de reserve-divisie den 8en Augustus ten 3

ure des morgens de wapens weder op en marcheerde westwaarts

van Zonhoven over Enghstegen en Heuven naar de Sint Quin

tinsheide. Twee kleine colonnes werden onder aanvoering van

den Generaal Majoor Knotzer naar Zonhoven gezonden met den

last den vijand, zoo hij zich daar bevond, van twee zijden te

gelijk aan te vallen. De divisie-commandant onbekend met den

afmarsch van het Maasleger van de Winterslagsche heide op den

7en, meende door den genoemden marsch zuidwaarts van de vij

andelijke stelling te deboucheeren en hem zoodoende van Hasselt

af te snijden. Nu de ware toestand echter eerst op dat oogenblik

duidelijk werd en men van den vijand naar de zijde der stad

slechts eenige vedetten bemerkte, onder welke op het gezicht

der divisie veel werd heen en weer gereden, liet de Generaal

Cort Heyligers doormarcheeren, tot nabij de zuidzijde der Sint

Quintinsheide. Met het voornemen om zoo noodig het voortrukken

der 3e divisie, welke van de zijde van Curingen te verwachten

was, door een flankaanval te ondersteunen, liet hij hierop de

reservedivisie op het genoemde punt in bataille opmarcheeren en

zond twee bataljons met eene sectie voorwaarts, om zich te ver

zekeren van den ingang van het défilé naar de zijde van Hasselt. (1)

Hier was het, dat de Kapitein de van der Schueren namens de

compagnie Bossche schutterij ingedeeld bij het 1ste marschbatal

jon kwam verzoeken, om de eer van bij een mogelijken aanval

op Hasselt de uiterste voorhoede te mogen uitmaken. Dit moedig

aanbod werd echter onnoodig, toen omstreeks 8 ure in den morgen

de vijandelijke vedetten werden ingetrokken en eene kort daarop

door een gedeelte der kurassiers en der vooruitgeschoven infante

rie gemaakte verkenning bewees, dat de vijand de stad had ont

ruimd en zij door de 3e divisie bezet was. De afdeeling van den

Generaal Cort Heyligers betrok daarop in de genomen stelling

(1) Op verschillende kaarten, ook van dien tijd, zochten wij te vergeefs

maar een terreingedeelte, dat met den naam van défilé kan worden bestempeld.

Vermoedelijk is daarmede bedoeld het punt, waar de over de heide loopende

straatweg zich in het meer bedekte terrein om Hasselt verliest.
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het bivak, doch had ook hier weder te kampen met vele ont

beringen. De uitdeeling van levensmiddelen toch was weder zeer

gering, hoewel, zooals ooggetuigen verzekeren, de Intendant der

divisie Donker van den Hoff, zich alle mogelijke moeite gaf daarin

te voorzien.

In den morgen van den 9en Augustus bleef de schutterdivisie

rustig in haar bivak. Een peloton kurassiers onder aanvoering

van den Ritmeester Geymet, werd echter over Ghenck naar Maas

tricht afgezonden om zich van de vrije gemeenschap met die vesting

te verzekeren. In den namiddag werd het bivak door de beide Prin

sen bezocht, die met levendige geestdrift werden ontvangen en

welke hunne tevredenheid betuigden over de houding der schut

terij bij Houthaelen betoond. Op het vernemen van den armoedigen

toestand der troepen en van de door hen geleden ontberingen,

gelastte de Opperbevelhebber, dat zij althans dien nacht onder

dak zouden worden gebracht en daartoe in de achtergelegen dor

pen aan of nabij den straatweg zouden worden gekantonneerd.

Het bivak werd daarom nog ten 6 uren. m. opgebroken en de

1° brigade op Zonhoven, de 2° op Zolder, Houthaelen en Helch

teren gedirigeerd, waar de troepen in alarmhuizen of enge kan

tonnementen werden ondergebracht.

In den vroegen morgen van den 10en Augustus kwamen echter

nieuwe orders uit het hoofdkwartier des Opperbevelhebbers aan,

tengevolge waarvan de 1e brigade der reservedivisie tot aflossing

der divisie Meijer tusschen 8 en 9 ure v. m. Hasselt binnenrukte.

De Generaal Cort Heijligers vestigde in die stad zijn hoofdkwar

tier en stelde zich in gemeenschap met den Generaal Majoor van

Boecop, die Tongeren had bezet. De 2e brigade ontving bevel

zich tot dekking der communicatielijn te échelonneeren te Hout

haelen, Helchteren, Hechtel, Lommel en Eindhoven. Deze order

kruiste zich met een bericht van den Kolonel Busch in den nacht

uit Helchteren verzonden, behelzend dat naar loopende geruchten

de Belgische Kolonel Van den Broek, met eenige duizende man

schappen en geschut, in de richting van Eindhoven voortrukte.

Tengevolge daarvan ontving Busch nog in den loop van den dag

11



162

den last van zijne brigade twee bataljons aan de Lommelsche

barrière te vereenigen, het 3e als reserve te Hechtel te laten en -

door het 4e Helchteren bezet te doen houden.

Werkelijk was de Kolonel Van den Broek met zijne ongeveer

5000 man sterke macht uit Roermond naar Weert gemarcheerd,

had aldaar een gedeelte zijner troepen achtergelaten en was na

te Heeze en Leende eene requisitie van runderen te hebben ge

houden, tot op ongeveer een kwartier van Eindhoven voortgerukt.

In die plaats was slechts een klein detachement schutters en in

fanterie achtergebleven, terwijl er den 8en het groote reservepark

was aangekomen, dat den 7en te Boxtel was ingekwartierd ge

weest. Ware de vijand nog iets verder voortgerukt, dan was dit

ongetwijfeld in diens handen gevallen; dat het behouden is, was

te danken aan de flinke maatregelen van den Plaatselijken Com

mandant, den Luitenant Kolonel J. A. Hoorn der Friesche schut

terij, maar vooral aan die van den Plaatselijken Adjudant, den

1en Luitenant der 13e afdeeling infanterie C. A. Bosch. Deze

wakkere officier, die reeds, bij Waterloo als opperwachtmeester

der lichte dragonders, de Militaire Willemsorde had verdiend,

liet onmiddelijk door de zwakke bezetting de meest voordeelige

stelling innemen. Hij zond den Rijks-Ontvanger twee karren en

een gewapend geleide om diens kas van 80000 gulden naar 's Her

togenbosch over te brengen en deed onder de twee honderd voer

tuigen van het park stroo aanvoeren, met het voornemen er bij

een doordringen des vijands in de stad den brand in te doen steken.

Terwijl hij zoo door zijn overleg en kalme maatregelen de rust

in de gemoederen herstelde, had hij tevens den sergeant P. Jon

kers in burgerkleeding de vijandelijke colonne tegemoet gezonden

om haren commandant te misleiden, betreffende de sterkte van

de bezetting. Deze list gelukte volkomen; de vijand grif aan

memende dat zich te Eindhoven 4000 man bevond, zag van zijn

verderen marsch af en trok tegen 2 uur n. m. op Weert terug.

Dienzelfden dag moest te Valkenswaard het 3e eskadron van

het regiment lichte dragonders No. 4, komende van het depôt te

Tiel en bestemd tot versterking der reservedivisie, nachtkwartier

|
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houden. De Luitenant Kolonel Hoorn, hiermede bekend zond den

Majoor N. S. Rambonnet, die zich bij het eskadron bevond, de

order om bij aankomst aldaar met spoed terug te marcheeren op

Eindhoven. (Het eskadron was over Oirschot gekomen.)

Het gezicht dezer cavalerie verlevendigde den moed der zwakke

bezetting en heeft waarschijnlijk ook medegewerkt om den vijand

in zijn waan te versterken. Bij aankomst te Eindhoven vond men -

dezen niet meer, terwijl eene door den 1en Luitenant J. W.

Timmermans met zijn peloton gedane verkenning bewees, dat

ook Heeze en Leende door hem ontruimd waren, zoodat de dra

gonders slechts de door hem achtergelaten Belgische vlag van

den toren der laatstgenoemde plaats behoefden te halen.

Tengevolge van den tocht dier Belgische afdeeling ontving de

Kolonel Busch op den 11en Augustus de order, nog dienzelfden

dag zijne geheele brigade aan de Lommelsche barrière te verza

melen om daarmede tot meerdere dekking der communicatielijn

naar Eindhoven en tot het stuiten van verdere dergelijke bewe

gingen des vijands op te rukken naar Weert. Behalve het ge

noemde eskadron dragonders werden daartoe 50 kurassiers onder

den Ritmeester Geymet, die den 10en uit Maastricht was terug

gekeerd en eene sectie artillerie ter zijner beschikking gesteld.

Beide laatste detachementen marcheerden daartoe denzelfden dag

uit Hasselt naar de aangewezen verzamelplaats.

De 1e brigade der reservedivisie bleef met het hoofdkwartier

te Hasselt. De tot Plaatselijk commandant benoemde Luitenant

Kolonel Kerkhoven wist door flinke maatregelen de orde in de

bezette stad voorbeeldig te handhaven. Eén der vier bataljons

van de brigade betrok daartoe dagelijks de hoofdwacht, bezette

de poorten en maakte talrijke patrouilles in de omstreken. De

mineurs der 3e divisie waren onmiddelijk na aankomst te Hasselt

begonnen de plaats tegen een coup de main des vijands in staat

Van verdediging te stellen. Bij hun vertrek waren zij in dat werk

vervangen door een detachement mineurs van het gros der com

pagnie, onder bevel van den Kapitein F. G. Graaf van Limburg

Stirum. Tot zijne ondersteuning was een aantal inwoners gere
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quireerd; daar deze echter of slecht opkwamen of traag arbeidden,

werden van elke compagnie der brigade in bezetting te Hasselt

een zestal manschappen daags als handlangers aangewezen. Met

behulp van de daardoor verkregen 150 à 200 helpers, die met

den meesten ijver waren bezield, vorderde het voorgenomen werk

bijzonder vlug.

Den 12en Augustus werd het werk in Hasselt krachtig voort

gezet. De Kolonel Busch, die thans de 2e brigade met de daaraan

toegedeelde detachementen aan de Lommelsche barrière had ver

zameld, rukte in den voormiddag tot Hamont voorwaarts, en na

aldaar de groote rust te hebben gehouden, door naar Weert. De

vijandelijke brigade had de stad echter reeds verlaten en was

grootendeels naar Roermond teruggekeerd. Een detachement hield

Baexem nog bezet met voorposten te Zwartbroek. Volgens inge

wonnen berichten bij de inwoners van Weert was de macht van

den Kolonel Van den Broek ongeveer 5000 man sterk, van welke

3200 in dat plaatsje waren ingekwartierd geweest. Die troep zou

volgens hen hebben bestaan uit twee bataljons linietroepen te

zamen 14 á 1500 man sterk, ongeveer 1000 man der garde

civique uit de kantons Roermond en Maaseijk en eenige artillerie

met twee kanonnen en één houwitser. Verder zouden een batal

jon van linie met twee stukken geschut, benevens het 700 man

sterke bataillon sacré (1) over Nederweert naar Meijel gemarcheerd

zijn.

In den namiddag ontving de Luitenant Generaal Cort Heijli

gers bericht, dat het 1e bataljon der 3e afdeeling Noord-Holland

sche schutterij, dat bij den verderen afmarsch door de 3e divisie

onder aanvoering van den Majoor van Wickevoort Crommelin te

Sint Truijen was achtergelaten, die stad had verlaten en op Has

selt terugtrok. Deze beweging was geschied op het gerucht dat

eene vijandelijke colonne naar de stad marcheerde, terwijl den

(1) Welk dit bataljon geweest is, hebben wij nergens kunnen ontdekken.

Wellicht bestond het louter in de verhitte verbeeldingskracht der inwoners

van Weert, op wier verhalen men in oorlogszaken zeker wel even weinig

staat zal hebben kunnen maken. als op die van alle niet-militairen.

n

e
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Generaal tevens werd medegedeeld, dat deze haar reeds had be

zet en den weg insloeg naar Thienen, ten einde het hoofdleger

in den rug aan te tasten. Al het gewicht van die tijding inziende

wanneer zij mocht bewaarheid worden, gelastte de Divisiecom

mandant aan den Generaal-Majoor Knotzer onmiddelijk met het

1e Marschbataljon en een detachement van 40 kurassiers naar Sint

Truijen te rukken, onderweg het Noord-Hollandsche bataljon mede

terug te voeren en met die gezamentlijke macht de ontruimde

stad zoo noodig met geweld te bezetten. Ongeveer een uur buiten

Hasselt gekomen ontmoette men werkelijk dat bataljon en vernam

de colonnecommandant de nadere bevestiging der ontvangen tijding,

de vijandelijke macht zou zeer sterk wezen en onder anderen Sint

Truijen door een regiment lansiers bezet zijn. De Generaal Knot

zer liet nu eene voorhoede formeeren uit het 1e Marschbataljon,

waarbij eenige kurassiers, daarop volgde de colonne met de Noord

Hollandsche schutters aan het hoofd. In die formatie was men

Sint Truijen tot op ongeveer twintig minuten genaderd en het

was intusschen volkomen duister geworden. Op dit punt ontmoette

de spits een voertuig, dat later bleek een der veldpostkarren te

zijn. Het antwoord van den aangeroepen postiljon klonk den kor

poraal der spits toe als: ,de veldwacht of de veldartillerie.” Deze

keerde haastig terug naar de volgende onderofficierstroep, waar

van de commandant op zijne beurt een zoodanig gejaagd en over

dreven bericht bij de door een luitenant en twintig man ge

vormde hoofdtroep der voorhoede overbracht, dat deze aanleiding

vond om in den looppas terug te gaan. De thans volgende kuras

siers vermeenende dat men op den vijand stootte en dat de hoofd

colonne zou deploiëeren en vuur geven, maakten eveneens keert

en vielen in galop op het voorste bataljon. Hierbij ontstond eene

schromelijke verwarring, op den kreet: ,vijandelijke cavalerie”

begon een verward geweervuur in de duisternis en wierp zich

het grootste gedeelte van het voorste bataljon op het volgende.

De Generaal Knotzer en de Majoor van der Brugghen wisten

door taal en voorbeeld het 1e marschbataljon staande te houden

en het ook daar reeds geopende vuur van enkele pelotons te doen
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staken, waarop de vermeende vijand met gevelde bajonetten werd

afgewacht. Zoodra echter bewezen was dat de geheele paniek

geen reden van bestaan had werd het Noord-Hollandsche batal

jon, zoo goed mogelijk als de donkere nacht toeliet, verzameld

en naar Sint Truyen doorgemarcheerd. In de verwarring waren

de Majoor Crommelin en eenige schutters door geweervuur ge

wond en was een kurassierspaard neergeschoten en een ander

in een bajonet doodgeloopen. Te Sint Truyen, waarvan de co

lonne de uitgangen bezette en zelve op de markt het daglicht

afwachtte vond men geen spoor van den vijand.

Den volgenden dag, 13 Augustus, werden de manschappen

der mobiele colonne te Sint Truyen ingekwartierd, nadat de poor

ten en toegangen sterk waren bezet. Deze en andere details van

den garnizoensdienst werden door den Generaal Knotzer gere

geld en het Noord-Hollandsche bataljon bestemd even als vroe

ger in de plaats te verblijven. Het 1e Marschbataljon benevens

de kurassiers zouden denzelfden dag naar Hasselt terugkeeren,

toen zij op den middag nogmaals werden gealarmeerd op een

nieuw bericht van de nadering des vijands. Zoodra echter den

Generaal Knotzer door eene persoonlijk uitgevoerde verkenning

de onjuistheid van die tijding was gebleken, marcheerde hij on

middelijk met die troepen naar het hoofdkwartier der divisie af,

waar hij ten 6 ure n. m. was teruggekeerd. In Hasselt zelf was

de arbeid aan de versterkingen krachtig voortgezet.

Ook de Kolonel Busch had bevel ontvangen in den vroegen

morgen van den 13en Weert te ontruimen en de verschillende

posten op de communicatielijn tusschen Hasselt en Eindhoven

weder te bezetten. Daarom brak de 2e brigade ten 5 ure v. m.

op en verliet gerust eene stad, waar de manschappen den vori

gen avond een gul onthaal hadden gevonden. Nauwelijks was

echter het 2e bataljon der 2e afdeeling Friesche schutterij aan

den staart der colonne de brug over de Zuid-Willemsvaart over

getrokken, of deze werd achter haar opgehaald en een sterk

geweervuur van de overzijde geopend. Een korporaal en twee

kurassiers met hunne paarden en de knecht met een handpaard
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van den Ritmeester Geymet, die zich een oogenblik in hunne

kwartieren hadden verlaat, werden gevangen genomen. Zoodra

het geweervuur van de overzijde heviger werd en een man onzer

achterwacht licht gewond was, liet de commandant der 5e com

pagnie van het Friesche bataljon, de Kapitein W. A. Evertz

deze front naar den vijand maken en dat vuur beantwoorden.

De 2e Luitenant K. Bonga en de Adjudant-Onderofficier H. Bol

leurs, welke laatste zelf een geweer opnam, hielpen den Kapitein

in zijne pogingen om de colonne een voorsprong te doen krij

gen en voor verliezen te vrijwaren. Dit mocht hem gelukken,

vooral ook doordat de vijand meest te hoog schoot waardoor men

zijne geweerkogels tegen de bajonetten hoorde kletteren.

Zoodra het terrein daartoe gelegenheid gaf liet de Kolonel

Busch zijne brigade front achterwaarts in bataille maken, waar

na de achterhoede op hare beurt terugtrok. Gedurende een half

uur wachtte de brigade in de ingenomen stelling een mogelijken

aanval des vijands af, toen deze evenwel achterwege bleef,

hervatte de Kolonel Busch den marsch en échelonneerde zijne

troepen nog denzelfden dag te Houthaelen en Helchteren en aan

de Lommelsche barrière.

Den 14en Augustus behield de reservedivisie de positiën van

den vorigen dag. Detachementen der 1e brigade hielden zich te

Hasselt onledig met het verzamelen en verzenden van op den

vijand buit gemaakte wapenen, munitie, kleeding- en uitrusting

stukken naar Maastricht en 's Hertogenbosch, zoomede met het

voortzetten en voltooiën der voorgenomen versterking van de stad.

Toen den 15en de stellige tijding ontvangen was, dat het

Noord-Nederlandsche leger België zou verlaten, werd het ver

zenden der genoemde voorwerpen zooveel mogelijk bespoedigd

en begon men de gemaakte versterkingen te Hasselt op te rui

men. Dat dit laatste werk door de daarmede belaste mineurs en

schutters met weerzin geschiedde, behoeft wel niet gezegd te

worden en is onder de toenmalige omstandigheden, het wijken

- namelijk voor overmachtig vreemd geweld, zeker wel te vergeven.

Op den 16en Augustus begon de terugmarsch der reservedivisie
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met het verlaten van Hasselt. In de eerstvolgende dagen keerde

zij, hare kwartieren nemende te Wychmael, Peer, Exel, Over

GIOl Nederpelt, Lille Saint-Hubert, Achel en Hamont op Oud

Nederlandsch grondgebied terug, waar den 20en het hoofdkwar

tier van den Luitenant-Generaal Cort Heijligers weder te Sint

Oedenrode werd gevestigd.

HET GARNIZOEN VAN MAASTRICHT,

Tijdens den tiendaagschen veldtocht telde het garnizoen der

vesting Maastricht ruim 5800 man en 600 paarden (1). Het be

vel daarover voerde de Luitenant-Generaal B. J. C. Baron Dib

betz. Reeds kort na het uitbreken van den opstand was de hem

toevertrouwde sterkte door vijandelijke benden vrijwilligers in

gesloten, een groot deel der bevolking was zeer Belgischgezind

en het garnizoen telde vele Zuid-Nederlanders in de gelederen.

Niettegenstaande al die ongunstige omstandigheden en ondanks

zijn afgezonderd standpunt te midden van eene oproerige land

streek wist Dibbetz door zijne krachtige maatregelen en door een

zeer gestreng bestuur, zoowel de krijgstucht als de rust onder

de bevolking te handhaven en tevens alle pogingen des vijands

om de vesting in handen te krijgen te verijdelen. Nog heden

leeft de herinnering aan den ijzeren gouverneur van Maastricht

(1) Op den 1en Juli bestond het garnizoen uit:

De staf en geëmploiëerden sterk 80Officieren en manschappen

8e afdeeling infanterie » 2535 id. en 10 paarden

13e afd. infanterie (1e batn.) , 853 id. » 6 id.

14e id. id. » 695 id, » 11 id.

Detach. der 1e div. alg. depot , 97 id.

Afdeeling kurassiers N°. 1 , 439 id. » 439 id.

1e bataljon veldartillerie » 772 id. • » 157- id.

1e comp. 4ebatn. art. nat. mil. » 136 id. n

2e comp.2e batn. min. en sapp. » 262 id. » 4 id.

Maréchausée n 16 id. » _11 id.

Totaal 5885 Officieren en manschappen en 638 paarden

N.B. Bij deze en dergelijke nog volgende opgaven schijnen de officierspaar

den niet te zijn medegerekend,
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voort bij de ouden van dagen in die stad, nog zijn die strenge

maatregelen daar eene veelbesproken legende. En door geheel

Nederland is de naam van Dibbetz nog niet vergeten, want juist

aan zijne houding is het niet alleen het behoud van Maastricht,

maar ook dat van geheel Limburg hoofdzakelijk verschuldigd.

Het kon wel niet anders of een bevelhebber met zooveel geest

kracht als de Gouverneur van Maastricht bleef bij het hervatten

der vijandelijkheden niet werkeloos. Bijna dagelijks werden op

grooter of kleiner schaal uitvallen en verkenningen gedaan,

welke moesten dienen om het leger van de Maas in spanning

te houden en den vijandelijken aanvoerder tot versnippering zijner

krachten te brengen. Van die zijde waren bij het openen van

den veldtocht het 1e en 3e bataljon van het 1e regiment jagers

onder den Kolonel Wuesten en eene veldbatterij onder den Ka

pitein Rahier te Tongeren en omgelegen plaatsen gedetacheerd

tot observatie van het bedoelde Nederlandsche garnizoen.

Den 2en Augustus verliet onder bevel van den Generaal-Majoor

C. G. J. Baron van Boecop eene colonne sterk 1200 man infan

terie, 2 eskadrons kurassiers en 4 veldstukken de vesting tot

het doen der eerste verkenning. De dorpen Lanaken, Veldwezelt

en den Besmer (1) werden daarbij doorzocht, doch door den

vijand onbezet gevonden, waarop de colonne ten 2 ure n. m.

in de vesting terugkeerde. In al die plaatsen werden de wapens

der garde civique ingenomen en den inwoners aangezegd, dat

wanneer uit hunne huizen op de troepen zou worden geschoten

of zij in gebreke zouden blijven kennis te geven van de aanwe

zigheid des vijands, hunne woonplaatsen zouden geplunderd en

afgebrand worden.

Ook de beide volgende dagen werden dergelijke verkenningen

gemaakt ondgr de leiding van den Kolonel C. Baron van Quadt,

terwijl dagelijks sterke patrouilles werden uitgezonden op de vier

wegen naar Tongeren, over Veldwezelt en Mopertingen tot bij

Bilsen, over Lanaken en den Besmer tot op de heide van Asch

en langs de Zuid-Willemsvaart.

(1) Ook Bessemer en Besemeer genoemd,

*.
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Den 5en Augustus rukte de Generaal-Majoor van Boecop op

nieuw met eene colonne ter verkenning uit en deze keer in de

richting van Tongeren, waar vijandelijke troepenbewegingen wa

ren gesignaleerd. Bij deze gelegenheid bestond zijne macht be

halve uit het 1e bataljon der 13e afdeeling infanterie, een es

kadron kurassiers en eene halve batterij ook uit de zoogenaamde

mobiele colonne uit vrijwilligers samengesteld onder bevel van

den dapperen Kapitein H. F. K. Duycker (1) en een daaraan

toegevoegd detachement kurassiers. Op ongeveer vijf kwartier uur

gaans van de vesting dicht bij het dorp Riempst, stootte de

mobiele colonne, die als altijd de voorhoede vormde, op een

vijandelijke voorpost, die spoedig in het dorp terugtrok. Men

vond dit laatste door Belgische jagers bezet, die daaruit echter

na een levendig tirailleurgevecht werden verdreven. Ook onze

artillerie was onder den Majoor A. J. Aarts tegenover eene

Belgische sectie in batterij gekomen en noodzaakte haar de bij

den Lindeboom genomen stelling na eenige schoten te ontrui

men, waarop de geheele vijandelijke macht zich in de richting

van Tongeren verwijderde. De Generaal van Boecop liet de ver

volging staken, om zijne afdeeling niet te ver van de vesting

te verwijderen en omdat het bedekte terrein geene gelegenheid

gaf om de kurassiers te laten chargeeren. Ongeveer een uur

bleef de colonne in hare ingenomen stelling, gedurende welken

tijd eene vijandelijke borstwering op den straatweg geslecht en

eene daarvoor liggende coupure dichtgeworpen werd. Ons verlies

bestond in vier gewonden en één gesneuvelde: de fuselier C. van

de Rijdt, die doodelijk getroffen met den kreet: ,,Leve de Ko

ning!” ter neder stortte. Dat des vijands bleef onbekend, slechts

vond men op het door hem ontruimde terrein een doode en ver

scheiden achtergelaten zwaar gewonden.

Bij eene nieuwe verkenning den 6en Augustus onder den Ko

lonel van Quadt over Veldwezelt naar Mopertingen verricht, bleek

(1) De nog in leven zijnde Generaal der Infanterie, Buitengewoon Adjudant

des Konings,
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het dat zich daar geene vijanden ophielden en vernam men dat

deze den vorigen dag ook Bilsen hadden ontruimd en naar de

zijde van Hasselt waren afgemarcheerd.

Op den 6en was de macht van den Kolonel Wuesten versterkt

door een bataljon Luiksche gardes civiques en een eskadron

kurassiers. Laatstgenoemde troepen bleven voorloopig te Tonge

ren terwijl door de vroeger reeds beschikbare macht Riempst met

4 compagniën, Herderen met eene dergelijke afdeeling en eene

sectie artillerie en Helderen met de overblijvende 4 compagniën

en de rest der batterij Rahier werd belegd. Tengevolge dezer

dislocatie stootte de colonne, die op den 7en Augustus des mor

gens ten 4 ure onder bevel van den Generaal van Boecop op

nieuw eene verkenning naar de zijde van Riempst ondernam op

de hoogte van dat dorp op de vijandelijke stelling. De Belgische

Majoor Aulard, commandant van het 1e bataljon jagers trok on

middelijk het detachement te Herderen aan en verdeelde het

gros zijner acht compagniën in het bedekte terrein oostwaarts

van het dorp, terwijl de beschikbare sectie artillerie achter eene

bij den ingang daarvan opgeworpen barricade in batterij kwam.

Weldra ontwikkelde zich een hevig tirailleurvuur, terwijl even

eens van weerszijden de artillerie in werking kwam. Het bleek

hierbij den Generaal van Boecop dat zijne macht te gering was

om den vijand uit diens voordeelige stelling te verdrijven. Die

macht bestond uit het 1e bataljon der 8e afdeeling infanterie,

de mobiele colonne, een eskadron kurassiers, eene batterij ar

tillerie van vier 6ërs en twee lange houwitsers onder den Ka

pitein Brade en een detachement mineurs en sappeurs. Te meer

werd dit onmogelijk toen het vijandelijke detachement uit Hel

deren op de kampplaats aankwam en met zijne artillerie een

krachtig vuur opende. Daardoor en tevens om den vijand tot

den aanval uit te lokken liet de Generaal zijne colonne eenig

zins teruggaan. Hij hoopte dat hij op het meer open terrein,

waarin hij op nieuw stelling nam, zoude worden gevolgd en dan

gelegenheid zou vinden om zijne cavalerie te laten chargeeren.

Zij bestond slechts uit een eskadron, maar het waren dezelfde
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kurassiers, die in het vorige najaar den schitterenden aanval

bij Luik hadden gemaakt, waar zij onder de overmachtige Bel

gische infanterie zoodanig hadden huis gehouden, dat men hun

den bijnaam van ,,les bouchers de Liége” had gegeven. De

vijandelijke aanvoerder liep echter niet in den voor hem ge

spannen strik, hij behield zijne stelling, waarop de Nederland

sche colonne na verloop van een uur den terugtocht naar de

vesting aannam. Zij had vier dooden en negen gewonden ver

loren, terwijl zeven paarden doodgeschoten en vier gekwetst

waren. De verliezen des vijands werden later genoemd als

zeven en twintig dooden en zwaar gewonden te hebben bedra

gen; zij zijn echter moeielijk juist op te geven. Het genoemde

getal is echter niet onmogelijk, daar men eenige onzer grana

ten midden in eene zijner colonnes had zien springen. Het

bataljon Luiksche garde civique kwam ter versterking opdagen

op het oogenblik, dat de colonne van Boecop den terugtocht

ſR8IlIl8IIl. -

In den avond van den 8en Augustus meldde zich bij den

Generaal Dibbetz te Maastricht de Majoor van den Generalen

Staf Roloff. Deze hoofdofficier, geëscorteerd door eene patrouil

le dragonders, was door den Prins van Oranje uit Hasselt

afgezonden om den Gouverneur kennis te geven van de be

zetting dier plaats door onze 3e divisie en hem uit te noodi

gen op den 9en een uitval naar de zijde van Tongeren te laten

verrichten. Dit bevel kwam overeen met de order, die de

Generaal Dibbetz reeds had uitgegeven om diezelfde bewe

ging te doen uitvoeren, doch reeds in den nacht van 8 op

9 Augustus. Dientengevolge werden des avonds ten 9 ure

het 1e bataljon der 13e afdeeling infanterie, een detachement

der mobiele colonne, vijf compagniën kurassiers onder den

Luitenant-Kolonel L. Nijpels, eene veldbatterij onder den Majoor

Aarts en een detachement mineurs en sappeurs onder den Ka

pitein J. B. Hulet verzameld en rukten geleid door den Gene

raal-Majoor van Boecop in de richting van Tongeren uit.

Tusschen 3 en 4 ure in den vroegen morgen van den 9en was
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laatstgenoemde stad door die colonne bezet. Men vond haar door

den vijand ontruimd en vernam, dat deze reeds den vorigen

morgen omstreeks 8 uur in de richting van Luik was afgemar

cheerd. De Majoor Roloff bracht de tijding dezer gebeurtenis

onmiddelijk naar het hoofdkwartier te Hasselt over, waarop de

Prins van Oranje, die reeds besloten had den 10en Tongeren te

doen aanvallen tot het verdrijven der laatste troepen van het

leger der Maas, thans dat der Schelde tot object nam. Bij de

aankomst der colonne te Tongeren werden nog eenige achterge

laten paarden, artillerie-voertuigen, 5 à 600 geweeren en een

groote voorraad ledergoed en uitrustingstukken buit gemaakt en

nog denzelfden dag naar Maastricht opgezonden. Eveneens werd

in de volgende dagen het bij Hasselt veroverde materieel door

een detachement artilleristen naar de genoemde vesting gevoerd.

Tongeren zelf, waar de Generaal van Boccop zijn hoofdkwartier

bleef gevestigd houden, werd op zijn last zoo goed mogelijk in

staat van verdediging gebracht, waarbij de aanwezige mineurs

de grootste diensten bewezen. Eveneens werd door hen het ge

maakte werk voor den terugmarsch afgebroken en vernield en

de gebezigde schanskorven en andere materialen naar Maastricht

medegenomen.

Tot den 17en bleef de colonne te Tongeren, zonder op eenige

wijze door vijandelijke afdeelingen verontrust te worden, en

keerde op dien dag in haar garnizoen terug.

HET GARNIZOEN VAN 's HERTOGENBOSCH,

De ligging der vesting 's Hertogenbosch was de voorname

oorzaak, waarom het daar geplaatste garnizoen nagenoeg geheel

buiten de gebeurtenissen van den Tiendaagschen veldtocht bleef.
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Ongeveer 2700 man sterk (1) stond het onder de bevelen van

den Luitenant-Generaal D. L. Vermaesen, die tevens met het

provinciale commandement in Noord-Brabant was belast.

Na den tocht van den Belgischen Kolonel Van den Broek in

de richting van Eindhoven gelastte de genoemde Generaal aan

den Majoor der maréchaussée L. M. J. Baron van Reede van

Oudtshoorn de beschikbare ruiters van dat korps uit die vesting

en hare omstreken te verzamelen en daarna ondersteund door

een detachement schutterij eene verkenningstocht te maken in

het door den vijand bezochte gedeelte der provincie. De genoemde

colonne, 57 maréchaussées te paard en 87 schutters sterk, nam

den 12en Augustus den marsch aan over Heeze en Leende en be

reikte den volgenden middag ten half zes ure Boxmeer. Had zij

op het eerste gedeelte van haren tocht nergens den vijand ont

moet, zuidwaarts van laatstgenoemde plaats was deze in zulk

een overmachtig aantal aanwezig, dat de Majoor geraden achtte

in de richting van Kuyck terug te gaan in afwachting van ver

sterking. Deze werd echter niet afgezonden, doch den colonne

commandant den 14en gelast uit zijne te Sint Agatha genomen

standplaats over Grave en den Schaïkschen hoek naar 's Herto

genbosch terug te keeren. De staking der vijandelijkheden maakte

(1) Op den 1en Juli 1831 was het garnizoen sterk:

Staf en geëmploiëerden 35 Officieren en manschappen.

Detachement Noord Brab. Schutterij 178 id. id.

le Bat. 1e Afd. N.-Holl. id. 605 id. id. en 2 paarden.

Det. 1e Batn. 1e Afd. Friesche id. 251 id. id.

Reserve batn. 5e Afd. Infanterie 388 id. id.

id. 13e id. 535 id. id. en 1 id.

Det. 1e esk. afd. kurassiers No. 3 43 id. id. en 42 id.

# Comp. Noord Br. art. schutterij 72 id. id.

Compagnie Noord Holl. id. 117 id. id.

id. Friesche id. 136 id. id.

4e Batn. Art. nationale militie 384 id. id. en 2 id.

Det. mimeurs en sappeurs 16 id. id.

id. maréchaussée 8 id. id. en 4 id.

Totaal 2768 id. id. en 51 id.

NB. Een gedeelte der genoemde afdeelingen infanterie schutterij was inge

deeld bij de marschbataljons der reserve-divisie.

-
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verdere tochten van het genoemde garnizoen onnoodig, slechts

deden detachementen daarvan dienst bij het transporteeren der

te Hasselt en Leuven gemaakte en hoofdzakelijk op Loevestein,

Naarden, Harderwijk en Kampen gedirigeerde Belgische krijgs

gevangenen.

HET GARNIZOEN VAN GRAVE.

Ofschoon even ver, zoo niet verder van het operatietooneel

verwijderd als het garnizoen van 's Hertogenbosch, werd de be

zetting van Grave even als die van Nijmegen meer in de vijan

delijkheden betrokken, zoowel ten gevolge der offensieve verrich

tingen van den Belgischen Kolonel Dollin Dufresnel, commandant

te Venlo, als van de aanvallende handelingen der garde civique

in het noordelijk gedeelte van Limburg. Dientengevolge toch zond

de Generaal-Majoor M. J. de Man, Gouverneur der thans

besproken vesting (1) het tot de bezetting behoorende peloton

kurassiers onder bevel van den 1en Luitenant Rigny op verken

ning naar Maashees, bij welk dorp volgens ingekomen berichten

vijandelijke patrouilles waren gezien. Deze officier nam bij die

gelegenheid in alle dorpen op den rechter Maasoever eene groote

levendigheid waar en zag er door gewapende personen in de

blauwe kiel der garde civique gekleed posten uitzetten. Even

voorbij Maashees ter hoogte der bosschen van Geysteren werd

eene vijandelijke post van omstreeks 25 man ontdekt, terwijl zich

te Mook een detachement van 40 man vertoonde, waarvan een

(1) Op den 1en Juli beschikte hij over de volgende troepen:

Reserve bataljon der 7e afd. inf sterk 659 Offn. en mansch. en 1 paard.

Compagnie der Geld. schutt. art. id. 140 id.

1 Comp. v. h. 4e bat. art. nat. militie id. 132 id.

Det. le esk. afd. Kur. No. 3 id. 31 id. en 32 paarden.

Totaal 962 id. en 33 id.

NB. Zooals blijken zal was te Grave tijdens den veldtocht ook veld artillerie

De sterktestaten van dien tijd zijn ons onbekend gebleveu, toch zullen over

het geheel wel geen groote veranderingen daarin hebben plaats gegrepen.
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gedeelte post vatte tegenover het Katwijksche veer. Met die

berichten keerde de Luitenant Rigny des namiddags te Grave

terug. Op verzoek van den commandant der maréchaussée te

Maashees had hij aldaar een wachtmeester met zeven kurassiers

achtergelaten tot versterking van deze, echter met de bepaalde

order om elken avond tot Boxmeer terug te gaan. De genoemde

onderofficier kwam echter op de aanvraag van den Commandant

der maréchaussée dat bevel niet na, doch bleef te Maashees over

nachten met het gevolg, dat hij in den morgen van den 11en te

6 ure, terwijl de manschappen hunne paarden voederden door

eene Belgische afdeeling werd overvallen. De acht paarden werden

door deze buit, drie kurassiers gevangen gemaakt; de wachtmees

ter en de vier andere ruiters ontkwamen te voet naar Grave,

waar de onderofficier ter beschikking van den krijgsraad werd

gesteld (1). De bevelhebber te Grave kreeg hiervan het eerste

bericht door den tijdelijken commissaris van politie te Boxmeer,

die hem tevens mededeelde, dat de vijandelijke troepen behoor

den tot de linietroepen en wel tot het garnizoen van Venlo.

Tot waarneming des vijands werd onmiddelijk een detachement

sterk 100 bajonetten en 6 kurassiers onder bevel van den Kapi

tein C. Muller der 7e afdeeling naar Boxmeer afgezonden.

Intusschen werden de berichten welke de Generaal de Man

in den loop van den 11en betreffende den vijand ontving steeds

onrustbarender. Ten 5'/2 uren. m. kwam een te Oeffelt gestati

oneerde maréchaussée, die zijne standplaats met achterlating van

zijn paard had moeten verlaten met de tijding, dat Belgische

troepen zoowel daar als bij Boxmeer over de Maas waren ge

getrokken. Eenige oogenblikken later vernam de Generaal door

eene missive van den vrederechter te Boxmeer, dat de vijand

Vierlingsbeek had bezet en dat een Belgisch detachement, dat

(1) Zóó is het juiste verhaal der overvalling te Maashees, die door Huybreht

op bladzijde 203 van diens reeds herhaalde malen genoemd werk dooreen ge

mengd met de straks te beschrijven ontmoeting en terugtocht der colonne

Muller tot eene belangrijke overwinning van twee compagniën en 30 voltigeurs

op een Nederlandsch bataljon en vijftig kurassiers is verheven.
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hij op 5 à 600 man schatte, tegenover zijne standplaats had post

gevat. De veerman aan onze zijne werd bedreigd met het in brand

schieten van zijne woning, zoo hij de vijandelijke afdeeling niet

onmiddelijk over de Maas bracht.

De Generaal Majoor de Man gaf van deze berichten onverwijld

kennis aan den Luitenant Generaal Vermaesen te 's Hertogen

bosch en aan den Generaal-Majoor L. J. G. George, commandant

der vesting Nijmegen. Het was voornamelijk ten gevolge daar

van, dat de colonne van Rheede van Oudtshoorn uit eerstge

noemde plaats werd afgezonden, terwijl zoo als hieronder is

beschreven ook een sterk verkenningsdetachement Nijmegen ver

liet. Tevens werd nog door den Commandant van Grave aan den

Kapitein-Luitenant ter zee F. W. Ampt, die met twee roeika

nonneerbooten voor die vesting op de Maas lag, gelast daarmede

die rivier op te varen en zich van de daarop aanwezige over

gangsmiddelen, zooals ponten, booten en schepen meester te

maken. - -

De onder den Kapitein Muller afgezonden colonne bereikte te

gen 6 uur n. m. Oeffelt. Werkelijk was een Belgisch detachement

daar eenige uren geweest, doch had zich slechts kort geleden

op den rechteroever teruggetrokken na de pont en eenige kleine

vaartuigen in beslag te hebben genomen, welke thans aan de

overzijde der rivier lagen. Men ontdekte daar ongeveer 25 vij

andelijke soldaten met welke eenige geweerschoten werden ge

wisseld. Nadat de vijand zich had teruggetrokken, marcheerde

de Kapitein Muller met de colonne naar Boxmeer door, waar

deze ten 9'/2 uur n. m. aan kwam. Ook dat dorp was in den loop

van den dag door den vijand bezocht, die eenige vaartuigen naar

den rechteroever had gebracht, doch de pont had laten liggen.

Volgens het zeggen der inwoners zouden de Belgen een post van

ongeveer 80 man te Vierlingsbeek hebben, terwijl ook Maashees

door hen was bezet. De Kapitein Muller besloot hierop zijne be

weging tot den volgenden morgen te staken en liet na het uit

zetten der noodige posten de colonne buiten het dorp bivakkeeren.

Onverwijld zond hij het rapport van het gebeurde naar Grave af

12
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met verzoek om zoo mogelijk versterking en de aanbeveling om

een oorlogsvaartuig langs de Maas te zenden.

Nog voor dat op den 12en de morgenschemering aanving, zond

de Kapitein Muller den 2e Luitenant A. H. Fischer met eene

patrouille van 12 man op verkenning naar Vierlingsbeek. Na

eenigen tijd keerde deze officier terug met het bericht dat op zijne

nadering in dat dorp de Belgische vlag op den toren was inge

haald en dat naar het zeggen der inwoners een vijandelijk de

tachement ongeveer een uur geleden de plaats verlaten had. De

colonne marcheerde daarop tegen 5'/2 uur v. m. derwaarts, waarop

de commandant den burgemeester bij zich liet komen en hem

gelastte de bedoelde vlag af te geven en de Oranjekleur te doen

uitsteken en tevens zijne manschappen, welke hij buiten het dorp

liet rusten, van levensmiddelen te voorzien.

Nadat aan een en ander gevolg was gegeven, marcheerde de

colonne tot nabij Maashees door, dat door de voorhoede werd

doorzocht en eveneens door den vijand verlaten gevonden werd.

Ook de ontboden burgemeester bevestigde den aftocht der Belgen.

Het gros van het detachement onder den 1en Luitenant H. P.

Everts buiten het dorp latende, begaf zich de Kapitein met den

2en Luitenant Fischer en 25 man op verkenning aan de andere

zijde der plaats en zag daar kort van zich af niet alleen op de

beide Maasoevers sterke vijandelijke afdeelingen, maar ook reeds

eene dezer in beweging om hem op zijn rechterflank te omtrekken.

Hij achtte het hierop raadzaam zijne kleine macht niet aan eene

mogelijke insluiting bloot te stellen, doch trok daarmede langzaam

en in goede orde op Vierlingsbeek terug. De vijand volgde even be

hoedzaam, zoodat de colonnecommandant meende in laatstgenoemde

plaats zijne vermoeide manschappen een verfrisschen de teug bier

te kunnen doen geven. Blijkbaar te lang duurde het afleveren

van dien drank, terwijl tegelijkertijd de omtrekkende beweging

des vijands weder zoo bedekt mogelijk werd hervat. Maar de Ka

pitein Muller, een oud soldaat van het Keizerrijk en reeds door

Napoleon met het ridderkruis van het Legioen van eer begiftigd,

was de man niet om den gespannen strikte loopen. Het bier in

:
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den steek latende met belofte het later wel eens te komen op

drinken, trok hij nogmaals langzaam tot voor Boxmeer terug.

Zoodra hij echter ontdekte, dat de vijand, die wellicht gevoelde

dat hij zich nu zelf te ver van zijne hoofdmacht verwijderde,

ter hoogte van Sambeek zijne vervolging staakte, liet ook Muller

zijne colonne halt maken, ongeveer een klein uur rusten en van

bier voorzien. Gedurende de rust stelde zich een detachement

van 26 kurassiers onder den 1en Luitenant C. M. Storm de Grave

onder zijne orders. Bedoeld peloton was bij het uitbreken der

vijandelijkheden te Uden gekantonneerd en behoorde tot het te

's Hertogenbosch liggende 1" eskadron der afdeeling No. 3 van

den Ritmeester J. N. G. J. Dubois. Op verzoek van den Gene

raal de Man, was het door den Provincialen commandant van

Noord Brabant ter beschikking van den Kapitein Muller gesteld.

Deze zond de kurassiers onmiddelijk tot verkenning des vijands

naar Sambeek. Kort voor het dorp werden zij door een sterk ti

railleurvuur ontvangen, waarop Storm onmiddelijk den galop liet'

aannemen in de hoop van den vijand op het lijf te kunnen vallen.

De tirailleurs sprongen echter met snelheid achter de aanwezige

huizen en heggen, terwijl tegelijk eene ongeveer 5 à 600 man

sterke Belgische afdeeling uit het dorp deboucheerde. De kuras

siers moesten hierop terugkeeren, doch Muller, die op het hooren

der eerste schoten dadelijk naar de zijde des vijands was opge

rukt, liet deplooiëeren en eenige salvos geven, tengevolge waarvan

de Belgische colonne tot staan kwam en thans voor goed de ver

volging staakte.

Het Nederlandsche detachement zette eveneens den ongelijken

strijd niet verder voort, doch ging langzaam op Grave terug,

waar het tegen middernacht binnenrukte. Slechts een fuselier was

door een schampschot en twee paarden der kurassiers waren licht

verwond.

Juist stond bij den terugkeer der colonne een nieuw detache

ment sterk 100 man infanterie, 6 kurassiers en eene sectie veld

artillerie onder bevel van den Kapitein J. J. Staal van het re

servebataljon der 7e afdeeling infanterie gereed om tot versterking
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dier colonne uit te rukken over welker lang uitblijven in de ves

ting onrust begon te heerschen. Na de ontvangst van het rapport

van den Kapitein Muller en kennis dragende van het afzenden

der colonne van Reede van Oudtshoorn uit 's Hertogenbosch ge

lastte de Generaal de Man, dat het bedoelde detachement van

den Kapitein Staal toch zoude uitrukken. Het verliet dan ook ten

1 ure v. m. van den 13en de vesting met de opdracht om gedu

rende den nacht den te Boxmeer gesignaleerden vijand tegemoet

te rukken, doch niet aan te vallen eer het detachement uit 's Her

togenbosch dezen in den rug zou bestoken. Des morgens ten 8

ure werd het peloton kurassiers van den 1en Luitenant Storm de

Grave eveneens derwaarts gezonden, nadat aan de paarden eene

behoorlijke rust in de vesting was gegeven.

De colonne Staal bereikte Boxmeer in den vroegen morgen

van den 13en en vond dit dorp door den vijand verlaten, daar deze

het reeds in den nacht omstreeks 1 uur had ontruimd. Terwijl

zij aldaar het detachement uit 's Hertogenbosch afwachtte, kwam

reeds de order van den Generaal de Man om op Grave terug te

gaan. Deze toch had in den loop van den morgen de tijding ont

vangen, dat de Belgische macht bij Boxmeer 7 à 800 man had

bedragen en tevens dat de op den 12en uit Nijmegen afgezonden

colonne op die vesting was gerepliëerd. Het was tengevolge van

dien, dat de Majoor van Rheede van Oudtshoorn te Boxmeer

aankomende, deze plaats geheel onbezet vond en dat de Generaal

de Man meende na diens tocht op Cuyck geene versterking te

kunnen afzenden. Hij geloofde die aanvraag te moeten weigeren,

vooreerst omdat het kleine getal meest jonge manschappen door

de tochten der vorige dagen zeer vermoeid was, maar vooral om

dat het belang van het behoud der hem toevertrouwde vesting

niet toeliet een vrij groot gedeelte van haar zwak garnizoen op

een grooten afstand af te zenden. Deze beweegreden gevoegd bij

het achterwege blijven van verdere ondernemingen des vijands

waren oorzaak, dat door de bezetting van Grave aan geene verdere

vijandelijkheden werd deelgenomen.



181

HET GARNIZOEN VAN NIJMEGEN (1).

In den nacht van 6 op 7 Augustus werden door de posten,

welke op het fort Sterreschans waren uitgezet eenige geweer

schoten gelost op gewapende personen, die rondom die verster

king met onbekende bedoelingen rondzwierven en op het aan

roepen der schildwachten geen antwoord hadden gegeven. Bij

een den volgenden morgen ingesteld onderzoek bleek het, dat

die nachtelijke zwervers in het te dier tijde zeer beruchte dorp

Groesbeek te huis behoorden. De voorgevallen feiten waren de

voorbode van het bericht, dat in den loop van den dag aan den

commandant der vesting, den Generaal-Majoor L. J. G. George

toekwam, dat namelijk de oproerige geest op het platte land

naar de zijde van Limburg zich zeer ontwikkelde en dat onder

anderen de garde civique te Gennep den vorigen dag onder de

wapens was geweest. Op den 8en werd dit bericht gevolgd door

het rapport dat diezelfde burgerwacht op de grenzen van Gel

derland en Limburg voorposten had uitgezet en dat volgens ge

ruchten bij eenig voordeel van het Belgische hoofdleger het

garnizoen van Venlo was aangewezen, om zich door een coup

de main van Nijmegen meester te maken.

Ten gevolge dier berichten werd in den nacht van 8 op 9

Augustus ten 3 ure eene colonne sterk 125 infanteristen en eenige

kurassiers onder bevel van den Kapitein A. D. Weber der 12e af

deeling naar Malden op verkenning afgezonden. De hem gegeven

order om het Limburgsche grondgebied niet te betreden, miste

(1) Dit bestond op 1 Juli 1831 uit:

Staf en geëmploieerden sterk 23 Offic, en mansch.

2e Afdeeling Groningsche schutterij id. 1155 id. en 6 paarden.

Reservebataljon der 12e afd. inf id. 7.12 id.

Detachem. der afd. kurassiers No. 1 id. 37 id. ,, 38 id.

1e Bataljon veldartillerie id. 498 id. ,, 155 id.

; Comp. Groningsche art. schutt. id. 7.1 id.

Comp. Geldersche id. id. 67 . id.

Eene comp. Amsterdamsche id. id. 145 id.

Eene comp. 1e batn. min. en sapp. id. 267 id. , 2 id.

Totaal 2975 Offic. en mansch. en 201 paarden.
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waarschijnlijk hare uitwerking niet op de toch opgewonden ge

moederen der tegenpartij, althans in den namiddag van dien dag

vereenigden zich de gardes civiques van Gennep, Ottersum en

Heijen, ongeveer 300 man sterk, en meest bedronken te Mook.

Zij trokken tot den Heumenschen molen voort, doch verdwenen

even snel als hun toestand toeliet in de richting van Mook, waar

de 2e en 3e ban bij onderling goedvinden ontslagen werd. Toen

zich echter den volgenden avond het gerucht onder hen ver

spreidde, dat weder eene mobiele colonne uit Nijmegen in aan

tocht was, stoof ook het overblijvend gedeelte, zijne wapens neder

werpende, in wanorde uiteen. Zoo groot was op dat onjuiste

bericht de paniek, dat de meeste inwoners have en goed op

karren laadden en daarmede naar Gennep vluchtten.

De Generaal George had den 11en reeds den last gegeven om

in den daarop volgenden nacht een verkenningsdetachement van

100 bajonetten en eenige kurassiers naar Malden en Groesbeek

te zenden, toen hij door eene missive van den Gouverneur van

Grave kennis kreeg van de bewegingen der Belgen te Oeffelt.

Hij wijzigde hierop de gegeven order in zooverre, dat het bedoelde

detachement, thans tot 130 infanteristen, 200 schutters, een vijf

tiental kurassiers en een bespannen 6tter uitgebreid, onder bevelen

werd gesteld van den Luitenant-Kolonel J. J. J. Ardesch en reeds

ten 10 ure des avonds Nijmegen verliet. Ten 1 ure na midder

nacht bereikte de colonne in de grootste stilte den Heumenschen

molen, waar de commandant van den Burgemeester van Heumen

vernam, dat de vijandige bewegingen van den vorigen dag te

Oeffelt waren verricht door de garde civique uit Gennep. Hierop

den marsch langs den rechter Maasoever vervolgende, vond de

Luitenant-Kolonel Ardesch gelegenheid in communicatie te komen

met den commandant der divisie kanonneerbooten uit Grave en

besloot in overleg met dien marine-officier gezamentlijk te agee

ren, tengevolge waarvan diens beide booten ter hoogte der colonne

blijvende de Maas opzeilden. Deze laatste hield kort voor Mook

in alle stilte halt en rukte er eerst binnen, nadat de cavalerie

het dorp had omgaan en alle uitgangen naar Gennep had afgezet.

-r

-
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De Burgemeester van Mook bevestigde de te Heumen ingewon

nen berichten onder bijvoeging, dat de garde civique, welke uit

Gennep te Oeffelt was geweest, ongeveer 100 man sterk was,

dat zij den veerman aldaar hadden mishandeld en op het naderen

eener colonne uit Grave (die van den Kapitein Muller) waren

teruggegaan op den rechteroever en zich met medeneming van

de pont en eenige kleine vaartuigen weder naar Gennep hadden

begeven. De Luitenant-Kolonel Ardesch besloot hierop naar die

plaats door te marcheeren, zoowel om die vaartigen en de pont

terug te halen als om een einde te maken aan dergelijke tochten

der burgerwacht. Ter hoogte van het gehucht Middelaar ontdekte

de spits bij de juist intredende schemering eenige personen achter

heggen verscholen, die ijlings de vlucht namen. Een hunner werd

neergeschoten, en bleek bij een ingesteld onderzoek niet op de

plaats bekend te zijn. Op ongeveer een kwartier uur van Gennep

vond men de brug over de Niers afgebroken, wat reeds bij ge

rucht was vernomen. Ofschoon de rivier op dat oogenblik zeer

ondiep was, zijn hare oevers daar ter plaatse vrij hoog, ten ge

volge waarvan het zoeken naar een geschikt overgangspunt de

colonne eenigen tijd ophield. Dat oponthoud op het tijdstip, waarop

de dag geheel was aangebroken, werd oorzaak, dat de colonne

te Gennep werd waargenomen, waarop aldaar eene algemeene

paniek ontstond. De garde civique vluchtte het eerst, weldra

gevolgd door de inwoners met vrouwen en kinderen. Op dit gezicht

snelde de colonne-commandant met den Luitenant-Kolonel E. J.

Lewe van Middelstum der Groningsche schutterij en eenige kuras

siers vooruit tot geruststelling der verschrikte inwoners, die daarop

werkelijk voor het grootste gedeelte terugkeerden. Overtuigd dat

hun geen kwaad zou geschieden, kwamen zij spoedig daarop met

spijs en drank aandragen voor de manschappen der colonne, die

op het marktveld waren opgemarcheerd. Evenwel waren eerst

eenige waarnemingsposten uitgezet en was de plaats doorzocht,

waarbij een veertigtal pieken, 16 Engelsche geweren, 25 patroon

tasschen en -22 wasdoeken randsels werden opgezameld. Het

gemeentebestuur was gevlucht, tengevolge waarvan de comman
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dant der colonne de volgende missive voor den Burgemeester

achterliet:

Gennep, den 12en Augustus 1831.

- Het is het ongeregeld gedrag Uwer garde civique, dat aanlei

ding tot de zending eener mobiele colonne naar Gennep heeft

gegeven.

Ik beveel UEdel Achtbare in het belang Uwer gemeente aan,

dezelve te vermanen zich voortaan rustig te gedragen en geene

baldadigheden meer te plegen. -

Wij zijn niet gekomen om Uwe ingezetenen te benadeelen,

maar slechts om onze grensbewoners voor die baldadigheden te

beveiligen. -

De Luitenant-Kolonel, commandeerende de mobiele

colonne der vesting Nijmegen,

ARDESCH.

Na den troep de noodige rust te hebben doen nemen, nam de

commandant daarmede den terugmarsch aan, die ongehinderd kon

worden voortgezet, daar de afgebroken brug over de Niers door

een daarbij achtergelaten detachement weder begaanbaar was

gemaakt. Onderweg ontving de Luitenant-Kolonel Ardesch bevel

om met de 130 man infanterie en de kurassiers bij Heumen te

blijven postvatten en de schutters en het stuk geschut naar Nij

megen terug te zenden. Heumen bleef dan ook tot den avond

bezet, waarop het overige gedeelte van het detachement op last

van den Generaal George de vesting binnenrukte.

Toen de colonne den terugmarsch aannam waren ook de kanon

neerbooten van den Kapitein-Luitenant Ampt de Maas weder

afgezakt met zich voerende de pont van Oeffelt, twee door de

Belgen in beslag genomen aken, waarvan een was geladen met

brandhout, en eenige roeibooten, welke de vijand tot onderhoud

der gemeenschap tusschen beide Maasoevers had gebezigd. Al

deze vaartuigen, zoowel als de andere die zich nog op het be

-
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dreigde gedeelte der rivier bevonden, werden den 13en Augustus

onder het bereik van het geschut van Grave voor anker gelegd

behalve de groote pont aan het veer bij Over-Asselt, die onder

dekking van de roeikanonneerboot N°. 4 van den Luitenant ter

zee 2e klasse Hudig was achtergelaten om zoo noodig troepen uit

Nijmegen op den linkeroever over te brengen. Maatregelen waren

genomen om haar bij eene mogelijke verschijning des vijands

met den meesten spoed te doen zinken.

Tot deelneming aan mogelijke nieuwe verkenningstochten werd

het garnizoen van Nijmegen op den 12en versterkt door een deta

chement sterk 3 officieren (de Majoor L. de Berre, de 1e Luitenant

J. F. Loeff en de 2e Luitenant M. van Attenhove), 80 onder

officieren en manschappen en 86 paarden van de afdeeling kuras

siers N°. 1, komende van het depôt te Arnhem. Hunne hulp was

echter in de volgende dagen niet meer noodig; dank zij de ver

schijning der colonne Ardesch te Gennep werden onze grensplaat

sen aan die zijde niet meer verontrust en werd dus ook de

bezetting van Nijmegen verder ongemoeid gelaten.

HET GARNIZOEN VAN BREDA,

Om den vijand bij het vooruitrukken van het leger te velde

zoo lang mogelijk in het onzekere te laten omtrent de juiste

bedoelingen van den Opperbevelhebber en hem in den waan te

houden dat die voorwaartsche beweging Antwerpen tot object

had, was aan de bezettingen der vestingen Breda en Bergen op

Zoom opgedragen, mobiele colonnes te formeeren en daarmede

demonstratiën te verrichten naar de zijde der genoemde Belgische

stad. De order daaromtrent aan den Generaal-Majoor J. E. Wil

deman (1), gouverneur der vesting Breda uitgegeven, luidde:

(1) Op- den 1en Augustus beschikte de Generaal volgens de sterktestaat

van dien dag over de volgende troepen:
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Leger te velde. Hoofdkwartier Breda den 31en Juli 1831

N". 1346. (1)

Van Uwe zijde verlangt Z.K.H. de Admiraal

Generaal dat naar het kamp te Rijen zeer vroeg in den morgen

van Dinsdag (2 Augustus) worde gezonden een drie of vierhon

derd man om het kamp over te nemen en zoolang te bewaken

totdat hetzelve zal opgeruimd zijn.

Van de troepen thans te Groot-Zundert, Rijsbergen en Etten,

alsmede hetgeen in de vesting konde gemist worden, zoude be

nevens eenige kurassiers en eenige stukken geschut eene colonne

% - # : 2 % zº

# 3 2 # 5 3 = | Aanmter

BENAMING DER KORPSEN. 5 # 3: |E 2: # #

# 2 : # # # # kingen.
C C PR 5 e- - A

1e bat. 4e afd. Zuid-Hollandsche schutterij | 10 | 207 | 3 Van het

3e , 1e ,, Geldersche 75 5 110 | 2 totaal 54

2e ,, 2e ,, 7, *) 24 821 1 kwartier

Reservebataljon 2e afd. infanterie 21 | 673 | 7 zieken en

2e comp. 1e bat. mineurs en sappeurs 2 32 94 in het

3e ,, , vrijwillige artilleristen 4 | 111 hospitaal.

Artilleriecomp: 1e afd. Zuid-Holl. schutterij 3 92

13 2e ,, » » » » , 3 124

» » 4e ,, » 4 | 130

57 1e , Geldersche 2 55

1e comp. 4e bat. artillerie nationale militie 8 | 115

Detachement der 5e art. garnizoens comp. 1 18

77 Afd. kurassiers N°. 9 - 5

Gedetacheerd te Groot-Zundert. -

3e bataljon 2e afd. Geldersche schutterij | 20 825

3e marschbat. der 1e afd. Geldersche schutt. | 19 | 601

1e » » ,, 4e ,, Zuid-Holl. ,, 19 | 601

1e comp. reservebataljon 2e afd. infanterie 4 | 188

Detachement 1e comp. 4ebat. art. nat. militie 2 40 | 2 | 16

37 Afd. kurassiers N°. 9. 1 - 16 | 2 | 16

TOTAAL 152 | 4764 | 17 | 32

(1) Even als bij de vroegere orders is geschied zijn ook bij deze de reeds

bekende bewegingen van het leger te velde weggelaten.

en Kolonel

i
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moeten geformeerd worden, die zich te Groot-Zundert in den

loop van den dag moet verzamelen en deszelfs voorhoede naar

de zijde van Wustwezel, Loenhout en Meer uitzetten om den

vijand gade te slaan, zullende deze colonne moeten trachten

den vijand te beletten zich bij de overige korpsen te vereenigen

en hem in zijnen vermoedelijk snellen afmarsch zoo mogelijk op

te houden en afbreuk te doen.

De commandeerende officier uwer colonne zal zooveel doenlijk

zich door de cavalerie in verband moeten houden met de 1e di

visie van het leger te velde.

Tot algemeene instructie zal dien officier moeten gezegd wor

den zich te hoeden van de vesting te worden afgesneden en

tevens zooveel mogelijk de bewegingen te volgen van het leger,

namelijk immer zich houdende op den straatweg van Breda op

Brasschaet; dat indien evenwel het leger te velde voorbij Turn

hout gevorderd zijnde nog meer links marcheerde, de colonne

zal moeten terugtrekken volgens omstandigheden tot Wustwezel,

Groot-Zundert of Rijsbergen, zoo de vijand demonstraties maakte

of eene macht vertoonde, vooral op deszelfs linkerflank, die zoude

kunnen doen vreezen van afgesneden te worden.

Het garnizoen van Bergen op Zoom, enz. . . . . . . . . . .

Zonder zich lichtelijk in het gecoupeerde terrein, dat te Bras

schaet begint, te wagen moet evenwel de colonne uit deze vesting,

evenals aan die uit Bergen op Zoom is voorgeschreven, trachten

Antwerpen te verontrusten en daardoor eene afleiding te geven.

In verband met de gegeven bevelen om de troepen tot den

aanval te verzamelen en om zooveel mogelijk den vijand hiervan

onkundig te doen blijven, noodigt Z.K.H. de Admiraal en Kolo

nel-Generaal UH.E.G. uit, om morgen den 1en Augustus het

uitgaan der vesting zooveel mogelijk aan alle personen te wei

geren, anders dan aan militairen, en zelfs aan de couriers, die

I188I' Antwerpen zouden willen gaan.

De Luitenant-Generaal Chef van den Gen. Staf

(get.) BARON DE CONSTANT REBECQUE,
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Zoowel uit deze orders als uit de straks opgegeven sterktestaat

blijkt, dat reeds voor het uitbreken der vijandelijkheden zich een

groot detachement der Bredasche bezetting te Groot-Zundert en

omgelegen dorpen bevond. Het stond onder bevel van den Lui

tenant-Kolonel commandant der 2e afdeeling Geldersche schutterij

T. C. C. Veeren (1). Als vervolg op de bovenstaande order ont

ving deze den 1en Augustus van den Generaal Wildeman eene

uitvoerige instructie, welke behalve de noodige inlichtingen om

trent omtrent het doel der te verrichten operatiën, ook de vol

gende aanwijzingen bevatte:

,,Om zich te verzekeren van den aanvang eener meer voor

waartsche beweging van het leger, zal in den nacht van den

2en op den 3en dezer eene patrouille cavalerie worden uitgezon

den naar de zijde van Baerle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voor zoo lang de colonne, ofschoon op vijandelijken bodem

gelegerd, gevoegelijk van levensmiddelen uit deze vesting zal

kunnen worden voorzien, zal de vereischte order door UH.E.G.

worden gesteld, om dezelve van hier te doen afhalen, terwijl

in het tegenovergestelde geval, de troepen op kosten des vijands

bij wijze van requisitie, zullen moeten worden gevoed.

Voor den aanvoer van verdere benoodigde munitie zal op

daartoe van U te ontvangen aanvraag van hier worden gezorgd,

hebbende ik bevel gegeven om provisioneel 60 patronen per

man te doen uitreiken.

Overigens alles wat de leiding der mobiele colonne en hare

bewegingen betreft aan het goed beleid van UH.E.G. overlaten

de, heb ik hier niets meer bij te voegen, dan U aan te bevelen

van steeds bedacht te zijn op het wel éclaireeren van het terrein

en om overigens de geheele colonne zooveel mogelijk in massa

vereenigd te houden, zullende zij aanvankelijk na zich in be

weging te hebben gesteld, telkens in de te nemen stellingen

(1) Reeds bij Waterloo had hij zich aan het hoofd eener compagnie flankeurs

bijzonder onderscheiden en was bij die gelegenheid zwaar geblesseerd. Met

het ridderkruis der Militaire Willemsorde 4e klasse had die brave tengevolge

zijner verwonding het pensioen verkregen zoodra echter de opstand uitbrak

stelde hij zich op nieuw beschikbaar en verkreeg het genoemde commando.
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moeten bivakkeeren, immers voor zoo lang men niet verzekerd

is, dat de vijand zich op een genoegzamen afstand verwijderd

heeft. Ik heb U nog in 't bijzonder aan te bevelen de artillerie

steeds onder behoorlijke bedekking te houden”. . . . . . . . . .

De Luitenant-Kolonel Veeren, wiens reeds te Groot-Zundert

vereenigde macht door een gedeelte der bezetting van Breda

werd versterkt, vormde deze tot vier marschbataljons, waarbij

eene halve batterij artillerie en een peloton kurassiers. Het 1e

bataljon bestond uit 4 compagniën van het 1e bataljon der 4e af

deeling Zuid-Hollandsche schutterij onder den Majoor Jhr. O. Repe

laar van Molenaarsgraaf, het 2e uit 4 compagniën van het 3e ba

taljon der 1e afdeeling Geldersche schutterij onder den Majoor

O. Baron van Wassenaer van Catwijck, het 3e uit 4 compagniën

van het 3e bataljon der 2e afdeeling Geldersche schutterij onder

den Majoor J. J. Hoffmeister en het 4e uit twee compagniën

van laatstgenoemd bataljon en de 1e compagnie van het reserve

bataljon der 2e afdeeling infanterie onder den Kapitein J. Char

lier van die afdeeling. De toegevoegde halve batterij werd aan

gevoerd door den Kapitein T. de Groot vroeger werkzaam aan

de Koninklijke militaire akademie, het detachement kurassiers

door den 2en Luitenant P. A. Erzey van het 4e eskadron der

afdeeling kurassiers N°. 9. De geheele sterkte bedroeg ongeveer

2450 man. -

Terwijl op den 3en Augustus het gros der colonne te Groot

Zundert verbleef en de toegevoegde cavalerie tot Baerle patrouil

leerde, rukte een detachement onder bevel van den Kapitein

de Groot tot het doen eener verkenning zuidwaarts. Het bestond

uit het 1e Marschbataljon, bij afwezigheid van den Bataljons

commandant aangevoerd door den Kapitein A. H. van Kruijne

en eene sectie artillerie onder den 2en Luitenant F. W. J. B.

Overreith. Tot bij tol N°. 13 op de grenzen van Noord- en Zuid

Nederland voortgerukt zag men eene vijandelijke batterij met

daarvoor gelegen coupure, welke onmiddelijk werden geslecht

en dichtgeworpen. Eene in het tolhuis gevonden, door den vijand

achtergelaten kist met pionniergereedschap was daarbij eene wel
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kome vondst. Vervolgens op Belgisch grondgebied voortrukkende

werd eveneens op den straatweg eene dergelijke batterij ondekt,

die insgelijks werd geslecht, waarop het detachement zonder op

den vijand te zijn gestooten naar Groot Zundert terugkeerde.

Den 4" Augustus des voormiddags ten 2'/2 ure brak de ge

heele colonne Veeren uit Groot Zundert op. De voorhoede ver

kende zorgvuldig het voor- en omgelegen terrein en vond eene

derde vijandelijke batterij op den straatweg, waarbij eenige kleinere

aarden werken, welke allen werden opgeruimd. Zoodra de door

tocht weder vrijgemaakt was, hernam de colonne haren marsch

en rukte Wustwezel binnen, dat door den vijand verlaten be

vonden werd. De Luitenant-Kolonel Veeren besloot dien dag aldaar

te verblijven, nam daartoe stelling à cheval van den straatweg,

liet de voorposten uitzetten en in de ingenomen positie het bivak

betrekken.

Reeds bij het aanbreken van den morgen van den 5en Au

gustus zond de Luitenant-Kolonel Veeren den 2en Luitenant

Overreith af om te trachten de uit Bergen op Zoom afgemarcheerde

colonne d'Ablaing te vinden met welke nog steeds geen verband

was gevonden. Het gros der kurassiers patrouilleerde weder in de

richting van het hoofdleger, terwijl eene compagnie schutters

en eenige kurassiers onder bevel van den Kapitein de Groot ten

3 ure v. m. ter verkenning afmarcheerden in de richting van

Klein Gooreind. Het bedekte terrein had reeds noodzakelijk ge

maakt dat detachement met de beschikbare compagnie infanterie

te versterken, toen de spits op de hoogte van laatstgenoemd

gehucht eenige vijanden tusschen de daar gelegen huizen en

houtpartijen ondekte, welke zich vurende snel terugtrokken. Toen

de Nederlandsche voorhoede hen vervolgende verder zuidwaarts

trok, werd zij weldra door het vuur eener grootere afdeeling

ontvangeu, dat onmiddellijk beantwoord werd. De Kapitein de

Groot zond hierop een ordonnans af met de aanvraag om ver

sterking, welke hem dadelijk werd gezonden. Zij bestond uit

3 compagniën onder bevel van den Kapitein Charlier en eene

sectie artillerie onder den 2en Luitenant A. H. Baron van Utenhove
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tot Bottenstein. Laatstgenoemde kwam spoedig op den straatweg

in batterij en opende haar vuur, terwijl de tirailleurlinie aan

merkelijk werd uitgebreid. Toen evenwel de vijand nog steeds

zijge stelling bleef behouden liet Charlier, die het commando

overgenomen had, nogmaals om versterking vragen. De Luitenant

Kolonel Veeren besloot hierop met de geheele colonne vooruitte

gaan naar Gooreind van welk voornemen hij voorafper ordonnans

kennis deed geven aan den Kolonel d'Ablaing, wiens juiste stand

plaats hem thans na den terugkeer van den Luitenant Overreith

bekend was. Bij aankomst op de plaats van den strijd zag de

colonne-commandant, dat de vijand begon te wankelen, waarop

hij dadelijk de eigen tirailleurlinie liet versterken en vurende

avanceeren. De eerste huizen aan den weg, die allen van schiet

gaten waren voorzien, werden achtereenvolgens door den vijand

ontruimd, bij eene volgende groep hield deze echter weer stand

zelfs niettegenstaande het daarop aangebrachte kanonvuur. Nadat

echter de Kapitein de Groot had waargenomen, dat de omgelegen

zware boomen den vijand genoegzame dekking daartegen op

leverden, voerde hij de halve batterij in eene nieuwe, door hem

verkende, gunstige stelling oostwaarts van den straatweg, van

waaruit het de artillerie weldra mocht gelukken den vijand te

verdrijven. Deze trok thans zonder meer te vuren in de zuid

waarts gelegen bosschen terug, waarop Veeren de voorwaartsche

beweging deed staken. Geheel onbekend met de opstelling van

het Scheldeleger meende hij terecht zijne colonne niet verder van

Breda af te mogen voeren en keerde daarmede terug naar het

bivak te Wustwezel, dat ten 3 uren. m. weder betrokken werd.

Nauwelijks had de troep aldaar een uur doorgebracht, toen

een ordonnans door den Kolonel d'Ablaing afgezonden den co

lonnecommandant rapport bracht, dat deze op de eerstontvangen

tijding tot mogelijk zamenwerken met Veeren was opgerukt, dat

hij thans echter zelf in een gevecht was gewikkeld en onder

steuning vroeg. Op hetzelfde oogenblik kreeg de Luitenant-Kolo

nel Veeren door den adjudant van den Generaal Wildeman de

tijding van de zijwaartsche beweging van het hoofdleger, nevens
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eene herinnering namens laatstgenoemde aan de oorspronkelijk

voor dat geval gegeven instructiën, om namelijk meer van de

zijde van Breda terug te keeren. In de gegeven omstandigheden

meende echter Weeren, en terecht, dat aan die rugwaartsche

beweging thans geen uitvoering kon worden gegeven en hij zond -

onmiddellijk het bataljon van den Majoor Hoffmeister en eene

sectie-artillerie ter ondersteuning der colonne d'Ablaing af, zelf

eenige oogenblikken daarna met zijne geheele macht volgende.

Weldra hoorde men bij de voorhoede een sterk tirailleervuur

westwaarts van den straatweg en vond den vijand terug in de

des morgens door hem verlaten huizen bij Klein Gooreind. Vruchte

loos trachtten de schutters van Hoffmeister deze te omsingelen,

de vijand ontweek elke aanraking en werd over den straatweg

door het kartetsvuur (1) der sectie Overreith vervolgd. Dit vuur

was voor de colonne d'Ablaing het sein tot een nieuwen aanval.

Ook de tirailleurs der colonne Veeren rukten voorwaarts tot na

bij den zoom der bosschen aan den straatweg. In de daargelegen

huizen hield de vijand nogmaals stand, doch werd ook daaruit

door artillerievuur verdreven. De daargelegen herberg Klein

Moskou werd door eenige granaten uit den houwitser der voor

hoedesectie nagenoeg geheel uiteengeslagen. De invallende duis

ternis maakte een einde aan het gevecht. Aan verliezen had de

colonne slechts eenige lichtgewonden, onder welke de Kapitein

de Groot der artillerie. De oorzaak daarvan zocht men zoowel

in het met ruggen en heuvels bedekte terrein al in den te grooten

afstand, waarin de vijand doorgaans zijn vuur had afgegeven. De

colonne Veeren keerde na den strijd naar het bivak bij Wustwezel

terug, zwaar vermoeid na den dag van achttien uren, welke zij

nagenoeg voortdurend in beweging had doorgebracht.

Ingevolge de instructiën aan den Luitenant-Kolonel Veeren

gegeven voor het geval, dat het leger te velde na Turnhout te

zijn voorbij getrokken links aanhield, marcheerde hij den 6en Au

(1) Ofschoon de berichten van dien tijd natuurlijk slechts van ,,blikke

doozen” spreken, hebben wij dat woord duidelijkheidshalve hier en elders

door het thans meer bekende kartetsen” vervangen.
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gustus met het gros zijner macht naar Groot Zundert terug. Het

bataljon Zuid-Hollandsche schutterij van den Majoor Repelaar

bezette Wernhout en zond dagelijks eene compagnie op voor

posten naar de grenzen. Te Klein Zundert, Stuivezand, Rijs

bergen en aan de Kleine Molen werden detachementen geplaatst

tot onderhoud der gemeenschap achterwaarts en met de colonne

d'Ablaing. Zonder verder in de vijandelijkheden te worden be

trokken bleef de macht van den Luitenant-Kolonel Veeren in

die positie tot op het tijdstip van het terugkeeren des hoofd

legers op Noord Nederlandsch grondgebied, toen zij hare vóór den

veldtocht ingenomen standplaatsen op nieuw bezette.

HET GARNIZOEN VAN BERGEN OP ZOOM. ()

Aan den Luitenant-Generaal F. B. A. P. Baron van der Ca

pellen, gouverneur der vesting Bergen op Zoom werd met be

trekking tot de door hem te volgen gedragslijn bij het heropenen

der vijandelijkheden de volgende order toegezonden: -

Leger te velde. Hoofdkwartier Breda den 31en Juli 1831.

N". 1847.

-

- e - e - e e e - e e en er e - e e e e - e e e e e en e en e e - e e e - en

Z. K. H. verlangt dat U H.E.G. (2) uit de bezetting van

Bergen op Zoom twee marschcolonnes zoudt formeeren, de eene

(1) Het bestond op den 1en Juli 1831 uit

Staf en geëmploieerden sterk 28 Offic. en mansch. en 16 paarden.

3e batn. Zuidhollandsche schutterij id. 755 id. » 1 id.

2 comp. v. h. 1e en 2e batn. Utr. schutt. id. 617 id. » 3 id.

Artillerie compagnie der Utr. schutt. id. 135 id.

2e Afdeeling Overijselsche schutterij id. 1064 id. » 5 id.

Reservebataljon der 10e Afd. infanterie id. 534 id. » 1 id.

6e Bataljon Artillerie nationale militie id. 509 id. » 1 id.

Detachement mineurs en sappeurs id. 47 id.

Marechaussée id. 35 id. , 36 id.

Totaal 3724 Offic. en mansch. en 63 paarden.

(2) De gouverneur van Bergen op Zoom was eerst bij Kon. besluit van

- den 29en Juli tot Luitenant-Generaal benoemd, vandaar dat de hier gebezigde

titulatuur niet de juiste is.

13
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benevens de kurassiers van Rozendaal om van daar over Nispen

Esschen op Calmpthout te marcheeren en de andere over Hooger

heide op Putten en verder op Capelle.

Het is den 3en Augustus, dat eigenlijk de voorwaartsche be

wegingen zullen aanvangen en dat dus ook de colonnes uit

Bergen op Zoom en Breda in verband met het leger te velde

de vijandelijkheden moeten beginnen en onder de noodige behoed

zaamheid om zich nimmer van de vesting te laten afsnijden, ook

voorwaarts moeten rukken.

Zooveel mogelijk moeten de vijandelijke troepen worden op

gehouden en belet zich te vereenigen met hun hoofdkorps, of

indien zij ijlings willen afmarcheeren, hen de meest mogelijke

afbreuk worden gedaan en ook alsdan Antwerpen, hoezeer van

verre, eenigszins worden verontrust . . . . . . -

De Generaal van der Capellen gaf het bevel over de voor

Calmpthout bestemde (linker) colonne aan den Kolonel J. D. C.

C. W. Baron d'Ablaing van Giessenburg der Utrechtsche schut

terij, dat der rechtercolonne aan den bij de schutterij gedeta

cheerden Majoor P. C. de Bosson der 5e afdeeling infanterie en

gelastte tevens dat nog een derde detachement onder bevel van

den Majoor F. A. W. Herckenrath van het reservebataljon der

10e afdeeling infanterie zich te Hoogerheide zou vestigen om zoo

noodig tot ondersteuning op te rukken.

De voor de linkercolonne bestemde troepen waren voor het

grootste gedeelte te Rozendaal en omstreken gekantonneerd, zoo

dat uit het hoofdkwartier order werd gegeven tot het behoud

der gemeenschap tusschen Breda en Bergen op Zoom hen aldaar

te vervangen door de drie te Oud Gastel ingekwartierde com

pagniën van het 2e bataljon der 3e afdeeling Noord-Hollandsche

schutterij onder den majoor E. de Charon de St. Germain (1) en

deze op hare beurt door 200 man uit de vesting Willemstad.

De colonne d'Ablaing, wier verrichtingen wij eerst zullen be

schrijven, verzamelde zich den 2en Augustus te Rozendaal en

(1) Gedetacheerd van de 2e afdeeling infanterie.
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Wouw. Zij werd ingedeeld in twee bataljons. Het eerste, zamen

gesteld uit 4 compagniën Overijselsche en 2 compagniën Zuid

Hollandsche schutterij stond onder bevel van den Luitenant

Kolonel G. Blok de Keth van eerstgenoemd korps, het tweede

bestaande uit de 3e en 4e compagnie van het 1e, de 1e en 2e com

pagnie van het 3e bataljon Utrechtsche schutterij en eene com

pagnie der 10e afdeeling infanterie werd aangevoerd door den

Majoor C. H. J. Thion dier afdeeling, terwijl een peloton van

het 4e eskadron der afdeeling kurassiers N°. 9 aan de colonne

was toegevoegd. ,

Met deze macht brak de Kolonel d'Ablaing in den morgen

van den Ben Augustus ten half vijf ure van Rozendaal op en

rukte over Nispen en Esschen naar Calmpthout. De tocht was

voor de schutters, die minder geoefend waren in het marcheeren

zeer vermoeiend, vooral tengevolge der drukkende hitte, zoodat

de colonnecommandant, hoezeer hij tegen 2 ure des namiddags

een hevig geweervuur hoorde in de richting, waarin hij de rech

tercolonne onderstelde te zijn er van moest afzien derwaarts ter

ondersteuning op te rukken. Ook de middelen tot verpleging te

Calmpthout waren niet van dien aard om de opening van den

veldtocht voor de colonne opwekkend te maken. Het dorp zelf

was destijds armoedig en bezat slechts enkele goede huizen ge

schikt tot inkwartiering; zelfs brood was er niet in voldoende

hoeveelheid te verkrijgen. Bij het doorzoeken der plaats werden

op de zolders boven de school een honderdtal pieken, 24 En

gelsche geweren met bajonetten en 5 jachtgeweren verborgen

gevonden en buit gemaakt. Tusschen 7 en 8 ure in den namid

dag ontving de Kolonel door een maréchaussée bericht van de

nederlaag en den terugtocht der rechtercolonne, hij wist tevens,

dat de colonne Veeren dien dag niet verder dan Groot Zundert

was vooruitgerukt. Deze omstandigheden, door welke zijne co

lonne op beide flanken gevaar liep door den mogelijk vooruit

rukkenden vijand te worden afgesneden, gevoegd bij de ellendige

verpleging zijner manschappen en den slechten geest der bevol

king, deden hem besluiten om nog denzelfden avond tot Esschen
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terug te gaan. Doodelijk vermoeid en geplaagd door honger en

dorst kwam de colonne aldaar in de duisternis aan en betrok in

eene gunstige stelling het bivak. Van daaruit meende de Kolonel

d'Ablaing des noodig zoowel naar Hoogerheide als naar Zundert

tot ondersteuning te kunnen oprukken.

Den volgenden morgen, 4 Augustus, zag de colonne-comman

dant zich genoodzaakt door eene te Esschen uitgeschreven requisitie

in de behoeften zijner bataljons te voorzien en ontving in den

namiddag bevel om weder voorwaarts te rukken in verband met

eene nieuwe uit Bergen op Zoom afgezonden colonne en met die

van den Luitenant-Kolonel Veeren, welke tot bij Wustwezel

was gemarcheerd. Ten 2 uren. m. werd daarom opgebroken en

zuidwaarts gemarcheerd tot op een uur afstands van Calmpthout,

waar op nieuw werd gebivakkeerd.

Nadat in den vroegen morgen van den 5en tot Calmpthout was

vooruitgerukt was de Kolonel d'Ablaing voornemens ter wille

van de vermoeidheid zijner troepen dien dag rust doen houden,

toen hem nadenmiddag het bericht toekwam, dat de colonne

Weeren tusschen Wustwezel en Brasschaet met den vijand in

gevecht was gewikkeld en ondersteuning behoefde. De bagage

onder dekking der compagnie van den Kapitein M. ten Cate

voorwaarts van Calmpthout en het overige gedeelte van het 1"

bataljon bij de Kruisstraat in reserve achterlatende, trok de

colonne-commandant zelf aan het hoofd van het 2e bataljon voor

waarts in de richting, waarin het geweervuur werd gehoord.

Ook toen dit werd gestaakt vervolgde hij zijn marsch in oostelijke

richting, en stootte tegen 4 uur op een half uur afstands van

den straatweg ter hoogte eener groote fabriek van sterk water

op de vijandelijke voorposten. Terwijl de voorhoede aangevoerd

door den 1en Luitenant J. Hinlopen ten gevolge dezer ontmoeting

in een tirailleurgevecht werd gewikkeld, liet de kolonel d'Ablaing,

die zoowel met de positie der colonne Veeren als met de sterkte

des vijands onbekend was, achter een nabij gelegen dennenbosch

eene verdedigende stelling innemen. In front dekte hij deze door

eene sterke tirailleurlinie, welke spoedig ook op den linkervleugel
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werd uitgezwermd, toen de vijand dezen laatsten dreigde te om

trekken. Het vuur werd van weerszijden hevig, terwijl de vijand

nu en dan met kleine gedeelten tot den aanval oprukte, doch

telkenmale teruggeslagen werd. Ongeveer twee uren had dit

vuurgevecht zonder beslissing voortgeduurd, toen de Kolonel

d'Ablaing de tijding kreeg, dat de colonne Veeren op nieuw

naar de strijdplaats in aantocht was. Zoodra de voorhoede van

deze werd waargenomen, ging d' Ablaing tot den aanval over.

Moedig voorgegaan door de Luitenants J. van der Roest en Jhr.

J. F. de Beaufort en den Sergeant Markenie der Utrechtsche

schutterij, verdreven de tirailleurs de tegenpartij uit het voorge

legen hout.

In het avanceeren kwam hun linkervleugel in verband met den

rechter der Bredasche colonne, waarop men gezamentlijk den vij

and tot het invallen der duisternis vervolgde. De Kapitein Ad

judant J. F. Diemer, de 1e Luitenant Ph. H. B. Baron van Golt

stein en drie schutters waren licht verwond; den sergeantmajoor

Volmar was het linkerbeen door een geweerkogel verbrijzeld. Het

verlies des vijands bleef onbekend, men vond op het gevechts

veld slechts het lijk van een sergeant en vernam, dat vijf wagens

met dooden en gewonden uit de aaneenschakeling van gevechten

dien dag geleverd door Brasschaet waren vervoerd. Onder eerst

genoemden bevond zich een hoofdofficier, die door den korporaal

Koedam der Utrechtsche schutterij was neergeschoten.

Vernemende, dat de Luitenant Kolonel Veeren last had ge

kregen, om meer nabij Breda terug te gaan, keerde de Kolonel

d'Ablaing met zijne beide bataljons eveneens ten 9 ure n. m.

naar Calmpthout weder. Den 6" Augustus kreeg hij order, om

tot beter verband met de uit Breda afgezonden colonne Esschen

te bezetten, waar zij des avonds binnenrukte, terwijl den 11en in

gevolge nadere bevelen zijne troepen te Nispen, Wouwsche Hil,

Huijbergen en Rozendaal werden gekantonneerd.

Ook de andere (rechter) colonne uit de vesting Bergen op Zoom

zou den 3en Augustus eene demonstratie verrichten naar de zijde
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der grenzen. Haar commandant, de Majoor de Bosson, nam den

vorigen dag de noodige dispositien om uit de ter zijner beschikking

gestelde troepen, twee marschbataljons te formeeren. Het eerste

aangevoerd door den Kapitein Jhr. W. Bosch van Drakestein werd

zamengesteld uit de 1e compagnie van het 1e bataljon der 3e Af

deeling Zuid Hollandsche-, de 1e en 2e compagnie van het batal

jon Utrechtsche stedelijke- en de 6e compagnie van het 2e batal

jon der 2e afdeeling Overijselsche schutterij. Het tweede onder

bevel van den Majoor G. J. van Kinschot (1) zou bestaan uit 3

compagniën van het 2e bataljon der 3e afdeeling Zuid-Hollandsche

schutterij en de 5e compagnie van het 1e bataljon derzelfde af

deeling. -

Het 1e bataljon der colonne, waarvan de compagniën. te Hoo

gerheide en Huybergen gekantonneerd, zich reeds vroegtijdig op

marsch hadden begeven, was ten 8 ure v. m. te Putten vereenigd.

Nadat de burgemeester aldaar ondervraagd, de troep van spijs en

drank voorzien en de vrijheidsboom op de grensscheiding van Hol

landsch en Brabantsch Putten omgehakt was, kwam daar ook

het 2e bataljon der colonne aan. De Majoor van Kinschot had

dit ten 6 ure v. m. te Ossendrecht vereenigd en daarmede een

tocht gemaakt over Zandvliet en Stabroek, waar de wapens der

bevolking werden ingenomen. Tot behoud der gemeenschap met

Bergen op Zoom en eventuëele verzorging van het transport der

gewonden, werd eene sectie onder bevel van een officier aan den

Putsmolen bij Ossendrecht achtergelaten. Ook te Putten bleef

thans de 4e compagnie van het 2e bataljon, waarna de colonne,

thans nog 7 compagniën schutterij sterk, den marsch in de rich

ting van Capelle aannam. Zij werd voorafgegaan door eene voor

wacht, onder bevel van den 2en Luitenant J. F. Baron Taets van

Amerongen, wiens manschappen tengevolge der weinige bekend

heid van den troep met het tirailleeren en den velddienst, uit

daartoe geschikte vrijwilligers der beide bataljons waren genomen.

Haar volgde als voorhoede de 1e compagnie van het 1e bataljon

onder aanvoering van den Kapitein J. Harteveldt. Nauwelijks

(1) Gedetacheerd van de 5e Afdeeling infanterie,
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was de colonne ongeveer tien minuten gaans van Putten verwij

derd, toen op den voortroep eenige schoten werden gelost en deze

voor zich op den straatweg een veertigtal Belgische soldaten ont

dekte, die in de richting van Capelle teruggingen. Het vuur, dat

eveneens door den voortroep was geopend, werd wegens den groo

ten afstand des vijands spoedig gestaakt, en eenige oogenblikken

halt gemaakt, gedurende welke patrouilles tot onderzoek der nabij

den weg gelegen huizen werden uitgezonden. Terwijl men zich

hiermede bezig hield, werd door een gedeelte van het achterste

bataljon een hevig vuur afgegeven op het kreupelhout zijwaarts

van den weg. Het bleek den Majoor de Bosson, die zich ijlings

derwaarts begaf, dat dit vuur zonder eenig bevel was geopend,

alleen op de bloote bewering van enkele schutters, dat zij

vijanden tusschen het hout hadden gezien. Nadat hij er in ge

slaagd was het schieten te doen ophouden, zond hij eenige pa

trouilles in dat hout, die weldra terugkwamen met het bericht,

dat zich daarin niemand bevond. De colonne zette na deze ver

warring, welke een treurig voorteeken is geworden van datgene,

wat haar te wachten stond, den marsch in de richting van Ca

pelle voort. De vijandelijke sectie trok steeds vurende terug en

was bij het dorp plotseling verdwenen.

De Majoor de Bosson voornemens zijnde te Capelle te over

nachten, zond voorloopig den Kapitein Bosch van Drakestein met

3 compagniën door het dorp met last om voorbij den uitgang naar

de zijde van Antwerpen halt te maken. Eene compagnie Zuid

Hollanders onder den Kapitein IJ. D. van Dam werd op den weg

naar Brasschaet opgesteld, eene compagnie Overijselsche schutters

onder den Kapitein J. H. Weber op dien naar Eeckeren, deta

cheerende 50 man onder den 2en Luitenant Rambonnet tot betere

waarneming naar een oostwaarts aan den weg gelegen molen. De

beide overblijvende compagniën bleven onder den Majoor van

Kinschot aan den noordingang der plaats in reserve. Spoedig hierop

meldde de op den toren geplaatste waarnemingspost, dat van de

zijde van Antwerpen eene vijandelijke afdeeling langs den straat

weg naderde, waarom de colonnecommandant de nog vooruitge
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schoven spits en voortroep ecnigzins terugtrok en als tirailleurs

liet oplossen en de drie compagniën van den Kapitein Bosch deed

deploiëeren. Die van den Kapitein zelve, voor het oogenbiik door

den oudsten luitenant aangevoerd stond westwaarts van den straat

weg in een weiland, de 2e aangevoerd door den 2en Luitenant

B. van Dorp à cheval over dien weg en de 3e (1) oostwaarts

daarvan in een korenveld. Zoodra echter was gebleken, dat de

waargenomen vijand weinig sterk was en hij zijne beweging naar

het dorp staakte, liet de Majoor de Bosson den Burgemeester bij

zich komen, gelastte het inleveren der voorhanden wapens en

overlegde met dezen over de te nemen maatregelen tot verpleging

van den troep. Gedurende deze onderhandelingen, die langen tijd

duurden, hadden zich van de vooruitgeschoven compagniën reeds

verscheiden schutters uit de gelederen verwijderd om in het dorp

hun dorst te lesschen of zich van voedsel te voorzien, anderen

zwaar vermoeid, doordat ze bijna twaalf uren op de been waren,

hadden de geweren aan rotten gezet en waren ingeslapen. Onder

die omstandigheden kwam een tweede bericht betreffende den

vijand, dat deze namelijk in grootere macht langs den straatweg

van Antwerpen oprukte. Onmiddelijk steeg de Majoor de Bosson

te paard en begaf zich naar de voorste linie. Na den toestand te

hebben beoordeeld en gezien te hebben, dat de vijand bleef avan

ceeren, reed hij snel naar de standplaats der compagnie van van

Dam op den weg naar Brasschaet. Dezen officier gelastte hij op

dien weg gedekt door het bedekte terrein zijwaarts van den straat

weg langs de linker flank des vijands voort te rukken, deze ge

heel voorbij te trekken en hem dan in den rug te vallen. Gelijk

tijdig zouden dan de drie compagniën der voorste linie tot den

aanval op het hoofd der colonne overgaau. Ongelukkig sloeg de

Kapitein van Dam te vroeg zijwaarts af, zoodat zijne compagnie

op het midden der vijandelijke colonne stootte en daar door zulk

een krachtig vuur werd ontvangen, dat niet alleen de aanval

werd afgeslagen, maar de compagnie in verwarring terugstoof.

Het hoofd der vijandelijke colonne had tegelijkertijd halt gemaakt

(1) De naam van den Compagniescommandant is ons onbekend gebleven.
w
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en bleef daardoor te ver verwijderd om tot den voorgenomen front

aanval over te gaan. Bij de terugwijkende compagnie aangekomen

vernam de colonnecommandant, dat de vijand zeer overmachtig

en in het bezit van cavalerie en artillerie was. De Majoor de

Bosson gelastte hierop den Kapitein zijne compagnie te verzame

len en zijne vorige standplaats te hernemen en deed tevens den

Majoor van Kinschot verzoeken met eene der beide reserve-com

pagniën tot versterking op te rukken. Intusschen slaagde de

Kapitein er niet in de hem gegeven order na te komen, slechts

een veertigtal manschappen, aangevoerd door de Luitenants J. A.

Pluygers en D. T. Siegenbeek, bleven op hun post, de overigen

stoven in verwarring langs het dorp terug. De colonnecomman

dant gaf daarop het bevel der voorste linie aan den Majoor van

Kinschot en was voornemens met het hoofdgedeelte der compagnie

Weber en de nog beschikbare compagnie der reserve de mislukte

beweging om den vijand in den rug te vallen, te herhalen. Weldra

echter keert de maréchausée – de eenige cavalerist dien de colonne

bezat – welke tot het ophalen dier compagnie was afgezonden

terug met de tijding, dat de vluchtelingen der compagnie van

Dam ook dien troep hebben medegesleept en ook deze in vollen

aftocht naar Putten is. Begrijpende, dat thans een verder stand

houden onmogelijk werd, gelastte de Majoor de Bosson aan den

commandant der voorste linie zoo langzaam mogelijk terug te gaan.

Hij zelf rent met zijn Adjudant, den 2en Luitenant T. Prins en

de maréchausée de vluchtenden na en tracht hen door goede woor

den en later door bedreigingen tot staan te brengen. Alles te

vergeefs, oproerige kreten gaan uit den verwarden hoop op, een

sergeant majoor, welke den Majoor tot herstel der orde tracht

behulpzaam te zijn, wordt met den dood bedreigd; de paniek be

houdt de overhand.

Juist toen de Majoor van Kinschot bevel kreeg tot den terug

tocht over te gaan, had hij aan de compagnie van van Dorp

last gegeven oostwaarts aan te houden tot ondersteuning van den

linkervleugel, die het meest aan het vijandelijk vuur was bloot

gesteld en was voornemens de met hem aangekomen reserve
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compagnie op den straatweg te plaatsen. Op dat oogenblik echter

wordt de 3e compagnie, op den uitersten linkervleugel staande,

niet alleen in front maar tegelijk hevig in den rug beschoten.

Zij ruimt het veld en wijkt overhaast in het dorp terug, een

gedeelte der 2e compagnie medeslepende. De andere helft daar

van, de compagnie Bosch en de intusschen verzamelde compagnie

Weber worden teruggedrongen, doch herstellen zich in front op

het punt waar de straatweg door den zandweg van Oorderen

naar Onderseel wordt gesneden (1). Nogmaals wordt daar een

nieuw hevig vuurgevecht geopend, eenige schutters worden ge

kwetst, den korporaal J. van Brussel, die door zijn voorbeeld

zijne kameraden steeds had aangemoedigd, treft een geweerkogel

door de keel en doet hem nederstorten; de dappere aanvoerder

der tirailleurs, de Luitenant Taets van Amerongen, wordt in

het aangezicht gewond, en tot overmaat van ramp zinkt de

brave Majoor van Kinschot, de oude door Napoleon gedecoreer

de soldaat, zwaar in de dij gewond van het paard. Op datzelfde

oogenblik worden de deuren eener schuur, achter het front van

de Nederlandsche afdeeling, plotseling geopend, een salvo kraakt

en een veertigtal vijanden (waarschijnlijk dezelfden, welke in den

morgen zoo plotseling waren verdwenen) storten zich met gevelde

bajonetten in den rug der schutters. Ook van hen maakt zich

thans de paniek meester, de meesten ijlen terug, slechts een

klein gedeelte, meest Utrechtsche schutters, dekken door hun

vuur den aftocht. De sergeant van der Pluym en de schutter

Nahuys nemen hun gewonden Luitenant Taets van Amerongen

op de schouders en dragen hem onder een hagelbui van kogels

uit het gevecht. De Majoor van Kinschot, dien men gesneuveld

waant (2), blijft op de kampplaats liggen. Intusschen was de

(1) Een duidelijk kaartje, vervaardigd naar eene schets van den sergeant

P. G. van Dam, komt voor in het 2e gedeelte van het Gedenkboek der
Utrechtsche schutterij van J. E. Bosch. w

(2) Hij werd zwaar verwond door de Belgen opgenomen, naar Antwerpen

getransporteerd en daar in het hospitaal zorgvol behandeld, zoodat hij bij de

algemeene uitwisseling der krijgsgevangenen in Nederland terugkeerde. Zijn
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stroom der vluchtenden tot Putten teruggevloeid, te vergeefs

poogde de daar des morgens achtergelaten compagnie dien te

breken, ook zij wordt gedeeltelijk medegesleept. Voorbij dat dorp

trachtte de Majoor de Bosson nog eens in eene gunstige positie

te doen halt houden, daarin krachtig door de Kapiteins Bosch

van Drakestein, Harteveldt en Weber en de Luitenants Prins

en Siegenbeek ondersteund. Toen evenwel de vijand bleef avan

ceeren bleek het, dat het getal der dapperen, welke nogmaals

den strijd wilden aannemen, te gering was en hunne poging een

noodeloos opofferen zou worden. De vijand staakte daar ter plaatse

echter de vervolging, waarop door de krachtige houding van den

Majoor Herckenrath en diens te Hoogerheide gevestigde colonne

de wijkenden tot staan gebracht en verzameld werden. De gele

den verliezen zijn ons niet nauwkeurig bekend geworden, die

der Utrechtsche schutterij bedroegen slechts 6 gewonden, zeker

zullen echter die van de compagnie van Dam en van de op den

linkervleugel overvallen afdeeling wel aanzienlijker zijn geweest.

Die des vijands werden opgegeven als 2 dooden en 25 gewonden

te hebben bedragen (1). Tevens is van Belgische zijde de vijan

delijke macht genoemd als 400, door anderen als 580 man, onder

bevel van den Majoor Boulanger van het 12e linieregiment. Of

deze opgave juist is valt niet te beoordeelen, zeker is het dat

de schatting van 5000 man met artillerie en cavalerie door de

teruggeworpen schutters van van Dam gemaakt, even overdreven

is als de door den Belgischen Kolonel de l'Escaille opgenoemde

raming der Nederlandsche sterkte op 3000 manschappen (2).

Zoodra den Luitenant-Generaal van der Capellen in den na

middag van den 3en de eerste berichten toekwamen van den on

gelukkigen tocht der rechtercolonne, nam hij de noodige maat

regelen om des noodig den volgenden morgen een nieuw deta

oppasser, de schutter Blom, wilde zijn meester niet verlaten en liet zich

krijgsgevangen maken om hem te kunnen blijven verzorgen.

(1) In het Journal d'Anvers van 5 Augustus 1831.

(2) Zie Huybrecht, bl. 209.
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chement te kunnen doen uitrukken, en zond zijn adjudant, den

Kapitein G. Bouman van der Valk, naar Hoogerheide om zich

persoonlijk op de hoogte te stellen van den min of meerder slag

vaardigen toestand van de teruggeslagen colonne. Deze officier

rapporteerde deze te hebben gevonden zwaar vermoeid, slecht

verpleegd, gebrek hebbende aan patronen, welke nagenoeg alle

verschoten waren, en adviseerde, dat het onmogelijk was haar,

althans den volgenden dag, nogmaals vooruit te zenden. Ten

gevolge dier rapporten werd de colonne de Bosson op den 4en

naar Bergen op Zoom teruggeroepen, doch tevens een nieuw

detachement uitgezonden in de richting der grenzen. Het bestond

uit 6 compagniën der 2e afdeeling Overijsselsche schutterij en

werd aangevoerd door den Luitenant-Kolonel J. H. Leicher van

die afdeeling (1). Ten 8 uren. m. rukte deze colonne Brabantsch

Putten binnen en betrok er het bivak, zonder den vijand te

hebben ontmoet. Eene sterke verkenning gedurende den marsch

derwaarts onder den Kapitein H. C. Thom à Thuesinck uitge

zonden in de richting van Esschen en Calmpthout, tot het opsporen

van verband met de colonne d'Ablaing, rukte des avonds eveneens

op het bivak in zonder haar doel te hebben bereikt.

Den 5en Augustus stelde zich de Luitenant-Kolonel Leicher

ten 6 ure v. m. in beweging naar de zijde van Capelle. Nabij

het dorp aangekomen berichtte de commandant der voorhoede,

Kapitein G. J. Evers, dat voorwaarts daarvan eene Belgische

afdeeling linietroepen, naar zijne gissing eens zoo talrijk als de

eigen troep, in colonne was opgesteld. Om de ware sterkte des

vijands te verkennen, liet Leicher de voorhoede-compagnie en

tirailleur oplossen. Werkelijk had deze beweging ten gevolge,

dat de tegenpartij deploiëerde, waardoor de zekerheid werd ver

kregen, dat men twee bataljons van het 12e linieregiment be

nevens eenige artillerie voor had. Bij die macht en omdat het

doel der beweging, het vasthouden namelijk des vijands, was

bereikt, beval de colonne-commandant een langzamen terugtocht.

De achterhoede, onder den Kapitein Evers, hield den vervol

(1) Gedetacheerd van de opgeheven 11e afdeeling infanterie.
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genden vijand op behoorlijken afstand van den hoofdtroep, ten

gevolge waarvan een gevecht werd voorkomen. Ter hoogte van

het gehucht Erdbrand gekomen maakte de kolonne halt om

eenige rust te nemen, die door den vijand niet werd verstoord.

Daarop keerde de colonne tot Brabantsch Putten terug, achter

welk dorp het bivak werd betrokken. Met het oog op de nabij

heid des vijands, betrok de 3e compagnie van het 1e bataljon

de veldwachten en zette de postenketen uit, de 1e compagnie

verstrekte twee soutiens achter de vleugels dier linie, terwijl de

6e als voorpostendetachement achter en nabij het dorp werd op

gesteld. De gezamenlijke voorposten stonden onder bevel van den

Luitenant-Kolonel W. Götte, commandant van het 2e bataljon

der 2e afdeeling Overijselsche schutterij. De drie overige com

pagniën tot laatstgenoemd bataljon behoorende bivakkeerden. Op

denzelfden dag was de Majoor Herckenrath met eene compagnie

van zijn bataljon en eene compagnie Zuid-Hollandsche schutterij

tot het behoud van een beter verband naar de Putsmolen bij

Ossendrecht vooruitgerukt, de andere compagnie infanterie te

Hoogerheide achterlatende, waartoe de helft daarvan uit het

daardoor bezette Huybergen teruggeroepen werd.

Met het aanbreken van den 6en Augustus rukte de 1e compagnie

van het 2e bataljon, onder bevel van den Kapitein J. Frederiks,

tot het doen der veldontdekking in de richting van Capelle

vooruit. Bij terugkomst rapporteerde de officier, dat volgens loo

pende geruchten het grootste gedeelte der vijandelijke troepen

naar de zijde van Leuven was afgemarcheerd. Ook werd van het

bivak een detachement van 60 schutters, die zich daartoe vrij

willig hadden aangeboden, onder aanvoering van den 2en Luite

nant fungeerend Afdeelingsadjudant H. J. van der Meulen naar

Calmpthout afgezonden om berichten betreffende den vijand in te

winnen, wiens stelling men tusschen die plaats en Putten ver

moedde. Deze officier had tevens order om den Kolonel d'Ablaing

en diens colonne op te zoeken, de gemeenschap daarmede daar

te stellen en met dien hoofdofficier maatregelen te bespreken tot

verder gezamenlijk verontrusten des vijands." Juist was dit deta
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chement op het bivak teruggekeerd, toen namens den Luitenant

Generaal van der Capellen de order kwam om nog denzelfden

dag tot Hoogerheide terug te gaan. Waarschijnlijk was dat bevel

het gevolg van een rapport, den vorigen avond door den Luite

nant-Kolonel Leicher afgezonden, waarin hij kennis gaf, dat door

het vluchten van nagenoeg alle inwoners uit Putten, de verple

ging zijner troepen aldaar zeer bezwaarlijk werd en weldra de

noodzakelijkheid zou ontstaan om de vivres uit de vesting af te

zenden. -

Denzelfden dag was de Majoor Herckenrath tot Brabantsch

Putten vooruitgerukt om des noodig de colonne Leicher te on

dersteunen. In den namiddag ontving hij orders om tot Ossen

drecht terug te gaan, waardoor thans zijn detachement het dichtst

aan de grenzen stond. Op last van Leicher werd zijne geheele

3e compagnie naar Huybergen gedetacheerd tot verband met de

linkercolonne. Aan de Putsmolen werd eene sectie van de co

lonne Leicher als observatiepost achtergelaten. In laatstgenoemde

stellingen bleven deze troepen hoofdzakelijk tot na het einde der

vijandelijkheden, terwijl van daaruit dagelijks naar Santvliet,

Putten en Calmpthout werd gepatrouilleerd.

Wanneer wij de verrichtingen der colonnes uit Breda en Ber

gen op Zoom in eene beschouwing zamenvatten, dan blijkt dui

delijk, dat ze tot het doel, dat daarmede moest worden bereikt,

hebben medegewerkt, dat de vijand daardoor namelijk wel de

gelijk in den waan is gehouden van een voorgenomen aanval op

Antwerpen. Toch valt het niet te betwijfelen, dat bij een beter

verband dier verschillende detachementen onder de leiding van

één hoofd, de behaalde voordeelen grooter, de geleden nederlaag

waarschijnlijk voorkomen geweest zou zijn. Wel voerde tot den

5en de Kolonel Stavenisse de Brauw en na hem de Kolonel Senn

van Basel het zoogenaamde commando over de troepen op de

linie tusschen Breda en Bergen op Zoom, maar van de inwer

king van die hoofdofficieren op het zamenwerken der troepen is

geen spoor te vinden. Integendeel : Veeren ontvangt zijne orders
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uit Breda; d'Ablaing, de Bosson, Leicher en Herckenrath ge

hoorzamen aan den gouverneur van Bergen op Zoom. Daarbij

kwam het gebrek aan cavalerie, tengevolge waarvan het verband

tusschen de verschillende colonnes zoo dikwijls gemist of verloren

werd. Waren in plaats van twee pelotons twee eskadrons van

dat wapen, dat juist bij het verrichten van demonstraties door

zijne verschijning op verschillende plaatsen zoo hoogst nuttig kan

optreden, aan de geheele macht toegevoegd geworden, dan had

deze zeker niet meer dan 4 bataljons behoeven te tellen om tot

hetzelfde gevolg te komen, dat thans is bereikt; dan had de

mogelijkheid bestaan, dat de colonnê de Bosson niet overvallen

ware en dat die van d'Ablaing op den 5en niet ware gebracht

op den rand eener nederlaag, welke thans alleen, dank zij het

energieke terugkeeren van den Luitenant-Kolonel Veeren op het

gevechtsveld, in een behaald voordeel is omgekeerd. *,

Wanneer wij deze feiten bespreken, ligt daarin enkel eene

waarschuwing voor twee misslagen, die vooral in den detache

mentsoorlog zoo dikwerf worden gemaakt, het uitzenden namelijk

in de nabijheid des vijands van infanterie, die zonder toevoeging

van ruiterij in den blinde tast, en het verdeelen van het com

mando over verschillende bevelhebbers bij het verrichten van

ééne en dezelfde operatie, met miskenning der waarheid, dat

waar één doel is, slechts één hoofd tot uitvoering daarvan wen

schelijk en noodig is.



WIERDE GEDEELTE,

Het Nederlandsche hoofdleger van

7 tot 10 Augustus.

7 AUGUSTUS. (1)

Het vervolg der voor de 1e divisie op den 6en uitgegeven

order, waarvan het begin, behelzende de bevelen betreffende de

nog op dien datum uit te voeren bewegingen, vroeger is ver

meld, luidde: N

den 7en Augustus. 10. De voorhoede, waarvan zoo even is

gesproken, zal van Eindhout om één uur na middernacht opbre

ken en naar Diest marcheeren om de 2e divisie af te lossen,

zullende zoodra het overige der 1e divisie, die later te Diest zal

aankomen, gearriveerd is, deze voorhoede zich weder op marsch

begeven en tot Selck voortrukken om aldaar te verblijven;

2°. de 1e brigade marcheert ook om één uur na middernacht

naar Diest, Schaffen, Webbecom en des goedvindende ook Zeel

hem om er te verblijven ;

30. de 2e brigade begeeft zich op weg te 5 uren des voorden

middags insgelijks naar Diest, evenwel naar Sichem één bataljon

en een ander naar Scherpenheuvel (Montaigu) van deze brigade

detacheerende, welke reeds te Oxselaer de colonne moeten ver

laten en in de directie van de twee genoemde plaatsen moeten

(1) Ofschoon de gebeurtenissen op de Schelde en nabij de Citadel van Ant

werpen en die in Zeeuwsch Vlaanderen gedeeltelijk vóór dezen datum voor

vielen, meenden wij de in dit gedeelte behandelde feiten met het oog op het

verband met de reservedivisie eerst te moeten bespreken.
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marcheeren om omwegen , en dus het gaan over Diest , te

vermijden.

Voor de artillerie en de divisie van het reservepark Uwer

divisie zal Uwe Exc. telkens als geene bijzondere bevelen zijn

gegeven, wel gelieven te zorgen.

Het zal eerst morgen kunnen blijken, in hoeverre levensmid

delen bij wijze van distributie aan de troepen zullen kunnen

uitgedeeld worden.

Het hoofdkwartier van Z.K.H. zal te Diest gevestigd worden,

alsook dat van Uwe Exc. -

De 2e divisie marcheert den 7en naar St. Truyen en de 3e te

Herck en de dorpen naar de zijde van Hasselt. De colonne van

den Generaal Post te Haelen, Donck en Rummen.

Z.K.H. de Opperbevelhebber heeft mij wijders opgedragen aan

het leger te doen kennen, dat hoewel Z.K.H. zeer gevoelig is

voor de vele blijken van gehechtheid en geestdrift, die de troepen

telkens aan den dag leggen als hij dezelve ontmoet, het evenwel

uithoofde der tegenwoordige omstandigheden en als veelmaal in

de nabijheid des vijands, ongeraden kan zijn deze toejuiching

toe te staan, weshalve Z.K.H. Uwe Excellentie verzoekt op de

gepaste wijze de troepen daarvoor te bedanken en uit te noodi

gen hem geene eerbewijzingen hoegenaamd op marsch te doen

en wanneer gerust wordt en Z.K.H. passeert, niet op te staan

om zich te formeeren, noch met noch zonder wapenen.

In verzoek Uwe Exc. telkens, dat militairen zullen gedood of

geblesseerd zijn, daarvan zoodra mogelijk opgave te willen doen,

eerst numeriek, zoo het getal groot is, en vervolgens per korps

en nominatief.” -

Tot uitvoering dezer bevelen was de 1e brigade der 1e divisie -

reeds kort na middernacht in beweging en marcheerde eerst in

de duisternis, later onder zware regenbuijen naar Diest. De di

visiestaf, zoomede die der brigade, bleven daar gevestigd, terwijl

de afdeeling grenadiers met de Groninger en Franeker studenten,

de batterij veldartillerie en het toegevoegde reservepark er wer

den ingekwartierd. Van de overige troepen der brigade bezette

14



210

het 1e bataljon der 1e afdeeling Zuid-Holland Schaffen, het

1e bataljon der 2° afdeeling Noord-Holland Zeelhem. Van de

troepen, welke de voorhoede hadden uitgemaakt, kantonneerden

het 1e bataljon jagers en de eskadrons lansiers tot beter verband

met de overige vooruitgeschoven troepen te Webbecom, in plaats

van in het daartoe eerst aangewezen Selck, de halve batterij

rijdende artillerie bleef te Diest.

De 2e brigade stelde zich des morgens ten 4 ure in beweging

en bezette voor het grootste gedeelte eveneens het reeds zwaar

belegde Diest, detacheerende het 2e bataljon der 1e afdeeling

Gelderland naar Scherpenheuvel en het 3e bataljon der 5e af

deeling infanterie naar Sichem.

Op deze wijze vormden de vooruitgeschoven troepen rondom

het stadje nagenoeg een cirkel, terwijl tot beter verband daarin

des namiddags nog het 2e bataljon jagers voorwaarts van de

Leuvensche poort een bivak betrok.

Ook het Groote hoofdkwartier van het leger te velde werd

den 7en naar Diest verlegd. Het verliet daartoe Gheel des voor

middags ten 5 ure, vergezeld door het gros der compagnie mi

neurs en sappeurs. De Prins van Oranje, die voor zijn vertrek

uit Gheel 500 gulden aan den pastoor dier plaats ter verdeeling

onder de armen had doen ter hand stellen, steeg met zijn broe

der, Prins Frederik, bij aankomst te Diest onmiddelijk weder

te paard tot verkenning der omgelegen terreinen, welke bij eene

mogelijke vereeniging van de Maas- en Scheldelegers het tooneel

van den strijd zouden kunnen worden. De Generaal-Majoor van

Hooff en de Majoor-Ingenieur Gey vingen dadelijk aan met de

verkenning der plaats zelve met het oog op te nemen maatrege

len tegen een coup de main des vijands en om haar zoo noodig

tot een eenigzins belangrijk steunpunt bij de verdediging in te

richten. Dientengevolge waren de mineurs, die ten 11 ure v. m.

waren binnengerukt, reeds na den middag ijverig werkzaam om

onder de leiding van den 2en Luitenant-Ingenieur D. G. Andreae

vertakkingen buiten de Leuvensche poort aan te brengen en

coupures te maken in de wegen naar Scherpenheuvel en Leuven,
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welk werk tot des nachts half drie onafgebroken werd voort

gezet. -

Zoodra de eerste berichten omtrent het gevecht bij Kermpt

bekend werden, gelastte de Chirurgien Majoor Dr. Snabilée van

de afdeeling grenadiers den Officier van gezondheid 2e klasse van

het 2e bataljon der 2e afdeeling Zuid Hollandsche schutterij J.

Hoogstad Drost, een geschikt locaal op te zoeken tot tijdelijk

hospitaal, eene voorzorg, welke spoedig maar al te noodig bleek

te wezen. Welwillend door een geestelijke bijgestaan, slaagde

Drost spoedig in de volvoering zijner opdracht. Hierdoor werd in

enkele uren een tijdelijk hospitaal ingericht, waarin nog den

zelfden dag talrijke gewonden konden worden opgenomen, die

onder toezicht van den genoemden geestelijke, zoowel door de

tegenwoordig zijnde officieren van gezondheid als door de zich

vrijwillig aanmeldende stedelijke doctoren met bewonderenswaar

dige onvermoeidheid en toewijding werden verzorgd en behan

deld. (1)

Wij hebben reeds vermeld hoe in den middag van den 6en Augus

tus nog aan den Commandant der 2e divisie was verzocht als

inleiding tot het bezetten van Sint Truyen, eene sterke voorhoede

naar Selck, Haelen en Donck vooruit te schuiven, waaraan dan

ook nog vóór het vallen van den avond was voldaan. De genoemde

order behelsde met het oog op de te verrichten bewegingen op

den 7en verder het volgende:

,,Deze voorhoede zal op het uur door Uwe Hoogheid te bepalen

zich morgen op marsch naar Sint Truyen begeven, en zich van

die plaats zoo mogelijk meester maken.

De 1e brigade begeeft zich, deze voorhoede ondersteunende,

insgelijks naar Sint Truyen. Aldaar moeten bijzonderlijk de wegen

(1) Behalve door meerdere ooggetuigen medegedeeld door P. van Waes

berge in zijne ,,Herinneringen uit den veldtocht, enz.”



212

van Hasselt, Tongeren en Luik worden geéclaireerd, zoodat Uwe

voorhoede gedeeltelijk tot Brusthem zoude voortrukken, om van

daar die beide straatwegen te observeeren. Het korps van den

Generaal Daine moet naar gedachte zich te Hasselt of tusschen

die plaats en Tongeren bevinden. Het zal evenwel noodzakelijk

zijn ook op den weg naar Thienen of Tirlemont voorzichtigheids

halve positie te nemen en zich te éclaireeren. Deze brigade zal

zoowel als de voorhoede vroegtijdig kunnen vertrekken, zonder

de komst van de 1e Divisie af te wachten, het zal zelfs alleen

noodig zijn, dat de achterhoede van Uwe 2e brigade de voorhoede

der 1e Divisie afwacht, die ten 1 ure na middernacht van Eind

hout op marsch zal gaan, gevolgd door het overige der Divisie,

die Diest, Sichem, Scherpenheuvel en Haelen zal bezetten.

De 2e brigade Uwer Divisie zal marcheeren tot op de hoogte

van Binderveld en Nonne Milen, tevens de dorpen Nieuwerkerken,

Runckelen en Gorssum bezettende. De twee eskadrons lansiers

zullen te Sint Truyen worden geplaatst en van daar naar gelang

van omstandigheden door Uwe Hoogheid worden gedetacheerd....”

Zonder door den vijand te worden verhinderd, zonder dat deze

zelfs werd ontmoet, konden de bevolen bewegingen worden uit

gevoerd. De 2e brigade, waarbij zich de linker halve batterij

N". 6a en de divisie van het reservepark bevonden, bezette de

haar aangewezen dorpen in tweede linie; de genoemde artillerie

werd echter nog in den avond op Sint Truyen gedirigeerd. In

die stad zelve bleven van de 1e brigade de Utrechtsche jagers,

het 1e bataljon der 2e afdeeling Geldersche schutterij, het 2e ba

taljon der 12e afdeeling infanterie, het detachement mineurs en

sappeurs der divisie en het overschot der lansiers, dat niet voor

den veiligheids- en kondschapsdienst werd gebruikt. Sint Truyen,

waar men bij het binnenrukken slechte magazijnen en eenige

achtergelaten paarden vond, was geheel open en weinig tot ver

dediging geschikt. Bij eene mogelijke nadering des vijands zou

de Hertog op zijn vooruitgeschoven standpunt genoodzaakt zijn

geweest den strijd in het open veld aan te nemen en om daarvoor

tijdig gereed te wezen, werden uitgebreide en krachtige veilig

w
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heidsmaatregelen genomen. Zoowel op den straatweg naar Ton

geren als op dien naar Luik nam een bataljon der 7e afdeeling,

benevens eene sectie der rechter halve batterij No. 6a stelling,

terwijl het 1e bataljon der 12e afdeeling met een detachement

lanciers bij Melveren het bivak betrok, de voorposten tot in de

voorgelegen bosschen aan den weg naar Hasselt vooruitschuivende.

Ook in de richting van Thienen werd een sterk verkenningsde

tachement uit infanterie en lansiers bestaande, tot bij Orsmael

uitgezonden.

De Luitenant Generaal Meijer ontving den 6en in zijn hoofd

kwartier te Beeringen de onderstaande orders voor den volgenden

dag.

Leger te velde, Hoofdkwartier, Gheel den 6en Augustus 1831.

N0. 1401.

Volgens de gegeven bevelen door Z. K. H. den Opperbevel

hebber zal de 3e Divisie zich op morgen den 7en dezer begeven

naar Herck, tevens de dorpen Schuelen en Beerbroeck ook door

infanterie bezettende; de cavalerie naar Kermpt, Herckenrode en

Steevoort, die vrij sterke verkenningen zal zenden in de directie

van Hasselt, Wimmertingen, Alcken en Zonhoven, ten einde

bepaalde kondschap van het korps van Daine te verkrijgen en

ook bijzonderlijk van den Generaal der infanterie Cort Heijligers,

die wellicht reeds tot Zonhoven zal zijn voortgerukt. Van het

resultaat dezer verkenning zal onverwijld met spoed aan Z. K. H.

rapport worden gezonden. - *

Het hoofdkwartier van Z. K. H. zal te Diest zijn op den 7en dezer.

Uwe Exc. zal het zijne te Herck gelieven te nemen en dadelijk

na de aankomst der troepen in hunne nieuwe kantonnementen

rapport maken.
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- e en e n en ºm - ºm (Volgens de orders betreffende de eerbewijzingen,

opgave van gesneuvelden, enz.)

Ik verzoek Uwe Exc. den Heer Generaal Majoor (Boreel) uit

te noodigen om gelijktijdig, dat hij Uwe Excellentie het resultaat

rapporteert der gedane verkenning naar Hasselt, Wimmertingen,

enz. insgelijks en rechtstreeks hiervan mededeeling te willen doen

aan Z. D. H. den bevelhebber der 2e Divisie infanterie te Sint

Truyen.”

Den 7en des morgens ten 3 ure zend de Luitenant Kolonel van

Campen, commandant der voorposten te Pael, den 1en Luitenant

P. Welter met een detachement van het 2e bataljon der 13e af

deeling infanterie en eene patrouille dragonders naar Lummen

vooruit tot verkenning van dat dorp en den derwaarts voerenden

weg. Men vond het dorp onbezet door den vijand, de inwoners

zeer voorkomend en vernam, dat aldaar tot twee dagen geleden

een Belgisch eskadron jagers te paard had gekantonneerd en toen

'naar Hasselt was afgemarcheerd na eerst den vrijheidsboom te

hebben geplant voor het huis van den burgemeester, die hem

echter den vorigen dag weder had doen verwijderen. Ten 9 ure

kwam de 3e divisie in ééne colonne marcheerende, ingevolge de

bovengenoemde bevelen te Lummen aan. Op den marsch derwaarts

was zij door aanhoudende regenbuijen geteisterd geworden. Bij

hare aankomst aldaar kreeg de 2e brigade last om na het over

trekken van den Demer, op Herck la ville te marcheeren en

daar met het divisiehoofdkwartier tot den volgenden morgen te

verblijven, de 1e zou Schuelen en Beerbroeck bezetten en de be

schikbare cavalerie (4 eskadrons dragonders) ter verkenning in

de aangewezen richting vooruitgaan. Bij het doormarcheeren be

zweek de zwakke brug over de Kleine Molenbeek, onder den last

der patrooncaisson van het bataljon Friesche schutterij der 2e bri

gade, waardoor voor het oogenblik de laatste afdeelingon daar

van en de batterij divisie-artillerie van het hoofd der colonne

waren afgesneden. Onmiddelijk snelden de mineurs toe, ontlaadden

vlug de caisson en sleepten haar op den oever, waarna zij de
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-

brug met behulp van gekapte eikenboomen en eene dekking van

rijshout tot den overtocht der andere troepen geschikt maakten.

Tijdens dit oponthoud kwamen de beide Prinsen, welke hunne

verkenningen voortzetten, geëscorteerd door een 40tal dragonders

N0. 4, onder den 1en Luitenant J. G. Happé, bij de divisie aan.

Vooral de Leidsche jagers werden door hen luid geprezen over

hun moedig gedrag bij Beeringen betoond. Hierop rukte alles

verder, de 2" brigade marcheerde met de artillerie door naar

Herck, terwijl van de 1° het Groningsche schutterbataljon en het

reservebataljon der 8e afdeeling Schuelen bezetten. De overige

infanterie dezer brigade betrok het bivak in de omstreken van

Beerbroeck en wel in de voorste linie, het 2e bataljon der 13°

afdeeling zuid-, het flankbataljon dier afdeeling noordwaarts van

den weg van daar naar Kermpt, in tweede linie het bataljon

Friesche schutters van Kirchner zuid-, de compagnie Leidsche

jagers noordwaarts van denzelfden weg op het kerkhof en beide

onmiddelijk tegen het dorp aan. Op last van den Brigade-comman

dant, den Kolonel Stoecker, waren de noodige koeien gerequireerd,

eenige boerenwoningen waren tot stookplaatsen aangewezen en

men begon even na den middag reeds het bivak in te richten,

toen de rust, welke men zich meende te zullen veroorloven, door

door de eerste rapporten der intusschen vooruitgerukte ruiterij

werd verstoord.

-Van de beschikbare cavalerie waren de twee eskadrons lichte

dragonders N0.4, onder den Luitenant-Kolonel van Campen ver

gezeld door de Groningsche jagers en de sectie rijdende artillerie

van den 2en Luitenant Jhr. W. P. J. Barnaart, bij welke zich

ook de batterij-commandant bevond, naar Steevoort gemarcheerd

met de bedoeling om de naar Alcken en Wimmertingen voorge

schreven verkenningen uit te voeren. De beide escadrons lichte

dragonders N°. 5, aangevoerd door den Luitenant-Kolonel Graaf

Dumonceau en vergezeld door de 2° compagnie van het 1e batal

jon der 17e afdeeling infanterie onder den Kapitein H. Camp

huijsen, rukten voorwaarts op Kermpt, om van daar uit de bevolen

verkenningen naar de zijde van Hasselt en Zonhoven te verrich

v
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ten. Bij die eerst door den Generaal Majoor uitgegeven orders

was het geheele werk dus verdeeld over de vier eskadrons dra

gonders, aangezien van het terugkeeren der hussaren N°. 6 van

hunne detacheering bij de reserve-divisie nog niets bekend was.

Toen intusschen de colonne Dumonceau Kermpt binnenrukte, vond

zij daar de drie eskadrons hussaren van den Kolonel van Balveren

met de daaraan toegevoegde sectie rijdende artillerie van Wicher

link. (1) Wij weten reeds hoe deze troepen nadat zij den aftocht

der divisie Cort Heijligers op Heusden hadden gedekt door dien

generaal naar de 3e divisie waren teruggezonden. Te Kermpt

aangekomen, welke plaats in de aan van Balveren verstrekte

order als bestemming was aangewezen, had deze aan zijne ver

moeide manschappen en paarden, die bijna 24 uren op marsch,

veldwacht en bivak zonder voedsel of fourage hadden doorgebracht,

rust gegeven en bij de aankomst der dragonders waren de man

schappen bezig hunne paarden te doen drinken in afwachting van

brood, dat uit Kermpt zou worden aangebracht. De commandant

der dragonders N°. 5, verwonderd daar de hussaren aan te treffen,

meende van die omstandigheid, die wellicht eene wijziging in de

eerst gegeven orders konde doen aanbrengen, kennis te moeten

geven aan den Generaal Majoor Boreel en zond daarom den

1en Luitenant J. A. F. Geisweit van der Netten derwaarts, waarop

hij na zijne colonne eenige oogenblikken rust te hebben gegeven,

in de richting van Curingen (Curange) doormarcheerde.

Om zich een juist denkbeeld te vormen van den hierna be

schreven strijd, is het noodzakelijk een blik te slaan op de toen

malige topografische gesteldheid van het terrein. Destijds voerden

twee zandwegen van Kermpt naar Curingen. De zuidelijkste was

de kortste, ofschoon ook deze zich kronkelend tusschen meest
*

(1) Geen gevecht heeft aanleiding gegeven tot zoo vele verschillende op

vattingen en beschouwingen als dat van Kermpt. Zelfs ooggetuigen verschillen

rechtstreeks van meening over dezelfde zaak. Door het gebruik maken van

de afschriften der officiëele rapporten door ons in het meervermelde copieboek

gevonden en de vergelijking der talrijke ons ten dienste staande bronnen,

hopen wij tot de juiste en nauwkeurige beschrijving van dien strijd te zijn

geraakt.
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bedekt terrein voortzette; de noordelijkste voerde over Tuylt en

liep uit in den zandweg, die de Abdij van Herckenrode met

den eerstgenoemden weg vereenigt. Bezuiden den kortsten weg

bevonden zich twee uitgestrekte boschperceelen gescheiden door

den zandweg van Kermpt op Steevoort. Het westelijke perceel eenZ4A
droeg den naam van het bosch van Steevoort, terwijl het ooste- Zo, 22% Z%. 2 e

lijke, hoewel verder van de genoemde abdij verwijderd, dien

van bosch van Herckenrode voerde. Tot op een kilometer van

Curingen bleef het terrein bedekt, terwijl het verder tot en

voorbij die plaats meer open en vlak was (1).

Daar de Luitenant-Kolonel Dumonceau reeds te Kermpt had

vernomen, dat daar kort te voren eene Belgische verkennings

patrouille was geweest en dat de vijand posten te Curingen zou

hebben uitgezet, plaatste hij met het oog op het bedekte terrein

aan weerszijden van den weg de compagnie infanterie, vooraf

gegaan door eene spits zijner dragonders, aan het hoofd der

colonne; daarop volgde het 1e eskadron, in colonne met vieren,

terwijl het 2e met een afstand van 200 pas als mogelijke reserve

den marsch sloot. Bij het bereiken van het meer open terrein

nabij Curingen werd de vijand het eerst ontdekt, bestaande uit

eene patrouille cavalerie en eenige infanterie, die uit het bosch

van Steevoort op Curingen terugging. De infanteristen der 17e

afdeeling wilden onmiddelijk tot den aanval overgaan, doch wer

den daarvan door den commandant der colonne afgehouden, die

tot het beter bereiken van het doel der verkenning voorloopig

w

(1) Alvorens dit werk te ondernemen bezochten wij persoonlijk de verschil

lende gevechtsvelden en het bleek ons daarbij dat juist dat van Kermpt het

lastigst is te herkennen. Immers de straatweg langs welke wij van Beerbroeck

naar Kermpt wandelden, bestond destijds nog niet, de bosschen van Herc

kenrode en Steevoort zijn grootendeels verdwenen en het bedekte terrein,

dat wij bij de beschrijving van het gevecht zullen ontmoeten, is herschapen

in uitgestrekte, wel golvende doch open bouwlanden. Toch vonden wij rond

dwalende over de plaatsen, waar onze voorgangers hebben gestreden en op

welke ons thans de Belgische boeren een hartelijk: ,,Ge mergen heer!” toe

riepen, gemakkelijk de bovenbeschreven wegen terug. Ook op het blad He

renthals (N°. 56) onzer stafkaart en op de Belgische planchetkaart (1 : 20000)

zijn zij nog licht te herkennen.
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een gevecht wilde voorkomen. Daarom stelde hij zijne troepen

aan den rand van het bedekte terrein als schijnbaar hoofd eener

grootere colonne op en begaf zich ter verkenning voorwaarts.

Toen evenwel kort daarop eene vijandelijke tirailleurlinie van

uit het hooge graan het vuur opende, liet de Luitenant-Kolonel

Dumonceau dit door een gedeelte zijner infanterie beantwoorden

met het oogmerk om den vijand tot meerdere machtsvertooning

uit te lokken. Weldra deboueheerde dan ook uit Curingen een

bataljon vrijwilligers, kenbaar aan zijne blauwe kielen en daar

achter een bataljon linietroepen, terwijl ook cavalerie werd waar

genomen. De commandant der Nederlandsche colonne het doel

zijner verkenning bereikt hebbende, gelastte hierop langzaam op

Kermpt terug te gaan, doch zond den 2en Luitenant A. J. M.

van Crombrugghe onmiddelijk in snellen gang weg om den Ko

lonel van Balveren, welken hij nog te Kermpt waande, den

Kolonel Stoecker en de Generaals Meijer en Boreel op de hoogte

der omstandigheden te brengen.

Eer wij thans ons verhaal vervolgen is het noodig eenige

oogenblikken terug te keeren tot het Maasleger, dat wij verlie

ten in zijne stelling op de Winterslagsche heide, waar het den

nacht van 6 op 7 Augustus doorbracht. In den vroegen morgen

van dien dag ontving de Generaal Daine eene versterking in

troepen en eene aanzienlijke hoeveelheid levensmiddelen, waaraan

de troep groote behoefte had en welke door de onvermoeide zorgen

van den Generaal Graaf van der Meere, commandant in het 3e

groot territoriale commando, bestaande uit de provinciën Luik

en Limburg, waren toegezonden. Gedurende den nacht had de

Generaal Daine overlegd, hoedanig op de beste wijze aan de

hem gegeven order om het Scheldeleger te naderen zou zijn te

voldoen en Diest door de Nederlanders bezet wetende had hij

zich vereenigd met het stoute denkbeeld van zijn adjudant, den

Kapitein Capiaumont om van Zonhoven over Tessenderloo, dus

in den rug des vijands, die vereeniging te bewerkstelligen. Daar

om ook had hij onder de orders van dien officier in den zeer

vroegen morgen eene sterke verkenning afgezonden in noord
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oostelijke richting, die weldra den aftocht der reservedivisie op

Heusden en haar weinig slagvaardigen toestand op dat oogen

blik berichtte. Alle omstandigheden schenen dus voor het op

gevatte voornemen te pleiten, toen dit geheel in duigen werd

geworpen door eene nieuwe order uit het hoofdkwartier van

Koning Leopold. Die order luidde:

Algemeen hoofdkwartier Mechelen 6 Augustus 1831.

Mijnheer de Generaal!

Door verschillende rapporten vernomen hebbende, dat de

Hollanders met macht te Veerle zijn, op den weg van Gheel

naar Diest, zoo worden eenige wijzigingen noodig in de instruc

tiën welke gij van den Generaal de Failly hebt ontvangen.

In plaats van te Diest aangekomen, na er den vijand te

hebben verjaagd, zoo hij er zich bevindt, u naar Gheel te rich

ten, zult gij u in gemeenschap stellen met den Generaal de

Tiecken, die de Nethe bij Lier zal overtrekken en u tegemoet

zal rukken in de richting van Diest, maar die met een ernsti

aanval op den vijand zal wachten, tot hij zal hebben vernomen

dat gij uwerzijds hebt aangevallen.

Aan De Minister van oorlog ad interim

den Heer Divisie- (get.) D'HANE (1).

Generaal Daine.

Wanneer men een blik op de kaart slaat en de ligging van

Lier ten opzichte van Daine's standplaats waarneemt, is het

(1) Op het ontvangen dier order zegt volgens Huybrecht de Generaal

Daine: ,,Tout le monde ici est du parti de la trahison, y compris le Roi.”

Huybrecht voegt bij dien onzinnigen uitroep geen commentaren, wat te ver

wonderen is, nadat in zijn werk zes bladzijden vroeger op den tweeling

broeder: ,,Le général du Failly est un traitre, je vais le faire arrêter” de

woorden volgen: ,,Voila la trahison dûment constatée,” woorden die door

latere schrijvers zonder nota te nemen van dien tweeden uitroep breed zijn

uitgemeten om de verstandhouding tusschen Nederlandsche en Belgische

aanvoerders te bewijzen.
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dan te verwonderen, dat hij het eerste voornemen liet varen

op de ontvangst van die orders. Men meldt hem, dat de Hol

landers sterk (en force) te Veerle zijn, hij kent de opstelling

der Reservedivisie bij Heusden, hij mag de Tiecken in de om

streken van Aerschot verwachten, daarom besluit hij zuidwaarts

van de Demer te blijven en de tegen hem overstaande macht,

die na de hem verstrekte gegevens niet sterk kan wezen, over

hoop te werpen. Dientengevolge geeft hij nog voor den terug

keer van zijn verkenningsdetachement, dat te vergeefs om ver

sterking vraagt, de volgende dagorder, die wij in haar geheel

moeten opnemen om ook daardoor tot de algemeen zoo verkeerd

opgegeven sterkte der wederzijdsche partijen bij Kermpt te komen.

Bivak bij Houthaelen 7 Augustus 1831.

Dagorder.

Daar het leger der Maas zich in beweging zal stellen om den

vijand aan te vallen, zal het als volgt worden ingedeeld:

De Kolonel Bouchez zal de voorhoede aanvoeren, welke zal

worden zamengesteld uit het bataljon tirailleurs van de Maas (1),

het 2e bataljon van het 1° regiment jagers te voet, 2 eskadrons

van het 2e regiment jagers te paard en eene sectie artillerie

van de 2e batterij.

Aan elk bataljon zal eene sectie veldartillerie worden toe

gevoegd.

De achterhoede zal worden gevormd door het 3e bataljon van

het 11e regiment infanterie, een eskadron lansiers en eene sec

tie artillerie. -

Alle treinen behoorende tot het leger der Maas zullen tusschen

het leger en de achterhoede worden geplaatst.

De Divisie-Generaal, Commandant en

Chef van het leger der Maas

DAINE.

(1) Dit bataljon is, waarschijnlijk tengevolge eener latere order vervangen

door het 3e van het 2e linieregiment (zie Eenens 2e Deel bl. 107.)
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Het was tengevolge van die bevelen, dat het detachement

van den Luitenant-Kolonel Dumonceau, waartoe wij thans terug

keeren, de vijandelijke voorhoede uit Curingen zag voortrukken.

Zeer langzaam en door den vijand niet verder verontrust trok

de colonne op Kermpt terug, terwijl eenige geweerschoten in

de richting van Herckenrode werden gehoord. Te Kermpt aan

komende vernam de Luitenant-Kolonel Dumonceau, dat de hus

saren van daar op last van den Generaal Boreel langs den

noordelijken weg in de richting van Tuylt waren opgerukt en

tegelijkertijd hoorde men aan die zijde een goed onderhouden

kanonvuur. Hieruit afleidende, dat de hussaren in een gevecht

waren gewikkeld en vreezende dat deze, zoo de vijand langs

den kortsten weg van Curingen op Kermpt voortrukte, bij die

plaats, over welke hun terugtocht moest leiden, zouden worden

afgesneden hielden de dragonders in laatstgenoemde plaats on

middelijk halt. De commandant der verkenning bepaalde zich

daartoe echter niet, doch op zijne orders nam de compagnie

van de 17° afdeeling stelling aan den oostingang van Kermpt

en rukte hij zelf weder met zijne twee eskadrons in de richting

van Curingen vooruit, om althans door eene demonstratie den

vijand in diens opmarsch op te houden. Tegelijk werd door hem

een dringend verzoek gezonden aan den Kolonel van Balveren

om zoodra mogelijk terug te keeren, daar hij zich niet sterk

genoeg gevoelde om bij de overmacht des vijands aan infanterie

lang in het bedekte terrein stand te houden. De dragonders

zetten hunne voorwaartsche beweging tot halfweg Curingen voort

zonder op den vijand te stooten en keerden daarna op Kermpt

terug, toen de tijding was gekomen dat de hussaren dat dorp

hadden bereikt. -

De 3 eskadrons hussaren vergezeld door de sectie Wicherlink

waren namelijk op vijandelijke posten gestuit, die zich aanvanke

lijk voor het uitgezwermde tirailleurpeloton terugtrokken. Weldra

echter vermeerderde de vijandelijke macht aanzienlijk en werden

de eskadrons, die daarop in pelotonscolonne op den weg halt

maakten zoowel in front als in de rechterflank hevig beschoten.
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Ofschoon het terrein op die plaats zoodanig bedekt en doorsne

den was, dat buiten den weg van de cavalerie nagenoeg geen

gebruik was te maken, besloot de Kolonel van Balveren te

trachten door bedaard stand te houden den vijand zoo lang in

diens voorwaartsche beweging te stuiten tot de van Beerbroeck

verwachte infanterie, om welker ondersteuning ook hij door den

Luitenant-Kolonel de Lenne had doen verzoeken, Kermpt zou

kunnen hebben bezet. Daartoe liet hij tevens de sectie rijdende

artillerie rechts van het hoofd der colonne in batterij komen en

het vuur openen. Nadat vijf kogelschoten waren afgegeven dron

gen de vijandelijke tirailleurs zoo nabij op, dat Wicherlink zijne

toevlucht tot een goed onderhouden kartetsvuur moest nemen.

Reeds waren twee rijpaarden en een trekpaard gedood en een

tweede trekpaard verwond, toen de Kolonel bevel gafop te leggen

om een einde te maken aan den te ongelijken strijd. Bij het uit

voeren van die order heeft men echter het ongeluk tengevolge

van het zware terrein den disselboom van een der voorwagens

te breken. Als onder den indruk van de heldhaftige kalmte van

den Luitenant Wicherlink worden alle gebreken onder het hevige

vuur des vijands bedaard hersteld. De wachtmeester A. Beijer,

wiens paard reeds onder hem is doodgeschoten en G. Nuhn en

de korporaal C. Fransen brengen den reserve-disselboom aan,

terwijl de korporaal J. Sackar met de kanonniers Ehrisman,

Eling en van Diemen het vuur voortzetten en de stukrijders

van Steensel en Houkoop de tuigen van het neergeschoten mid

delpaard losmaken en een ander inspannen. Ook de colonne der

hussaren houdt onverschrokken stand, terwijl de tirailleurs den

vijand op een afstand van de sectie verwijderd doen blijven en

niet voordat de artillerie met hare beide ook gedeeltelijk door

hussarenpaarden bespannen stukken is afgemarcheerd, keert de

Kolonel van Balveren met zijne eskadrons langzaam naar Kermpt

weder. Op dien terugtocht werden twee manschappen en drie

paarden licht gewond en een hussaar gedood. De 1" Luitenant

H. R. A. Rambonnet, welke daarbij het laatste peloton der

colonne commandeerde, werd door een geweerkogel, die door
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het rechterschouderblad in de borstholte doordrong zwaar ge

wond. De Officier van gezondheid W. C. van Leersum, die

zich gedurende de ontmoeting steeds nabij den vijand had

opgehouden om zoodra mogelijk van dienst te kunnen zijn,

verbond den gewonde onmiddelijk en bracht hem nog te paard

gezeten te Kermpt, waar hij op nieuw door den Officier van

gezondheid van de dragonders N°. 5 H. Hendriks werd verbon

den en achtergelaten. Alle hulp was echter vruchteloos, Ram

bonnet stierf eenige dagen later tengevolge zijner verwonding.

Nauwelijks waren de hussaren door Kermpt teruggetrok

ken of ook de dragonders N°. 5 volgden, terwijl zij zelf

niet vervolgd wordende, den vijand zeer behoedzaam langs

den noordelijken weg zagen naderen. Halfweg Beerbroeck ont

moette hen het gros van het 2e bataljon der 13° afdeeling

infanterie aangevoerd door den Majoor Laasman. Toen na

melijk het geluid van het vuur op het betrokken bivak steeds

duidelijker werd gehoord en de nadering des vijands daar

door vrij zeker werd, had de Kolonel Stoecker aan den ge

noemden hoofdofficier last gegeven ter ondersteuning der ca

valerie op te rukken. Twee honderd vijftig man van het

bataljon namen evenwel aan die voorwaartsche beweging geen

deel, daar het grootste gedeelte daarvan bestemd werd tot

het bezetten van een nabij den weg gelegen klein kasteel en

het overige op het bivak bleef tot verdere inrichting daarvan

en het bereiden der soep, waarmede reeds was aangevangen.

Die vermindering der sterkte moet worden in het oog gehouden

bij de beoordeeling der wederzijdsche krachten in den volgen

den strijd en omdat zij bewijst, dat men aan Nederlandsche

zijde nog steeds in het denkbeeld aan eene uitgebreide voorpos

tenschermutseling verkeerde.

Vol vreugde en zelfvertrouwen rukte het aangewezen bataljon,

dat het vorige najaar niettegenstaande zijn ijver en moed on

gunstig schijnt te zijn beoordeeld (1) in de richting des vijands

(1) Zoo althans vermeldt het manuscript betreffende dat bataljon boven

onder de geraadpleegde bronnen vermeld.
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op. Eene compagnie rechts en eene andere links van den weg

als tirailleurs uitzwermende hield de Majoor Laasman met het

overschot zijner macht dien weg zelf.

Nabij Kermpt gekomen, dat reeds in handen der vijandelijke

voorhoede was, werd het bataljon door eenige kartetsschoten

begroet en dadelijk daarop door een detachement jagers te paard

gechargeerd. Zeven ruiters werden onmiddellijk gedood, onder

hen werd er een door den fuselier W. Peters van de 4e com

pagnie zoodanig doorstoken, dat hij nog eenige passen met het

geheele geweer in de borst doorrende en daarna dood van het

paard viel. (1) Onmiddellijk raapt Peters een ander geweer op

en schiet een tweede jager neer, waarop hij zich weder in de

tirailleurlinie begeeft. Een ander jager te paard richt een sabel

houw naar het hoofd van den Majoor Laasman, die echter slechts

de chacot klieft, omdat zij wordt opgevangen door den degen van

den 1en Luitenant-Adjudant W. van Barneveld, die tevens den

jager door een pistoolschot buiten gevecht stelt tegelijk dat zijn

eigen door een kartetskogel getroffen paard neerstort. De Majoor

had veel moeite zijn gewonden aanvaller uit de handen der ver

woede soldaten te redden, doch slaagde daarin en liet hem even

als de andere vijandelijke gewonden terugbrengen en goed ver

zorgen. De overige jagers te paard maakten keert en onder een

luid: ,,Leve de Koning! Leve het vaderland ! stormden de wak

kere fuseliers heldhaftig door hunne officieren voorgegaan tot

Kermpt vooruit, een gedeelte hunner dringt zelf tot op het kerk

hof voort den vijand voor zich uitdrijvende. De compagnie der

17e afdeeling, die nog steeds in het dorp is en zich reeds om

singeld waant, wordt door deze beweging verlost.

Thans echter dringt ook den vijand met vernieuwde woede

(1) Dezelfde Peters had den 25en October te Berchem met een soldaat der

9e afdeeling een huis opengebroken, waarin zich een vijftiental vijanden be

vonden en een daarvan gevankelijk naar zijne compagnie gebracht, welke

nagenoeg veertig passen verwijderd was. En twee dagen later haalde hij met

den Adjudant-Onderofficier Vonk van zijn bataljon de Nederlandsche vlag

boven uit het door onze troepen verlaten arsenaal, terwijl de benedenverdie

ping vol Belgen was, wond de vlag onder de kapotjas om het lijf en bracht

haar behouden op het citadel van Antwerpen.
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voorwaarts. Het 3e bataljon van het 10e regiment werpt de ver

vooruitgesnelde tirailleurs op het gesloten gedeelte van het ba

tajon terug, dat zelfs ernstige verliezen lijdt door het vijandelijk

kartetsyuur op den weg. Tegelijkertijd dringt de Majoor Petithan

met het 10e bataljon Luxemburgsche tirailleurs, gevolgd door

een liniebataljon (waarschijnlijk het 1° van het 2e regiment onder

den Majoor Patoux) in het bosch van Steevoort en bedreigt de

rechterflank van de zwakke Nederlandsche afdeeling. Onder het

lijden van aanmerkelijke verliezen wordt deze teruggedrongen.

Het was toen, dat de 2e Luitenant P. A. Baron van Till zwaar

gewond neerstortende door zijn jongeren broeder, korporaal bij

dezelfde compagnie, werd opgenomen en in veiligheid werd ge

bracht, waarop laatstgenoemde onmiddellijk zijne plaats in de

voorste linie hernam. (1)

In die oogenblikken vroeg de Majoor Laasman om ondersteu

ning der cavalerie, de eenige toen nog beschikbare reserve. Na

den doortocht van het bataljon was deze niet verder teruggegaan,

doch had op eenigen afstand de voorwaartsche beweging der

infanterie gevolgd. De beide eskadrons dragonders N°. 5 stonden

achter haar in colonne met vieren op den weg, iets verder af

de hussaren, die op een perceel bouwland gelegenheid hadden

gevonden tot deploieëren. Toen nu den Luitenant-Kolonel Du

monceau de aanvraag van den Majoor Laasman gewerd, ver

meende hij met het oog op de ingenomen stelling en het voor

ruiterij ongunstige terrein dat die ondersteuning slechts tot maken

eener demonstratie tot oponthoud of afleiding des vijands tot doel

kon hebben. Daarom zond hij slechts het hoofdpeloton der colonne

onder den 1en Luitenant J. J. C. Gaymans voorwaarts. Een vij

andelijk stuk geschut, dat door den batterijcommandant N. J.

Blondeau op ongeveer 400 pas voorbij den westingang van Kermpt

was opgesteld en waarvan het schrootvuur zoovele offers van de

infanterie had geëischt, werd juist op order van den Majoor

(1) De oudste broeder overleed den 24en September 1831 te Diest tenge

volge zijner verwonding, de jongere van Till bekwam de Militaire Willems

orde en werd kort daarop officier.

15
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Vanderveken der jagers te paard teruggebracht, dewijl deze de

vooruitgeschoven positie daarvan te gevaarlijk vond. Gaymans

begrijpt onmiddellijk de schoone gelegenheid daardoor aan zijne

dragonders geboden. Van uit den stap werpt hij zich op het stuk

en het peloton jagers te paard, dat tot bedekking heeft gediend.

In verwarring wordt dit op Kermpt teruggeworpen, de bespanning

door de ruiters op zijde gedrongen, tengevolge waarvan de voor

wagen in de bermsloot omkantelt en het kanon genomen wordt.

De dappere Kapitein Blondeau en zijne kanonniers worden bij

hun stuk neergesabeld, dat zij weigeren te verlaten. Tot bij den

ingang van Kermpt dringt Gaymans door, daar echter wordt hij

gestuit door de drie overige peletons van het hoofdeskadron der

jagers te paard, die onder den Kapitein Ducorron op hunne beurt

tot den aanval overgaan. Dwars door het infanterievuur wordt

deze voortgezet, het kanon wordt hernomen en een deel der

jagers rent met de vervolgde dragonders door de Nederlandsche

tirailleurlinie tot op de plaats waar de colonne van Dumonceau

is opgesteld. Aan het hoofd daarvan bevinden zich behalve de

Luitenant-Kolonel, de Majoor J. M. van Bronkhorst, de Rit

meester F. A. W. de Groote, de 1e Luitenant-Adjudant G. C.

Heemskerck, de 2e Luitenant C. D. Graham en de Adjudant

Onderofficier J. W. A. Swenker. Onmiddellijk rennen deze de

jagers te gemoet en noodzaken weder een deel daarvan tot om

keeren, terwijl twee hunner en een wachtmeester gewond en

gevangen genomen werden. Een ander die door den Luitenant

Kolonel Dumonceau is omvergereden tracht zich te voet te red

den, doch wordt door een nabijzijnd infanterist neergeschoten.

Toch rent nog een deel der vijandelijke ruiters door langs de

colonne en brengt de staart daarvan in verwarring De 1e Luite

nant Geisweit van der Netten raakt met een hunner handgemeen,

de 2e Luitenant Cornet de Vos van Steenwijk kwetst een ander,

die het op den standaard heeft gemunt en neemt hem gevangen, de

korporaal Thiering houwt een vijandelijk officier neder. Vijf dra

gonders worden buiten gevecht gesteld, twee licht gewond. De

Belgische wachtmeester Coureux rent zelfs door tot de plaats

-

''"
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waar het 6e hussaren is opgesteld en brengt den Kolonel van

Balveren een geduchte houw over het hoofd toe. Van alle zijden

aangevallen wordt de vermetele ruiter gewond, ontwapend en

gevangen gemaakt, doch niet dan nadat hij door zijne daad de

kroon heeft gezet op de schitterende charge, waarop het Bel

gische 2° regiment jagers te paard steeds roem kan blijven dragen.

Intusschen is het ruim 5 uren. m. geworden toen de Brigade

commandant, Kolonel Stoecker, met het 2e bataljon der 1e af

deeling Friesche schutters van den Majoor Kirchner tot onder

steuning der 13e afdeeling oprukt. De komst daarvan brengt den

vooruitdringenden vijand tot staan. Wakker voorgegaan door

hunne officieren, onder welke zich vooral de Kapiteins M. O.

Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, J. Hora Adema,

de 1e Luitenant fungeerend Adjudant W. Hildebrandt, de 1e

Luitenant K. O. van der Veen en de 2e Luitenant G. D. Mo

lanus onderscheiden, rukt het Friesche bataljon met een donde

rend hoerrah doch onder groote verliezen ten aanval op. Behalve

de eerstgenoemde worden al die officieren en met hen vele man

schappen gewond, doch dat alles kan niet beletten dat een

oogenblik van een vreeselijk gevecht man tegen man ontstaat.

Kolven en bajonetten, zelfs messen spelen de hoofdrol en daarbij

hoort men de klacht der schutters, dat die kolven niet zwaar ,

genoeg zijn om de vijandelijke koppen naar behooren te ver

pletteren. Geen man meer dan hoog noodig is verlaat het gelid

om de gewonden terug te brengen, en wederkeerende van die

taak moedigen zij elkander aan tot snelheid, om des te eerder

hunne plaats in de linie te hernemen. In hun blinden ijver loopt

een deel der 13e afdeeling, die nog steeds het tirailleurvuur

volhoudt, gevaar van door de Friezen te worden beschoten. De

Luitenant Welter, de naastbijstaande schutters waarschuwende,

krijgt van een hunner ten antwoord: ,, Jongs, 't is goed dat jou

mie dat zeggen. Wacht daor maok ik mie ook hin en anners

gooi ik miene tasse (ransel) maor weg en slao die bliksemsche

briganten met de kolf dood!” Het gevecht ging hierop in een

uitgebreiden tirailleurstrijd over, waarbij de vijand steeds meerdere
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bataljons versterking aantrok, tegen welke de Kolonel Stoecker

alleen het flankbataljon der 13° afdeeling, dat intusschen geleid

door den fungeerenden afdeelingskommandant, den Majoor Schnei

der en aangevoerd door den Majoor Voigt, op de kampplaats

was aangekomen, kon overstellen. De herhaalde aanvraag van

de compagnie Leidsche studentenjagers, die als laatste reserve

eenigzins achterwaarts waren opgesteld, om in de linie te worden

opgesteld, wees de Kolonel Stoecker van de hand, eene weige

ring die het vaderland en de maatschappij voor het verlies van

zoo vele mannen heeft behoed, die daaraan gedeeltelijk nog

thans hunne uitstekende diensten bewijzen.

Toen eindelijk tusschen 8 en 9 uur des avonds de vijandelijke -

overmacht op nieuw voorwaarts drong en onze linkervleugel

door eene omtrekking werd bedreigd, meende de brigadecomman

dant tot voorkoming van verdere noodelooze offers, den terugtocht

te moeten gelasten. Hevig was de vijandelijke vervolging, her

haald de partiëele ruiteraanvallen der jagers en der compagnie

guides de la Meuse op onze zwaar gedunde en vermoeide gele

deren. Alleen aan de onverstoorbare kalmte van den Kolonel

Stoecker en aan de leiding van diens Chef van den Staf, den

1en Luitenant Jhr. J. Mock (1), die met onverschrokken moed

steeds elk begin van verwarring in de bewegingen tegenging,

was het te danken, dat de terugtocht geen ernstiger afmetingen

aaIlI18IIl.

Even voorbij Spalbeek staakte de vijand de vervolging,

tengevolge waarvan de brigade in hare vroegere opstelling bij

Beerbroek kon halt houden. Het flankbataljon der 13e afdeeling

bleef voorwaarts daarvan en voorzag met één peloton van het

4e en één van het 5° dragonders in den voorpostendienst. Het

2° bataljon stelde zich achter Beerbroek zuidwaarts van den

weg naar Herck op, terwijl de Friesche schutterij noordwaarts

van eerstgenoemd dorp positie namen. De Leidsche jagers, die

(1) Hij was eervol ontslagen officier der genie, doch had zich bij het uit

breken der onlusten onmiddelijk beschikbaar gesteld voor den dienst, waarop

hem de genoemde betrekking was aangewezen.

:
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aanvankelijk bij den terugtocht tot dekking der talrijke zich te

Beerbroek bevindende gewonden voor dat dorp waren geplaatst,

kregen hierop last naar hun vroeger bivak op het kerkhof terug

te keeren. Bij het verbinden en verzorgen der geblesseerden

hadden de Officieren van gezondheid gedurenden den ganschen

nacht druk werk en onder hen vinden wij opgeteekend Doctor

W. van Pelt van het flankbataljon en de beide artsen van het

2e bataljon der 13° afdeeling P. Smith of Devonshire en C. M.

van Breda. Laatstgenoemde, wien reeds bij den aanvang van den

strijd het paard onder het lijf was doodgeschoten, had zich zoo

wel door zijne zorgen voor de gewonden in het heetst van het ,

gevecht als door de regeling van het snel en ordelijk vervoer

van de kampplaats naar de ambulance bijzonder verdienstelijk

gemaakt.

De gezamenlijke cavalerie en dus ook de dragonders N°. 4,

die in hunne stelling bij Steevoort weinig of niet waren veront

rust, werd met de halve rijdende batterij N°. 4 met het invallen

der duisternis teruggenomen, daar het bedekte terrein niet toeliet

haar meer voorwaarts te legeren, en betrok achter de 2e brigade

bij Herck het bivak. De 1e Luitenant Happé, die met zijne 40

tirailleurs den Prins Opperbevelhebber den ganschen namiddag

op diens verkenningen had begeleid, meende des avonds na van

die taak te zijn ontheven zijn regiment te Kermpt te zullen

vinden en kwam zoodoende midden tusschen de vijandelijke voor

posten. Door twee opvolgende charges redde hij zich uit dien

neteligen toestand en bracht zijn peloton met verlies van een

gedood paard en den zwaar gewonden dragonder van Zweveren

bij het korps terug. Bij den eersten aanval was de korporaal

Derkx met zijn paard gestort, doch wist daarmede aan de hand

uit het gedrang te komen, nam het bij den val gebroken harna

chement af en maakte de tweede charge op het bloote paard mede.

Van de 2e brigade der divisie was geen man op het slagveld

verschenen. Wel waren eenige troepen tot aan het riviertje de

Herck opgerukt, zelfs avanceerde het bataljon Utrechtsche schut

terij tot bij Beerbroek, doch nam aan den strijd geen deel. Ook
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de veldbatterij N°. 8a werd daarin niet gemengd, daar eene ver

kenning, met het oog op haar mogelijk ingrijpen, in den avond

door den Generaal Meijer en den Kapitein van de Wall uitge

voerd, bewees, dat zoowel de duisternis als het met hout en

heggen bedekte terrein zich daartegen verzette. -

De aan Nederlandsche zijde geleden verliezen bedroegen 22

dooden, 126 gewonden waaronder 12 officieren, en 35 vermisten.

Die des vijands zijn ons niet nauwkeurig bekend, doch zeker

even groot geweest. Alleen het 2e jagers te paard verloor van

de twee eskadrons 5 (1), het 10e van linie 3 officieren (1), ter

wijl het rapport van Daine spreekt van , plusieurs officiers”.

Wij hopen het gevecht van Kermpt, althans van Nederland

sche zijde, in de vorige bladzijden tot klaarheid te hebben ge

bracht. Om het geheel te kennen is eene onpartijdige aanvulling

van Belgische zijde noodig. In verschillende bronnen van dien

kant (2) vinden wij vermeld, dat behalve de voorhoede, zooals

wij die in de order van Daine hebben zien zamengesteld, het

3e bataljon van het 10e, een gedeelte van het 11° linieregiment,

het 10° bataljon Luxemburgsche tirailleurs en de kompagnie -

guides de la Meuse aan den strijd hebben deelgenomen, en op

dien grond is het niet gewaagd te beweren dat Niellon zich even

zeer vergist waar hij zegt (3) dat 15000 Nederlanders tegenover

2000 Belgen stonden, als Huybrecht, waar hij mededeelt (4) dat

overmachtige krachten werden tegengehouden of teruggeslagen

door een handvol Belgen. Eveneens dwaalt Daine als hij aan zijn

Koning rapporteert: ,,J'ai acquis dans cette sanglante affaire la

certitude que l'armée hollandaise était composée aux deux tiers

au moins de Prussiens, Suisses et Allemands, habiles tireurs et

soldats exercés.” Die woorden van lof komen zoowel toe aan onze

brave Friesche schutters, wier uitspraak waarschijnlijk tot die

opvatting heeft aanleiding gegeven, als aan de dappere fuseliers

(1) Met name genoemd in het rapport van Daine en het werk van Vigneron.

(2) Daine , Eenens, Vigneron, enz.

(3) Niellon, Mémoires, bl. 270.

(4) Huybrecht – 185.
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en flankeurs der 13° afdeeling. Het aantal vreemdelingen bij het

flankbataljon is ons onbekend, dat van het 2e bataljon bedroeg

9 Zwitsers, overgebleven van de eenige jaren vroeger opgeheven

regimenten van dien naam, dat der 4194 man sterke 1° brigade

der 3e divisie in het geheel geen vijftig.

De aan onze zijde geleden verliezen spreken duidelijker dan

elk betoog voor den moed en de volharding der kleine schare,

die aan haar lot overgelaten den strijd tegen het gros van het

Maasleger heeft doorstaan en met eere overwonnen is. Toch heeft

men (1) de beweging van dat leger in de richting van Diest en

de daaruit gevolgde slachting onder onze brave soldaten ,,een

voorbereide hinderlaag” (een guet-apens préparé d'avance) durven

noemen. Die ellendige knoeierij om politieke redenen tusschen

elkander vijandige aanvoerders voor een oogenblik aannemende,

stellen wij niet eens op strategische gronden, doch bij eene bloote

beschouwing der kaart in verband met de standplaatsen onzer

divisiën op den 7en Augustus de vraag : ,ware het dan niet veel

eenvoudiger geweest aan de 3e divisie den last te geven lang

zaam op, desnoods achter Herck terug te trekken?” Dan ware

aan Nederlandsche zijde de eer voldoende gered, het Maasleger

langs den aangewezen weg in de richting van Diest opgerukt

en den volgenden morgen door Meijer in front, door Cortheij

ligers, wiens zwakke divisie zich slechts tot de overgangen van

de Demer te bepalen had, in den rechterflank en door den Her

tog van Saxe-Weimar in den linkerflank en rug aangevallen,

geheel ingesloten geweest.

Wanneer wij voor ons een besluit trekken uit het gevecht van

Kermpt, dan betreuren wij als soldaat, dat onze wakkere tegen

standers dáár onder zulke slechte aanvoering in het vuur zijn

gebracht, dan spreken wij als onze overtuiging uit dat, ofschoon

geslagen, de bloedend teruggeworpen Friesche schutters en 13°

afdeeling minstens even roemrijk hebben gestreden als de meest

gevierde bataljons, die aan den veldtocht hebben deelgenomen.

(1) Huybrecht – bl. 185.



232

Het groote artillerie reservepark werd op den 7en van Tilburg

naar Boxtel verplaatst, terwijl de beide afdeelingen kurassiers

ten 5 ure v. m. uit hare bivaks te Vorst opbraken. Te Veerle

sloten de vier batterijen reserve-artillerie en het 1e bataljon der

2e afdeeling Zuid-Hollandsche schutterij, zich bij haar aan, waarop

de vereenigde reserve over Diest, Webbecom en Selck naar Haelen

marcheerde. Op die plaats de schutterij en artillerie achterlatende,

rukte de 3e afdeeling kurassiers nog door tot Donck, de 9° tot

Rummen, waar zij hare nieuwe bivaks betrokken.

8 AU G U S TU S.

Zooals de ons reeds bekende order voor den Generaal Cort

Heijligers bewijst en ook uit de hieronder volgende bevelen zal

blijken was de dag van den 8en bestemd om met het gros des

Nederlandschen legers Hasselt te naderen, ten einde den daaraan

volgenden morgen vereenigd Daine slag te leveren. Daartoe zouden

de divisiën Saxe Weimar, Meijer en Cort Heijligers medewerken,

de 1e brigade der divisie van Geen de reserve vormen en de

2e brigade daarvan eene observatiestelling bij Diest tegenover

het Scheldeleger behouden.

Laatstgenoemde divisie ontving daartoe de volgende bevelen.

Leger te velde. Hoofdkwartier Diest, den 7en Augustus 1831.

N9. 1413.

Z. K. H. de Opperbevelhebber heeft bepaald, dat de troepen

van het leger zich morgen den 8en dezer van Hasselt zouden na

deren, ten einde des anderen daags eenen algemeenen aanval op

de troepen van Daine te doen.

In voldoening hieraan heb ik de eer Uwe Exc. uit te noodigen,

om op morgen den 8en dezer ten 5 ure des morgens te bevelen,
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dat de 1e brigade uwer divisie zich op marsch begeve over Haelen

en Herck, tot een weinig voorbij het dorp Kermpt, alwaar dezelve

zal post vatten en de reserve cavalerie en artillerie, die in het

dorp zullen zijn, dekken. Deze brigade zal zoo mogelijk voor twee

dagen vivres en fourages medenemen. Bij dezelve zal de halve

batterij rijdende artillerie worden gevoegd en de beide eskadrons

lansiers. De batterij veld-artillerie zal hier ter plaatse met de

2e brigade blijven. Deze brigade blijft Diest, Sichem en Scher

penheuvel bezetten en zal een bataljon zenden voor de helft te

Haelen en voor het andere deel te Herck, ten einde den door

tocht door deze plaatsen te verzekeren en de bruggen te ver

dedigen. -

Het hoofdkwartier blijft alhier en dus ook de bagagetrein,

doch zullen de kaissons en wagens gepakt en gereed moeten zijn,

om dadelijk op ontvangst der order zich op marsch te begeven.

De 2e divisie, enz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Z. K. H. stijgt morgen vroeg te 5 ure te paard en zal zich

ophouden daar waar zijne tegenwoordigheid wordt gevorderd of

wel het sterkst wordt gevuurd.

Het was ten gevolge dezer bevelen, dat de 1e brigade verge

zeld van den Generaal van Geen met de lansiers, de halve bat

terij N°. 4 en het detachement mineurs ten 5 ure v. m. Diest

verlieten en in oostelijke richting marcheerden, tot ter hoogte der

abdij van Herckenrode, waar zij eene bivakstelling innamen à

cheval van den weg naar Hasselt, nadat de aftocht van het Maas

leger een feit was geworden.

De afdeelingen kurassiers N°. 3 en 9, waren eveneens ten 5

ure uit hunne bivaks te Donck en Rummen opgebroken en had

den zich te Haelen vereenigd met de 4 reservebatterijen en het

haar toegevoegde bataljon schutterij, van welk laatste op dien dag

het commando werd overgenomen door den Kapitein G. C. D. van

Daalen der Koninklijke militaire academie. Op laatstgenoemde

plaats sloot deze reserve-colonne bij de 1e brigade der 1e divisie

aan, terwijl een bataljon daarvan tot achterhoede werd bestemd.
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Bij het staken van den marsch hield ook de reserve-cavalerie en

artillerie halt en betrok hare bivaks nabij Kermpt, terwijl de

vereenigde bagage te Haelen onder bedekking van eenige infanterie

was achtergelaten.

Van de brigade de Favauge der 1 divisie bleven het 2e ba

taljon der 2n afdeeling Zuid Holland en de veldbatterij N°. 6a Diest

en de daarbij opgeworpen vluchtige verdedigingswerken bezetten,

de jagers van van Dam en het 2e bataljon jagers namen de voor

naamste toeganswegen buiten de plaats in, terwijl het 1e bataljon

der 5e afdeeling de overgangen bij Selck en Haelen dekte. Het

3e bataljon dier afdeeling en het bataljon Geldersche schutterij

behielden hunne voorpostenstellingen bij Sichem en Scherpen

heuvel.

Het hoofdgedeelte der veldcompagnie mineurs en sappeurs zette

de versterking der wallen en toegangen van Diest voort, waartoe

het versterkt door gepreste arbeiders van 8 uur n. m. tot 5 uur

v. m. van den 9en werkzaam was.

In den loop van den morgen werden talrijke gewonden van

beide partijen in het daartoe ingerichte hospitaal te Diest onder

gebracht, op nieuw verbonden en uitmuntend verzorgd. Onder alle

ooggetuigen, die de toewijding en de liefderijke behandeling der

aldaar gevestigde geestelijke zusters mochten waarnemen, is daar

omtrent een algemeene roep van eerbied en bewondering.

Des namiddags omstreeks 3 uur, werden de voorposten van

het 2e bataljon der 1e afdeeling Geldersche schutterij in hare stel

ling westwaarts van Scherpenheuvel van drie zijden tegelijk aan

gevallen door Belgische linietroepen en vrijwilligers, wier geza

menlijke sterkte op ongeveer 800 man werd geschat. Zoodra de

Majoor van Rechteren hiervan bericht kreeg, rukte hij met twee

compagniën van het te Scherpenheuvel ondergebrachte gros van

het bataljon op den straatweg naar Leuven voorwaarts. Op zijne

vraag om vrijwilligers tot tirailleeren, bood zich het geheele

detachement Drentsche schutters, dat aan de Gelderschen was

toegevoegd, als één man aan. Tien manschappen daarvan konden

echter slechts worden gevoegd bij de twee pelotons die aan weers
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zijden van den weg werden uitgezwermd. Na een langdurig tirail

leurvuur trok de vijand terug en werd tot nabij Rillaer achter

volgd, waar de Majoor van Rechteren de beweging liet staken

op het bericht, dat zich aldaar eene grootere vijandelijke afdeeling

met twee stukken ophield. Het bataljon keerde hierop in de

vroegere stellingen bij Scherpenheuvel terug. Het had slechts één

gewonde, terwijl van den vijand vijf dooden werden gevonden en

één gevangene werd medegebracht. -

Ten 10 des avonds vertoonden zich opnieuw eenige vijandelijke

tirailleurs tegenover de voorposten, die zich echter tot het ver

ontrusten van deze bepaalden, om zich daarop in de duisternis

terug te trekken.

Leger te velde. Hoofdkwartier Diest den 7en Augustus 1831.

N9. 1410.

Z. K. H. de Opperbevelhebber heeft bepaald, enz. . . . . . .

In voldoening hieraan heb ik de eer Uwe Hoogheid uit te

noodigen om morgen vroegtijdig, zoo mogelijk ten 5 ure, met

Uwe divisie op Hasselt te marcheeren en Saint Truyen geheel te

verlaten. De eene brigade zoude te Herck Saint Lambert op den

weg van Sint Truyen naar Hasselt post vatten, de andere van

daar rechts afmarcheeren naar Wimmertingen op den weg van

Tongeren naar Hasselt, ten einde aldaar het défilé en den straat

weg te behouden. (De rechterzijde dezer positie zal op eenigen

afstand worden geéclaireerd). Deze brigades kunnen elkander des

noods licht ondersteunen. Het zal noodig zijn dat de troepen zoo

veel mogelijk vivres en fourages medenemen, daar de aanval eerst

des anderen daags zal kunnen geschieden.

De 3e divisie, enz. . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bij het lezen dezer aan de 2e divisie gegeven order treffen ons
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al dadelijk de woorden ,zoo mogelijk ten 5 ure”, waarin de ze

kerheid der uitvoering wordt betwijfeld. Waarschijnlijk is zij dan

ook eerst in den laten avond van den 7en opgesteld en von Gagern,

de broeder van den Chef van den Staf der divisie, deelt in zijn

werk mede, dat zij eerst ten 4 uur v. m. werd ontvangen, ten

gevolge waarvan de te verrichten beweging eerst ten 7 ure v.m.

kon worden uitgevoerd. De tijd verloopen tusschen de ontvangst

der order en het begin van den marsch, was noodig geweest om

de onderdeelen der divisie, welke eene zoo uitgebreide opstelling

hadden, te concentreeren, het verlies van dien tijd werd de redding

van het Maasleger van eene geheele insluiting. Bij de verdere

beschouwing der order is het noodig een blik op de kaart te slaan,

waaruit duidelijk wordt, dat de beide te bezetten punten op de

wegen Hasselt-Sint Truyen en Hasselt-Tongeren, zijn gelegen

aan het riviertje de Herck. De beide dorpen Wimmertingen en

Herck Saint Lambert, gelegen bij de overgangen, vormden des

tijds langs de genoemde wegen vrij lange en smalle défilés, door

welke Daine bij een eventuëlen terugtocht op Tongeren of Sint

Truyen moest trekken. Waren deze tijdig bezet geweest, zoo

werd een ontkomen naar genoemde zijde alleen door een aanval

onder zeer ongunstige omstandigheden mogelijk. En eindelijk is het

niet onbelangrijk er nogmaals op te wijzen, dat de aanval op het

Maasleger stellig op den 9en was vastgesteld, wanneer den 8en dat

leger aan alle zijden zou zijn ingesloten en de Majoor Roloff te

Maastricht 's Prinsen voornemen had kunnen kenbaar maken en

den gouverneur tot samenwerken had kunnen aanzetten, wat

thans door de omstandigheden slechts gedeeltelijk noodig is ge

Waren de voornemens van den Prins van Oranje uitgevoerd, dan

zeker hadden de partijgangers der verstandhouding tusschen hem

en Daine vrij wat meer reden gehad ,verraad” te prediken, dan

nu, nu die Generaal door zijn terugtocht op Luik, die voor

nemens volkomen heeft doen schipbreuk lijden.

Zóó weinig gedachte bestond er bij den staf der 2e divisie aan

een mogelijk voorwaarts rukken naar 's vijands zijde en zóó zeer

verwachtte men tevens een doorbreken van het Maasleger in de

-

-



237

richting van Sint Truyen, dat bij het aanbreken van den dag

reeds de meest geschikte defensieve stelling op den weg derwaarts

niet alleen was verkend, maar het detachement mineurs ijverig

werkzaam was haar te verbeteren. Reeds hadden deze manschap

pen op ongeveer anderhalf uur buiten de Hasseltsche poort in

de glooiïngen van een hollen weg banketten afgestoken, een huis

en schuur gecreneleerd en eenige heiningen tot betere vuuruit

werking verlaagd, toen de order kwam het werk te staken en

mede in de richting van Hasselt te marcheeren.

Na de concentratie der divisie werd de 1e brigade met de linker

halve batterij No. 5a op Wimmertingen, de 2e met de rechter

halve batterij op Herck Saint-Lambert gedirigeerd. Aan elke

colonne was een der beide beschikbare eskadrons lansiers toe

gevoegd.

Bij het bespreken der verrichtingen van de 3e divisie zullen

wij van zelve den aftocht van het Maasleger in omstandigheden

vermelden en daarbij zien, hoe door de late aankomst van de

brigades der divisie Saxe-Weimar op hare aangewezen stand

plaatsen de geheele insluiting van dat leger mislukte. Aange

wakkerd door het geluid van het kanongebulder in de richting

van Hasselt trachtten de manschappen der 2e divisie wel door

een versneld marschtempo den invloed der zoo laat ontvangen

bevelen te vernietigen, doch bij aankomst op hunne bestemming

was het gros van Daines macht reeds door de gevaarlijke défilés

ontkomen. Zij geraakten slechts in gevecht met enkele achter

gebleven of afgescheiden afdeelingen en vielen midden in de

vijandelijke treinen, die het hoofdleger niet snel hadden kunnen

volgen. Zoo stootte de voorhoede der brigade Bagelaar bij

Herck Saint-Lambert op 's vijands flank en bracht de voorste

compagnie der 18° afdeeling door haar vuurden vijand eenige

verliezen toe, waarop het eskadron lansiers van den Ritmeester

A. J. J. Verheijen trots het met hekken, slooten en heggen

bezaaide terrein dezen verder verstrooide. Bij dien aanval, waar

bij zich de opperwachtmeesters A. Amand en J. B. Dehaynin

en de wachtmeester C. Remmé bijzonder onderscheidden, wer
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den verscheiden Belgen neergestoken en een twintigtal gevangen

gemaakt.

Van de brigade des Tombe stootte de 1e compagnie van het

1e bataljon der 12° afdeeling, die onder den Kapitein J. C.

Momberg de voorhoede vormde, ter hoogte van het dorp Alcken

op eene haar overmachtige vijandelijke afdeeling. Gedekt door

het boschrijke terrein, dat zijne sterkte aan 's vijands oog ont

trok, aarzelde Momberg niet, onmiddelijk het vuur te openen

en tot den aanval over te gaan, tengevolge waarvan de vijand

zich met wegwerping van zijne wapens oplostte en zijne bagage

benevens het grootste gedeelte der 200 op dien dag door de 2e

divisie gemaakte krijgsgevangenen in handen dier ééne compagnie

liet. Op het hooren van het geweervuur zond de Generaal des

Tombe zijn adjudant, den Luitenant A. de Keijzer tot het in

winnen van berichten derwaarts, waardoor ook die officier met

behulp eener sectie van het 1e bataljon der 2° afdeeling Gel

dersche schutterij onder den sergeant Lehman een vijandelijk

officier en 26 manschappen gevangen maakte. Zeven van dezen

werden door twee schutters uit eene moeras te voorschijn gehaald,

waarin zij tot den hals toe verscholen zaten. Aan drie andere

schutters werd door een burger een zak geld aangeboden, mits

zij een der gevangenen lieten loopen, welk aanlokkend aanbod

echter rondweg afgeslagen werd. Ook de 1e compagnie van het

2e bataljon der 7e afdeeling aangevoerd door den 1en Luitenant

Schlosser (1) kwam in een kort gevecht met vijandelijke infanterie

en lansiers, welke echter geen stand hielden en een 40tal ge

vangenen, waaronder twee officieren, verloren.

Nadat detachementen der 2e divisie zich verder den geheelen

namiddag hadden bezig gehouden met het transporteeren der

krijgsgevangenen en het talrijke door den vijand achtergelaten

materiëel naar Hasselt, betrok des avonds de 1e brigade bivaks

tusschen Herck Saint-Lambert en Wimmertingen, terwijl de 2e

(1) Dezen naam noemt de Roo in zijne ,,Geschiedenis van het 7e regiment

infanterie.” Wij hebben dien te vergeefs in de Officiersranglijsten van 1830

gezocht.

--
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brigade naar Sint Truijen terugmarcheerde en die plaats op

nieuw bezette.

Nog in den avond na het gevecht bij Kermpt had de Generaal

Daine de cavalerie en de artillerie, welke laatste nog was ver

sterkt met eene andere sectie der 2e batterij, tot nabij Hasselt

doen terugkeeren en aldaar het bivak doen betrekken. Het was

even na middernacht toen ook de infanterie, die in de omstreken

van Kermpt legerde, de order kreeg tot achter Curingen terug

te trekken. Daarentegen ontving het bataljon tirailleurs de la

Meuse, dat meer achterwaarts bivakkeerde, bevel zich westwaarts

van Curingen op te stellen, zoodat dit weder het dichtst bij de

Nederlandsche voorposten was gebracht. In den loop van den

nacht werden deze door eene Belgische verkenningspatrouille ver

ontrust. Zij stootte tot haar ongeluk echter op de compagnie van

den Kapitein M. Hoek der 13e afdeeling, oud gedecoreerd officier

van het keizerrijk, die haar met één salvo zijner flankeurs uit

elkander deed stuiven.

Zóó weinig zeker was men bij de 3e divisie, dat den 8en zou

worden voorwaarts gerukt en zóó zeker verwachtte men een

voortzetten van het offensief optreden van het Maasleger, dat de

mineurs bij het krieken van den dag de toestand der bruggen

tusschen Herck en Diest met het oog op een mogelijken overtocht

der artillerie (dus achterwaarts) onderzochten en de Kapitein

Rookmaker, die met zijne jagers nabij de brug over de Herck

bivakkeerde, in de nabijheid daarvan borstweringen deed op

werpen en zijne stelling aldaar tot eene hardnekkige verdediging

inrichtte, een werk waarvoor hij bij de kort daarop plaats vin

dende voorwaartsche beweging den lof van verschillende hoofd

en stafofficieren inoogstte. Van daar ook de verwondering der

voorste verkenningspatrouilles van de hussaren, die in den vroe

gen morgen de vijandelijke stelling bij Kermpt verlaten vonden. -

De orders tot het voorwaarts gaan in de richting van Hasselt
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zijn dan ook waarschijnlijk eerst in den nacht bij het hoofdkwar

tier en zeker eerst kort voor den afmarsch bij de onderdeelen

der divisie Meijer bekend geworden. Zij luidden:

Leger te velde. Hoofdkwartier Diest den 7en Augustus 1831.

N0. 1411. -

Z.K.H. heeft bepaald, enz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ten dien einde zal Uwe divisie zich morgen den 8en dezer,

vroegtijdig tusschen 3 en 4 uren voorwaarts begeven naar Cu

range, dit dorp bezettende, alsook meer rechts den weg naar

Hasselt. Indien het terrein wordt verdedigd zal de vijand met

geweld worden teruggedreven.

De 1e brigade der 1e divisie, enz. . . . . . . . . . . . . . . . .

Of nu de bovenstaande onderstelling waar is, dan wel of de

verzameling der divisie van Herck uitgaande zoo veel tijd heeft

gekost, valt moeielijk uit te maken, zeker is het echter, dat de

Prinsen met hunne staven, die ten 5 ure v. m. te Diest waren

te paard gestegen, zich eerst ten 7 ure aan het hoofd der in

marsch zijnde divisie nabij Kermpt bevonden. Niettegenstaande

de daaromtrent gegeven ons bekende bevelen, ging bij hunne

aankomst aan den staart der colonne een uitbundig gejuich op

onder de laatste afdeelingen, dat de Prins van Oranje, die gaarne

zoo stil mogelijk den vijand wilde naderen, onderdrukte met de

woorden, dat hij genoegzaam met hare gevoelens van genegen

heid overtuigd was. Bij Kermpt aangekomen bleek eerst geheel,

hoe verwoed het gevecht van den vorigen dag was geweest. Tal

van lijken van beide partijen lagen over den weg of tusschen

het hooge graan, ofschoon de Belgen, naar men vernam, reeds

vijftien kuilen met hunne gesneuvelden hadden gevuld. Vele

gewonden kermden van pijn of gilden in hun doodsangst. Mid

den op den weg vond men de lijken van een Frieschen schutter

en een Belgischen cavalerist, die na reeds beiden zwaar verwond

te zijn, nog de kracht hadden gevonden elkander te worgen.

-

l
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Verder twee gedoode marketensters, die te oordeelen naar de

vele vijandelijke lijken om haar heen, wanhopig waren verdedigd

door een naast haar neergezegen, met wonden overdekten flankeur

der 13e afdeeling. Elders een schutter, wien een half afgebroken

lepel in de geopende keel was omgedraaid. Voertuigen lagen

verlaten en nog van de afgesneden strengen voorzien op de vel

den, op enkele plaatsen stonden hopen geweren aan rotten, nog

smeulde het vuur onder eene half gebraden koe. Kortom het ge

heel bood een afgrijselijk tooneel van verwarring en verwoesting

aan. Onder den indruk van dien aanblik ontdekte de voorhoede

tusschen Kermpt en Curingen de eerste vijandelijke afdeeling,

die zich zelfs weder in de richting der colonne voortbewoog. Het

was het bataljon tirailleurs de la Meuse.

In de onderstelling, dat Daine de voorwaartsche beweging van

den vorigen dag ging hervatten, nam de Prins van Oranje, die

voornemens was den strijd aan te nemen, daartoe onmiddelijk de

noodige maatregelen. Door de divisie met snelheid naar twee

zijden te doen deploiëeren was zij in een half kwartier opge

marcheerd in eene gunstige stelling, die zich van Herckenrode

tot in het bosch van Steevoort uitbreidde. Vóór het front vorm

den de Leidsche-, Noord-Hollandsche- en Groningsche jagers eene

dichte en uitgestrekte tirailleurlinie, die weldra haar vuur opende

op de eveneens uitgezwermde tirailleurs de la Meuse. Langzaam

trokken deze terug door onze jagers gevolgd tot op het oogen

blik, dat het 2e bataljon der 13e afdeeling, dat door het bosch

van Steevoort was voortgerukt, daaruit in bataille deboucheerde

en tegelijkertijd de 1e sectie der veldbatterij N°. 8a onder den

1en Luitenant G. Frantzen haar vuur opende. De Majoor Lechar

lier deed nu het gevecht tegen de overmacht afbreken, waarop

onze tirailleurlinie eveneens met versnelden pas volgde. Op dat

oogenblik bevond zich de Opperbevelhebber ter hoogte der jagers

van Rookmaker, dien hij de hand drukte met de luid uitgespro

ken woorden: ,,Bravo, Noord-Hollandsche jagers! zóó mag ik het

zien, gij doet uwe zaken goed.” Waarschijnlijk zou de voeling

met de Belgische tirailleurs niet verloren zijn gegaan, zoo de

16
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aandacht der voorste linie niet door een plotseling geweer- en

kanonvuur rechts achterwaarts was afgeleid en dientengevolge

werd halt gemaakt. -

De stukken van Frantzen, die onder dekking eener sectie ja

gers tengevolge van het vooruitgaan van het geheel in eene

eenigzins geïsoleerde stelling op onzen rechtervleugel waren ge

raakt, werden namelijk door een achtergeblevene afdeeling Bel

gen, waarschijnlijk Luxemburgsche jagers, zoodanig beschoten,

dat de sectie-commandant, wakker antwoordende, tevens aan het

2e bataljon der 13e afdeeling om hulp deed verzoeken. Onmid

delijk zond de Majoor Laasman de 1e compagnie onder den 1en

Luitenant Welter snel derwaarts, welker vuur voldoende was om

den laatsten tegenstand des vijands ook op dat punt te breken,

waarop de sectie de inmiddels tot bij Curingen voortgerukte bat

terij rejoigneerde.

De Majoor Hojel, commandant van het hoofdkwartier was de

eerste officier, die met slechts enkele jagers Curingen binnentrok

en er nog eenige achterblijvers gevangen maakte. Tusschen laatst

genoemd dorp en Hasselt liet de Prins van Oranje zijne troepen

nogmaals in bataille opmarcheeren, doch nauwelijks was dat ge

schied, of de tijding verspreidde zich, dat Daine den hem aange

boden slag niet aannam en met het Maasleger op Tongeren was

teruggetrokken. De Opperbevelhebber zond op het vernemen van

dit bericht onmiddelijk een zijner adjudanten, den Luitenant-Ko

lonel W. Baron van Tuyll van Serooskerken naar Hasselt vooruit

om zich van de waarheid daarvan te overtuigen en zoo noodig

eene mogelijk achtergelaten bezetting tot de overgave op te eischen

ten einde daardoor de stad te bewaren voor de noodlottige gevolgen

eener bestorming. In den renloop bereikte de parlementair gevolgd

door een trompetter der dragonders weldra de plaats, welke toen

juist door de laatste troepen van het Maasleger werd verlaten.

Wel waren de wallen nog door eenige achterblijvers bezet, van

welke er één op den Luitenant-Kolonel van Tuyll vuurde, zonder

hem echter te treffen, doch de poort was open en toegankelijk. Op

de markt aangekomen legde de Overste onmiddelijk de hand op
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eenige achtergelaten militaire voertuigen, en na zich van de

waarheid der verspreide geruchten te hebben overtuigd, keerde

hij, vergezeld van den burgemeester der stad, den Baron de Cecil,

twee wethouders en een geestelijke, naar den Prins van Oranje

terug. Deze laatste had intusschen den Generaal-Majoor Boreel

den last gegeven met zijne zeven eskadrons lichte kavalerie en

de sectie van den 2" Luitenant Jhr. W. P. J. Barnaart (1) der

batterij rijdende artillerie N°. 4, in de richting van Hasselt vooruit

te gaan, om zoo mogelijk den aftrekkenden vijand voorbij die

stad in te halen en aan te vallen.

De beide eskadrons dragonders No. 4 bevonden zich aan het

hoofd der kolonne, het peloton van den 1en Luitenant W. G.

van Noord vormde de voorhoede. Nabij Hasselt gekomen, ont

dekte de zich daar bevindende Luitenant-Kolonel Nepveu van

den generalen staf een vijandelijk peloton lansiers, dat waar

schijnlijk tengevolge van het aansluiten van rondzwervende pa

trouilles, nagenoeg 40 ruiters sterk was. Zien en aanvallen is

voor van Noord één. Zoowel hij als de Overste Nepveu, de ge

wezen Majoor in Engelschen dienst G. Dalbiae, die als liefhebber

en sympathizer den veldtocht bijwoonde, en de Aspirant-onder

intendant Baron van der Capellen rennen de dragonders vooruit,

die er in slagen de lansiers terug te drijven. Toch herstellen zich

deze op eenigen afstand in front en nu volgt een tweede aanval,

waaruit slechts een twaalftal vijanden ontkomt: de overigen wor

den neergehouwen of gevangen gemaakt. Die aanval geschiedde

onder de oogen van den juist aangekomen Opperbevelhebber en

diens broeder Prins Frederik, welke laatste daarover zijne bij

zondere tevredenheid betuigde, inzonderheid aan den dapperen

wachtmeester L. Vonck, die eerst kort geleden met de Militaire

Willemsorde gedecoreerd, zich ook hierbij weder buitengewoon

had onderscheiden. -

De vier eskadrons dragonders met de sectie rijdende artillerie

(1) De sectie Wicherlink was reeds vroeger in den morgen met een peloton

dragonders N°, 4 onder den 1en Luitenant W. Klamberg op een der vleugels

gedetacheerd.
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trokken hierop in draf de stad binnen, nadat aan de drie eska

drons hussaren den last was gegeven om ter verkenning op den

weg naar Bilsen vooruit te gaan, ten einde mogelijk derwaarts

afgedwaalde kleinere afdeelingen gevangen te maken en zoo

noodig van die zijde den hoofdaanval naar de zijde van Tonge

ren te ondersteunen. Op dat oogenblik bereikte onder het luide

,,Oranje boven” der hussaren de deputatie uit Hasselt den Ko

ninklijken Opperbevelhebber, en bood dezen op een zilveren

schotel de sleutels der stad aan met de bede haar te willen spa

ren, wat gereedelijk werd toegestaan. .

Toen de dragonders op het punt waren de stad binnen te ruk

ken, gelastte de Luitenant-Kolonel van Campen (1), dat de

trompetters zouden plaats nemen achter het hoofdeskadron, daar

het peloton van van Noord nog niet was herzameld. De Generaal

Majoor Boreel vond deze veiligheidsmaatregel minder noodzakelijk

en liet hen bij het binnentrekken der stad aan het hoofd der

colonne. De straf voor die fout bleef niet uit, in de Tongersche

straat toch stootten de nagenoeg weerlooze trompetters op een

twaalftal Belgische lansiers, welke van het aangevallen peloton

waren ontkomen. In plaats van zoodra mogelijk de eigen ach- -

terhoede van het haar naderend gevaar te onderrichten, luisterden

de lansiers slechts naar de stem van hun toomeloozen moed en

chargeerden op de trompetters, die keert maakten, tengevolge

waarvan vriend en vijand in een verwarden hoop op het hoofd

der colonne aanstoof. Ware de vijand sterker geweest, dan had

zeker die schermutseling noodlottige gevolgen voor de dragonders

gehad, thans werd het gevaar verdreven door den kalmen moed

van den Luitenant-Kolonel van Campen, die onmiddelijk een

tegenaanval door het hoofdeskadron liet verrichten. De lansiers

werden hierdoor verstrooid, eenigen werden neergerend en ge

vangen gemaakt, de anderen redden zich in de zijstraten. Een

hunner, die het verste was doorgedrongen, werd door den hussaar

(1) Deze bijzonderheden zijn hoofdzakelijk ontleend aan het verhaal voor

komende in de ,,Geschiedenis van het 4e Regiment dragonders, door J. C.

Fundter, die zich als Luitenant-Adjudant aan het hoofd der colonne bevond.

ris.
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Geysel, ordonnans van den Brigade-commandant, gedood, waarop

hij kort daarna de sabel en lans van zijn verslagen vijand aan

den Prins van Oranje aanbood. De dragonders zetten na dit op

onthoud hun marsch in draf voort en deboucheerden weldra uit

de Tongersche poort. Alvorens hen echter verder te volgen is

het noodig een blik te slaan op Daine's verrichtingen, na het

terugtrekken zijner troepen in den macht.

Oorspronkelijk schijnt de Opperbevelhebber van het Maasleger

voornemens te zijn geweest, niet dan tegen den middag op Ton

geren terug te gaan, doch tengevolge van de beweging der di

visie Meijer het uur van den afmarsch te hebben vervroegd.

Tusschen half acht en acht uur begon thans het leger Hasselt

te ontruimen. Aan den Majoor Beaulieu werd de laatste verde

diging der stad overgelaten en daartoe 3 stukken geschut, be

hoord hebbende tot het bataljon tirailleurs de la Meuse, en ééne

compagnie mineurs ter zijner beschikking gesteld. Het is duide

lijk, dat zelfs bij den besten wil die kleine macht geheel on

voldoende was en de voordeelen, die Hasselt destijds nog uit een

defensief oogpunt kon opleveren, geheel te loor gingen. Toenmaals

toch bezat de plaats nog hooge aarden wallen met voorgelegen

gracht, hoog en zwaar hout beschutte haar tegen inzicht en

vuuruitwerking, en uitgestrekte omliggende lust- en moestuinen

eigenden zich bijzonder tot eene hardnekkige verdediging.

De marschvorm, zelve door Daine bij den afmarsch gekozen,

was beneden de geringste eischen der critiek. De voorhoede,

onder de orders van den Majoor de Zantis, bestond uit twee

bataljons, een peloton cavalerie en twee stukken geschut. De

hoofdcolonne, onder de bevelen van Daine, was zoodanig inge

deeld, dat achter de regimenten infanterie zich telkens een of

meer eskadrons bevonden, terwijl ook de artillerie sectiesgewijze

over de colonne was verdeeld. Onmiddelijk achter laatstgenoemde

bevond zich de geheele trein en de ambulancenwagens, wier

chefs zelfs geen orders hadden gekregen tot den afmarsch (1).

(1) Wel wordt dit in Daine's rapport aan den Koning beweerd, doch het
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Dicht achter de treinen volgde de achterhoede, onder den Lui

tenant-Kolonel Degand, aan het hoofd hebbende diens bataljon,

daarna eene sectie artillerie en eindelijk tot overmaat van onzin

één eskadron kurassiers, één jagers te paard en één lansiers,

eene formatie, die alleen bij een gecostumeerden optocht aftrekzou hebben kunnen vinden. r

Toen de spitsen der naderende Nederlandsche colonne van de

wallen van Hasselt zichtbaar werden, maakten zich de achter

laten Belgische artilleristen gereed vuur te geven. Zij werden

hierin echter belet door den burgemeester en de raadsleden der

stad, die hen smeekten niet de oorzaak te zijn dat deze laatste

het tooneel van den strijd en daardoor aan brand en verwoesting

prijs gegeven zoude worden. De officier, die de achtergelaten

artillerie aanvoerde, laat zich overreden en volgt met zijne drie

stukken de colonne op den weg naar Tongeren. Buiten de stad

gekomen tracht hij in galop zijwaarts van den weg eene plaats

te vinden vóór de achterhoede, doch wordt daarin door een offi

cier van het intusschen daarbij gekomen bataljon tirailleurs de la

Meuse verhinderd. Intusschen is door die beweging reeds eenige

wanorde, eene niet te verklaren versnelling in den marsch der

laatste afdeelingen gekomen. En op datzelfde oogenblik hooren

deze achter zich op de zware keien van den straatweg een ver

wijderd doch snel naderend hoefgetrap, vergezeld van het ratelen

van kanonnen. Het is de Nederlandsche ruiterij, de Nederland

sche rijdende artillerie, die buiten de Tongersche poort voort

dringt. De Majoor Lecharlier, het dreigend gevaar ziende, smeekt

den commandant der achterhoede te doen halt maken en stelling

te nemen, de commandant van het laatste eskadron, de Kapitein

de Bruyn, maakt nog front achterwaarts in bataille en tracht

een der stukken, die onder zijn bereik zijn, in batterij te doen

stellen, maar op dat oogenblik donderen de kanonnen van Bar

naart hunne kogels te midden van het niet te missen uitgestrekte

is krachtig weerlegd door den Chef der ambulances Baur. (Zie Eenens 2e

Deel, bl. 169 en 170.)



247

doel. De verwarring, die steeds is vermeerderd, bereikt daardoor

haar toppunt, het eskadron kurassiers, grootendeels bestaande

uit juist aangekomen rekruten (1), werpt zich op de daarvoor

marcheerende infanterie, de paarden der aan den staart der co

lonne volgende voertuigen en ambulancewagens geraken daar

door mede op hol. De beide stukken der achterhoede kantelen

in de bermslooten langs den weg, nog tracht de bediening ze te

redden, doch zij wordt grootendeels door de dragonders neerge

sabeld. Want na het inleidend vuur der rijdende artillerie zijn

de beide eskadrons van van Campen losgelaten. Wat zich uit

den verwarden hoop der Belgische achterhoede niet door snelheid

weet te redden of zich gevangen geeft, wordt gedood of gewond

op de juist gemaaide akkers neergeworpen. De Adjudant-onder

officier H. J. te Boekhorst maakt zich van het eerste vijandelijk

stuk geschut meester. De Opperwachtmeester C. Balk ontdekt te

midden van een groep vijanden een standaard, waarvan de drager

den stok breekt en het veldteeken tracht te verbergen. Alleen

rent hij op die groep toe, sabelt den Belg neer en neemt hem

gevangen, om den standaard aan zijn Regimentscommandant te

overhandigen, die hem later den Prins van Oranje aanbood. Eerst

toen den paarden de adem begeeft wordt die aanval gestaakt en

verzamelen zich de dragonders op hunne door den langdurigen

snellen gang en brandende hitte schuimende en dampende dieren.

Nauwelijks is dit geschied of weer rukt een eskadron met Bar

naarts sectie ter vervolging voorwaarts, welke laatste op nieuw

het vuur opent. Intusschen heeft de halte der dragonders den

Belgischen Luitenant-Kolonel de Lobel de gelegenheid gegeven

den straatweg te verlaten en twee eskadrons kurassiers ter hoogte

van Cortessem front achterwaarts in bataille te doen maken. Ook

de Majoor Kessels slaagt er in onder dekking dier ruiters twee

12Grs en een 6 ſter uit de verwarring en in batterij te brengen

tot beantwoording van het vuur der rijdende artillerie. Eenige

(1) Bij de beschrijving der déroute zijn uitsluitend Belgische bronnen ge

bezigd.
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manschappen van het 12e linieregiment onder den Luitenant Huijs

en een eskadron jagers te paard onder den Kapitein Georges,

voegen zich bij die geringe troepenmacht, over welke de Gene

raal de Failly, die den steeds aan het hoofd der colonne geble

ven Daine heeft verlaten, het bevel op zich neemt. Het eerste

schot, door Barnaarts kanonniers afgegeven op den door den

Kolonel List aangegeven afstand van 1500 pas, treft te midden

der linie kurassiers. Doch ook de Belgische artillerie wordt vlug

bediend en juist gericht. Eenige paarden, waaronder dat van den

Luitenant Graham, ordonnansofficier van den Generaal Boreel,

worden neergeschoten en een der stukken door een 12 ſter kogel

aanmerkelijk beschadigd.

De Generaal Boreel laat hierop het vuur staken, nadat de

sectie in het geheel 23 kogel- en 4 granaatschoten had gedaan.

Kort daarna kwam het bevel namens den Opperbevelhebber om

de vervolging te eindigen en op Hasselt terug te gaan. Een pe

loton van het 5° dragonders onder den 1en Luitenant Geisweit

van der Netten, dat vooruitgezonden was om volgens de opgaven

van een gevangen genomen vijandelijken officier van administratie

eene groote partij verborgen equipementstukken te zoeken, doch

daarin niet was geslaagd, vormde de staart de colonne. Tijdens

den terugmarsch hoorde die officier nog een plotseling hevig ti

railleurvuur westwaarts van den grooten weg en stootte, de reden

hiervan zoekende, op de spitsen der oprukkende divisie Saxe

Weimar.

Het krachtige initiatief der genoemde Belgische officieren, te

meer te prijzen, omdat het te midden eener toomelooze verwar

ring werd genomen, had bovendien ten gevolge, dat Daine ein

delijk op aanhoudend aandringen zijner adjudanten Capiaumont,

Raickem en de la Gotellerie orders gaf tot het innemen eener

defensieve stelling achterwaarts van Cortessem, ter hoogte van

Wintershoven. Hier scheidde zich het kaf geheel van het koren

om als door een stormwind vervolgd, te worden voortgezweept

tot Luik. Gedeelten der bataljons van Breuer, de Zantis, Patoux,

Borremans en Capiaumont, de overgebleven cavalerie onder den
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Kolonel Spaey, de artillerie onder den Luitenant Kolonel van

Damme worden in de linie gebracht. Van Nederlandsche zijde

wordt echter niet verder aangevallen, de dragonders No. 5 zetten

zuidwaarts van Hasselt de voorposten uit, zoodat het nog terug

gebleven deel van het Maasleger zonder hinder in den namiddag

naar Tongeren kon opmarcheeren, waar de laatste afdeelingen

tegen zes uur binnenrukten.

In laatstgenoemde plaats hoopte Daine den Kolonel Wuesten te

vinden aan het hoofd der troepen, welke voor Maastricht hadden

gelegen. Genoemde hoofdofficier, een man zonder geestkracht of

vermogens, die er rond voor uit kwam, niet op de hoogte zijner

zaken te zijn (1), was echter tegen de hem gegeven bevelen in,

met zijne 3000 man sterke macht door Tongeren op Luik ge

marcheerd. Deze nieuwe ramp, welke Daine trof, gevoegd bij

een aanslag op zijn leven door een zijner onderofficieren, bij den

verlaten toestand, waarin de meeste zijner hoofd-officieren, wier

vertrouwen hij had verloren, hem lieten, doofde de laatste sprank

zijner weinige énergie en deed hem tot den verderen terugtocht

op Luik besluiten, werwaarts zich trouwens reeds het grootste

gedeelte zijns legers zonder orders had begeven. Op dien terug

tocht werd hij ontmoet door de troepen van den Kolonel Wuesten,

die weder, doch thans te laat, op marsch naar Tongeren waren.

De Generaal van der Meere had hen namelijk bij hunne aan

komst in zijne standplaats Luik bevel gegeven derwaarts terug

te keeren en, zich zelf aan hun hoofd stellende, hoopte hij nog

tijdig tot versterking van het Maasleger aan te komen. Op den

weg derwaarts bleek hem echter de geheele onmogelijkheid van

dat voornemen, zoowel de volkomen toestand van ontbinding en

verwarring van het grootste gedeelte van dat leger als de zede

lijke afgematheid van Daine, noodzaakte ook van der Meere, met

zijne colonne naar Luik terug te keeren. Het was ongeveer 2

uren in den nacht van 8 op 9 Augustus, toen de laatste vluch

telingen van het korps van Daine daar ondereengemengd in de

(1) Volgens Huijbrecht bl. 193.
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grootste verwarring aankwamen, roepende dat zij verraden wa

ren. (1)

Over de vraag of de opvatting waarheid bevatte, zijn boekdeelen

gevuld. Wat ons aangaat, wij putten ons oordeel daaromtrent

uit het rapport door Daine zelf aan Koning Leopold gemaakt.

Woordelijk zegt die Generaal, commandant van een afzonder

lijk opereerend legerkorps: ,, Instruit par l'expérience d'une

longue carrière, je neus jamais la prétention d'être à la fois

intendant, chef de brigade, général de cavalerie, enfin tout dans

mon armée.”

Het is licht te bevroeden welke mate van vertrouwen een be

velhebber, die zich zelve op die wijze afschildert, inboezemt aan

zijn leger, vooral op de dagen van strijd en tegenspoed. Wie bij

de rampen, welke dergelijk leger treffen, verraad wil vinden, die

zoeke het minder in die erkende onbekwaamheid zelve, dan in

de regeering, die aan dergelijke menschen de eer en het lot van

leger en vaderland toevertrouwt. Eerst toen Koning Leopold na

den veldtocht zijne toevlucht nam tot het oproepen van kundige

generaals uit het Fransche leger, kon het Belgische tot een krach

tig geheel worden gevormd, niettegenstaande den ontwikkelden

moed en het in vele opzichten goede gehalte, was het door slechte

aanvoering, ook zonder verraad, in de Augustusdagen van 1831,

tot een onvermijdelijken ondergang veroordeeld.

Reeds te lang hebben wij het Nederlandsche leger uit het oog

verloren. De dragonders keerden na de vervolging, de voorposten

achterlatende, naar Hasselt terug, de Koninklijke Prinsen, die

eveneens op het gevechtsveld waren geweest, onmiddelijk vol

gende. Bij hunne aankomst aldaar, werden de Opperbevelhebber

en Prins Frederik door den burgemeester en de raadsleden op

het stadhuis ontvangen in dezelfde zaal, waar acht dagen te voren

Koning Leopold hulde was gebracht en waarvan de grond volgens

de Belgische bladen van de vreugdetranen der inwoners was

(1) Mémoires de Comte Belliard. 2e Deel bl. 289. De schrijver haalt hier

den indruk aan verkregen door een ooggetuige, de heer de Robaux!
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doorweekt, die echter thans, zoo merkte een ooggetuige op, weer

tamelijk opgedroogd was.

De dragonders trokken met de rijdende artillerie Hasselt door

en sloegen het bivak op in eene vlakte noordwaarts daarvan.

Eerst ten 6 ure van den volgenden morgen, voegde zich het 6e re

giment hussaren bij hen. In den loop van den 8en waren de es

kadrons van dat regiment door Diepenbeek en Beverst gerukt en

tegen den avond tot bij Tongeren genaderd, dat toen echter nog

door den vijand was bezet. Te Hasselt terugkeerende voerden de

hussaren een tal van gemaakte gevangenen, waaronder een officier

der jagers te voet, en eenige wagens met 380 buitgemaakte ge

weren en twee vaten scherpe patronen mede. Toen zij eindelijk

in het voor hen bestemde bivak afstegen, hadden zij in minder

dan drie dagen 56 uren in den zadel doorgebracht.

Het gros der 3e divisie was des morgens na het vooruitzenden

der lichte cavalerie, ongestoord naar Hasselt voortgerukt en had

die plaats bezet. Het hoofdkwartier van den Generaal Meijer en

dat der brigade Stoecker bleef er gevestigd, de 2e brigade onder

den Kolonel Sprenger, kreeg last tot Wimmertingen door te ruk

ken en aldaar te bivakkeeren. Op den marsch derwaarts trok zij

langs het aanvalsveld der dragonders, dat een vreeselijken aan

blik van verwarring aanbood. Verlaten vuurmonden, bagage en

ambulancewagens lagen of stonden door elkander, hoopen ransels,

patroontassen, kleedingstukken, geweren en andere wapenen

bedekten de velden, kleine detachementen gevangenen werden

nog van alle zijden aangebracht, gewonden naar Hasselt vervoerd.

Volgens eene Belgische opgave (1) bedroeg het aantal gesneuvel

den, gewonden en vermisten van het Maasleger ongeveer 700

man. De nominative staat, welke ter onzer beschikking stond,

wijst uit, dat 6 officieren en 296 onderofficieren en manschappen

ongewond werden gevangen gemaakt, die de volgende dagen op

's Hertogenbosch werden gedirigeerd, terwijl 1 officier en 86 ge

wonde onder-officieren en manschappen in de hospitalen te Has

(1) Poplimont - bl. 353,



252

selt en Diest werden opgenomen. Den Kapitein van de Wall werd

opgedragen de veroverde stukken en voertuigen en de buitge

maakte paarden te verzamelen en daarvan een inventaris op te

maken, terwijl de inlevering van het in Hasselt zelve voorhanden

materiëel onder leiding van den Kapitein Rookmaker geschiedde. (2)

Uit dit laatste verwisselden de Leidsche jagers met toestemming

van den Generaal Meijer het witte ledergoed, dat hun bij gebrek

aan zwart was uitgereikt tegen eene zwart lederen uitrusting.

Ook tal van papieren werden zoowel op het veld als in Has

selt gevonden en daaronder het volgende document, dat op het

oogenblik waarop het voor het eerst onder Nederlandsche oogen

kwam, eene bittere ironie inhield.

Soldaten !

Op het oogenblik dat ik u de tevredenheid van Zijne Majesteit

wilde betuigen, ontvang ik het officiëel bericht, dat de Hollan

ders den wapenstilstand opgezegd hebben en ons zullen gaan aan

vallen. Ik kondig u zulks met blijdschap aan, omdat ik weet,

dat gij vurig naar den dag der wrake verlangt; onze laffe vijand

daagt ons vermetel uit. De Belg laat zich nimmer op het veld

van eer wachten en wij zullen hem de helft van den weg be

sparen. > .

Soldaten ! ieder uwer make zijne wapenen gereed en brenge

zich te binnen, dat hij zijn vaderland moet redden en nog kor

telings aangedane vernederingen heeft te wreken. Leve Belgie!

Leve de Koning! -

Hasselt, 3 Augustus, 5 ure des morgens.

In naam van den Opperbevelhebber

en Divisie-Generaal,

Daine,

De Kolonel, Sous-Chef van den Staf,

(get.) FoNsoN.

(2) Een volledige staat van het in en bij Hasselt buitgemaakte materieel,

zooals die is opgemaakt op het bureau van den Commandant der artillerie te

velde, is als Bijlage bij dit werk gevoegd.
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Het reservepark der 3e divisie, dat den 7en naar Helchteren

op marsch was gegaan, bleef aldaar de beide volgende dagen

zonder orders en nagenoeg zonder bedekking op bivak. Het groote

reservepark bereikte den 8en Eindhoven, waar het ook den 9en ver

bleef, waarna het, gelijk reeds is medegedeeld, den 10en tenge

volge der bewegingen der colonne Van den Broek naar Boxtel

werd teruggenomen.

De Majoor Hojel had reeds voor den Prins van Oranje en diens

staf kwartier laten maken op het kasteel van den Baron Stock

heim Méan te Kermpt, doch de Opperbevelhebber bleef dien nacht

te Curingen om den volgenden morgen vroegtijdig naar Hasselt

terug te keeren.

De vervolging van het Maasleger op den 8en heeft tot tal van

geschriften aanleiding gegeven, waarbij de bewering, dat zij

krachtiger had moeten en kunnen zijn, en de Belgische afdeeling

geheel had kunnen worden vernietigd, beurtelings is uitgesproken

en weerlegd. De Generaal Knoop haar in zijne ,,Geschiedenis van

den tiendaagschen veldtocht” behandelend, zegt daaromtrent het

volgende: ,,Dat het leger van de Maas op den Sen Augustus 1831

niet geheel is vernietigd, heeft het te danken gehad aan de be

schikkingen des Prinsen van Oranje, die volgens alle waarschijn

lijkheid met opzet zoo gehandeld heeft, omdat de vernietiging

niet in zijne ontwerpen heeft gelegen. De Hollandsche veldheer

vleide zich nog altijd met de hoop, dat de Belgische legermacht

de zaak der omwenteling zou verlaten en dat daardoor het huis

van Oranje weer zou worden hersteld in het gezag over al de

Nederlanden. Daartoe was het noodig, dat het Hollandsche leger

zich minder voordeed als eene vijandelijke macht, die naar ver

overingen streeft, dan als bevriende heirscharen, die het land,

dat zij binnentrekken, van een drukkend juk komen verlossen:

het moest meer hebben van het leger, waarmede Willem III in

1688 Engeland bevrijdde, dan van de benden, tuk op verovering,

waarmede Lodewijk XIV het grondgebied der Nederlanden over

stroomde. De prins van Oranje achtte het daarom onraadzaam,

om tegen zijne vijanden alles te ondernemen, wat hij ondernomen
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kon; hij wilde het vermijden, om door een bloedigen strijd of

door het smaadvol ontwapenen van een geheel leger, de gemoe

deren van het Belgische volk te verbitteren en de kloof te ver

mijden, die zijn geslacht van den Belgischen troon scheidde; hij

streefde er meer naar om België te winnen dan te overwinnen.”

Bij den aanvang van ons werk verklaarden wij het politieke

gedeelte geheel buiten beschouwing te zullen laten en wanneer

wij hier de in dien geest geuite meening van den hoog geachten

schrijver herhaalden, dan geschiedde dit alleen omdat wij dien

mogelijken invloed der staatkunde niet met voordacht wilden ver

zwijgen. Maar wij, die het vraagstuk uit een militair oogpunt

behandelen, mogen als zeker voorop zetten, dat de Prins van

Oranje bekend was met den later te bespreken ontijdig door

Chassé gesloten wapenstilstand. Dientengevolge was als stellig

aan te nemen, dat het zoo lang werkeloos gebleven en thans

daardoor vrij geworden leger der Schelde zich in beweging zou

stellen en zich zonder slag of stoot op zijne gemeenschapswegen

kon werpen. En wanneer ook wij thans op het gebied der waar

schijnlijkheid overgaan, mogen wij dan niet aannemen, dat den

Opperbevelhebber op den morgen van den 8en den opmarsch van

het Scheldeleger bekend was, dat hij wellicht de later te ver

melden aanwezigheid der brigade Niëllon op den avond van den

7en nabij Veerle kende. De opstelling van een Fransch hulpleger

aan de noordelijke grenzen, gereed om op het eerste bevel België

binnen te rukken, was geen geheim, de opmarsch daarvan onder

de gegeven omstandigheden zeer waarschijnlijk. Ware dan ook

de Prins van Oranje tot de strategische vervolging van het Maas

leger overgaan, zoo had zich dit laatste waarschijnlijk nog voorbij

Luik teruggetrokken, om zich op een gegeven oogenblik met het

Fransche hulpleger te vereenigen, het Scheldeleger had geheel

vrij spel behouden om zich niet alleen op de gemeenschapswegen

van de Nederlandsche strijdmacht te werpen, maar die zelfs in

den rug aan te vallen om haar vereenigd met de scharen van

Daine en Gérard in te sluiten en tot eene capitulatie te nood

zaken. De ondervinding heeft bewezen, dat de Prins van Oranje
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juist heeft gezien, toen hij het ontzenuwde Maasleger onder toe

zicht van de divisie Cort Heijligers en het uitvalskorps uit Maas

tricht aan zijn slecht gesternte overliet, toen door hem na den

8en het Scheldeleger tot strategisch object werd genomen, waar

van de vernietiging moest leiden tot het doel van den veldtocht:

het herstel der eer van de Noord-Nederlandsche wapenen en het

verkrijgen der meest voordeelige voorwaarden van scheiding.

9 AUGUSTUS.

Toen in het Nederlandsche hoofdkwartier op den avond van

den 8en de orders voor den volgenden dag werden uitgegeven,

was men aldaar evenmin bekend met den graad van oplossing

van het leger der Maas als met de ontruiming van Tongeren

door dat korps. Die orders duiden dan ook op eene concentratie

van het hoofdleger tot een mogelijken aanval op de genoemde

stad. De marsch zelve had slechts gedeeltelijk plaats tengevolge

van den terugkeer van den Majoor Roloff uit Maastricht met de

zekere tijding, dat de Generaal van Boecop Tongeren had bezet.

Aangezien de inhoud dier orders geheel blijkt uit de uitvoering

daarvan is het onnoodig ze in haar geheel neer te schrijven. In

alle vindt men den last terug om de zieken en gevangenen op

Eindhoven te dirigeeren, van waar zij door het garnizoen dier

plaats naar 's Hertogenbosch zouden worden geëscorteerd.

De 1e divisie infanterie behield den 9en hare opstelling van

den vorigen dag. Het bataljon Geldersche schutters van den

Majoor van Rechteren werd in zijne stelling in en vóór Scher

penheuvel tegen 4 uren. m. op nieuw door Belgische afdeelingen

verontrust, die echter na een gevecht van eenige uren naar

Rillaer teruggedreven werden.

Van de 2e divisie was de 1e brigade reeds in den nacht van

den 8en op den 9en in hare bivaks te Wimmertingen gewekt en

afgemarcheerd met den last om over Sint Truyen naar Tongeren
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te rukken. Bij dien marsch vormde het 1e bataljon der 2e af

deeling Geldersche schutterij de voorhoede. Deze kwam tot Looz

(ook Borgloon genoemd) en vond die plaats onbezet door den

vijand, terwijl de Generaal des Tombe aldaar den last ontving

den marsch te staken, daar de zekerheid der ontruiming van

Tongeren was verkregen. De linker halve batterij N°. 6a had te

Sint Truyen de 1e brigade verlaten en was in die stad gebleven.

Volgens bijzondere berichten schijnen bij den genoemden marsch

eenige tegenstrijdige orders te zijn gegeven en die niet in de

bedoeling van den Opperbevelhebber gelegen hebben, ten minste

wat de 1e brigade betreft. Althans ook de officiëele order behelst,

dat deze te Sint Truyen moest blijven en dat de 2e Looz zoude,

bezetten, terwijl tevens daarin wordt gelast om in het vervolg

,,alle dagen een bereden officier aan het hoofdkwartier van Z.K.H.

te willen zenden, ten einde Hoogstdeszelfs bevelen voor den vol

genden dag te komen afhalen.” Des namiddags ten 2 ure begaf

zich de rechter halve batterij N°. 5a op marsch naar Looz om

zich bij de 1e brigade te voegen, welke eenmaal daar zijnde, er

tot den 10en gebivakkeerd bleef. Het hoofdkwartier der 2e divisie

en dat der 2e brigade vestigde zich te Sint Truyen, van waar,

zoodra in den avond de orders bekend werden om den 10en op

Thienen te rukken, de Luitenant von Gagern naar Looz werd

gezonden om den Generaal des Tombe uit te noodigen zoo vroeg

mogelijk op Sint Truyen terug te marcheeren tot vereeniging

met de 2e brigade. Het reservepark der 2e divisie bleef den 9en

te Cosen, waar het ook den 8en was gebivakkeerd geweest.

De brigade lichte cavalerie, zoomede de geheele 3e divisie

hielden den 9en rust in hare bivaks en kwartieren. Van de laatst

genoemde waren echter gedurende den ganschen dag detache

menten werkzaam om de door den vijand achtergelaten kleeding

stukken en wapenen en de nog aangebrachte gevangenen over te

nemen. Aan verschillende korpsen werden kleeding- en uitrusting

stukken uitgereikt, genomen uit de groote hoeveelheden, welke

in de uitgebreide magazijnen der Belgen waren gevonden. De

2e brigade vulde haren geheelen munitievoorraad uit de buitge
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maakte caissons aan, de opgevangen paarden werden over de

batterijen N°. 7 en 8 en de reserveparken verdeeld. Het deta

chement mineurs sloot de toegangen tot de stad door palissadee

ringen en barrières af en bleef daarmede werkzaam tot het door

het gros der compagnie werd afgelost. De Leidsche jagers be

trokken de eerewacht bij den Opperbevelhebber.

De reserve cavalerie en artillerie met het haar toegevoegde

bataljon schutterij verliet ten 5 ure v. m. hare bivaks, rukte door

Hasselt en legerde op nieuw even zuidwaarts van die stad à

cheval op den weg naar Tongeren. Het park der genie met de

compagnie mineurs rukte eveneens naar Hasselt op.

17



VIJFDE GEDEELTE.

De krijgsverrichtingen bij Antwerpen, op de

Schelde en in Zeeuwsch-Vlaanderen.

DE KRIJGSVERRICHTINGEN BIJ ANTWERPEN
w EN OP DE SCHELDE.

Toen het Nederlandsche leger op Noord-Brabantsch grondge

bied terugkeerde, waren de citadel van Antwerpen en de nabij

die stad gelegen forten Burght, Zwijndrecht, Calloo en Austru

wel, zoomede het Vlaamsche hoofd door onze troepen bezet ge

bleven. Ook de meer benedenwaarts gelegen forten Lillo, Lief

kenshoek en Bath bevonden zich nog in onze handen, terwijl

eene geduchte Nederlandsche vloot zoowel op de Beneden- als

Boven-Schelde gestationneerd lag. Daarentegen waren zoowel de

stad Antwerpen als het op den rechteroever gelegen Noorderfort

(fort du Nord) in de macht der Belgen.

Na het bombardement der stad Antwerpen had de bevelhebber

der citadel, de Luitenant-Generaal D. H. Baron Chassé (1) den

5en November 1830 een wapenstilstand toegestaan voor de be

zettingen zijner onderhebbende forten en de destijds vóór de stad

gelegen flotille, waarbij was bepaald, dat de vijandelijkheden

niet zouden worden hervat dan na eene opzegging van drie maal

vierentwintig uren te voren.

Den 1en Augustus 1831 nagenoeg ten 8 ure n.m. kwam met

de gewone brievenschuit uit Bergen op Zoom een ordonnans

officier op de citadel, welke de tijding van het hervatten der

(1) Eerst den 29en Juli 1831 werd hij Generaal der Infanterie.
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vijandelijkheden aankondigde met verzoek aan Chassé om den

door hem gesloten wapenstilstand te doen opzeggen. Reeds ten

9'/2 ure was hieraan voldaan (1) en werd de zoo lang verwenschte

witte vlag door de Nederlandsche driekleur vervangen.

Groot was de schrik en ontsteltenis in Antwerpen, waar men

nog onder den indruk van het bombardement verkeerde, op het

ontvangen dier tijding, een toestand, die nog verergerde toen de

Belgische commandant der genie haar deed volgen door de aan

zegging, dat het stellen eener inundatie noordwaarts van de stad

noodzakelijk werd geacht voor hare veiligheid en de inwoners

werden uitgenoodigd daarom ten spoedigste eigendommen en vee

weg te voeren. De wegen waren dan ook weldra met vluchte

lingen bedekt, alle beschikbare wagens, tot diligences toe, waren

overladen met het kostbaarste, wat te redden was.

Op den 31en Juli telde de bezetting der citadel ruim 4400 man (2)

(1) De zinsnede in die opzegging: . . . heb ik de eer U te verwittigen ...,

dat ZM. de Koning der Nederlanden, tot de hervatting der vijandelijkheden

besloten hebbende, de wapenstilstand alzoo moet opgezegd worden, enz. . . .

is een nieuw bewijs voor de waarheid, dat de Belgen wel degelijk gewaar

schuwd waren.

-

(2) KORPSEN. ONDERDEELEN. COMMANDANT.

v i i i j

7e Afdeeling Infanterie Flankbataljon Majoor P. Oudendijk 22 | 33 | 779

Kolonel W. A. Monhemius

9e Afdeeling Infanterie

Kolonel J. Ledel (a)

10e Afdeeling Infanterie

Detach. v. h. 2e Batn. | Kapitein F. van Teutem 9 | 15 | 267

Flankbataljon Iſuit-Kol. F. E. Naudascher | 23 | 31 | 4S6

le Bataljon Mlajoor G. J. J. Rochell 13 | 36 | 394.

Kolonel F. W. Graaf von Quadt , 2e id. id. - Voet 20 | 33 | 760

von Wyckeradt en Isny Flankbataljon. id. G. van Buseck 21 | 29 | 7S0

Alg. Depot der Landmacht No. 33 | Detach. der 1e divisie | Luit-Kol. J. G. Volkhemer | 16 | 29 | 284

3e Bataljon Artillerie Nat. Mil. | 3 Compagniën Majoor H. G. Seelig 14 | 25 | 290

6e id. id. id. Detachement 1 e Luit. J. B. Vetzo 3 20

Transporttrein i 2e Luit. P. Gorissen 1 | 1

Mineurs en sappeurs id. 1e Luit. A. C. Camerlingh | 1 1 | 21

en" - (a) Gedetacheerd in Zeeuwsch-Vlaanderen.

Bovendien bedroegen op den 1en Juli de bezettingen van:

Het Vlaamsche hoofd en de forten Burght, Zwijndrecht, Calloo en Austru
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Vroegtijdig was men den 2en reeds op de flotille werkzaam

om zich tot den aanstaanden strijd gereed te maken. De Schout

bij nacht Jhr. Lewe van Aduard toch had nog in den laten avond

van den 1en bevel ontvangen om de vijandelijkheden zoodra mo

gelijk te openen en het fort Sint Marie te doen bezetten, dat

uit vrees voor het vuur onzer schepen door den vijand nagenoeg

geheel was verlaten en waarvan het bezit, zooals weldra zal

blijken, voor de Nederlanders van groote waarde was.

In den loop van dien dag gaf de Generaal Chassé de volgende

dagorder aan de onder zijn bevel staande land- en zeemacht uit:

Hoofdkwartier Citadel van Antwerpen

den 2en Augustus 1831.

Krijgsbroeders !

Het lang getarte geduld van Zijne Majesteit onzen geëerbiedig

den Koning is ten einde en het is op Hoogstdeszelfs bevel, dat ik

het genoegen heb ulieden kennelijk te maken, dat de vijande

lijkheden weder een aanvang zullen nemen. -

Ons leger onder de opperbevelen van Z. K. H. den Prins van

Oranje rukt heden voorwaarts en zal aan de Belgen toonen,

dat Oud-Nederland een vrede kan bevelen, welk het hun te ver

geefs sedert zes maanden heeft aangeboden.

Ook gij, mijne wapenbroeders, zult hiertoe medewerken en

ik houd mij overtuigd, dat gij allen, die met een uitmuntenden

geest bezield zijt, u door bedaardheid van ziel en spoedig uit

voeren der bevelen, welke u zullen worden medegedeeld, zult

onderscheiden.

weel: een detachement van 358 infanteristen der 2e afdeeling en 25 kanon

niers van het 3e bataljon artillerie nationale militie; van Lillo 398 infante

risten der genoemde afdeeling, 173 infanteristen der 9e afdeeling en 61

kanonniers van het genoemde bataljon, van Liefkenshoek 113 infanteristen

der 2e, 55 der 9e afdeeling en 66 kanonniers van het 6e bataljon, van Bath

147 Zeeuwsche schutters en 39 kanonniers van laatstgenoemd bataljon artil

lerie nationale militie.
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Toonen wij dan aan onze vijanden, dat Oud-Nederland's kroost

met eere weet te sterven of te overwinnen.

Leve de Koning! Leve het Vaderland!

De Generaal der Infanterie, enz.

BARON CHAssÉ.

Met geestdrift werden die woorden ontvangen door zeelieden

en soldaten, welke gedurende maanden hadden verkeerd in den

ellendigsten toestand, waarin zij kunnen worden gebracht, dien

namelijk van zich door allerlei gepeupel straffeloos te moeten

laten beleedigen en sarren.

In den namiddag waren alle schepen op de hun aangewezen

posten geankerd. Voor het fort Sint Marie lagen het fregat

Eurydice en de korvet Dolphijn benevens eenige kanonneerbooten.

Op de beide eerste was eene marinelandingsdivisie sterk 400

koppen, op de laatstgenoemde ongeveer 300 infanteristen uit

Lillo en Liefkenshoek vereenigd, bestemd om den volgenden

dag het genoemde fort en de post Pijp Tabak te bezetten.

Tegenover het fort du Nord hadden de korvetten Medusa en

Proserpina onder bevel van den Kapitein Luitenant H. W. van

Maren positie genomen. Wel werden in het begin van den nacht

enkele geweerschoten door de vijandelijke posten op de schepen

gelost, doch onbeantwoord gelaten.
-

Het groote belang der bezetting van het fort Sint Marie en

Pijp Tabak door onze troepen was de mogelijkheid eener vrije

gemeenschap tusschen de citadel en Noord-Nederland, welke

ernstig werd bedreigd, indien de vijand door het bezit dier sterk

ten in het door hem bezette fort du Nord den gewonen weg

langs de Schelde wilde sluiten. Waren daarentegen de beide

eerstgenoemde posten in onze macht, dan bestond, daar ook het

fort Burght door ons bezet was, de mogelijkheid den Scheldedijk

op twee of meer plaatsen door te steken, zoodoende de oostwaarts

van het Vlaamsche hoofd gelegen polders onder water te zetten

en zich buiten het bereik van het geschut van het Noorderfort

eene nieuwe gemeenschap tusschen Boven- en Beneden Schelde
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GIl dus met het vaderland te scheppen. Het plan hiertoe was het

eerst aan den Generaal Chassé voorgedragen door den Kapitein

ter zee J. C. Koopman, commandant der marinedivisie voor

Antwerpen. Dientengevolge werd deze officier den 2en Augustus

door den Generaal met het bevel over de verdedigingsmiddelen

aan den Vlaamschen wal belast en daardoor in de gelegenheid

gesteld het ontworpen plan zelf uit te voeren. -

Nadat in den morgen van den 3en Augustus de Eurydice den

aanval op het fort Sint Marie had ingeleid, geschiedde de voor

genomen landing omstreeks half elf in den morgen. Het bevel

over het geheel was opgedragen aan den Kapitein Luitenant W.

A. Lans, de infanterie werd aangevoerd door den Kapitein C.

F. Kock der 2e afdeeling. De zwakke bezetting bood slechts

weinig weerstand en vluchtte naar Calloo, waar zich meerdere

vijandelijke troepen ophielden. De 1e Luitenant H. van Goudoever

haalde de Belgische vlag neer, de adelborst Schokker heesch de

Nederlandsche kleuren. Terwijl een gedeelte der landingstroepen

zich onledig hield met eenige stukken in het bezette fort te bren

gen en een ander langs den Scheldedijk op Pijp Tabak werd ge

dirigeerd, rukte het gros naar het bezette dorp Calloo op. Uit

de tusschen die plaats en het fort gelegen huizen werd hevig

op de aanvallende colonne geschoten, zoodat zij één voor één

stormenderhand moesten worden genomen. Verwoed over dien

tegenstand, zoowel als door de ondergane langdurige beleedigin

gen en uittartingen luisterden de manschappen slechts naar de

stem der wraak en bemachtigden onder veel bloedvergieten de

vijandelijke punten van verzet of verdediging. De genomen huizen

moesten als hinderlijk voor de vuuruitwerking van het fort in

brand gestoken worden. Ons geleden verlies bedroeg 2 gesneu

velden en 14 gewonden. In den loop van den dag en gedurende

den volgenden nacht trachtte de vijand herhaalde malen, doch

te vergeefs, onze troepen uit de ingenomen stelling te verdrijven,

hun vuur in verband met dat der schepen noodzaakte hem tel

kens tot den terugtocht. -

Toen het naar Pijp Tabak afgezonden, ongeveer 150 man
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sterke, detachement matrozen en soldaten dien post onder bevel

van den Luitenant ter zee A. van Vloten naderde, werd zij

door de Belgische bezetting ontruimd en zonder slag of stoot ge

nomen. Onmiddellijk werd aan de voorgestelde doorgraving van

den Scheldedijk begonnen, terwijl het aan de colonne toegevoegde

detachement der 9e afdeeling den vijand over den zoogenaamden

Blokdijk volgde. Laatstgenoemde vereenigde den Scheldedijk met

den straatweg bij het dorp Zwijndrecht. Eene Belgische wacht

op den Blokdijk trok bij de nadering onzer troepen op Zwijn

drecht terug, terwijl haar wachthuis in brand geraakte, doch

werd bij het naderen van dat dorp opgenomen door eene sterke

afdeeling, die ons detachement te gemoet trok. Aan beide zijden

van den Blokdijk ontstond hierop in de weilanden een tirailleur

gevecht, waarbij de Belgen langzaam teruggingen en in het aan

den straatweg gelegen kreupelhout stelling namen. Onze troepen

maakten hierop eveneens halt en stelden zich nevens den dijk

op tot dekking van de intusschen aangevangen doorsteking van

den Scheldedijk nabij Pijp Tabak. Tot ongeveer 6 uur in den

namiddag kon dit werk ongestoord worden voortgezet, op dat

uur echter deboucheerde uit Zwijndrecht eene 600 man sterke

vijandelijke colonne, die over den Blokdijk ten aanval oprukte.

Het detachement der 9e afdeeling trok voor die overmacht onder

dekking eener vurende tirailleurlinie tot nabij den Scheldedijk

terug. Waarschijnlijk zou dan ook het werk gestaakt zijn moeten

worden, zoo niet de Belgische colonne door het vuur uit drie

intusschen door de marine op den dijk gesleepte kleine kanonnen

was begroet, terwijl tegelijkertijd eene vijandelijke zich voorbij

Zwijndrecht vertoonende reserve door het granaatvuur der sche

pen was belet op te rukken. Het Nederlandsche detachement,

versterkt door eene afdeeling matrozen en mariniers, trok hierop

op nieuw vooruit en na een kort vuurgevecht hernam de Bel

gische colonne hare stelling van den morgen. Het werk der

doorgraving kon hierna ongestoord worden voortgezet, terwijl

tevens eene coupure werd gemaakt in den Blokdijk. Ook door

de voor het fort du Nord geposteerde schepen werd eene Bel
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gische afdeeling, welke zich aldaar op den rechter Scheldedijk

vertoonde, beschoten, bij welke gelegenheid eenige nabijgelegen

huizen in brand geraakten. Nabij het fort Liefkenshoek was de

bezetting eveneens begonnen den Scheldedijk door te steken met

het doel om door het inundeeren van den voorgelegen polder

van Ketenis de nadering tot het fort te bemoeilijken.

Op den 4en Augustus viel er van weerszijden weinig merk

waardigs voor, slechts werd aan de gemaakte coupures ijverig

doorgewerkt evenals aan eene nabij het fort Burght in den Schel

dedijk aangelegde mijn waarvan de uitwerking het water in de

verlangde richting moest voeren. Des nachts omstreeks 12 uur

was de gestelde termijn van opzegging des wapenstilstands ver

streken en de 5e Augustus dan ook tot een gemeenschappelijk

hervatten der vijandelijkheden door zee- en landmacht bestemd.

Reeds den vorigen dag had de Kapitein ter zee Koopman de

volgende dagorder voor de bemanning het onder zijn bevel staande

eskader uitgegeven (1):

Schepelingen!

De Opperbevelhebber heeft u bekend gemaakt, dat weldra het

oogenblik daar zal zijn, dat wij eene rechtmatige tuchtiging zul

len mogen geven aan die trouwloozen, die sedert zes maanden

ons hebben belaagd. -

Dezen avond is de wapenstilstand ten einde.

Wellicht dat alsdan of bij den aanvang van den volgenden

dag wij gelegenheid zullen hebben ons Vaderland de overtuiging

te verschaffen dat wij waardig waren in den boezem van het vijan

delijk land den alouden roem onzer voorvaderen te handhaven.

De dag van morgen herinnert ons groote gebeurtenissen: -

50 Jaren geleden verdedigden de nooit te vergeten Zoutman

en zijne braven op Doggersbank met onwankelbare trouw, met

(1) Wij hebben deze order in haar geheel overgenomen, omdat ze weinig

bekend is en wij haar alleen in manuscript vonden onder de documenten ons

welwillend ter lezing afgestaan door den Heer J. H. L. F. van Franck, zoon

van den toenmaligen Luitenant ter zee 1e klasse S. R. van Franck, comman

dant der Suriname.
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waren heldenmoed de rechten van onzen geboortegrond, de eer

dier beroemde vlag, waarvoor morgen zes maanden geleden onder

ons gezicht de onsterfelijke van Speyk met zijne dapperen het

leven hebben gelaten.

Deze herinneringen zeggen meer dan woorden kunnen verklaren.

Bij onderscheiden gelegenheden is Ulieder geestdrift mij reeds

duidelijk gebleken; gedeeltelijk waart gij op den 27en October

aanwezig, allen hebt gij sedert negen maanden de afwisselende

gevaren van een verraderlijken vijand, zoowel als de menig

vuldige hindernissen van een wintergetijde op deze rivier on

vermoeid en welgemoed getrotseerd, inzonderheid hebt gij den

14en, 15en en 16en Juni de ondubbelzinnigste bewijzen gegeven

van uwen ijver om den vijand krachtdadig te bestrijden, maar

ook van uwe strikte gehoorzaamheid door onmiddellijk te voldoen

aan de hoogere bevelen, niettegenstaande de vijand nog een

geruimen tijd bleef doorvuren.

Ontvangt daarvoor den oprechtsten dank!

Het is dus binnen weinige uren, dat onze dierbare Koning

beschikt heeft, dat gij de liefde tot het vaderland door uw man

haftig gedrag zult kunnen staven; laten wij steeds indachtig zijn

aan de gewichtige diensten, die wij hier moeten vervullen, laten

de herinneringen, hoe Zoutman voor een halve eeuw, hoe van

Speyk voor een half jaar hunnen plicht als burgers van het Oude

Holland hebben weten te waardeeren, ons vrolijk doen volharden.

Dan twijfel ik ook geenszins, dat wanneer de bij Ulieden

bekende vlag, met den naam van onzen vereeuwigden kameraad,

als teeken van aanval zal wapperen, gij allen hunner zult waar

dig blijven en het vaste besluit behouden, om met vertrouwen

op de Voorzienigheid ook tot in het uiterste voor de vrijheid van

onzen dierbaren geboortegrond te strijden.

Aan boord Z. M. Stoomschip Suriname

den 4en Augustus 1831.

De Commandant van Z. M. zeemacht

voor Antwerpen

(get.) KooPMAN.
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Met uitbundige geestdrift werden deze woorden door de schepe

lingen vernomen en toen dan ook tegen half drie in den nacht'

stoom werd opgemaakt, was reeds iedereen op de flotille in de

weer. Bij gerucht was bekend geworden, dat zich ter hoogte van

Rupelmonde eenige vijandelijke brigantijnen en branders ophielden

en het eskader was den 5en bestemd gedeeltelijk om zich te

overtuigen van het al of niet gegronde van dat bericht en zoo

ja, die vaartuigen te nemen, gedeeltelijk om de Belgische aan

valswerken op den linkeroever der Schelde te bestrijden. Ten 4

ure v. m. werden de ankers gelicht en stelde zich de flotille in

beweging. Van de Suriname, waarop zich Koopman bevond,

wapperde naast de Nederlandsche kleuren eene tweede vlag,

waarop de naam van Speyk” was aangebracht. De stoompakket

Suriname (Luit. 1e klasse S. R. van Franck) nam de roeikanon

neerboot N". 13 (Luit. 2e klasse Middelbergh), de gewapende

stoomboot de Zeeuw (Luitenant 1e klasse Welsberg) de kanon

neerbooten N". 1 en 24 (Luits. 2e klasse van der Hart en Baars)

op sleeptouw. Nauwelijks begon men de Schelde op te stoomen,

of de vijand opende een hevig, doch verward geweervuur van

achter den dijk, dat wel is waar weinig uitwerking had, doch

de oorzaak werd van het verongelukken der roeikanonneerboot

N". 13. De Luitenant Middelbergh had namelijk de voorpoort

laten openen en een 18wer doen uitbrengen om zoo noodig het

vijandelijk vuur te kunnen beantwoorden. Toen nu de kwartier

meester om dat laatste zooveel mogelijk onschadelijk te maken

de boot eenigszins op zijde deed gieren, kwam deze in plaats

van recht achter de Suriname in het holle water, dat door den

raderslag van dat stoomschip was ontstaan: eenige golven drongen

door de openstaande poort binnen en in weinige oogenblikken

zonk de boot in de diepte weg. Nog juist werd de sleper tijdig

genoeg losgeworpen en slaagde men de zwemmende officier en

zijne manschappen met de in allerijl uitgezette sloepen der Suri

name te redden. Zoowel dit schip als de Zeeuw openden hierop

een krachtig kartetsvuur op de vijandelijke schutters, op welke

eveneens door de 6ers uit het fort Burght, waar de 1e Luitenant
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H. G. Tuck der 2e afdeeling het bevel voerde, werd losgebrand.

Zoodra dientengevolge de dijk was schoongeveegd, werden de

beide overblijvende kanonneerbooten tegenover het dorp Burght

voor anker gebracht met bevel de vijandelijke communicatie tus

schen de beide oevers te beletten, het vuur te onderhouden op

de zich op den dijk vertoonende vijanden, doch de onder haar

vuur gelegen huizen niet te vernielen, zoolang daaruit niet zou

worden geschoten. De Suriname en de Zeeuw stoomden hierna

weder de Schelde hooger op.

Het vijandelijke geweervuur tegen de schepen was voornamelijk

afgegeven door de bezetting eener door de Belgen tusschen het

fort en het dorp Burght opgeworpen batterij. De Kapitein G.

Leers, die op het Vlaamsche hoofd het bevel voerde en tot wiens

compagnie ook de infanterie in het fort Burght behoorde, be

sloot daarom die batterij onschadelijk te doen maken en droeg

aan den 2en Luitenant B. E. Eberhard op haar te bestormen.

Met een luid ,hoera” werd dit bevel door genoemden officier

aan het hoofd van 30 soldaten uitgevoerd, terwijl de vijand dien

post in allerijl ontruimde met achterlating van eenige kleeding

stukken en kookgereedschap. Vernuftige doch treurige comedie!

in de beide schietgaten lagen zeer dikke kachelpijpen. Daaren

tegen stonden zes affuiten zonder vuurmonden in de batterij,

welke eerst door de ijverige soldaten in het water geworpen,

doch waarvan er vier spoedig daarna op last van den inmiddels

aangekomen Kapitein Leers opgehaald en naar het fort Burght

vervoerd werden. De batterij zelve werd geslecht en het daarin

gebouwde wachthuis verbrand.

Dit alles was echter slechts een voorspel van den uitval op

grootere schaal, welke door een gedeelte van de bezetting der

citadel zelve zou worden uitgevoerd. Reeds des voormiddags ten

5 ure was een detachement, sterk ongeveer 500 man en samen

gesteld uit vrijwilligers van de verschillende korpsen infanterie,

onder bevel van den Luitenant-Kolonel J. G. Volkhemer, buiten

de sterkte gerukt en had zich in eene verlaging van het terrein

rechts achterwaarts van het glacis der lunette Kiel opgesteld. Van
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daar uit werd eene afdeeling van 120 man onder aanvoering van

den Kapitein A. E. van Krieken der 9e afdeeling afgezonden,

om zich van den vijandelijken post aan het Melkhuis meester te

maken; de rest van het detachement stond gereed om desgevor

derd ter ondersteuning op te rukken. Hare hulp was echter niet

noodig, de vijand toch verliet op de nadering onzer soldaten zijne

positie, die daardoor zonder slag of stoot werd bezet. De troep

van van Krieken werd evenwel in een tirailleurgevecht gewik

keld, dat van weerszijden zonder eenig voordeel of gevolg eenige

uren werd voortgezet. Toen echter de Generaal Chassé, die aar

zelde om den voorgenomen grooten uitval dien morgen te doen

plaats hebben, het aanvankelijk behaalde voordeel vernam, ge

lastte hij dien te laten uitvoeren. Het daarmede beoogde doel

was het zoo mogelijk vernielen, althans onschadelijk maken van

de talrijke batterijen en loopgraven, welke de Belgen in de vorige

maanden tegenover de zuidzijde der citadel hadden aangelegd.

Daartoe nu rukte tegen 9 uur v. m. eene tweede colonne onder

den Luitenant-Kolonel F. E. Naudascher uit, sterk ongeveer 250

man. Ook een detachement van 20 artilleristen en handlangers,

voorzien van de noodige vernagelpennen, hamers, pekkransen,

zunders, enz., aangevoerd door den 1en Luitenant P. H. van der

Meulen, en een twintigtal mineurs onder den 1en Luitenant A.

C. Camerlingh, werden bij die colonne ingedeeld. Het gezamen

lijk commando over de artilleristen en mineurs voerde de Kapi

tein-ingenieur C. Alewijn.

Juist sloeg de klok van den Lievevrouwetoren te Antwerpen

10 uur, toen de beide colonnes zich onder de leiding van den

Generaal-Majoor C. A. de Favauge in beweging stelden. Dit is

het sein voor de kanonniers van den Majoor Seelig om het ge

schutvuur uit de lunette Kiel, het bastion N°. 2 en het ravelijn

Hulppoort te openen op de Belgische tirailleurs en ondersteu

ningstroepen, welke zich oostwaarts van het dorp Laag Kiel

staande hadden gehouden. Dat vuur verdrijft hen tot in het dorp,

waar zij evenmin beschutting vinden tegen den regen van kogels

en granaten, die onafgebroken wordt voortgezet tot de hoofden

*
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onzer colonnes noodzakelijk maken dien te doen staken. De vij

andelijke tirailleurs openen thans van achter de huizen, heggen

en struiken een hevig vuur op onze troepen, die echter onder

een oorverdoovend hoera met gevelde bajonetten blijven voort

rukken. De Kapiteins J. Herbig en W. G. F. van Heemskerck,

de 2e Luitenant S. R. Doerrleben en verscheidene onderofficieren

en soldaten worden getroffen, maar geen oogenblik wordt de

aanval vertraagd. De 1e Luitenant J. C. de Raadt valt gewond

neder, doch wordt door den flankeur C. van Akveld midden on

der het vuur uit het gevecht gedragen. De 1e Luitenant J. C. C.

Horion de Corby, op twee plaatsen geblesseerd, verlaat het ter

rein niet dan op eene bepaalde order, nauwelijks is hij verbonden

of hij herneemt zijne plaats in het gelid.

Laag Kiel is weldra genomen; een honderdtal geweren der

burgerwacht wordt daar gevonden en stuk geslagen. Terwijl hierop

het gros der colonne Wolkhemer op en zijwaarts van den straat

weg naar Boom voortrukt tot vervolging en mogelijken tegen

weer, vallen het andere gedeelte en de soldaten van Naudascher

in de vijandelijke batterijen en loopgraven. Het laadgereedschap

en de affuiten worden stuk geslagen, de munitiën onbruikbaar

gemaakt, de gevulde bommen in het water geworpen, 27 zware

vuurmonden (mortieren, kanonnen en houwitsers) (1) vernageld,

waarvan 15 door den Adjudant-onderofficier fortificatieopzichter

Roger. Intusschen slechten de mineurs van Camerlingh reeds de

borstwering van eene der batterijen, waarbij de mineur Volders

zich bijzonder onderscheidt, tot hij gewond neervalt.

Tegen half twaalf keerden de uitvalstroepen naar de citadel

terug, waar reeds een derde detachement van 150 man, onder

den Majoor G. van Buseck, in den bedekten weg van bastion

N°. 3 gereed stond om hen des noodig te ondersteunen of op te

nemen. Bij den terugmarsch hielden zich de artilleristen met

hunne handlangers nog onledig met het kappen eener partij kreu

(1) Andere opgaven spreken van 32 zware vuurmonden, nauwkeurig is het

getal, waarschijnlijk tengevolge der onvermijdelijke verwarring, in de genomen

werken niet opgenomen geworden.
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pelhout, welke het vrije uitzicht uit de lunette Kiel belemmerde.

De 1e Luitenant-Ingenieur Camerlingh, welke zich dientengevolge

het laatst op het terrein bevond, ontdekte daarbij een gewonde

soldaat van het algemeen depôt, bij wien een trouw kameraad

was achtergebleven. Beiden uitten hunne vrees om in handen

der Belgen te vallen, waarop de brave Camerlingh geen oogenblik

aarzelde om met den soldaat den gewonde op te nemen en tot

aan de keel der lunette Kiel in veiligheid te brengen.

Onze geleden verliezen bedroegen 5 gesneuvelden en 37 ge

kwetsten, onder welke laatste de vijf reeds genoemde officieren;

die des vijands bleven onbekend. Als zich bijzonder te hebben

onderscheiden, werden vermeld : de Kolonel der genie N. E. F.

von Gumoëns (die, als zijnde op zijn woord van eer uit de krijgs

gevangenschap ontslagen, slechts ongewapend mede uitgetrokken

was), de Kapitein J. B. Brumstede (welke zich, als bekend met

het terrein, vrijwillig als gids had aangeboden) en de 1e Luitenant

H. J. L. Heshusius (adjudant van den Generaal-Majoor de Fa

vauge). Verder: - -

van het Algemeen depôt: de Luitenant-Kolonel Volkhemer,

de Kapitein J. H. Hamers, de 1e Luitenant P. C. van Vrijberghe

van der Does, de 2e Luitenant S. R. Doerrleben, de Sergeant -

A. H. Theunissen, de Korporaal E. L. van Sonnenberg en de

Fuselier M. Herman; -

7e afdeeling: de Kapitein J. Herbig, de 1e Luitenant J. C. C.

Horion de Corby, de Korporaal P. Harms en de Flankeurs E.

Boeredans, J. Tekelenburg en P. K. Smit (gewond, geamputeerd

van het rechter been en kort daarop overleden);

9e afdeeling: de Luitenant-Kolonel Naudascher, de 1e Luitenant

Adjudant J. C. de Bock, de 1e Luitenant J. C. de Raadt, de

Sergeant A. van Oijen, de Korporaal A. J. Carabijn, de Flan

keurs L. Vogel en C. van Akveld;

10e afdeeling: de Kapitein W. G. F. van Heemskerck, de 1e

Luitenants J. C. W. von Pfaffenrath en W. A. de Ravallet, de

Sergeant H. A. Horsman, de Korporaal P. J. W. van Es, de

Flankeurs H. van Koesant (gewond), J. W. Hommelsberg en

+

-7



271 -

A

T. Blokzeil en de Fuselier C. C. Vreeswijk genaamd de Vries;

3e bataljon artillerie nationale militie: de Sergeant Oudendijk

en de kanonnier Stedeveld;

Genie: de 2e Luitenant C. W. van Vollenhoven en de Adju

Onderofficier Roger;

Mineurs: de 2e Luitenant A. C. Camerlingh en de mineur 1e
klasse Volders. w

Omstreeks 11 uur v. m. begon de vijand tusschen het dorp

en het fort Zwijndrecht eene nieuwe batterij op te werpen. De

tachementen zijn er infanterie waren daarbij zijwaarts van den

straatweg opgesteld en officieren zoowel te voet als te paard

leidden de werkzaamheden. Daarom werd den onderofficier, com

mandeerende het op het fort gestationeerde detachement artillerie,

opgedragen dat werk met den dien weg bestrijkenden 12 Ger te

beletten. Bij het tweede schot ricochetteerde de kogel twee malen

op den weg en vloog kort over de hoofden der werkers verder;

de derde kogel sloeg in het tolhuis, in welks nabijheid de werk

zaamheden werden verricht, waarop de arbeid gestaakt werd en

de werkers zoowel als hunne bedekking zich terugtrokken. Nog

eenige schoten werden hen nagezonden en daarna het vuur uit

vrees voor munitieverspilling gestaakt.

Het was ruim 2 ure n. m. toen de Suriname en de Zeeuw voor

Antwerpen terugkeerden. Des morgens waren deze de Schelde

verder opgestoomd tot Rupelmonde tot schrik der inwoners, die

overal landwaarts vluchtten. Daar aangekomen vond men de

gesignaleerde vijandelijke brigantijnen en branders niet, daar

deze, tijdig gewaarschuwd zijnde, zich in het kanaal van Boom

naar Brussel, gedekt door de sluizen, hadden teruggetrokken,

waar zij tengevolge van den diepgang onzer schepen niet te be

reiken waren. Evenwel werden vier koopvaardijschepen, die voor

Rupelmonde lagen en waaruit eenige schoten waren gelost, door

twee gewapende sloepen en door de Zeeuw genaderd en den

Kapiteins door den Luitenants Velsberg gelast onder bereik van

het geschut der Suriname te ankeren. Die schepen, galjoten en

groote koſten, behoorden aan Brusselsche en Antwerpsche reeders



272

toe en voerden de namen Sans repos, Persévérance, Thérèse en

Jean de Locquenghin. Toen na half twee de vloed was doorge

komen nam de Suriname de beide zwaarste, de Zeeuw de beide

andere schepen op sleeptouw en werd, nadat de Belgische vlag

onder de Nederlandsche was geheschen, den terugtocht aange

nomen. Na een kort oponthoud tengevolge van een gering defect

aan de machine der Suriname, werden niet ver van het dorp

Burght weder eenige vijandelijke troepen waargenomen, die na

het lossen van eenige schoten door het kanonvuur der schepen

van den Scheldedijk werden verdreven.

Voor Burght vond Koopman de beide achtergelaten kanonneer

booten terug, die een tusschenpoozend vuur op den nu en dan

verschijnenden vijand hadden onderhouden. Ook op het oogenblik

dat de terugkeerende schepen voorbij Burght stoomden, loste

deze eenige schoten, doch verdwenen reeds bij de tweede los

branding uit het scheepsgeschut. Met luide hoera's werd de flo

tille met haren buit door de landmacht van de beide oevers ont

vangen, in Antwerpen zelve heerschte doodsche stilte.

Ook met het fort du Nord waren door de daarvoor gestatio

neerde schepen eenige schoten gewisseld, terwijl eveneens de

Kapitein ter zee Courier dit Dubikart het voor Pijp Tabak ge

legen bedekte terrein onder worpvuur had doen houden, waarin

zich eenige Belgische afdeelingen ophielden, waarschijnlijk met

het voornemen om dien post te heroveren.

Tegen 4 uur n. m. hervatte de vijand het gestaakte werk tegen

over het fort Zwijndrecht, doch twee goed gerichte schoten uit

den reeds genoemden 12 ſler maakten daaraan spoedig een einde,

waarop door de Belgen dien dag geene nieuwe pogingen tot her

vatten van den arbeid in het werk werden gesteld.

In den loop van den avond werd door den Generaal Chassé

bevel gegeven, de bezettingen der forten Austruweel en Calloo

bij die op het Vlaamsche hoofd en het fort Burght te voegen,

tengevolge waarvan Austruweel slechts door eene wacht bezet

bleef en Calloo geheel werd verlaten.

Omstreeks 10'/2 uur des avonds opende de vijand plotseling en
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gelijktijdig een hevig geweervuur op de lunetten Kiel en Sint

Laurent. Dit laatste werk, zoowel als het ravelijn Hulppoort en

de citadel zelve werden tevens met bommen, granaten, brand

en lichtkogels in menigte beworpen. Weldra echter antwoordt de

Nederlandsche artillerie uit alle fronten en werken, die gezicht

op den aanval hebben, zoo mogelijk nog heviger. Het krachtigste

infanterievuur des vijands wordt aan de zijde van Laag Kiel ge

hoord, waaruit de Majoor Seelig afleidt, dat deze voornemens is,

onze voorposten achter de lunette Kiel terug te drijven en den

post aan het Melkhuis te hernemen, terwijl het op de lunette

gerichte geweer- en kanonvuur slechts tot afleiding dient. Het

plan des vijands lijdt echter schipbreuk zoowel door het werpen

van lichtkogels uit de lunette Kiel als door het beschieten van

daaruit van het voorgelegen terrein, maar vooral door het kanon

en granaatvuur op Laag Kiel, waar de vijandelijke infanterie

waarschijnlijk is opgesteld geweest. Gelijktijdig brengen de Coe

hoornmortieren uit de lunette Sint Laurent een regen van gra

naten en lichtkogels op het voorterrein. Ondersteund door het

vuur uit bastion N°. 2 en de hooge rechterflank van bastion N°. 1

wordt ook hier 's vijands geschut tot zwijgen gebracht. Kort na

middernacht heerscht overal stilte.

Gedurende dien artilleriestrijd wordt de order gegeven om de

mijn in den Scheldedijk bij het fort Burght, welk thans geheel

is voltooid, te doen springen. Omstreeks 11 uur wordt de 180

kilogram zware lading ontstoken, de donkere nacht wordt voor

een oogenblik als in een helder lichten dag herschapen en met

een donderend geweld slaat een stuk van den zwaren dijk en

van de bijgelegen sluis uit elkander. Schuimend banen zich de

golven der Schelde door de gemaakte opening een weg in den

Zwijndrechtschen polder en reeds zijn zoowel daar als bij de an

dere coupures de Nederlandsche pionniers werkzaam om ze te

verbreeden en uit te diepen tot nog grootere uitwerking van het

waterelement, waaraan het vaderland reeds zooveel verschuldigd

is en nog zooveel te danken kan hebben.

Nauwelijks was de 6° Augustus aangebroken, of onze voor

e 18
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posten voor de lunette Kiel werden op nieuw door Belgische ti

railleurs aangevallen, die echter door het kanon- en granaatvuur

uit de genoemde lunette en de bastions 1 en 2 werden terug

gedreven en tegen 6 uur v. m. met achterlating van verscheiden

dooden en gewonden verdwenen. Het liet zich aanzien, dat de

behaalde voordeelen van den vorigen dag door een verder goed

gevolg zouden worden bekroond, dat de daardoor bij zee- en land

macht opgewekte geestdrift ten toppunt zou worden gevoerd. Die

loffelijke ijver werd echter door den invloed der diplomatie ten

eenenmale vernietigd.

Even na 3 ure v. m. toch had de Generaal Chassé een brief

ontvangen van den Generaal Belliard, gevolmachtigd minister van

Frankrijk in België, waarbij deze de stad Antwerpen verklaarde

als te zijn geplaatst onder de bescherming der vijf groote mo

gendheden, hem het begin mededeelde eener telegrafische dépêche

van Parijs naar Rijssel, de spoedige hulp van Frankrijk aan den

Koning der Belgen aankondigend, en hem verzocht de vijande

lijkheden te staken. -

Die aanraking tusschen Chassé en Belliard in de gegeven om

standigheden zal voor het vaderland steeds te betreuren blijven.

De oude brave Nederlandsche soldaat toch was tegen de diploma

tieke talenten van zijn vroegeren wapenbroeder, die hem bij ge

legenheid der menigvuldige reeds vroeger gevoerde onderhande

lingen steeds had weten te vleiën, niet opgewassen. Chassé ant

woordde, dat hij te lang met eere gediend had dan dat eenige

persoonlijke omstandigheid de minste vertraging zou kunnen bren

gen in de uitvoering der bevelen, welke hem waren gegeven,

maar dat de dépêche zulke algemeene gevolgen deed voorzien,

dat hij zou toestemmen om niet op de stad Antwerpen te doen

vuren gedurende den tijd, welke benoodigd zou wezen om daar

van kennis te geven te 's Gravenhage en daaromtrent orders te

ontvangen. Hij eischte echter den waarborg van den Generaal

Belliard, als vertegenwoordiger van de Fransche regeering, dat

geene enkele aanvallende handeling tegen den citadel of de zee

macht op de Schelde zou plaats vinden en geen enkel werk daar
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tegen zou worden aangelegd gedurende dien tijd, hem waar

schuwende, dat de minste inbreuk op die voorwaarde hem de

vijandelijkheden zou doen hervatten, terwijl hij de aanleggers

daarvan verantwoordelijk stelde.

Deze brief was nog niet verzonden, toen Chassé een tweede van

Belliard ontving, bevattende het vervolg der bovengenoemde dé

pêche, welke den marsch van het Fransche leger in België meldde,

en waarbij een onderhoud werd verzocht. Door deze onverwachte

tijding (die intusschen later bleek minstens zeer voorbarig te zijn)

werden de omstandigheden zoo ernstig, dat de Generaal Chassé

in dat onderhoud toestemde in een postcriptum van zijn brief,

welke thans ten 4'/2 uur v. m. verzonden werd.

De samenkomst had ten 6'/2 uur v. m. plaats, de Generaal her

haalde aan Belliard, hoezeer de dreigende uitdrukkingen van den

Generaal de Tabor, Belgisch gouverneur van Antwerpen (bij ge

legenheid der correspondentie over de opzegging van den wapen

stilstand) . hem, oud krijgsman, ongepast waren voorgekomen

en voegde er de verzekering bij dat niets ter wereld hem zou

beletten de stad Antwerpen ten onderste boven te verwoesten,

wanneer door wien ook de minste aanval op de citadel of de vloot

zou geschieden, dat dus het Fransche leger zijn doel zou missen,

wanneer het zich voorstelde de stad op die wijze te ondersteunen.

Evenwel scheen hem de aankomst der Franschen zóó ernstig,

dat niet wetende of de regeering en de Prins van Oranje langs

een anderen weg daarvan snel zouden kunnen worden verwittigd,

hij het voorstel van den Generaal Belliard aannam om eene voor

loopige wapenschorsing te sluiten, welke 24 uren te voren zou

moeten worden opgezegd en waardoor het vertrek eener stoom

boot zou worden verzekerd, welke de tijding naar de regeering

moest overbrengen.

Met verbazing zagen de troepen in onze forten omstreeks 11

uur v. m. de Zeeuw onder het voeren eener witte vlag langs de

vijandelijke batterijen en het fort du Nord stoomen en kort daarop

volgde het bevel voorloopig alle vijandelijkheden te staken, ten

gevolge van de gesloten wapenschorsing, doch de uiterste waak
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zaamhoid tegen mogelijke aanvallen in acht te blijven nemen.

Verkropte spijt en teleurstelling verving op het ontvangen van

die tijding in alle gemoederen, van den hoogst geplaatsten offi

cier tot den minsten matroos of soldaat, de geestdrift, welke

door de behaalde voordeelen van den vorigen dag was opgewekt.

Of tengevolge van de gesloten wapenschorsing het vijandelijke

garnizoen van Antwerpen met 3 à 4000 man werd verzwakt,

welke bij het Scheldeleger werden aangetrokken (1), valt moeielijk

uit te maken, zeker is het, dat van dat oogenblik af dat leger

uit zijne werkeloosheid ontwaakte, omdat de Belgische aanvoer

ders begrepen, dat hunne vrees voor een aanval op Antwerpen

ongegrond was geweest nu tengevolge van sluwe diplomatentaal,

om met Bosscha (2) te spreken, , de Hollandsche leeuw op het

kasteel dier stad gemuilband lag”. Zeker zal dan ook elk mili

tair zich geheel vereenigen met de daaromtrent geuite, hier

volgende woorden van den Generaal Knoop (3): ,, Het is duide

lijk, dat men niet anders dan een afkeurend oordeel over die

handeling kan uitspreken. Zoolang er wapenstilstand was tusschen

Holland en België en er alleen bij Antwerpen openlijk of bedekt

vijandelijkheden plaats hadden, had de Generaal Chassé misschien

de bevoegdheid, om eigenmachtig die vijandelijkheden te begin

nen of te eindigen, maar stellig had hij die bevoegdheid niet

meer, toen de beide landen in oorlog waren, en wat er aan de

Schelde gebeurde niets meer was dan een deel van wat er op

het geheele oorlogstooneel voorviel; toen was het eene onverant

woordelijke handeling in een onderbevelhebber om, terwijl overal

de oorlog woedde, alleen te Antwerpen vrede te maken en daar

door aan de daar aanwezige vijandelijke strijdkrachten gelegen

(1) Koopman beweert dit op bl. 72 van zijn geschrift ,,Z. M. Zeemacht voor

Antwerpen”, de Roo van Alderwerelt trekt het daarentegen in twijfel in zijne

,,Geschiedenis van het 7e Regiment infanterie”.

(2) ,,Neerlands heldendaden te land” – 3e Deel, 2e Gedeelte, bl. 546.

Herziene en verbeterde uitgaaf.

(3) ,,Krijgs- en geschiedkundige geschriften” – 5e Deel. ,,Seelig op de ci

tadel van Antwerpen 1830-1832” – bl. 135.
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heid te geven naar andere gedeelten van het oorlogstooneel te

trekken en daar in werking te komen.”

Koning Willem I weigerde dan ook de voorloopige wapen

schorsing te bekrachtigen. Den 8en Augustus omstreeks 5 uur

n. m. keerde de Zeeuw met die voor de troepen zoo welkome

tijding terug. De hoop werd daardoor bij hen weer levendig, dat

zij door krachtig optreden het veldleger zouden kunnen onder

steunen, maar van dat oogenblik af bleven zij tot het einde der

vijandelijkheden nagenoeg geheel tot werkeloosheid veroordeeld.

Wel werd de arbeid tot het verbreeden der coupures tot den

12en voortgezet en nu en dan orders gegeven tot ondernemingen

tegen de vijandelijke werken, die later werden ingetrokken, wel

trachtte de voortvarende Koopman, door met zijne schepen langs

den Antwerpschen wal en de Belgische batterijen te stoomen,

den vijand tot het hervatten der vijandelijkheden uit te lokken,

doch deze bleef en met rede van zijn kant rustig, waardoor ook

van Nederlandsche zijde niets ernstigs ondernomen werd.

In den namiddag van den 14en omstreeks 6 uur kwam de tij

ding van de door den Prins van Oranje gesloten overeenkomst

en van de ontruiming van België door het veldleger, tengevolge

waarvan ook op de citadel en Schelde verdere vijandelijkheden

verboden werden.

Den volgenden dag woei de witte vlag van de Antwerpsche

torens, van het fort du Nord en van de vijandelijke batterijen,

daartegenover vertoonde zich nog de Nederlandsche driekleur op

de schepen en de citadel. Waarom, helaas! vragen wij met een

harer wakkere verdedigers op die sterkte, wapperde zij daar niet

gedurende den ganschen duur van den Tiendaagschen veldtocht?

DE KRIJGSVERRICHTINGEN IN ZEEUWSCH

VLAANDEREN.

Hadden de zuidwestelijke grenzen van het Oud-Nederlandsche

grondgebied in het najaar van 1830 reeds ruimschoots haar deel
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gehad van de beroeringen en onrust des opstands, ook in de

eerste Augustusdagen van 1831 zouden zij weder tot het tooneel

van den oorlog behooren. De herhaalde invallen en strooptochten

van Belgische benden hadden de regeering genoopt om te vol

doen aan de dringende verzoeken der bewoners van Zeeuwsch

Vlaanderen tot het zenden van eenige geregelde troepen, zoodra

het leger eenigzins was georganiseerd en de schutterij in staat

was mede te velde te komen.

Tijdens het hervatten der vijandelijkheden was het opperbevel

over de in Zeeland gedetacheerde troepen opgedragen aan den

Luitenant-Generaal H. Baron Merkus de Kock van het Oost

Indische leger. Behalve eenige bataljons Zeeuwsche en Utrecht

sche schutterij en mariniers, welke de eilanden bezetten, waren

de troepen onder zijne bevelen hoofdzakelijk in de zoogenaamde

4e en 5e districten van Zeeland verdeeld. Laatstgenoemde afdee

lingen waren ongeveer 6600 man sterk (1).

Onder den naam van het 4e district werd het gedeelte van

Zeeuwsch Vlaanderen bewesten, onder dat van het 5 het gedeelte

beoosten den Braakman verstaan. In het laatstgenoemde werd

het bevel gevoerd door den Kolonel P. A. Boellaard van Tuyl

van de opgeheven 6° afdeeling infanterie, in het eerste door den

(1) De sterktestaten van 1 Juli 1831 wijzen uit, dat zich bevonden:

Officieren

Gn Paarden.

in het 4e district : manschappen.

4 comp. v. h. 2e batn. der afd. Zeeuwsche schutterij 634 2

2e bataljon der 5e afdeeling infanterie . . . . 884 10

2 compn. v. h. 2e en het reserve batn. der 9e afd. inf. 1535 16

2 compagnien van het 1e batn. der 10e afd. infant. 450

Detachement van het 3e bataljon art. nat. militie 69 2

Vrijwillige jagers te paard . . . . . . . . . 16 16

Maréchaussée. . . . . . . . . * * * * 7 7

Totaal 3595 53

en in het 5e district:

1e afdeeling Overijselsche schutterij . . . . . . . 1698 2

1e bataljon der 9e afdeeling infanterie . . . . 498 8

Reservebataljon der 17e afdeeling infanterie . . 770

Detachement van het 6e bataljon art. mat. militie 43

Totaal 3009 10
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Kolonel J. Ledel, een oud braaf soldaat, die zoowel in Duitsch

land en Rusland, als in Oost- en West-Indië gestreden had en

reeds was versierd met het kruis der 3e klasse van de Militaire

Willemsorde. Tegenover die troepen stond het nagenoeg even

sterke leger van Vlaanderen (1), onder bevel van den Divisie

generaal de Wauthier.

Waarschijnlijk zou het tusschen die wederzijdsche troepen

machten tot geene botsingen zijn gekomen en men zich aan beide

kanten tot eene verdedigende houding hebben bepaald, zoo het

niet in het Nederlandsche plan voor den veldtocht had gelegen,

om ook dáár door het maken van demonstratiën, afleiding te

bezorgen voor de bewegingen van het hoofdleger.

Tengevolge der in dien geest aan den Generaal de Kock af

gezonden orders, werden reeds den 2en Augustus ook in Zeeuwsch

Vlaanderen de vijandelijkheden hervat. In den loop van den vo

rigen nacht had de Kolonel Ledel bevel ontvangen den Kapitalen

Dam en het Verlaat, welke beide plaatsen, ofschoon op Neder

landsch grondgebied gelegen, door de Belgen bezet waren, te

doen veroveren. Het bezit van de daarbij gelegen sluizen was

van groot belang, omdat door deze hoofdzakelijk de waterstand

in het grootste gedeelte van Vlaanderen kon worden geregeld.

Daarom had de vijand dan ook in de nabijheid dier plaatsen

batterijen doen opwerpen en bezetten. In den vroegen morgen

waren de Nederlandsche troepen, welke te Schoondijke, Hoofd

plaat, Oostburg en IJzendijke gekantonneerd waren en hoofdza

kelijk uit compagniën der 9° afdeeling infanterie en Zeeuwsche

schutters bestonden, onder bevel van den Majoor J. N. Wyland

nabij den Kapitalen Dam vereenigd, terwijl zich tegenover het

Verlaat eene compagnie der 9e afdeeling, onder den Kapitein

J. A. Schwartz, en eene dergelijke macht Zeeuwsche schutterij,

welke te Biervliet en omgelegen plaatsen hadden gelegen, onder

den Kapitein D. Deinema, hadden geconcentreerd. Des noodig

(1) Volgens de Failly's ,Mémoire explicatif” telde het 6237 man, 132 paar

den en 6 vuurmonden.



n 280

was de op den Braakman gestationeerde kanonneerboot N°. 31

benevens een roeikanonneerboot, onder bevel van den Kapitein

Luitenant Meurer, beschikbaar om tot de verovering van den

Kapitalen Dam mede te werken. Een kanonschot van het eerst

genoemde vaartuig zou het sein tot den aanval wezen. Meer

malen waren de troepen in het 4e district op last van den

Kolonel Ledel tot oefening gealarmeerd geworden en thans ook

verkeerden zij in de volkomen overtuiging van weldra te zullen

inrukken en bevrijd te worden van de stortregens, die hen bij

tusschenpoozen op het lijf vielen. De officieren zelve, die met

het genoemde sein in kennis waren gesteld, geloofden hieraan

niet en de vijand, gewend aan de genoemde militaire oefeningen

der Nederlanders, bleef tengevolge van den regen kalm in zijne

kazernen en wachthuizen. -

Juist ten 8 ure v. m. klonk van de boot een donderende slag

over het water: de comedie was werkelijkheid geworden. ,,Voor

waarts!” klonk het langs de gelederen en onder een oorverdoovend

gejuich van vreugde stormden de colonnes naar de vijandelijke -

batterijen. De verrassing was volkomen. Wel vielen hier en daar

eenige verwarde schoten, doch de Belgische bezetting redde zich

spoedig door de vlucht. Haar aanvoerder, vermoedelijk geen aan

bidder van den gulden morgenstond, was bijna gevangen genomen

doch in zijne meer dan lichte, geheel witte tenue, den onderoffi

cier, die hem met zijn gepakten ransel op den rug vervolgde,

te vlug af. De 1e Luitenant A. G. Timmermans was de eerste,

die de vijandelijke versterkingen had beklommen. Onmiddelijk

liet de inmiddels aangekomen Kolonel Ledel deze behoorlijk be

zetten, versterken en voor zooveel noodig eenigzins omwerken,

terwijl de Majoor Wijland een gedeelte zijner troepen tot ver

volging des vijands nazond. De Kapitein Schwartz detacheerde

zijnerzijds den 1en Luitenant P. van Pommeren met de noodige

manschappen naar de door de Belgen bezette en versterkte Isa

belle-sluis aan de monding der haven van Bouchante. Genoemde

officier slaagde er eveneens in den vijand van daar te verdrijven

en den hem aangewezen post te bezetten.
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Het was ongeveer 1 uur n. m. toen de vijand, die aanzienlijke

versterkingen had ontvangen, eene poging begon om de verloren

stelling te heroveren. Tengevolge van gebrek aan samenhang ont

aardde de aanval echter in een langdurig tirailleurgevecht. Een

detachement van de vrijwillige Zeeuwsche jagers te paard (1)

was daarbij tegenwoordig, doch vond door het doorsneden terrein

geene gelegenheid om zich in den strijd te mengen. Van dat

korps onderscheidden zich echter bijzonder de fourier D. Risseeuw

en de wachtmeester G. H. Baert, beide bekende goede schutters,

die ongeduldig geworden door de afwachtende houding, waartoe

zij veroordeeld waren, afstegen en zich bij de tirailleurlinie voeg

den. Omstreeks 5 uur n. m. zag de vijand van een verderen aan

val af en trok zich op het eigen grondgebied terug.

Van onze zijde telde men 2 dooden en 12 gewonden. Tot de

laatste behoorde de 1e Luitenant L. Portmans der 10e afdeeling,

die na verbonden te zijn, onmiddelijk in het gelid terugkeerde.

De verliezen des vijands bleven onbekend, doch schijnen bedui

dend te zijn geweest, althans de daar aanwezige Luiksche tirail

leurs verloren vele manschappen (2). In den namiddag was ook

de Generaal de Kock op het tooneel van den strijd aangekomen.

Van uit zijn hoofdkwartier Middelburg had hij zich vroegtijdig

naar Breskens begeven en was van daar met zijn adjudanten en

een detachement jagers te paard over Oostburg naar den Kapi

talen Dam gereden. Bij zijne komst aldaar gelastte hij onmidde

lijk eene buitenplaats, welke kort voor de door ons genomen

stelling gelegen, den vijand steeds tot dekking had gediend, te

verbranden. Zij was het eigendom van zekeren heer du Bosch,

directeur der watering, die zich door zijne ons vijandige gezind

heid en door zijne ongepaste brieven aan den Kolonel Ledel ge

durende de eerste maanden van den opstand had doen kennen.

(1) Dit korps telde ongeveer 70 ruiters en was samengesteld uit zoons

van notabele inwoners en welgestelde landlieden, die zich op eigen kosten

uitgerust en bereden gemaakt hadden. Het bevel daarover voerde de heer

Mr. J. Egberts Risseeuw.

(2) Medegedeeld door Poplimont in La Belgique depuis 1830, bl. 346.
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In het 5e district was den 2en weinig belangrijks voorgevallen

en waren slechts de dorpen Assenede, Bassevelde en Ertvelde

door onze troepen bezet. Tot dat district behoorde ook de door

den Luitenant van Pommeren genomen Isabellesluis, tengevolge

waarvan de Kolonel Boellaard van Tuijll diens detachement door

een ander van zijne troepen liet aflossen. Des avonds gelastte hij

echter aan deze laatsten de sluis weder te verlaten, omdat de

standplaats hem te gëisoleerd voorkwam, zoodat het hier behaalde

voordeel door die beschikking noodeloos verloren ging.

Den 3en Augustus liet de Kolonel Ledel, die zijn hoofdkwar

tier te Oostburg had gevestigd, de detachementen uit die plaats,

Aardenburg, Sint Kruis en omgelegen kantonnementen vroegtijdig

verzamelen. Zij bestonden hoofdzakelijk uit het 2e bataljon der

5e afdeeling infanterie, aangevoerd door den Majoor J. Stok. In

hunne plaats, even als op de andere door de militairen verlaten

punten, traden de gewapende Zeeuwsche burgers vrijwillig op

tot het bezetten der posten en het verrichten van den wacht

dienst. Het doel, dat de Kolonel Ledel zich voorstelde, bestond

in een tocht tot op vijandelijk grondgebied naar de zijde van

Maldeghem. In den beginne na den afmarsch uit het verzamel

punt Aardenburg ging alles naar wensch. De vijandelijke posten

en hunne ondersteuningstroepen werden onder een levendig tirail

leurvuur teruggedrongen uit verschillende partijen kreupelhout

en eenige veldwerken en coupures, welke op den weg waren

aangebracht. Bij Stroobrugge echter, waar een hooge steenen brug

over de Lieve leidt, stootte de Nederlandsche colonne op aan

zienlijker afdeelingen des vijands, welke achter dat riviertje eene

gunstige verdedigende stelling hadden ingenomen. Een aanval

daarop scheen den Kolonel met zijne geringe macht niet raadzaam

toe en werd geheel onmogelijk toen hij de tijding ontving van

het oprukken eener andere sterkte Belgische troepen-afdeeling

naar den Kapitalen Dam en het Verlaat. Bedoelde deze wat

waarschijnlijk was, eene poging tot herovering der daargelegen

werken en werd deze met goed gevolg bekroond, dan liepen de

naar Maldeghem vooruitgeschoven troepen groot gevaar van af
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gesneden te worden of tusschen twee vuren te geraken. Daarom

gelastte de Kolonel Ledel den terugtocht op Aardenburg. Het

geleden verlies bestond uit 4 gewonden, waaronder de 2e Luite

nant Jhr. E. J. J. A. C. Wentholt.

Te Aardenburg aangekomen bleek het, dat zich werkelijk voor

den Kapitalen Dam en het Verlaat, waaraan den geheelen morgen

ijverig tot versterking was gearbeid, eene Belgische afdeeling

had vertoond, doch zich na eenig oponthoud had teruggetrokken

en in de richting van Philippine was afgemarcheerd. Later ver

nam men, dat zich onder die troepen het gerucht had verspreid,

dat de Nederlanders het Verlaat in geval van aanval zouden

laten springen. Na den aftocht der colonne Ledel waren de tegen

over haar geplaatste vijandelijke troepen voorwaarts gerukt, had

den de Noord-Nederlandsche grenzen overschreden en het dorp

Eede bezet. Tegen de verwachting der Zeeuwsche boeren in, ge

droegen de invallers zich bijzonder rustig en ordelijk en lieten

zich, zoowel als een hoop modegekomen gewapende inwoners uit

Maldeghem, slechts bijzonder smakelijk onthalen.

De 4e Augustus ging rustig voorbij. Echter werd overal ijverig

gewerkt tot het afsluiten van toegangswegen en het doorsteken

van enkele dammen, waardoor de verschillende weteringen, sloo

ten en kreeken door het zeewater hoog werden opgezet en zoo

doende talrijke hindernissen voor een mogelijken invaller werden

geschapen. De invloed van den laatstgenoemden maatregel deed

zich reeds zoo sterk gevoelen, dat de compagnie schutterij van

Deinema, welke dien dag van Biervliet naar Sluis werd verplaatst,

die stad niet dan langs een geïnundeerden weg bereiken kon.

Aanhoudend ontving de Kolonel Ledel bevel om den vijand in

Oost- en West-Vlaanderen te verontrusten, teneinde de verster

king van het hoofdleger tegen te werken. Zelfs schijnt, al wordt

dit door geen enkel officiëel bericht bewezen, de order gegeven

te zijn en het plan bestaan te hebben, om den 5en eene demon

stratie naar de zijde van Gent te maken. (1) De beschikbare

w

(1) In Cadsandria, Zeeuwsch jaarboekje voor 1858, bl. 27, vindt men om
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troepen zouden daartoe bij Aardenburg worden samengetrokken

en tegelijkertijd door twee op het Zwin gestationeerde kanon

neerbooten eene afleiding worden gemaakt in het uiterste wes

telijk gedeelte van Zeeuwsch Vlaanderen tegenover het Hazegras

en de daarbij gelegen groote zeesluis. Het gemaakte plan viel

echter door de hieronder vermelde gebeurtenissen geheel in duigen.

Het detachement, dat te IJzendijke was gekantonneerd en zich

naar het verzamelpunt Aardenburg moest begeven, liet zich in

plaats van rechtstreeks derwaarts te marcheeren, verleiden tot

een vuurgevecht met de tegenovergelegen Belgische wachtposten,

tengevolge waarvan het ter hoogte van Waterlandkerkje een aan

merkelijken tijd werd opgehouden en het vroegtijdige uur van den

bedoelden afmarsch der colonne verstreek, zonder dat deze kon

plaats vinden. Die verkeerde opvatting van den commandant van

het detachement had bovendien tengevolge, dat de op dat ge

deelte der grenzen gestationneerde Belgische afdeelingen gealar

meerd en geconcentreerd werden en zelfs een dezer op Sint Kruis

aanrukte, in welks omstreken eveneens eene schermutseling ont

stond. Juist het tegenovergestelde van wat de Kolonel Ledel alzoo

had bedoeld, geschiedde en aan een oprukken naar Gent kon niet

meer worden gedacht. Daarenboven ontving de Kolonel in zijn

hoofdkwartier zulke overdreven en verontrustende berichten, dat

orders werden gegeven de bij Sluis beschikbare troepen grooten

deels naar de zijde van Oostburg te zenden om desnoodig verder

oostwaars te worden gedirigeerd. Dientengevolge moest o. a. de

compagnie schutterij van Deinema het juist door haar bezette

Sluis verlaten en naar Oostburg terugmarcheeren. Daar laatstge

noemd stadje echter reeds met den staf der 9e afdeeling, een de

tachement jagers te paard en artillerie en een trein van gerequi

reerde wagens belegd was, kon de genoemde compagnie, toen

bij hare aankomst ter eerste bestemming het overdrevene der -

trent dat voornemen eene stellige verklaring van den Commandant der Vrij

willige jagers te paard, Mr. J. Egberts Risseeuw, bij wien de Kolonel Ledel in

kwartier lag. Wij meenen die bron genoegzaam vertrouwbaar te kunnen

nOemen.
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ingekomen berichten was gebleken, niet aldaar worden onderge

bracht, doch moest bij de landlieden in den omtrek worden in

gekwartierd, tengevolge waarvan zij ver uit elkander werd ge

disloceerd.

Was alzoo het gevaar aan de zijde van Sint Kruis geweken,

des te meer dreigde dit aan den kant van Sluis. Omstreeks 8'/4

uur v.m. had de kanonneerboot N°. 41 onder bevel van den Lui

tenant ter zee 1e klasse J. F. D. Bouricius in het Dievengat

tegenover het Hazegras post gevat en ingevolge de aan dien

officier gegeven bevelen het vuur op de sluis en de nabijgelegen

gebouwen geopend. Eerst ten 10 ure kon de kanonneerboot N".

42 onder den Luitenant ter zee 2e klasse H. J. van Maldeghem,

welke met weinig wind en sterken tegenstroom had te kampen

gehad, den eerstgenoemde daarin ondersteunen. Intusschen had

den zich op de eerste schoten reeds verscheiden Belgen achter

den dijk op den oever verzameld en een hevig geweervuur op

de booten geopend. Hun aantal groeide door steeds aankomende

versterkingen aanhoudend aan en bedroeg weldra 6 à 700 man

met één stuk geschut. Het voorname doel der expeditie, het tot

zich trekken van vijandelijke troepen, was dus volkomen bereikt,

tengevolge waarvan de Luitenant Bouricius, vreezende dat de

booten bij het intreden der ebbe op het drooge zouden geraken,

aan van Maldeghem gelastte met N°. 42 af te zakken. De wind

was intusschen naar het zuidwesten geloopen, zoodat het nood

zakelijk was tot uitvoering der gegeven order te boegseeren. Nau

welijks echter was daartoe de sloep uitgebracht, of van hare

bemanning worden er 5, waarvan 4 zwaar, gekwetst. Van Mal

deghem mist hierdoor - zijn voorspan en vreezende op lijwal te

vervallen laat hij het anker uitwerpen, doch reeds bij het uit

zwaaien geraakt zijn achtersteven aan den grond. Van de even

eens uitgezette sloep van N°. 41 worden tegelijkertijd 2 man

gewond en een paar vaarboomen afgeschoten. Bouricius, het ge

vaar van zijn makker ziende, besluit onmiddelijk dit met hem

te deelen en gelast eveneens te ankeren, waardoor weldra beide

bodems op het drooge staan.
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De toestand der bemanning was minder dan opwekkend. Van

de 46 koppen, welke zij telt, zijn reeds verscheiden buiten ge

vecht gesteld, van het geschut kan slechts spaarzaam gebruik

worden gemaakt, daar de op het drooge liggende booten niet

tegen de aanhoudende schokken bestand zijn. Op ontzet valt

weinig te rekenen, daar het uur door den Kolonel Ledel opge

geven om den tocht te eindigen, reeds lang verstreken is. Zeven

honderd vijanden vuren onophoudelijk, terwijl hun kanon, gedekt

door de hooge distels van den domineerenden dijk telkens onge

merkt van stelling verandert. Verscheiden zeerobben sneuvelen

of worden gewond, de rompen worden aan splinters geschoten,

N°. 41 krijgt een grondschot onder de kruitkamer, stuurboord in

en bakboord uit. Toch denkt niemand aan een mogelijken aftocht

in de sloepen, veel minder aan overgave, ieder weet welk voor

beeld juist voor vijf maanden van Speijk hem gegeven heeft. De

beide officieren komen overeen vol te houden tot wassend water

en dan te trachten de booten vlot en weg te krijgen en zoo dat

niet gelukt, eerst de gewonden en daarna de bemanning weg te

zenden en, beide op hunne ontredderde bodems blijvende, die

te verbranden.

Negen uren lang duurt die wanhopige toestand en in die bange

negen uren gaf de bemanning het bewijs hare voorgangers uit

de schoonste tijden onzer geschiedenis overwaardig te zijn, gaf

zij haren navolgers en jongeren een voorbeeld van heldhaftige

volharding, dat bij de wakkere Nederlandsche marine nimmer

mag, en zeker nimmer zal vergeten worden. De Adelborst 1e klasse

J. N. Huijs wordt aan de hand gewond, nauwelijks verbonden

ijlt hij weder op het dek en verlevendigt den moed zijner man

schappen door zijne bedaarde houding. De Konstabelsmaat F. J.

Schnertzel krijgt eene kogelwond aan het hoofd, doch is spoedig

weder op zijn post bij zijn 18ſter, waarbij zijn opvolger intusschen

gedood is. Hij werkt door, alsof hij recruten onderwijst; eene

tweede, eene derde wond treft hem, met de reeds vroeger ver

kregene zal het lichaam van den zeerob zes eervolle lidteekens

in dienst van Koning en vaderland opgedaan, tellen. Nauwelijks
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echter is het bloed gestelpt, of hij verschijnt telkens weer in

het vuur. Zoo ook de pas verbonden matroos Lustenhouwer, die

zich evenals zijn kameraad Gevaers bijzonder onderscheidt. De

marinier de Krijger wordt bij het begin van het gevecht aan

hand en arm gewond, na verbonden te zijn herneemt hij het

geweer en blijft doorvuren tot een kogel hem levenloos neder

strekt. De officier van gezondheid L. N. de Kruijff is rusteloos

werkzaam gedurende den zwaren arbeid, welken de vijand hem

verschaft.

Eindelijk tegen 5'/2 uur n.m. hoort men het geliefde Wilhel

mus, het geweervuur knettert op den oever, de vijand wijkt,

doch slechts eenige oogenblikken: de toegeschoten hulp was mach

teloos. Zij was ook slechts één tegen veertien. Des namiddags

omstreeks één uur had de Luitenant Bouricius namelijk den reeds

licht gewonden matroos C. Schouterman afgezonden om den Ko

lonel Ledel van den toestand der booten kennis te geven. Dicht

bij den wal op eene plaat gekomen, wordt de wakkere Janmaat

door den vijand ontdekt, een hagelbui van kogels fluit hem om

de ooren, hij valt bewegeloos neder. Maar nauwelijks is het ge

vaar voorbij, of de gewaande doode springt op, kruipt door geu

len en gaten en bereikt welbehouden Sluis. Na het vertrek der

compagnie schutters van Deinema waren daar slechts een 50tal

infanteristen der 10e afdeeling overgebleven onder bevel van den

Kapitein B. J. H. van Hopbergen, een uitstekend officier, die

reeds onder Ledel in Indië had gediend en bij dezen om zijn

schitterenden moed in hooge achting stond. Zoolang het schieten

in de verte duurde had hij reeds naar de zijde van het gevecht

willen oprukken, doch was daarin tegengehouden door het denk

beeld van den hem toevertrouwden post niet te kunnen verlaten.

Nu echter aarzelde hij niet meer, gaf onmiddelijk het bevel over

- de wachten in de stad aan den Plaatselijken commandant, den

gewezen Kapitein Musquetier der mariniers over, welke ze door

gewapende burgers deed bezetten, en ijlde geleid door Schouter

man naar de plaats des gevaars. Wij zagen reeds hoe hij met

zijne wakkere fuseliers door de overmacht werd teruggeslingerd.
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Maar toch door die wanhopige, maar heldhaftige poging was de

moed der schepelingen op nieuw gestegen: thans begrepen zij,

dat men hen niet geheel had vergeten. En vergeten waren zij

niet. Reeds was de zon ondergegaan, toen op nieuw het ,,Wil

helmus” en het slaan van den stormmarsch een naderend ontzet

aankondigde.

Toen namelijk de Kolonel Ledel geheel was gerustgesteld om

trent een mogelijken aanval op Sint Kruis en een uit Sluis af

gezonden renbode hem bericht had gebracht van de hachelijke

stelling der beide booten, reed hij zelf derwaarts, na eerst de

order te hebben gegeven, dat de in de nabijheid van Oostburg

gekantonneerde compagnie Zeeuwsche schutters van den Kapitein

P. J. Spaan op gerequireerde voertuigen naar de plaats van den

strijd zou oprukken. Deze reden door Sluis den weg op naar het

Hazegras en verlieten de wagens eerst, toen de daarin gemaakte

coupures verhinderden verder te rijden. Zij vereenigen zich met

de genoemde infanteristen en gezamenlijk met hen gaat het op

den vijand los. Twintig pas voor de colonne uit ijlt de dappere

Hopbergen dezen tegemoet. De vijand, die nog een oogenblik

weerstand biedt, wordt met de bajonet aangevallen, hij wankelt

en verdwijnt weldra in een verwarde vlucht. De colonne telt

slechts enkele gewonden. Onder de manschappen van den Kapitein

Spaan onderscheidt zich de schutter Marinisse zoo zeer, dat Hop

bergen hem zelf later voordroeg voor de Militaire Willemsorde,

welke hem dan ook is ten deel gevallen. Op het zien der colonne

werpen zich de matrozen Scheurkogel, Turit, van der Vliet,

Staete en Hoogland in de jol om op den dijk de martelingen te

wreken, die zij op de drooge plaat hebben doorstaan. Vruchte

loos echter ijlen zij den vijand na, reeds is deze ver verdreven,

en slechts met moeite kan men ze aan boord terugkrijgen. De

onvermoeide Schouterman vangt het span paarden op van het

vijandelijke stuk, dat waarschijnlijk van den dijk is gekanteld

en in de reeds heerschende duisternis niet wordt gevonden (1).

(1) Bij vergissing is in het rapport van den Kolonel Ledel en dientenge

volge in de Staatscourant vermeld, dat het stuk zelf genomen is.
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Op den dijk liggen 46 gesneuvelde Belgen uitgestrekt, 5, waar

onder twee gewond, worden gevangen gemaakt.

Inmiddels was onder leiding van den Luitenant van Maldeghem

de aan de vaartuigen toegebrachte schade zoo goed mogelijk her

steld, doch bij het opkomen van den vloed bleek, dat N°. 41

tusschendeks nagenoeg vol geloopen was en niet meer vlot te

krijgen zou zijn. Reeds waren de gewonden met de loodsboot

naar Sluis vooruitgezonden, waarna de genoemde officier met

N°. 42, op welke ook de vlaggen, wapens en munitie van de

andere boot waren overgebracht van de plaats des gevechts weg

zeilde. De Luitenant Bouricius begaf zich hierop aan wal en

verzocht den Kapitein van Hopbergen thans naar het nagenoeg

verlaten Sluis terug te keeren. Nadat dit geschied was keerde

- hij tegen 10'/2 uur n.m. aan boord van zijn ontredderd schip

terug om het te vernielen ter voorkoming der mogelijkheid, dat

de vijand er den voet op zoude zetten. In dien arbeid werd hij

bijgestaan door twee zijner matrozen, welke zich daartoe vrijwillig

hadden aangeboden, met name van Dijk en Juweel, welke laatste

reeds 30 jaren met eere had gediend. Die taak, gevaarlijk ten

gevolge van het overal verspreide buskruit en van den benoodig

den tijd, daar men om de vernieling grondig te doen zijn het

vallen van het water afwachten moest, die taak werd volkomen

en met goed gevolg volbracht. Eerst toen de vlammen helder

opstegen verlieten de brave commandant en zijne beide wakkere

matrozen het brandende wrak en bereikten ten 2 ure in den

nacht de kanonneerboot N°. 42.

Gedurende den strijd had de bemanning 100 kanon- en 3000

geweerschoten gelost. Van die 46 helden waren niet minder dan

22 buiten gevecht gesteld. Hunne belooning was ook met recht

schitterend. Tien hunner ontvingen het welverdiende kruis voor

moed, beleid en trouw, alle mariniers werden 2e klasse en de

geheele bemanning kreeg eene maand soldij als gratificatie. Aan

den Luitenant Bouricius werd nevens de Militaire Willemsorde

openlijk 's Konings tevredenheid betuigd, de Luitenant van Mal

19
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deghem, die reeds vroeger in Indie was gedecoreerd, werd eer

vol op de dagorder vermeld.

In enkele geschriften omtrent het hierboven behandelde feit

is beweerd, dat de Kolonel Ledel ontevreden zou zijn geweest

over het niet tijdig genoeg terugtrekken der beide bodems, zelfs

dat hij daarom zoo lang wachtte met het zenden van versterking

tot het verdrijven des vijands. Hoe dit zij, zeker is het, dat

dezelfde Kolonel in zijn rapport aan den Generaal de Kock zich

als volgt over de bemanning der beide booten uitliet: ,,Het man

moedig en onverschrokken gedrag van de Officieren en de equi- .

page, evenaart den heldendood van den braven van Speyk, daar

zij, gedurende eenige uren in een weerloozen staat het vijandelijk

vuur hebben doorgestaan, zich alle oogenblikken door den dood

bedreigd zagen, aan geene overgave dachten en de vaderlandsche

vlag trotsch van den top is blijven wapperen. Daarbij hebben

zoodanige eervolle bedrijven en omstandigheden plaats gehad,

welke ik tot eene mijner eerste verplichtingen reken, nader ge

detailleerd aan Uwe Excellentie bekend te stellen, opdat deze

bedrijven aan de vergetelheid ontrukt en naar derzelver waarde

beloond en geschat worden.” *

Zóó was de opvatting van den Kolonel Ledel over het gebeurde;

bij zijne erkende dapperheid, zijn in den besten zin des woords

beproefd soldatenkarakter kon die opvatting niet anders wezen.

Het 5e district van Zeeland werd op den 5en Augustus even

eens het tooneel van vijandelijkheden. Daar toch bekend was

geworden, dat de Belgen zich nabij Assenede aanmerkelijk be

gonnen te versterken trok de Kolonel Boellaard van Tuyl dien

dag vroegtijdig met ongeveer 1200 man, meest detachementen

der 9e en 17e afdeelingen infanterie en Overijselsche schutters

en 4 stukken geschut naar die zijde op. Of die beweging het

slechten der versterkingen of alleen eene verkenning ten doel

had, is niet bekend geworden. Nabij Assenede gekomen vond

men den vijand met eene vrij aanzienlijke macht in eene gun

stige positie opgesteld. De colonne-commandant geene mogelijk

heid ziende om zieh daarvan voor het oogenblik meester te maken,
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gelastte den terugtocht op Sas van Gent. Nauwelijks was deze

aangevangen of de Belgische troepen gingen tot het offensieve

over en vervolgden, begunstigd door het bedekte terrein, de

colonne tot onder het geschut van Sas van Gent, waar deze in

verwarring aankwam. De Generaal de Kock dit vernemende zond

onmiddelijk den Luitenant-Kolonel J. le Bron de Vexela, com

mandant der Overijselsche schutterij, en zijn Chef van den Staf

den Majoor Jhr. F. V. A. Ridder de Stuers (1) af tot herstel der

orde. Deze beide officieren, beide reeds beproefd op de Indische

gevechtsvelden, mochten hierin gelukkig en spoedig slagen, waar

op de Nederlandsche colonne op nieuw aanvallend optrad. Thans

gelukte het, den vijand te doen wankelen en tot nabij Assenede

terug te dringen. Na aldaar eenigen tijd te hebben stand gehou

den keerden de troepen in goede order en zonder verder vervolgd

te worden naar Sas van Gent terug. Zij hadden slechts 2 dooden

en 6 gewonden verloren.

De 6° Augustus ging aan beide zijden rustig voorbij. Alleen

gelastte de Kolonel Ledel, omdat de Belgische vlag nog steeds

van den toren van Ede woei, tot meerdere veiligheid van Aar

denburg, den polder tusschen het riviertje de Eede en den straat

weg onder water te zetten. Aan den 1en Luitenant der artillerie

P. G. Callenfels werd dat werk opgedragen, waartoe eene afdee

ling van 20 polderwerkers ter zijner beschikking werd gesteld.

Daar waarschijnlijk Eede nog door den vijand was bezet, werd

hem tevens een detachement der 5e afdeeling medegegeven onder

den 2en Luitenant J. L. Strater, een moedig officier, die zoowel

daarom als om zijn oud model kapotjas door den vijand, de grijze

duivel” werd bijgenaamd. Langs den westelijken oever der Eede

voortrukkende stootte het detachement nabij het dorp van dien

naam op eene Belgische veldwacht, die uit het voorgelegen kreu

pelhout haar vuur op onze open en bloot staande soldaten opende.

Weldra luidden zoowel te Eede als te Belgisch-Middelburg de

alarmklok en zag men eene vijandelijke compagnie langs den

(1) Thans gepensioneerd. Luitenant-Generaal en Adjudant-Generaal van

Z.M. den Koning. -
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weg, die deze beide dorpen verbindt, oprukken. Om niet afge

sneden te worden trok Callenfels met zijne manschappen en wer

kers tot noordwaarts van dien weg terug, waar Strater hen

verspreidde en den avanceerenden vijand afwachtte. Op de eerste

van weerszijden geloste schoten gingen de werkers op drie na

aan den loop en van die overige kon er slechts één zwemmen.

Dadelijk boden zich echter vier soldaten tot graven aan, ontdeden

zich van hunne wapens en bovenkleeding, wierpen de spaden

over de Eede en zwommen naar den rechteroever, waar zij on

middelijk een gat in de kade begonnen te graven. Het tirailleur

vuur bracht den vijand eenig verlies toe, zoodat hij van verder

naderen afzag. De Luitenant Callenfels zelf nam het geweer van

een der werkers op en vuurde wakker mede. De kade was slechts

smal, zoodat na een kwartier gravens het water der Eede in den

polder begon te stroomen en zichzelf een wijderen ingang baande.

Vlug zwommen de vijf arbeiders weder over en het detachement

trok na zijne taak te hebben volvoerd naar Aardenburg terug,

juist toen eene versterking van 25 man onder den 2en Luitenant

L. J. Kroll aankwam. Op het zien van die manschappen zag de

vijand van alle vervolging af en verliet eveneens de plaats der

schermutseling. Bij terugkomst te Aardenburg werd ook eene

coupure in de kade langs den linkeroever der Eecloosche vaart

gegraven, waardoor reeds den volgenden morgen het inundatie

water 4 decimeter hoog in den polder stond.

In den morgen van den 7en Augustus gingen de Belgische

troepen tegenover de grenzen van het 4e district tot het offensieve

over. In het oostelijk gedeelte daarvan hadden zij gedurende de

vorige dagen verschillende batterijen opgeworpen en bezet (1),

thans vertoonden zich daarbij telkens vijandelijke afdeelingen.

(1) Volgens de aanteekeningen van den Heer Risseeuw in Cadsandria van

1858 bl. 21 werd uit een onzer werken bij Waterlandkerkje uit een Coehoorn

mortier een granaat geworpen op een egenovergelegen Belgisch wachthuis.

Verwonderlijk genoeg viel deze door den schoorsteen in de kamer, waarin

zich soldaten en boeren ophielden. Na een paar sprongen in het vertrek ont

plofte zij en verjoeg het gezelschap, dat zoodanig verschrikte van dien nieu

werwetschen schoorsteenveger, dat de genoemde wachtpost sedert door niemand

meer werd bezet.

w
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Tevens had zich te Oostburg het gerucht verspreid, dat de Belgen

een inval aan de zijde van den Kapitalen Dam in den zin hadden en

dat door hen vooraf vervoerbare loopbruggen waren in gereedheid

gebracht. Reeds vroeg in den morgen had de Kolonel Ledel daarom

zijn hoofdkwartier verlaten om de op zijn last aangelegde verster

kingen zoowel bij den Dam als bij IJzendijke, de Jonkvrouwen

schans, aan den dijk bij Waterlandskerkje en de Keizertjes te inspec

teeren en de op zijn last geïnundeerde Clarapolder te bezichtigen.

Weldra bleek echter, dat de genoemde bewegingen des vijands

niets waren dan demonstratiën en het eigentlijk doel van hun

aanvallend optreden het blijvend bezit van de sluis aan het Ha

zegras en van het dorp Sint Anna ter Muiden was. Omstreeks

11 uur v. m. toch kwam te Sluis van onze uiterste posten be

richt, dat eene Belgische colonne, ruim duizend man sterk en

verdeeld in twee bataljons met 4 stukken geschut, van de zijde

van Westcapelle over den straatweg naderde. Zij stond, zooals

later bleek, onder bevel van den Majoor Pauli, een kundig of

ficier, die kort voor den opstand in Nederlandschen dienst te

Breskens in garnizoen had gelegen en volkomen met het terrein,

waarop hij ging ageeren, bekend was. Bij de splitsing van den

straatweg verdeelde zich de aanrukkende colonne in twee nage

noeg gelijke deelen, waarvan het eene naar de sluis bij het Ha

zegras oprukte en aldaar stelling nam, terwijl de andere zich

naar Sint Anna wendde. Reeds den vorigen dag hadden de Bel

gen het Hazegras weder bezet en aldaar eene batterij opgeworpen

tot bestrijking van het Zwin en het was uit de drie vuurmonden,

waarmede deze was bewapend, dat de ter vervanging van het wrak

van N°. 41 afgezonden kanonneerboot dien morgen was beschoten,

waardoor de stuurman en een matroos zwaar gewond werden.

Zoodra de wakkere commandant van Sluis, Kapitein van Hop

bergen, de tijding ontving van de bedreiging zijner voorposten

te Sint Anna, aarzelde hij geen oogenblik, den vijand tegemoet

te trekken, hoewel hij slechts over zijne compagnie en die der

Zeeuwsche schutterij van den Kapitein Spaan beschikken kon.

Intusschen waren de voorposten reeds handgemeen geworden
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en zoo de vijand den eersten aanval op het bedreigde dorp met

zijne geheele macht had doorgezet, ware dit vermoedelijk in den

eersten aanloop genomen. Nu echter bleef deze aarzelend en ging

een kostbare tijd voorbij, gedurende welke van Hopbergen eenige

versterking ontving. De Kolonel Ledel was namelijk nog niet

te Oostburg teruggekeerd, toen zijn adjudant, de 1e Luitenant

Jhr. R. L. van Andringa de Kempenaar, de tijding van de na

dering des vijands ontving. Op eigen verantwoordelijkheid, iets

dat in die dagen nog heel wat meer beteekende dan thans, ver

zocht hij onmiddelijk den Kapitein H. de Greeff met de door

hem gekommandeerde compagnie naar Sint Anna af te marchee

ren, wat dan ook weldra geschiedde. Toen kort daarop nadere

berichten van den strijd en van de bewegingen des vijands aan

kwamen, zond hij eveneens de laatst overgebleven troepen, be

staande uit eene halve compagnie Zeeuwsche schutters onder den

Kapitein D. Dominicus, benevens een veldstuk onder leiding van

den 2en Luitenant A. T. van Gesler de Raadt, naar het Retran

chement om mede te werken tot verijdeling van mogelijke po

gingen van 's vijands linkercolonne om over het Zwin te trekken.

De onderstelling eener zoodanige onderneming was niet onmoge

lijk, daar de kanonneerbooten behalve bij gunstigen wind en

stroom op dat water slechts weinig beweegbaar en alzoo voor den

vijand niet zwaar te duchten waren, terwijl de dijken tusschen

Sluis en Cadzand slechts door gewapende landlieden, onder aan

voering van den heer J. C. Moens, waren bezet. Te Oostburg,

Sluis en andere plaatsen kon de wachtdienst slechts door grijs

aards, gebrekkigen en kinderen worden waargenomen.

Intusschen had de Kapitein van Hopbergen na het ontvangen

der hem toegezonden versterking, zijne macht zoodanig opgesteld,

dat zijne eigene compagnie den straatweg en toegang tot Sint

Anna-bezette, rechts daarvan stonden de schutters van Spaan en

op den rechtervleugel de compagnie van de Greeff. In die positie

gelukte het hem een tweeden aanval der Belgen af te slaan,

hoewel deze door hun artillerievuur krachtig was voorbereid.

Hopbergen was in waarheid de ziel der verdediging, aller oogen
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waren op hem gevestigd en hij kon met recht vragen, wat hij

vroeg, namelijk de belofte van de verschillende posten en groepen

om stand te houden tot zijne terugkomst, wanneer hij andere

afdeelingen ging plaatsen of toespreken. De Kolonel Ledel, die

tegen 2 uur n. m. te Oostburg was teruggekomen, was aanvan

kelijk ontevreden, dat men zich met een gevecht had ingelaten.

Waarschijnlijk was hij nog onder den indruk van de meer oost

waarts door hem waargenomen bewegingen des vijands. Evenwel

begaf hij zonder tegenorders te geven zich onmiddelijk door Sluis

in de nabijheid van de plaats des gevechts en kwam daar aan

op het oogenblik, dat de vijand zich tot een derden aanval gereed

maakte. Die voorbereidselen ziende zond hij een ordonnans van

de hem vergezellende vrijwillige jagers te paard naar Hopbergen,

hem in bedenking gevende, liever de stelling te verlaten, dan

wellicht vele verliezen te lijden. Het antwoord van den dapperen

kapitein luidde: ,,Als het aan mij wordt overgelaten, verlaat ik

deze plaats niet, het dorp is vaderlandsche grond, die er in

wonen zijn Nederlanders, geen duim van dezen bodem mag af

gestaan worden.” De Kolonel Ledel was zelf te dapper soldaat

en had genoeg vertrouwen in Hopbergen, om een bepaald bevel

tot terugtrekken te geven, integendeel gelastte hij den Luitenant

Callenfels, die het bevel voerde over twee bij het Pas, west

waarts van Sluis, opgestelde 36 ſters, daaruit de naderende Bel

gische colonnes te beschieten. Tegelijk opende de 6 ſter van de

Raadt haar vuur van het fort Nassau, dat intusschen door de

schutters van Dominicus was bezet. Deze schoten, gevoegd bij

het hevige geweervuur, dat uit het bij Sint Anna gelegen kreu

pelhout op den langs den straatweg naderenden vijand werd af

gegeven, deed den storm ten derdenmale mislukken, in verwar

ring gingen de voorste aanvallers terug. Dat was het door Hop

berger lang verwachte oogenblik. Zijn jas opengooiend, komman

deert hij ,,Voorwaarts” en voegt er, alleen vooruitsnellend bij :

,zie, of ik mij zelve spaar”. Elektrisch werken die woorden, werkt

dat voorbeeld op de infanteristen en schutters, onder een daverend

hoera snellen allen voorwaarts den wijkenden vijand na, die over
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haast op Westcappelle terugtrekt. ,,Ga weg, vrouwtje”, zegt een der

officieren tot eene marketentster, die met groote kalmte de voor

waartsdringende troepen vergezelt: ,je loopt hier gevaar”. ,Nou”,

is het antwoord: ,mot ik niet op mijn post zijn, als de jongens wat

noodig hebben”. En de moedige vrouw, wier naam ons tot ons

leedwezen niet bekend is, gaat even bedaard met de colonne voort.

De aanvallende beweging des vijands was zoodoende niet alleen

gestuit, maar hij zelve krachtig afgewezen. Het aantal onzer

gesneuvelden en gewonden bedroeg ongeveer twintig, onder welke

laatste de Kapiteins de Greeff en Spaan en de 2e Luitenant L.

A. Witte Eechout der 9e afdeeling.

Gedurende de eerstvolgende dagen bleef het in het 4e district

rustig, beide partijen herstelden zich en ontvingen versterking.

Zoo kwamen verschillende compagniën Zeeuwsche en Zuid-Hol

landsche stedelijke schutterij, die aanvankelijk de eilanden bezet

gehouden hadden, naar Staats-Vlaanderen over, dat dan ook met

manschappen als overstroomd werd. De meeste burgers in de

steden hadden 16 tot 18 man in huis, de boeren in de polders

soms het dubbele daarvan. Intusschen werden tevens de maatre

gelen van verdediging voortgezet, zoo onder anderen het fort

Nassau met twee 36 8'ers scheepsgeschut bewapend en tegenover

Sluis loopbruggen voor artillerie geslagen, tot betere gemeenschap

met Sint Anna. In het 5e district geschiedde evenmin iets bij

zonders en vielen daar dagelijks slechts schermutselingen tusschen

de wederzijdsche patrouilles en verkenningsdetachementen voor.

Zoo werd in den morgen van den 8en eene verkenning gedaan

uit Sas van Gent naar Zelzaete, om te onderzoeken of het bericht

waarheid behelsde, dat de vijand aldaar batterijen opwierp. Op

het Belgische grondgebied gekomen, werd de troep aanhoudend

uit het bedekte terrein beschoten en moest met verlies van drie

gewonden teruggaan. Omgekeerd werd des avonds een detache

ment Belgische jagers, dat op den weg van Sint Nicolaas naar

Hulst was vooruitgerukt tot de herberg de Roskam, door eene

sectie infanterie uit laatstgenoemde stad aangevallen en na een

vuurgevecht van twee uren over de grenzen teruggedreven. Zoo
-
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bepaalde men zich van weerszijden tot het zorgvuldig en naijverig

bewaren van het eigen gebied.

In den vroegen morgen van den 11en Augustus was echter in

het 4e district weder alles druk in beweging. Op gerequireerde

voertuigen werden de detachementen, die meer noordwaarts ge

kantonneerd waren, naar Aardenburg vervoerd, waar dan ook

weldra ongeveer 1500 man met 6 veldstukken vereenigd waren.

Het doel dier vereeniging was een tocht naar de zijde van Maldeg

hem en het vernielen der door den vijand voor en bij Stroobrugge

opgeworpen veldwerken en batterijen. De Kolonel Ledel verdeelde

daartoe zijne beschikbare macht in twee gedeelten. Het eene,

dat de linkercolonne zou vormen en daartoe over den straatweg

rechtstreeks op Stroobrugge zou marcheeren, stond onder bevel

van den Majoor Stok en was samengesteld uit diens bataljon der

5e afdeeling, eenige compagniën Zeeuwsche schutterij, eenige

maréchaussées en vrijwillige jagers te paard benevens drie ka

nonnen. De rechtercolonne, bij welke de Kolonel Ledel zich per

soonlijk bevond, werd aangevoerd door den Majoor R. Oltkamp

en bestond uit twee compagniën van zijn bataljon der 9e en een

detachement der 10e afdeeling infanterie, eenige compagniën

Zeeuwsche stedelijke schutterij onder den Majoor titulair J. B.

L. Kessler, het gros van de vrijwillige jagers te paard en even

eens drie stukken geschut. Zij was bestemd om langs de Eede

voortrukkende, den vijand in diens stelling vóór Stroobrugge des

noodig in diens linkerflank te vallen. In plaats van echter Aar

denburg in stilte te verlaten, geschiedde de afmarsch onzer troe

pen met slaande trommen en onder muziek der 9e afdeeling.

De Belgische voorposten waren hierdoor zoo snel mogelijk ge

waarschuwd, de ondersteuningstroepen konden de vooraf door hen

ingerichte stellingen bezetten en in de achterwaarts gelegen kan

tonnementen kon alarm geslagen worden.

Eede werd door den vijand verlaten gevonden, even voorbij

dat dorp stootte de voorhoede der rechtercolonne echter op eene

vijandelijke met twee stukken bewapende batterij. Ongeveer 400

man infanterie was door de beide colonnes als tirailleurs voor
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uitgezonden, bij die van de rechter was een stuk geschut tot

eventuëele ondersteuning gevoegd. Gelijktijdig werd deze geheele

linie door de Belgen, die zich achter heggen, struiken en boomen

bedekt hadden opgesteld met een hevig vuur begroet, terwijl

hun geschut de colonnes met kartetsen begon te beschieten. De

1e Luitenant D. A. G. van der Linden der 9e afdeeling en eenige

manschappen werden al dadelijk buiten gevecht gesteld. De 1e Lui

tenant de Raadt, die het bij de voorhoede ingedeelde stuk com

mandeerde, rukte daarmede vooruit en bracht het op eene ge

schikte plaats in batterij tot beantwoording van het vijandelijk

kanonvuur. Zoodra dit is geschied, bukt hij voorover om de

richting na te zien, doch wordt op hetzelfde oogenblik door een

geweerkogel gevaarlijk in den buik gewond. Zijne kanonniers

snellen hem te hulp, tegelijk verwarren de paarden in de stren

gen, het vuur kan niet worden geopend. Onmiddelijk neemt de

Kapitein C. H. C. Flugi, die de beide andere stukken der rech

tercolonne geleid heeft, het bevel van het kanon van de Raadt

op zich. Nauwelijks echter zijn eenige schoten daarmede gedaan,

of de as breekt en de vuurmond rolt in het zware zand neder.

Tegelijkertijd wordt de dappere Luitenant-Adjudant A. J. van

Hoeij Schilthouwer der 9e afdeeling zwaar gewond. De burger

geneesheer, die de colonne heeft vergezeld en de Raadt heeft bij

gestaan, laat hem op zijn eigen schimmel zetten en geleidt den

gekwetste wiens uniform is uitgetrokken en die evenals zijn paard

door het bloed schijnt gesleept te zijn langs de colonne, waarvan

het hoofd wordt uitgemaakt door de stedelijke schutterij, die voor

het eerst in het vuur is. Onder den daardoor veroorzaakten pijn

lijken indruk begint het schieten op nieuw met verdubbelde

woede, het paard van den Kolonel Ledel schrikt en werpt zijn

ruiter af, waardoor de manschappen hun aanvoerder dood of

minstens gewond wanen. Reeds ontstaat er verwarring, er is

slechts eene kleinigheid meer noodig om deze in eene noodlottige

paniek te doen omkeeren. Gelukkig weet Ledel haar te voorko

men. Snel springt hij overeind, steekt zijn degen op en trekt

een pistool met de verzekering, dat hij den eerste, die een pas
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terugwijkt, overhoop zal schieten. De korte aanspraak van den

Kolonel, wiens taal toch gewoonlijk niet parlementair schijnt te

zijn geweest, was volgens oorgetuigen verschrikkelijk. Zij bereikte

echter haar doel, de verwarring hield op en weldra begon de

colonne op nieuw te avanceeren.

Op dat oogenblik kwam de adjudant van den Kolonel bij dezen

met het bericht, dat eene sterke vijandelijke colonne, samenge

steld uit de garnizoenen van Brugge en Gent in aantocht was,

dat de Belgische Generaal Kenor reeds met eene afdeeling te

Sint Laurens stond en dat er alzoo voor de troepen van Ledel

groot gevaar bestond van afgesneden te worden. De Kolonel,

wiens drift nog alles behalve bekoeld was, ontving die onheil

spellende tijding minder dan bedaard en joeg zijn adjudant in

den letterlijken zin des woords naar de tirailleurlinie. Van deze

was een gedeelte aangevoerd door den 1en Luitenant J. Koch

onverschrokken stand blijven houden bij het ver vooruitgebrachte

stuk geschut, dat anders wellicht door de thans terugtrekkende

Belgen ware buit gemaakt. Toen nu namelijk deze laatsten de

weder vooruittrekkende rechtercolonne links af zagen wenden

naar Stroobrugge, begreep hun aanvoerder het gevaar dat zijne

troepen liepen van op de brug te worden teruggeworpen en daar

wellicht tegelijk met onze soldaten aan te komen. Daarom liet

hij door zijne infanterie een schijnaanval met de bajonet maken

en onder begunstiging van het oponthoud daardoor bij onze co

lonne veroorzaakt legden zijne beide stukken op en verdwenen

in galop over de brug gevolgd door de infanterie, waarmede het

doel volkomen bereikt was. Ware onze linkercolonne, die op veel

minder tegenstand was gestuit, sneller voortgerukt, dan waren

waarschijnlijk de Belgen afgesneden en hunne stukken genomen

geworden, wat niet geschiedde, ofschoon het bij vergissing of

overdrijving in de nieuwsbladen van die dagen is vermeld.

De brug zoowel als het dorp Stroobrugge vielen hierop in onze

handen en reeds vervolgde de voorhoede den vijand op den weg

naar Maldeghem, toen de Kolonel Ledel bevel gaf de beweging

te staken. Waarschijnlijk had hij toen bedaarder over de hem
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toegekomen tijding nagedacht, een bericht, dat zich trouwens

later volkomen bevestigde. Nauwelijks toch had de compagnie

schutterij van den Kapitein C. A. Gobius, die als linkerflank

dekking naar de Biezenmolen was gedetacheerd geweest, deze

bij den algemeenen terugtocht verlaten, of de voorhoede van

Kenor's troepen kwam nabij dien post aan. Maar bovendien, juist

bij het overtrekken van de Lieve had de Kolonel de zekere tijding

ontvangen van het binnenrukken der Franschen in België en

begrepen, dat van dat oogenblik af verder bloedvergieten nutte

loos zou zijn. Dat deze opvatting juist is, blijkt uit Ledel's ant

woord aan den burgemeester van Stroobrugge Blindenbach, toen

deze hem vroeg: waarom men niet verder was doorgetrokken?

,,Zoudt gij, burgemeester! u verantwoordelijk willen stellen voor

noodeloos moorden, plunderen en branden?”

Voor dat lot liepen de eigen gemeente van den vrager, zoowel

als Eede juist in die oogenblikken groot gevaar. Laatstgenoemd

dorp had in die dagen veel te lijden gehad, de Belgen beschouw

den de inwoners als Hollanders, onze soldaten hielden hen voor

Vlamingen, waartoe het voortdurend houden van de Belgische

vlag op den toren hun aanleiding gaf. Juist die vlag werd de

oorzaak van eenige wanordelijkheden. Om haar te verwijderen

moest namelijk de kerk worden opengebroken, van welke gele

genheid eenige soldaten gebruik maakten om de kerksieraden te

schenden of te bergen, waar die niet behoorden. Juist bijtijds

werd die afkeurenswaardige handigheid door eenige officieren

ontdekt en de bedrijvers uit de kerk verwijderd na teruggave

van het door hen geroofde goed.

De troepen van Ledel namen hierop den terugmarsch naar

Aardenburg aan. Zij hadden op den tocht ongeveer 25 man

aan gesneuvelden en gewonden verloren. Daarmede eindigden

de vijandelijkheden in Zeeuwsch-Vlaanderen. Beide partijen hiel

den zich de volgende dagen rustig en bleven hare verdedigende

houding bewaren, totdat de tijding van de gesloten overeen

komst betreffende het verlaten van het Belgische grondgebied

ook daar het zwaard in de scheede deed terugkeeren.



ZESDE GEDEELTE,

Het Nederlandsche hoofdleger van 10 Augustus -

tot den terugtocht op Noord-Brabantsch

grondgebied.

",

ALGEMEEN OVERZICHT DER GEBEURTENISSEN BIJ

EN DER BEWEGINGEN VAN HET SCHELDELEGER

TOT DEN 10en AUGUSTUS.

Toen de Prins van Oranje op den 9en Augustus door verschil

lende ingekomen rapporten de zekerheid had gekregen van den

graad van ontbinding van Daine's leger, van diens terugtocht

op Luik en van de bezetting van Tongeren door een gedeelte

van het garnizoen van Maastricht besloot hij tot het toebrengen

van een beslissenden slag zich tegen het Scheldeleger te wen

den. Eer wij echter de Nederlandsche divisiën op haren marsch

naar dat nieuwe object vergezellen, is het noodig mede te dee

len, hoe de eerste week van Augustus door dat leger besteed

was en wat in het Belgische hoofdkwartier was voorgevallen.

Met een enkel woord vermeldden wij reeds, hoe aan Koning

Leopold den 2en Augustus te Luik de eerste tijding van het her

vatten der vijandelijkheden toekwam en hoe hij zich daarop in

allerijl naar Brussel begaf tot het nemen der noodige maatrege

len. Bij de inspectiën in de vorige dagen over zijne beschikbare

strijdmacht gehouden had hij zich geen oogenblik omtrent de

geringe waarde harer organisatie bedrogen en begrepen, dat zij

zonder vreemde hulp niet in staat zou zijn tegenover eenig ge

regeld leger het veld te behouden. Van daar, dat hij nog vóór
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zijn vertrek uit Luik aan zijn Minister van Buitenlandsche Zaken

Lebeau had opgedragen den gezant te Parijs Le Hon te mach

tigen eventuëel de ondersteuning van Frankrijk in te roepen.

Zelden werd eene aanvraag van dien aard met meer gretigheid

ontvangen en beantwoord. Een oud minister van Koning Louis

Philippe, legt hem (1) in den ministerraad van den 4en Augustus

de volgende met een jeugdigen glans (rayon de jeunesse) uitge

ken woorden in den mond: ,,Ik heb dezen morgen ten vijf ure

een brief ontvangen van Koning Leopold , die Frankrijk's hulp

voor België inroept. Laat ons geen oogenblik verliezen, wanneer

wij de onafhankelijkheid van België niet in het hart willen zien

getroffen door de inname van Brussel en de ijzeren kring der

vestingen, welke tegenover Frankrijk is aangelegd, zich daar

rondom zien sluiten.”

Ziedaar in enkele woorden het geheim der Fransche interventie

in Augustus 1831. Door de eerste aanvraag om hulp was de ge

legenheid geboden om het Koningrijk der Vereenigde Nederlan

den, in 1815 gesticht als een krachtige voormuur tegen de sedert

eeuwen ondervonden veroveringszucht der Fransche vorsten, te

verbrokkelen, wellicht voor goed te vernietigen. Reeds lang was

dat gewenschte oogenblik voorzien en daartoe aan de noordelijke

grenzen van Frankrijk een 50000 man sterk observatieleger (2)

(1) Volgens d'Hane Steenhuijze. – Examen de l' ouvrage, enz. bl. 300.

(2) Het Fransche leger dat in Augustus 1831 de Belgische grenzen over

schreed had de volgende Ordre de bataille.

Opperbevelhebber, . . . . Maarschalk Graaf Gérard.

Chef van den Staf . . . . Luitenant Generaal Saint-Cyr-Nugues.

Commandant der artillerie . id. id. Neigre.

Commandant der genie . . id. id. Haxo.

Intendant-Generaal. . . . . . . . . . . Delancaville.

1e Divisie Infanterie. . . . . Luitenant Generaal Barrois.

1e Brigade . . . . . . . Maréchal de camp Harlet.

20e Regiment lichte infanterie. . Kolonel Gemean.

5e id. infanterie van linie, id. Gréard.

2e Brigade . . . . Maréchal de camp Hurel.

8e Regiment infanterie van linie . Kolonel Maingarnaud.

33e id. id. id. Husson.

2 batterijen veld-artillerie, 1 compagnie sappeurs, administratie, ambu

lance, enz.
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w

samengetrokken. Het bevel daarover was opgedragen aan den

Maarschalk Graaf Gérard, onder wiens leiding de Hertogen van

Toegevoegde cavalerie-divisie .

2e Brigade . . . . . .

5e Regiment dragonders .

12e id. id.

3e Brigade e e e e

1e Regiment jagers te paard

2e id. hussaren . en -

1 Batterij rijdende artillerie.

2e Divisie Infanterie. . . .

1e Brigade . . . . . . . .

8e Regiment lichte infanterie

12e id. infanterie van linie .

2e Brigade . . . . . . . . .

39e Regiment infanterie van linie.

( 44e id. id. id.

2 Batterijen veld-artillerie, 1 compagnie sappeurs, administratie, ambu

lance, enz.

3e Divisie Infanterie. .

1e Brigade e - e - • •

19e Regiment lichte infanterie.

7e id. infanterie van linie.

2e Brigade . . . . . . -

25e Regiment infanterie van linie.

65e id. id. id.

2 Batterijen veld-artillerie, 1 compagnie sappeurs, administratie, ambu

lance, enz.

4e Divisie Infanterie.

1e Brigade . . . . . . . .

11e Regiment lichte infanterie.

# id. infanterie van linie.

2e Brigade . . . . .

19e Regiment infanterie van linie.

38e id. id. id.

|

lance, enz.

Lichte cavalerie.

1e Afzonderlijke brigade . . . .

4e Regiment jagers te paard . .

5e - hussaren e

2e Afzonderlijke brigade . .
t

W 1e Regiment lansiers

t

W

id

1e id. hussaren . . .

1 Batterij rijdende artillerie.

2 Batterijen veldartillerie, 1 compagnie sappeurs, administratie, ambu

Luitenant Generaal Dejean.

Maréchal de camp Latour Maubourg.

Kolonel de Lafitte.

id: de Galz-Malvirade.

Maréchal de camp de Rigny.

Kolonel Pruès.

id. Ducroc de Chabannes.

Luitenant Generaal Teste.

Maréchal de camp Poret de Morvan.

Kolonel Bourckholtz.

id. Bourini.

Maréchal de camp Tholosé.

Kolonel Limonnier.

id. Ollagnier.

Luitenant Generaal Tiburce Sébastiani.

Maréchal de camp Christiani.

Kolonel Hennault de Betaucourt.

id. Boucher.

Maréchal de camp Georges.

Kolonel Rossi.

id. Arnauld.

Luitenant Generaal Hulot.

Maréchal de camp IHenrion.

Kolonel de Lasbordes.

id. Sallex.

Maréchal de camp Voirol.

Kolonel Meslin.

id. du Rocheret.

Maréchal de camp Lawoestine.

Kolonel Bouverie.

id. Kleinenberg.

Hertog van Orleans.

Kolonel Bro.

id. Pozac.
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Orleans en Nemours, zonen des Konings, hun eersten veldtocht

zouden moeten doen. De staven van het observatieleger waren

reeds vroeger tijdens het uitbreken van onlusten in Rumeniësa

mengesteld. Het groote hoofdkwartier was te Maubeuge gevestigd,

terwijl die der divisiën zich te Givet, Maubeuge, Valenciennes

en Rijssel bevonden. Niettegenstaande de aanzienlijke macht,

welke dit leger telde, was het volstrekt niet geschikt om een

veldtocht te beginnen, althans onder de gegeven omstandigheden.

In een land, tot welks ondersteuning een leger wordt geroepen, .

is het althans moeielijk die te beginnen met geheel ten koste en

laste der inwoners te leven en toch was de verpleging bij die

krijgsmacht zóó ellendig, dat dit niet alleen het geval is geweest,

maar dat zelfs de Belgische troepen hun karig ration brood met

hunne Fransche helpers moesten deelen. -

Waarschijnlijk was die toestand wel eenigzins het gevolg van

de groote overhaasting, waarmede Gérard zich tengevolge van

het koninklijk bevel op Belgisch grondgebied meende te begeven.

In allerijl toch waren de met verlof afwezige of tijdelijk elders

werkzaam gestelde officieren naar hunne standplaatsen gereisd

en ofschoon niet eens alle aangewezen troepen geconcentreerd

waren, wilde de Maarschalk onmiddelijk voorwaarts rukken. De

politiek echter breidelde ook hier de militaire voortvarendheid.

Toen namelijk een Hoofdofficier van den staf van Gérard aan

Koning Leopold de tijding bracht, dat het Fransche leger gereed

stond, de Belgische grenzen te overschrijden, was die vorst over

de ontwikkelde snelheid ten zeerste verwonderd en liet den Maar

schalk verzoeken zijne voorwaartsche beweging voorloopig te

staken, hetgeen dan ook werkelijk geschiedde. Het veranderde

besluit van Leopold was eensdeels het gevolg van den strijd tus

Reserve cavalerie-divisie . . . . Luitenant Generaal Baron Gérard.

1e Brigade . . . . . . . . . Maréchal de camp Merlin.

1e Regiment Kurassiers . . . . Kolonel Souvart Barthoul.

4e id. id. - - - - id. Schneiter.

2e Brigade . . . . . . . . . . Maréchal de camp Rabasson.

5e Regiment Kurassiers . . . . Kolonel Cannet.

8e id. id. - - - - id, Roije.

1 Batterij rijdende artillerie, administratie, ambulance, enz.
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schen twee sterk afgescheiden partijen in zijne omgeving, waar

van de eene onder den invloed van Belliard voor eene spoedige

tusschenkomst der Franschen was gestemd, terwijl de andere,

waarvan de Failly de ziel was, die tusschenkomst zoo lang mo

gelijk wilde verschuiven in de meening, dat de eigen militaire

waarde daardoor gevoelig zou worden beleedigd. Maar wat de

Koning en zijne ministers vooral deed besluiten voorshands de

Fransche hulp af te wijzen was Artikel 121 der nog zoo onlangs

door hem bezworen grondwet (1). Hierin toch was bepaald: dat

geen vreemde troep het grondgebied mocht bezetten of overschrij

den dan ingevolge eene wet. Die wet bestond niet en het congres,

dat toen nog de Kamers vertegenwoordigde, was niet bijeen.

Stond nu de regeering de tusschenkomst der Fransche troepen

toe, zonder dat de Belgen hadden gestreden, dan stelde zij zich

bloot aan het verwijt: ,,Gij hebt de grondwet geschonden en het

leger onteerd.” Wachtte zij eene nederlaag af om de Franschen

toe te staan ter hulp te komen, dan zou haar dit andere verwijt

treffen: ,,Gij had den toestand van het leger moeten kennen en

het eene nederlaag moeten besparen, waarom hebt gij de grond

wet niet geschonden?” Dit laatste nu wilden Koning en regeering

niet, zij begonnen met wettig te handelen en raakten niet aan

de constitutie, eer de noodzakelijkheid tot behoud des lands be

WeZen WaS.

Den 3en Augustus des morgens ten 4 ure, was Koning Leopold

te Brussel aangekomen en had bijna onmiddelijk daarna een on

derhoud met den Minister van oorlog de Failly, die den titel

kreeg van Major Général en de opdracht om zich naar Antwer

pen te begeven, waar men zich voorstelde, dat het onweder dreigde

los te barsten. Vermoedelijk was ook die verwijdering van de

Failly het gevolg der kuiperijen van Belliard en zijne partij (2),

want hoewel later herhaald is beweerd, dat zij en de daarop ge

volgde vervanging als Minister door d'Hane, het uitvloeisel zou

zijn geweest van de verkeerde handelingen van de Failly, is die

(1) Zie Nothomb. – bl. 222.

(2) Zie Réponse du Baron de Failly, bl. 79.

20
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opvatting door niets gewettigd. De slechte toestand der weer

middelen was toen volstrekt nog niet gebleken, integendeel heerschte

op dat oogenblik in België nog het grootste vertrouwen op de

overwinning in den hernieuwden strijd (1). De hier volgende

proclamatie aan het Belgische volk is daarvoor zeker wel eens

krachtig bewijs.

Belgen! -

Bezit nemende van den troon, waarop de nationale wil mij had

geroepen, zeide ik, mij tot de vertegenwoordigers van België

wendende: ,,Wanneer niettegenstaande alle opofferingen tot behoud

van den vrede, wij met oorlog worden bedreigd, zou ik niet aar

zelen om een beroep te doen op den moed van het Belgische

volk en ik hoop, dat het zich geheel om zijn opperhoofd zal

scharen tot verdediging van het land en van de nationale onaf

hankelijkbeid.

Deze woorden richt ik heden tot de gansche natie.

Zonder voorafgaande aankondiging heeft de tegenpartij plotse

ling op nieuw de vijandelijkheden geopend, zoodoende gelijktijdig

de verbindtenissen voortvloeiende uit den wapenstilstand en de

beginselen, die de beschaafde volkeren leiden, miskennende.

De vijanden zijn niet teruggedeinsd voor de verfoeielijkste

schending van het volkenrecht en door verrassing hebben zij zich

eenige oogenblikkelijke voordeelen willen verschaffen. Het zijn

dezelfde mannen, die gij in September gezien hebt; zij verschij

nen weder te midden eener vreedzame bevolking, voorafgegaan

door verwoesting en brand. *

Sterk door het gevoel van ons recht zullen wij dien onver

wachten aanval afslaan, de kracht zullen wij door kracht terug

wijzen. - - *

Reeds eenmaal hebt gij Holland overwonnen, gij hebt de om

(1) Zie Rastoul de Mongeot ,,Léopold premier”, enz. bl. 118 en 120 en

Vigneron ,,la Belgique militaire” bij de levensbeschrijving van den Generaal

de Tiecken.
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wenteling door de zegepraal begonnen, gij zult haar door de over

winning bevestigen.

Gij zult niet ontrouw zijn aan uwe roemrijke herinneringen;

uwe vijanden wachten u op de plaatsen, die reeds éénmaal ge

tuigen waren van hunne nederlaag.

Ieder van ons zal zijn plicht doen.

Belg gelijk gij, zal ik België verdedigen.

Ik reken op de garde civique, op het leger, op den moed en

de toewijding van allen.

Ik begeef mij op mijn post; ik wacht daar alle Belgen, aan

wie vaderland, eer en vrijheid dierbaar zijn.

Brussel, 4 Augustus 1831.

LEOPOLD.

Na het uitvaardigen dezer proclamatie vertrok de Koning naar

Antwerpen en het was van daaruit, dat nog op denzelfden laatst-

genoemden datum de Minister de Failly op zijn last de beide

door ons bij het beschrijven der handelingen van de Divisie Cort

Heijligers opgegeven, tegenstrijdige orders aan den Generaal Daine

afzond. Wij weten, dat de eerste daarvan eene beweging naar

de zijde van het Scheldeleger voorschreef, terwijl de tweede het

samentrekken van Daine's korps rondom Hechtel beval (1) Te

gelijkertijd ontving de commandant van het Scheldeleger van den

nieuw benoemden Minister van oorlog ad-interim, den Generaal

d'Hane Steenhuijze eenige opvolgende orders of liever aanwij

zingen betreffende de onderstelde plannen en bewegingen van het

Nederlandsche leger, waarvan steeds een aanval op Antwerpen

het gronddenkbeeld bleef uitmaken. In denzelfden geest kwamen

(1) In het werk ,,Réponse du Baron de Failly” bl. 80, wordt medegedeeld,

dat bij het hervatten der vijandelijkheden de staatkunde van Louis Philippe

eene botsing trachtte te voorkomen, om daardoor tijd te winnen en het Fran

sche leger gelegenheid te geven tusschenbeide te komen. Belliard, die Koning

Leopold niet meer verliet, zou dezen in dien geest hebben geraden en op

diens aandrang zou de eerst uitgegeven order door de tweede zijn vervangen.

Die bewering, gevoegd bij de aangehaalde woorden van den Franschen Koning,

heeft allen schijn van waarheid.
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den gen nieuwe bevelen en wenken met het gevolg dat, zooals

reeds is medegedeeld, het leger der Schelde, behalve eenige kan

tonnementsveranderingen, geene bewegingen maakte. Op dien dag

vestigde Koning Leopold zijn hoofdkwartier te Mechelen, op welke

plaats de te velde komende garde civique moest worden gedirigeerd.

Eindelijk op den 6en Augustus wordt in dat hoofdkwartier be

grepen, dat de Nederlanders geene ernstige onderneming tegen

Antwerpen in den zin hebben; de wapenstilstand door Chassé,

dank zij de gladde diplomatentong van Belliard geteekend, heeft

er de oogen geheel geopend; (1) het leger der Schelde kan uit

zijne onbewegelijkheid ontwaken. Ten 12'/2 uur n. m. ontving de

Commandant daarvan de volgende order:

,,De Generaal de Tiecken zal onmiddelijk de twee eerste bri

gades van zijn leger concentreeren en ze naar Lier voeren, waar

hij de Nethe zal overtrekken. Hij zal de stad Lier in staat van

verdediging laten, voortrukken in de richting van Diest en zich

in gemeenschap stellen met den Generaal Daine, die aldaar uiter

lijk in den morgen van den 7en Augustus moet aankomen. Wan

neer de Generaal de Tiecken een overmachtigen vijand in eenige

dezer stellingen ontmoet, zal hij zoodanig manoeuvreeren, dat elke

ernstige strijd worde vermeden, zoolang niet het kanonvuur in

de richting van Sichem en Diest hem heeft aangekondigd, dat

de Generaal Daine zijnerzijds met den vijand slaags is.

Aan laatstgenoemden Generaal zijn bevelen gegeven om den

Generaal de Tiecken nauwkeurig op de hoogte zijner bewegingen

te houden.

De 3e Brigade van het Scheldeleger zal Antwerpen blijven

dekken en het is wellicht noodig haar daartoe meer samen te

trekken. -

(1) De hier volgende bijzonderheden betreffende het Scheldeleger. zijn

hoofdzakelijk geput uit Niëllon's mémoires. Bij de vergelijking van het uur

van ontvangst te Schilde van de eerstvolgende order met dat van 6 uur v.m.,

waarop de samenkomst der Generaals Chassé en Belliard had plaats gehad,

is het wel niet verder noodig te bewijzen, dat alleen tengevolge van den ge

sloten wapenstilstand het Scheldeleger de omstreken van Antwerpen verliet

om het Nederlandsche hoofdleger te bestrijden en met Daine samen te werken.
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Deze beweging geschiedt omdat de vijand met overmacht op

Diest trekt en zoo Leuven en Brussel bedreigt.

Drie eskadrons cavalerie, twee lansiers en één jagers zullen

onmiddelijk naar Mechelen worden gezonden.

Koninklijk algemeen hoofdkwartier Mechelen,

den 6en Augustus 1831. -

De Minister van oorlog ad interim,

- (get.) D'HANE.

Ingevolge dezer order werd de Brigade Niëllon, de 1e van het

Scheldeleger, onmiddelijk samengetrokken en marcheerde naar

Lier, dat zij ten 4'/2 uur n. m. bereikte en waar zij tot 8 uur

rust hield, toen aldaar de 2e Brigade onder den Generaal Clump

aankwam. Laatstgenoemde afdeeling hield te Lier nachtkwartier,

terwijl de Brigade Niëllon verder doormarcheerde tot Heijst op

den Berg, waar zij tegen middernacht binnenrukte.

Den 7en Augustus kort na 6 uur v. m. kwam de Brigade Clump

te Heijst aan, waarop die van Niëllon langs een zwaren zand

weg en onder eene verschrikkelijke hitte, waardoor verscheiden

menschen en paarden het leven verloren, den marsch voortzette

tot Westmeerbeek. Ten 4 ure werd zij daar door de brigade

Clump afgelost, waarop Niëllon met zijne troepen voortrukte tot

Westerloo, reeds na een uur door die van Clump gevolgd. In

de hoop de Nederlanders den volgenden morgen bij het aanbre

ken van den dag te Veerle te overvallen nam de Generaal Niëllon

met zijne gewone voortvarendheid het besluit, eene nieuwe in

spanning van zijne soldaten te vorderen. Ten 9 uur n. m. mar

cheerde hij daartoe op nieuw af en liet tegen 11 uur halt maken

in een bosch aan den weg naar Waerendonck. In den nacht wer

den onder de diepste stilte alle maatregelen tot de voorgenomen

overvalling genomen, alle toegangswegen bezet en bij het krieken

van den dageraad wierp zich de geheele brigade langs verschil

lende zijden op het dorp, dat echter reeds door onze troepen

verlaten was. Slechts een vijftal achterblijvers werd gevangen

genomen.
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Teleurgesteld doch niet terneergeslagen zond de Generaal Niëllon

tengevolge van verschillende door vluchtende landlieden aange

brachte berichten, nog in den vroegen morgen een goed bereden

officier, den Luitenant Mattau van het 1e regiment jagers te paard,

geheel alleen op verkenning naar de zijde van Diest. Op diens

melding bij zijne terugkomst, dat die stad op dat oogenblik slechts

door een bataljon infanterie, een eskadron kurassiers en de ge

heele reserveartillerie der Nederlanders was bezet (1), wilde Niëllon

zich juist op marsch begeven, toen hij den Generaal de Tiecken

ontmoette, die hem het volgende bevel liet lezen :

Koninklijk algemeen hoofdkwartier te Leuven,

8 Augustus 1831, ten 4*/4 uur v. m.

Order.

De Generaal de Tiecken moet zijne beweging op Aerschot

versnellen, er den Generaal Niëllon mede doen aankomen en er

al zijne troepen verzamelen.

Deze beweging moet zoo spoedig mogelijk geschieden, daar

de Koning zich voorstelt zich op dat punt tot hem te begeven.

De Minister van Oorlog ad interim,

(get.) C. D'HANE.

Uit die order blijkt, dat Koning Leopold zijn hoofdkwartier

van Mechelen naar Leuven had verlegd. Dit was den 7en ge

schied en op den 8en, na het afzenden van het laatstaangehaalde

bevel, rukte hij met de door hem verzamelde macht naar Aer

schot. Groot was de verwondering bij de opperofficieren van het

Scheldeleger op het ontvangen van dat bevel, toen zij reeds zoo

ver in den rug van het Nederlandsche leger waren voortgerukt

en meenden weldra Daine de hand te zullen reiken. Evenwel

(1) Zóó verhaalt Niëllon in zijne Mémoires, eene vergelijking met de vroe

ger beschreven opstelling onzer troepen op dien morgen zal doen zien, hoe

de genoemde melding geheel van de werkelijkheid afweek.
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moest er gehoorzaamd worden en tegen 6 uur n. m. was het gros

van de Tiecken's korps in de omstreken van Aerschot vereenigd.

In den loop van den middag was van daaruit eene verkenning

in de richting van Scherpenheuvel gedaan, welke, zooals reeds

is vermeld, tot eene schermutseling met het bataljon schutterij

van van Rechteren aanleiding gaf. Nog denzelfden avond werden

de opperofficieren van het Scheldeleger tot het houden van een

krijgsraad samengeroepen, welke door Koning Leopold zou wor-

den gepresideerd. Deze liet zich echter wegens ongesteldheid ver

ontschuldigen, waarop de generaals slechts eenige minuten ver

eenigd bleven en van den Minister d'Hane vernamen, dat de

zaak het verzekeren van eene overwinning aan den Koning ,

betrof, zonder dat echter werd opgegeven hoe en tegen wien.

Laatstgenoemde, die thans de hoop koesterde zijne beschikbare

macht met die van Daine te kunnen vereenigen, schreef den

Generaal Belliard, die zich te Leuven bevond, den volgenden brief:

Aerschot, 8 Augustus 1831.

Mijn waarde Generaal !

Ik ben hier vrij tijdig aangekomen. Ik heb 1500 gardes civiques

uit verschillende cantons en 20 gendarmes genomen en mij met

alle mogelijke militaire voorzorgsmaatregelen naar Westmeerbeek,

vrij dicht bij Westerloo, begeven. Ik heb het geluk gehad mij

daar met de Tiecken te vereenigen: die generaal, die ik her

waarts heb gevoerd, heeft ongeveer 13000 man onder de wapenen;

ik ben door den troep, die doodelijk vermoeid was, met toejui

chingen en eene buitengewone vreugde ontvangen. Ik hoop hier

morgen, om Scherpenheuvel te nemen en naar Daine te mar

cheeren, die voordeelen schijnt te hebben behaald, ongeveer 17.000

man en een twintigtal kanonnen te vereenigen.

Ik haal adem nu ik die groote macht (ce bon gros bataillon)

heb, die met den besten geest is bezield.

Nu de omstandigheden zoo gunstig zijn, geloof ik, dat het

hoog noodig is, de beweging van den Maarschalk Gérard tegen
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te houden; het verlangen van te strijden zonder vreemde hulp

is zeer sterk in het leger en ik vind dat natuurlijk.

Ik vermeen, dat het voor de goede verstandhouding tusschen

de Mogendheden bepaald wenschelijk is, den Maarschalk niet

te doen oprukken, voor dat de drang der omstandigheden dat

zal eischen.

Geloof mij, mijn waarde (mon bien-aimé) graaf, steeds uw

hartelijk toegenegen vriend

- LEOPOLD.

Uit dien brief wordt het duidelijk, dat het voorgestelde doel

voor den volgenden dag de verovering van Scherpenheuvel en de

vereeniging met Daine betrof. Met het oog daarop werd den

9en vroegtijdig de volgende order uitgegeven:

Den 9en Augustus 1831, ten 8 ure v. m. zal het leger de

volgende stellingen innemen en zich gereed houden te marcheeren.

De brigade van den Generaal Clump in gesloten colonne met

divisiën links van den weg van Aerschot naar Scherpenheuvel

op de hoogte van haar bivak.

De brigade van den Generaal Niëllon rechts van denzelfden

straatweg in gesloten colonne op de hoogte der voorgaande.

De brigade van den Generaal Coeckelberg, eveneens in ge

sloten colonne met divisiën op den straatweg achterwaarts van

de voorgaande.

Het 12e van linie voorwaarts van den Generaal Niëllon.

Daar de standplaatsen der kampementen dezen nacht niet aan

het Koninklijk hoofdkwartier zijn toegezonden, zullen de gegeven

dispositiën wellicht eenige lichte wijzigingen ondergaan.

Hoofdkwartier Aerschot, 9 Augustus 1831.

De Brigade-Generaal, Generaal-Kwartiermeester

(get.) GoBLET.

De Brigade-Generaal, Chef van den Staf

van het Scheldeleger

(get.) MALHERBE.

#.
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Tengevolge dezer order nam het Scheldeleger in den morgen

van den 9en eene stelling in, die volgens getuigenis van den

Generaal Niëllon zoo slecht mogelijk was en welke hij door

eenige veranderingen op eigen gezag nog zooveel mogelijk trachtte

te verbeteren. Ofschoon in het leger de grootste geestdrift heerschte

tengevolge van het verspreiden van het onware bericht, dat op

Java een opstand was uitgebarsten onder de Belgen en deze

meester waren van het bestuur, bleef men rusten en gedurende

dien tijd bracht ongeveer ten 11 ure v. m. een koerier de minder

opwekkende tijding van Daine's nederlaag en aftocht naar Luik.

Het gevolg kon niet uitblijven, er was slechts een middel over,

om de bedreigde hoofdstad te redden, namelijk een snelle terug

tocht op Leuven in de hoop van daar stand te kunnen houden

tot de aankomst der Fransche hulptroepen. De eenige bruikbare

terugtochtslijn van het Scheldeleger leidde door Aerschot, en

hoewel de afmarsch met orde en snelheid geschiedde, besteedde

het gros der colonne vier uren om het door die stad gevormde

défilé door te komen. De Generaal Niëllon, wiens brigade de

achterhoede vormde, zond nog eene verkenningspatrouille naar

Scherpenheuvel, die met de Nederlandsche voorposten in aan

raking kwam (1), waarop hij, nadat het gros een behoorlijken

voorsprong had gekregen over Nieuw Rhode, Rhode Saint-Pierre

en Dutzel op Leuven terugmarcheerde, dat ten 8 ure n. m.

werd bereikt. -

Zoo groot was het ongeduld van den Generaal Belliard om het

Fransche hulpkorps België te zien binnenrukken, dat hij reeds

ten 2 ure n. m. op eigen gezag den Maarschalk Gérard deed

verzoeken (2) zijn leger onmiddelijk in beweging te stellen, eerst

ten 2 ure in den nacht zond hij een tweeden officier af met

(1) Niëllon deelt hierbij mede, dat eene compagnie infanterie en eenige

dragonders, die Scherpenheuvel bezet hadden, voor zijne patrouille cavalerie

op de vlucht gingen. Het is wel mogelijk, dat de voorste posten der Gel

dersche schutterij zijn teruggedrongen, misschien ook de veldwachten zijn

achteruitgegaan, maar het is zeker, dat de Belgische troepen die zich dien

middag vertoonden, naar Rillaer zijn teruggedreven.

(2) Zie ,,Mémoires du comte Belliard” 2e Deel bl. 205.
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dezelfde aanvraag en toen eerst op machtiging van Koning Léo

pold. Bij de ontvangst van het eerste verzoek vaardigde de Opper

bevelhebber van het Fransche hulpkorps de volgende procla

matie uit:

Leger van het Noorden.

Soldaten !

Het leger wordt geroepen om de onafhankelijkheid te bescher

men van een volk, dat Frankrijk aan het hoofd zijn er vrienden

plaatst. Zijne Majesteit de Koning der Belgen zal niet te vergeefs

den steun van den Koning der Franschen hebben ingeroepen.

De Hollanders, die de dapperheid der Belgen kennen, komen

haar op nieuw uittarten door het verstoren van den Europeschen

vrede, met minachting der groote mogendheden wier overleg de

onafhankelijkheid en onzijdigheid van België heeft gewaarborgd.

Soldaten, wij gaan de zaak van Frankrijk verdedigen door de

ondersteuning van onzen bondgenoot. Gij zult den Franschen

naam eer aandoen door uw gedrag in een bevriend land: daar

door zult gij beantwoorden aan de verwachting van onzen Koning

die evenzeer rekent op uwe discipline als hij verzekerd is van

uwen moed.

In het hoofdkwartier te Maubeuge

9 Augustus 1831. *

De Maarschalk van Frankrijk, Opperbevelhebber

van het Noorderleger

- GRAAF GÉRARD.

In den vroegen morgen van den 10en Augustus drongen de

Fransche troepen in drie colonnes over de Belgische grenzen;

de rechtercolonne komende van Givet marcheerde op Namen, die

van het centrum van Maubeuge en Valenciennes op Wavre en

Brussel, de linkercolonné uit Rijssel naar Doornik met bestem

ming naar Vlaanderen. Het Scheldeleger bleef in hoofdzaak wer



*, 315

keloos rondom Leuven de gebeurtenissen afwachten, slechts enkele

kantonnementsveranderingen en verkenningen hadden plaats en

werden de oorzaak der weldra te beschrijven schermutselingen

met onze 1e Divisie.

10 AUGUSTUS.

Zoodra de Prins van Oranje had besloten het Scheldeleger te

gaan aantasten was daartoe door hem in overleg met den Lui

tenant-Generaal de Constant Rebecque reeds uitgemaakt, dat men

zou trachten zoo mogelijk den vijand te omsingelen, waartoe de

1e en 3e Divisiën hem in front en flanken zouden bezig houden

en de 2e onder den voortvarenden Hertog van Saxe-Weimar zou

pogen hem te omtrekken en in den rug te vallen. Om dien Ge

neraal tot het bereiken van dat doel eene versterking van ruiterij

te geven werd de brigade lichte cavalerie ontheven van hare taak

bij de Divisie Meijer en haar eene nieuwe bestemming gegeven,

zonder dat hare taak, en terecht, nog vooreerst werd bekend

gemaakt. Daartoe ontving de Luitenant-Generaal Trip, comman

dant der cavalerie van het leger te velde de volgende missive: (1)

Leger te velde. Hoofdkwartier Hasselt den 9en Augustus 1831.

N0. 1421.

Daar de 2e brigade lichte cavalerie thans niet meer onder de

leiding van den Luitenant-Generaal commandeerende de 3e Divisie

staat, zoo heb ik de eer Uwe Exc. te verzoeken den Generaal

Majoor Boreel te willen uitnoodigen om morgen den 10en dezer

(1) Wij hebben deze order in haar geheel vermeld minder om hare belangrijk

heid dan omdat daarin de standplaatsen der divisiën, enz. zijn aangegeven

en wij deze niet verder kunnen opgeven uit het vroeger aangehaalde manu

script, dat, met den 10en Augustus eindigt. Verder nog aangehaalde orders

zijn dan ook uit andere meer verspreide bronnen overgenomen,
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vroeg te marcheeren over Sint Truyen naar Dormael en zich in

die plaats met de noodige voorzorg te kantonneeren.

Ik heb de eer tot meerder naricht Uwe Exc. te doen kennen,

dat de 3e Divisie infanterie ten 5 ure van hier marcheert en het

Groote hoofdkwartier benevens bagage ten 6 ure. De 2e Divisie

infanterie zal met eene brigade Thienen bezetten en met de

andere Orsmael en omliggende dorpen.

De colonne van den Generaal-Majoor Post is te Looz en Ho

pertingen. De 3e Divisie te Sint Truyen, de 1e te Diest. Het

hoofdkwartier van Z.K.H. den Opperbevelhebber zal op den 10en

dezer te Sint Truyen zijn. -

Ik zal verzoeken immer van de gekwetsten en gesneuvelden

bij de cavalerie, zoo onverwijld mogelijk, na elke affaire, eerst

eene numerieke en later ook eene nominatieve staat te mogen

ontvangen. -

De Luit.-Gen. Chef van den Gen. Staf

BARON DE CONSTANT REBECQUE.

De Brigade lichte eavalerie verliet dientengevolge den 10en

vroegtijdig haar bivak nabij Hasselt en marcheerde over Stee

voort en Cortenbosch naar Sint Truijen. Hier splitste zij zich

tot het betrekken harer bivaks en wel de dragonders N°. 4 te

Dormael, de dragonders N°. 5 en de halve rijdende batterij N°. 4

te Halle en de hussaren N°. 6 te Leau (of Leeuw).

-

Aan den Luitenant-Generaal van Geen was den 9en Augustus

des namiddags den last gegeven om met de 1e brigade zijner

divisie den volgenden morgen ten 4 ure uit de omstreken van

Herckenrode op te breken en zich daarmede weder naar Diest

te begeven ten einde, zoo luidde de order, ,,van daar met de

geheele Divisie den volgenden dag een mouvement te kunnen

doen.” Aangezien de genoemde stad echter door de troepen der
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2e brigade reeds zeer sterk belegd was, bleef daar alleen het

hoofdkwartier der Divisie en het 1e bataljon grenadiers, terwijl

de overige troepen der 1e brigade verder door marcheerden en

onder het uitzetten der noodige voorposten als volgt werden ge

disloceerd. Het 2e (vroegere flank-) bataljon grenadiers met de

daarbij ingedeelde flankeurcompagnie der Groninger studenten te

Molenbeeck en Wersbeeck, het 1e bataljon der 2e afdeeling Noord

Hollandsche schutterij met een peloton lansiers en eene sectie

rijdende artillerie te Beeckevoort en het overblijvende deel der

lansiers, 3 compagniën sterk, te Webbecom.

Tegen 6 uur in den namiddag kreeg de Kolonel van Heerdt,

commandant van het 1e bataljon jagers van zijne uiterste voor

posten bericht, dat eene vijandelijke colonne langs den straatweg

van Leuven op zijn kantonnement te Beeckevoort aanmarcheerde.

Onmiddelijk werd eene patrouille lansiers tot verkenning van de

sterkte des vijands afgezonden, die bij haren terugkeer daarvoor

drie bataljons opgaf. De Kolonel van Heerdt rukte inmiddels met

het gros zijner jagers, de sectie rijdende artillerie en de over

blijvende lansiers de Belgen tegemoet. Onverschrokken reden de

weinige cavaleristen onder den 2en Luitenant-honorair L. von

Kutzleben de vijandelijke colonne in snellen gang tegen, en wier

pen zich zoo onstuimig op diens vooruitgeschoven spitsen en

patrouilles, dat de colonne een oogenblik tot staan werd gebracht.

Door de overmacht teruggedreven verzamelde de wakkere luite

nant zijn peloton onder een hevig vijandelijk vuur ter hoogte van

eene veldwacht der jagers, die door den 1en Luitenant B. J. L.

Wagner aangevoerd, door haar vuur de lansiers krachtig onder

steunde. Intusschen naderde ook de Nederlandsche colonne, voor

afgegaan door de als tirailleurs opgeloste 1e compagnie van den

Kapitein Piper. Noordwaarts van den straatweg was het peloton

van den 1en Luitenant A. Quirin, zuidwaarts daarvan dat van

den 1en Luitenant L. Klapp uitgezwermd. Moedig voorgegaan

door hunne officieren en aangevuurd door het onverschrokken

voorbeeld van den aan het bataljon toegevoegden Majoor J. J.

Wagner aarzelen de jagers niet den kamp op te nemen tegen
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de veel sterkere vijandelijke linie. Een hevig vuur wordt van

weerszijden geopend. Een zestiental jagers wordt in dien strijd

gewond. De 2e Luitenant A. Snoeck blijft, hoewel gekwetst, in

het vuur, evenzoo behoudt de gewonde jager de Vries zijne plaats

in de linie, zoomede de jager Hellewig, die een schampschot in

de zijde heeft gekregen. (Na het gevecht verzocht hij den Officier

van gezondheid bij de compagnie te mogen blijven, wat geree

delijk werd toegestaan.) Ook de gewonde korporaal P. Kerkenaar

verlaat zijne plaats in de linie niet en onderscheidt zich bijzonder

door zijn goed voorbeeld, evenals de vrijwillige jager C. Andreae.

En in die linie zelve te midden van het fluiten der kogels ver

leenen de beide Officieren van gezondheid van het bataljon G.

B. Cornelissen en J. C. Lampe met kalmte hunne hulp aan de

geblesseerden. Ook gedeelten der andere compagniën rukken ter

versterking op, reeds is de vijand tot staan gebracht, toen vier

kogelschoten gelost door de inmiddels in batterij gekomen sectie

rijdende artillerie van den 1en Luitenant E. van der Oudermeu

len hem tot omkeeren noodzaken. Nauwelijks is dat waargeno

men en een der voorwagens, waarvan de disselboom gebroken

is, door dien van den caisson vervangen, of de sectie rukt snel

6 à 800 passen voorwaarts, komt op nieuw in batterij en zendt

den vijand twee kartetsschoten na, die hem van den straatweg

verdrijven. Het grootste gedeelte daarvan wijkt noordwaarts in

het zeer bedekte terrein, achtervolgd door het afgegeven rechtsche

flankenvuur der rijdende artilleristen. Een ander deel wendt zich

zuidwaarts, maar stuit ook daar op eene nieuwe vuurlinie.

De Luitenant-Kolonel J. G. Serraris had namelijk tegen den

namiddag met het flankbataljon grenadiers en de Groninger flan

keurs de hem aangewezen dorpen Molenbeeck en Wersbeeck be

zet. De beide eerste compagniën grenadiers waren op Molenbeeck,

de twee andere en de Groninger studenten op Wersbeeck gedi

rigeerd. Bij het naderen van laatstgenoemd dorp zag men daaruit

eenige gardes civiques verdwijnen en viel den Luitenant-Kolonel

Serraris een brief in handen onderteekend ,Ysebrant de Lin

donck, Kolonel van den Staf” en gericht aan den Commandant
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der burgerwacht te Wersbeeck, waarin dezen gelast werd zich

met Aerschot in gemeenschap te houden en de Nederlanders bij

hunne aankomst sterk te verontrusten.

Nauwelijks waren de veldwachten en posten uitgezet, of Ser

raris hoorde het eerste geweervuur en het slaan van den storm

marsch in de richting van Beeckevoort. Niet twijfelende, of de

vijand deed een aanval op dat dorp, rukte Serraris onmiddelijk

met de beschikbare troepen in de richting van den straatweg

Leuven-Diest op met het voornemen den vijand in diens rechter

flank te vallen. Tot verzekering zijner genomen stelling en tot

eigen veiligheid hield hij echter Molenbeeck door de 1e en 2e com

pagnie bezet en de uitgezette wachten op hunne plaatsen. Van

de beschikbare troepen liet de Luitenant-Kolonel eene tirailleur

linie der grenadiers onder bevel van den Kapitein L. A. C. M.

Kock vooruitgaan en het was op deze, dat de zuidwaarts uit

wijkende Belgen stootten. Dadelijk werden nu ook de Groninger

flankeurs als tirailleurs uitgezwermd en evenwijdig aan den straat

weg opgesteld. De vijand week echter spoedig terug en vreezende

door een verder voortrukken in het vuur onzer jagers te komen,

zag Serraris van de vervolging af, liet halt maken en keerde

naar zijne vroegere standplaats terug, toen ook de jagers en

artillerie op Beeckevoort repliëerden.

Nauwelijks waren de troepen sedert een half uur te Wersbeeck

teruggekeerd of men hoorde op nieuw geweervuur naar de zijde

van Molenbeeck en bleek het, dat de vijand dat dorp trachtte

aan te vallen. Dadelijk was het linkerhalfbataljon en de studenten

compagnie weder in het geweer en nam op aanwijzing van den

Luitenant-Kolonel zoodanig stelling, dat zij naar omstandigheden

noord- of zuidwaarts van Molenbeeck kon deboucheeren. Het bleek

weldra, dat de vijand trachtte door zijne tirailleurlinie meer oost

waarts uit te breiden Molenbeeck van de zuidzijde aan te tasten.

De Overste Serraris liet hierop een peloton grenadiers van 50

man op den uitersten vijandelijken rechtervleugel aanrukken,

door welks tirailleurvuur de aanvallende beweging des vijands

werd gestaakt en hij den terugtocht aannam, tot aan het vallen
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der duisternis door de onzen vervolgd. Hierop kwamen de gre

nadiers en flankeurs op hunne standplaatsen terug, doch na het

vallen van den avond oordeelde Serraris tengevolge van het zeer

bedekte terrein noodig, zijn bataljon tusschen de beide dorpen

te doen bivakkeeren. De beide eerste compagniën verlieten daartoe

ten 10 uren. m. Molenbeeck, de 3e en 4e benevens de Groninger

flankeurs iets vroeger hun bivak op het kerkhof te Wersbeeck,

dat slechts door eene sterke wacht bezet bleef. Den ganschen

nacht door, die door den vallenden regen zeer duister was, wer

den aanhoudend patrouilles gezonden, wat zeer noodzakelijk bleek

te zijn, daar nu en dan in het kreupelhout werd geloopen en

zelfs de student P. B. Middendorp op niet meer dan 50 pas van

het bivak door een pistoolschot in de kuit werd gewond.

Van de grenadiers was slechts een flankeur geblesseerd; de

vijand had in de verschillende gevechten twee dooden op het

terrein gelaten en zou volgens zeggen der inwoners van Sint

Joris Winghe, waaraan wij echter evenmin als in het algemeen

aan dergelijke berichten hechten, 25 of 30 gewonden hebben

gehad. Vier boeren, die waarschijnlijk tot de garde civique be

hoorden, waren aangehouden, evenals de Majoor commandant

der burgerwacht van Wersbeeck, die beweerde genoeg van het

vechten te hebben en naar zijn akker terugkeerde.

Ter voldoening aan de nog in den nacht van den 9en op den

10en gegeven bevelen marcheerde de 1e brigade der 2e divisie

onder den Generaal-Majoor des Tombe met het aanbreken van

den dageraad uit hare bivaks bij Looz om zich tijdig met de

2e brigade te Sint Truyen te vereenigen. Laatstgenoemde bleef

aan het hoofd der colonne, toen de vereenigde divisie hierop naar

hare nieuwe bestemming Thienen en omstreken oprukte. De

1e brigade volgde echter slechts tot Orsmael, waar zij dien dag

verder zou verblijven, de 2e trok naar Thienen door. Op onge

veer een groot kwartier van daar gekomen werden op de spits
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en voortroep eenige schoten gelost, waarop deze eenigzins ver

sterkt zich als tirailleurs oploste en zoo trachtte voorwaarts te

komen. Het vuur des vijands werd hoe langer hoe heviger en

werd voornamelijk afgegeven van achter eene heining rondom

de kapel Notre Dame de pierre, uit een daarachter gelegen molen

en uit eenige aan den straatweg gelegen huizen. Het scheen als

wilden de Belgen de wijze van vechten uit Brussel herhalen;

ze hadden echter in dezen buiten den waard gerekend. Onmid

delijk toch liet de voortvarende Hertog van Saxe Weimar de

beide houwitsers voorkomen van de veldbatterij N°. 6a, welke

buiten Sint Truyen weder was vereenigd en in haar geheel mede

naar Thienen was gemarcheerd. Op ongeveer duizend pas van

's vijands stelling werden deze in batterij gebracht, bij welke

gelegenheid de 2e Luitenant Jhr. L. J. Tindal door een matte

geweerkogel op de borst werd getroffen. Reeds bij het tweede

of derde schot stond een der bezette huizen ,Ma campagne”

genoemd in brand en zag men dit door de verdedigers verlaten.

Nog werd het geweervuur des vijands voortgezet uit een onge

veer vierhonderd pas zuidwaarts van den grooten weg gelegen

boschje, doch ook dit na het lossen daarop van twee kartets

schoten gezuiverd. De voorhoede, bestaande uit de compagnie

Koninklijke jagers rukte hierop verder naar de stad door en

zoodra van de wallen weder op dezen troep werd geschoten,

kwam de sectie houwitsers andermaal op ongeveer duizend pas

vandaar in batterij. Een paar granaten met brandsas daarin ge

worpen misten wel haar doel, doch de weerstand hield tegelijker

tijd op en de brigade rukte verder ongehinderd de plaats binnen.

Alle huizen waren gesloten, doodsche stilte heersche in de stra

ten en de houding van het grootste deel der bevolking getuigde

van onwil en haat. De Hertog liet onmiddelijk bekend maken,

dat elk huis, waaruit één schot op zijne troepen zou gelost

worden, tot den grond zou worden afgebrand. Deze woorden

werkten uiterst kalmeerend op de verhitte gemoederen en weldra

verscheen eene deputatie van de regeering en bevolking, om hem

te smeeken de stad te sparen, wat gereedelijk werd toegezegd,

21
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mits de inwoners zich van hunnen kant van vijandelijkheden

onthielden.

Niettegenstaande de Hertog reeds voor het binnenrukken van

Thienen een bataljon, een eskadron lansiers en de 4e sectie der

veldbatterij om die plaats had heengezonden, in de hoop den

vijand, die naar men vernam, hoofdzakelijk uit de garde civique

van Namen bestond, van diens terugtochtsweg op Leuven af te

snijden, gelukte dit niet, daar hij of zeer snel was afgetrokken,

of, wat waarschijnlijker was, zich na het wegwerpen der wapens

onder het volk had gemengd. Het gros der infanterie van de

2e brigade bivakkeerde in de straten, de lansiers en de veld

batterij werden ingekwartierd. Het reservepark der divisie bleef

te Gutzenhoven. De stadspoorten werden sterk bezet en tot be

veiliging van het kantonnement bivakkeerden de compagnie Ko

ninklijke jagers en het 1e bataljon der 18e afdeeling infanterie

buiten de oude Leuvensche poort, tevens in den voorpostendienst

voorziende. Om zich te verzekeren tegen een mogelijken aanval

des vijands begon het detachement mineurs der divisie onmidde

lijk het buiten die poort gelegen kerkhof, waarop de Koninklijke

jagers bivakkeerden, in staat van verdediging te brengen. Daar

de ringmuur echter te zwaar was om dien in korten tijd te cre

neleeren, zoo werd daar achter een houten banket opgericht. De

ingang, die naar 's vijands zijde lag, werd gebarricadeerd en een

andere naar den kant van de stad uitgebroken, waardoor na vier

uren arbeidens het kerkhof in een redoute was herschapen. Ook

buiten de nieuwe Leuvensehe poort werd eene schuur in staat

van verdediging gebracht, waarbij echter ook het uitbreken van

schietgaten door gebrek aan gereedschappen niet geheel kon wor

den voleindigd.

Verscheiden patrouilles waren na het bezetten der stad in de

richting van Leuven afgezonden tot het inwinnen van berichten

omtrent het Scheldeleger. Reeds bij Roosbeeck waren zij op de

uiterste Belgische voorposten gestooten en brachten de tijding

mede, dat de vijandelijke voorhoede tusschen dat dorp en Cor

s beck Loo was geëchelonneerd, dat de hoofdmacht zich onder aan
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voering van Koning Leopold in en bij Leuven ophield en dat

aldaar buiten de Thienensche poort eene met zwaar geschut be

wapende batterij was opgeworpen, die den voorgelegen straatweg

over eene aanzienlijke lengte bestreek.

In den laten avond ontving de Hertog het bevel tot de voor

genomen omtrekking met den last den geheelen bagagetrein te

Thienen achter te laten. w

De 3e divisie verliet in den morgen van den 10en hare stand

plaatsen Hasselt en Wimmertingen en rukte, vergezeld door de

beide Prinsen en hunne staven naar hare nieuwe bestemming te

Sint Truijen. De 2e brigade werd in die stad, waar ook het Groote

hoofdkwartier werd gevestigd, ingekwartierd, terwijl de 1e daar

buiten bivakkeerde of in de omgelegen dorpen werd onderge

bracht. Het reservepark der divisie, dat order had gekregen dien

morgen naar Hasselt te marcheeren, vond er dientengevolge de

divisie niet en bleef aldaar in kwartier.

Het gros der veldcompagnie mineurs volgde de beweging van

het groote hoofdkwartier naar Sint Truijen, doch een detachement

van 30 man bleef onder bevel van den Kapitein F. G. Graaf van

Limburg Stirum te Hasselt achter tot het verder in staat van

verdediging brengen dier stad.

De reservecolonne van den Generaal Majoor Post, verliet ten

6 ure v. m. hare bivaks. De 3e afdeeling kurassiers bezette Gothem

en Cuttecoven, de 9e waarbij zich ook de colonne-commandant

bevond, Houpertingen, terwijl de 4 batterijen reserve-artillerie

onder dekking van het bataljon Zuid-Hollandsche schutterij nabij

Looz bivakkeerden. Des namiddags ontving de Generaal Post nog

bevel uit het groote hoofdkwartier om de batterij rijdende artillerie
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N° 1 onmiddelijk te doen afmarcheeren naar Orsmael, waar zij

onder de bevelen van den Hertog van Saxe Weimar zou worden

gesteld. Ten 8 uren. m. werd aan die order gevolg gegeven.

Omstreeks dienzelfden tijd ontving de Kapitein van Daalen,

commandant van het met de dekking der reserve-artillerie be

laste bataljon schutterij, een bericht van den in de nabijheid

wonenden Graaf von Hompesch, oud Kapitein van den generalen

staf in Nederlandschen dienst, dat te Orey, omstreeks drie uren

gaans van Looz gelegen, een sterk bataljon Luiksche vrijwilligers

was binnengerukt. Deze tijding was te meer zorgwekkend, daar

het bedekte terrein rondom Looz de werking van cavalerie en

artillerie zeer belemmerde, terwijl de vijand in de hem bekende

streek op de ondersteuning der inwoners kon rekenen. Spoedig

waren dan ook alle maatregelen tegen eene mogelijke nachtelijke

overvalling genomen, de wegen naar Orey door van Daalen ver

kend en sterk bezet, terwijl derwaarts aanhoudend werd gepa

trouilleerd. De nacht verliep echter rustig, zonder dat van den

vijand iets werd waargenomen.

'11 AUGUSTUS.

De 1e divisie infanterie verliet, nadat het detachement mineurs

eene den vorigen avond gemaakte verhakking op den Leuven

schen straatweg had opgeruimd, des voormiddags ten 4 ure hare

bivaks en kwartieren, en verzamelde zich op het daartoe aange

wezen punt bij Beeckevoort. Van hier af zette zij haren marsch

voort naar hare bestemming te Sint Joris Winghe, geformeerd

in drie evenwijdig voortrukkende colonnes, gereed om bij een

mogelijk stuiten op den vijand snel te deploiëeren. Het gros der

voorposten nam stelling bij de Drie haringen, de linie der schild

wachten stond des namiddags nadat, zooals wij zien zullen, de

Brigade Niëllon het dorp Lubbeeck had bezet, in het gezicht en

de onmiddelijke nabijheid der Belgische posten. De divisie zelve
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betrok het bivak voorwaarts van Sint Joris Winghe, waar de

Luitenant Generaal van Geen zijn hoofdkwartier vestigde. Het

dorp was den vorigen nacht door voorbijtrekkende vijandelijke

afdeelingen geplunderd, zoodat alleen in de hoeven ver van den

grooten weg en in de hanenbalken der verlaten huizen eenig

voedsel gevonden werd. Het was daarom noodig in alle richtin

gen detachementen op requisitie uit te zenden, waarvan er een

te midden zijner bezigheden door Niëllons troepen uit Lubbeeck

verdreven werd. Verdere botsingen hadden echter niet plaats. De

grootste waakzaamheid moest echter in acht worden genomen,

daar ook hier verschillende verdachte personen rondzwierven en

zelfs twee jagers, die zijwaarts van het bivak in eene boeren

woning een ketel te leen wilden gaan vragen, daaruit à bout

portant werden beschoten, tengevolge waarvan een hunner den

arm werd verbrijzeld en hij, na geamputeerd te zijn, den vol

genden morgen stierf.

Tegen middernacht maakte de Chef van den staf der Divisie,

de Kolonel Cleerens, vergezeld van een escorte Zuid-Hollandsche

schutters eene verkenning in de richting van en langs de Belgische

voorposten en ontving bij die gelegenheid de meest volledige en

belangrijke inlichtingen betreffende de sterkte en opstelling der

Brigade Niëllon van den commandant van eene der veldwachten,

den 1en Luitenant L. Hartt der afdeeling grenadiers.

Tot het verrichten der voorgenomen omtrekking van het Schel

deleger, ontving de 2e divisie eene aanmerkelijke versterking

aan cavalerie en artillerie. Wel gaf zij de haar oorspronkelijk

toegevoegde twee eskadrons lansiers aan de 3e divisie af, doch

daarentegen trad de geheele brigade lichte cavalerie onder de

bevelen van den Hertog van Saxe Weimar. Daartoe verliet die

ruiterij met de daarbij behoorende halve batterij rijdende artil

lerie N9. 4 reeds ten 3 ure v. m. hare standplaatsen en voegde S.

zich te Thienen bij de tot den afmarsch gereed staande divisie.
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Ook de rijdende batterij No. 1 was, zooals reeds vermeld is, den

vorigen avond ter beschikking van den Hertog gesteld, zoodat

diens gezamentlijke macht thans 2 compagniën vrijwilllige jagers,

10 bataljons, 7 eskadrons en 20 stukken geschut bedroeg. De

Majoor P. A. Ramaer nam het bevel over de vereenigde artillerie

der divisie op zich. -

Langs Oirbeeck, Meldert en Tourinnes rukten de genoemde

troepen, die zich buiten de Hougardsche poort te Thienen ver

zameld hadden, naar hunne nieuwe bestemming. De flankmarsch

geschiedde dicht opgesloten in voorbeeldige houding en voortdurend

tot een mogelijken strijd gereed, terwijl de voorhoede en flank

dekkingen slechts op korte afstanden werden uitgeschoven, om

zoo min mogelijk door den vijand te worden opgemerkt. De

1e brigade, waarbij de rijdende batterij N°. 1 en het reservepark

der divisie, bezette deels de dorpen Hamme en Nodebais, en

werd verder tusschen deze beiden gebivakkeerd, terwijl een de

tachement, waarbij de sectie van den 1en Luitenant G. F. S.

Huguenin van de genoemde batterij, aan het vereenigingspunt

der straatwegen Wavre-Leuven en Namen-Leuven als piket bleef

opgesteld. De 2e brigade bezette met haar gros het dorp Nethene

en schoof hare voorposten uit tot Sint Joris Weert, Sint Aagten

rode (Rhode Sainte Agathe) en de bijgelegen overgangen der

Dijle. De brigade lichte cavalerie met hare toegevoegde halve

batterij bivakkeerde nabij Bossut.

Daar nagenoeg alle gehuchten door de inwoners waren ver

laten, werd het onder anderen noodzakelijk eene requisitie uit

te schrijven in het dorp St. Joris Weert. De 1° Luitenant Kwar

tiermeester K. van Zomeren Kooij, werd daartoe met een deta

chement van het 1e bataljon der 18e afdeeling infanterie derwaarts

gezonden. Bij het dorp stootte dit op eenige gardes civiques, die

na een kort vuurgevecht in het bosch van Meerdael werden terug

gedreven. Tengevolge dier ontmoeting werd waarschijnlijk het

Belgische hoofdkwartier in den avond van den 11en in kennis ge

steld met de dreigende omtrekking, zeker is het, dat zij de reden

werd dat het oorspronkelijke doel volkomen werd bereikt. De in
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woners van Sint Joris Weert toch, onder wie het gerucht was

verspreid dat roof, plundering, geweld, brand en moord de ken

teekenen waren van de komst der Nederlandsche troepen, waren

in hun doodsangst in het genoemde bosch gevlucht en kwamen

zoodoende een oogenblik tusschen twee vuren in een zeer gevaar

lijken toestand. Hun doodsangst was echter weldra verdwenen en

volkomen gerust gesteld keerden zij met onze soldaten, waarvan

eenigen de kinderen op den arm droegen, naar hunne woningen

terug. In hunne vreugde en dankbaarheid wilden die arme mis

leiden thans veel meer geven, dan op het bivak verlangd werd,

wat echter kalm van de hand werd gewezen.

Kort voor dat de troepen in hunne bivaks rukten, zag men

geheel onverwacht den Prins van Oranje, slechts van een rijknecht

vergezeld verschijnen. Dwars over velden, heggen en slooten kwam

hij aangerend, om mogelijke inlichtingen te nemen betreffende

de bewegingen van het Fransche leger. Terwijl hij zich te Ne

thene met den Hertog en diens chef van den staf, den Majoor

von Gagern onderhield, kreeg hij de tijding van den aanval

der Belgen op de voorposten der 3° divisie bij Bautersum, waar

van het kanonvuur duidelijk werd gehoord. In zijn hoofdkwartier

te Thienen teruggekeerd, ontving de Opperbevelhebber den Lui

tenant Kolonel A. F. J. F. J. Baron van Omphal, Adjudant des

Konings, die hem officieel de tijding bracht van het aanrukken

der Fransche troepen en hem mededeelde, welke gedragslijn Zijne

Majesteit in deze voor het leger wenschelijk en noodig achtte.

Reeds was de avond geheel gevallen, toen de Hertog met de

Majoors von Gagern en Ramaer en den Kapitein Ingenieur van

Lelijveld zich op verkenning begaf van de overgangen der Dijle

en door het detachement mineurs de bruggen, voor zoo verre dit

voor den overgang der artillerie noodzakelijk bleek, deed her

stellen en versterken.

Ten 4 ure v. m. verzamelden de troepen der 3e divisie infan

terie westwaarts van Sint Truijen en marcheerden een uur later
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langs Halle, Dormael en Overhespen naar Thienen. Het 1e ba

taljon der 3e afdeeling Noord-Hollandsche schutterij moest, zoo

als wij reeds vroeger zagen, op last van den Divisiecommandant

te Sint-Truijen achterblijven. De 2° brigade met de nieuw toe

gevoegde eskadrons lansiers en de linker halve batterij N°. 8° be

zetten die stad, waar ook de Generaal Meijer zijn hoofdkwartier

vestigde. De drie bij de divisie behoorende vrijwillige jagerkorp

sen, die bij den marsch de voorhoede hadden uitgemaakt, en de

1e brigade aan welke de rechter halve batterij was toegevoegd,

rukten verder westwaarts om in de daargelegen dorpen te worden

ondergebracht en gedeeltelijk in den voorpostendienst te voorzien.

Het hoofdkwartier der brigade met de beide daartoe behoorende

schutterbataljons en eene sectie derhalve batterij zouden te Cump

tich, de beide bataljons der 13° afdeeling bij Roosbeeck bivak

keeren, terwijl het reservebataljon der 8e afdeeling, waarbij eene

sectie artillerie was gevoegd, Bautersem zou bezetten en met de

jagerkorpsen de voorposten zou geven. Nauwelijks was deze dis

locatie geëindigd en ook Neerbutsel en Vertrijck tot dekking der

flanken door twee detachementen bezet, of men hoorde eerst en

kele, later meerdere geweerschoten in de richting der postenlinie

en zag eene sterke vijandelijke macht van de zijde van Leuven
naderen. ºv - -

Het was de voorhoede van het Scheldeleger, dat in de richting

van Thienen oprukte. Om de beweegredenen van die operatie te

leeren kennen, is het noodig vooraf na te gaan, wat de vorige

dagen in het Belgische hoofdkwartier was voorgevallen. Nadat

namelijk Koning Leopold het Fransche leger ter hulp riep, had

hij nog niet alle hoop opgegeven op eene vereeniging met het

Maasleger en daarom den Minister van Binnenlandsche zaken,

tevens zijn adjudant den Kolonel C. de Brouckère naar Daine

afgezonden. Die kolonel had eene onbeperkte volmacht medege

kregen om den Generaal namens den Koning te bevelen, het

Scheldeleger te naderen en hem bekend te maken, dat dit laatste

van zijn kant den 11en op Thienen zou rukken en zou trachten

die plaats te veroveren. Koning Leopold was te meer in dit be
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sluit versterkt, toen hij in den vroegen morgen van den 11en Augus

tus een omstandig verslag ontving van de verrigtingen en tegen

spoeden van het Maasleger en het hem duidelijk werd, dat de

eerst ontvangen berichten betreffende de geheele oplossing daar

van overdreven waren. Dat verslag werd hem overgebracht door

den Kapitein Capiaumont, den wakkeren adjudant van Daine.

Deze laatste had het verzoek van dien officier toegestaan, om

zich naar het groote hoofdkwartier te mogen begeven tot het

ontvangen van nadere en stellige orders. Slechts door twee goed

bereden jagers van het 2e regiment vergezeld, vertrok Capiau

mont langs den weg van Luik op Sint Truijen en sloop in den

nacht van den 10en op den 11en door de voorposten der Neder

landsche troepen, die Looz en Thienen hadden bezet. Bij het

aanbreken van den dag stootte hij op eene dragonderpatrouille,

die hem en zijne ruiters gedurende tien minuten heftig vervolgde

en aan welke hij alleen ontkwam door de meestal gelukkende

list van zich in verschillende richtingen te verspreiden. Hierdoor

en door de snelheid van zijn paard gelukte het hem langs vele

omwegen, bedekt met slijk en stof en uitgeput van vermoeid

heid en honger, het hoofdkwartier zijns konings te bereiken. Ten

gevolge van dien voorbeeldigen rit werd deze in kennis gesteld

met den waren toestand van Daine's troepen.

De dag van den 10en was door een gedeelte van het Schelde

leger besteed om de wallen van Leuven te versterken en van

eene veiligheidsbewapening te voorzien. Deze bestond uit 13

over de boulevards verdeelde vestingstukken. Voor elke poort

der stad was door het detachement sappeurs-mineurs een tamboer

opgericht, dwars over de straatwegen gelegd en zoover verlengd,

dat ook de rechterberm was afgesloten, terwijl tegenover de linker,

die voor het verkeer moest openblijven, twee kanonnen op den

boulevard waren opgesteld. Bij de Thienensche poort stonden

twee 18-, bij de Diesterpoort en die van Perck twee 12ders. De

8ste batterij vestingartillerie was belast met de bediening der ge

noemde stukken, welke elk van tien schoten waren voorzien.

Op den 11en Augustus ten 10 ure v. m. was het Scheldeleger

- -
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in de vlakte oostwaarts van Leuven tusschen de straatwegen I18181'

Diest en Thienen opgesteld. De brigade Niëllon, aan welke eene

sectie der 3e batterij was toegevoegd, nam den linkervleugel in,

die van de l'Escaille vormde het centrum, die van Clump den

rechtervleugel. Achter laatstgenoemde stond het regiment lansiers,

achter de 1e brigade het regiment jagers te paard. De artillerie

was in colonne met stukken opgesteld van de Thienensche poort

tot de Beestenmarkt in Leuven, op welke laatste zich het reserve

park ophield. Ook de brigade gardes civiques met de haar toege

voegde halve batterij zou de voorgenomen beweging volgen. Op het

middaguur begaf zich het Scheldeleger daartoe op marsch. DeGene

raal Niëllon ontving order den Pellenberg te bestijgen tot waarne

ming der straatwegen naar Diest en Thienen en zich tot Lubbeeck

uit te breiden. Reeds tegen 1 uur n. m. was hieraan gevolg gegeven,

doch tusschen 4 en 5 uur werd een nieuw bevel ontvangen om die

stelling te verlaten en Lubbeeck zelf te bezetten (1). Dientengevolge

kwam zij daar tegen 6 uur n. m. aan, verdreef er de Nederlandsche

fourageurs en zette in oostelijke richting de voorposten in het

gezicht der vijandelijke schildwachtenlinie uit.

De brigade de l'Escaille, versterkt door een eskadron lansiers

en de 1e batterij vormde de voorhoede van het hoofdkorps; dit

volgde op eenigen afstand gevormd door de brigades Clump en

Coeckelberg, de cavalerie en de drie overige batterijen. Even

voorbij Lovenjoul stootte de spits reeds op Nederlandsche patrouilles

en het was met deze, dat de genoemde eerste geweerschoten wer

dén gewisseld. n -

Weldra ontwikkelde de Belgische voorhoede eene uitgebreide

tirailleurlinie, waar tegenover van onze zijde de drie vrijwillige

jagercompagniën werden uitgezwermd, die dan ook den eersten

stoot hadden te doorstaan. Het flankbataljon der 13° afdeeling

nam in Bautersem zelf stelling, het reservebataljon der 8e zij

waarts daarvan in de richting van Vertrijck, het 2e bataljon der

(1) Zie ,La Belgique militaire". – Jaargang 1875, bl. 546, als antwoord

op de bewering, dat Niëllon op eigen gezag zijne opstelling zou hebben ge

wijzigd.

l
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13° voorloopig voorwaarts van Roosbeeck, terwijl de beschikbare

sectie-artillerie onder den 2e Luitenant W. M. T. Baron Bentinck

tot Nijenhuis nabij de tirailleurlinie in batterij kwam. De Belgen

tot den hoogsten geestdrift vervoerd door de tegenwoordigheid

van hunnen vorst, rukten moedig en onder zware verliezen tegen

het vuur der buksen en kanonnen in. De Minister d'Hane werd

aan de zijde des Konings door een geweerkogel in de dij getroffen

en Leopold zelf bleef met doodsverachting in den hevigen kogel

regen. Toen zijne officieren hem verzochten zich niet te zeer bloot

te stellen, antwoordde hij: ,,Men moet toch die jonge soldaten

het voorbeeld geven.” -

Was de aanval schitterend, even hardnekkig de verdediging.

Gelijk bij Kermpt was de brave Kolonel Stoecker met zijn onver

moeiden chef van den staf, den Luitenant Mock weder steeds op

de gevaarlijkste plaatsen te vinden. De Luitenant Kolonel van

Valkenburg, die de Leidsche jagers noord-, de Noord-Holland

sche- en zijne Groninger jagers zuidwaarts van den straatweg

in de linie heeft gebracht, wordt tusschen zijne tirailleurs, die

hij aanwakkert, door twee kogels, waarvan een door hals en

hoofd, de andere in de dij getroffen en sterft den heldendood. (1)

Van de Leidsche studenten werden de jagers C. Leemans door

een geweerkogel aan den linkerarm en J. Nieuwenhuis door een

schampschot aan den hiel verwond en de hoornblazer G. H. Leonhard

(1) De Luitenant Kolonel Coenraad van Valkenburg, in 1787 te Leiden

geboren, trad op veertienjarigen leeftijd als kadet in dienst, maakte denveld

tocht in 1805 tegen Oostenrijk mede, werd in 1806 Luitenant en verliet in

1810 den dienst. In 1813 werd hij als kapitein bij de nationale garde inge

deeld, doch ging weldra in Nederlandschen dienst over en onderscheidde zich

bij de insluiting van Delfzijl en het gevecht bij Uitwierda zoodanig, dat hij

tot Luitenant Kolonel werd bevorderd. In 1814 werd hij eervol ontslagen,

daarna benoemd tot Ridder van den Nederlandschen Leeuw en tot Luitenant

Kolonel Commandant der stedelijke Groningsche schutterij. In 1830 kreeg

hij op zijn verzoek toestemming een korps vrijwillige jagers op te richten,

aan het hoofd waarvan hij bij Bautersem sneuvelde.

Zijne krijgsmakkers richtten hem ter nagedachtenis op de zuiderbegraaf

plaats te Groningen eene wit marmeren gedenknaald op, waarvan het inschrift

luidt: ,,De vrijwillige Groningsche jagers aan C. van Valkenburg, hij viel

voor 't vaderland te Bautersem Ao, 1831.”



332

ten gevolge van (zoo zegt het rapport van den Kapitein van Boecop)

te groote onverschrokkenheid door eenige kolfslagen getroffen.

Zijn ambtgenoot J. Ernst van de Noord-Hollandsche jagers, wilde

steeds het eerst op den vijand in en nam, ontevreden met zijn

schetterend aandeel in den strijd, een geweer op om wakker mee

te vuren. Van hetzelfde korps viel de jager H. G. van Dijk,

door een kogel op de borst getroffen, bewusteloos neer, doch

nauwelijks bijgekomen, vatte hij zijn buks weder op en bleef

niettegenstaande zijne kneuzing in het gevecht.

Meer en meer groeide de macht des vijands aan en breidde

hij den linkervleugel zijner tirailleurlinie uit. Daartegenover stond

eene 80 man sterke sectie Leidsche jagers onder den 1en Luite

nant T. W. C. Dijserinck Dekker, die gedekt in een hollen weg

langen tijd de pogingen der tegenpartij om haar daaruit te ver

drijven, had tegengehouden. De onmogelijkheid inziende zijne

positie langer te behouden, deed Dekker op dat oogenblik een

krachtigen tegenaanval, drong de vijandelijke linie op dat punt

in verwarring terug en slaagde er in zijne jagers op die wijze

in orde en zonder verliezen te doen repliëeren.

Nu echter dientengevolge de rechtervleugel onzer voorste linie

was opgerold, kon de vijand op dat punt zijne omtrekkende be

weging voortzetten en verschenen zijne tirailleurs weldra ter

hoogte van het voorwaarts van Roosbeeck in reserve gehouden

2e bataljon der 13e afdeeling. De Majoor Laasman gaf hierop

onmiddelijk aan den commandant zijner 1e compagnie, den Lui

tenant Welter last, te trachten bedekt in 's vijands rug te komen,

om zoodoende den aanval tot staan te brengen. Waarschijnlijk

zou die beweging volkomen zijn gelukt, zoo niet een afgezonden

ordonnans, die voor de vuist weggenomen en dus niet op de

hoogte zijner taak was, zijne order verkeerd had begrepen en

het bevel tot een snellen terugtocht naar den straatweg had over

gebracht. Hierdoor werd de Kapitein Vink, die met 200 man

van hetzelfde bataljon naar Neerbutsel was gedetacheerd in het

grootste gevaar gebracht geheel te worden afgesneden. Tijdig

echter zijn neteligen toestand inziende, verzamelde hij zijn troep
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en sloeg zich wakker midden door den vijand heen. Deze ver

toonde intusschen voor onzen nagenoeg omgetrokken rechter

vleugel twee bataljons, terwijl tegelijkertijd de vijandelijke bat

terij zuidwaarts van Bautersem in stelling was gekomen en den

terugtochtsweg onzer troepen onder vuur begon te nemen. Ook

op het dorp zelfs werd de drang des vijands heviger, zoodat de

Kolonel Stoecker meende niet langer te moeten volhouden, te

meer daar bevel was gegeven een ernstigen strijd te vermijden.

De avond begon reeds te vallen en het gevecht had van onge

veer 3 uur n. m. af voortgeduurd. In voorbeeldige houding trok

het reservebataljon der 8e afdeeling onder den Luitenant Kolonel

Cox van Spengler terug, den vijand elken duim gronds betwis

tende. De sectie Bentinck, die reeds in het vijandelijk geweer

vuur kwam en daardoor twee kanonniers en een paard verloor,

legde op, doch kwam oostwaarts van den uitgang naar Cumptich

onmiddelijk weder in batterij en trachtte, doch te vergeefs, het

dorp Bautersem in brand te schieten. Dit was intusschen door het

flankbataljon der 13e afdeeling verlaten, waarvan de laatst terug

gaande 1e compagnie door de hevig aanstormende Belgen in ver

warring werd teruggedreven en gedeeltelijk de 1e compagnie van

het 2e bataljon, die iets vroeger tot versterking was gezonden,

medesleepte. De 4e compagnie van laatstgenoemd bataljon, die

tijdens het gevecht het kerkhof had bezet, behield niettegenstaande

den snellen aftocht der flankeurs, hare orde en sloeg zich onder

den 1en Luitenant L. Maas onder begunstiging der duisternis in

de richting van Vertrijck door. De ontstane verwarring had bij

het woeste opdringen der vijandelijke colonne, die uit een batal

jon van het 12e regiment, de voltigeurcompagnie van het 3e ba

taljon van het 7e regiment en de Brusselsche vrijwillige jagers

van Chasteler bestond, noodlottiger gevolgen kunnen hebben,

zonder den krachtigen bijstand van de sectie Bentinck. Haar

eerste granaat toch viel juist tusschen het hoofd der debouchee

rende Belgen, sprong onmiddelijk en richtte eene groote ver

woesting aan. De colonne kwam tot staan, het krijgsgeschreeuw

,en avant” verstomde bij de snel opvolgende granaten en kar
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tetsen en de Nederlandsche bataljons konden verder ongestoord

den aftocht op Cumptich verrichten.

Dat zelfde kanonvuur werd bovendien de oorzaak eener paniek

onder de garde civique van Bergen, welke juist op die oogen

blikken tot versterking in het lang betwiste dorp werd gezonden.

Toen zij daar binnenrukten trokken hen eenige munitiewagens

in galop voorbij, waarvan de geleiders, die uit landlieden be

stonden, zich in galop uit de voeten maakten. Het geratel dier

voertuigen over den straatweg, gevoegd bij het vuur der sprin

gende granaten in de duisternis, bracht die troep tot staan, en

weldra tot omkeeren, trots de pogingen van hun chef, den Ma

joor Lateur, een oud dapper soldaat van het Keizerrijk. Ook de

Kolonel Pletinckx, die met drie eskadrons lansiers (het 4e had

Koning Leopold tot escorte verstrekt en was mede naar Leuven

teruggegaan) in de nabijheid stond, trachtte met een daarvan

door eene voorwaartsche beweging de burgerwachten tot doen

avanceeren. Te vergeefs. Het gewone geschreeuw van ,,verraad”

deed zich hooren en weldra sloeg de geheele troep in wilde ver

warring naar Leuven, niettegenstaande de lansiers dien zelfs door

een regen van slagen met de lans of de vlakke kling tot voor

uitgaan meende te brengen.

Bautersem bleef des nachts door de Belgen bezet, die hunne

voorposten tot nabij Roosbeeck vooruitschoven, terwijl de brigade

Stoecker thans nabij Cumptich vereenigd den morgen afwachtte.

TDe verliezen van Nederlandsche zijde bedroegen één hoofdofficier

en 15 man aan dooden, 2 officieren en 97 man aan gewonden. Die

des vijands waren tengevolge van den aanval over gedeeltelijk

open terrein en vooral door het juiste artillerievuur veel aan

zienlijker, verschillende Belgische bronnen vermelden, dat alleen

het 12e linieregiment 250 man aan gesneuvelden en gekwetsten

telde.

Nadat de nacht van den 10en op den 11en door de reserveco

lonne tegen verwachting rustig was doorgebracht, verlieten de
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haar samenstellende troepen ten 5 ure v. m. hunne bivaks en

verzamelden zich nabij het daartoe aangewezen dorp Houpertin

gen. Van daar marcheerden zij gezamenlijk naar hunne nieuwe

bestemming. De afdeeling kurassiers N°. 3 betrok het bivak nabij

Overhespen, waar de Generaal Post zijn hoofdkwartier vestigde,

de afdeeling kurassiers N°. 9 te Nederhespen en Wanghe, de bat

terijen rijdende artillerie N°. 2 en 3 en de veldbatterij N°. 7a,

benevens het dekkingsbataljon der Zuid-Hollandsche schutterij

te Orsmael en Gutsenhoven. De nieuw. aangekomen Luitenant

Kolonel P. R. Falter nam dien dag het commando over de re

servebatterijen op zich.

12 AUGUs T U s.

In den avond van den 11en waren uit het Groote Hoofdkwar

tier te Thienen de volgende dispositiën uitgegeven: ,,De 1e divisie

zal zich morgen den 12en Augustus bij het aanbreken van den

dag langs den straatweg op marsch begeven naar Leuven. Wan

neer de vijand binnen Leuven terugtrekt, zal de 2e brigade met

'/2 batterij en één eskadron lansiers rechts worden gedetacheerd,

om bij de brug van Saint Adrien de Dijle en vervolgens het ka

naal over te trekken en over Herent op den straatweg van Leu

ven naar Mechelen te deboucheeren, Leuven naderen door de

hoogten aan hare rechterzijde te bezetten, om zich in verband

te stellen met de troepen van den Hertog van Saxe Weimar,

welke, na de stad van den - tegenovergestelden kant te zijn om

getrokken, zich van den IJzeren Berg moeten meester maken.

Daarom moet de 2e brigade, zoodra de divisie zich in beweging

stelt, zich op den rechtervleugel ophouden, wanneer in verschil

lende colonnes gemarcheerd of gedeploiëerd wordt. Wanneer de

divisie gedurende haren marsch wordt aangevallen, moet zij tijdig

eene voordeelige stelling innemen, een hevigen tegenstand bieden

en zelfs den vijand met kracht aanvallen. Men moet het tirailleur
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vuur en zelfs dat in linie vermijden en daarentegen den vijand

in colonne en met de bajonet tegen gaan. De 1e brigade zal

zich over den Pellenberg links in gemeenschap trachten te stellen

met de 3e divisie on deze des noodig ondersteunen. r

De colonne van den Hertog van Saxe-Weimar zal zich bij het

aanbreken van den dag morgen den 12en op marsch begeven om

de Dyle bij Sint Joris Weert over te trekken en trachten over

Neerijssche bij Leefdael of Berthem den straatweg van Tervue

ren te bereiken, dien volgen in de richting van Leuven en ter

hoogte van Berthem eene brigade linksaf zenden naar Velthem

om den straatweg van Brussel te bezetten, om op die wijze den -

IJzeren Berg van twee zijden en gelijktijdig te kunnen aanval

len. De omstandigheden zullen beslissen of het voordeeliger zal

zijn de brigades niet te scheiden, doch de geheele divisie op den

straatweg naar Brussel te brengen, om van daar uit krachtig

tegen den vijand op te treden. De mineurs en de sappeurs van

alle afdeelingen zullen aan het hoofd der colonnes marcheeren

en de artillerie de troepenmassa's beschieten, welke bij de minste

verwarring door de cavalerie moeten worden gechargeerd.

De 3e divisie zal morgen ten 5 ure v. m. hare 2e brigade

met de colonne van den Generaal Post vereenigen buiten

de stad (Thienen) op den straatweg naar Leuven en zal

haar laten marcheeren naar Cumptich om bij de 1e brigade

aan te sluiten.

De voorhoede dezer colonne zal worden samengesteld uit de

jagerkorpsen, twee bataljons infanterie, twee eskadrons lansiers

en de batterij N°. 8a. -

Deze colonne rukt langzaam naar Leuven op, zonder zich sterk

met den vijand in te laten, om aan onze andere colonnes den

tijd te geven hem te omtrekken (1). Wanneer de vijand in de

stad terugtrekt, wordt hij door de 3e divisie vervolgd, die hem

met granaten overstelpt om hem in wanorde te brengen.

(1) Uit deze zinsnede blijkt dadelijk hoe ongegrond de bewering van som

mige schrijvers betreffende het aarzelend voortrukken der 3e divisie is en

hoe hare langzame beweging vooraf was bevolen en overdacht.
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De reserve van den Generaal Post zal zich morgen ten 3 ure

v. m. in beweging stellen, zich te Thienen met de 3e divisie

vereenigen en de achterhoede daarvan volgen, te Thienen ter

bewaking der stad het 1e bataljon der Zuid-Hollandsche schutterij

achterlatende. De artillerie der colonne van den Generaal Post,

treedt na hare aankomst te Thienen onder de bevelen van den

commandant der artillerie van het leger te velde. Zijne cavalerie

zal de gelegenheid zoeken den vijand overhoop te werpen, zoodra

het terrein en de omstandigheden dit zullen toelaten.

Z.K.H. zal zich gedurende den strijd aan het hoofd der 3e di

visie ophouden.” - - -

Het gevolg dezer dispositiën waren de op den 12en rondom de

stad Leuven geleverde gevechten, welke wij thans zullen be

schrijven. Ter wille der duidelijkheid en om zooveel mogelijk de

gebeurtenissen van dien dag geleidelijk en in onderling verband

te behandelen, is het minder geschikt om, zooals wij tot heden

hebben gedaan, de operatiën der divisiën afzonderlijk te bespreken.

Reeds omstreeks 2 ure v. m. werden nog in de duisternis de

voorposten der 1e divisie ingetrokken en verzamelde deze om

streeks een uur later in diepe stilte voorwaarts van Sint Joris

Winghe. Tengevolge eener verkenning nog den vorigen avond

door den Luitenant-Kolonel A. R. W. Gey met eene patrouille

lansiers gedaan, was de stelling der brigade Niëllon nabij Lub

beeck genoegzaam aan den Generaal van Geen bekend en kon

hij berekenen van bij een marsch langs den straatweg naar

Leuven in de linkerflank te worden aangevallen, althans veront

rust. Vandaar dat niet alleen van de voorhoede, bestaande uit

de jagers van van Dam, het 2e bataljon jagers, de 5e compagnie

lansiers en de rechter halve batterij rijdende artillerie N°. 4,

eene geheele compagnie jagers (de 2e) en tirailleur rechts en links

van den straatweg werd gezonden, maar de vrijwillige jagers

22
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zuidwaarts daarvan op verderen afstand als linkerflankdekking

werden uitgezonden.

De geheele divisie volgde tegen 4 uur v. m. met de 2e brigade

aan het hoofd zoo stil mogelijk de aldus geformeerde voorhoede,

waarvan het bevel aan den Luitenant-Kolonel Gey was opge

dragen. Ongeveer een kwartieruur gaans voorbij de brug over

de Molenbeek werden de eerste geweerschoten gelost door de

zuidwaarts van den weg onder den 2en Luitenant K. W. A. von

Leschen vooruitrukkende jagers en tegelijkertijd werden de jagers

van van Dam meer zuidwaarts ter hoogte van een daar gelegen

kasteel (1) in een meer ernstig tirailleurgevecht met de vijan

delijke voorposten gewikkeld, bestaande uit twee juist verzamelde

compagniën van het 9e linieregiment. Krachtig was het juist

afgegeven vuur der vrijwillige jagers, een groot getal vijande

lijke officieren, onder-officieren en manschappen werd gedood,

gewond of gevangen gemaakt (2). De Majoor van Dam van Isselt

zelf gaf het goede voorbeeld. Reeds waren eenige kogels rakelings

langs hem heen gevlogen, toen hij ontdekte, dat een Belgisch

schutter bepaald op hem aanlegde. Snel neemt hij de buks van

een der jagers, vuurt en zijn belager valt om nooit meer op te

staan. Het was hier, dat de vrijwillige jager Nijssen, die aan

de rechterhand werd verwond, zijn commandant, die hem aan

spoorde zich te laten verbinden, antwoordde: ,,Dat zou zonde

zijn, Majoor! zoo lang ik mijn vinger nog krom kan krijgen,

ga ik niet heen.” De vrijwillige jager Vos Brouwer onderscheidde

zich eveneens bijzonder bij die gelegenheid (3). Ook de vijand

stelde zich wakker te weer en trok slechts langzaam en vurende

(1) De bronnen uit dien tijd noemen het ,,het kasteel van den Heer Wiels,”

het is waarschijnlijk het op de Belgische Planchetkaart (blad Lubbeek) aan

gegeven ,,Chateau de Wies.” -

(2) Zie La Belgique militaire 1875 – bl. 392.

(3) Vos Brouwer was 58 jaar oud en woonde bij het uitbreken der onlusten

te Ginneken. Hij kende den Majoor van Dam persoonlijk en had dezen ver.

zocht hem te schrijven, ,,zoodra er iets te doen kwam.” Nauwelijks was het

voorwaarts uitgesproken, of hij equipeerde zich geheel, waartoe hij zijne

uitrusting had gereed liggen, en voegde zich gedurende den opmarsch bij het

jagerkorps, waarvan hij in den veldtocht een sieraad werd.
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terug, zoodat het zenden van versterking uit het 2e bataljon

jagers werd noodig geoordeeld, wilde men vlugger voorwaarts

komen.

Op het vernemen van het geweervuur had de Generaal van

Geen de hoofdcolonne doen halt maken en met het voornemen,

om het dorp Lubbeeck van twee zijden aan te tasten, 2 com

pagniën (de 3e en 4e) van het 1e bataljon jagers, de 4e flank

compagnie grenadiers en de Groninger flankeurs onder bevel van

den Kolonel Baron van Heerdt even voorbij de brug over de

Molenbeek zuidwaarts gezonden (1), terwijl tusschen deze en de

eerstgenoemde colonne, die eveneens de jagers van van Dam was

gevolgd, de overige compagniën van zijn bataljon met de nog

beschikbare lansiers, de halve rijdende batterij en het 1e bataljon

grenadiers oprukten, bestemd om zoo noodig de eerste ondersteu

ning te vormen. Nauwelijks was deze beweging aangevangen en

had de onder bevel van den Kapitein L. H. W. Baron van Aylva

Rengers door de 3e compagnie uitgezwermde tirailleurlinie haar

vuur geopend, toen de lucht plotseling betrok en een zware mist

den vijand en diens bewegingen aan het oog onttrok. Dienten

gevolge moesten die der Divisie in hoofdzaak gedurende ongeveer

een uur worden gestaakt, alleen rukte de colonne van Heerdt

behoedzaam voorwaarts. Die ijver had bijna voor haar noodlottige

gevolgen na zich gesleept, daar de rijdende artillerie niet ver

moedende, dat zij zoover was voortgerukt, bij het optrekken van

den nevel eenige kartetsschoten op haar loste. Van de Groninger

flankeurs werden daardoor de studenten B. J. Cramer van Baum

garten en D. Roessingh gewond en eenige geweren stuk geslagen

en zeker zouden de verliezen grooter zijn geweest, zoo de ver

gissing door de kanonniers niet spoedig was ontdekt en de colonne

zich door eene beweging naar de linkerflank niet aan het vuur

had onttrokken. Van dezelfde compagnie was de 1e Luitenant

(1) Die colonne sloeg den hollen weg in, welke voorbij de beek in zuid

oostelijke richting loopt, om zich daarna als een gewonen zandweg ongeveer

zuidwaarts te wenden. Op de meergenoemde planchetkaart (blad Lubbeek)

is zij gemakkelijk te vinden.
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W. A. Baron van Pallandt door een geweerkogel getroffen, die

op eene uniformknoop afstuitende, slechts eene kneuzing te weeg

bracht, welke hem niet belette de bewegingen te volgen. De

student A. M. Cleveringa was door een schot in den schouder

buiten gevecht gesteld. Krachtig hervatte nu de colonne van

Heerdt de beweging op Lubbeeck. De tirailleurlinie, thans samen

gesteld uit de geheele 3e en eene sectie der 4e compagnie, avan

ceerde met versnelden pas naar het dorp, dat nog door eenige

vijandelijke troepen was bezet. Moedig ging de Kapitein Rengers

zijne jagers vooruit, terwijl naast hem de 1e Luitenant F. C.

van Hopbergen, de 2e Luitenant W. C. Wölcker, de sergeant

Smit, de fourier Zeehof en de vrijwillige jager F. Goossens door

hun dapper gedrag de linie tot snelheid aanwakkerden. Men drong

met een luid hoerra het dorp binnen, dat geheel door den vijand

werd verlaten, toen het door dezen bezette kerkhof door het

peloton van den 2en Luitenant C. de Bylandt was genomen, bij

welke gelegenheid de jager Tegeli het eerst in 's vijands stelling

drong. Ook de Adjudant-onderofficier J. P. Hoogstraten onder

scheidde zich bijzonder doordat hij uit eenige verstrooide en door

den mist afgedwaalde manschappen eene tirailleurlinie vormde,

waarmede hij krachtig tot den goeden uitslag medewerkte.

De Generaal Niëllon, die tengevolge van het eerste verschij

nen der Nederlandsche voorhoede onmiddelijk op verkenning

was vooruitgereden, geraakte door den invallenden nevel te

midden eener patrouille Nederlandsche lansiers, die evenwel

in plaats van naar hem te steken er zich toe bepaalden met de

stokken hunner lansen naar hem te slaan. Terwijl hij slechts met

zijn kijker die slagen kon afweeren, werd hij weldra door zijn

gering geleide jagers te paard ontzet en ontkwam alzoo aan eene

mogelijke gevangenschap. Nadat de mist was opgetrokken her

vatten de tirailleurs van het 2e regiment jagers te voet krachtig

den strijd tegen de jagers van van Dam, doch braken het ge

vecht af op het naderen onzer lansiers en rijdende artillerie, dat

wij straks zullen bespreken. Tegelijkertijd ontving Niëllon de

order om op Leuven terug te trekken. Hij begon daartoe zijne
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artillerie, die slechts uit ééne, slecht aangevoerde sectie der

3e batterij (1) bestond, in galop terug te zenden naar Pellenberg,

waar zij stelling moest nemen tot voorkoming eener mogelijke

omtrekking van zijn rechtervleugel. Daarna trokken twee batal

jons van het 2e regiment jagers te voet en het 3e bataljon van

het 9e linieregiment in goede orde, onze voorhoede op een af

stand houdende, in dezelfde positie terug. Het 1e en 2e bataljon

van het 9e bevonden zich op dat oogenblik het dichtst bij Lub

beeck op den Bollenberg.

Intusschen hadden ook de vier overblijvende bataljons der 2e

brigade onder den Generaal-Majoor de Favauge de bewegingen

der voorhoede gevolgd. Het 3e bataljon der 5e afdeeling bleef

met de bagage en het divisie-reservepark den straatweg houden,

terwijl het 2e bataljon der 1e afdeeling Geldersche, het 2e batal

jon der 2e afdeeling Zuid-Hollandsche schutterij en het 1e batal

jon der 5e afdeeling infanterie (het eerstgenoemde rechts, het

laatste links) échelonsgewijze van nabij Lubbeeck westwaarts op

rukten. Juist bereikten zij ver genoeg de helling van den Bol

lenberg om getuigen te worden van de werkzaamheid der ruiterij

en rijdende artillerie der divisie. -

De Luitenant-Kolonel Gey was namelijk, vergezeld van den

Kolonel Cleerens en den Majoor Gall met de aan de voorhoede

toegedeelde compagnie lansiers van den Ritmeester J. J. W. van

de Wall en de halve batterij rijdende artillerie van den 1en Lui

tenant van der Oudermeulen in draf door Lubbeeck gerukt,

zoodra dit dorp door de colonne van Heerdt was gezuiverd, en

daarna den - vandaar naar den Bollenberg leidenden hollen weg

volgende, op die hoogte gedeboucheerd. Met snellen en juisten

blik erkende Gey den hachelijken toestand der beide achterge

bleven bataljons van het Belgische 9e linieregiment. Terwijl onze

rijdende artillerie met die loffelijke vlugheid, die dit schoone

korps ten allen tijde heeft gekenmerkt, op 200 passen van den

vijand in batterij deploiëert, rent de Majoor Gall op last van

(1) Zie ,,La Belgique militaire” Jaargang 1875, bl. 549 en volgende.
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Gey terug om versterking aan cavalerie te vragen. Ofschoon de

Generaal Niëllon aan de commandanten der beide bataljons had

gelast hunne manschappen, waaronder zich vele jonge soldaten

bevonden, op te stellen in een vóór hen gelegen hollen weg, om

ze zoodoende aan de eerste kanonkogels te gewennen, formeeren

deze op het laatste oogenblik carrés. Reeds donderen de eerste,

elkander snel opvolgende schoten en zweepen de lagen kartets

kogels de vijandelijke infanteristen bij hoopen ter aarde, toen

de compagnie lansiers van den Ritmeester J. van Forreest ter

versterking van de 5e compagnie komt aanrennen, weldra door

de overige beschikbare lansiers onder den Majoor de Bellefroid

gevolgd onder de luide hoerra's onzer infanterie. Weldra begin

nen de carrés te wankelen, het oogenblik voor lans en sabel is

dáár. De Kolonel Cleerens, de Luitenant-Kolonel Gey, de Majoors

Gall en de Bellefroid plaatsen zich aan het hoofd en drie com

pagniën der Nederlandsche ruiters vallen en fourageur als een

stormwind in de verbroken vijandelijke rijen, terwijl de 8e com

pagnie, bij welke de standaard is geplaatst, in draf als reserve

volgt. Vreeselijk woeden de blanke wapens: wat niet gedood of

gewond wordt, legt de geweren neder of redt zich door de vlucht.

Slechts een klein gedeelte ontkomt, doch eerst nabij Leuven

gelukt het den Generaal Niëllon, die onmiddelijk is toegescho

_ten, de overblijfselen der gehavende bataljons te verzamelen. Nog

grooter ware het gevolg geweest, zoo die aanvoerder niet juist

het uit Lubbeeck terugtrekkende bataljon van het 2° regiment

jagers te voet onder de hand had gehad, waarvan een gedeelte

wakker het tirailleurvuur opent en er in slaagt zich van eene

verdere vervolging los te maken. Ongeveer tachtig gevangenen,

waaronder twee officieren worden door een peloton lansiers terug

gebracht. Onder hen, die met name zijn genoemd als daartoe

eigenhandig veel te hebben bijgedragen, vinden wij den ons reeds

bekenden 2en Luitenant Baron van Voorst tot Voorst, wiens

paard op twee plaatsen werd gewond, den Wachtmeester Boreel

de Mauregnault en den Wachtmeester Roijen. De dappere Gey

brak zijn sabel bij het klieven van den schedel van een Belg,

-
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die à bout portant op hem meende te schieten, doch wiens ge

weer weigerde.

Op de verdere verrichtingen dier ruiters en rijdende artille

risten komen wij straks terug. A

De infanterie der 2e Brigade was intusschen zoo snel mogelijk

berg op berg af, over de met hoog, door den dauw bevochtigd

graan bedekte akkers gevolgd en ook de veldbatterij N9. 6a rukte

in de richting van Pellenberg op, terwijl de 1e brigade mede

zuidwaarts van den Diesterstraatweg begon aan te houden, toen

de Generaal-Majoor de Favauge op zijn linkerflank in de vlakte

aan den voet van den Pellenberg aanzienlijke troepenmassas ont

dekte, die in de richting van Leuven marcheerden. Nog was het

weder niet helder genoeg geworden om daarin vriend of vijand

te onderscheiden, waarom de Generaal zijn Adjudant, den Kapi

tein Sutherland en den juist bij zijn staf geplaatsten Kapitein

D. Blankenheijm der Zuid-Hollandsche schutterij op verkenning

afzond. Weldra keerden beide officieren terug met het bericht,

dat de waargenomen troepen die onzer 3e divisie waren.

Tot het duidelijk maken en gemakkelijk volgen der operatiën

van de Nederlandsche troepen is het noodzakelijk thans laatst

genoemde divisie in hare reeds verrichte werkzaamheden te vol

gen, om daarna tot die der divisie van Geen terug te keeren.

p

Het was ongeveer 5 uur v. m., toen de te Thienen gekan

tonneerde 2° brigade der 3e divisie, vergezeld van den Generaal

Meijer zich in de richting van Leuven op marsch begaf. ZKH.

de Prins Opperbevelhebber, Prins Frederik en hunne staven

voegden zich weldra bij het hoofd dezer colonne, het geheele

transportwezen van het hoofdkwartier, zoomede de trein bleef

met een escorte lansiers te Thienen, de eerstgenoemden met het

bevel om in den loop van den morgen aangespannen te blijven

staan in afwachting van mogelijke orders om op te rukken. Ook

het gros der compagnie mineurs en sappeurs bleef op de markt

der genoemde plaats bivakkeeren.
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De Prins van Oranje had, zooals bekend is, te Thienen nacht

kwartier gehouden. Toen hij in den vroegen morgen zijn verblijf,

het logement ,,Le plat d'étain” verliet, was het grootste gedeelte

van zijn staf, wetende dat de Prins zeer hard reed, tot sparing

zijner paarden als naar gewoonte vooruitgegaan (1); alleen de

Majoor Hojel wachtte hem op. Op het oogenblik, dat hij wilde

opstijgen, overhandigde een Belgisch landman een verzoekschrift

om ondersteuning, wegens eene door brand geleden schade. On

middelijk doorzocht de Prins zijne zakken, die echter ledig waren.

De Majoor Hojel de bedoeling begrijpende vroeg: ,,Heeft Uwe

Hoogheid iets noodig?” – ,,Ik moet geld hebben, een boel.” –

,,Mag ik mijne beurs aanbieden?” – ,,Ja, maar heb je daar wel

genoeg in?” – De Majoor Hojel noemde de som die aanzienlijk

was. - ,,Heel goed, geef het aan dien ongelukkigeri man.” – Op

het gezicht van al het goudgeld, dat zoo op eens in zijn bezit

kwam, vergat de Belg in zijne vreugde en verrassing zich zelve

en viel den Prins om dèn hals zonder een woord van dank te

kunnen uitbrengen. De Opperbevelhebber maakte zich met moeite

los, besteeg zijn paard en galoppeerde weg in de richting van

den vijand, in wiens gelederen hij wellicht de zoon of eenig an

der bloedverwant zou vinden van den man, dien hij had welge

daan, waarin, dat weet het nageslacht, de persoon stond, die

nagenoeg een halve eeuw later zou trachten, niet alleen zijn goed

hart te doen miskennen, maar zijn ridderlijk karakter zou pogen

te bekladden.

Even buiten Thienen vereenigde zich de colonne van den Ge

neraal Majoor Post met de 2e brigade der divisie Meijer. Reeds

omstreeks 2'/2 uur v. m., hadden de corpsen dier reserve zich

nabij Overhespen verzameld en waren ingevolge de ontvangen

bevelen tegen 3 uur naar Thienen gemarcheerd. Bij de vereeni-T

ging werd de reservecolonne, zooals die tot nog toe was samen

gesteld geweest, ontbonden. De overgebleven drie batterijen

kwamen onder de onmiddelijke bevelen van den Kolonel List,

(1) Uit het dagboek van den Majoor Hojel, commandant van het hoofd

kwartier.
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om gebruikt te worden, waar hare werking het meest zou noodig

blijken, de Generaal Post behield de beide afdeelingen kurassiers

met bevel om daarvan gebruik te maken bij alle mogelijke ge

legenheden, om den vijand overhoop te werpen; het 1e bataljon

der 2e afdeeling Zuid Hollandsche schutterij, werd bestemd tot

bezetting van Thienen.

Laatstgenoemde maatregel was hoogst noodig tengevolge der

nog steeds zeer verdachte houding van een groot deel der bevol

king, die op verschillende plaatsen samenschoolde en, naar ver

nomen werd, slechts op eene gunstige gelegenheid wachtte om

tot dadelijkheden over te gaan. De flinke houding van den ba

taljonscommandant, Kapitein van Daalen en zijne krachtige maat

regelen voorkwamen echter gedurende den loop van den dag,

elken schijn van verzet. De poorten werden sterk bezet en steeds

bleef de helft van het bataljon op de markt vereenigd tot het

avondappel, dat ten 7 ure werd gehouden, waarna alle schutters

na in de hun aangewezen kwartieren gespijsd te hebben, op die

plaats verzameld bleven. Talrijke patrouilles doorkruisten de stad,

terwijl de minste samenscholing werd verboden en het gemeen

tebestuur voor de bewaring der goede orde werd verantwoorde

lijk gesteld. De 2° brigade der 3e divisie, de afdeelingen kurassiers

N°. 3 en 9 en de drie batterijen reserve-artillerie, marcheerden

te midden van een dikken mist naar 'Cumptich, waar de 1e

brigade onder den Kolonel Stoecker haar inwachtte. Ook be

vonden zich aldaar de beide eskadrons lansiers, welke onder den

Majoor Gantois den vorigen dag ter beschikking van den Gene

raal Meijer waren gesteld.

Toen zoodoende de geheele 3e divisie vereenigd was, werd

eene voorhoede geformeerd, bestaande uit de vrijwillige Leidsche

en Noord-Hollandsche jagerkorpsen, de 2 bataljons der 17e af

deeling infanterie, de 2 eskadrons lansiers en de eerste sectie

der veldbatterij N°. 8a. Bij haar voegden zich de beide Prinsen

met hunne staven, toen zij op Roosbeeck aanrukte. Het was on

geveer 6 uur v. m., toen dit dorp werd bereikt; de mist was in

tusschen nagenoeg opgetrokken en men hoorde het kanonvuur
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der 1e divisie naar de zijde van Lubbeeck. Kort daarop viel ook

het eerste kanonschot des vijands, toen namelijk bij het naderen

van Bautersem onze spitsen en voorste patrouilles met de vijan

delijke voorposten slaags geraakten.

Eer wij de thans volgende ontmoeting beschrijven, is het tot

een juist begrip der operatien dienstig de opstelling der vijan

delijke macht na te gaan, in zoo verre die in Belgische bronnen

met nauwkeurigheid is aangegeven. (1) Gelijk reeds bekend is,

had de brigade Niëllon den vorigen avond Lubbeeck en omstreken

bezet. (2) Een bataljon van het 12e linieregiment was in Bauter

sem gebleven, de beide andere bivakkeerden in den nacht van

den 11en op den 12en westwaarts van dat dorp op ongeveer 4 à

500 meter van den straatweg naar Thienen. Het 3e bataljon van

het 7" van linie nam stelling aan den oostuitgang van Bauter

sem, nabij de brug over de Velpe. Deze troepen stelden de brigade

de l' Escaille samen. Van de brigade Clump nam het 4e linie

regiment stelling rechts voorwaarts van Groote Heijde (3). Op

een vrij grooten afstand achter het 1e linieregiment hield zich

het 1° regiment lansiers op, terwijl het 1e jagers te paard nabij

Leuven zuidwaarts van den Diesterstraatweg bivakkeerde. De

1e batterij nam stelling op de helling der hoogte, die zich zuid

waarts van den westingang van Bautersem bevindt; zij bestreek

Vertrijck. Van de 3e batterij waren, zooals reeds gezegd is, twee

stukken aan de brigade Niëllon toegevoegd, de vier overige wer

(1) De hier volgende opgave is in hoofdzaak overgenomen uit de Notice

sur la journée du 12 aout 1831 par le Lieutenant-général pensionné Louis

du Pont, ancien commandant de la 9e batterie de campagne” voorkomende in

,,la Belgique militaire van 1875, No. 241.

(2) Het 2e bataljon tirailleurs der Schelde dier brigade was te Aerschot

in bezetting gebleven.

(3) Wij missen hierbij het 1e bataljon tirailleurs der Schelde, dat aan het

begin van den strijd heeft deelgenomen, zooals, wat nader blijken zal, Popli

mont mededeelt. -
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den bij de door het 7e van linie bezette brug geplaatst, gericht op

Roosbeeck. De 9e batterij bleef in colonne met stukken op den

straatweg naar Thienen met het hoofd ter hoogte van Witterbeeck.

De halve 10e batterij (1) stond in dezelfde formatie achter de

9e, ter hoogte van Lovenjoul. (2)

Zoodra het eerste kanonschot van Belgische zijde was gelost,

werden de voortroepen der 3e divisie als tirailleurs verspreid en

trokken de vijandelijke voorposten van het 7e linieregiment in

de richting van Bautersem terug. Daar het zich een oogenblik

liet aanzien, dat de vijand reeds aan den oostingang van het

dorp weerstand zou bieden nabij de brug over de Velpe, werd

de aan de voorhoede toegedeelde sectie veld-artillerie onder den

1en Luitenant Frantzen in batterij gebracht en opende een hevig

kartetsvuur. Weldra was hierdoor ruim baan gemaakt en ver

lieten de Belgen al vurende het dorp. De hen volgende tirailleurs

werden echter bij het binnenrukken van over den straatweg, die

midden door Bautersem loopt, met kanonvuur begroet en het bleek,

dat eenige vijandelijke stukken (die der 3e batterij) voorbij den

westingang van het dorp hadden stelling genomen en met goed

gevolg de dorpstraat bestreken. Zonder aarzelen kwam de sectie

Frantzen op den weg op nieuw in batterij en opende een snel

vuur op de vijandelijke artillerie, die eveneens duchtig antwoordde.

Onmiddelijk werd een derde stuk onder bevel van den 2en Lui

tenant V. M. T. Baron Bentinck tot Nijenhuis tot versterking

gezonden, doch er was geen plaats voor, zoodat het achterwaarts

in reserve moest blijven. Op het hooren van die kanonnade was

de Prins van Oranje spoedig vooruitgesneld om zoowel de reden

daarvan als van het niet verder avanceeren der voorhoede te on

derzoeken. Het bleek daarbij, dat de vijand na het verlaten van

het dorp eene hoogtereeks, omstreeks 800 Meter van den west

ingang gelegen en zich aan weerszijden van den straatweg uit

strekkende, had bezet. Die positie gedeeltelijk door boschrijk ter

rein gedekt, was sterk genoeg, om te kunnen nagaan, dat een

(1) De andere halve batterij was naar Lier gedetacheerd.

(2) De bataljons der garde civique worden in de geraadpleegde opgave

niet genoemd, waarschijnlijk waren zij dien nacht in Leuven.
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frontaanval over het voorgelegen naar den vijand oploopend, open

bouwland groote offers zouden kosten (1). Daarom besloot de Op

perbevelhebber haar aan weerszijden te doen omtrekken, ten einde

er den vijand zoodoende, zonder veel verlies, uit te manoeuvreeren.

Terwijl de Prins van Oranje hierover te midden van het vuur

op den straatweg zijne beschouwingen maakt, neemt een vijan

delijke kanonkogel het linkervoorbeen van zijn Engelsche volbloed

Alice weg. Terwijl de Prins onmiddelijk afstijgt, snellen de offi

cieren van zijn staf verschrikt toe, meenende, dat de Opperbe

velhebber zelf gewond is. Bedaard echter wendt zich deze tot

hen met de geruststellende woorden: ,,Ik heb niets, volstrekt niets,

Mijne Heeren.” De Majoor Hojel, die naast den Prins geplaatst,

spoedig is afgesprongen, biedt hem zijn paard aan en in een

oogwenk is de held van Waterloo op nieuw opgestegen. ,,Stirum,

gij zult voor mijn zadel zorgen”, zegt hij tot zijn adjudant, en

met die woorden galoppeert hij weg om den aanval verder te be

sturen (2). Ook het paard van den wakkeren Frantzen werd neer

geschoten en eenige manschappen der naastbijstaande 17e afdeeling

gedood, terwijl een kanonkogel tusschen den Kapitein van Boecop

en diens hoornblazer P. Sirckcee door snorde en ricochetteerende,

onder het paard van den Kapitein Ingenieur van Heurn en over

de Leidsche jagers heen vloog en achter de laatste sectie dier

compagnie in een huis drong, als door een wonder niemand tref

(1) De sterkte dier stelling is door enkele Belgische schrijvers in twijfel

getrokken. Haar in persoon het vorige jaar verkennend, bevonden wij, dat ze

wel degelijk als zoodanig moet worden beschouwd, althans met het oog op

de dracht der geweren en veldvuurmonden van 1831. Thans zou zij waar

schijnlijk door geschutvuur spoedig kunnen worden schoongeveegd, doch zon

der die hulp zou een frontaanval van infanterie nog tot groote verliezen leiden.

Ook is beweerd, dat er volstrekt geen bosch nabij die positie was. Dit moge

er thans schaars wezen, de menigvuldige, van elkander onafhankelijke be

richten van ooggetuigen op den 12en Augustus, waarvan wij er enkele zullen

moeten aanhalen, bewijzen duidelijk dat er toen minstens uitgebreide par

tijen kreupelhout op stonden.

(2) De bijzondere zorg voor dat zadel was het gevolg daarvan, dat het een

geschenk was van den Hertog van Wellington. Het werd van het verminkte

paard afgenomen door den reeds genoemden maréchaussée Schrijvers en 's Prin

sen rijknecht Pieters en naar Thienen gebracht, waar de bevolking zich helsch

verheugde bij het zien daarvan in de hoop, dat de Prins zou gewond zijn.

r
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fende. Het standhouden in de dorpstraat werd onmogelijk. De

sectie Frantzen rukte bij de batterij N°. 8a in, na in hare stellng

68 schoten te hebben gelost, van welke de beide laatsten alleen

28 Belgen hadden geveld.

Noordwaarts van het dorp werden thans de Leidsche en Noord

Hollandsche jagers als tirailleurs opgelost en langzaam vurende

vooruitgebracht, bij welke gelegenheid de student P. J. van Nie

vervaart door een geweerkogel tegen den buik werd getroffen,

die op een knoop afstuitende, hem slechts eene lichte kneuzing

toebracht. Langs dezelfde zijde werd eveneens de sectie van den

1en Luitenant A. C. W. L. J. F. Kellner der veldbatterij Nº. 8a,

versterkt door een houwitser der zelfde batterij onder den 2en Lui

tenant C. L. von Phaffenrath von Sonnenfels in batterij gebracht,

om door hun vuur den vijand uit het hout en van de dominee

rende punten te verdrijven. Tot ondersteuning der jagers en dek

king der artillerie werd ook het 2e bataljon der 13e afdeeling

voorwaarts gezonden. De Opperbevelhebber, die zich nabij dat -

bataljon ophield, meenende dat de vijand door het avanceeren

der jagercorpsen op diens linkervleugel de ingenomen stelling be

gon te verlaten, gelastte den Majoor Laasman kort zuidwaarts

van den straatweg te doen deploiëeren en vooruit te rukken. De

1e compagnie werd voor het front als tirailleurs verspreid en de

Prins wees den commandant, den 1en Luitenant Welter persoon

lijk de te nemen richting aan, namelijk op een voorgelegen bosch

rand, waaruit eenige oogenblikken te voren nog hevig was ge

vuurd. Met versnelden pas drongen de tirailleurs het hout binnen

en maakten er onmiddelijk eenige gevangenen van het korpsjagers

van Chasteler; het bataljon volgde hunne bewegingen in bataille

met eene juistheid, als gold het eene parade.

Terwijl een en ander noordwaarts en nabij den straatweg voor

viel, dirigeerde de Chef van den Generalen Staf, de Generaal

de Constant Rebecque in persoon eene colonne, bestaande uit

twee bataljons infanterie en eene sectie rijdende artillerie der

batterij N°. 3 onder den 1en Luitenant F. F. J. H. Baron van

Heeckeren van de Cloese naar den rechtervleugel der vijandelijke
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stelling, met de bedoeling daar de hoogten om te trekken en op

Lovenjoul aanrukkende den vijand tot den terugtocht te nood

zaken. Nauwelijks was die beweging aangevangen, of de Gene

raal ontdekte, dat deze zijne stelling verliet en over den straat

weg terugtrok. Onmiddelijk liet hij de rijdende artillerie voor

komen, om de vijandelijke colonne in de flank te beschieten.

Hierop ontstond eenige wanorde bij het laatste bataljon der terug

trekkende troepen; het oogenblik scheen gunstig om de beschik

bare ruiterij te laten chargeeren. De beide eskadrons lansiers

onder bevel van den Majoor Gantois, die met het oog op de om

standigheden waren achtergehouden, kregen bevel om vooruit te

rukken. In colonne met vieren door Bautersem trekkende, volgden

zij den straatweg tot voorbij het punt, waar deze eene lichte

kromming links maakt. Het voorhoedepeloton geraakte reeds in

gevecht met de laatste vijandelijke tirailleurs, bij welke gelegen

heid de brigadier C. L. Starquit zich met de spits onverschrokken

op deze wierp en door een geweerkogel in den rechterarm werd

gewond en zich de Opperwachtmeester K. J. Minne en de lansiers

C. Geuvels en W. Wessels bijzonder onderscheidden, toen het

verder voortdringen der eskadrons door verschillende straks te

noemen redenen werd gestuit. -

Ook de beide afdeelingen kurassiers, die na het overtrekken

der Velpe tengevolge eener namens den Opperbevelhebber door

diens adjudant, den Graaf van Stirum overgebrachte order, in

een weiland zuidwestwaarts van Bautersem in colonne waren op

gemarcheerd, kregen bevel snel voorwaarts te rukken. Zij trokken

daarom den straatweg over en zouden waarschijnlijk den linker

vleugel der terugtrekkende vijandelijke macht hebben aangevallen,

zoo ook hen niet tengevolge der omstandigheden een tijdelijk halt

was toegeroepen.

Toen de vijand zijne stelling achter Bautersem verliet, wat

eerst na verloop van een uur geschiedde, had een gedeelte zijner

macht zich in een zuidwaarts van den weg nabij Lovenjoul ge

legen bosch genesteld en was tot verdrijving daarvan de 2e Lui

tenant W. E. Brand met den nog beschikbaren 6 ter en houwit
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ser der batterij N°. 8a in stelling gekomen. Het bosch met een

regen van kogels en granaten beschietende, had hij den vijand

genoodzaakt het te verlaten en daardoor medegewerkt tot de reeds

genoemde verwarring in den staart der vijandelijke colonne, welke

het oprukken onzer ruiterij ten gevolge had. -

Nabij dat punt bevond zich toen juist de Belgische 1e batterij,

welke hare oorspronkelijke stelling tot het beschieten van Vertrijck

had verlaten. Haar commandant, de Kapitein Lauwereys het ge

vaarlijke van het oogenblik inziende, aarzelde niet, hoewel hij

reeds bevel had ontvangen op Leuven terug te gaan, in batterij

te doen komen en het vuur te openen op de sectiën van Heecke

ren en Brand, zoowel als op het hoofd der colonne lansiers, om

zoodoende aan de infanterie den tijd te geven tot herstel der

wanorde en tot den aftocht. De vier stukken der 8e batterij van

den Kapitein de Rijckholt, die de hoogten achter Bautersem zoo

krachtig hadden verdedigd, voegden zich tengevolge van het lof

felijke initiatief van Lauwereys bij diens vuurlinie en door het

gezamentlijk optreden van de beide batterijen, ging het oogen

blik van het ingrijpen der lansiers verloren.

Bovendien werden deze in bedwang gehouden door de Belgische

halve 10e batterij van den Kapitein Rigano en drie eskadrons

van het 1e regiment lansiers onder den Kolonel Pletinckx, welke

laatste échelonsgewijze achterwaarts gaande, niettegenstaande

zware verliezen, met eene voorbeeldige kalmte den terugtocht

der infanterie dekten. Het was bij die gelegenheid, dat genoemde

Kolonel op den straatweg den Luitenant Kolonel Duquesne,

commandant van het 1e bataljon tirailleurs der Schelde vond,

zonder zijn troep, die zich had opgelost en zijn chef had verlaten.

Nagenoeg geheel alleen zocht die brave met den degen in de

hand den dood op den weg, die door het Nederlandsche kartets

vuur werd bestreken, en het gelukte den Kolonel Pletinckx slechts

met moeite hem te overreden zich te verwijderen. (1) -

(1) Zie Poplimont bl. 357. - Waarschijnlijk is het dus het 1e bataljon

tirailleurs de la Meuse geweest, dat bij de achterhoede van den Generaal Clump

in verwarring geraakte, zooals o. a. Huijbrecht, bl. 232 eveneens mededeelt.
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Onze artillerie onderging door hare juist gekozen gedekte stel

lingen weinig verlies, doch in de eskadrons lansiers, die in colonne

met vieren ter rechterzijde van den weg stonden sloegen eenige

kogels in. Gelukkig gingen de meesten dezer te hoog, vlogen

over de colonne heen en troffen slechts de spitsen der lansen.

Alleen de Officier van gezondheid 2e klasse van Oostveen, de

zelfde, die zich het vorige jaar bij Brussel zoo zeer had onder

scheiden bij het évacueeren der gewonden, werd tegelijk met zijn

paard door een kanonkogel door midden geslagen op het oogen

blik, dat hij wilde opstijgen na den gewonden brigadier Starquit

te hebben verbonden. Het stilstaan onder dat vuur was voor de

eskadrons lansiers - eene geduchte proef, welke zij, trots eenige

daaromtrent verspreide leugenachtige berichten, glansrijk hebben

doorstaan. Intusschen was het gros der 3e divisie steeds door de

tirailleerende jagerkorpsen voorafgegaan, eveneens vooruitgerukt

tot halfweg Bautersen en Lovenjoul. Hoeveel ijver de tirailleurs

ook aan den dag legden, zoo konden ze over het zware bouw

land, dat nog op vele plaatsen met hoog graan bedekt was, over

het zeer golvende terrein, dat den marsch zeer vermoeiend maakte

en bij den fellen zonneschijn, welke op den nevel was gevolgd,

slechts langzaam voorwaarts komen. -

Zoo was de toestand bij de oprukkende divisie, toen haar marsch

tijdelijk door eene geheel onvoorziene omstandigheid werd gestaakt.

Op den straatweg naar Leuven vertoonde zich namelijk eensklaps

eene vandaar komende ruitergroep, in welker midden een wit

vaandel werd voortgedragen. Aangekomen bij onzen uitersten

voortroep, namelijk het peloton lansiers van den 2en Luitenant

L. E. Graaf van Bylandt, die met de dekking der sectie van

Heeckeren was belast en zich daartoe links van den weg had

opgesteld, bleek het dat die groep geleid werd door Lord Wil

liam Russell, den Adjudant des Prinsen van Oranje in 1815,

thans overbrenger van een brief van Sir Robert Adair, den En

gelschen gezant te Brussel. Die brief was gericht aan den Hertog

van Saxe-Weimar, daar men, zoo het schijnt, toen nog in het

vijandelijk hoofdkwartier in het denkbeeld verkeerde, dat die
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Generaal de aanrukkende colonne commandeerde. Door Lord Rus

sell aan den Opperbevelhebber overhandigd, bleek het, dat daarin

den wensch der regeeringen van Frankrijk en Engeland was uit

gedrukt, dat de vijandelijkheden zouden worden gestaakt en tevens

de kennisgeving, dat een Fransch leger, om aan dat verlangen

klem bij te zetten, reeds tot Wavre was vooruitgerukt, zoodat

elk schot afgegeven na ontvangst van dat bericht, zou worden

beschouwd als eene oorlogsverklaring gedaan aan die beide mo

gendheden.

Treurige uiting van de waarheid, dat in de politiek macht

boven recht gaat. Het kleine Nederland, dat slechts billijke voor

waarden van scheiding verlangde en zijne geschonden militaire

eer schitterend herstelde, de wapens uit de overwinnende hand

geslagen door Frankrijk, dat slechts gelegenheid zocht het Ver

eenigde Nederland te verbrokkelen en zijn leger afleiding te

geven (1), door Engeland, den sedert eeuwen naijverigen nabuur,

waarvan de stoute diplomatentaal destijds nog in staat was ook zon

der een bruikbaar leger aan andere staten de wet voor te schrijven.

De Prins van Oranje, die sedert den vorigen avond door zijn

vader, Koning Willem I was gemachtigd alle vijandelijkheden

te staken, zoodra de Franschen zouden zijn verschenen, had in

dien geest reeds orders gegeven, toen zijn Chef van den Staf

bij hem verscheen. Ongerust geworden bij het zien van het staken

der voorwaartsche bewegingen na aankomst van een parlemen

tair, verliet hij de door hem geleide colonne aan den linkervleu

gel en vervoegde zich in galop bij den Opperbevelhebber. Door

dezen op de hoogte van den toestand gebracht en in kennis ge

steld met 's Konings bevelen, verzocht hij den Prins eerbiedig

doch dringend althans door de troepen de hun voor dien dag aan

(1) Poplimont schildert ons in zijn werk bl. 363 aldus de opvatting der

Fransche soldaten, toen de gelegenheid tot vechten door onzen terugtocht

ophield: ,,Leur colère était grande, ils espéraient combattre. La guerre, rêve

éternel de l'armée française, leur échappait quand ils croyaient l'atteindre.” -

,Vechten”; waarom, voor wien, tegen wien was toen, was sedert de tijden

van Lodewijk XIV minder, alles loste zich op in ,,la gloire.” Moge het Fran

sche leger tot eigen eer en tot rust van Europa na de les van 1870 voor

eene dergelijke opvatting bewaard blijven.

23
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gewezen standplaatsen te doen innemen, de overgave van Leuven

te bedingen en de vijandelijkheden niet te staken eer aan die

voorwaarde was voldaan en tevens de zekerheid der nadering van

een Fransch leger verkregen was. Tot het erlangen daarvan werd

de Majoor de Ceva afgezonden en dien hoofdofficier tevens gelast

den Hertog, wiens aankomst op den IJzerenberg weldra te ver

wachten was, op de hoogte der omstandigheden te brengen. De

Majoor inziende, dat de meeste kans om zijn last snel te vol

voeren werd verkregen door het nemen van zijn weg door Leu

ven, verzocht den Engelschen afgevaardigde onder zijn geleide

mede derwaarts te mogen gaan. Deze toch keerde na kennis ge

nomen te hebben van 's Prinsen laatste besluit naar het Belgische

hoofdkwartier terug (1). -

Gedurende de bovengenoemde onderhandelingen, waarmede on

geveer een half uur was verloren gegaan, waren de Nederland

sche afdeelingen op en nabij den straatweg blijven rusten op

hunne standplaatsen en had het kanonvuur gezwegen. Of dit laatste

eveneens bij de Belgische artillerie heeft plaats gehad, is een

strijdpunt geworden, dat verschillend is beantwoord. Dat het even

wel gedurende dat tijdsverloop het geval is geweest, is meer dan

waarschijnlijk, daar de beide batterijcommandanten, welke den

Engelschen afgevaardigde onder bescherming der parlementaire

vlag hadden zien voorbijtrekken, dezen wel niet aan het gevaar

van neergeschoten te worden, zullen hebben blootgesteld. Zeker

is het, dat gedurende dien tijd de achterste Belgische troepen

en daarmede de batterijen waren teruggetrokken, dat de aanvoer

ders van de gelegenheid hadden gebruik gemaakt, om de ont

stane verwarring te herstellen en dat kort daarna de vijandelijke

macht op nieuw in stelling werd gevonden in de lijn Pellen

berg-Corbeek Loo.

Tot een wapenstilstand hadden dus de bemoeiïngen van Lord Rus

sell niet geleid, de Nederlandsche troepen rukten weder voorwaarts

en werden weldra op nieuw door het Belgische kanonvuur begroet.

(1) Bij de behandeling der verrichtingen van de 2e divisie komen wij op

de zending van den Majoor de Ceva terug.
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Keeren wij thans tot de 1e divisie terug, die wij verlieten op

het oogenblik, waarop de lansiers de twee eerste bataljons van

het vijandelijke 9° regiment hadden overhoop gereden en het gros

der 2e brigade in de richting van Pellenberg oprukte. De beide

eskadrons met de halve batterij rijdende artillerie bleven de ver

volging der verstrooide vijanden voortzetten naar de zijde van

Leuven. Het was ongeveer half acht, toen zij den westelijken

rand van het hooge terrein, waarop zij waren werkzaam ge

weest, bereikten en over de voorgelegen vlakte de stad zagen

liggen. In de hoop van de overblijfselen der vijandelijke bataljons

in die vlakte nogmaals te kunnen bereiken, liet de Luitenant

Kolonel Gey de halve batterij van Oudermeulen, benevens eene

compagnie lansiers de westelijke helling van den Looberg af

dalen, de drie overige compagniën bleven boven op den rand

staan. In den beginne werden deze troepen in hunne genomen

positie slechts door eenige kanonschoten van de boulevards der

stad afgegeven verontrust, waarschijnlijk vermeende de vijand

in den kleinen troep, die zoo geheel afgezonderd stond, het hoofd

eener sterke colonne te zien. Althans het duurde geruimen tijd

eer de Belgische troepen, welke nabij de Diesterpoort waren op

gesteld, in beweging kwamen. Toen echter naderde eene sterke

colonne, waarbij zich het 1° regiment jagers te paard bevond,

de standplaats der lansiers. Eenige officieren vermeenden, dat het

meer dan gewaagd was den vijand aan den voet der hoogten af

te wachten, de Luitenant-Kolonel Gey echter, die inzag, dat

het wegrijden der batterij tegen de vrij steile helling en bij de

vermoeidheid der paarden, haar op dat oogenblik zeer blootstel

de van door de vijandelijke ruiterij te worden genomen, gaf

bevel stand te houden en het vuur te openen. Eene hevige ka

nonnade volgde, waarbij de voorwagens leeggeschoten werden en

met die der caissons moesten worden verwisseld. Daardoor ge

lukte het den vijand, die tot drie malen toe te vergeefs trachtte

vooruit te komen, doch die geene artillerie bij zich had tot on

dersteuning, telkens tot omkeeren te noodzaken. Hiervan maakte

Gey na de derde keer behendig gebruik om te doen opleggen en
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de stukken naar boven te laten sleepen onder dekking van een

peloton lansiers, terwijl het andere onder bevel van den 1en Lui

tenant J. M. Baron van Lijnden tot het maken eener diversie

als tirailleurs den vijand te gemoet trok. Gedurende den afmarsch

werd de halve batterij onverwacht door eenige Belgische tirail

leurs, die zich nabij hare standplaats in een boekweitveld hadden

schuil gehouden, beschoten. Nauwelijks op den top gekomen, liet

van der Oudermeulen weder stelling nemen en veegde die vijan

den door eenige kartetsschoten weg, bij welke gelegenheid eene

der affuiten bij den stelschroef door midden brak en door eene

reserveaffuit moest worden vervangen. Zoodra de stukken in

veiligheid waren, trok het achtergelaten peloton en tirailleur voor

de weder opdringende en eveneens verspreide cavaleristen des

vijands terug en voegde zich bij de eskadrons. De Belgen volg

den echter, waarschijnlijk eene hinderlaag vermoedende, die ach

terwaartsche beweging niet verder, doch hielden zuidwaarts naar

den straatweg aan.

Intusschen had de Luitenant-Kolonel Gey reeds gedurende het

artillerievuur den 2en Luitenant von Kutzleben en twee goed

bereden onderofficieren naar den Generaal van Geen afgezonden,

om dezen kennis te geven van zijne stelling en nadere bevelen

te vragen. Geen dier ordonnansen gelukte het echter ten gevolge

der menigte overal verspreide tirailleurs des vijands terug te

keeren; von Kutzleben werd zelfs door een geweerkogel in den

arm verwond. Dientengevolge zonder orders blijvende en op het

hooren van het kanonvuur links achterwaarts van zijne standplaats

besloot Gey derwaarts te rukken. Na ongeveer een half uur te

hebben gemarcheerd bereikte het detachement den zuidelijken

rand van het plateau van den Pellenberg achter den linkervleugel

der vijandelijke stelling. Onmiddelijk opende zijne halve batterij

het vuur met het gevolg, dat de Belgen op dat punt snel hunne

positie verlieten. De Nederlandsche troepen, welke daar toen juist

met den vijand in actie waren, bestonden uit de 2e brigade der

1° divisie, wier verrichtingen na het oogenblik, dat wij haar

verlieten, wij thans moeten nagaan. Zij was toen in opmarsch
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naar Pellenberg, de jagers van van Dam en de tirailleurs van

het 1e bataljon jagers schermutselden nog steeds met die van

het Belgische 2e regiment jagers te voet, dat onder persoonlijke

leiding van den Generaal Niëllon slechts voet voor voet terug

trok, terwijl drie bataljons der brigade, namelijk het 2e bataljon

der 1e afdeeling Geldersche schutterij, het 2e bataljon der 2e af

deeling Zuid-Hollandsche schutterij en het 1e bataljon der 5e af

deeling infanterie op het plateau westwaarts marcheerden. De

linker halve batterij N°. 6a, die op bevel van den Divisiecom

mandant onder de persoonlijke leiding van den Kapitein Meijl die

beweging volgde, kreeg weldra gelegenheid in batterij te komen

tegenover twee Belgische bataljons die zich op ongeveer 1200

pas voor de brigade ophielden. Na eenige schoten sloegen die

troepen op de vlucht, zoodat het vuur wegens den te grooten

afstand werd gestaakt (1). Nagenoeg tegelijkertijd ontving de

Generaal van Geen bericht van den Kolonel van Heerdt, dat

eene sterke vijandelijke colonne in de richting van Pellenberg

voorwaarts rukte. Zij bestond uit het gros der brigade Coeckel

berg, 7 bataljons gardes civiques sterk met hare toegedeelde

halve batterij Eenens. Laatstgenoemde had kort te voren de vuur

linie der batterijen Lauwereys en de Ryckholt versterkt, zij

(1) Dit verhaal, geput uit het rapport van den Batterijeommandant, valt

samen met dat van den schrijver van de veldslag bij Leuven – 12 Augustus

1831,” den Lt.-Generaal Eenens, die daarvan bl. 9 zegt: ,,De brigade Niëllon

werd vervolgd . . . . in de richting van Pellenberg, door de brigade de Fa

vauge (2e van de divisie van Geen) met de batterij Meijl, die met de mitraille

de burgerwacht als wegmaaide en tot den aftocht dwong.” Twee bataljons

der garde civique waren namelijk door den Generaal Coeckelberg in de groote

tusschenruimte der brigades Niëllon en de l'Escaille geplaatst, en het moeten

deze geweest zijn, die volgens verschillende Belgische bronnen, in eindelooze

verwarring in Leuven zijn aangekomen. Immers, zoo als wij straks zullen

hooren, de houding der verdere afdeelingen burgerwacht is hoog geroemd

geworden. Of wel, de geruchten, dat eene veel grootere macht aan gardes

civiques tegenwoordig was, zijn gegrond. In het belang van België's weer

baarheid is het wenschelijk en noodig, dat die vraag worde onderzocht en

beantwoord, doch door een Belgisch schrijver. Het ligt niet op onzen weg,

de tooneelen van grenzelooze verwarring binnen Leuven onder de burgerwacht

hier terug te geven, zooals die door Eenens, Huybrecht, Vigneron en ande

ren en vooral in de Leuvensche courant van die dagen zijn opgesomd.
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volgde thans de beweging der brigade de Favauge. Dientenge

volge waren de bataljons dier brigade verplicht hun marsch te

staken en te deploiëeren, terwijl de Generaal van Geen onmid

delijk last gaf, het 1e bataljon der 2e afdeeling Noord Holland

sche schutterij van de 1e brigade tot versterking te doen oprukken

van de colonne van Heerdt, met bevel zoo noodig het dorp Pel

lenberg tot het uiterste te verdedigen.

Door die voorwaartsche beweging van de gardes civiques werd

het 2e jagerregiment tevens van de verdere vervolging der jagers

van van Dam en van Heerdt ontslagen en kon dit, zoowel als

het 3e bataljon van het 9e linieregiment ongestoord den terug

marsch naar Leuven voortzetten. Die beweging leidde echter tot

geene botsing, want juist in die oogenblikken had de samen

komst van den Prins van Oranje met Lord Russell plaats. Wij

zagen reeds, hoe deze aanleiding gaf tot eene tijdelijke halt van

de troepen der 3e divisie, van welke de brigades Clump en de

l'Escaille gebruik maakten om meer achterwaarts ter hoogte van

Corbeck Loo eene nieuwe stelling te nemen. Dientengevolge werd

een verder voortrukken der brigade Coeckelberg voor haar zeer

bedenkelijk, bovendien waren op dat oogenblik de beide afdeelin

gen kurassiers haar dicht genoeg genaderd om eene charge mo

gelijk te maken; ook zij ging terug en werd in tweede linie

achter den rechtervleugel der nieuw bezette positie opgesteld. De

halve batterij Meijl kreeg hierdoor gelegenheid eenige schoten op

de terugtrekkende Belgische cavalerie te doen en het was ook

toen, dat de colonne Gey op den rand der hoogten verscheen en

hare rijdende artillerie het vuur op den reeds terugtrekkenden

vijand opende. De genoemde cavalerie bestond uit drie eskadrons

van het 1e regiment lansiers, aangevoerd door den Kolonel Ple

tinckx, die vergezeld van de halve 10e batterij (Rigano) den af

toeht moesten dekken.

Toen de Luitenant Generaal van Geen den haastigen aftocht

des vijands bemerkte, gelastte hij onmiddelijk den Generaal Ma

joor de Favauge om met zijne drie bataljons, bij welke de sectie

Vertholen van de veldbatterij werd gevoegd, den Pellenberg af

-



359

te dalen, langs den voet der helling voorwaarts te rukken naar

het Loosche gebergte (de westelijkste hoogten van den Pellen

berg) en van daar uit zoo mogelijk den vijand af te snijden. Op

zijn last werd tevens de stelling der 2e brigade door die van den

Generaal Majoor Schuurman ingenomen, bij welke zich de overige

zes vuurmonden der batterij Meijl voegden.

Groot was de verwondering van den Generaal van Geen, toen

hij de afgezonden colonne de Favauge, waarvan de tocht, wilde

zij nut hebben, met snelheid moest worden volvoerd, na de helling

te zijn afgegaan, zag halt maken. Onmiddelijk zond hij een zijner

adjudanten, den 1en Luitenant Lieshout af, om te verzoeken, den

marsch te doen bespoedigen en met snelheid de aangegeven hoog

ten te doen bezetten. Derwaarts rijdende ontmoette deze officier

den Kapitein Sutherland, adjudant van den Generaal Majoor, die

hem mededeelde, met verzoek dit aan den Divisie Commandant

te rapporteeren, dat de Opperbevelhebber had gelast, dat met

vuren moest worden opgehouden en dat de troepen in de op dat

oogenblik door hen bezette stellingen zouden blijven. (1) Weinig

tijd daarna (2) vervoegde zich de Kolonel van Stirum, Adjudant

van den Prins van Oranje, bij den Generaal van Geen, met de

kennisgeving, dat alle vijandelijkheden vooreerst moesten ophou

den en dat men alleen langzamerhand voortrukkende eene meer

voorwaartsche positie mogt nemen. (3) Hierdoor kwam de brigade

in verband met den linkervleugel der 3e divisie.

(1) Het gevolg van de eerste bevelen des Prinsen na de ontmoeting met

Lord Russell.

(2) Woordelijke aanhaling uit het Verslag van den Generaal van Geen.

(3) Die tweede order was het gevolg der betoogen van den Generaal de

- Constant Rebecque, tijdens de onderhandelingen met Russell. Toen deze dus

naar Leuven terugkeerde, wij herinneren daar nogmaals aan, was er geen

vergelijk getroffen. Heeft nu de Prins van Oranje in het vooruitzicht, dat een

wapenstilstand onder de gegeven omstandigheden spoedig te verwachten was,

aan den Engelschen diplomaat de verzekering medegegeven, dat onzerzijds

niet meer zoude worden gevuurd, zoodra de vijand daarmede zou ophouden,

zijn in dien geest bevelen gegeven aan onze troepen? Geen enkel officiëel

bericht of verslag bevestigt dit, de bijzondere mededeelingen van enkele oog

getuigen wijzen daar echter op en het is zelfs waarschijnlijk dat dit hier ge

schied is.

Wat is er echter gebeurd? Het vuur der Belgische batterijen bleef voort

duren en terecht. Vooreerst bestaat de mogelijkheid, dat de halve batterij
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De Luitenant Generaal de Constant Rebecque had zich in

tusschen naar de brigade de Favauge begeven en stelde zich aan

het hoofd van de jagers van van Dam en van van Heerdt, van

van Gey, die veel verder westwaarts ageerde, zelfs dat de linker halve bat

terij van Meijl, die ook niet onder het onmiddelijk bereik van den Divisie

commandant stond, nog niet in kennis waren gesteld met de gegeven bevelen,

dat zij dus niet onmiddelijk het vuur hebben gestaakt en dat daarop de Bel

gische artillerie na den doortocht van Lord Russell het hare op nieuw heeft

geopend. Maar wij gaan verder en beweren, dat de vijandelijke batterijcom

mandanten, al had de Engelsche onderhandelaar hun medegedeeld, wat de

Prins betreffende ophouden van het vuur had gezegd, hun plicht zouden heb

ben verzaakt, wanneer zij alléén daarop, dus zonder orders en wetende, dat

er geen wapenstilstilstand gesloten was, niet waren voortgegaan met hun

vuur tegenover de Nederlandsche troepen, die op nieuw voortrukten, al scho

ten zij niet meer.

En dat de artillerie der 1e divisie, zoodra de bevelen des Prinsen haar,

waren toegekomen, geen schot meer gelost heeft, is eene waarheid gestaafd

door alle rapporten, die ten onzen dienste staan, door alle competente oog

getuigen.

Slechts ééne getuigenis is daar tegen ingebracht en oogenschijnlijk zóó be

zwarend, dat eene krachtige wederlegging daarvan noodzakelijk is, Wie eenig

belang stelt in de geschiedenis der jaren 1830 en 1831, heeft zeker met aan

dacht de geschriften gelezen van den Belgischen Luitenant Generaal Eenens,

zoowel als den pennestrijd, daarop gevolgd door de antwoorden van den Ge

neraal Majoor Booms, den Kolonel Schuurman en de Majoors Umbgrove,

Camp en de Constant Rebecque. Het is duidelijk dat al die geschriften door

ons niet alleen gelezen maar bestudeerd moesten worden, eer wij het waagden

eene ,,geschiedenis van den tiendaagschen veldtocht” samen te stellen,

In het supplement nu op het werk van den Generaal Eenens, in diens repliek

aan den Generaal Booms, komt eene aanhaling voor uit het boek van Olivier,

ook in onze reeks van nageslagen bronnen opgenomen, Door die aanhaling

zou, indien zij op goede bronnen berustte, bewezen zijn, dat de Luitenant

Generaal de Constant Rebecque had gelast het vuur op nieuw te openen en

dat wel na den gesloten wapenstilstand, De Belgische schrijver voert den

Luitenant Kolonel Gey in persoon op als vervaardiger van dat gedeelte van

het boek, dat de verrichtingen der 1e divisie op den 12en Augustus behandelt

en gelooft, dat Oliviers werk in Nederland als in een brand is verdwenen,

(bl. 11). Dit is evenwel het geval niet, een exemplaar daarvan ligt naast ons

en bewijst, dat er geen sprake van is, dat Gey het bedoelde hoofdstuk be

treffende den 12en Augustus heeft geschreven, dat die hoofdofficier daarin al

leen als de hoofdpersoon is afgeschilderd.

Dit op den voorgrond gesteld, zullen wij door enkele aanhalingen uit

Olivier's werk, eene der bronnen van den Generaal Eenens, bewijzen, dat

deze althans eene verzameling is van onzin, bombast en onwaarheid.

De lezer oordeele: -

Bl. 2. – Neerland's Koning riep: ,,te wapen!” en alles vloog te wapen om

den geleden hoon in het bloed der snoode muiters te wreken, om recht en

wetten met edelen heldenmoed te handhaven. In tien dagen tijds werden de

i
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de halve batterij rijdende artillerie en van de twee eskadrons

lansiers (3e en 4e), welke laatste reeds tengevolge der eerst ge

geven order waren afgestegen. Voorafgegaan door de als tirailleurs
v"

opgeblazene, verwatene en brooddronken Belgen, op hun eigen grond, door

Nederland's, op God en recht vertrouwende, kloekhartige zonen verslagen,

en schier elke dezer dagen werd door eene roemrijke zege en door groot

moedige daden vereeuwigd. ,,Gelijk het kaf, dat wegstuift voor den wind”

vloden diezelfde aterlingen, wier luidruchtig en aanhoudend gezwets alle

Monarchen van Europa, behalve onzen Koning, als 't ware verbijsterd hadden.

Deze roemrijke Tiendaagsche veldtocht nu, prijkt van onze zijde, gelijk dan

ook wel te verwachten is, niet minder met ontelbare edele en grootmoedige

bedrijven, dan hij van de zijde der muiters met de afzichtelijkste trekken

van trouweloosheid en verraad, van snoode lafhartigheid en in een woord,

van allerlei verachtelijke en afschuwelijke ondeugden bezoedeld is.....

Bl. 83. – Twee honderd matrozen verzochten, in eene ridderlijke vervoering

van dapperheid, verlof om van het fort Sint Marie rechtstreeks naar Gent te

mogen trekken, en wilden zich verbinden deze stad te overmeesteren. Dit

schijnt buitensporig te zijn, maar het bewijst op eene onwederlegbare wijze,

welk een geest van Coclessen en Scaevola's onze zeemacht bezielde, welk een

heirleger van van Speijken onze vloot bemande ... ..

Bl. 142. – Maar wie zou het gelooven! De snorkerij der Belgische blaas

kaken ging zoo verre, dat zij als het ware zelfs op hunne onbekwaamheid

durfden stoffen..... e

Bl. I69. – De Hertog van Saxe Weimar namelijk, was van den (hooger

bereids vermelden) tocht van Sint Truijen naar den kant van Hasselt ge

komen, om aan het trotsche leger van de Maas den weg af te snijden. Moord

dadig en vreeselijk was deze ontmoeting ... .

Bl. 180. – Gaarne willen wij hier aanmerken, dat enkele blijken van echte

dapperheid bij deze schitterende overwinning, ook door onze vijanden, werden

aan den dag gelegd. Ons verhaal bevat reeds meer loffelijke trekken van en

kele (helaas zeer weinige) Belgen, en het is voor den menschenvriend stree

lend, zelfs in deze weinige trekken het bewijs te vinden, dat niet de gansche

bevolking van België, zonder onderscheid, tot het schuim van Europa en

van de geheele beschaafde wereld behoorde ... .. -

Bl. 183. - Hoe onbegrijpelijk het ook moge wezen, het valt niet te loo

chenen, dat der Belgen gezwets - meer dan te veel ingang buitenlands had

gevonden, ofschoon, gelijk het dan altijd gaat, de waarheid weldra door de

nevelen hunner logenachtige courantenberichten heenstraalde en de ellendige

afvallige, van trap tot trap lager zinkende en steeds dieper ongelukkig wor

dende Belgen, in al hunne naaktheid ten toon stelde, zoodat zij van nu af

in gansch Europa, ja over den geheel en aardbodem, door al wat menschelijk

dacht, als het ware, aangespuwd werden . . . . -

Bl. 197. – Gij vraagt mij, beste vriend, wat ons bataljon, sedert het begin

van dezen waarlijk Napoleontischen veldtocht verricht heeft....

Bl. 205. – Tegen 10 ure verliet de vijand zijne stelling en retireerde op

Hasselt, dienzelfden achtermiddag viel er met hem een hevig gevecht voor

te Kermpt, waarbij de vijand met groot verlies door de 3e divisie terug werd

gedreven . . . .
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verspreide jagers van van Dam, bezetten deze troepen den Loo

berg, van welke de laatste tirailleurs des vijands in de vlakte

werden gedreven en welke men te voren door het gros der bri

gade Niëllon en de batterij Lauwereys, die tijdens de onderhan

delingen de heuvels had bezet, waren verlaten, waarop dit ge

deelte der vijandelijke macht op Leuven terug ging.

Het gevolg hiervan was, dat de drie bataljons, welke onder

persoonlijke leiding des Generaals de Favauge waren voortgerukt,

na het weder bestijgen der helling, den Looberg zonder slag of

stoot konden bezetten. Hunne beweging derwaarts was echter,

zooals ook de Prins van Oranje in zijn gevechtsbericht vermeldde,

de hoofdreden geweest van het verlaten der stelling bij Corbeeck

Loo door den vijand. De geheele brigade werd hierop op den

Looberg voorwaarts in bataille geformeerd en was daarbij van

Doch genoeg van dien onzin, de waarde van zijn boek schildert Olivier

zelf ons aldus: (Aanhangsel bl. 1). ,,Onder het schrijven van mijn verhaal be

treurde ik dikwijls, dat ik geen ooggetuige van den Tiendaagschen veldtocht

had kunnen zijn, Zulk een veldtocht had door een ooggetuige moeten be

schreven worden, want ofschoon ook deze slechts op één punt tegelijkertijd

aanwezig, niet weten kan wat over het gansche tooneel des oorlogsgeschiedt,

kan hij beter over het geheel der gebeurtenissen oordeelen, dan degeen die

alleen uit mondelinge en schriftelijke berichten, hoe juist ook, zijn verslag

moet samenstellen, evenals iemand, die één werelddeel, één gewest, één rijk

in persoon heeft bezocht, ofschoon niet volledig, toch beter oordeelen kan

ever zoodanig werelddeel of gewest, dan hij, die nimmer zijne studeerkamer

of het hoekje van den haard verlaten heeft. Zoo mijn geëerde lezer dit met

mij toestemt, zal hij mij niet ten kwade duiden, dat mijn geschrift over den

Tiendaagschen veldtocht in vele opzichten beter had kunnen zijn. Mijn doel

was, in tijds eenig licht daarover te verspreiden; wie nauwkeuriger de ge

schiedenis wil schrijven, zoude jaren, somtijds eeuwen moeten wachten.

Ofschoon bij het lezen van het bedoelde boek voldoende overtuigd van de

weinige krijgskundige waarde daarvan, waren wij nog niet geheel tevreden.

Wij wilden weten of de schrijver ten minste kon geacht worden eenige zaak

kennis te bezitten, met andere woorden, wie en wat hij was. Tot wien ons

beter te wenden, dan tot onzen bekenden genealoog, den Heer A. A. Vor

sterman van Oijen. Daags reeds na onze vraag bleek ons door diens tusschen

komst, dat J. Olivier Jzn., wiens geschrift aanleiding gaf tot de verdenking

der goede trouw van onzen ridderlijken Koning Willem II, van den braven

Generaal de Constant Rebecque, de betrekking van HUISONDERWIJZER te

Amsterdam vervulde. – Op eene dergelijke militaire specialiteit”, die mede

bouwstoffen tot de genoemde beschuldiging heeft geleverd, komen wij straks

terug.
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den rechtervleugel af gerekend als volgt opgesteld: het 2e batal

jon jagers, waarachter in tweede linie de jagers van van Dam,

het 2e bataljon der 1e afdeeling Geldersche schutterij, het 2e ba

taljon der 2e afdeeling Zuid-Hollandsche schutterij eenigzins terug

getrokken, het 1e bataljon der 5° afdeeling infanterie, de sectie

veldartillerie Vertholen en de halve batterij rijdende artillerie

van der Oudermeulen. Links achterwaarts van die artillerie ston

den de eskadrons lansiers in gesloten colonne.

Door het gevecht bij Lubbeeck en de vervolging der brigade

Niëllon, was de 1e divisie gaandeweg van hare aangegeven ope

ratielijn, den straatweg van Diest op Leuven afgedwaald en deze

slechts door het 3e bataljon der 5e afdeeling infanterie betreden.

Zoodra echter de Generaal van Geen zijne 2e brigade in het bezit

der gunstige stelling op den Looberg zag, was hij er op bedacht

dien weg weder te naderen, zich daarbij houdende aan de door

hem ontvangen order, om alleen langzamerhand vooruitrukkende

eene meer voorwaartsche positie in te nemen. Daarom verliet hij

met zijne 1e brigade de standplaats, welke wij haar op den Pel

lenberg zagen nemen en rukte daarmede noordwestwaarts op den

straatweg naar Diest aan. De overblijvende zes stukken der veld

batterij Meijl volgden deze beweging. Op ongeveer 1500 Meter

van Leuven werd de brigade à cheval over den weg opgesteld

en rustte daar, steeds in gevolge de gegeven order en in afwach

ting van nadere bevelen. De loop der gebeurtenissen, als het

stelling nemen der brigade Niëllon nabij Lubeeck, het gevecht

op den Bollenberg, de twijfel, welke troepen op den Thienen

schen weg werden gezien, het bevel om tot ondersteuning der

3e divisie op 's vijands linkerflank vooruit te rukken en de order

tot het bezetten van den Looberg, en niet het minst die, om

alleen langzamerhand voorwaarts rukkende eene meer voorwaart

sche positie in te nemen, is de oorzaak geworden, dat aan de

oorspronkelijke order om zich in verband te stellen met de divisie

van den Hertog van Saxe Weimar geen gevolg is kunnen wor

den gegeven, . -
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Links overvleugeld door de 2e brigade der 1e divisie, trok het

Belgische leger op Leuven terug. Ontlast van het in verwarring

gebrachte gedeelte der garde civique, kon de orde bij de infan

terie der brigade Clump en de l'Escaille goed bewaard blijven.

Vooral had zij haren ongestoorden afmarsch te danken aan hare

artillerie, waarvan de batterijen Lauwereys, de Rijckholt, L.

Dupont en Rigano, onder het gemeenschappelijk commando van

den Majoor P. Dupont in échelons met halve batterijen terug

trekkende onze 3e divisie op een afstand wisten te houden. Ook

de lansiers van den Kolonel Pletinckx bleven tot het laatste

oogenblik den aftocht der infanterie dekken. Voorbij den Looberg

gekomen vereenigde zich het 1e regiment jagers te paard, dat,

zooals wij gezien hebben, de vervolging van de colonne Gey

had gestaakt met de eskadrons van Pletinckx en verzochten zoo

wel deze als de Kolonel van Remoortere aan den Generaal de

Marneffe, commandant der cavalerie, ons 1e en 2e eskadron lan

siers, dat zich nog steeds aan het hoofd der 3r divisie bevond,

te mogen chargeeren. De Generaal meende daartoe echter in de

gegeven omstandigheden zijne toestemming niet te mogen geven,

waarop ook de ruiterij binnen Leuven terugtrok. Onder het ge

weldige vuur des vijands avanceerde de 3e divisie slechts zeer

langzaam, zoodat het dan ook ruim 11 uur v. m. was geworden,

toen de vijand geheel binnen Leuven was gerukt en onze troepen

der 3e divisie tot nabij de stad waren aangekomen. Wijselijk

stelde de Prins van Oranje, die, voorzien van de bevelen zijns

vaders, den Koning en onder den indruk van den reeds gedanen

stap van Russell, een spoedig einde der vijandelijkheden kon

voorzien, het kostbare bloed zijner soldaten niet noodeloos bloot.

,,Gaat heen, mijne Heeren, gij lokt alle kogels naar mij toe,”

voegde hij zijn talrijken staf toe, op welke de vijandelijke stukken

hun vuur richtten, maar hij zelf bleef bij de uiterste voorhoede,

te midden der voorste tirailleurs. Te meer was die plaats gevaar

lijk, daar de laatste huizen aan de zijde der Thienensche poort

nog door enkele achtergebleven vijandelijke tirailleurs bezet waren,

die echter daaruit door den 1en Luitenant C. Mancel der maré



365

chausée en den meergenoemden dapperen wachtmeester Schrijvers

van dat korps werden verjaagd.

In die oogenblikken werd de verdere voorwaartsche beweging

der Nederlandsche troepen op nieuw tegen gehouden. Toen na

melijk Lord Russell met den Majoor de Ceva in Leuven was

teruggekeerd en aan Sir Robert Adair den uitslag zijner zending

had medegedeeld, besloot deze laatste zelf zijn invloed te be

proeven om den Prins van Oranje te overreden, de verdere vijan

delijkheden te staken. Zich met moeite een weg banende door

de opgepropte straten van Leuven, bereikte hij den Opperbevel

hebber op het oogenblik, dat deze met zijn staf den Looberg had

bereikt. De Luitenant de Constant Rebecque had op order van

den Prins den Engelschen diplomaat, die door de hem nagedragen

witte vlag reeds spoedig was ontdekt, naar de standplaats van

den Prins geleid. Bij dezen aangekomen, smeekte hij den Opper

bevelhebber, dien hij sedert jaren kende, de stad voor een bom

bardement te sparen en een wapenstilstand te willen sluiten. Het

antwoord van den Prins van Oranje was, dat deze slechts kon

worden aangenomen op voorwaarde, dat de stad door de Belgische

troepen geheel zou worden ontruimd. Sir Robert Adair nam op

zich deze voorwaarde te doen vervullen en keerde naar Leuven

terug. Nadat hij werkelijk de inwilliging van 's Prinsen voorstel

had verkregen, kwam een Belgisch stafofficier dezen verzoeken,

zijne juiste voorwaarden kenbaar te maken. De Prins dicteerde

deze aan den Generaal de Constant Rebecque, die ze zittende

opschreef op de sabeltasch van den Luitenant Kolonel Nepveu.

Zij luidden:

Art. 1.

De stad Leuven zal morgen, den 13en Augustus, op den middag

door de Belgische troepen ontruimd en overgegeven worden,

aan de troepen onder de bevelen van Z. K. H. den Prins van

Oranje.

Art. 2.

De poorten der stad en de voornaamste posten zullen morgen
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voor het middaguur door de wachten der Belgische troepen aan

de wachten der Hollandsche troepen worden overgegeven.

Art. 3.

De vijandelijkheden zullen van dit oogenblik af tot morgen,

den 13" Augustus, ten twaalf ure des middags geschorst worden.

Op last van Z. K. H. den Prins van Oranje,

de Luitt. Genl. Chef van den Generalen Staf,

(get.) DE CONSTANT REBECQUE.

Pellenberg bij Leuven (1),

12 Augustus 1831.

De orders betreffende het staken der vijandelijkheden na het

eerste oogenblik der samenkomst met Lord Russell werden hierop

herhaald en eenigen tijd later keerde een Belgisch stafofficier

terug met de voorgestelde artikelen, waaronder was geschreven:

Aangenomen door den Brigade Generaal, Chef van den Ge

neralen Staf ad interim,

(get.) A. GoBLET.

Aldus te midden der behaalde voordeelen in haren voorwaart

waartschen marsch gestuit, gaven de 1e en 3e divisiën zich aan

de rust over; de infanterie zette de geweren aan rotten ter plaatse

waar zich de bataljons bevonden, de cavalerie steeg af evenals

de artillerie, die hare stukken in bataille plaatste. Op den juisten

toestand dezer troepenafdeelingen gedurende de onderhandelingen

komen wij straks omstandig terug, na eerst de divisie Saxe

Weimar, welke wij reeds zoo lang uit het oog verloren, in

hare omtrekkende beweging te hebben gevolgd.

(1) In deze plaatsaanwijzing zou oppervlakkig beschouwd een bewijs kun

nen gezocht worden voor de bewering, dat de bedoelde samenkomst meer

oostwaarts heeft plaats gehad; dit is echter het geval niet. De kaart, waar

van zich de Officieren van den Generalen Staf in 1831 hebben bediend, is

geweest de onder onze gebruikte kaarten opgegevene van Ferraris, op welke

de naam ,,Looberg of Loosche gebergte” niet voorkomt. Dat de Generaal Con

stant dat westelijkste gedeelte van den heuvelrug eveneens onder den naam

van Pellenberg begreep, blijkt uit het verslag van 22 Aug. 1831. No. 6 van

den Generaal van Geen, waarin deze van het Loosche gebergte sprekende,

zegt: ,deze schijnen door den Chef van den Staf abusief voor den Pellenberg

aangezien en opgegeven te zijn geworden.”
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- Reeds ten 3 ure v. m. had de 2e divisie zich den 12° Augustus

in beweging gesteld. De brigade lichte cavalerie, waarvan de

hussaren N°. 6 en de sectie rijdende artillerie van Wicherlink

de voorhoede uitmaakten, trok bij Sint Aagtenrode de Dijle over,

kort daarna gevolgd door de 2e brigade infanterie, aan welke de

batterij rijdende artillerie N°. 1 was toegedeeld. De 1e brigade

passeerde met de veldbatterij N°. 5a de genoemde rivier bij Sint

Joris Weert. Al deze troepen namen hun weg naar het plateau

ten noorden van Neerijssche, dat als vereenigingspunt voor de

divisie was opgegeven. Het was 7 uur in den morgen, toen deze

concentratie was geschied, daar de marsch derwaarts door talrijke

en zeer lastig door te trekken défilés moest geschieden en het

detachement der mineurs en sappeurs eene gedeeltelijk vernielde

brug herstellen en drie loopbruggen slaan moest. Van de zijde

des vijands ondervond men echter geen oponthoud. Wel was reeds

den vorigen avond in het Belgische hoofdkwartier de beweging

van den Hertog bekend geworden en deze waarschijnlijk de reden

geworden van het bevel tot den terugtocht op Leuven, doch ter

wijl de vijandelijke cavalerie langs de Dijle had moeten patrouil

leeren om tijdig van een mogelijken overgang daarover kennis te

geven, had men er zich toe bepaald om in den vroegen morgen

van den 12en het eskadron lansiers, dat Koning Leopold bij het

gevecht van Bautersem tot escorte had verstrekt, tot verkenning

naar het bosch van Héverlé te zenden. -

Nauwelijks was de divisie op het genoemde plateau bij Neerijsche

vereenigd, of zij rukte, aldaar het reservepark en den trein ach

terlatende, tot voltooiing harer omtrekkende beweging verder

noordwaarts. De hussaren bleven met de sectie Wicherlink der

halve batterij N°. 4 de uiterste voorhoede vormen, terwijl de 4

eskadrons dragonders met de sectie Barnaart dier halve batterij

meer oostwaarts zouden aanhouden naar de zijde van Cortenbergh

om op den linkerflank te éclaireeren en zoo noodig tijdig de na

dering van mogelijke ondersteuning des vijands van de zijde van

Brussel te melden. Tot hetzelfde doel werd naar den kant van

Mechelen eene officierspatrouille geleid door den Ritmeester K.
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E. Baron van Heerdt der hussaren naar de brug van Campen

hout afgezonden. De 2e brigade infanterie kreeg bevel over Leef

dael te marcheeren, den weg naar Tervueren over te steken en,

zich bewegende tusschen Meerbeek en de daarbij gelegen bosschen,

ter hoogte van de herberg ,de Zeven slapers” op den weg van

Leuven naar Brussel te déboucheeren. Oostwaarts van die brigade

zou de 1e marcheeren, de bosschen bij Meerbeek links laten liggen

en op den IJzeren berg stelling nemen. Om den hem opgedragen

last geheel uit te voeren, (zoo luidt de zeer juiste beschouwing

van Starklof) moest de Hertog van Saxe Weimar drie wegen

bezetten of minstens zoo dicht bij zijn, dat hij ze elk oogenblik

met eene voldoende macht bezetten kon. Deze waren vooreerst

de het dichtst bij de Dijle gelegen weg van Brussel over Ter

vueren naar Leuven. Van Brussel zuidwaarts loopende wendt

deze zich, in een boog het noordelijk gedeelte van het Soniën

bosch doorsnijdende, in noordoostelijke richting over Tervueren

naar Leuven. Ten tweede de straatweg, die in tamelijk rechte

richting over Nosseghen, Cortenbergh en den IJzerenberg naar

Leuven leidt en eindelijk de straatweg van Mechelen naar Leuven,

die nagenoeg van het noordwesten naar het zuidoosten loopt. Deze

drie wegen komen stralenvormig te samen aan de westzijde van

Leuven. Op de punten Berthem, den IJzerenberg en Herent na

deren zij elkander tot op ongeveer 2000 meter en zijn nagenoeg

even ver van Leuven verwijderd. Deze punten nu, welke door

den in het midden gelegen IJzerenberg (een tamelijk hooge naar

Leuven en de beide dorpen afvallende rug) eene goede verde

digende stelling aanbieden, moesten zooveel mogelijk bezet worden.

Tot volkomen insluiting van het Belgische leger, zou dan volgens

de oorspronkelijke bedoeling des Opperbevelhebbers de divisie

van Geen op den straatweg naar Mechelen aan den linkervleugel

des Hertogs aansluiten. - -

Op het oogenblik dat de uiterste voorhoede der hussaren na

door het dorp Leefdael te zijn getrokken, door een nabij gelegen

hollen weg op dien van Tervueren deboucheerde, stootte deze

onder bevel van den 1en Luitenant A. P. Sandberg, op een reis
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wagen, waarin zich de Generaal Belliard bevond, die zich naar

Leuven wilde begeven. Voor den Hertog van Saxe Weimar ge

bracht, die op den straatweg van het paard steeg, om de reden

zijner aanwezigheid aldaar te vernemen, verzon de Fransche

diplomaat eene opdracht aan dien Generaal, volgens welke Ko

ning Willem I den Prins van Oranje reeds had bevolen de vijan

delijkheden te staken. Tot bewijs zijner bewering toonde hij eene

depêche van den Franschen gezant te 's Hage, Durand de Ma

rieul en stelde er den Hertog verantwoordelijk voor, dat het

eerste geloste kanonschot als tegen Frankrijk gericht zou worden

beschouwd, terwijl hij dezen mededeelde, dat een Fransch leger

van 50000 man hem op den voet volgde en de voorhoede daar

van Wavre reeds had bereikt.

Ofschoon de Hertog nadrukkelijk verzekerde, dat hij niet ter

plaatse was gekomen om te onderhandelen doch om te vechten,

ontving hij de mededeeling van Belliard zeer beleefd (1), doch

minder goed geloovig dan Chassé, liet hij het aan het eigen

oordeel van den Franschman over, of een generaal, die niet met

het opperbevel was bekleed, de hem gegeven bevelen onuitgevoerd

mocht laten. En toen de Generaal Belliard daarop zijn weg naar

Leuven wilde voortzetten, verontschuldigde zich de Hertog, dat

hij onmogelijk een generaal eener onzijdige mogendheid aan zijn

vuur, dat dadelijk zou beginnen, mocht blootstellen. Hij verzocht

hem daarom met zijn rijtuig de colonnes te willen volgen en liet

bedaard de bevolen beweging voortzetten. Eigenlijk had de Hertog

met zijn Chef van den Staf, den Majoor von Gagern, overwogen,

dat de Generaal Belliard alle door hem waargenomen bewegin

gen aan het Belgische hoofdkwartier zou kunnen mededeelen. De

Luitenant von Gagern werd hem als ordonnans-officier toegevoegd

en hij verzocht dezen bij zich in het rijtuig plaats te nemen.

Terwijl hij zoo de geheele divisie zag défileeren, sprak hij dien

officier herhaalde malen vertrouwelijk toe en zeide onder anderen:

(1) Deze is de opvatting van een ooggetuige, den Luitenant Baron von

Gagern, aan wiens werk het volgende verhaal betreffende den Generaal

Belliard geheel ontleend is.

24



370

,,Mais dites-moi donc, ce sont là des Prussiens? convenez en!”

De artillerie beviel hem bijzonder, toen echter na de 12e afdee

ling infanterie, waarbij zich een vrij groot getal Amsterdamsche

kinderen der Jordaan, kleine, zwarte gestalten bevond, het ba

taljon Geldersche schutterij voorbijtrok, krachtige blonde mannen,

van hoogeren leeftijd en met donkerder kleeding, viel Belliard

levendig uit: ,,Ah, pour le coup, voilà des Prussiens, je les

connais bien, vous ne me ferez jamais croire que c'est là la même

troupe!” Hij bleef echter zeer beleefd en sloeg kort daarna eene

kaart open met de woorden: ,,Vous avez là, mon cher, pour

vous en retourner chez vous, voyons donc, trois routes.” Von

Gagern antwoordde lachend: ,,Mais, nous arrivons seulement,

mon général!” waarop Belliard eveneens glimlachend zeide: ,,Bah!

je vous en réponds, c'est bien assez de vos surprises.” Plotseling

werd hij ongeduldig en verzocht zijn geleider te paard te stijgen

met de woorden: ,,Demandez à votre général, si je suis prison

nier ou non?” Op het antwoord namens den Hertog, dat hij volle

vrijheid had te gaan, waar hij wilde, mits niet naar Brussel en

niet naar het vijandelijk hoofdkwartier te Leuven, ging hij, nog

een eind weegs door den Luitenant von Gagern vergezeld, terug

naar den weg op Tervueren, doch wist eenige uren later toch

binnen Leuven te komen. -

Intusschen deboucheerde de divisie in de aangewezen richtin

gen op den weg van Leuven naar Brussel op welke zich reeds

verschillende Belgische detachementen bevonden, welke op laatst

genoemde stad teruggingen. De batterij rijdende artillerie snelde

daarop onmiddelijk onder bevel van den Majoor Ramaer en haren

commandant, den Kapitein Dinaux in de richting van den IJze

renberg vooruit, om deze in Leuven terug te drijven. Zij kreeg

ze echter niet onder vuur, daar de vijand zich oploste of terug

trok; evenwel liet de Majoor Ramaer eenige schoten lossen om

daardoor aan den Opperbevelhebber te berichten, dat de aange

wezen stelling was bereikt. Onder de genoemde detachementen

bevond zich ook een vijandelijke bagagetrein, waarvan de voer

lieden de strengen doorsneden en zich met de bedekking uit de
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- voeten maakten. Die voertuigen werden hierdoor den buit van

de aan het hoofd der divisie marcheerende compagnie Koninklijke

jagers. Men vond daarbij onder meer de bagage van het regiment

lansiers en verschillende welgevulde regimentskassen, wier in

houd des namiddags onder de korpsen der divisie werd verdeeld.

Ook de eskadrons hussaren N0. 6 met de halve rijdende batterij

N°. 4 hadden de batterij N°. 1 en de Koninklijke jagers bij het

eerste bezetten van den IJzerenberg vergezeld, bij welke gele

genheid het tirailleurpeloton van den 1en Luitenant König zoo

wel als een zich nabij bevindend detachement dragonders ver

scheidene gevangenen maakten. -

Gedurende die kortstondige ontmoeting was het gros der divisie

gevolgd en het was kort na 12 uur, toen de 2e brigade had

stelling genomen à cheval van den straatweg Leuven-Brussel,

terwijl de 1e brigade zuidwaarts van dien weg was opgesteld.

De bij deze laatste ingedeelde veldbatterij N°. 5a nam op last

van haren commandant, den Kapitein van der Beek stelling

voorwaarts van de brigade op den Montagne des Dominicains,

zoodanig dat de zes kanonnen den genoemden straatweg in de flank

konden beschieten, terwijl de beide houwitsers en de zes aan de

batterij toegevoegde handmortieren op de stad waren gericht.

Ruim een uur had de 2e divisie in de genoemde stelling door

gebracht, toen nabij Leuven buiten de Brusselsche poort eene

aanzienlijke colonne Belgische cavalerie met eenige artillerie werd

gesignaleerd. Tegelijkertijd opende een gedeelte van het 2e regi

ment jagers te voet der brigade Niëllon haar vuur tegen de

Nederlandsche vooruitgeschoven tirailleurs, zooals later bleek

echter slechts om de aandacht van de ruiterij af te leiden. On

middelijk werden de hussaren, die zij- en achterwaarts van den

linkervleugel der 2° brigade waren opgesteld en van welke deta

chementen tot aan den weg naar Mechelen patrouilleerden nader

aan de divisie aangetrokken. Ook de eskadrons dragonders, die

na Cortenbergh te hebben verkend ongeveer een half uur oost

waarts van daar hadden post gevat tot waarneming van den

veiligheidsdienst in den rug der divisie werden op last van den
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Hertog door den ordonnansofficier Thuret met snelheid tot nabij

de divisie gevoerd. De rijdende batterij N°. 1, waarvan de sectie

van den 1en Luitenant G. F. S. Huguenin voorwaarts van den

IJzerenberg op den straatweg en de drie overige sectiën zuid

waarts van dezen laatsten in batterij stonden, openden onmid

delijk het vuur op de Belgische ruiterij. Algemeen verwachtte

men een aanval, doch de vijandelijke colonne sloeg rechtsaf een

hollen weg in en werd daardoor aan het vuur en het oog ont

trokken. Het scheen, dat zij zich hierdoor gedekt op onzen lin

kervleugel zou werpen, zoodat dan ook het uiterste aldaar ge

plaatste bataljon bij voorbaat het carré formeerde. Weldra echter

bleek dit geheel onnoodig te wezen, daar de Belgische colonne,

die uit het gros der brigade de Marneffe bestond en bij welke

zich Koning Leopold in persoon bevond, den linkervleugel der

divisie geheel voorbijtrok, toen plotseling op den weg naar Meche

len links wendde en in draf uit het gezicht verdween, zonder

dat de enkele daar geplaatste patrouilles der hussaren iets tot

verhindering van dien aftocht konden doen.

Hierna verstreek weder ongeveer een uur zonder dat van

Belgische zijde nieuwe pogingen tot het verlaten der stad werden

aangewend, waarop de Hertog, ofschoon hij aan zijn oorspron

kelijken last had voldaan, besloot dichter op Leuven aan te

rukken. Toen echter (eenstemmig volgens verschillende oogge

tuigen, die zich in hunne werkeloosheid verveelden en dus her

haalde malen hunne horelogies raadpleegden, ten 2 ure n. m.)

verscheen Lord William Russell vergezeld van een adjudant van

Prins Frederik (1) en gedekt door de parlementaire, witte vlag.

(1) Allerzonderlingst geeft geen enkele onzer talrijke bronnen den naam

van dien Adjudant aan. Het valt echter na de lezing van van der Taelens

brochure over den dag van Leuven en, daar geen enkel bericht vóór die

ontmoeting aan den Hertog is toegekomen, niet te betwijfelen, of deze moet

de Majoor de Ceva zijn geweest. In het genoemde werkje toch vinden wij

opgeteekend, dat die hoofdofficier, ofschoon, zooals wij zagen, met Lord

Russell naar Leuven gereden, door de Belgische troepen werd gearresteerd

en zeer lang (très longtemps) werd vastgehouden, eer hij op het Belgische

hoofdkwartier binnen Leuven werd gedirigeerd, waar zich toen Sir Adair

bevond, nadat deze van zijne ontmoeting met den Prins van Oranje in de
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Zij brachtten de tijding van den gesloten wapenstilstand op het

oogenblik, dat de Hertog van Saxe Weimar zijne aanstalten

maakte om den beslissenden slag te slaan, om in den rug des

vijands tot den aanval over te gaan. Is het dan te verwonderen,

dat Hertog Bernhard, de veldheer, bekend om zijn afkeer van al

wat naar kuiperij zweemde, de Generaal van vorstelijken bloede,

die als een toonbeeld mag worden aangewezen, omdat hij soldaat

was gebleven in den edelsten zin des woords, is het te verwon

deren, dat zoo'n man in woede ontstak toen een Engelsch diplo

maat hem op grond van het recht van den sterkste den helden

degen uit de hand kwam slaan? Schoonbroeder van den Britschen

Koning zijnde, voegde hij Russell verontwaardigd toe: ,,I am

ashamed that your King is my brother-in-law.”

Geweldig was de indruk dier woorden en waarschijnlijk hadden

zij andere na zich gesleept zoo daaraan niet op eene onverwacht

comische wijze een eind ware gekomen. De ons reeds bekende

Engelsche gewezen Majoor d'Albiac bracht onverwacht zijn schim

meltje naast het hoogbeenige paard van den Lord en riep dezen

toe: ,,Yes, and I am ashamed too!” Verwonderd omlaag ziende

bromde Russell: ,,Who the devil are you?” en was hierop spoe

dig naar Leuven verdwenen.

De Hertog mogt zijne verontwaardiging hebben geuit, toen

zijne bewegingen zoo onverwacht werden gestuit, hij was te

goed soldaat, om niet onmiddelijk te gehoorzamen. Ook daar

werd rust bevolen, de geweren aan rotten gezet en afgestegen.

Tusschen 3 en 4 uur n. m. echter werd die rust onverhoeds

verstoord. Terwijl namelijk tot begunstiging van den aftocht der

Belgische ruiterij de jagers van Niëllon door het openen van

hun vuur eene demonstratie maakten, had Koning Leopold den

genoemden generaal gelast naar Leuven terug te keeren om al

stad was teruggekeerd. Zeer waarschijnlijk is daarop de Majoor de Ceva met

Lord Russell de Brusselsche poort uitgereden en dat hij even als de Engelsche

onderhandelaar bij den Hertog met de tijding van den gedurende zijne arres

tatie gesloten doch nog niet geratificeerden wapenstilstand is aangekomen,

bewijst het verhaal van van der Taelen volkomen.
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daar als plaatselijk commandant op te treden. In de stad geko

men ontmoette deze den Luitenant-Generaal de Tiecken, aan

wien hij het voorgevallene mededeelde. ,,Dat is alles goed en

wel,” was diens antwoord, ,,maar ik ben er niet over gesticht,

dat men ons heeft opgeofferd, om ons onder het Caudynsche

juk des vijands te laten doorloopen.” Hierop gaf hij last door

te marcheeren, waarop ook de 1e brigade van het Scheldeleger

zijne beweging volgde. Waarschijnlijk zou die afmarsch na de

ontvangen orders door de troepen der divisie Saxe Weimar niet

zijn belemmerd, zoo niet op nieuw de manschappen van het

2e regiment jagers te voet van uit een hollen weg op onze rus

tende troepen aan hunnen linkervleugel het vuur hadden ge

opend.

Onmiddelijk was de geheele 2e divisie, die toch reeds zoo

noode de wapens had neergelegd, op de been en in een oogwenk

waren de Koninklijke jagers en een gedeelte der 18e afdeeling

als tirailleurs uitgezwermd. De 1e Luitenant R. B. W. van de

Wall van het 1e bataljon dier afdeeling was de eerste, die zijn

peloton met een hoerra tegen de vijandelijke jagers deed opruk

ken en hen een aanmerkelijk verlies deed ondergaan. Ook de

1° Luitenant C. P. Winckel, die reeds bij Raevels had uitge

munt, onderscheidde zich op nieuw door zijne krachtige pogingen,

om met zijne compagnie den vijand tot staan te brengen, terwijl

eveneens de sergeant P. Lehman van hetzelfde bataljon (2e der

18e) door zijn uitstekenden moed werd opgemerkt. Van de com

pagnie Koninklijke jagers werd de jager L. Marchand door ver

scheiden vijandelijke tirailleurs omringd. Waarschijnlijk zou hij

bezweken zijn, zoo niet de brave jager J. Schaap was toege

sneld, zes der Belgen had neergeslagen en daarbij zijn kameraad

reddende, den heldendood was gestorven.

Niettegenstaande dat alles werden de Nederlandsche tirailleurs

aan het wijken gebracht, waarop op persoonlijken last des Her

togs de sectie van den 1en Luitenant F. G. Graaf van Limburg

Stirum der 1e batterij rijdende artillerie aan den rechtervleugel

der aanvallers in stelling werd gebracht, door welker hevig kar
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tetsvuur de onverschrokken aanloop der Belgische jagers werd

gestuit. Van de brigade lichte cavalerie, die oorspronkelijk na

de aankomst van Lord Russell achterwaarts van de divisie in

drie liniën was opgemarcheerd en afgezeten was, waren kort daar

op van elk der regimenten een eskadron, zoomede de tirailleur

pelotons der dragonders naar den Mechelschen weg afgezonden,

om te waken over den geregelden aftocht der Belgische troepen,

terwijl verschillende door officieren geleide detachementen waren

vertrokken om in de omgelegen dorpen te fourageeren. Op het

hooren van het vuur en het zien der vijandelijke afdeeling stelde

de zich mede daar bevindende Ritmeester F. A. W. de Groote

zijn eskadron van de dragonders N°. 5 in pelotonscolonne dwars

over den Mechelschen straatweg op, gereed om op het hoofd

der vijandelijke macht te chargeeren, die onder dekking van

den aanval der tirailleurs wilde doormarcheeren en door de drei

gende houding van die ruiters en van de nabijstaande hussaren

hare beweging staakte. -

Intusschen hernieuwden de Belgische jagers hun aanval, waar

op ook de sectie der halve 4e rijdende batterij onder den 2"

Luitenant Barnaart in stelling kwam en het kartetsvuur der -

sectie van Stirum versterkte met het gevolg, dat de vijandelijke

jagers op nieuw terugweken. Het juiste oogenblik voor het ge

bruik der ruiterij erkennend, gelastte de Hertog den Ritmeester

P. G. R. Baron Snouckaert van Schauburg met de hem nog ten

dienste staande drie pelotons dragonders N°. 4 te chargeeren.

In galop rukte het eskadron voorwaarts, doch stootte daarbij op

een onoverkomelijken hollen weg. Gelukkig echter vond men

oogenblikkelijk een smallen zandweg, die naar de standplaats

der vijandelijke jagers geleidde. Met de snelheid der gedachte

werd afgebroken en daarop en fourageur aangevallen. Vreeselijk

woedde toen de zware dragondersabel onder de vijandelijkejagers,

velen van hen werden neergesabeld of verwond, een veertigtal

als gevangenen opgebracht. De dappere Hertog, die gevolgd door

de Ordonnansofficieren Thuret en Graham, zich aan het hoofd

der charge had gesteld, geraakte persoonlijk handgemeen met
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den sergeant Jacques der Belgische jagers (1). Na den volkomen

gelukten aanval der dragonders werd verzamelen” geblazen,

juist op het oogenblik, toen de Belgische linker halve batterij

Lauwereys (de rechter was onder diens bevel met de cavalerie

den Koning gevolgd) onder den Luitenant Soudain de Nieder

werth werd gedemaskeerd en haar vuur opende.

Maar ook terzelfder tijd werd daar een einde aan den strijd

gemaakt. Toen namelijk de Generaal Niëllon op last zijns Ko

nings naar Leuven was teruggekeerd, vond hij er den Kolonel

O. Graaf van Limburg Stirum, Adjudant van den Prins van

Oranje, die oorspronkelijk was afgezonden om den Hertog van

het sluiten van den definitieven wapenstilstand kennis te geven

en die thans de verdere regeling der details op zich nam, zich

tevens schriftelijk tot waarborg stellende, dat de Opperbevelheb

ber zijn woord had gegeven, dat de Belgische troepen Leuven

met wapens, bagage en al het materiëel verlaten konden. Zich

met die regeling onledig houdende, hoorden die beide officieren

het vernieuwde geschutvuur buiten de Mechelsche poort en be

gaven zich om verder onnoodig bloedvergieten te voorkomen der

waarts. De Kolonel van Stirum bereikte den Hertog en bracht

dezen de tijding van het thans geheel gesloten en bevestigd ver

drag, waarop aan onze zijde onmiddelijk het vuur werd gestaakt

en de door het gevecht verspreide gedeelten der 2e divisie naar

den IJzerenberg werden teruggeroepen. De Generaal Niëllon

volgde den straatweg, waar nog werd gestreden. Zonder aarze

ling wierp hij zich tusschen de strijdenden en vroeg aan den

commandant der zich nabij bevindende Nederlandsche hussaren,

wat die schending van den wapenstilstand te beteekenen had.

Deze antwoordde, nog geene orders te hebben ontvangen en zond

onmiddelijk een officier af, om die te vragen, tevens aan Niëllon

verzoekende het vuur zijner tirailleurs te doen staken, zooals hij

(1) Jacques werd later officier en als majoor in Belgischen dienst gepen

sioneerd. Door den Hertog verwond en gevangen gemaakt, liet deze de

uiterste zorgen besteden aan het herstel van zijn wakkeren bestrijder, wiens

moed hij meer dan iemand waardeerde en bewonderde.

l
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dat bij de zijne zou gelasten. Dit geschiedde onmiddelijk en

eenige oogenblikken later gingen de eskadrons op den IJzeren

berg terug, den weg voor het aftrekkende Belgische leger vrij

latende (1). De 2e divisie betrok daarop hare bivaks op en nabij

de genoemde hoogte en bracht er ongestoord den avond en den

volgenden nacht door.

De stellingen, welke de eerste divisie tijdens den loop der

onderhandelingen had ingenomen zijn ons reeds bekend, op die

der 3e divisie dienen wij eenigzins nader terug te komen. Ter

(1) Het laatste gedeelte van dit verhaal is getrokken uit de Mémoires van

Niëllon. Het is de eenvoudige taal van een dapper soldaat, zonder bijoog

merken, zonder ongegrond wantrouwen. Bij alle Nederlandsche ooggetuigen,

die in geschrifte de verrichtingen der divisie Saxe Weimar behandelen, vin

den wij dezelfde onbekrompen opvatting, allen spreken over den aanval op

onze troepen westwaarts van Leuven, als van een misverstand.

De Belgische schrijver Poplimont zegt eveneens op bl. 360 van zijn werk:

,,Terwijl Adair onderhandelde, defileerden de Belgische troepen door de

Mechelsche poort en drongen de Nederlanders terug. De wapenstilstand komt

tot stand, onmiddelijk wordt aan Saxe Weimar gelast op te houden .

Maar, hoe veel ijver men ten toon spreidt om den strijd te doen ophouden,

men kon niet beletten, dat de uitval uit de Mechelsche poort noodlottig werd

voor de vijandelijke tirailleurs. Hollandsche officieren en soldaten vielen als

slachtoffer van het laatste bedrijf der vijandelijkheden” : . . .

In eene andere Belgische bron (la Belgique militaire, jaargang 1875 bl.

731) vinden wij betreffende de verschillende onopgeloste zaken aangaande

12 Augustus: ,,Voor ons, die in het vraagpunt (de al of niet mogelijkheid

van kwade trouw) geene bepaalde meening voorstaan, schijnt het, dat die

woordenwisselingen en die botsingen voortkomen uit eene geheel buitenge

wone gebeurtenis: die van een wapenstilstand in het leven geroepen te mid

den van den strijd door een derde, welke de bevoegdheid niet had dien te

onderteekenen en die waarschijnlijk de onderdeelen der uitvoering niet zou

hebben weten te regelen. Wij herinneren ons geen dergelijk feit in de krijgs

geschiedenis.

. . . . Er blijft veel duisternis in de twistvraag en wij zijn geneigd te ge

looven, dat er van weerszijden meer misverstand dan kwade trouw heeft

bestaan bij die betreurenswaardige botsingen.”

Bij die opvatting zal zich zeker gaarne elk onpartijdig beoordeelaar aan

sluiten, alleen dáár waar het licht geheel is opgegaan moet de waarheid in

hare volle naaktheid worden gezegd. Dit voor oogen houdende, is thans het

oogenblik daar de ,,kanonnade van Leuven” te beschrijven,
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wijl de Belgische troepen kort na 11 uur v.m. Leuven bereikten

was de infanterie der 3e divisie hoofdzakelijk langs den Thie

menschen straatweg gevolgd en op ongeveer duizend pas van de

boulevards zuidwaarts van dien weg in bataljonscolonnes in twee

liniën opgemarcheerd, zoodanig dat de rechtervleugel aan den

weg leunde en de linker zich in de richting der abdij van Perck

uistrekte. Het bataljon Friesche schutterij van Asbeck bleef

noordwaarts van den weg, terwijl eenigzins voorwaarts van de

divisie het 2e bataljon der 13e afdeeling nabij eene groote her

berg (waarschijnlijk Tivoli) stond. De beide aan de divisie toe

gedeelde eskadrons lansiers waren eveneens tot op de hoogte

dier herberg vooruitgerukt, hadden daar hoofd der colonne rechts

en links in bataille gemaakt en waren toen, dus ten noorden

van den straatweg en voorwaarts van het Friesche bataljon,

afgestegen. Nadat voor de beide afdeelingen kurassiers, tenge

volge van het oponthoud veroorzaakt door de komst van Lord

Russell, het oogenblik voor den aanval was verloren gegaan,

hadden zij de bewegingen der divisie gevolgd en waren eveneens

zuidwaarts van den weg en achter de infanterie opgemarcheerd.

Toen echter bij het aanwijzen der bivaks aan laatstgenoemde

bleek, dat de ruimte voor het legeren van alle troepen te ge

ring was, kregen de afdeelingen kurassiers last tot hetzelfde

doel een terrein noordwaarts van den straatweg te zoeken, waar

toe dan ook de 9e afdeeling, welke dien dag aan het hoofd der

brigade had gemarcheerd, zich onmiddelijk in beweging stelde,

zullende de 3e afdeeling daarna volgen.

Ook de artillerie der divisie, de veldbatterij N°. 8a was de

voorwaartsche beweging gevolgd en had zich opgesteld in de

vlakte voor den Looberg, terwijl de sectie van den 2en Luitenant

C. L. von Phaffenrath von Sonnenfels op den linkervleugel der

divisie was gedetacheerd. De rechter halve batterij rijdende ar

tillerie N°. 3 (sectiën van den 1en Luitenant van Heeckeren en

den 2en Luitenant J. Woortman Spandaw) nam eveneens in die

vlakte positie. De linker halve batterij van den Kapitein Kops,

welke oorspronkelijk op eene hoogte zuidwaarts van den weg had
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stelling genomen, kwam daarna in 2e linie achter de andere

sectiën. De batterij rijdende artillerie N°. 2 van den Kapitein

Coehoorn bevond zich in afwachting eener haar aan te wijzen

plaats op ongeveer 1200 pas van de stad op den straatweg, op

welke zich eveneens de bagagewagens der troepen en vooraan

die 'der afdeelingen kurassiers met de handpaarden bevonden.

Het gros der 3e divisie was, zooals wij reeds zeiden in een

toestand van rust (1) tengevolge der onderhandelingen, die in

/
-

(1) De Generaal-Majoor Booms bewees dit in zijn geschrift betreffende den

12en Augustus reeds ten volle, ons kwamen bij dezen arbeid nog de volgende

getuigenissen in handen:

,,Eene abdij was aan onze linker zijde. Daar de vijand niet ophield met ons

daaruit te bestoken, ontvingen wij order om met de Leidsche jagers derwaarts

te rukken, terwijl de linie en de schutterijen de geweren koppelden.” (Zie

Bronnen N°. 42. - Ontleend aan de aanteekeningen van den Noord-Holland

schen jager A. van Eeden.) .

,,Het tirailleurvuur was intusschen opgehouden en een Belgisch parlemen

tair kwam naar den Prins om te onderhandelen. Wij maakten hieruit op,

dat Leuven zich reeds had overgegeven, te meer, daar men ons op een

duizend passen van de stad deed halt houden, de geweren aan rotten zetten

en men ons rust vergunde. De een zat dus zijne pijp te rooken, een ander

zijn brood, of wat hij had, te eten, een derde dronk zijn oorlam, een vierde

vleide zich tot rust neder en niemand verwachtte vijandelijkheden, toen wij

op eens, naar gissing uit zestien stukken geschut van onderscheiden kaliber,

begroet werden” . . . . (Zie Bronnen N°. 5. – Verhaald door den Kapitein

P. H. Testas der Utrechtsche schutterij.)

,,Toen de 3e en 4e compagnie lansiers in een haverveld was afgestegen

met de teugels over den arm, velen zich hadden neergelegd, eenigen slie

pen, anderen spraken over den wapenstilstand welke men meende, dat had

plaats gehad, werden allen eensklaps verwonderd gewekt door het leven van

het kanon” . . . . (Brief van den korporaal der lansiers Honhon.)

,,Er werd (na de zoo even genoemde formatie in bataille) bevel gegeven

tot afstijgen en rusten, maar bij de paarden blijven en het gerucht liep, dat

een wapenstilstand gesloten was. De wallen van Leuven lagen vlak vóór ons

op ongeveer duizend passen afstand. We hadden de twee laatste nachten

gebivakkeerd, het was snik heet en we waren moe. Allen vleiden zich naar

gewoonte met de chabska tot hoofdkussen tot rust neder, die bij de meesten

in slapen en snorken overging” . . . . (Uittreksel uit een brief van den Lui

tenant-Kolonel Graves, in 1831 fourier bij het 10e lansiers.)

,Voor Leuven werden de bivouacquen aan de troepen aangewezen; dezelve

legerden zich links en rechts van den weg en de geweren werden aan rotten

gezet” . . . . (Uittreksel uit het officiëel rapport van den Luitenant-Generaal

Meijer.)

Betreffende de 1e divisie vonden wij nog:

. . . . de eerste brigade werd geplaatst à cheval op den weg Leuven-Diest,
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vollen gang, doch nog niet bekrachtigd waren. Nadat de Prins

van Oranje door den Generaal de Constant Rebecque, de voor

waarden der wapenschorsing had doen neerschrijven, reed hij de

linie zijner tot rust gebrachte troepen langs in afwachting der

ratificatie van den Belgischen opperbevelhebber. Bij het 2e batal

jon der 13e afdeeling aangekomen, voegde hij den 1en Luitenant

Welter toe: ,,Wat dunkt u, was uwe missie in en door het bosch

niet noodzakelijk? Nu ge zijt er braaf met de compagnie op in

gegaan”, waarop die officier verrast antwoordde: ,,Ja, Uwe Hoog

heid, want ik was er nauwelijks in, of ik had reeds gevangenen,

slechts eenige passen van u verwijderd.” Zich vervolgens tot het

bataljon wendende, zei de Prins luid: ,,Kameraden! ge hebt u

bijzonder braaf gekweten. Ik ben uiterst voldaan over uw ge

houden gedrag.” Op die woorden ging een luid gejuich uit de

gelederen op, waarna de Prins gelastte, dat men eenige man

schappen per compagnie zou commandeeren, om water aan de

nabijzijnde herberg te halen, daar de jongens wel dorst zouden

hebben.” Zoo wachtte de Prins van Oranje het einde der onder

handelingen af, in plaats van zich, zooals laster en leugen hebben

willen doen gelooven, bezig te houden met plannen tot omsinge

ling van een leger, dat onder de hoede der groote mogendheden

was geplaatst.

Van daar reed de Opperbevelhebber langs de in bataille op

Dáár werd ons de treurige tijding van een wapenstilstand medegedeeld, de

infanterie met de geweren aan rotten, de cavalerie en artillerie afgezeten,

lagen op den grond, men zeide ons: ,,Alles is geëindigd” . . . . (Zie Bron

nen N°. 13. – Majoor Camp.)

,,Onder de onmiddelijke leiding van den Divisiegeneraal, behield de eerste

brigade vrij lang dezelfde stelling, totdat de Generaal van Geen bevel gaf

eene beweging naar rechts te maken en den straatweg, die van Diest naar

Leuven leidt, zijne operatielijn, op nieuw te bezetten. Dáár aangekomen,

zette de infanterie in marschcolonne de geweren aan rotten en alles kwam

in den toestand van volmaakte rust.” (Zie Bronnen N°. 61. - Kolonel

Schuurman.)

Laatstgenoemde zeer belangrijke brochure bevat voornamelijk eene weder

legging van een volzin uit het boek van Olivier, waarbij wordt beweerd, dat

de Prins van Oranje gedurende de onderhandelingen aan de 1e brigade der

1e divisie last zou hebben gegeven, den weg naar Mechelen te bezetten, om

het Belgische leger te kunnen insluiten.

*
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gestelde 8e en rechterhalve 3e batterij, gelastende, dat de man

schappen zouden afzitten, daar een wapenstilstand was gesloten,

waarop hij zelf afsteeg en aan de kant van een sloot ging zitten

in afwachting van de goedgekeurde, door hem gestelde voorwaar

den. (1) Werkelijk werden deze hem dan ook dààr, zooals vroe

ger vermeld is, onderteekend door den Generaal Goblet, over

handigd.

Zooals wel van zelf spreekt, waren echter gedurende dien toe

stand van onderhandelen, niet eensklaps alle vijandelijkheden als

door een tooverslag afgebroken. In de vlakte westwaarts van den

Looberg hielden zich nog ettelijke Belgische tirailleurs op, die

nu en dan met de aan den voet dier hoogte uitgezwermde Ne

derlandsche tirailleurs een schot wisselden. Ook van de zijde der

abdij werd van tijd tot tijd op den linkervleugel der 3e divisie

gevuurd (2). Om tegen verdere mogelijke vijandelijkheden ge

vrijwaard te wezen, gaf tengevolge van dat schieten de Chef van

den Staf der 3e divisie, de Kolonel Eksteen aan de compagniën

Leidsche en Noord-Hollandsche jagers last, aldaar te gaan post

Vatten.

Eer wij de beweging dezer compagniën in de richting van de

abdij van Perck volgen, is het noodig na te gaan, hoe zich op

dat oogenblik de Belgische krijgsmacht in de stad had opgesteld.

(1) Deze geheel onbekende bijzonderheid, waardoor zeker wel overtuigend

blijkt, hoe weinig vijandelijk 's Prinsen bedoelingen waren, ontleenden wij

aan het onuitgegeven Dagboek van den Majoor Hojel, Commandant van het

hoofdkwartier, die na het door hem bij Bautersen aan den Opperbevelhebber

geleende paard teruggekregen te hebben, dezen in den morgen en middag

van den 12en steeds ter zijde bleef.

(2) Dergelijke feiten zijn van beide zijden volkomen te verontschuldigen,

ze geschieden bij het afbreken van elk gevecht. De ondervinding toch heeft

de onmogelijkheid bewezen, om elk geweerschot te voorkomen, om welke

reden dan ook het vuur op hooger last is gestaakt. Belgische bronnen maken

daarvan ook melding nabij de herberg Tivoli en het is wel mogelijk, dat

ook dáár nog geschoten is. Van een aanval aan die zijde, aan welke de

Generaal Eenens wil doen gelooven, doch met de details waarvan hij geen

misbruik van het geduld zijner lezers wil maken (sic. Supplement bl. 47),

is geen sprake geweest. Het 2e bataljon der 13e afdeeling was nabij die

plaats opgesteld en ware daarbij iets bijzonders voorgevallen, dan had het

zeker niet ontbroken in het zeer getrouwe manuscript betreffende de verrich

- tingen van dien troep, waarover wij konden beschikken.
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De infanterie stond in bataille achter de boulevards; op den rech

tervleugel rechts van de Thienensche poort het 1e linieregiment,

links daarvan het 4e, vervolgens het 12e, 7e en 9e en het 2e re

giment jagers te voet tot aan de Diesterpoort. Nabij de poort van

Perck bevond zich de brigade cavalerie (ter hoogte waar thans

de cellulaire gevangenis staat), waar zich ook het vereenigd ge

bleven gedeelte der garde civique had opgesteld, dat oorspron

kelijk nog de order had gekregen, om het bosch van Héverlé te

bezetten. De Belgische artillerie was op de boulevards tusschen

het daarop geplaatste positiegeschut in batterij gekomen. Op den

rechtervleugel links van de beide 128rs. aan de poort van Perck

stond de halve batterij Eenens, naast haar en rechts van de Thie

nensche poort de halve batterij Rigano, aansluitende aan de beide

daar geplaatste 18&rs. Links van deze de batterij Dupont en daar

naast in volgorde naar de zijde der Diesterpoort de batterij de

Rijckholt en de halve batterij Soudain de Niederwerth. Links

van de bij laatstgenoemde poort opgestelde beide 12ſers. was de

halve batterij Lauwereijs opgesteld. In het geheel waren op de

boulevards 38 vuurmonden in batterij. De halve batterij Lauwereys

volgde echter omstreeks 2 uur n. m. (1) den aftocht des Konings

met de cavalerie.

(1) Omtrent de juiste uren, op welke de verschillende feiten zich op den

12en Augustus hebben voorgedaan, bestaan geen nauwkeurige opgaven. Bij

die, welke ook onze schrijvers hebben opgegeven meenen wij, door verge

lijking van verschillende bronnen, vele vergissingen te kunnen opmerken.

Algemeen is men het eens, dat tusschen 11 en 12 uur (middag) het Bel

gische leger binnen Leuven is teruggekeerd. Tusschen 12 en 12; uur hebben

de 1e en 3e divisiën hunne stellingen oostwaarts van Leuven ingenomen,

waarbij men over de stad heen het kanonvuur van Saxe Weimar bij het be

zetten van den IJzerenberg waarnam (ruim 12 uur.) Tegelijkertijd heeft de

samenkomst met Adair plaats. Kort na het innemen dier stellingen (alle oog

getuigen zijn het daarover eens) heeft de kanonnade van de wallen van Leu

ven plaats. Dit valt samen met het verhaal der Leuvensche courant, die op

geeft tusschen 1 en 2 uur: ,,Gedurende deze omstandigheden bevind zig den

Koning in alle perykels om de krijgs-benden aen-te-moedigen, en bestiert

verscheyde bewegingen met zijne gewoonelyken koelen-moed en bekwaem

heden. Men zag ook de dapere Bergsche en Naemsche artilleristen, die met

de aldergrooste gauwigheijd op eenen minuet verscheyde wel ingerigte canon

scheuten naer den vijand joegen, die hem groote schaede veroorzaakte” . . .

Later wordt er van geen vuren meer gesproken, dit verhaal slaat dus op

de kanonnade, daarop volgt verder:

f
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De Leidsche en Noord-Hollandsche jagers, die eveneens reeds

achter hunne wapens rust dachten te gaan nemen, werden dan,

zooals wij reeds meedeelden, op last van den Kolonel Eksteen

naar den uitersten linkervleugel gezonden. Van de compagnie

Leidsche jagers vormde eene halve sectie onder den 1en Luite

nant Decker den voortroep. Nauwelijks echter was deze eenige

passen buiten den naar de abdij voerenden hollen weg gekomen

of zij werd door een kanonschot, onmiddelijk daarna door een

hagelbui van kanonkogels gevolgd, begroet. Binnen eenige oogen

blikken donderden hierop alle vuurmonden der Belgen van af de

boulevards en zweepte een hagelbui van kogels en granaten onze

rustende soldaten op (1). Gelukkig voor de Leidsche jagers waren

» Ten twee uren. Eenen stilstand van waepenen word bevestigt door den

Hollandschen generael, voor twee-en-twintig ueren; den Koning en den état

major nemen den weg van Mechelen, eenigste uytvlugt die vrij schijnt te

wezen: het leger volgt hem op” . . . .

,,Een wapenstilstand wordt bevestigd,” dat is de zending van den Kapitein

van Stirum om ophelderingen. ,,Voor 22 uren” wijst op artikel 3 van het

verdrag, waar gesproken wordt van het middaguur van den 13en Augustus.

Het uur van vertrek des Konings komt geheel overeen met dat der verschij

ning der Belgische cavalerie tegenover de 2e divisie. En eindelijk:

, Ten dry ueren. Onze troepen . . . . volgen gedueriglijk den weg van

Mechelen” . . . . Dit uur komt overeen met dat der laatste botsing tusschen

het Scheldeleger en de Divisie Saxe Weimar.

Het uur van drieën door tal van schrijvers opgegeven als dat van de ka

nonnade, een uur waaruit zoovele valsche gevolgtrekkingen gemaakt zijn,

kan op grond van het bovenstaande, o. i. niet het juiste wezen.

(1) Zooals later gebleken is, werd de beweging der jagercompagniën de

oorzaak van het onverwachte kanonvuur uit Leuven. Zeker was daarvoor

geen ernstige reden, aangezien door die jagers geen enkele daad van vijan

delijkheid is gepleegd. Het rapport van den Generaal Meijer spreekt van

,post vatten” bij de abdij, verschillende bijzondere berichten zeggen alleen,

dat die beweging ,,eene verkenning” van het genoemde gebouw gold. Alleen

het werk van J. Roemer (zie Bronnen N°. 59) geeft er een meer aanvallend

karakter aan, daarin wordt zelfs beweerd, dat de jagers hebben getirailleerd.

Dit nu is geheel bezijden de waarheid, verschillende ooggetuigen hebben

ons verzekerd, dat er geen geweerschot gevallen is, maar dat op de eerste

schoten van Belgische zijde het reeds gedeboucheerde gedeelte met groote

overhaasting is teruggeweken in den hollen weg, waar het aan de kogels

des vijands onttrokken was.

Wij zouden dan ook op de bewering van het genoemde werk niet terug

komen, wanneer ook dat niet eene der krachtigste bronnen voor de betoogen

van den Generaal Eenens ware geworden. In de Leidsche studentenalmanak

van 1832 is de geschiedenis der jagercompagnie van de Hoogeschool beschre
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de eerste schoten te hoog gericht en troffen de projectielen de

daken der nabijgelegen huizen, zoodat er geene verliezen werden

geleden, daar de compagnie in allerijl in den hollen weg terug

ven en wij vinden daarbij (bl. 95) het volgende: ,,Welke de verrichtingen en

lotwisselingen dezer compagnie zijn geweest en op welke wijze zij zich van

de haar opgelegde plichten heeft gekweten, is aan een ieder van ons over

bekend en werd onlangs nog in een bijzonder daartoe vervaardigd boekdeel

door den WelEerwaarden Heer Roemer, met eene voorbeeldelooze omstan

delijkheid en in den Z.E. geheel eigen schrijftrant, geroemd en bezongen.

Intusschen eischt het de algemeen geuite wensch onzer Akademiebroeders,

niet minder dan het doel zelve van dezen studentenalmanak, dat deze zoo

geheel Akademische stoffe ook van onze zijde opzettelijk worde behandeld;

terwijl een ieder bovendien gereedelijk de noodzakelijkheid van dezen arbeid,

na het uitkomen van gemeld boekdeel, zal moeten erkennen.”

Dit laatste heeft allen schijn van eene allerbeleefdste wijze van aan te

toonen, dat Roemers werk weinig waarde heeft, wat trouwens verder wordt

bewezen op bl. 158 van genoemden almanak, waar het heet:

,,Door Ds. Roemer is hetzelve (eene toespraak der Professoren aan de com

pagnie), zonder eenige toestemming of voorkennis van de Hooggeleerde

zenders, in zijn zonderling boekdeel, waaraan hij den naam van Gedenkschrift

heeft gegeven, opgenomen.” -

En wie was nu de militaire schrijver J. Roemer ? Niet, zooals hij in la

Belgique militaire Jaargang 1875 bl.732 wordt betiteld, de Luitenant Roemer",

maar de Remonstrantsche dominé Roemer te Leiden, die evenmin in 1831

zijn kansel had verlaten, als de huisonderwijzer Olivier zijn lessenaar. Voor

waar een paar zonderlinge tactici ! En toch, uit de krijgskundige betoogen

van die eerzame burgers is voornamelijk door den Generaal Eenens de stof

geput, om het antwoord van den Generaal Booms te bestrijden, om het gemis

aan goede trouw van den Prins van Oranje vol te houden. In hetzelfde werk

van den Belgischen schrijver wordt de Nederlandsche opperbevelhebber ver

antwoordelijk gesteld voor de gevolgen der besproken beweging, alsof de

Kolonel Ecksteen daartoe op eigen gezag niet het initiatief zou hebben kun

nen en durven nemen. De genoemde Kolonel was echter Chef van den Staf

van de 3e divisie, als zoodanig viel hem (en dat was reeds lang vóór 1831

het geval) mede de taak ten deel, om bij het overgaan van den toestand van

beweging tot dien van rust, maatregelen van veiligheid te nemen voor zijn

betrokken legerafdeeling. Door de onmiddelijke nabijheid van Leuven kon er

al dadelijk van een geregeld uitzetten van voorposten geen sprake zijn, maar

wel was het het recht, was het de plicht van den Kolonel Ecksteen om als

stafofficier te zorgen, dat althans op den onaangeleunden vleugel de veilig

heid der divisie verzekerd was.

Waarschijnlijk was het echter dien Kolonel niet bekend, wat ons de Majoor

Hojel in diens dagboek mededeelt, dat eenige oogenblikken vroeger de Bel

gische officier Baudrie, die mede als parlementair was afgezonden, den Prins

had verzekerd, dat het gebrek aan discipline onder de Belgische troepen zóó

groot was, dat wanneer de Nederlanders een achtergelaten gedemonteerd stuk

gedurende den wapenstilstand zouden terughalen, eer Leuven was verlaten,

er geen genoegzaam gezag zou zijn, om een schending daarvan te voorkomen.
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trok en daar aan het vijandelijk vuur was onttrokken, terwijl

dan ook de verdere verkenning der abdij achterwege bleef.

Even voor het losbarsten van het vijandelijk vuur was door

verschillende Nederlandsche officieren en manschappen waarge

nomen, hoe eenige Belgische officieren te paard zich beijverden

om de nog buiten de stad achtergebleven tirailleurs naar binnen

terug te voeren. (1)

De groote reden evenwel van de treurige slotacte van Leuven is weder te

vinden in den geheel abnormalen toestand van het sluiten van een verdrag

door tusschenkomst van een derde, in dezen Sir Robert Adair. Dientengevolge

toch konden niet onmiddelijk alle bijzonderheden van den wapenstilstand ge

regeld zijn en geschiedde dit dan ook eerst na de kanonnade. De volgende

woordelijke aanhaling uit Niëllon's Memoires (bl. 253 en 254) zij hiervoor

het bewijs. ,,Werkelijk waren vele hoofdpunten niet geregeld of met voordacht

weggelaten; ik liet ze er bijvoegen of verbeteren. De strategische grens was

niet aangegeven, ik bepaalde den afstand daarvan op duizend meter, ik liet de

door de belegeraars op den straatweg en langs het kanaal van Leuven naar

Mechelen te ontruimen afstand uitbreiden tot vijftienhonderd meter.

De ontruiming der stad, die den volgenden dag ten 7 ure v. m. moest plaats

hebben, werd op mijne aanvraag tot het middaguur uitgesteld.

Er was evenmin sprake van de évacuatie der vestingstukken en van de ma

gazijnen, er werd bepaald vastgesteld, dat zulks zou geschieden naar mijn

goedvinden, evenals alles wat ik noodig zou oordeelen mede te nemen.

Er werd eveneens overeengekomen dat de bijzondere en staatseigendommen

zouden worden geëerbiedigd, dat de inwoners, om welke reden dan ook, niet

zouden worden lastig gevallen. -

Al deze bepalingen in duplo door beiden (de Generaal Niëllon en de Ko

lonel van Stirum) geteekend, werden naar het hoofdkwartier van den Prins

van Oranje verzonden om door hem te worden geratificeerd.

(Deze overeenkomst, die de soort van voorloopige capitulatie, geteekend

door den Generaal Goblet heeft vervangen, is nooit in eenig verslag opge

momen; ik heb daarvan echter copie gezonden aan Zijne Majesteit, in den

avond zelf van den 12en Augustus door doctor Seutin, toen deze Leuven ver

liet, om zich naar het Koninklijk hoofdkwartier te Mechelen te begeven.)

Na eenig oponthoud over den vorm werd deze acte door beide partijen ge

teekend.”

Tot zoover Niëllon over zijne bemoeiingen, welke plaats hadden nadat hij

en den Kolonel van Stirum het gevecht op den IJzerenberg hadden doen ein

digen. Elk onbevooroordeeld militair zal daardoor overtuigd zijn, dat vóór

het aannemen en bekend maken dier bepalingen, de Kolonel Ecksteen het

volste recht had de jagerkorpsen naar de abdij van Perck te verplaatsen.

(1) Onder den indruk van het oogenblik meenden sommigen, dat dit terug

halen eene trouwelooze handeling des vijands was en velen onzer schrijvers

hebben die bewering herhaald. Nu wij echter sedert eenige jaren de ware

oorzaak van de hervatting van het vuur kennen, zou het onbillijk zijn die

25
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Bij den onverwachten hevigen kogelregen vlogen onze soldaten

uit hun rust, uit hun slaap op. De aan de 2e brigade der 1e divisie

toegedeelde sectie veldartillerie van Vertholen was de eerste,

wier kanonnen het vuur van de Leuvensche wallen beantwoordde.

Hoewel zij in hare stelling op den zuidwestpunt van den Looberg

zeer was blootgesteld, bleef zij wakker doorvuren, totdat 70

schoten waren gelost. Vooral de sectiecommandant, de sergeanten

stukscommandanten J. Hubenaar en B. Duurland en de korporaal

J. Hendriks onderscheidden zich door hunne koelbloedige bedaard

heid. De naast haar opgestelde halve batterij rijdende artillerie

N°. 4 kreeg bevel den berg af te dalen en naast de in de vlakte

opgereden batterijen stelling te nemen. Met orde en bedaardheid

werd die last onder de leiding van den 1en Luitenant van der

Oudermeulen volvoerd onder het geduchte vuur en niettegenstaande

de zeer steile helling. In hare stelling aangekomen en het vuur

geopend hebbende, sprong weldra de voorwagen van het tweede

stuk door eene inslaande granaat, waardoor een paard gedood

en een korporaal, vier kanonniers en een paard gewond werden.

Toen eenigen tijd later bevel gegeven werd om de batterijen ach

terwaarts te brengen, werden de stukken van Oudermeulen met

de grootste inspanning, tengevolge der vermoeidheid van de paar

den, boven op den berg teruggebracht. Daarbij geraakte het rad

van een houwitser in een gat en kon slechts met moeite bij

de batterij worden gesleept. Hiermede evenwel niet voldaan,

nam Oudermeulen eenige manschappen, acht trekpaarden en een

voorwagen mede in de vlakte, waar het 2e stuk was achterge

laten. Onder het hevige vuur, waardoor bij die gelegenheid een

kanonnier en 4 paarden gedood en 4 kanonniers en 2 paarden ge

wond werden, gelukte het den dapperen Oudermeulen, ondersteund

door den even moedigen wachtmeester H. K. Frans het verlaten

kanon op den berg terug te voeren.

Van de beide eskadrons lansiers, die achterwaarts van de sectie

Vertholen waren opgesteld, werd den fourier Kuijpers door een

beschuldiging vol te houden en kunnen wij in het terugbrengen der nog in

de vlakte gebleven tirailleurs slechts lofwaardige pogingen zien, om gevolg

te geven aan den wapenstilstand en verdere botsingen te voorkomen.
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kanonkogel het hoofd afgeslagen en de milicien Klink, zoomede

drie paarden gedood. Na het ophouden van het vuur daalden die

eskadrons den Looberg af en verzamelden zich bij het rechter

halve regiment, nabij Tivoli, waar de Lansiers N°. 10 gezamen

lijk à cheval van den straatweg het bivak betrokken.

De infanterie der 2e brigade van de 1e divisie leed geene ver

liezen, voor zooverre de bataljons Zuid-Hollandsche en Geldersche

schutterij en het 1e bataljon der 5e afdeeling infanterie betrof en

bewaarde, dank zij de koelbloedige houding van den Generaal

Majoor de Favauge en die der bataljonscommandanten, de Majoors

Oudemans Havelaar, van Rechteren en Auffmorth, volkomen

hare orde. Alleen bij het bataljon Auffmorth werden eenige nog

aan rotten staande geweeren stuk geslagen. Op last van den Bri

gadecommandant eenigzins verder van de helling teruggebracht,

welke beweging met de meeste kalmte geschiedde, waren zij daarna

geheel gevrijwaard voor de vijandelijke projectielen, die allen

tusschen de helling van den berg en de nieuwe standplaats der

bataljons insloegen. Het 2e bataljon jagers daalde den Looberg

af om desnoodig als dekking der artillerie te kunnen optreden

en bleef tot na den terugtocht der artillerie in de vlakte. In die

stelling, waarin het, ofschoon om goede redenen opgesteld, vol

komen weerloos was tegen het vijandelijk geschutvuur, verloren

de jagers 4 dooden, onder welke de vrijwillig dienende zoon van

den dichter Westerman, en een achttal gewonden.

Ook de 1e brigade der divisie van Geen had bij het openen

van het vijandelijk vuur, ofschoon het daaraan door den te groo

ten afstand volkomen onttrokken was, onmiddelijk de wapens

opgevat en was eenigzins naar de zijde van Leuven opgerukt,

tot aan den uitgang van een aldaar door den Diester straatweg

gevormd défilé (1). De sectie veldartillerie van den 1en Luitenant

(1) Op welke gronden Bosscha in zijn werk (zie bronnen No. 8) verklaart,

dat de 1e divisie, die buiten het vuur bleef en geen man verloor, aan den

Diesterstraatweg in ontsteltenis geraakte en niet in volmaakte orde een eind

wegs terugweek, hebben wij te vergeefs in onze talrijke bescheiden trachten

te ontdekken.
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W. J. del Campo genaamd Camp, werd als uiterste voorpost

onder bedekking van een peloton van het 3e bataljon der 5e af

deeling onder den 1en Luitenant P. F. C. Stolte, naar de zijde

der stad vooruitgebracht, om zoo noodig eenige vijandelijke rui

terij, die zich bij de poort ophield, terug te wijzen. Tegelijker

tijd werden eenige compagniën van het 1e bataljon jagers onder

den Kolonel van Heerdt noordwaarts gedetacheerd om de abdij

van Vlierbeeck te verkennen en op die wijze eveneens in den

veiligheidsdienst van den rechtervleugel te voorzien, als dit door

de Leidsche en Noord-Hollandsche jagers op den linkervleugel

bij Perck had moeten geschieden. Iets later werd de sectie Camp

door den 1en Luitenant G. Schuurman in eene andere stelling

zuidwaarts van den straatweg in batterij gebracht, waarna laatst

genoemde officier door den Generaal van Geen werd gelast, aan

den Prins van Oranje rapport te gaan maken van de stelling der

brigade en diens verdere orders te gaan vragen. Het antwoord

van den Opperbevelhebber luidde: ,,Zeg aan den Generaal, dat

hij in de stelling blijft, waarin hij zich bevindt.” Dientengevolge

behield dan ook de 1e brigade tot na het einde der kanonnade

en zelfs tot na het bevestigen van den wapenstilstand hare aan

den Diester straatweg ingenomen standplaats. w

Veel meer dan de 1e divisie had de nader bij Leuven geplaatste

divisie Meijer van het onverwachte vijandelijke kanonvuur te lijden,

eer zij zich daaraan door eene achterwaartsche beweging had

onttrokken. De Majoor Glenewinkel, commandant van het bataljon

Utrechtsche schutterij liet, nadat zijne manschappen de geweren

hadden hernomen, handgrepen uitvoeren en toen deze niet be

hoorlijk werden uitgevoerd, ze onder het verschrikkelijke kanon

gebulder des vijands herhalen, waarna hij op bekomen bevel zijn

troep in de beste order liet terugmarcheeren. Daarmede bezig

zijnde en voornemens den naar de abdij voerenden hollen weg

te bezetten, werd zijne afdeeling ingehaald door het in verwarring

geraakte bataljon Groningsche schutters van de divisie en daar

door in twee deelen gescheiden. Het grootste gedeelte van het

Utrechtsche bataljon, onder bevel van den Majoor, nam daarop
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stelling aan den voet van den Looberg, terwijl het kleinste onder

den Kapitein W. J. van de Poll, door den Generaal Meijer in

persoon nabij den genoemden hollen weg tot dekking van de

sectie veldartillerie van Pfaffenrath werd geplaatst. Wakker vuurde

die sectie, hoewel alleen tegenover de talrijke Belgische artillerie

aan die zijde van den straatweg opgesteld, terug, totdat bij den

vijand een voorwagen in de lucht sprong en deze dientengevolge

een oogenblik het vuur op dat punt staakte. Pfaffenrath maakte

van die pauze onmiddelijk gebruik om zijne zeer gevaarlijke

positie te verlaten, doch alleen om zich bij zijne in het vuur

staande batterij aan te sluiten en daarmede tot het teruggaan

van deze den artilleriestrijd te hervatten.

Voorbeeldig was ook de houding van het 2e bataljon der 13e af

deeling, dat het dichtst nabij Leuven was opgesteld. De brave

Majoor Laasman wist het onder den aanhoudenden kogelregen

stand te doen houden, zonder dat een enkel soldaat de gelederen

verliet en eerst toen de artillerie, welke het op haren linker

vleugel dekte, terugtrok, beval hij een verder blootstellen zijner

manschappen nutteloos oordeelende een bedaarden aftocht. Ge

durende dezen werden een korporaal en twee man door een der

laatste kogels gedood, zonder dat er eenige andere opening in

het bataljon ontstond, dan die welke door het vellen van het

rot, dat die drie soldaten vormden, was veroorzaakt. Zoodra

eene eenigzins meer gedekte plaats was bereikt, liet de Majoor

keert maken en deploiëeren, waarop aan de gesneuvelden onmid

delijk voor het front de laatste eer werd bewezen.

Ook de nabij Tivoli afgezeten eskadrons lansiers van den Majoor

Gantois, werden in hun slaap door de invallende kanonkogels

opgeschrikt. Zoo snel mogelijk stegen zij op, wat door de onrust

der paarden, veroorzaakt door het inslaan der projectielen en het

geratel der oprukkende artillerie over den straatweg, zeer bezwaard

werd. De commandant van het 1e eskadron, de Ritmeester C. J.

Baron van Heeckeren, reed onmiddelijk op zijn voshengst langs

het front zijner afdeeling en wist zijn troep door voorbeeld en

toespraak bij elkander te houden. Bij het 2e eskadron werd de
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2e Luitenant P. C. Tilenius Kruijthoff door een kanonkogel

door midden geslagen, toen hij zich van den grond opgericht

hebbende, wilde opstijgen op de aanmaning van zijn eskadrons

commandant, den Ritmeester H. J. Jehu van zich daarmede

wat te haasten. Op dat gezicht en terwijl ook den lansier

Geuvels de hand werd weggenomen en eenige paarden zwaar

verminkt neerstortten, geraakte de 3e compagnie in verwarring,

verliet hare plaats en trok over den straatweg terug om zich

achter de nabijgelegen herberg en eenige andere gebouwen te

dekken. Daar echter werd zij weldra door de krachtige pogingen

van den Ritmeester Jehu tot staan gebracht, waarop deze zijne

andere compagnie, die op hare plaats was gebleven, daarbij ver

zamelde. Ook het 1e eskadron, dat geene verdere verliezen had

geleden, werd daarna op last van den Majoor Gantois bij het

2e meer gedekt opgesteld, waartoe het zich over den straatweg,

trots het hevige vuur, in stap derwaarts begaf. Onder hen, die

door hun heldhaftig voorbeeld medewerkten om de goede order

onder den troep te bewaren, vinden wij den Ritmeester W. F.

Baron Snouckaert van Schauburg en den 1en Luitenant F. Doffig

nies genoemd en wij mogen de besproken eskadrons niet verlaten

zonder de daad van den braven milicien Gijsman, welke nage

noeg onbekend is, aan de vergetelheid te ontrukken. Het paard

van Gijsman, die tot het tirailleurpeloton van het 1e eskadron

behoorde, werd door een der eerste kogels een der voorbeenen

bij den schouder afgeschoten. Ruiter en paard stortten neder,

doch de eerste maakt zich los en begint het stervende dier van

hoofdstel en mantelzak te ontdoen, toen een tweede kanonkogel

een der achterbeenen van het paard verplettert. Even koelbloedig

gaat Gijsman voort met het losgespen der riemen, hangt daarna

hoofdstel en mantelzak aan de karabijn over den schouder en

verlaat eerst daarna zoo bedaard mogelijk de plaats, waar niets

dan dooden en verminkten te zien, niets dan inslaande kogels

en granaten te ontmoeten zijn. (1)

(1) Nogmaals herinneren wij hoe kort na de kanonnade de vier eskadrons

Lansiers No. 10 à cheval van den straatweg nabij Tivoli hebben gebivakkeerd.

Die herinnering is noodig, omdat dat schoone regiment niet vrij is gebleven

*
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Wij verlieten de brigade zware cavalerie op het oogenblik,

dat haar den last was verstrekt, om tot het vinden eener meer

geschikte plaats voor een bivak, zich noordwaarts van den straat

weg te begeven. Daartoe was de 9e afdeeling reeds afgemarcheerd

en in bataille gekomen westwaarts van den Looberg, waarbij zij

langs een omhoog leidenden, flauw hellenden weg had gevolgd (1).

Nauwelijks was zij echter geformeerd of de kanonnade van de

boulevards van Leuven nam een aanvang en trof na weinige

oogenblikken met al hare woede het terrein vóór de standplaats

der kurassiers. Op het hooren der onverwachtte losbrandingen,

staakte de commandant der 3e afdeeling, de Luitenant Kolonel

G. L. C. Bouwens van der Boijen onmiddelijk de beweging Van

zijn troep en bleef zuidwaarts van den weg in afwachting van

wat gebeuren zoude. Hierdoor werd zijne afdeeling voor verliezen

bewaard. Des te harder had het de 9e afdeeling te verantwoorden.

De eerste kanonkogels sloegen vlak voor haar in het bouwland

aan en wierpen een regen van zand en kluiten aarde naar de

hoofden der daardoor schuw wordende paarden. Een veertiental

dezer wordt getroffen en vermeerdert door hunnen doodstrijd

de onrust in de gelederen, twee kurassiers worden door inslaande

projectielen verpletterd. Een kogel snort tusschen den afdeelings

commandant, den Kolonel N. C. de Gallières en zijn zoon den

1en Luitenant Adjudant C. G. de Gallières, die zich met hem

voor het front der afdeeling onderhield, door en smakt hun beiden,

van lasterlijke aantijgingen en leugenachtige overdrijving, aantijgingen die

door talrijke, ons afgestane verklaringen van oude lansiers van het 10e, met

verontwaardiging worden wederlegd. wee

(1) In het vorige jaar ter plaatse zijnde om op het terrein zelf de gevech

ten om Leuven na te gaan, bleef ons betreffende de opstelling van de 9e

afdeeling kurassiers veel onduidelijk, totdat ons onlangs door een oud offi

cier van die afdeeling, ooggetuige der kanonnade, die eveneens kort geleden

die plaats bezocht, werd medegedeeld, hoezeer sedert 1831 het terrein daar

is veranderd. Toen toch stond er nabij de plaats hunner opstelling eene steen

bakkerij, welke waarschijnlijk hare specie trok uit een voor den tegenwoor

digen zuidwestpunt van den Looberg gelegen hoog terrein. Een weg (die welke

de 9e volgde) diende tot vervoer dier specie naar de bakkerij. Bij het ver

laten van de plaats vond het 3e eskadron dien weg niet terug en volgde de

zeer steil afgestoken helling der steengroeve.
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het linkerbeen wegnemende, met hunne gedoode paarden ter aarde.

Ook het paard van den 2en Luitenant cornet H. Hamming,

stort met een afgeschoten achterbeen neder, de standaard wordt

ter aarde geworpen. Tot overmaat van ramp werpt het door het

vuur verschrikte paard van den Luitenant Generaal Trip, die

zich nabij de afdeeling ophoudt, zijn berijder af en waant men

ook hem gesneuveld. En eindelijk nog wordt de verwarring ver

meerderd door het gedonder der kanonnen van de sectie Vertholen,

die kort achter de afdeeling en boven van den berg vuurt en

waarvan de brandende stukken der kardoeszakken tusschen de paar

den vliegen. Te midden van dat alles en eer nog de oudste hoofd

officier, de Majoor F. C. Baron de Graillet het commando voor

den gevallen kolonel heeft opgenomen, klinkt aan den linker

vleugel bij het 3e eskadron van den Ritmeester J. J. Habets het

luide bevel van den Brigadecommandant, den Generaal Majoor

Post, om links af te breken en zuidwaarts van den weg terug

te keeren. Zonder verder commando volgt het eskadron die order (1),

doch stuit, den weg, welke het gekomen is niet vindende, op

eene zeer steil afgegraven helling. Toch laten de voorste ruiters

zich afglijden, de anderen volgen en hoewel velen storten, bereikt

het eskadron spoedig het veilige terrein zuidwaarts van den weg.

De Opperwachtmeester van Delft heeft onmiddelijk den gevallen

standaard opgenomen en brengt dien bij de nog standhoudende

eskadrons, terwijl de geheel met bloed en hersens van een

gedood paard bespatte cornet een losloopend lansierspaard op

vangt. Het 1e en 2e eskadron onder de Ritmeesters C. W.

J. Storm de Grave en G. H. Liewerens, die den last van

den Generaal Post in hunne standplaats niet hebben vernomen,

blijven onder het vuur stand houden en eerst op een nader

bevel verlaten zij in volmaakte orde, in stap en langs den

(1) Destijds bestond in het reglement om zich zijwaarts over eenigen afstand

te verplaatsen, eene beweging, ook bij den contramarsch gebezigd, waarbij

elk rot op zich zelve links of rechts wendde en de beide ruiters naast el

kander voortreden om zich ter bestemder plaats gekomen weder achter elkander

op te stellen. Op die wijze is ook toen afgebroken. -

-



393

vroeger genomen weg, het van kogels doorploegde terrein.

Toch heeft er, zooals wij straks onbewimpeld zullen meedeelen,

werkelijk onder een deel der kurassiers wanorde geheerscht, thans

zij eerst vermeld, hoe de namen van de Ritmeesters Storm de

Grave, Lieuwerens, Habets, J. Werner en F. W. Nix, van den

1en Luitenant Adjudant F. Bauman, van de 1e Luitenants F. A.

J. Baron van Voorst tot Voorst, F. C. H. Baron van Utenhove

van Bottenstein, W. C. Werner en G. A. R. Mascheck en van

de 2e Luitenants B. A. Baron van Verschuer, J. Ringeling en

A. P. H. Baron van Ittersum, steeds met eere bij de afdeeling -

zijn genoemd gebleven, omdat hun moed en bedaardheid in dien

zwaren vuurproef de orde onder den troep heeft weten te bewaren

of spoedig te herstellen.

Eer de Ritmeester Storm de Grave zijn eskadron volgde, zond

hij de wachtmeesters Malcorps en Horinga af, om den gevallen

afdeelingscommandant bij te staan. Reeds was deze door den staf

trompetter J. H. Fliedner en den korporaal Wieringa van onder

zijn gedoode paard bevrijd en had de zwaar verwonde Kolonel

den eerstgenoemde weggezonden om een officier van gezondheid

te halen. Aan de beide onderofficieren gaf hij denzelfden last en

tevens om te trachten een kar te krijgen. Juist waren deze ver

dwenen, toen ook de wachtmeesters J. Hartels en J. Jurgens

en de kurassier Kamminga toeschoten, om hun chef van het nog

steeds onder vuur gehouden terrein te verwijderen. De Kolonel,

een zwaar man van zes voet was echter niet met de handen te

vervoeren, zoodat eenige nabijzijnde schutters hunne geweren

leenen moesten, om hem daarop te kunnen wegbrengen. Bij een

der huizen aan den straatweg vond men een kar, waarop de ge

wonde op zijn verzoek werd gelegd, om kort daarna te worden

overgeladen op een ambulancewagen, die Malcorps en Horinga

hadden gehaald en waarmede hij na door de Officieren van ge

zondheid Brink van den staf der cavalerie en F. Flameng van

zijne afdeeling te zijn verbonden van het slagveld werd wegge

bracht. Terzelfder tijd was de Luitenant Adjudant de Gallières

door den wachtmeester G. van Trigt en den korporaal A. van
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Diest bijgestaan en door laatstgenoemden gedragen in veiligheid

gebracht (1). -

De afdeeling kurassiers N°. 3 was intusschen zuidwaarts van

den straatweg gebleven, waar de Luitenant Kolonel Bouwens

haar, om er de bedaardheid in te bewaren, liet exerceeren, als

ware men in vollen vrede. Aan zijn voorbeeld en aan het beleid

vooral van de Majoors N. K. Matthes en G. G. Kretschmar van

Wijk, de Ritmeesters J. J. C. Mascheck en C. M. Menso, de

1e Luitenants Adjudanten J. C. L.Coets van Baggen en H. Craner,

den 1en Luitenant J. van Akerlaken, de 2e Luitenants P. J.

Heijblom en C. A. G. M. Graaf du Chastel en den Staftrompetter

Vries, was het te danken, dat de afdeeling hare orde volkomen

bewaarde, toen de in verwarring teruggaande schutters (waar

schijnlijk hetzelfde Groningsche bataljon) dreigden haar mede te

slepen. Toen het 9e kurassiers zich naast het 3e kwam opstellen

was de Luitenant Kolonel Bouwens van der Boijen bezig eene

nauwkeurige inspectie met geopende gelederen te houden.

Zulke feiten, geput uit vertrouwbare bronnen, medegedeeld

door belangelooze ooggetuigen, verschillen hemelsbreed van de

verhalen eener vluchtende brigade kurassiers. Evenwel, die te

veel bewijst, bewijst niets en het is daarom hier de plaats om

mede te deelen, op welke gronden die overdreven berichten zijn

gevestigd. Bij het begin der kanonnade bevonden zich op den

straatweg en zeer nabij de standplaats der kurassiers de treinen

der beide afdeelingen, zoowel als die der aan de 3e divisie toe

gedeelde eskadrons lansiers. Onder deze bevonden zich nevens

eene bedekking van elk korps, alle handpaarden. Bij het onver

wachte kanongedonder voor- en zijwaarts, door het geratel der

stukken van de vlak naast haar over den straatweg (die niet uit

klinkersteenen, doch uit groote keijen bestaat) in draf oprukkende

batterijen, geraakte die afdeeling, die er zeker niet zou gestaan

(1) Wij behandelden dit gedeelte zoo uitvoerig, omdat aan de kurassiers

van het 9e, die toch al veel te ongunstig zijn beoordeeld geworden, ook kort

na den veldtocht ten onrechte werd nagegeven, dat zij hun chef hulpeloos

zouden hebben achtergelaten en deze door manschappen van andere corpsen

zou zijn weggebracht.
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hebben als er nog eenige gedachte aan vijandelijkheden geweest

was, in volkomen verwarring. Handpaarden rukten zich los, rui

ters der bedekking werden afgeworpen of gingen door, voertuigen

maakten keert en de jeugdige officier, die er het bevel over voerde,

en wien dat feit tot zijn dood een zwaar verdriet is gebleven, was

niet in staat de orde te herstellen. Tot vermeerdering der wan

orde stootte die hoop op het in draf oprukkende reservepark der

3e divisie. Na den 11en Augustus tusschen Sint Truijen en Thienen

te hebben gebivakkeerd, was dit 's morgens van den 12en weder

opgebroken en ontving even na het voorbijtrekken van Dormael

last om snel naar Leuven op te rukken. Dit bevel opvolgend,

werd het door de hollende treinvoertuigen, handpaarden en be

dekking ontmoet. De 1e Luitenant van Glansbeek, commandant

van het reservepark, die gedurende den ganschen veldtocht zoo

weinig verband met de 3e divisie had gehad en geheel onbekend

was met de omstandigheden van het oogenblik, achtte het raad

zaam op het zien der heerschende verwarring linksomkeert te

laten maken. Deze manoeuvre, die op zich zelve genomen vol

komen gerechtvaardigd was, had echter ten gevolge, dat ook eenige

caissonpaarden aan het hollen gingen en slechts met vele moeite

tot staan waren te brengen. Nadat dit echter aan van Glansbeek

was gelukt, zond hij den hem vergezellenden 1en Luitenant A.

B. C. de Munck van den transporttrein op verkenning naar de

zijde van Leuven. Na het ophouden van het vuur door dezen op

de hoogte van den toestand gebracht, liet hij zuidwaarts van den

straatweg parkeeren en onmiddelijk de verschoten munitie der

batterijen aanvullen.

Zoo ver en niet verder gaan onze nasporingen van de verwar

ring onder kurassiers en lansiers bij Leuven, hadden zij verder

geleid, wij zouden hare vruchten als waarschuwend voorbeeld

eerlijk hebben opgeteekend. Nu dat niet het geval is mogen zij

strekken om menigen verkeerden indruk weg te nemen, om te

bewijzen, hoe door gemis van zaakkennis, oppervlakkigheid van

onderzoek of onnadenkende naschrijverij de eervolle naam van

een korps kan worden in gevaar gebracht,
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Ook nabij de standplaats van den Prins van Oranje sloegen

eenige kogels in en naast den hem vergezellenden Majoor Hojel

werden de Maréchaussée Hulsbos en een ordonnans der rijdende ar

tillerie gedood. Onmidellijk begaf zich de Opperbevelhebber met

den genoemden Majoor vooruit naar het Friesche schuttersbataljon

van Asbeck, de eenige infanterie der 3e divisie, die zich noord

waarts van den straatweg bevond. Zich zelf aan het hoofd

stellende bracht de Prins, ondersteund door die beide Hoofd

officieren een gedeelte der Friezen en tirailleur vooruit om met

deze eenige Belgische scherpschutters af te weren, die na het

begin der kanonnade weder buiten de poort waren gerukt en

onze artillerie kwamen bedreigen, die over hen heen naar de

boulevards schoot. Ook buiten de Diesterpoort vertoonde zich een

oogenblik een verwarde hoop vijanden, waarschijnlijk met het

doel om de batterijen aan te vallen, wier vuur hen echter weldra

binnen de stad terugdreef.

Reeds dadelijk na het openen van het vuur had de Prins van

Oranje den Kapitein Graaf van Limburg Stirum, Adjudant van

Prins Frederik naar Leuven afgezonden om de oorzaak van het

hervatten der vijandelijkheden te vragen. Nadat hij de Friesche

schutters had vooruitgebracht, gelastte hij den Kapitein Coehoorn -

om de 1e sectie zijner houwitserbatterij, die onder den 1en Lui

tenant J. J. Prinsen op den straatweg had post gevat, ongeveer

200 pas vooruit te doen gaan in eene betere stelling.

Van onze zijde hadden behalve de artillerie der 1e divisie,

ook de veldbatterij N°. 8a en de rechter halve rijdende batterij

No. 3 onmiddellijk het vuur op Leuven beantwoord met eene

snelheid, waarover de oudste soldaten, die Napoleon's meeste

veldtochten hadden medegemaakt, verbaasd stonden. De zes

overige houwitsers van de rijdende baterij No. 2 en de veld

batterij 12Rrs No. 7a van den Kapitein Altink waren langs den

straatweg vooruitgedraafd en zuidwaarts daarvan in batterij ge

komen, zoodanig stelling nemende, dat zij in geval van een

mogelijk vooruitgaan des vijands den weg krachtig onder vuur

konden nemen. Nauwelijks had de door den Prins aangewezen
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sectie hare nieuwe stelling ingenomen, of een kanonkogel trof

den braven Luitenant Prinsen in de borst, die reeds het vorige

jaar met de Militaire Willemsorde was versierd, en sloeg dien

verdienstelijken officier met zijn paard te pletter. Verwoed vuurden

zijne kanonniers door, waarbij zich vooral de Wachtmeester A.

F. C. List, die zich vrijwillig bij de sectie had aangesloten,

door zijne koelbloedigheid en zijne nauwkeurige wijze van richten

onderscheidde. De Kapitein Coehoorn, die zich bij de sectie be

vond, zond op het sneuvelen van Prinsen bevel aan den 1en

Luitenant M. G. van Raden der batterij, zich bij hem te ver

voegen. Deze officier rukte met zijne sectie in draf op, doch om

de stukken niet noodeloos bloot te stellen, werden deze terug

gezonden. Toen het vuur uit de stad na eenigen tijd ophield,

zonder dat nog het geheel eindigen der vijandelijkheden bekend

was, vervoegden zich de drie oudste kanonniers dier stukken

bij den batterijcommandant met verzoek namens alle manschap

pen der sectie van van Raden om met hun luitenant in dezelfde

stelling het gevaar te mogen deelen. Terecht voegt Sypestein

(Zie Bronnen N°. 66) aan deze mededeeling de woorden toe:

,Schoon voorteeken, van hetgeen die officier had mogen ver

wachten van zijne minderen, die hij door zijne leiding zooveel

achting voor zich had ingeboezemd”!

De batterij veldartillerie N°. 8a verloor in hare stelling 1

kanonnier en 8 paarden (waarvan 5 van een stuk) aan dooden

en 1 sergeant, 1 korporaal en 8 kanonniers aan gewonden, ter

wijl van de rechter halve rijdende batterij No. 3, 1 wachtmeester,

1 korporaal en 7 paarden gedood en 5 kanonniers en 3 paarden

gewond werden. Toen het bleek, dat het vijandelijk vuur niet

door een uitval werd gevolgd, werd aan de noodeloos blootgestelde

batterijen noodwaarts van den weg gelast op te leggen en terug

te gaan. Op dat oogenblik waren bij een der stukken juist de

twee voorpaarden en de stukscommandant, de wachtmeester Gib

bens doodgeschoten en de overige paarden in verwarring over

de strengen geraakt, zoodat het onder het vuur bleef staan. De

wachtmeester M. van Coosen van het 10e lansiers, dien dag als
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ordonnans bij den Generaal de Constant Rebecque dienst doende,

heeft dat nauwelijks gezien of hij rent alleen derwaarts, springt van

het paard en vangt de door elkander verwarde paarden op, waarna

hij den inmiddels met eenige kanonniers toegesnelden 1en Luite

nant C. W. Voet van de linker halve rijdende batterij N°. 3

krachtig ondersteunde om het stuk terug te brengen.

Ongeveer een vijftigtal dooden en gewonden had het plotseling

kanonvuur aan onze troepen gekost.

Het verlies der Belgen tengevolge van het antwoord onzer

artillerie moet aanmerkelijk geweest zijn, doch bleef onbekend

even als het totaal aan gesneuvelden en gekwetsten aan die zijde.

Het getal daarvoor bij raming door de ,,Lovensche courant” op

gegeven, komt ons zoo overdreven hoog voor, dat wij het niet

overnemen. Te midden van het vuur hadden onze officieren van

gezondheid zich beijverd de gewonden bij te staan, maar aan

allen werd het voorbeeld van menschlievendheid, zoowel als dat

van trouwe plichtsbetrachting gegeven door den Pastoor van

Haren, den Aalmoezenier der 3e Divisie. (1)

Intusschen keerde de Kapitein van Stirum uit Leuven terug,

vergezeld van een Belgisch officier, die den Prins van Oranje

zijn leedwezen betuigde over het hervatten van het kanonvuur

en verzekerde, dat het geheel strijdig was met de stellige bevelen

door den Opperbevelhebber der troepen binnen Leuven gegeven.

De Prins nam die verontschuldigingen aan en noemde het ge

beurde dan ook in het rapport aan den Koning slechts eene
\ a

(1) Dezelfde brave geestelijke deed bij het uitbreken van den opstand dienst

bij het garnizoen te Bergen in Henegouwen. Wetende dat het vaandel der

afdeeling infanterie daar was achtergelaten en vreezende, dat dit in handen

der Belgen zou vallen, wist hij zich daarvan meester te maken, bond het

onder de soutane om het lijf en begaf er zich langs omwegen mede naar

Nederland, waar hij het Koning Willem I ter hand stelde.

Schitterend steekt zijn houding af bij die van den Kapelaan, waarvan Eenens

verhaalt (Zie Bronnen No. 20 bl. 17), dat hij mede de stukken bediende, welke

onze rustende soldaten vermoordden. Zoo wij in plaats van eene militaire,

eene politieke geschiedenis van dat tijdvak hadden geschreven, zou de keuze

van een titelplaat niet moeielijk geweest zijn. Zij had ongetwijfeld dien vol

geling van Jezus met den aanzetter of de brandende lont in de hand voor

gesteld.
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schijnbaar verraderlijke handelwijze. Tal van ooggetuigen echter,

minder goed dan de Opperbevelhebber ingelicht, bleven onder

den indruk van de vreeselijkheden die ze gezien hadden, het

Belgische leger van verraad beschuldigen. Tot slechts voor enkele

jaren was die opvatting de heerschende, eerst toen werd de geheim

zinnige sluijer opgeheven en de onverdiende blaam in het algemeen

op den Belgischen naam geworpen, weggenomen. Toen toch bleek

helder door eigen verklaring, dat alleen de Kapitein der artillerie

Eenens (1) geheel in strijd met de stellig gegeven orders (2)

en slechts op een licht gebaar van den Generaal de Tiecken (3),

dien hij beschouwde als zonder de noodige kennis of geschiktheid

om een leger aan te voeren (4), dat alleen die man de schuldige

aan het gebeurde is. Hij toch liet de eerste schoten lossen,

waarop weldra werd geantwoord en die het sein werden tot het

algemeen hervatten van het vuur.

Nauwelijks was de tijding ontvangen van het geheel staken der

vijandelijkheden of de troepen betrokken het bivak in de stellingen,

die zij op dat oogenblik hadden bezet. Groot gebrek heerschte

daar aan levensmiddelen en zelfs aan drinkwater, daar de weinige

beken nagenoeg droog waren of reeds door het drinken der paar

den waren troebel geworden. Broederlijk deelden echter de man

schappen het weinige wat ze hadden meegevoerd of in den omtrek

konden vinden. Zelfs de verschillende korpsen gaven elkander

gulhartig een aandeel van het sobere maal waarmede zij zich

tot de geregelde uitdeeling van den volgende dag moesten be

helpen. -

De beide Prinsen keerden nog denzelfden namiddag met het

hoofdkwartier naar Thienen terug.

V

(1) In het vorige jaar als 2e Luitenant der vesting-artillerie gedeserteerd

van de citadel van Namen, tijdens de stad in staat van oproer was en vóór

dat het garnizoen door de capitulatie van den 5en October op Nederlandsch

grondgebied terugkeerde. Hij werd als deserteur afgevoerd bij Koninklijk

besluit van 12 November 1830, No. 60.

(2) Zie Bronnen No. 18. – 2e Deel bl. 24.

(3) id. id. id. bl. 197.

(4) id. id. id. bl. 28.
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13 AUGUSTUS

TOT NA DEN TERUGTOCHT OP NOORD-BRABANDSCH GRONDGEBIED.

Het gros van het Nederlandsche hoofdleger hield den 13en in

dezelfde, den vorigen dag betrokken bivaks rust. Ongeveer tegen

het namiddaguur verliet de Generaal Niëllon Leuven aan het

hoofd van ongeveer 300 verzamelde infanteristen en burgerwachten

en het eskadron lansiers, dat in het bosch van Héverlé gede

tacheerd en bij den terugtocht vergeten was. In den loop van

den vorigen avond en van den morgen had hij het voorhanden

materieel zoo veel mogelijk doen verzenden en de zware stukken

zelfs in het kanaal doen werpen. Hij werd in Leuven spoedig

afgelost door de 1e brigade der 3e divisie, welke laatste in haar

geheel de stad binnentrok en daartoe ten 11 ure v. m. onder de

wapens was gekomen. Het 2e bataljon der 13e afdeeling vormde

de voorhoede en rukte met veiligheidsmaatregelen de stad binnen.

De 1e compagnie bezette met de eene helft de Thienensche, met

de andere helft de Diester poort, de overige poorten werden door

de 2e en halve 3e compagnie bezet, terwijl de overblijvende

anderhalve compagnie zich voor het raadhuis opstelde onder bevel

van den bataljonscommandant, Majoor Laasman. In het wachthuis

aan de Diesterpoort werd een veertigtal geweren, drie nieuwe

trommen, eenige gevulde granaten, 300 scherpe patronen in

tonnen en eenige lijken van Belgische soldaten gevonden, die

daar waren vergeten, terwijl een vijftal daar opgesloten gevan

genen, beschuldigd van verstandhouding met de Nederlanders,

des avonds in vrijheid werd gesteld. Ook het gros der 3e divisie

volgde, doch uit gebrek aan plaats om te bivakkeeren, verliet

de 2e brigade de stad weder voor het open veld, terwijl de man

schappen der 1e op de boulevards of de pleinen het bivak voor

den nacht opsloegen. Een gedeelte der Leidsche jagers trok op

eerewacht bij den Generaal Meijer, terwijl van de batterij No. 8a

eene sectie voor het raadhuis, eene andere nabij de Thienensche

poort en de overige vier vuurmonden daar dicht bij op de boule

vards werden opgesteld. "
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Kort daarop verschenen ook de Prins van Oranje en Prins

Frederik met hunne staven in de stad. Voor het raadhuis vonden

zij het genoemde gedeelte van het 2e bataljon der 13e afdeeling,

dat hen met gepresenteerd geweer ontving. Zich de prachtige

houding van dien troep gedurende de kanonnade herinnerend, om

armde de Opperbevelhebber den dapperen Laasman met de

woorden: ,,Majoor, ik ben blij dat ik U met uw brave bataljon

terug zie, vraag er voor, wat gij wilt, het zal U geworden!”

Een luid gejuich ging op die welwillende woorden uit de ge

lederen op, en eene menigte volk, daaromheen staande, schreeuwde

mede: ,,Vive le Prince d'Orange!” waaraan echter spoedig door

een afwijzend gebaar van dezen met de woorden: ,,Taisez-vous!”

een einde werd gemaakt.

Van uit de door hem bezette stad dagteekende de Prins de

volgende dagorder N°. 16 aan zijn zegevierend leger.

Leuven, den 13en Augustus 1831.
*,

Wapenbroeders!

Gij hebt aan mijne verwachting voldaan. Ik vertrouwde op uwe

dapperheid en onwankelbaren moed. Ik waardeer de lijdzaamheid,

waarmede gij alle vermoeienissen hebt doorstaan, en u al dat

gemis hebt getroost, dat de krijgsmarschen in de nabijheid des

vijands altijd vergezelt. -

Groot is uwe belooning. De zege onzer wapenen is volkomen.

Na een veldtocht van nauwelijks tien dagen staan wij in het

hart van België. Tweemalen ontmoetten wij den vijand, eerst

te Hasselt, toen bij Leuven, en dit was genoeg, om de twee

Belgische legers uiteen te slaan en in wanorde op de vlucht te

jagen.

Gisteren en heden stonden onze voorposten op twee uren af

stands van Brussel en geen Belgisch leger is er meer om den

intocht zijner hoofdstad te beletten. (1)

(1) De Generaal Belliard had dien dag eene samenkomst met onzen Opper

bevelhebber, waarvan hij in een brief van den 14en Augustus te Mechelen

26
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De Koning, mijn Vader, heeft onze behaalde overwinning bij

Hasselt met blijdschap vernomen. -

Door mij betuigt hij zijne innige tevredenheid aan u en alle

troepen van alle wapenen, die aan deze en de vorige gevechten

deel namen en hunne pogingen vereenigden, om dat leger te

vernietigen, dat onder den naam van het leger van de Maas

zich onverwinnelijk waande.

Wij hebben nu onze taak volbracht. Wij hebben gedaan, wat

Koning en Vaderland van ons eischten. Wij hebben gezegevierd

over den vijand, tegen wien wij ten strijde zijn gegaan.

Met eere keeren wij terug naar onze oude grenzen. Een talrijk

leger uit Frankrijk rukt België binnen. Zijne voorposten raken

de onze.

Wij keeren terug, tengevolge van eene schikking, die onze

Souverein heeft gemaakt met den Koning der Franschen.

De Opperbevelhebber van het leger

(w. g.) WILLEM, Prins van Oranje.

De 1e Divisie behield hare bivaks aan de oostzijde van Leuven,

behalve het 1e bataljon der 5e afdeeling, dat als escorte van het

reservepark en de overtollige bagage naar Diest afmarcheerde.

De 2e Divisie verliet in den namiddag hare bivaks op en nabij

den IJzerenberg en marcheerde, voorafgegaan door de brigade

lichte cavalerie met slaande trom en wapperende vaandels door

Leuven. Voor het raadhuis reikte ook de Hertog, die eveneens

met de houding van het daar opgestelde bataljon was in kennis

gesteld, den Majoor Laasman de hand en wenschte hem van

harte geluk met al het goede, dat hij van diens troep had ver

geschreven en in het 2e deel zijner Memoires bl. 208 opgenomen, zegt: ,,Met

hem onderhandelend, ben ik zeer tevreden geweest over den Prins van Oranje,

hij heeft zich dadelijk verklaard voor het behoud van den vrede met Frank

rijk, maar hij heeft mij niet verborgen, dat onze aankomst hem zeer stoorde,

want zonder ons rukte hij naar Brussel, en hij heeft gelijk: het was voor

een oogenblik met het Koningrijk gedaan en de herstelling ontplooide hare

vaandels, wel is waar voor korten tijd: wij kunnen haar niet dulden . . . . . .
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nomen. Op eens echter viel zijn oog op den nog steeds overeind

staanden vrijheidsboom en riep hij den Majoor toe: ,,Aber, mein

Gott! Herr Oberst-Wachtmeister! da haben Sie ja den Spitz

bubenbaum noch stehen, wie kommt das denn?” en onmiddelijk

was het zinnebeeld des oproers door de sappeurs omgehouwen. (1)

Achter de 2e divisie defileerden de door haar den vorigen dag

gemaakte gevangenen, die daarop met de overigen vereenigd

ter sterkte van 3 officieren en 117 man naar Thienen werden

getransporteerd. (2)

De divisie Saxe Weimar marcheerde door tot tusschen Cor

beck Loo en Lovenjoul, waar zij het bivak opsloeg, terwijl de

brigade lichte cavalerie te Bierbeeck, Opvelp en Meldert ging

kantonneeren. Gedurende den nacht werd een detachement onzer

hussaren, dat zich rustig in zijne kwartieren bevond, door Fran

sche cavaleristen overvallen, een man door een schot in den

arm gewond en 7 manschappen met 12 paarden gevangen ge

maakt. Op eene vordering van den Generaal-Majoor Boreel wer

den de laatste evenwel den volgenden morgen op last van den

Maarschalk Gérard onmiddellijk in vrijheid gesteld en terugge

geven. (3) -

In de volgende dagen zette het Nederlandsche leger ingevolge

de overeenkomst des Konings met de groote mogendheden den

terugtocht naar het Noord-Nederlandsche grondgebied voort, op

(1) Aan dien boom was de Nederlandsche plaatselijke commandant, de Ma

joor Gaillard, den 2en November van het vorige jaar door het Leuvensche

gepeupel doodgemarteld, van daar de woorden van den Hertog.

(2) In de volgende dagen werd dit detachement onder geleide van man

schappen der 3e en daarna van de reserve divisie over Sint Truyen, Hasselt,

Hechtel en Eindhoven naar 's Hertogenbosch getransporteerd.

De eerste gevangenen uit den veldtocht werden te Loevestein en Harderwijk

bewaard, toen hun aantal echter te groot werd, richtte men den 11en Augustus

onder toezicht van den Majoor op non-activiteit H. R. Driessen een depot

van krijgsgevangenen te Naarden op. De Belgische officieren werden te Kam

pen geïnterneerd.

(3) De bedoelde Fransche ruiters behoorden tot het 5e regiment hussaren

van de brigade Lawoestine, een Belg van afkomst, wiens houding, zelfs

tegenover den Prins van Oranje, verre van waardig en gepast moet geweest

zijn, tot hij door den Maarschalk Gérard daaromtrent ernstig was onder

houden
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den voet gevolgd door de Fransche krijgsbenden, die door hun

ingrijpen het éénige voorbeeld in de Europesche krijgsgeschiedenis

van deze eeuw, het gevangen nemen van een vorst aan het

hoofd van zijn leger voor het na hen komend eigen geslacht

hebben bewaard. -

Bij dien terugtocht was den 16en Augustus te Thienen bijna

eene nieuwe botsing ontstaan. Terwijl namelijk het gros der 3e

divisie, dat den vorigen nacht in en nabij de stad had doorge

bracht, reeds naar Sint Truyen was afgemarcheerd waren de

Prinsen van Oranje en Frederik in eerstgenoemde stad gebleven

om er den Maarschalk Gérard, welke hun zijne opwachting

wenschte te maken, te ontvangen. Het flankbataljon der 13e en

het reservebataljon der 8e afdeeling infanterie, zoomede een

detachement lansiers was aldaar tot dekking achtergebleven en

op de markt geschaard, toen de voorhoede van het Maasleger

de stad binnendrong. Dit laatste had zich namelijk eenige dagen

te voren op last van Koning Leopold van Luik uit weder in

beweging gesteld. De genoemde voorhoede uit vrijwilligers be

staande, bedreef, ook nadat zij na het bezetten der poorten in

kennis was gesteld met den gesloten wapenstilstand, tal van bal

dadigheden en nam den schijn van vijandelijkheid aan. Gelukkig

voorkwam de spoedige komst van den Maarschalk Gérard en de

kalme houding onzer troepen, die daartoe van den Opperbevel

hebber orders hadden verkregen, maar vooral het binnenrukken

van een Fransch regiment, dat de vrijwilligers tot kalmte bracht,

eene zeer mogelijke botsing. Gérard betuigde bij zijne ontmoeting

met de Prinsen zijne bewondering over den schoonen veldtocht,

die in zoo weinige dagen met zulke jonge soldaten was volbracht

en deed na afloop van een gemeenschappelijk collation de vor

stelijke broeders buiten de stad uitgeleide. -

Nabij de poort van Sint Truijen dreigde een der vrijwilligers

den Prins van Oranje met den sabel, doch werd onmiddelijk door de

Fransche dragonders van het escorte met eene dracht vlakke

klingslagen weggejaagd.

Even na den 20en Augustus was het leger te velde op Noord
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Brabantsch grondgebied teruggekomen. Op dien dag vaardigde

de Opperbevelhebber de volgende Dagorder uit:

No. 19. Hoofdkwartier Eindhoven, 20 Augustus 1831.

Bij het terugkeeren van het Nederlandsche leger in de stellin

gen, die het nog op den 1en Augustus bezette, moet ik nog een

maal mijne erkentenis betuigen voor de vaardigheid en juistheid

waarmede al mijne beschikkingen en bevelen zijn uitgevoerd. Ik

moet mijn dank herhalen voor den standvastigen ijver, waarmede

alle vermoeienis en ongemak- in dezen korten, doch strengen

veldtocht is gedragen.

De Koning, geheel Nederland en zelfs buitenlandsche volken

laten recht wedervaren aan die edele geestdrift en deugdzame

gezindheid, die een nieuwen glans verspreidt over Holland's ouden

1188Im.

Steeds volwaardig in het beloonen van verdiensten, doet de

Koning mij weten, dat uit het metaal der kanonnen, die op den

vijand zijn veroverd, eerepenningen zullen geslagen worden, die de

borst zullen versieren van mijne brave wapenbroeders.

Voorzeker zal dit nieuw bewijs van 's Konings innige tevre

denheid bij geheel het leger blijdschap verwekken, niet minder

heugelijk zal aan allen de tijding zijn, dat de Koning als een

hartelijk Vader van zijn volk, zich binnen weinige dagen in hun

midden wil begeven, om die brave Soldaten, Schutters en Vrij

willigers terug te zien, die hem eene maand geleden, de ver

zekering gaven van hunne getrouwheid en liefde, eene verzeke

ring die zij op het veld van eer met hun bloed hebben bezegeld.

Maar dat geheel het leger op één wenk marschvaardig was en

krijgstucht en wapenhandel kende, dat heeft het te danken aan

de onvermoeide zorgen van mijn geliefden Broeder den Admiraal

en Kolonel Generaal. Daarom heeft de Koning op mijne voor

dracht terstond besloten, de groote verdiensten van den Admiraal

en Kolonel Generaal, die mij steeds behulpzaam was en aan mijne

zijde streed, te beloonen met het Grootkruis der Willemsorde.

Uw dankbaar gevoel voor hetgeen gij aan hem verschuldigd zijt,
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is mij ten waarborg hoe welgevallig u allen het besluit des Ko

nings is. Het wordt daarom bij deze Dagorder aan het leger

medegedeeld. -

De Opperbevelhebber van het leger,

(w. g.) Willem Prins van Oranje.

Op den 24en Augustus, 's Konings verjaardag, werden de be

doelde vijf kanonnen door een detachement rijdende artilleristen

en begeleid door een dergelijk van de dragonders N°. 4, te 's Gra

venhage binnengebracht en door den Prins van Oranje aan zijn

Vader aangeboden. De Koning gaf er daarvan twee ten geschenke

aan den Opperbevelhebber en bestemde de drie andere tot het

gieten van het in de Dagorder genoemde eermetaal.

Ingevolge 's Konings bevelen stonden op Zondag den 29en Augus

tus de 2°, 3e en reservedivisie infanterie, de brigade lichte ca

valerie, de kurassiers der divisie Cort-Heijligers, de artillerie aan

de genoemde divisiën en brigade toegedeeld, benevens de geza

menlijke reserve-artillerie op de heide bij Agt opgesteld om door

Z. M. te worden geïnspecteerd. Eveneens en tot hetzelfde doel

hadden de 1e divisie infanterie, de 1e brigade cavalerie met het

regiment lansiers, de batterij divisie-artillerie en de rechter halve

rijdende batterij N°. 4, den 30en Augustus de heide bij Gilze

bezet. -

Met eere kon het daar verzamelde Nederlandsche leger op het

verrichte werk terug zien, want verdienden ook de geleverde ge

vechten den naam niet van veldslagen, waren somtijds de be

wegingen omzichtig, de marschen klein geweest, de vereeniging

van dat alles had tot de volkomen oplossing van het gestelde

vraagstuk geleid, wanneer niet de staatkunde van Frankrijk en

Engeland aan onze krijgsbenden bij Leuven het ,,halt” had toe

geroepen. Met geringe verliezen (1) had de Prins van Oranje de

eer van Neerland's naam hersteld en den smet, die als gevolg

der omstandigheden in het vorige najaar, op het leger was ge

(1) Eene mominatieve lijst vervaardigd naar de opgaven uit de Staats

courant is als Bijlage No. 3 bij dit werk gevoegd.
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worpen, schitterend uitgewischt. Met rechtmatigen trots kon, dank

zij het krijgsbeleid van den Opperbevelhebber, dank zij het or

ganiseerend talent van Prins Frederik, dank zij de volharding en

moed van hun leger, de Nederlandsche leeuwenstandaard weder

omhoog worden gehouden. . -

Bij Koninklijk besluit van 12 September 1831, N°. 70, werd

de toezegging van Z. M. vervuld door de instelling van het Me

talen Kruis, als bewijs van aandenken aan allen, zonder onder

scheid van rang, die sedert de hachelijke omstandighedeu, waarin

het Vaderland zich had bevonden, onder de wapenen zijn geweest,

hetzij in land- hetzij in zeedienst, en welke kunnen geacht wor

den deel genomen te hebben aan de krijgsverrichtingen. Van dat

onderscheidingsteeken is eenmaal gezegd (1): ,,De staatsman, die

in 's Konings raad aan het bestuur des lands deel neemt, even

zeer als de arme handwerksman, die in het zweet zijns aanschijns

zijn sober brood verdient – de aanzienlijkste onzes lands zoo

wel als de geringste – allen dragen met trots dat metalen kruis,

dat voor hen de belooning is voor de trouw des burgers en voor

den moed des krijgsmans en dat hen herinnert aan een tijdvak

van vaderlandsliefde en heldenroem, dat luisterrijk in onze ge

schiedenis zal blijven prijken. Dat kruis wekt bij hen de gedach--

tenis op aan lang vervlogene dagen; het spreekt van het woelige

krijgsmansleven, de rust van den huiselijken kring vervangende,

van bezwaren en vermoeienissen, standvastig verduurd; van krijgs-

gevaren, onverschrokken te gemoet gesneld; van den moeielijken

marsch, bij drukkende zomerhitte, van het nachtelijk bivak onder

den schitterenden sterrenhemel; van roemrijke slagvelden, waar

Holland's vlag door de overwinning werd bekroond; van menigen

trouwen krijgsmakker, die daar het leven liet voor het dierbaar

vaderland. Dat kruis herinnert hun dien vorstelijken veldheer,

wiens beeld in het oog zijner soldaten steeds door een lichtkrans

van roem blijft omgeven en die hen zoo terecht onvergetelijk is

gebleven, omdat hij al die hoedanigheden bezat, die de geestdrift

voor een legerhoofd moeten opwekken, beleid, snelheid van be

(1) Zie Bronnen No, 38, bl. 69.
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raad, helderen blik, een kalm en lachend gelaat te midden der

grootste gevaren, goedheid des harten, zich in minzaamheid jegens

allen openbarende, een gemoed, dat geene vrees kende, de ziel

van een Caesar, die hem altijd aandreef, om zijn leven in de

waagschaal te stellen en om zich zonder aarzeling in verhevene

zelfverloochening aan de belangen van het algemeen op te offeren.”

Ongeveer 25 jaren zijn voorbijgegaan sedert die gulden woorden

zijn neergeschreven en nog blijven zij even waar. Nog staren

de oude soldaten van 1831 met rechtmatigen trots op hun metalen

Kruis. En hoe kan het anders, dan dat de soldaten van het te

genwoordige Nederlandsche leger met eerbied opzien naar dat

zelfde kruis, wanneer zij zich de vraag stellen, wat dat tegen

woordige leger zou wezen zonder den Tiendaagschen veldtocht,

wanneer niet die oude overblijfselen van Hasselt en Leuven de

geschonden militaire eer van 1830 hadden hersteld, wanneer het

de diplomaten van naijverige naburen ware gelukt, het geslepen

zwaard in de schede terug te drukken, eer het den vijand zoo

niet verpletterd, dan toch zwaar verwond had.

Moge deze arbeid strekken om den onbegrijpelijk geheimzin

nigen en onnoodigen sluijer op te lichten, die de heldendaden

van een vorig geslacht bedekt en daardoor ook buiten het leger

een gevoel van eerbied, van erkentelijkheid ontwikkeld worden

voor die vele ouden van dagen, die 50 jaren geleden door 's Ko

nings wil voor de eer en de rechten van Nederland in het ge

weer stonden. Moge die arbeid den stoot geven om die weinig

overgebleven getrouwen hunne laatste levensdagen zonder kommer

en gebrek te doen slijten, opdat wanneer zij met de stervende

hand op hun welverdiend Metalen Kruis de oogen zullen sluiten,

zij zullen kunnen getuigen, dat Nederland is waardig gebleven,

dat gelijk eenmaal zij, een jonger geslacht daarvoor met vreugde

en toeweiding zal weten te lijden en zoo noodig te sterven.

Wij zijn aan het einde der ons gestelde taak, waarbij wij hopen

een helder licht te hebben doen opgaan over vele zaken, die in
»
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het duister lagen verscholen, vele dwaalbegrippen gegrond op de

hartstochtelijke uitingen van den juist geëindigden strijd te hebben

weggenomen. Wij gelooven te hebben aangetoond, dat de ver

richtingen van den Tiendaagschen veldtocht veel meer waardeering

verdienen dan daaraan in de verloopen jaren is te beurt gevallen,

te hebben bewezen, dat het Nederlandsche leger een veel waar

diger tegenstander heeft te bestrijden gehad, dan algemeen is

voorgesteld. Tegenover een sterker, goed georganiseerd en duchtig

aangevoerd leger, is de Belgische krijgsmacht bezweken door blind

vertrouwen in de toekomst, gemis aan voorziening en orde, ge

brek aan talent bij eenige chefs, onbekwaamheid en zwakheid

bij hen, die het leger hadden georganiseerd. In die redenen na

den veltocht zoo terecht door den Belgischen afgevaardigde H.

de Brouckère opgesomd niet alleen, maar in den geheelen loop

der gebeurtenissen en der feiten gedurende den veldtocht, liggen

zoowel voor Nederland als voor België tal van lessen. Mogen

zij in de beide landen tot gemeenschappelijk nut ijverig gezocht

en krachtig benut worden, opdat zoo noodig in plaats van ge

scheiden te zijn, het uur des gevaars de Noord- en Zuid-Neder

landsche legers als in de tijden der voorvaderen weder krachtig

en vereenigd vinde tot verdediging van vrijheid en onafhanke

lijkheid.





B IJ LA G E N,

Bijlage No. 1.

Staat der op den vijand in en om Hasselt buit

gemaakte oorlogsbehoeften.

3 korte kanonnen à 6 ſe met affuiten en voorwagens.

2 korte houwitsers à 15 duim id. id.

10 caissons à 6 tº waaronder 3 N. W. M.

2 id. tot houwitsers id.

9 transportwagens.

5 ziekenwagens.

1 voorwagen à 6 {t N. W. M.

1 id. tot houwitser à 15 duim N. V. M.

2 affuiten N. W. M.

2 caissons voor infanterie patronen O. M.

1 smidswagen O. M. met gereedschappen.

1 bok met derde been.

980 geweren N. M. à 1/s G.

2 id. voor sappeurs.

750 id. vreemd model à 1/s G.

19 id. Fransch dragonder model.

23 id. buiten model. -

73 id. Engelsch model à 1/1o G.

9 karabijnen buiten model, -

2738 pieken.

11 lansen.

2 sabels model lichte cavalerie N°. 2. w

10 id. id. infanterie.

86 jacht- en andere geweren, gedeeltelijk aan particulieren toebehoorende.

3 kisten met jachtgeweren en verdere jachtwapenen (onbekwaam).
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7 pistolen.

2614 infanterie patroontasschen, waaronder 32 Nederlandsch model.

481 infanterie sabelkoppels.

2215 zwarte bandeliers voor patroontasschen.

6 bajonetkoppels.

1844 gewast linnen ransels, waaronder 32 lederen.

86 trommen met slagbanden, knielappen en draagbanden.

1908 geweerriemen.

370 bajonetscheden.

1710 zwart lederen gordels.

eenige voorwerpen voor sappeurs.

375 ladehouten voor geweren, karabijnen en pistolen.

240 schroefdraaiers,

240 aftrekkers tot geweren.

88 opgekloste kogels à 12 G.

160 kogels à 12 {R.

90 kogelklossen à 12 GB.

1807 patronen met kogels à 6 R.

876 opgekloste kogels à 6 R.

107 onopgekloste id.

806 gevulde blikken doozen à 6 ſe.

1083 gevulde saaijen patronen tot blikken doozen à 6 tr.

605 gevulde granaten à 15 duim.

161 opgekloste id.

78 blikken doozen à 15 duim.

, 11 brandkogels

1 lichtkogel

779 gevulde saaijen patronen à 15 duim O. M.

80 id. id. 20 duim.

608 zunders.

1690 gezwindpijpjes.

208 id. slag.

18 4R lont. f

258450 scherpe infanteriepatronen à 1/is te.

21400 id. karabijnpatronen à 1/is (R.

Eenige kanonbehoeften, pionniergereedschappen, enz., alsmede

een hoeveelheid zadeltuig zoo voor rij- als trekpaarden, oud en

nieuw model.

à 15 duim.
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Bijlage No. 2.

TUIT TIR JEIKS IED IL

uit den Staat der verliezen en verbruikte munitien

sedert den 3en tot en met den 12en

Augustus 1831.

WERBRUIKTE MUNITIE.

# NUMMERs ## # ä ##

e- IDER * |# # # # ## AANMERKINGEN.

-d # eerd C # a la la

* |BATTERIJEN|E: | # # # # ##
### Op 5 |# #

ſ- 3 |: # # #
PC

3 | No. 5a 20 4

7 4 5 | 19

8 4 23 4 Een rad beschadigd.

10 5a - + 9(a) (a) waaronder 5 met brandstof

11 8a | 6 | 5 | 9(b) 4 | (b) id. 4 id.

12 1 77 | 4 |13 1

12 2 7 6

12 3 |149 | 39 |18(e) (c) waaronder 4 met brandstof,

(d) id. 6 id.

12 4 195 | 51 39(d)| 10 Een affuit à 6 út defect en gesloopt.

I: id. sterk beschadigd.

Een voorwagen gesprongen.

12 6a 89 27(e) (e) waaronder 4 met brandstof.

\ (f) id. 7 id.

12 8a |306 | 26 |32(f)| 7 º Een affuit, een voorwagen en 6 rade

l ren onbruikbaar.
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Bijlage No. 3.

Uittreksel uit de Verlieslijsten voorkomende in

de Staats-Courant van 1831. -

a. Bij het hoofdleger en de divisie Cort Heiligers.

BENAMING DER KORPSEN.

Noord-Hollandsche schutterij.

Gesneuveld: Korporaals H. Toer, C. Meijer en H. Woudenberg, schut

ter C. W. Ockhuizen. - -

Gewond: Sergeant P. L. Porte, korporaals W. Fonteijn, H. Meijer,

M. Kuulkens, P. Windig Pz. en J. Rulfers; schutters G. W. Dasveld,

I. Stiffry, T. Schoeg, J. D. E. Smit, G. A. de Lorme, M. G. Gollaerts,

J. C. van Riessen, G. van der Poll, C. F. Floeser, D. Ossebaar, D.

Tuyp, J. Smit, J. Timmer en G. Pot.

Zuid-Hollandsche schutterij.

Gesneuveld: 1e Luitenant J. van Waas.

Gewond. Korporaals J. Fijt, G. van Munster en Häberling; schutters

Kloots, P. van Kempen, M. Sanders, A. van Dijk, H. Zweers, C. Nobel,

C. Huwenaar, D. Meder, W. de Jong, J. Bergman en J. van der Linden.

1 e Afde eling Friesche schutterij.

Gesneuveld: Fourier Steensma, korporaals Jerpstra en Mantje; schut

ters Zuidema, Dekland, Kaminga, P. J. de Roek, S. S. Wiersma en

J. H. Hollander.

Gewond: Kapitein J. Hora Adama, 1e Luitenants W. Hildebrandt en K. -

O. van der Veen; 2e Luitenants G. D. Molanus, J. M. Kooistra, J. L.

van Slotersdijck, G. Andreae Pz. en D. S. Tolsma, sergant van Aspe

ren; korporaals Tromp, Riemersma, Wiersma en Kempenaar; tamboers

Schampenoy en Blesma; schutters Frieso, van der Weide, Wiarda,

Rotsma, Bosma, Labordus, Visser, Beuker, Lubach, van der Wielen,

van der Wal, Vermeulen, Visser, P. S. van der Zee, Steenstra,

Sipma, Alberda, Kleine, Bootsma, Althuis, Smits, van Tuimen, Sater



415

dag, Boersma, Hoekstra, Faber, Loonstra, Visser, Wassenaar, Huizer,

Regnerus, van der Ley, Kamminga, Miedema, Rispers, Posthumus,

Schaaf, Hoekstra, Scheepstra, de Vries en Zondervan.

2e Afd. Friesche schutterij.

Gesneuveld: Sergeant T. Teenstra; schutters Bijlsma, Hoekstra, Bos

en P. de Jong.

Gewond: Tamboer Boonstra; schutters D. van der Meer, A. Sloote

graaf, J. Hoorenstra, H. L. de Jong, K. R. Feenstra en Plantema,

Geldersch e schutterij.

Gesneuveld: Schutters E. Brinkhuis en B. Brugman.

Gewond: Schutters A. G. de Boevé, J. Monsink, A. Mellink, H.

Edeler, H. Bruinier, D. Karseboom, A. Russer, H. W. Roeters en

D. den Drijver.

Groningsche schutterij.

Gesneuveld: Luitenant Kolonel P. G. Wimmer; flankeur B. ter Burg;

schutter H. Klamer.

Gewond: Korporaal J. Schuiling, schutters H. A. Wieshaupt, F.

Moorbeek, B. F. L. Schöning, T. Bastiaans en E. Geersinga.

Utrechts che schutterij.

Gewond: Tamboer Dallemans, schutter Wijburg.

Leidsche jagers.

Gesneuveld: Jager L. J. W. Beeckman.

Gewond. Jagers F. G. Huet, C, E. Stollé, C. Leemans en J. Nieuwen

huis; hoornblazer Léonhard.

Groninger flank eurs.

Gewond: 1e Luitenant A. W. Baron van Pallandt, flankeurs P. B.

Middendorp, B. J. Cramer van Baumgarten, D. Roessingh en A. M.

Cleveringa.

Jagers van Van Dam.

Gesneuveld: Jager Wagner.

Gewond. Jagers Opzoomer, Voerman, Stormer, Wijmans, Manck,

Janssen, van Ingen, van Santen, Phaff, Nijssen, Krelink, van Wijne,

Frankot en Brans.

w
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Noord-Hollandsch e jagers.

Gesneuveld: Jager J. J. de Lange. -

Gewond: Korporaals Walet en A. Elbers, jagers Roel, Bakker, van

Dalsum, van Liebenster, van Tengnagel de Raad, Ferguson en van Dijk.

Koninklijke jagers.

Gesneuveld: Jager J. Schaap.

Gewond: Jager H. J. Jongstra.

Groninger jagers.

Gesneuveld: Luitenant Kolonel C. van Valkenburg.

Gewond. Korporaal T. O. Koolman; jagers A. W. L. Ranke, G. C.

Herlitz, F. J. Otto, B. Witteveen, B. ten Have, P. W. Nieuwland,

C. A. W. Schubert, G. G. G. Harry en E. J. Ennen.

Afde eling Grenadiers.

Gewond: Grenadier Muller.

1 e Bataljon jagers.

Gesneuveld. Jagers Bongers, Zephat, Burger en Ledeboer.

Gewond: 2e Luitenant A. Snoeck, sergeant Heulkebek; korporaals

Kerkenaar, Kamp en Post; jagers Veenstra, van Es, de Vries, Seinig,

Visser, van den Heuvel, Dagevos, Stuip, Mare, Rijcke, van Alphen,

Oosterling, Breuse, Bottema, van Zoom, Verhoeve, Vernoel en Kruis,

2e Bataljon jagers.

Gesneuueld: Jagers Elberts, Scheffer, Westerman en Blom.

Gewond: Sergeant Jelter, korporaals Weusten en Goedkoop; jagers

Phaff, d'Harvant, Gezelschap, van Hees van den Tempel, Hafkamp,

van Trigt, de Haas, Kuster, Mettler, Sibon, Wielaars, Westendorp,

Janssen, Kleinman, Pfeiffer en Schultz.

2 e Afde eling Infanterie.

Gesneuveld: Korporaal Nicola; fusilier van Dijk,

Gewond: Hoornblazer Hoffman; fuseliers Kock, Buyse, Graaflijn,

Groebe en van der Werff.



417

5e Afdeeling Infanterie. 1)

Gesneuveld: Fuselier Claasen.

Gewond: 2e Luitenant Jhr. E. J. J. A. C. Wentholt; sergeant

Thomas; korporaal Horsius; fuseliers Ormeling, Bonking, Stam, Droprat,

Boogholt, Dons, Bonnes, van Pol, de Rooij, Dekker, van Bree, van

Leeuwen, van der Linden, Henselijn, de Wolf en Verdonk.

7 e Afde eling Infanterie.

Gewond: Fuseliers B. F. van Weert en HeVre Smit.

8 e Afde eling Infanterie. 2)

Gesneuveld: Fuseliers Vos, Gherke, Bouwma, van der Kleed, Hart

man, Bakker, van Gelder, Bos, Monsma en Donker.

Gewond: Kapitein Cauters; 1e Luitenant E. A. Alings; adjudant

onderofficier vaandeldrager Zwart, sergeant Wagner en de Grijs; kor

poraals Sikkinghe en Wiertsema, fuseliers Amiabel, van Liempd,

Schregardus, Hoeksema, Jacobs, van der Heide, Koekoek, Konst,

Vonk, te Velde, Watman, de Haan, Vonk, du Bois, Drager, van

der Vegt, Tolsma, Dijkstra, Brouwer, Nieuwland, Leidekker, Tadema,

van der Lee, Ypinga, Alberts, Tuinstra, Hommes, de Graal, Boonstra,

van der Werf, Puister, Hoornstra, Roosse, Modderaar, de Ruiter,

de Haan, Drost, Bakker, Eeringa, Büchman, van Diest, Ebbens,

Hulstkamper, Agema, Dijkema, Wassenaar en van Heuvel.

12 e Afde eling Infanterie.

Gewond. Korporaal Rensen en Muzikant Haag.

13 e Afde eling Infanterie.

Gesneuveld: Korporaal Messer, hoornblazer Swarts; flankeurs Mekking,

van Riel, Gladbeek en Heister, fuseliers Santegoets, Kruijtwagen,

Hobbelmans, Knelissen, Nans, Huismans en van Mourik. -

Gewond: 1e Luitenant H. T. Toewater; 2e Luitenants J. W. Plap

pert, H. L. P. Lechleitner en P. A. Baron van Till, sergeant majoor

Huisterberg, sergeant Klaassen; fourier van Dijnsen, korporaals van

1) Hieronder zijn begrepen de van het 2e bataljon in Zeeland gewonden,

in de Staatscourant gezamenlijk opgegeven.

2) Om dezelfde reden zijn hierbij ook de gesneuvelden en gewonden der te

Maastricht garnizoen houdende bataljons vermeld.

27
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Hul, Wagenaar, Loeff, Versters en Hendriks; hoornblazer Thomas,

flankeurs de Wijs, van Zutphen, Muller, Kerkhof, Poppel, van Geen

huizen, van Doorland, Warmoeskerke, Beek, van Tiel, Oosterdorp,

van Rijnsberg, Post, Luiten, Hazeleger, Wammes, Aben, Gerritsen,

Bongaarts, Buddingh, van Duren, van der Mey, Hermsen, van Bom

mel, Hesling, van Riel, Schepens, Smulders, Rovers, Bosveld, Snel

ders, Loeterix, Vastenburg, Simons en Weerkamp; fuseliers van Doorn,

Inhelder, Hofs, van der Linden, van Wordragen, van der Sanden, van

't Woud, Buuren, Zilvold, Kappers, Loovink, Rietveld, de Jong, de

Wilde, Kluisterlée, Tabernal, Blom, Harry, Gartsen, Gerritse,

Daanen, Niclas, Donderdman, Boevé, de Graaf, Mutsaart, Dump,

Linsfeld, Mentink, Somers, Koot, van den Belt, Remekers en Seitz.

17e Afde el in g Infanterie.

Gesneuveld. Muzikant Les Roy; flankeurs de Pee, Wessels, Hijkoop,

Wasman, Weber, Kromzigt, de Wit, de Bom, Knobel, Groot, Hijmans,

Frederiks, Hoek, Herrewijer en Kam. w

Gewond: Flankeurs de Ruiter, Konijnenburg, Pothoff, Koole en Nieu

wenhuize, fuseliers J. Kabeth, van den Enden, Veltman, Westerman,

Geerling, Orbaan, Scherjon, Holsters, Eberlei, Felix en Loge.

18e Afde eling Infanterie.

Gesneuveld: Fuselier Lovi en Mouver.

Gewond: Sergeants Hollegraaf en C. L. Humbert; korporaal Frunt;

flankeur H. van der Form; fuseliers Veldé, Winsemius, de Bruin,

Kilsdonck, Lamber, Meiner, Eykelkamp, Glas, Haverkamp, Klaver ,

Koning, van Gelderen, Bal, van den Berg, Rijzenberg, Hoekstra,

Heinstra, van Sloten, Plantinga, Kamstra en H. de Vries.

1e Marsch bataljon.

Gesneuveld: 2e Luitenant W. Luderus; schutters M. J. Marquardt

J. G. Heis; fuselier H. van den Berg. "

Gewond : Kapitein D. van der Sleesen; schutters F. A. Soldat, H.

Muller, H. J. A. S. Fremersturp, W. Box, P. F. Groenewald, R. H.

Stancke, M. van der Stroo, H. M. Woltijn, D. Stollé, J. Koestal en

W. Landweerd; fuseliers H. S. Kree, J. Rietdijk, J. van der Hout,

IJ. de Bruin, J. van Leeuwen, K. de Gaayer, J. van Kessel, J. Lobbé,

A. A. Blommé, W. Smulders en A. Gerritsen.
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2e Marsch bataljon.

Gesneuveld, Fuseliers P. Hommelink en J. Mijen.

Gewond: Schutter J. H. Frits en H. Brouwer; fuseliers A. Peters,

H. van Dijk, E. J. Voskamp en J. Boekhorst.

Lic h te Drag onder s No. 4.

Gewond. Korporaal Pruissen en trompetter Muchy (tevens vermist);

dragonders Scholten en van Zweveren.

Lic h t e Dragond er s No. 5.

Gesneuveld: Korporaal Jansen.

Gewond: Korporaal Thiessing; trompetter Huyberts; dragonders

Smeets, Kurst, van der Rande en Gerrits (de vier laatsten tevens vermist).

Hussaren No. 6.

Gesneuveld: Hussaren Kop, Campagne en Groen (de laatste ver

moedelijk). -

Gewond: Kolonel W. E. J. Baron van Balveren, 1e Luitenant H.

R. A. Rambonnet; fourier Leurs; hussaar de Jong.

Kurassiers No. 9.

Gesneuveld: Kurassiers Mug en Schaap.

Gewond: Kolonel N. C. de Gallières; 1e Luitenant-Adjudant C. G.

de Gallières.

Lansiers No. 10.

Gesneuveld. Officier van gezondheid 2e klasse van Oostveen; 2e Lui

tenant Tilenius Kruythoff, fourier Kuipers; lansiers Klink en J.

Fortuyn (vermoedelijk). -

Gewond: 2e Luitenant L. von Kutzleben; korporaals Starquit en

Honhon, lansier Geuvels.

Batterij Rijdende Artillerie No. 2.

Gesneuveld: 1e Luitenant J. J. Prinsen.

Batterij Rijdende Artillerie No. 3.

Gesneuveld: Wachtmeester Gibbens, korporaal Harlacher.

Gewond: Kannonniers Sasen, Wanner, Tenninger, Hoff en Hoekstra.
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Batterij Rij d en de Artillerie No. 4.

Gesneuveld: Kanonnier Castelijns.

Gewond: Korperaal van Alteveld; kanonnier 1e klasse Farla, 2e klasse

Stahl, Cleive, de Behr, Habraken, Rerwirs en Deinen.

Batterij R ijd en de We 1 dartillerie No 8a.

Gesneuveld. Kanonnier H. Janssens.

Gewond: Sergeant Lokhoff, korporaal Engelen; kanonniers 1e klasse

Stockers en Staarts; 2e klasse Hollers, Bull en Peters; Stukrijders van

Eck en Brummerstroete.

b. Buiten het hoofdtooneel der operatiën.

Kan n 0 n n e e r b 0 0 t No. 41.

Gnsneuveld: Matroos 1e klasse C. F. Stelk; marinier J. de Krijger.

Gewond: Adelborst 1e klasse J. N. Huys; stuurman 2e klasse H. de

Wijn; konstabelmaat F. J. Schnertzel; matroos 1e klasse Rhen; 2e

klasse Snijderman, R. Rijke en H. J. Juweel ; 3e klasse J. Lusten

houwer, L. Lammers en C. Schönderman, marinier Thijse.

Kan n 0 n n e e r b 0 0 t No. 42.

Gewond: Stuurman 3e klasse L. Scheps; kwartiermeester N. Sabion;

matroos 1e klasse C. Velse, 3e klasse H. Stoete, W. Jager, C. Smit

en J. Korthuizen.

Ka n on ne e r boot No. 47.

Gesneuveld: Stuurmansleerling Weling.

Gewond: Vrijwillig matroos A. Wijnbergen.

Zuid - H o 1 1 an d sc h e sch uit te rij.

Gesneuveld; (vermoedelijk) Sergeant Majoor Diepenbroek; korporaals

van Lopik en D. van Wijk; schutters H. Alt en G. Weerlé.

Gewond: Majoor G. J. van Kinschot; schutters A. Wullard, C.

Gregoor, D. van der Waard, W. A. J. de l'Ecluse, C. Geestman, W.

Pfijfers en van der Steen. -

Utre c h t s c h e sch uit te rij.

Gewond. Kapitein Ajudant J. F. Diemer; 1e Luitenant P. H. B.

Baron van Goltstein; 2e Luitenant A. G. J. Baron Taets van Ame
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rongen; sergeant-majoor E. Wolmar, korporaals F. P. van Rooijen, J.

C. van Brussel en B. Sprang; schutters E. de Winkel, J. Dentz, C.

Krijnders, A. Oosterlaak en B. W. Lammers.

O v e r ijs e 1 s c h e s c h uit te rij.

Gesueuveld: schutters J. de Man, H. Strook, J. Kamphorst en J.

Kuipers.

Gewond: Kapitein H. Budde; sergeant H. Vunderink; schutters K.

Romse, B. Veugelink, G. J. van Vorden, P. J. le Beck, J. Ernst,

G. Hassink, H. Overink en W. Gerritsen.

G e 1 d e r s c h e s c h uit te rij.

Gewond: Schutter H. Loman.

Ze e u w s c h e s c h uit te rij.

Gesneuveld: Sergeant A. Boshouwer.

Gewond: Kapitein P. J. Spaan; schutter J. Buys, B. de Graaf en

Hulkers.

9e A f d e e 1 i n g In fa n t e r i e.

Gesneuveld: Fuseliers B. Meeldijk, A. S. Straffenstein, J. Knapen,

A. S. van der Hart, C. M. Keller, W. Bodegraven, M. de Rosa, J. Rubij,

D. van Ettinger, L. C. Balkenen, P. Schneider en A. van Leeuwen.

Gewond: Kapitein H. de Greeff, 1e luitenant-adjudant A. J. van

Hoey Schilthouwer; 1e luitenant A. G. van der Linden; 2e lui

tenant L. A. Witte Eeckhout; sergeant C. H. Meijer; fuseliers A.

P. Slauch, J. Blokjoven, H. Stellema, J. Blonk, J. Verboom, J.

H. la Campagne, F. W. C. Bouwman, P. van Rijn, C. J. Kuhnle,

M. van Dijk, L. van der Kruick, C. Verkerk, B. Visser, H. van

Oudheusden, W. van Dijl, L. H. Visée, P. J. Slavenburg, T Mans

feld, J. J. van Gils, H. van Dam, A. Dennis, W. Breevoort, Z. van

der Doel, G. Koens, H. Meerman, P. Oeyen, H. Esseling, J. Beukers,

H. Bergen Henegouwen, J. M. Meijer, J. Stivriaan, B. Schaap, P.

Prieur, J. Gies, D. van Viersen, E. 't Hart, S. van Doesburg, J. H.

van Erp, P. Degens, J. Steen, L. de Winter en C. L. Schrick; sap

peur C. J. van Dam. -

10e A r de eling Infanterie..

Gewond: 1e Luitenant Portmans ; sergeant Brieland; korporaal Haye;

fuseliers Westerveld, Vliesman, S. E. Kloot, Tiedeman en J. C. Blom,
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3e B at a 1j on a r ti 11 e r ie n at. m i I.

Gesneuveld, Kanonnier 2e klasse B. van der Cloeken.

Gewond : 2e Luitenant A. T. van Gesler de Raadt.

4e B at a 1j on a r t i l 1 e r i e n a t. m i I.

Gewond. Kapitein T. de Groot; kanonniers 1e klasse G. van der

Stam en J. F. ter Hofstede.
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