DAGVERHAAL BETREKKING HEBBENDE OP DE GEBEURTENISSEN

BELGIË i\ im m mi
(Vervolg van N". 4, Hladz. 475 en Slot.

21 Ocl. Antwerpen. De luit.-generaals TRIP en VAN GEKN worden bij
dagorder van den generaal CHASSÉ belast mei de scheiding der armee (1).
Tcrmondc. Ilct Ilollandscbe garnizoen heeft deze stad ten 7 uur des
morgens verlaten met wapens en bagage en vier stukken geschut. Hel is
naar Antwerpen gemarcheerd.
Mom. Men heeft Don JOAN VAN HALEN en zijne adjudanten gearresteerd.
Zij worden beschuldigd , eene legenom wen leling te hebben willen organiseeren.
Benden van kolenmijnwerkers hebben beden te Jemappes geplunderd.
De gouverneur der provincie heeft de krijgswet doen afkondigen, volgens
(1) De hier gebezigde uitdrukking in het Journaal is niet volkomen juist, in zooverre
het -/.on kunnen schijnen als of de generaal CHASSÉ dien last gegeven had. Zijne dagorder
vermeldde alleen , dal die last aan genoemde generaals was opgedragen. Zie hier haren woordelijken inhoud :
Dagordcr voor het mobiele leger.

De ondergeleekende maakt aan het leger bekend, dat hij geïnformeeid is, dat de heeren
luit.-generaals TRIP en VAN GEEN alhier uit 's Gravenhage /ijn aangekomen, ten einde de
schriding tusschen de nationale Hollanders en Belgen korpsgewijze te bewerkstelligen.
Antwerpen , den 21sten Oclober 1830.
De Luit.-Generaal,
(get.) Baron Ciussé.
Voor eensluidend afschrift,
De Majoor chef van den staf,
(get.) NEPVEU.
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welke elke plunderaar, die gevangen genomen wordl, binnen vier en
twintig uren zal worden doodgeschoten.
In den nacht van eergisteren zijn tien a twaalf huizen te Solre-sur-Sambre
geplunderd en in brand gesloken.
Antwerpen. De luit.-generaals TRIP en VAN GEEN zijn in deze stad aangekomen. — De vijand doet een lievigen aanval op Waelhem; de voorposten
zijn overal in gevecht gekomen ; zij hebben zich echter staande gehouden
en h u n n e stellingen weder ingenomen. Drie bataillons van de 9e afdeeling
en een van de 13", sluiten Lier nog altijd in. Op de geheele linie van
den generaal GORT HEUUGERS onderhoudt men een voortdurend tiraillcurvuur.
Benige manschappen van den vijand hebben onder het vuur onzer troepen , de driekleurige vlag op de brug van Waelhem geplant. De kapitein
DITT heeft zich bij deze affaire onderscheiden.
2-2 Oct. Antwerpen. Drie kanonneerbooten, die in den liupel voor anker
gelegen hebben, zijn heden teruggekomen en liggen in het. gezigt van de
stad.
Hel regiment huzaren n». 6 marcheert uit zijne kantonnementen buiten
°m de stad, langs hel glacis, zich begevende naar Urccht, alwaar het
regiment lol nader order blijft. Hel regiment huzaren n°. 8 zal insgelijks
«uiten de stad om marcheeren en zich naar Hoogstraten begeven; doch zal
z
y»e beweging niel eerder beginnen voor dat de infanterie of de lanciers
v
an den generaal CORT HEIJLIGEHS voor Luylhagen, zuidelijk van Antwerpen,
"ebben post gevat. De dragonders n°. i marcheeren naar Loenhout.
23 Oct. Antwerpen. De generaal CHASSÉ geeft last, de inundatiën ten
"oorden van de stad te slellen, als ook die van de forten Lillo en Liefkens"oek, en daarna de gebouwen rondom de s t a d , die de nadering van den
V1
jand zouden kunnen begunstigen, te doen afbreken; die maatregelen en
v
ooral het verbranden van cenigc huizen veroorzaken groole ontevredenheid
^ Volgens rapport van den generaal GORT HEIJUGERS uit het hoofdkwartier
e
Berghem, zijn de voorposten over de geheele linie sterk geëngageerd »eWe
est. De vijand heeft op de beide straten geschut voorgebragl; op die
va
" Gonlich vier en op die van Lier naar Antwerpen vijf stukken', waar°"<ler een liouwilser. Op dien straatweg heefl de vijand zich mede in «.«wten kolonne vertoond.
D

C konimandanleii van de i' en 13* afdeelingen bekomen bevel van den
'onel IkuTm-n , om zich te begeven naar Borgerhout, terwijl hel In''uctie-bataillon en hel l" balaillou der I3 C afdeeling zich voor die plaats
u en hel 2' balaillou der S« afdeeling naar Merxccm afmarcheert,
r h u i a j l l o i i der 13» afdeeling slaat lunchen Herghem en Borgerhoul

als tusscheapunt. Men moet zich bepalen lol de verdediging v;m de directe
approches der vesting zelve.
24 Ocl. Antwerpen. De licgence heelt zich naar de citadel begeven, om
den generaal CHASSÉ te kennen te geven , d a t , indien hij voortging met de
huizen rondom de stad te doen verbranden, het volk ongetwijfeld zou opslaan. Op deze voorstellen geelt de generaal aan den burgemeester last,
al de huizen op ISO meiers van hel glacis des kasteels te doen afbreken,
heigeen aangenomen wordl.
Het ovcrschol van hel 8« rcgimenl huzaren is bij hel regiment n°. 6
ingelijfd.
De Hertog VAN SAXEN-WEIMAU neeml hel meer bijzonder bevel over de
troepen van het mobiele leger over van den generaal GOUT HKIJUÜERS , die
zich naar 's Hoge begeeft. Het hoofdkwartier van den Hertog is Ie Berghem.
De kolonel REUTHEU neeml van den generaal DR FAVAUGE het kommando
over van de troepen voor de poorl van Berghem geslalionneerd. De kolonej
HEUTHDH wordt doodelijk gekwetst.
2a Ocl. Sterkte van het mobiele leger :
infanterie. . . 161 officieren, 11,712 man \
kavallerie. . . 94
»
1197 » f present onder de
artillerie 4 batterijen rijdende,
(
wapens.
2
»
veld-artillerie.
De 1% 15* en 17» afdeelingen infanterie marcheeren Antwerpen binnen.
De Hertog VAN SAXEN-WEIMAR eene conlusie aan den voel bekomen hebbende
en nicl langer het kommando der troepen builen de vesting kunnende
blijven voeren , wordt vervangen door den kolonel KYMAEL van de 7' aldceling infanterie.
Ten gevolge van hetgeen in den raad van defensie , gehouden op het
Kasteel van Antwerpen, besloten is, zullen de tegenwoordige stellingen behouden worden , ten einde :
1« de approches van de eiladel en vesting op te ruimen en te eclairetren;
2c om , indien in weerwil van de 100 man Ier versterking van Berghem
afgezonden , de tegenwoordige positie moet worden verlaten, eene
nog moer geconccnlreerde Ie kunnen aannemen ; namelijk alleen genoegzaam van het glacis verwijderd, om de arbeiders, welke de wégruiming \ a n huizen en heggen bewerkstelligen, te dekken.
ISaar aanleiding van het voorgevallen gevecht en als eene wijziging der
dispositie van den raad van defensie, krijgt de kommandeerende officier der
troepen ie Berghem bevel, zich des avonds, wanneer hel vijandelijk vuur
opgehouden heelt en wanneer de omstandigheden daartoe gunstig zijn,

218
in stilte terug te trekken en met al de troepen binnen de vesting te rukken,
zoo door de Mechelsche- als door de Begijnen poort en de hulppoort der
citadel. De troepen ouder de orders van den kolonel SPRENGER, aan de
Burgerhoulsche poort geposteerd , volgen deze beweging.
De luit.-generaal VAN GEEN heeft heden het kommaudo over het mobiele
leger op zich genomen , hetwelk de generaal DK FAVAUGE geweigerd had
te aanvaarden.
De generaal BOKEEL ontvangt order om met de brigade ligte kavallerie
naar Oosterhoul te rnarcheeren.
In het hospitaal te Antwerpen is overleden de kolonel REUTHER, ten gevolge van zijne bekomen wonde.
26 Oct. Ingevolge der den vorigen dag gegeven bevelen , hebben zich
de (roepen van het mobiele leger , des morgens vroegtijdig voor de Roode
poort geschaard, ten einde den terugtogt naar West-Wezel Ie beginnen ,
waar het hoofdkwartier in den avond van dien dag aangekomen is. De
lr
oepen bestonden uil de volgende korpsen : de grenadiers , hel Inslrucliebalaillon , de 1% 2° en 18e afdeelingen infanterie, bet 3° bataillon der
11° afdecling, 5 batterijen artillerie, twee regimenten kurassiers en het
korps lanciers. De troepen waren uiterst vermoeid en geheel gedesorganiseerd. Deze massa's zijn des avonds aangekomen te: Brechl , WestWezel , Grool-Zundert cu Loenhout.
De Prins VAN ORANJE verlaat Antwerpen.
Aanschrijving van het Departement van Oorlog, waarbij bepaald wordt,
dat de generaals en kolonels, kommandecrcnde de brigades, lal'elgelden toegekend worden, volgens besluit van Z. M. van den 22stcn Sept. n". 18.
27 Oct. Hoofdkwartier van het mobiele leger Ie Wesl-Wezel.
De generaal BOREEI, , kommaudanl der ligte kavalcrie, ontvangt bevel om
me
t haar te Waalwijk en omliggende plaatsen te gaan post vallen.
Antwerpen. Om zes uur 's morgens gaf de generaal CIIASSÉ bevel om de
ll
'oepen, welke nog de slad bezeilen, naar de citadel lerug ledoen trekken.
Deze beweging, \\elke anderhalf uur vroeger in alle stilte en zonder dat
net bijna was opgemerkt geworden, had kunnen geschieden , ging nu met
groot verhes gepaard. Naauwclijks verlieten de troepen de poorten of de
•telgen, onder aanvoering van NIELLON en KESSKLS , trokken de stad in
e
" zouden on/e troepen een hagelbui \ a n kogels achterna. De kolonel
UIJMAEL liet op de huizen , waaruil gevuurd werd , ecu aanhoudend pelo'oiisvuur maken, onder welks begunstiging de troepen over den wal voorl''ukten.
AflU de Rurgerhoulsclie poorl genaderd, moesten de troepen een gcwcll-
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den gang doortrekken. Zulks veroorzaakte een groot oponthoud, hetwelk
veel verwarring Ie weeg bragt, en door hel moorddadig v u u r der Belgen
steeds toenam. De 1 e luitenant DE HAAN der 7e afdeeling infanterie, verzamelde het allereerst zijn peloton eu maakte wéér een hevig vuur op de
huizen , waaruit het vinnigst geschoten werd. Genoemde luitenant werd
bij die gelegenheid doodelijk gewond en overleed cenige dagen daarna.
De kolonel EIJMAEL , die zich aan hel hoofd der kolonne bevond, welke
voor de Mechelsche poort vertoefde, lol zijne geheele afdeeling/oude voorbij
getrokken zijn, onlving daarna een schol in de dij en kort daarop een
tweede in de huik , ten gevolge waarvan hij eenige dagen daarna is overleden.
De troepen de Mechelsche poort voorbijgelrokken zijnde, wilde de majoor
VOET insgelijks in de citadel leruglrekken, toen deze brave officier vernam , dat er nog eenige geblesseerdcn in de wacht aan de poorl waren.
Onmiddellijk liet hij hall houden , colonne d'uüaquc l'ormeeren , en nam
(daar de Belgen uil de stralen naar de poorl in massa waren komen opzellen) de poorl stormenderhand terug, behield die zoolang tot dal de
gekwetsten naar de citadel waren teruggebragt.
De troepen het kasteel bereikt hebbende , kwam eene commissie uil de
slad, mei den presidenl van de Bank OSY aan het hoofd, bij den generaal
CHASSÉ, en stelde eencn wapenstilstand voor, die door den generaal werd
aangenomen.
Eeuige balaillons der 7 C , 9C en lo e afdcelingcn infanterie, kregen order
het arsenaal te bezetten. Niettegenstaande den wapenstilstand bleven de
Belgen aanhoudend aan hel vuren. De generaal CHASSÉ had ernslig bebevolen, niel lerug Ie v u r e n , en liet dienaangaande van den hoek van bastion
n". 8 de wille vlag waaijen. Eenigcn tijd daarna liel ziel» de Belgische
aanvoerder KKSSELS als parlementair aanmelden , en verlangde Ie welen ,
waarom de wille vlag van hel kaslecl wapperde. De generaal anlwoorddc,
dal hij met een lid van het Voorloopig Bestuur een wapenstilsland had gesloten. KESSELS hiermede niel tevreden , verliel de ciladel eu kwam kort
daarop terug mei hel voorstel , houdende :
l", de ontruiming van de ciladel en hel arsenaal ;
"2'. al hel materieel , dal zich op hel kasteel en in hel arsenaal bevond,
moes! blijven ;
3°. de oorlogschepen , welke hij als nationaal eigendom beschouwde,
moesten in hun geheel voor de slad blijven liggen ;
4°. de officieren moglen hunne degens behouden; de soldalen zouden
op hel glacis hunne w.ipens nederlcggen; de troepen zouden mei niel meer
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dan 100 tegelijk de hulppoorl uittrekken, en zich binnen den lijd van
twee dagen, gerekend van den dag der kapilulalic a f , inschepen en naar
Holland begeven. En eindelijk dat deze artikelen om 4 uur moesten zijn
aangenomen , anders zoude alles als ongedaan beschouwd worden.
Van de hand gewezen !
De Belgen begonnen hoe langer hoe sterker op de troepen in hel arsenaal
en op de schepen te vureu. De kolonel SPRENGEB liet aan den generaal
CHASSÉ vragen , zich te mogen verdedigen en geweld met geweld te keer
te gaan , hetgeen evenwel geweigerd werd.
De soldalen geen lust meer hebbende , om zich met hel geweer in den
arm te laten doodschieten, trokken in de citadel terug, in weerwil der pogingen, welke de ollicieren aanwendden om hen terug te houden
De Belgen, hel arsenaal mei storm innemende, gal' de generaal CHASSÉ
eindelijk het bevel om er op te vuren. Inmiddels was het 4. uur geworden
en de lijd van den wapenstilstand alzoo verstreken.
Dil besluit aan al de schepen kenbaar gemaakt, werd hel vuur Ie gelijker lijd geopend, en artillerie en marine schoten om het hevigst als in
wedstrijd met elkander. Al spoedig ontstond er geweldige brand in d c s l a d .
Hel arsenaal werd door een detachement kolonialen, gewapend met pekkransen , in brand gestoken, en weldra was het met het entrepot, de
sladsgevangcnis en het kwartier van Si. Andrics geheel in de asch gelegd.
Omstreeks 8 uur werd er last gegeven hel vuur te slaken. Daarna verscheen uil Antwerpen ecne commissie; voor den generaal CHASSÉ gebragt,
smeekte zij, hel bombardemenl Ie willen doen ophouden en eenen nieuwen
wapenstilstand te willen doen aangaan, welke den dag daarna gesloten werd.
De schepen, op dien dag voor Anlwerpen liggende, bestonden u i t :
liet fregat Euridice
54 stukken.
kommandant LUWE VAN ADUARD.
De korvel de Komeet
32
»
kommandanl KOOPMAN.
De korvel Proserpine
22
»
kommandant VAN MAKEN.
De brik de Gier
8
kommandanl ZOUTMAN.
Ue kanonncerboolen :
IV. 2, k o m m a n d a n l VAN SPEUR
5
IN". 4,
»
SCHKÖDKH
;>
N", (j,
»
VAN MAKEN
5
N". « ) ,
,,
SCHUIT
S
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28 Ocl. Mobiele leger. Hoofdkwartier naar 't Ginnekcn.
29 Ocl. Hoofdkwartier te Ginnekcn. Wordt bij dagorder bekend gemaakt,
dat van de onderdeden der l", 11" en H>° afdeclingeu infanterie is geformeerd een b a t a i l l o n , onder de benaming van 1° marsch-balaillon.
De heer GOBIIS , directeur en kommandanl der marine in hel hoofddepaiiemenl der Schelde, benoemd tol opperbevelhebber der vesting Vlissingen, mei den titel van Vice-admiraal.
50 Ocl. Hoofdkwartier te Giuneken.
31 Ocl.
id.
id.
Het 3* regiment kurassiers marcheert naar Teteringen en het 9' naar
Ooslerhoul; de brigade ligte kavallerie delacheert een eskadron te Ellen,
een eskadron Ie Gilscn en een eskadron te Roosendaal. Hel hoofdkwartier
van den generaal BORKEL zal te Ellen gevestigd blijven.
Sterkte van hel mobiele leger :
infanterie. . . . 232 officieren, -Ï511 man
present onder de
kavallerie. . . . 80
»
HOG »
wapens.
artillerie. . . .
»
»
1 Nov. De direcleur-generaal van oorlog geefl kennis van de onmogelijkheid om voor alsnog geoefende troepen naar het mobiele leger Ie kunnen
zenden , maar beloofl de troepen , die uit de citadel van Antwerpen zullen
gezonden worden , van Bergen-op-Zoom derwaarts te zullen dirigeeren
(Missieve n°. 278).
Order van den directeur-generaal van oorlog aan 1E50 man van de 2e afdeeling infanterie, zich van Bergen-op-Zoom naar hun bataillon in hel Giuneken Ie begeven.
Bergen-op-Zoom. De opperbevelhebber geeft keunis, dat de majoor
DITTLINGER van bel 3« bataillon der 8e afdeeling infanterie, zich den 2"e"
naar Roosendaal zoude begeven, ten einde aldaar lot nader order te verblijven.
2 Nov. De vestingen Bergen-op-Zoom en Breda in slaal van beleg ver
klaard
De Prins VAN ORANJE vertrekt naar Engeland.
Aan den majoor DITTLINGER wordt kennis gegeven, dal hel eskadron huzaren
Ie Roosendaal, alsmede de sectie arlillerie aldaar geslalionneerd, onder
zijne bevelen zijn gesteld, l u geval van leruglogl moei die hoofdofficier
zich over den Oudenbosch repliceren en verder achter de Mark en Stand*
tlaarbuilen.
Kennisgeving van den inspecteur-generaal der marechaussees, dal een
honderdtal onderofficieren on manschappen van y.ijn korps in de zuidelijke
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Provinciën thuis behoorende , heden gepasporleerd zijn en de voorposten
zullen passeeren. De opperbevelhebber van Bergen op-Zoom geelt k e n n i s ,
dat de disponibele troepen , uil Antwerpen aangekomen , ter dispositie van hel
mobiele leger, op W o u w , Roosendaal cu Ellen gedirigeerd zullen worden.
Hel Departement van Oorlog geeft kennis, dat de Hertog VAN SAXI:NWEIMAK zich van het fort Balh mei al de successievelijk uit A n t w e r p e n
komende (roepen, over Bergen-op-Zoom naar het mobiele leger zal begeven.
3 Nov. Hel hoofdkwartier van hel Ginneken naar Breda.
De posl van Baerle-Nassau, bezet door een detachement kurassiers uil
's Hertogenbosch, door de Belgen aangevallen ; daarvan is een man gedood,
4 man gekwelsl en één krijgsgevangen g e m a a k t ; de overigen, benevens de
officier zijn onlvlugt, doch de paarden, waaronder 2 officiers-en 14 troepenpaarden zijn in het bezit van den vijand gebleven. (Dit detachement was
naar Baerle-Nassau gezonden door den opperbevelhebber van 's Hertogenbosch !)
De Burggraaf VAN DEK Fossi: wordt uit zijne bel rekking als gouverneur
der Provincie Antwerpen ontslagen.
4 Nov. London. Eerste conferentie, gehouden door de volmagtigden.
Hoofdkwartier. De staf en twee kompagnieén van Prinsenhage, en hel Instructie-balaillon van Ellen marcheeren naar het Ginneken , en hel 2e balaillon
•W 15» afdeeling wordt van de Leur naar Prinsenhage gedirigeerd.
5 Nov. Een detachement van 2 officieren en 40 bereden lanciers, den
"c" uil de citadel van Antwerpen Ie Bergen-op-Zoom aangekomen, gisteren
Va
" daar naar Roozendaal gemarcheerd, begeeft zich heden naar het G i n "eken.
Sterkte van hel mobiele leger :
Infanterie 271 officieren en G77G manschappen, present onder de wapens.
NB. De 7° en 13" afdeelingen infanterie waren uit de ciladel van AntW
6rpen en hel 1° balailion der 5" afdeeling, een deel uitgemaakt hebbende
Va
» de bezetting der ciladel van G e u l , uil Gorkum bij het leger aangekomen.
Het 5" bataillon der ï>' afdeeling marcheert van Boozendaal naar E l l e n ,
"a alvorens door een balaillon van de 7° of 9" afdeeling Ie zijn afgelost. De
koi
ttinandeeremle ollicier der 9" afdeeling moet zich met hel l e bataillon
z
'J»er afdeeling begeven van Wouw naar Bergeu-op-Zoom, om aldaar gar"izo<-'n te houden. (Missieve n". 504).
Komst van Prins IMIEÜËRIK in bel hoofdkwartier.
Utrecht. Hel korps studcnleu der hoogeschool heelt heden de stad vcrale
", zich naar Bergen-op-Zoom begevende.
•v //«ƒ/(-. Bij besluil van Z M . , n". 14 , is bepaald , dal de vrijwillige jager,s
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door de /org vu» de houlveslerij opgerigt wordende , zulle» worde» georganiseerd , ouder den naam van Koninklijke jagers, zijnde de stad Utrecht
tot plaats va» bijeenkomst der vrijwilligers bepaald.
10 Nov. Opening van het Nationale Congres te Brussel.
l l Nov. Inname van Venlo door de Belgen.
13 Nov. De Prins FIIEDËUIK deelt ridderorden uit te Prinsenhage, Hijsbergeu en Grool-Zunderl.
De studente» van de hoogeschool te Leiden, zijn heden naar Breda vertrokken.
Sterkte van hel mobiele leger :
infanterie. .
984 officieren en 6020 man present onder de
kavallcrie. . . . 96
»
» II38 »
wapens.
14 Nov. Dagorder n°. 18 houdende benoemingen van ridders.
15 Nov. Ontbinding van hel Inslruclie-balaillon.
17 Nov. London. Een prolokol wordt uitgegeven , betrekkelijk een wapenstilstand lusschen Holland en België.
17 Nov. Verecniging te Tilburg der kolonne, die zich onder de orders
van deu Hertog VAN SAXEN-WEIMAU naai 1 Maastricht moet hegeven ; — de
infanterie gekornmandeerd door den kolonel SPRENGEH. De kolonne beslaat uit:
jagers en Algemeen depot
O oflic. en 300 man.
rnarsch-hataillon
21
429
id.
id
19
401
875
balaillon, 5" afdeeling infa»lerie. 16
537
13"
>.
»
15
483
15"
>•
»
IS
240
afdeeling knrassiers »°. i)
22
»
»
»". 1
3
63
regiment huzaren ir. C
7
93
rijdende artillerie, eene batterij. , . 5
120
totaal generaal.

ia1.) offie. en 3245 ma».

Hel hoofdkwartier va» de» Hertog te Eindhoven.
De Hertog ontving de volgende instructie van Z. K. 11. den Admiraal
en Kolonel-Generaal.
's Gmvcnltaye den 19d''° November 1830.
Ter voldoening aan de hevelen des Konings heb ik de eer Uwe Hoogheid
mede te deelen, dat hel Zijner Majcslcils verlangen is, d a t , bijaldien gij <>p
uwen inarsch op Maastricht op een gedeelte muilclinge» rnogl slooten , gij
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ze niel dadelijk zoiidl aanvullen, maar aan hun bevelhebber vooraf doen
vragen, of hij het er voor houdt, dal men in oen slaat van wapenstilstand is? en op zijn toestemmend antwoord hem dan ook te kennen geven,
dien ten gevolge dan ook geene vijandelijkheden Ie willen plegen , maar
in overeenstemming met den heslaanden wapenstilstand eenen vrijen en
ongehinderden marsch , zoowel naar Maastricht als van daar lenig , ie
eisehen. — Ingeval de muilelingen het beslaan eens wapenstilslands niel
erkennen, of dien erkennende, den vrijen en ongehinderden heen- en
terugmarsch der onder uwe hevelen slaande kolonne niet willen loelalen ,
dan slaat hel Uwe Hoogheid vrij om zich mei kraeht der wapenen een weg
Ie banen.
De Admiraal en Kolonel -Generaal ,
(gct.) FHEDEUIK.
Aan
^ijne Hoogheid den Hertog VAN SAXEN-WEIMAU.
20 Nov. Besluit van Z. M. n°. 80, waarbij alle in- of uilvoer van goederen van of naar België slrengelijk wordt verboden.
Brussel. Het Nationaal Congres neeml den wapenslilsland aan , die den
''7"°° te London is gesloten.
De vijand vertoonl zich te Roosendaal en valt cene patrouille huzaren
aj|
n , waarvan de l' luitenant VAN VOORST gewond en een wachtmeester ge(J
°od wordt.
21 Nov. De generaal VAN GEEN marcheert met de disponible troepen in
lvv
'ee kolonnes naar Ellen (de expeditie is sterk 3521 man) , alwaar de vijand
° v erva||cn wordt. Hij begeeft zich op de vlugl en laat eenige dooden , geen gevangenen achter. Van onzen kant wordt de luit. -kolonel
gewond en de sergeant-majoor BREVET, van hel 2" bataillon jagers,
doodgeschoten. De Belgen waren een handvol blaauwkielen slerk.
ïte Hertog VAN SAXEN-WEIMAI» rukt binnen Maastricht.
22 Nov. Brussel. Het Nationaal Congres besluit tot den monarchalen
rc
§ecringsvorm.
Hoofdkwartier van den generaal VAN GEEN te Breda.
Brussel. Het Nationale Congres sluit alle leden van de familie
r
ten eeuwigen dage uit van eenige waardigheid in België.
•"* Nov. Bij dagorder n°. 19 wordt aan het leger bekend gemaakt dat
een
wapenstilsland gesloten is.
^6 Nov. De Hertog VAN SAXEN-WEIMAII bcrigl, dal hij bel doel zijner
ex
pediiie naar Maastricht volkomen bereikt heeft.
31 Nov. Bij ecu besluit van heden beeft Z. M. de provincie Luxemburg
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van de Noordelijke provinciën afgescheiden, zoodat het Groot-Hertogdom ,
op hetwelk Z. M. al zijne regten behoudt, voortaan niets met ons land zal
gemeen hebben , maar afzonderlijk zal worden bestuurd. De heer STIFT ,
administrateur der mijnen, aan wien Z. M. het bestuur over deze provincie
heelt opgedragen, /al onverwijld naar zijne nieuwe bestemming vertrekken.
1 ücc. Bij Zr. Ms. besluiten worden de afdeeliiigen l , 3, 4, 6, 15
en 16 ; de afdecling kurassiers n°. 2 en het regiment huzaren u". 8 opgeheven.
2 Dec. De Hertog VAN SAXEN-WEIMAU doel het voorstel om de schutterij
van Tilburg te ontwapenen.
'
5 Dec. Het mobiele leger is sterk :
420 officieren, 11,806 manschappon en 2 1 1 1 paarden.
12 Dec. 429 officieren, 11740 manschappen, 21915 paarden.
19 Dec. 427
»
11684
»
2190
26 Dec. 433
>•
12055
»
2387
1 Jan. \ 851. Sterkte van mobiele leger:
423 officieren 11748 manschappen en 2496 paarden.
2 Jan. Dood van den gouverneur van Luxemburg, WILMAR.
Maastricht. In den nacht van den lslen op den 2"™ zijn eenige scholen
gelost op de schildwachten , welke dadelijk door het vuur uit de vesting
werden beantwoord , waarop de vijand onmiddellijk terugtrok.
13 Jan. De kommandcerende generaal ontvangt eene missieve van den
kolonel-generaal, waarbij bevolen w o r d t , hel mouvement, hetwelk het
mobiele leger op Maastricht zoude doen, uit te stellen, en zulks op grond
van eene depêche, op den 12den 's avonds uit London gekomen, houdende,
dal de gevolmagtigden der vijf mogendheden verklaard hebben, dal zij het
verbreken der wapenschorsing niet zouden dulden ; dat de vijandelijkheden
tegen Maastricht gestaakt moeten worden, en dal de troepen der opstandelingen op den 20SM Januarij binnen de linien moeten teruggetrokken zijn,
waar deze zich op den 21slen November bevonden.
15 Jan. Sterkle der schutterij :
46 officieren en 2099 manschappen.
Sterkte van het leger :
458 officieren, 15308 manschappen, 2623 paarden.
23 Jan. 463
»
13827
»
2843
\ Febr. 470
»
14146
»
3092
2 Febr. Heden ochtend kwam GRÉGOIHE met zijn troep van Brugge te Gent
aanrukken en marcheerde onder het geroep van : >. Leve de Prins van Oranje!"
de stad binnen. GRKCÏOIRE begaf zich naar het gouvernemcnlshuis en wilde

den gouverneur dwingen , om den Prins VAN ORANJE uit te roepen. Dexe
weigerde. GRÉGOIRE ging daarop weder naar builen bij zijn Iroep. Een
post van de pompiers werd overweldigd, maar legen den middag waren de
pompiers in goeden getale met twee stukken geschut verzameld. Er werd
losgebrand en in een oogenblik was GRÉGOIRE met zijn troep verstrooid.
Hij is den 5df° van Ecloo gevankdijk binnen Gcnd gebragl. De overige olïicieren en eene kompagnie van ISO man zijn mede gevangen genomen.
3 Febr. De Hertog VAN NEMOORS is den 3dc° dezer door het Nationaal
Congres tot Koning van België uitgeroepen.
6 Febr. Sterkte van het leger :
474 officieren, 14177 manschappen, 3099 paarden.
14507
»
3093
13 Febr. 476
2311 man schutterij daaronder begrepen.)
(41
20 Febr. 483
14765 manschappen, 5096 paarden.
16326
.
3064
27 Febr. 539
2 Maart. De opperbevelhebber klaagt in zijn rapport aan Oorlog, dat de
der bataillons schutlerijen slecht z i j n , en slelt derhalve voor, bij
ieder balaillon twee of drie officieren te doen delachceren , en wel voor"aniclijk de dienst van adjudant en adjudant-onderofficier door militairen te
doen waarnemen.
6 Maart. Slerkle van het leger :
535 officieren, 16523 manschappen, 2775 paarden.
13 Maart. 030
16G63
»
3260
»
2939 man schutterij daaronder begrepen.)
(60
»
16856 manschappen, 3311 paarden.
20 Maarl. 541

