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Sachons du moins, veillant aux gloires paternelles,
Garder de tout affront, jalouses sentinelles,
Les armures de nos aïeux!
VlCTOR HUGO.

Enkele dagen vóór kerstmis van het jaar 1826 richtte Zijne Majesteit
koning Willem

1 tot alle vaderlandsche geschied- en letterkundigen

een uitnoodiging om hunne meening te doen kennen nopens de wijze,
waarop de Nederlandsche geschiedenis behoorde te worden bewerkt,
zoodat deze alleen op de meest vertrouwbare, echte bescheiden werd ge
grond en daardoor ten

volle gerechtvaardigd. Onder hen die aan

's konings oproeping gevolg gaven, behoorden o.a. inr. P. J. CJroen
van Prinsterer, staatsraad in buitengewonen dienst, en mr. Thorbecke,
destijds hoogleeraar in de staatsgeschiedenis te Gent.
Hoe deze geleerden over de gestelde vragen oordeelden, leeren
ons zoowel de onovertroffen

„Proeve over de samenstelling eener

„Algemeene Nederlandsche Geschiedenis", vervolgens de uitgave der
„Archives de la Maison d'Orange" door den man van het „Réveil", als
de brieven van den grootsten staatsman, dien Nederland in het voor
gaande jaar-honderd heeft voortgebracht.
„Als grondslag van geschiedbeschrijving" — zoo ongeveer schreef
mr. Thorbecke aan zijn

vriend mr. Groen van Prinsterer — „zijn

„bescheiden eerst dan waarlijk bruikbaar als een algemeene en duur
zame legger, nadat hunne historische geaardheid, echtheid en geloof
waardigheid op zich zelve en in een doorloopend verband, zijn op
gehelderd."
Gelijke beginselen en waarheden, als ons in woord en daad voorge
houden
19de
de

door de hoofden

eeuw

tegenover

nasporingen

en

der

elkaar
studiën

gedurende de laatste
staande

staatspartijen,

op

gebied

het

der

helft van de
gelden

voor

Nederlandsche

krijgsgeschiedenis: geen andere geschiedboeken dan zulke, welke be
rusten op critisch juist bevonden, daarom gezag uitoefenende bronnen
eti documenten. Bovendien zijn deeischen voor den schrijver van krijgs
geschiedenis nog veel omvattender dan die voor den gewonen historicus.
Naast de ontleding van personen, maatschappelijke toestanden, staat
kundige en andere gebeurtenissen, het onderzoek van den oorsprong,
de drijfveeren en de rechtstreeksche aanleiding tot verstoring van den
vrede, den

invloed

van de staatkunde op het verloop der oorlogen,

heeft de krijgsgeschiedenis rekening te houden met den samenhang,
de

strategische

vechten en
met de

en

tactische

leiding

der

troepenbewegingen, ge

veldslagen, met het vermogen van menschen en dieren,

kracht der wapens, het beheer en de aanvoering der strijd-
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krachten en andere factoren van militair wetenschappelijk belang. Alleen
grondig, onpartijdig, critisch onderzoek, waaraan de meest volledige,
van deskundigen kant afkomstige bronnen ten grondslag liggen, kan
leiden

tot

nauwkeurige beschrijving en

ginselen, waarnaar de oorlog,

juiste beoordeeling der be

hetzij in aanvallenden

dan

wel in

verdedigenden zin moet worden voorbereid en gevoerd.
Aan het initiatief van mr. Groen van Prinsterer en mr. Thorbecke
danken

wij de klassieke geschriften van Bakhuizen van den Brink,

de Jonge, Jorissen, van den grooten

Fruin, van de heeren Colen

brander, Blok, Kramer en andere geschiedvorschers, die hun oordeel
en hunne gevolgtrekkingen grondden op nasporingen in charters, oor
spronkelijke stukken en volkomen betrouwbare bescheiden.
Die richting heeft ook ons oorlogsbestuur gevolgd.
Vijftig jaren lang had generaal Knoop, de man in wien Nederland
bezat wat Pelet voor Frankrijk, wat Renard voor België is geweest,
in zijne scherpzinnig gedachte, boeiende geschied- en krijgsgeschiedkun
dige geschriften, lessen getrokken uit het verledene, tot voorlichting op
krijgskundig gebied. Toch

zouden de studiën van generaal Knoop

bij uitvoerige raadpleging van de archieven en gebruikmaking van de
documenten die alleen daar te vinden zijn, nog grootere historische,
klassieke waarde hebben verkregen. Aanvankelijk ontbrak aan den
beroemden schrijver de tijd, op meer gevorderden leeftijd de lust
voor zulke nasporingen, zoodat zijne laatste, toch altijd hoogst leerrijke
bijdragen meer het karakter dragen van „causeries". Maar hoezeer
ook hij de noodzakelijkheid van gezette bronnen-studie erkende, blijkt
uit

zijne voorstellen

in 1858. aan de Afdeeling Letterkunde van de

Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam.
Middelerwijl waren de heeren van Sypestein en L)e Bordes dieper door
gedrongen. Hun voorbeeld werd nagevolgd, voor de krijgsgeschiedenis
in Nederlandsch Indië door De Stuers, Weitzel, Kielstra, Louw; voor
de Nederlandsche krijgsgeschiedenis door Lodewijk Mulder, Sabron,
Wüppermann en anderen. Hunne nasporingen verdienen te hooger
lof, wijl

ze spontane uitingen waren van eigen drift en dorst naar

kennis, en daarbij talrijke bezwaren vielen te overwinnen.
Betoogen

in

de Staten-Generaal,

adviezen

van

de

Koninklijke

Academie naar aanleiding der voorstellen van generaal Knoop en van
den toenmaligen chef van den generalen staf, den luitenant-generaal
ridder Alewijn, ten slotte de voordracht van den minister van oorlog
Bergansius, leidden tot het koninklijk besluit van 24 April 1891, waarbij
onder toezicht van den chef van den generalen staf het Krijgsgeschied
kundig Archief werd opgericht.
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Deze inrichting moest van den grond af worden opgebouwd en bezat
aanvankelijk niets. Aanvangende te 's Gravenhage, daarna in de rijks-,
gemeente-archieven en griffiën der verschillende gewesten, werden
overzichten ontworpen omtrent de aldaar voorhanden bronnen, hand
schriften, boeken en kaartwerken, belangrijk voor de Nederlandsche
krijgsgeschiedenis, waaruit vervolgens met behulp van daartoe aan
gewezen officieren in de garnizoenen, afschriften, excerpten of aanteekeningen genomen werden. Tevens trachtte men met hetzelfde doel
toegang te bekomen tot de archieven van familiën, wier leden aan
zienlijke betrekkingen als bevelhebbers, gedeputeerden bij het leger,
regenten, staten-leden enz. hadden bekleed en in het bezit konden geweest
zijn van krijgsgeschiedkundige archivaliën. Het onderzoek leidde tot ont
dekking van belangrijke en kostbare stukken, soms verborgen in
kisten en kasten op zolders en in afgezonderde bergplaatsen, bij
personen die nauwelijks wisten dat die documenten voorhanden
waren. Zoodoende werd gedurende een tiental jaren langzaam en
geleidelijk een aantal bescheiden betreffende onderscheidene oorlogs
tijdperken bijeen gebracht; tevens kwamen nu en dan schenkingen in
tot verrijking van bedoeld archief. Zoo gaat men steeds voort het
ontbrekende — hetwelk nog zeer veel is! — aan te vullen, ook in het
buitenland. Verwijten, dat het één of ander aldaar nog niet voor
handen is, mogen dus onredelijk en misplaatst heeten. Ze zouden
gegrond zijn, wanneer men volgens reeds in 1814 bestaande plannen
zoodanig archief destijds had opgericht, maar niet, nu zeventig jaren
sinds den laatsten door ons gevoerden veldtocht verliepen.
Hoewel de archieven van het oorlogsbestuur op den ruimsten voet
voor de nasporingen en studiën werden opengesteld, kwam in de
oplegging der archivaliën, kabinetsstukken en verbalen — opklim
mende tot 1813 — de stukken der legers te velde van 1815, 1830
tot 1834, van opgeheven commandementen, korpsen en inrichtingen,
van de stamboeken, memoriën, kaarten, plans van vestingen en forten,
enz. geen verandering. Die stukken bleven berusten bij het oorlogs
bestuur, maar zijn steeds op aanvrage door den directeur van het
Krijgsgeschiedkundig Archief in leenbruik verkrijgbaar. Deze toch is
geen archivaris van het departement van oorlog; hij richt zijn aan
vragen tot den met dezen tak van dienst meer bijzonder belasten
ambtenaar, even als hij zich tot raadpleging van stukken uit andere
verzamelingen, ook ten behoeve van officieren en andere personen,
die op het Krijgsgeschiedkundig Archief worden toegelaten, zoo
noodig wendt tot de betrokken bestuurders. Het Krijgsgeschiedkundig
Archief is niet ingesteld om het onderzoek te centraliseeren. Daar-
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toe is het terrein der krijgsgeschiedenis te uitgebreid. De werken van
de heeren Sabron, Wüppermann en anderen, de zeer te waardeeren
artikelen van kapitein Tonnet in den „Militaire Spectator" van 1906
en

1907, leeren hoe veel deze onvermoeide arbeiders zeiven uit de

archieven van het oorlogsbestuur en elders wisten te putten. Wanneer
echter hulp aan het Krijgsgeschiedkundig Archief wordt gevraagd, dan
zijn „vriendelijke woorden" ') niet genoeg, maar behoort de directeur
zooveel mogelijk voorlichting te verschaffen.
Zonder blinde navolging, op kleinere schaal en in verhouding tot
land en leger, is het voorbeeld van de „Kriegsgeschichtliche Abteilung"
te Berlijn nagevolgd. En gaat men nu na, dat door genoemde inrichting
sinds vijf-en-twintig jaren, met een personeel van gemiddeld twintig
officieren, onder de leiding van den grooten von Moltke en zijne op
volgers,

viermaal tien deelen

„Kriegsgeschichtliche Einzelschriften,

Urkundliche Beitrage und Forschungen zur Geschichte des Preussischen
Heeres" zijn uitgegeven, dan vertolken o. i. de verzameling alhier van
ongeveer 8000 krijgsgeschiedkundige bescheiden, de uitgave en versprei
ding, onder toezicht van
tiental deelen

den chef van den generalen staf, van een

Nederlandsche krijgsgeschiedenis,

binnen een

tiental

jaren, door een minimum vast personeel en enkele zeer verdienstelijke
facultatieve medearbeiders, geen geringe werkzaamheid.
Onverpoosd gaat men voort met verzamelen, terwijl ten nutte van
hen die belang stellen in of licht zoeken voor eenig tijdvak of feit
der krijgsgeschiedenis, de aanwinsten in de Jaarverslagen — reeds
12 in getal — worden medegedeeld.
Voor de jaren 1830—1839 was aanvankelijk

de oogst schaars.

Doch hierin kwam een gunstige verandering door de schenking van
mr. J. L. A. Nepveu, griffier bij het Hoog-Militair Gerechtshof te
Utrecht, en van den kapitein der artillerie G. F. Nepveu, die in het
laatst van September 1904 alle door erflating van den oud-minister
van oorlog baron
o.a. een

Nepveu in hun bezit gekomen papieren, waarbij

nagenoeg compleet archief betreffende den Tiendaagschen

veldtocht, aan

het oorlogsbestuur aanboden.

De minister wees ze

toe aan het Krijgsgeschiedkundig Archief. De inventaris dezer belang
rijke schenking is in het 10-de Jaarverslag 2 ) opgenomen.
Voor hen die zich met krijgsgeschiedenis bezighouden, meer nog
die krijgsgeschiedenis schrijven, is 't dus van
;)

belang zich op de

Jhr. J. ('.. C. Den Beer Poortugael. Beringen den 5den Augustus 1831 genomen door 100 Vrij

willige Jagers Leidsche Studenten en Houtliaelen.
's Gravunhage. Martinus Nijhoff 1906. bl. 31.
Nasporingen t*n studiën op liet gebied der Nederlandsche krijgsgeschiedenis. 10de Jaar
verslag, bl/.. 113 tot 122.
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hoogte te houden van hetgeen bij voormeld archief voorhanden is.
Terwijl alzoo een nieuw

leven de krijgsgeschiedkundige studiën

bezielt, achten wij de laatstverschenen bewerking van den Tiendaagschen veldtocht door jhr. J. C. C. Den Beer Poortugael, naar het dag
boek van zijn vader, in 1831 eerste-luitenant der infanterie, en naar een
handschrift in zijn bezit, een betreurenswaardigen terugtred op het
gebied der Nederlandsche krijgsgeschiedenis. Bij eiken geschiedschrij
ver, hoe onpartijdig hij schijne, vindt men veelal in het beste ge
deelte van zijn arbeid den
Zeer ten

weerslag zijner persoonlijke overtuiging.

nadeele van de majesteit der historie geldt zulks in nog

veel hoogere mate voor een partijdigen historicus, namelijk voor hem,
die de geschiedbeschrijving dienstbaar maakt aan een vooraf beraamd
doel. Het werk van jhr. Den Beer Poortugael kan dan ook alléén
worden verklaard uit het streven van den Schrijver om een monument
op te richten voor zijn vader. Zulk een piëteit valt te eeren — mits
ze niet worde geoefend ten koste van anderen, die eveneens eerbied
en waardeering verdienen. En daaraan maakt de Schrijver zich in
hooge mate schuldig jegens velen, meer bijzonder tegenover den
luitenant-generaal jhr. A. F. Meijer '). ' n 1831 bevelhebber van de
3de divisie infanterie. Tevens sprak hij in de voorrede van zijn werk 2 ),
daarna in zijne repliek aan jhr. J. E. Meijer l ), over mislukte pogingen
tot onderzoek op het Krijgsgeschiedkundig Archief, op een wijze, waaruit
oningewijden zouden kunnen opmaken dat men aldaar weinig of
niets voor hem gedaan, zelfs hem verkeerdelijk voorgelicht zou hebben.
Met leedwezen

in het

krijt tredende tegenover een oud-leeraar,

tegenover een man wiens kennis en scherpzinnigheid reeds lang
hoogtij hebben gevierd, maar door zijn geheel ongegronde aantijgingen
gedwongen — vervul ik ambtshalve een plicht in eenigszins anderen
zin dan Edmond Rostand,

toen

hij zijn letterkundig meesterstuk

„1'Aiglon" opdroeg aan den achterkleinzoon van maarschalk Gérard —

. . . mais c'est une cause,
Que Pon attaque et que je défenüs!

Ofschoon wij straks daarop terugkomen, merken wij nu reeds op,
dat jhr. Den Beer Poortugael in 1903 het Krijgsgeschiedkundig Archief
met zijn bezoek vereerende, ook later met geen enkel woord heeft
') Jhr. J. E. Meijer. Beeringen en Mouthaelen 5 en 6 Aug. 1831, tot verdediging der nage
dachtenis van den Luitenant-C leneraal Jhr. A. F. Meijer. J. Wedding, Harderwijk 1906.
'*) Jhr. J. C. C. Den Beer Poortugael. 1831 De Tundaagsche Veldtocht. Martinus Nijhoff, 1906
Voorrede bl. 3.
') Jhr. J. C.

Den Beer Poortugael. Beringenen llouthaelen. Martinus Nijhoff, 1906 hl. 2,31.
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gesproken over zijn plan om eene geschiedenis van den Tiendaagschen
veldtocht te boek te stellen. Hij vroeg alleen naar bronnen betreffende
het gevecht van Beeringen op 5 Augustus, de verkenning der abdij
„de Perck" nabij Leuven op 12 Augustus 1831, zooals het heette,
voor een in een tijdschrift te plaatsen artikel; later nog naar ver
richtingen van generaal Gort Heijligers in September 1830.
Nu waren in 1903 we! eenige maar toch niet heel veel bouwstoffen
méér tot een beschrijving der krijgsverrichtingen in 1830 en
1831 voorhanden, dan die, waarover de toenmalige kapitein van den
generalen staf W. E. A. Wiippermann vóór 25 jaren beschikte '). —
— Het handschrift waaruit deze schrijver had geput, diende ook jhr.
Den Beer Poortugael. Ondanks hetgeen deze daaromtrent aanvoert 2 )
staan bouwstoffen als zulk een dagboek en zulk een handschrift,
volgens de hiervoren omschreven eischen, geenszins gelijk met officieele
en authentieke bescheiden.
Heeft de Schrijver verder de in de laatste jaren en nog onlangs in België,
ook hier te lande over de onlusten van 1830—31 verschenen geschriften,
o. a. die van Pirenne, dr. Paul Fredericq, dr. V. Fris, mr. Colen
brander enz. wel gelezen? Heeft hij getracht inzage te verkrijgen van
archief-stukken bij het oorlogsbestuur te Brussel? Maakte hij kennis
met de memoriën van den waardiger Belgischen generaal graaf de
Capiaumont :i ), voor wien hij enkel smaad veil heeft? Raadpleegde
hij de in 1831 bij het hoofdkwartier gebezigde kaarten?
Tot een grondige studie betreffende het jaar 1831 en den Tien
daagschen veldtocht, waarop hij zich beroept ')» behoorde gewis
kennismaking niet alle bronnen: zoo althans leerde ons de kapitein
Den Beer Poortugael op de stafschool te Breda.
In zijne repliek op het fiere, zeker niet zoetsappige geschrift van
jhr. Meijer — die de pen opnam, geenszins om nogmaals eene
geschiedenis van den Tiendaagschen veldtocht te schrijven, maar om
naar officieele stukken en naar het dagboek van generaal jhr. Meijer
diens nagedachtenis te verdedigen — geeft jhr. Den Beer Poortugael
autoritair zijne verwondering te kennen, dat zijn bestrijder maar niet
klakkeloos instemde met het door hem uitgesproken vonnis over
generaal de Capiaumont, n.1. in zijn „Tiendaagsche Veldtocht (bl. 233)."
Hij begrijpt niet hoe 't in het brein van den achterkleinzoon Meijer kon
') W. E. A. Wiippermann. De geschiedenis van den Tiendaags hen Veldtocht in Augustus 1831*
's-Gravenhage. üebr. van Cleef, 1881.
'i Jhr. Den Beer Poortugael. Heringen en Houthaelen, blz. 33.
3)

Lieutenant-Général A. Comte de Capiaumont. Ressouvenirs. Mon Passé dan> les campagnes de

1830—1831," waarvan slechts enkele exemplaren voorhanden zijn. Wij ontvingen liet onze in 1905.
') Jhr. Den Beer Poortugael, Beringen en Houthaelen, blz. 3.
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opkomen, om van zulk een 011 vertrouwbaar verhaler iets als bewijsmiddel
aan te voeren
Wanneer hij aan den directeur van het Krijgs
kundig Archief in 1903 of later zijne plannen had medegedeeld, niet
slechts tot beschrijving van een paar min beduidende episoden, maar
van den Tiendaagschen veldtocht in zijn geheel, dan had deze o. a.
zijne aandacht kunnen vestigen op de voorhanden bescheiden be
treffende het Belgische leger in 1831, op de belangrijke brieven van
den kolonel de la Sarraz, die zich sinds de laatste dagen van De
cember 1830 als agent der regeering te Aken bevond, om den koning,
den prins van Oranje, prins Frederik en den directeur-generaal van
oorlog op de hoogte te houden van wat er in en om Maastricht, in
België — vooral te Luik —, in Luxemburg, deels ook in Westphalen en langs de noordelijke grenzen van Frankrijk voorviel.
Uit de lijvige briefwisseling de la Sarraz, welke gedeeltelijk bij het
oorlogsbestuur berust, gedeeltelijk tot het archief van wijlen prins
Frederik der Nederlanden behoort, eveneens uit de brieven van
generaal Dibbets te Maastricht, blijkt 't, dat reeds sinds het laatst
van Maart 1831 in het Luiksche eene tegenomwenteling broeide, waar
van men te 's Gravenhage wist, en waai mede ten slotte het tijdstip van
den aanvang en de richting der operatiën dezerzijds hoopvol rekening
hebben gehouden. De door jhr. Den Beer Poortugael afgedrukte brieven
van den prins van Oranje -) geven dit duidelijk aan. Wel ziet jhr Den
Beer Poortugael daaruit, welk belang de prins van Oranje stelde in
het onbeduidende stadje Beeringen, maar het zooveel meer belang
rijke strategische object Tongeren—Luik ontsnapt geheel aan zijne
aandacht. Het Krijgskundig Archief, hoewel „quantité négligeable"
voor den Schrijver, zou er hem op gewezen hebben.
Zeer belangrijk zijn ook de brieven van de la Sarraz tot kennis van het
Belgische Maas leger. In verband met deze correspondentie zou jhr. Den
Beer Poortugael wellicht betreffende de vervolging na Hasselt, toen de
tegenomwentelingsplannen in het Luiksche, waarbij men op ruim 13000
gewapenden gerekend had, op 7 Augustus waren afgesprongen, omtrent
de verdere gebeurtenissen der dagen van 8 en 9 Augustus, ook aan
gaande de beteekenis der „Mémoires de Capiaumont", wiens verhaal
van Beeringen hij eenvoudig noemt „tastbaar omvaar en overdreven
anders hebben geoordeeld.
') Jhr. Den Beer Poortugael. Beringen en Houthallen, blz. 25.
?)

Jhr. Den Beer Poortugael. 1831 DL- Tiendaagsche Veldtocht. Bijl. D. Particuliere brieven van

Z. K. H. den prins van Oranje aan koning Willem I, als: „IV. Turnhout ce 4 Aoiit a 61

du soir.

VI. Curange ce 9 Octobre (leest: Aoiit) 1831."
Op 4 Augustus had de prins van Oranje ook in dien zin aan generaal Dibhets geschreven.
) Jhr. Den Beer Poortugael. Beringen en Ilmithaelen, hl/. '23.
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Eveneens rijst de vraag bij lezing van jhr. Den Beer Poortugael's
verhalen over

Beeringen en Leuven, of

hij die terreinen zelf heeft

waargenomen? Zoo ja — dan valt 't te verwonderen, dat hij zonder eenig
commentaar overneemt, hetgeen in het dagboek van zijn vader en bij
andere schrijvers voorkomt.
Over Beeringen straks!
Wanneer hij den

Loo-berg bij Leuven had bezocht en aldaar de

vooruitgeschoven stelling had nagegaan, welke de luitenant-kolonel Geij
op 12 Augustus 1831 aan den voet van de westelijke helling bezette,
dan zou hij zeker niet nageschreven hebben, dat Geij vandaar de voorste
troepen van den hertog van Saxen-Weimar op den IJzeren Berg meende
te zien aankomen ')• Ongerekend een afstand van + 6 K.M., liggen
tusschen den

voet van den Loo-berg, op ± 45 M., en den IJzeren

Berg, zijnde een tot de Roesselbergen behoorende heuvels op 85 M., 5 ),
de aan de westzijde op 55 tot 60 M. liggende omwalling van Leuven
en de „Montagne des Dominicains", op 70 tot 80 M. Hoogstens zou
men van den Loo-berg kanonvuur op den IJzeren Berg kunnen onder
scheiden. Op de breede omwalling van Leuven, tusschen den straat
weg van Tirlemont en den weg naar „de Perck" op 40 tot 45 M.,
z'igen

wij

tusschen

alleen

den

kerktoren

genoemden straatweg en

der

abdij.

In den

hollen

„de Perck", op 30 M.,

weg
welke

door een uitgestrekt veld — het tegenwoordige „Champ de Manoeuvres"
en het kerkhof, op ± 44 M. — zijn gescheiden, konden wij niets zien van
de omwalling. Op het terrein zou jhr. Den Beer Poortugael tot andere
inzichten zijn gekomen, zelf bevonden hebben dat de verkenning van
de abdij door de Leidsche Jagers op 12 Augustus niet den allerminsten
invloed op de verraderlijke kanonnade van Leuven's wallen kan hebben
uitgeoefend. Bovendien is de afstand van de omwalling tot den hollen
weg oostelijk van „de Perck" ruim 1200 M., terwijl de opzet van de
Belgische 12-ponders slechts voor een afstand van 800 M. was inge
richt. De kanonnade werd geopend uit de richting van „Tivoli", ter
weerszijden van de „Porte de Tirlemont", en was gericht tegen de
langs beide zijden van den straatweg rustende troepen; enkele doode
kogels en niet-gesprongeu granaten kwamen over het kerkhof en het
tegenwoordige exercitie-veld in den hollen weg naar „de Perck" terecht.
Toen in 1875 de luitenant-generaal Eenens een smet wierp op
de

nagedachtenis van onzen ridderlijken tweeden koning

mét den generaal-niajoor

:> ),

wraakte

Booms en anderen ook de kleinzoon van

') Jhr. Den Beer Poortugael. 1<S31 De Tiendaagsche Veldtocht, blz. 282, 290.
•) Zie de Belgische „Planchette"-kaart op 1 : 2<MHM) Blad XXXII nos. I en 2.
Franz Nève. Louvain Pittoresque. 8". Pieters. Louvain 1905, p. '226.
) A. Eenens. Les conspirations militaire* de 1831, p. 197 Sc Réponses, etc. p. 47.
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wijlen generaal baron de Constant Rebecque het lasterlijke betoog en
bewees onwederlegbaar

uit de aanteekeningen

van zijn beroemden

grootvader de ongegrondheid der beschuldigingen. Het verweerschrift : )
hief eiken twijfel op omtrent de verantwoordelijkheid voor de kanonnade
van Leuven's wallen op 12 Augustus 1831, en besloot „aujourd'hui, il n'est
„plus question de malentendu, mais d'un fait prémédité pour lequel le
„lieutenant-général en retraite de Eenens encourt seul tout le blame."
Daaraan houden wij ons. Geen misverstand, maar opzet van Eenens.
Dat de lantaarn van jhr. Den Beer Poortugael zoo slecht brandt, nu
eens te breede schaduwen dan weer valsch licht werpt, is aan het gebrek
kige maaksel en aan het gebruik van minder soort brandstof te wijten.
— Dit

geldt zoowel

voor de staatkundige als voor de krijgskun

dige beschouwingen, waarbij zeker de laatste staan verre beneden de
eerste. Zeer zwak verlicht zijn lantaarn hen, die toch het meeste licht
verdienden, den prins van Oranje en zijn broeder, de generaals de
Constant, van Geen, Cort Heijligers, den hertog van Saksen-Weimar —:
generaal Meijer telt bij den Schrijver nauwlijks meé.
Jhr.

Den Beer Poortugael haalt bij de staatkundige lijdensgeschie

denis van
oproer,

Nederland

den

gedurende de jaren 1830 en '31, omtrent het

gewapenden

opstand,

vervolgens de omwenteling te

Brussel, bij de mishandeling van koning en volk door de conferentie
te Londen, merkwaardige stukken aan. Maar uit de brieven van sir
Charles Bagot, de Talleyrand en andere diplomaten, valt bij eene
wezenlijk grondige studie dienaangaande meer te leeren.

In zijn ver

haal ontbreekt causaal verband, dientengevolge toenemende spanning.
De

lezer

beseft niet voldoende,

koning en

van den

prins

hoe sterke weeën het hart van den

van Oranje in die noodlottige maanden

moeten hebben aangedaan: vooral in October 1830 en in Januari'31,
toen de koning en zijn opvolger, niet te zelfder plaats maar geschei
den, zonder elkander altijd voldoende te begrijpen, toch beiden langs ver
schillende wegen ingespannen streefden naar hetzelfde doel, namelijk
behoud van België en Nederland als twee onafhankelijke staten onder
één schepter. Voorbarig, zeer ten onrechte en zonder grond zijn beide
vorsten, koning Willem 1 en de prins van Oranje, wegens hunne vér
vooruitziende handelingen te dier zake beoordeeld, zelfs veroordeeld.
De tegenwoordige beweging tot een nadere aansluiting van België
en Nederland mag daarvoor ten bewijze strekken.
Aangezien door

H.

M.

de Koningin aan jhr. Den Beer Poortu-

•) Le Prince d'Orange et son chef d'état-inajor pendant la journée du 12 Aoüt 1831, d'après
des docunients inédits, par le baron .1. D. C. C. W. dr Constant Rebecque.
Nijhoff & Bruxelles, Decq et Dulient 1875.

La Haye, Martinus
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gael liet onderzoek, zelfs liet afdrukken der brieven van den prins
van Oranje aan Koning W illem 1 — inderdaad de rijkste aanwinst,
door zijn arbeid bezorgd — was toegestaan, mocht 't hem zijn gelukt,
mits ook de

brieven de la Sarraz kennende, te onderscheiden, hoe

koning Willem 1 en de troonopvolger nog tot den dag van Hasselt
(8 Augustus 1831) hoop voedden op een gunstigen keer tot behoud
van België. Bij den in Mei 1906 en later in den „Tijdspiegel" en den
„Nederlandsche Spectator" tusschen de heeren P. H. van der Kemp
en jhr. Den Beer Poortugael gevoerden strijd over de samenroeping
en het verloop der Londensche Conferentie, sloeg laatstgenoemde vrij
wel het „record." Toch schermden beiden—jhr. Den Beer Poortugael
ook in zijn „Tiendaagsche Veldtocht" — omtrent vele punten, bij onbe
kendheid met de daartoe onmisbare, maar
bescheiden, in het duister.

nog niet geopenbaarde

Het lofwaardige verweerschrift van jhr. Meijer leerde opnieuw; hoe
gevaarlijk 't is voor de onpartijdigheid van den geschiedschrijver om
op zoo beslisten toon te spreken als jhr. Den Beer Poortugael doet, om
op zijne wijze stellingen te verklaren aangaande het verloop van ge
beurtenissen,

waarbij de hoofdrollen door onze grootvaders en over-

grrotvaders zijn gespeeld, terwijl nog niet alle betrouwbare bescheiden
tot staving van zoodanig betoog voorhanden zijn. Zelfs voor het jaar
1815 komen thans nog af en.toe meer of min belangrijke stukken in.
Jhr. Meijer

raadpleegde althans de op

het Krijgskundig Archief

berustende stukken Nepveu, die betreffende Beeringen geheel met het
dagboek

van

generaal Meijer — zooals wij straks zullen aantoonen

ook met een ander tot heden onbekend gebleven handschrift — maar
geenszins met het dagboek van luitenant Den Beer Poortugael en de
commentaren van zi jn zoon overeenkomen. Tevens ontleende jhr. Meijer
aan de „gevonden schat, uit die „haute nouveauté" " ') gronden tot ernstige
tegenspraak: waarover

jhr. Den Beer Poortugael echter in zijn ant

woord heenloopt, teil einde uit mededeelingen van het dagboek Meijer
nieuwe beschuldigingen te ontwikkelen tegenover dezen opperofficier,
voor wien hij beweerde vroeger „verschoonende omstandigheden" te
hebben gepleit. Dat noemen wij: den dooden leeuw schoppen!
Wat het verhaal van den Tiendaagschen veldtocht aangaat, stellen wij
het werk van Wüppermann verre boven dat van jhr. Den Beer Poortugael.
In

het

voorwoord zijner

in 1881

verschenen

„Geschiedenis van

den Tiendaagschen Veldtocht", zeide de heer Wüppermann, dat hij
in de eerste

plaats wilde schrijven

voor en over de oud-strijders

van 1831. Zijn arbeid draagt dan ook ten volle het karakter van een
') Jhr. Den Beer Poortugael. Beringen en llouthaelen, bl. IK) en 31.
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gedenkboek en bezit, zoo lang een officieele bewerking der jaren
1S30

en

1831

blijft ontbreken, veelzijdige waarde.

Wijlen prins

Frederik, die gedurende de |aren 1830—1831 zulk een hoogst belang
rijke rol heeft gespeeld, las het gedenkboek nog in zijn laatste levens
dagen, prees vele daarin voorkomende bijzonderheden, maar wees
tevens op minder juiste opvattingen, leemten en gebreken.
Wüppermann schreef meestal objectief en onthield zich bij gemis
aan officieele stukken en bewijzen van scherpe oordeelvellingen.
Jhr. Den Beer Poortugael bediende zich ongeveer van dezelfde bronnen,
waaruit Wüppermann heeft geput; hij ontleent veel aan diens werk,
kapittelt meermalen Wüppermann's inzichten, maar haalt hem telkens
aan,

waar

't in zijn kraam te pas komt tot staving van eigen

beweringen. Als officieele stukken geeft hij
waardige. maar oneerbiediglijk
prins

van Oranje

— behalve de merk

slordig afgedrukte brieven van den

— enkele orders en verslagen terwijl hij het

stamboek van de voormalige 13de afdeeling infanterie ') — thans
het 3de Regiment Infanterie — ook lijsten van gesneuvelden en ge
wonden heeft geraadpleegd '). Ging jhr. Den Beer Poortugael veel
minder nauwkeurig te werk dan Wüppermann, daarentegen twijfelt
hij voortdurend, als eenige jaren geleden de „détracteurs" van keizer
Napoleon, aan de waarde der door de bevelhebbers ingediende ver
slagen, waarvan vele toch reeds in de dagbladen van 1831 en latere
geschriften waren verschenen, en waartegen noch door ooggetuigen,
noch door tijdgenooten eenig bezwaar is ingebracht.
Bij een grondige studie van de bestaande verhalen der jaren 1830 en
'31, van korps-geschiedenissen, enz. had jhr. Den Beer Poortugael vele
fouten en tekortkomingen kunnen vermijden, die nu sterk afsteken tegen
het goede, dat ook zijn arbeid bevat, en tegen zijne scherpzinnige betoogen, welke echter meermalen van geheel verkeerde praemissen uitgaan.
Dikwerf doet de phantasie van den Schrijver te kort aan de strikte waar
heid. Ofschoon meerdere handelingen van de bevelhebbers gedurende
den Tiendaagschen veldtocht — o. a. het optreden van den hertog van
Saksen-Weimar bij Raevels op 2 Augustus en op den IJzeren Bergop 12
Augustus, dat de Schrijver aan critiek onderwerpt — vooral zijn te ver
klaren uit de treurige September- en October-dagen, welke zulk een
demoraliseerenden invloed op de troepen hebben uitgeoefend, zegt jhr.
Den Beer Poortugael, dat het buiten zijn bestek lag om den loop der
gebeurtenissen van 1830 „in bijzonderheden" te vermelden. Intusschen
schuilen ook bij hetgeen hij slechts zeer algemeen behandelt, grove fouten.
') Berustende op het Departement van Oorlog.
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„Het zij genoeg er aan te herinneren" — zoo schrijft hij — „dat,

„toen alle troepen Brussel luidden verlaten en naar Vilvoorden waren
„getrokken, de prins van Oranje, uit den Haag overgekomen om te
„pogen de gemoederen tot bedaren te brengen en de rust te herstellen,
„het kloek en edel besluit nam om zelf zich te midden van de muitende
„stad te begeven, en, zonder eenig militair geleide, alleen vergezeld van
„een klein gevolg en vertrouwende op het woord der aanzienlijkste
„Brusselaren, den l s , t " September binnen Brussel was gekomen
Maar Brussel was niet door de troepen verlaten.
Bij het uitbreken van het oproer op 25 Augustus telde de bezetting
der zuidelijke hoofdstad 1352 man infanterie — het 2de bataljon der
afdeeling grenadiers, het 2de bataljon der afdeeling jagers en het flankeurbataljon der 3de afdeeling infanterie — ; voorts 6 officieren en 110 dra
gonders, benevens 75 marechaussees te voet en te paard; totaal 1543
officieren en manschappen. Terwijl de teugels van het militaire gezag
te Brussel door de onverklaarbaar zwakke houding der bevelhebbers,
vooral van generaal graaf van Bijiandt, uit de handen van 's konings
krijgsmacht en van de toch tot herstel der rust in de eerste plaats bestemde
schutterij, waren gespeeld in de handen eener opgeworpen gewapende
birgermacht, had graaf van Bijiandt nog versterking ontboden uit Vilvoor
den. Het reserve-bataljon der 1ste afdeeling infanterie en twee eskadrons
van het regiment dragonders no. 4 uit Mechelen kwamen in den avond
van den 26sten aan, zoodat het garnizoen toen bestond uit 1897 man
en 350 ruiters; zeker onvoldoende tegenover een bevolking van pl. m.
100000 hoofden: maar toch altijd 2240 man meer dan jhr. Den Beer
Poortugael wil doen gelooven. Middelerwijl had de koning op 28
Augustus aan zijn beide zonen opgedragen om zich naar de zuidelijke
gewesten te begeven ten einde .met de ter beschikking gestelde middelen
„personen en eigendommen te beschermen, als om zich te verzekeren
„van den waren staat van zaken en den koning de meest geschikte
„maatregelen tot bedaring der gemoederen voor te dragen." De ter
beschikking der prinsen gestelde middelen bestonden dus in de voor
melde bezetting van Brussel, en de middelerwijl te Vilvoorden op bevel
van prins Frederik als kolonel-generaal-en-admiraal saamgetrokken
troepen, te weten: vier bataljons van de 2de en de 15de afdeeling
infanterie, benevens een batterij veld-artillerie, waarbij zich op 31
Augustus voegden het 1ste-, het 3de- en het instructie-bataljon der
afdeeling grenadiers uit 's Gravenhage en de batterij rijdende artillerie
onder kapitein Dinaux, te zamen 2900 hoofden.
Het grootmoedige waagstuk van den prins van Oranje eerbiedigende
') Jhr. Den Beer Poortugael. 1831 De Tiendaagsche Veldtocht, bl. 23.
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om zich op verzoek van daartoe uit Brussel afgezonden deputaten, alléén
en

zonder

militair geleide, binnen de oproerige stad te vertoonen

en aldaar de gewapende

burgermacht te inspecteeren, constateeren

wij dat Zijne Koninklijke Hoogheid, alvorens op 1 September Brussel
met een klein gevolg binnen te rijden, van de Laeken-brug zijn adju
dant, kolonel Du Monceau, zond naar generaal van Bijlandt met het
bevel

om

de troepen die nog in

het park of vóór de paleizen

mochten staan, de tuinen der paleizen te laten betrekken.
Na vier uren van groote inspanning, hooge verontwaardiging en
dreigend levensgevaar, bereikte de prins het koninklijk paleis in het
Park, waar hij met groote vreugde door de officieren en de troepen
werd ontvangen. Over de stadsgracht achter het paleis was eene brug
geslagen om, wat ook gebeuren mocht, een weg naar buiten open te
houden. Drie zorgvolle dagen
Brussel,

waarin

bewegingspartij
Eerst

de

wensch

tegenover

bracht de ridderlijke Oranje door te
tot scheiding door de hoofden der

den

troonopvolger

werd

uitgesproken.

na 's prinsen vertrek op 3 September naar Vilvoorden, ver

volgens naar 'sGravenhage, verlieten de troepen overeenkomstig HoogstDeszelfs bevel de zuidelijke hoofdstad en marcheerden naar Vilvoorden.
Jhr. Den
prins

Beer Poortugael merkt op, dat de troepen, waarmede

Frederik

den

23 sten

September

naar

Brussel is opgerukt,

met groote verliezen zijn teruggeslagen, omdat daar gehandeld werd
tegen alle regelen der krijgskunst en van het gezond verstand, en
men, toen tot het gebruik der wapenen was besloten, in plaats van
met het scherp omlijnde doel te komen tot het ten onder brengen
van de oproerige stad en

het herstellen der orde met kracht dier

wapenen, kwam — zoo het heette — alleen om de welgezinde burgerij
tegen de kwaadwilligen te beschermen. De Schrijver weet blijkbaar niet,
wat vóór de „sterke bezetting van Brussel", zooals de koning zich uit
drukte, tusschen Zijne Majesteit en prins Frederik is voorgevallen, welke
instructiën de prins had. Inderdaad heeft deze alleen een verzoenende
rol gespeeld, die door de volledige regeeringloosheid te Brussel is
mislukt en waarbij de toenmalige luitenant-kolonel de Oumoëns bijna
het leven heeft ingeschoten. De eigenlijke militaire leiding, die wij
zeer

zeker

niet verdedigen,

was opgedragen

aan één

der opper-

officieren, doch schoot te kort, o.a. door gebrek aan samenwerking
met den chef van den generalen staf, die geheel anders wenschte te
handelen. Met edele zelfverloochening en zonder eenige weerspraak
heeft

prins

Frederik alle verantwoordelijkheid

iemand beschuldigd.
Groote verwarring heerscht dikwerf

gedragen en nooit

in de door

jhr. Den Beer
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Poorttigael vermelde data. De prins van Oranje heeft Antwerpen niet
op 25 ') maar pas op 26 October 1S30 verlaten, nadat de stad reeds
eenige dagen geleden in staat van beleg was verklaard. De opening
van de gewone zitting der Staten-Generaal te's Gravenhage geschiedde
niet op 28 October 2 ), maar reeds tien dagen vroeger op den 18 den .
Door dergelijke vergissingen in data worden de koninklijke boodschap
en het koninklijk besluit van 20 October tot intrekking van's prinsen
opdracht van 4 October, waarbij aan Z. K. H. het bestuur over de
zuidelijke gewesten was opgedragen, te éénenmale onbegrijpelijk.
Jhr. Den Beer Poortugael heeft de wisseling in het opperbevel in
het Zuiden scheef voorgesteld j. Het opperbevel wisselde slechts één
maal, het bevel over het mobiele legerkorps meermalen: doch alles
zins geregeld. De dagorder van den prins van Oranje van 18 October,
„dat de Belgische troepen onder zijn bevel zouden komen", zag op
de afscheiding van zuidelijken en noordelijken in de korpsen, geens
zins op het opperbevel, dat tot den
gevoerd.
aan

Op

dezen

dag gaf

17 den door

prins Frederik

generaal Chassé, die zijnerzijds den

belastte

met

het

schen Antwerpen

bevel

over

het

prins Frederik is

het opperbevel over

generaal Cort Heijligers

mobiele

armee-korps, dat tus-

en de Nethe was gelegerd en

in hoogst moei

lijke omstandigheden verkeerde. Volkomen juist! Cort Heijligers was
ouder dan de luitenant-generaals Trip en van Geen; de hertog van
Saksen-Weimar bekleedde nog den rang van generaal-niajoor. Boven
dien had de koning de scheiding der korpsen aan de generaals Trip
en

van Geen opgedragen, welke splitsing op 23 October zou aan

vangen. Toen vervolgens generaal Cort Heijligers op 26 October naar
's Gravenhage werd ontboden, om te worden belast met het algemeen
toezicht over alles wat de volkswapening betrof, droeg Chassé tijdelijk,
terwijl Trip en van Geen nog met de scheiding bezig waren, en in
afwachting dat de koning dienaangaande zou

hebben

beslist, het

bevel over het mobiele legerkorps op aan den hertog van SaksenWeimar. Het bleek echter dat de koning reeds den 26 hten den luitenantgeneraal van Geen

voor dit commando had

bestemd, hetwelk hij

dan ook aanvaardde; hij voerde ± 4500 man naar Wuestwezel;
de overigen, ± 1000 man, bleven nog tot 30 October onder den
hertog van Saksen-Weimar op de citadel van Antwerpen.
Ofschoon bij de geschiedenis van een veldtocht ook sterkte-, emplacements- en dislocatie-staten behooren, geeft de Schrijver niets van dien
') Jhr. Den Beer Poortugael. 1831 De Tiendaagsche Veldtocht, blz. 28.
Ibid. blz. 21.

2)

l)

Ibid. blz. 37.
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aard, terwij! zijne totalen

vrij belangrijk van de offïcieele opgaven

verschillen. De Nederlandsche krijgsmacht telde op 1 Augustus 1831
in h<>t geheel 88477 (niet 86725) hoofden: daarvan te velde 36276—,
in de citadel van Antwerpen en nabijgelegen forten 4933 —, aan de
Schelde en in Staats-Vlaanderen 9489, — in Maastricht 5938 man, enz.
Ook omtrent de sterkte van het Belgische leger is hij onjuist.
Evenals de heer Wüppermann begaat hij de fout om de troepen,
bestemd

tot dekking van Grave en Nijmegen onder bevel van den

luitenant-generaal Cort Heijligers, tot het mobiele leger te rekenen. Zij
't dat deze troepen, die op 9 Juni van prins Frederik een afzonderlijke
bestemming op de linker flank
dank

zij

het

initiatief en

de

die in 1809 tot bezetting van
grenadiers, tot den

hals in

van het leger hadden gekregen —
zelfstandige leiding van
het fort

den

man,

Bath aan het hoofd zijner

het water het Kreekerak was doorge

waad — gedurende den Tiendaagschen veldtocht, een zeer belangrijke
rol hebben gespeeld, werd toch deze marsch-divisie of het zoogenaamde
reserve-korps eerst op 3 October 1831 gerekend tot het veldleger te
behooren. Het oordeel van den Schrijver omtrent den geest en de
waarde der troepen, zoo leger en schutterij als vrijwillige korpsen, is
geheel subjectief; de lezer kan daarvan aannemen of verwerpen wat
hij wil. Generaal

Knoop en de Pruisische overste von Scharnhorst

oordeelden en schreven anders.
Terwijl de Schrijver in het staatkundig gedeelte van zijn arbeid breed
uitweidde

omtrent

de persoonlijkheid der diplomaten

te

Londen,

missen wij bij hem alle bijzonderheden betreffende het karakter en de
vroegere krijgsverrichtingen van den prins van Oranje en van prins
Frederik, beiden helden van de bevrijdingsoorlogen in 1813 en 1815;
omtrent den generaal baron de Constant Rebecque, den trouwen helper
van Oranje in Spanje, Frankrijk, bij Quatre-Bras en Waterloo; aan
gaande den luitenant-generaal baron van Geen, pas onlangs door den
koning wegens zijn schitterend

gedrag

in Indië en in 1830 in het

Zuiden tot den adelstand verheven; omtrent de andere divisie-comman
danten en hoofden van dienstvakken : allen met oorlogsroem omstraalde
strijders. Vooral voor jongere niet-krijgskundigen, onder welke velen
thans voor de eerste maal

meer uitvoerig kennis maken met den

Tiendaagschen veldtocht, zijn dergelijke retrospectieve beschouwingen
hoogst wenschelijk. Het edele karakter

van den prins van Oranje

wordt althans vertolkt door H.Dz. brieven aan den koning. Maar te
weinig licht valt op prins Frederik, omtrent wien de Schrijver toch
o.a. copiëerde ')

satis ses peines pour mettre 1'armée sur le pied

') Jlir. Den Beer Poortugael. 1831 Dc Ticndaagsche Veldtocht. Mijl. I). XI., bl/. 441.
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„oü je 1'ai trouvée, je n'aurais pas pu obtenir les avantages dont „nous
avons lieu

maintenant de nous réjouir." Prins Frederik, die sinds

November 1830 tot herstel der gedemoraliseerde en sterk verzwakte
strijdkrachten wonderen had verricht, en den vader van den Schrijver
dikwerf heeft geprezen, had meer aandacht van den zoon verdiend.
Zonder van andere ontwerpen te spreken schrijft jhr. Den Beer
Poortugael het gevolgde operatie-plan, om in de richting van Tongeren
tusschen het Belgische Maas-leger en het Schelde-leger door te dringen,
toe aan den prins van Oranje 'j. Toch blijkt 't duidelijk uit 's prinsen
brief aan den koning d.d. Breda 1 Augustus, dat hij het door generaal
de Constant in samenwerking met prins Frederik voltooide plan, waarop
alle gereedliggende marsch-bevelen voor 2 Augustus gegrond waren,
bij zijne komst te Breda in den nacht van 31 Juli op 1 Augustus,
onveranderd heeft overgenomen -).
Hoewel de afwijkingen bij hetgeen jhr. Den Beer Poortugael om
trent het operatie-plan meedeelt, niet groot zijn, heeft men het recht
van een krijgskundige volledige juistheid te verwachten.
De eenvoudige voordracht der stukken

Nepveu huldigt wat de

hertog van Saksen-Weimar bij Raevels op 2 Augustus verrichtte, maar
wraakt dan ook elke vergelijking van het gevecht bij dit Brabantsche
dorpje met Arcola, Lodi, Praag, Malplaquet, St. Denis en andere
grootsche feiten van Napoleontische en vroegere oorlogen.
De gevolgtrekking van den Schrijver

:t ),

alsof alleen de uitslag van

de cavalerie-patrouille, hoe verdienstelijk ook, door den tweede-luitenant
baron van Voorst tot Voorst op 3 Augustus in de richting van Westmalle gereden, zou geleid hebben tot voldoende wetenschap omtrent
de plannen

van het Schelde-leger, zoodat de prinsen op dien grond

gerustelijk België verder binnentrekken en zich tegen het Maas-leger
wenden konden

— is even gewaagd, als andere stellingen van jhr.

Den Beer Poortugael. De bevelen voor 4 Augustus, volgens welke de
lste divisie (Van Geen) te Turnhout moest achterblijven, weerspreken
dan ook het beweren van den Schrijver.
Dikwerf beschuldigt hij de onderbevelhebbers, maar hij let niet op het
gemis aan samenwerking tusschen de verschillende dienstvakken, o.a.
den generalen staf en den intendance-dienst — bij uitnemendheid eene
les uit de jaren

1870 en

'71 —, op goed of slecht onderhouden

verbindingen zij- en achterwaarts, welke ten slotte veel fouten ver
klaren en tot een zachter oordeel leiden dan jhr. Den Beer Poortugael velt.
') .llir. Den Beer Poortugael. 1831 IV Tienilaagsclie Veldtocht, blz. 132.
-) Ibid. Bijl. D I. blz. 433.
) Ibid blz. 341.
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De beschrijving van en de beschouwingen omtrent het gevecht
van Houthaelen verraden onvoldoende bekendheid aangaande de op
stelling en de plannen van het Maas-leger, ook weder met het terrein,
waar Daine zich bevond. De moreele waarde van den door de schutterbataljons aangevangen en volgehouden strijd was groot, de tactische
beteekenis van het gevecht klein. Verre van in te stemmen met de scherpe
critiek van jhr. Den Heer Poortugael over het aangaan van het ge
vecht met Daine, deed Houthaelen ons tot zekere hoogte denken aan
(*)uatre-Bras, waar de bataljons van Saksen-Weimar en van Bijlandt,
aanvankelijk zonder hulp, toch ook den strijd met de vijandelijke
overmacht niet schuwden.
Jhr. Den Beer Poortugael gaat de onzachte doch alleszins juiste terecht
wijzingen van jhr. Meijer, meerendeels aan de stukken Nepveu ont
leend, met een hooghartig stilzwijgen voorbij. Al kunnen wij ons niet
vereenigen met hetgeen kapitein Tonnet in zijne bespreking van „1831
De Tiendaagsche Veldtocht", over het vlugschrift van jhr. Meijer in het
algemeen zegt, zijn wij 't met hem eens, dat de gebrekkige onder
steuning van generaal Cort Heijligers deels aan de 3de divisie, maar
vooral aan den minder goed geregelden staf- en kondschapsdienst op
den linker vleugel van het mobiele leger moet geweten worden. Het
bezien van personen, die driekwart eeuw geleden hunne loopbaan bijna
hadden volbracht, in het licht van latere jaren, is dan ook een anachro
nisme. Hoe zou het oordeel over ons luiden, door nieuwer licht be
schenen? De fout van Houthaelen moge veeleer aan de toestanden,
dan aan de personen worden toegeschreven en moet zij de laatsten
— in casu generaal Meijer en zijne stafofficieren treffen —, dan valt
zij toch in de voornaamste plaats de opperste leiding toe, die op
dezen gewichtigen vleugel beter een oog in het zeil had behooren te
houden.
Omtrent Kermpt, Hasselt en Leuven zou de Schrijver, mits onpar
tijdig oordeelende, uit het dagboek Meijer heel wat kunnen leeren. Of
men hem ooit inzage daarvan zal gunnen? Bij al zijne scherpzinnig
heid en trots zijne beweerde grondige studie van den veldtocht, gleed
jhr. Den Beer Poortugael over de belangrijke strategische aangelegen
heden van 5—9 Augustus, die echter met het dagboek van zijn vader
geen verband houden, vluchtig heen. Soms verwisselt hij de dagen
van 7 en 8 Augustus: wellicht toeleg van het drukduiveltje, dat den
Schrijver, als gevolg van onvoldoend toezicht op de pers, heel wat
parten heeft gespeeld. Een overzichtelijk, eenigszins volledig verhaal
betreffende de verrichtingen der garnizoenen van uit Nijmegen, Breda,
Bergen op Zoom, deels in Zeeuwsch Vlaanderen, ontbreekt. Toch
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zijn later de strijders aldaar even goed met het Metalen Kruis ver
sierd als die van Kermpt en Leuven.
Bij de opmerkingen van jhr. den Beer Poortugael, deels ook door
kapitein Tonnet in den „Militaire Spectator" overgenomen, aangaande de
leiding der operatiën gedurende den Tiendaagschen veldtocht, alsof
de handelingen stouter, de marschen langer hadden kunnen zijn, als
gevolg waarvan giootere uitkomsten zouden zijn verkregen, de tusschenkomst van het Fransche leger wellicht eerst na het bezetten van
Brussel ware ingetreden — verliest hij uit het oog, dat de prins
van Oranje het leger nog niet genoeg kende. Ofschoon de vergelijking
der sterkte, samenstelling, dislocatie, vooral van den geest en de aan
voerders van de Nederlandsche- en de Belgische strijdkrachten d priori
ten voordeele van eerstgenoemden uitviel, onze kansen aanstonds het
gunstigst stonden, bleven omzichtigheid en beleid — vooral de invloed
van pi ins Frederik, die met generaal de Constant het operatie-plan
had ontworpen — geboden.
Geestdrift en vaderlandsliefde waren niet voldoende. Zouden die
korpsen, vooral de schutterijen, bestand geweest zijn tegen zwaardere
marschen, dan gedurende de eerste dagen zijn uitgevoerd? Waren
zij sterk genoeg georganiseerd, voldoende in de hand der bevelhebbers
om, na voorafgaande inspanning, in het gevecht en op het slagveld
krachtig op te treden? Zouden zij de marsch-discipline hebben onder
houden, ontberingen hebben gedragen, bij altijd mogelijke tekort
komingen op het gebied der verpleging niet tot dadelijkheden jegens
de inwoners zijn overgeslagen? Wat zou bij de jonge en onervaren
troepen geschieden, wanneer na inspanning wellicht overspanning van
krachten, de vijandelijke kogels gingen meespreken ? De stukken Nepveu
vertolken door de uren van zeer vroege verzameling en dikwerf late aan
komst der troepen, dat op enkele dagen bij hevige warmte een zelfs
overmatige inspanning van hen is gevorderd —, welke echter aan
jhr. Den Beer Poortugael, die genoemde stukken niet inzag, moest
ontsnappen.
Wilde men enkel op het oordeel van jhr. Den Beer Poortugael af
gaan, dan zouden generaal de Constant en de officieren van den
generalen staf in het algemeen, bij de leiding der operatiën en het
opmaken van rapporten '), generaal-majoor Reuther voor de legerverpleging -), Cort Heijligers — stoutmoedig maar vermetel en roeke
loos •') —, generaal Meijer nagenoeg alle dagen van den veldtocht,
') Jhr. Den Beer Poortugael. 1831 De Tiendaagsche Veldtocht, blz. 186, '210, 211, 219, 239
283, 318, 331, 335.
-) Ibid. blz. 331 en vlg.
Ibid. blz. 182 en 186.

21
baron

van Geen bij Leuven ')> generaal Knoop als beoordeelaar : ),

zijn gebleven

verre beneden de 75 jaar later door jhr. Den Beer

Poortugael gestelde eischen en verwachtingen.
En toch waren de, met al die door ons hoog geëerbiedigde sukkels,
behaalde uitkomsten van den veldtocht groot en belangrijk! •)
Sinds jhr. Den Beer Poortugael den meer vasten grond der krijgs
wetenschap verliet om zich te onderscheiden op het gebied der oorlogsgebruiken en

van

het oorlogsrecht, dat zoo overrijk is aan vraag

punten, behalve het tractaat van Genève schier van hypothesen aan
elkaar hangt, schermde hij, ook thans weder, met waarschijnlijkheidsbetoogen, vermoedens,

met „als" en „zoo", met onderstellingen en

daarop gegronde gevolgtrekkingen, waarbij hij soms den bal deerlijk
misslaat. Dit toonde jhr. Meijer onwederlegbaar aan uit het dagboek
van zijn overgrootvader en uit de stukken Nepveu van het Krijgsge
schiedkundig Archief, o.a. a propos der zending van cavalerie en
rijdende artillerie

naar

Houthaelen tot ondersteuning van generaal

Cort Heijligers •)•
De oud-opperofficier en deskundige militaire Schrijver toetste geenszins
het dagboek van den luitenant Den Beer Poortugael aan de rapporten
van den prins van Oranje en van zijn onderbevelhebbers, maar omge
keerd deze officieele bescheiden aan het dagboek van zijn vader.
Zeker is dit dagboek

verdienstelijk en belangrijk, gelijk alle aan-

teekeningen die onder den indruk van het oogenblik worden te boek
gesteld; maar het lijdt aan subjectiviteit van opvatting en aan over
drijving: eene gewone, trouwens begrijpelijke fout bij een betrekkelijk
jong officier. De dappere luitenant Den

Beer Poortugael beschreef

alleen wat er bij het door hem aangevoerde peloton Leidsche Jagers
omging, keek daarbij door een

vergrootglas, en

zag niet verder.

Meer bescheiden en algemeener schreven tijdgenooten en ooggetuigen
omtrent de verrichtingen dier kranige studenten, als: de Remonstrantsche
predikant

Roemer en de onderwijzer Olivier, korte maanden na den

veldtocht "'), de „Leidsche Studenten-Almanak van 1832, dr. Wap en
van Kampen, de hoogleeraar dr. Bosscha in 1852, generaal Knoop in
1857

de oud-Leidsche Jagers en medestrijders Wttewaal

van

') Jlir. Den Beer Poortugael. 1831 De Tiendaagsclie Veldtocht, lil/. 283.
lhid. hlz. 210, 335.
') lhid. hlz. 347.
') Jhr. Den Beer Poortugael. 1831 Tiendaagsclie Veldtocht, bl. 188 en 18<>;

Jhr. Meijer,

Beeringen en Houthaelen, hl. 21 en vlg.
) J. Roemer. Gedenkschrift van den veldtocht der 11.11. Studenten van de hoogeschool te
Leiden enz. — Leiden, van der Hoek 1831.
") w. J. Knoop. De Tiendaagsclie Veldtocht in Aug. 1831. „De Gids" 1857. Amsterdam P. N.
van Kampen.
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Wickenburgh en Grevelink in 18S1 '). De niet-militaire schrijvers
van '31 begingen daarbij fouten en leverden o.a. — even als het
dagboek Den Beer Poortugael — gronden om het verraad van Eenens
in twijfel te trekken. Verre van ons zulke fouten aan niet-militairen
in 1831 en '32 euvel te duiden. Integendeel verdienen zij warmen
dank, dat zij hunne pen hebben gewijd aan de verrichtingen van het
leger. Maar jhr. Den Beer Poortugael verwerpt bij hen alles, wat
niet overeenkomt met de aanleiding tot en het hoofddoel van zijn
verhaal omtrent den Tiendaagschen veldtocht en zijne bewering
„Beeringen op 5 Augustus 1831 door 100 Vrijwillige Leidsche Jagers
onder het bevel van den Eerste-Luitenant Den Beer Poortugael, zonder
andere troepen, door hen alleen genomen!"
Inderdaad eene jammerlijk mislukte iliade!
Wij zullen nu die „affaire van Beeringen" eens uitvoerig nagaan.
Niet omdat ze zoo bijzonder belangrijk was. Integendeel, ze verdient
nauwlijks den naam van „gevecht", hoogstens dien van schermutse
ling. Als tactische handeling was ze van geringe beteekenis, zelfs
betrekkelijk onbeduidend. De Belgische afdeeling die Beeringen bezet
hield is feitelijk voor de Nederlandsche troepen op den loop ge
gaan, zonder een ernstig gevecht aan te gaan, veel minder nog
zoodanig gevecht door te voeren. Wij laten geheel in 't midden
aan welke oorzaken die weinig krachtige houding der Belgen was
toe te schrijven, en treden daaromtrent niet in eene beoordeeling;
wij constateeren het feit. Daarmede staat tevens vast, dat de Neder
landsche troepen bij Beeringen eene lichte taak hebben gehad; eene
taak waarvan de uitslag ongetwijfeld mede werd beheerscht door hun
flink, doortastend en dapper er op los gaan, maar toch zeer stellig
in de eerste en voornaamste plaats door 'svijands zeer slappen en
kortstondigen tegenstand. Niemand kan beweren dat, wanneer Beerin
gen op normale, meer energieke wijze verdedigd was geworden, het
succes voor onze troepen even gemakkelijk en snel, met zulke geringe
verliezen zou zijn verkregen als thans. Daarmede achten wij de be
teekenis van deze oorlogshandeling tot hare juiste waarde te zijn terug
gebracht.
Het is allerminst onze bedoeling door vorenstaande beschouwing
de houding van de Nederlandsche troepen die Beeringen in bezit namen,
welke het ook geweest mogen zijn, in een minder gunstig daglicht
te stellen. Wij hebben hierboven het optreden van die troepen
') B. W. Wttewaall van

Wickenburgh en P. W. Alstorphius Grevelink. Het Leidsche

.lagercorps. Eenvoudig maar getrouw verhaal van den veldtocht van het Corps Vrijwillige
Jagers der l.eidsche hoogeschool in 1830 en 1831 (Met Bijlagen). — I.eiden F. J. Brill 1881.
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reeds gekenschetst, en doen voor niemand onder in lof voor hetgeen
zij hebben verricht. Ook erkennen wij gaarne dat de omstandigheden,
waarin zii zich onverwachts geplaatst zagen toen Beeringen, waar
ze de eigen divisie dachten aan te treffen, door den vijand bezet bleek,
niet alledaagsch waren. Hunne militaire waarde, de bekwaamheid en
de karakter-eigenschappen van de aanvoerders, werden toen op eene
proef gesteld, die glansrijk werd doorstaan. Maar daarmede achten
wij dan ook alles gezegd. Immers, ook al hadden de troepen die
Beeringen bemachtigden, zich minder flink gedragen, al waren zij,
toen ze onverwachts op den vijand stootten, niet zoo stoutmoedig
en voortvarend er op ingestormd, maar blijven afwachten, aarzelen,
zelfs een eind teruggegaan — toch zou Beeringen in onze handen
zijn gevallen; de hoofdmacht der divisie zou het korten tijd later
zeker met een handomdraaien hebben genomen.
Kunnen wij dus bij kalme, onpartijdige beschouwing geenszins
instemmen met de zienswijze van jhr. Den Beer Poortugael, die deze
„affaire van Beeringen" opschroeft tot een wapenfeit van zeldzame,
buitengewone beteekenis, haar tot in de wolken verheft, nog zouden
wij daartoe het zwijgen kunnen doen uit égards voor den zoon,
die, gedreven door liefde en bewondering voor zijnen vader, dezen
een monument wenscht te stichten.
Maar de Schrijver van den „Tiendaagsche Veldtocht" beoogt meer.
Hij heeft, blijkens zijne voorrede, ondernomen geschiedenis te schrijven ;
ja, hetgeen tot dusver aangaande dien veldtocht als geschiedkundig
juist werd beschouwd — bepaald en bijzonderlijk ook hetgeen betreft
het voorgevallene bij Beeringen — te verbeteren; oordeelende, dat
tot heden de feiten en handelingen niet in het ware licht waren gesteld.
Hij beweert nader te hebben aangetoond wat in deze de waarheid is;
en, zegt hij, „voor de Waarheid is het nooit te laat" ').
Volkomen juist! Dat is ook ons gevoelen; om diezelfde reden zullen
wij thans ook over Beeringen uitweiden.
Wij achten ons daartoe ook qualitate qua verplicht, gelet op
de thans ter beschikking van het Krijgsgeschiedkundig Archief
staande bescheiden. Wij schromen niet te verklaren dat jhr. Den
Beer Poortugael MISTAST. Wat hij met betrekking tot Beeringen als
kersversche, splinternieuwe waarheid opdischt en wil doen aannemen,
is in hoofdzaak onwaar; het product van des Schrijvers levendige
phantasie, geïnspireerd door zijn „Leit-Motiv", door zijn niet goed te
keuren, niet te dulden streven, om de nagedachtenis zijns vaders te
verheffen, het moge kosten wat het wil ; zooals Molière het noemt, een —
') Jhr. .1. C. C. Den Beer Poortugael. 1831 IV Tiendaagsche Veldtocht, hl.
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Rare ft suhlime cffort d'une iriiaginative,
(t'ui nu le cède en rien a personne qui vive!

Dat streven is ongeoorloofd, omdat het de waarheid niet huldigt,
doch haar geweld aandoet, diensvolgens in botsing komt met hetgeen
recht en billijkheid verschuldigd zijn aan de nagedachtenis van anderen.
Ter zake van Beeringen schrijft jhr. Den Beer Poortugael geen
krijgsgeschiedenis, hij fabriceert ze. Met ware virtuositeit zet hij het
snoeimes in hetgeen tot nu in officieele bescheiden en particuliere
geschriften als vaststaande gold. Handig snijdt hij alles weg en ver
werpt hij wat niet past in zijne opvatting, wat in strijd is met zijne
redeneering en zou afleiden van het doel dat hij zich voorgenomen
heeft te bereiken. Met benijdenswaardige scherpzinnigheid vindt en
kneedt hij argumenten om te bewijzen wat hij wenscht; zijne stoute,
quasi-imponeerende gevolgtrekkingen en conclusiën zijn soms aardig
om te lezen, maar.... het moet ons uit de pen, het is geen ivaarheid. Zijn arbeid gelijkt niet op de sobere, stipt nauwgezette, „gewissenhafte" redeneeringen van mannen als Fruin, Groen, Thorbecke,
Knoop; geenszins aanschouwen wij daarin de vruchten van een on
partijdig onderzoek. En toch, de taak van den geschiedschrijver is rechter
en onpartijdig te zijn. Ernstig behoort hij naar de waarheid te zoe
ken, het vóór en tegen te hooren, alvorens uitspraak te doen. Daarom
nogmaals, wij kunnen, wij mogen niet berusten in de voorstelling
van het gevecht van Beeringen door jhr. Den Beer Poortugael.
Wanneer kapitein Tonnet in den „Militaire Spectator" schrijft dat het
wapenfeit van Beeringen hem niet belangrijk genoeg voorkomt om
partij te kiezen in de strijdvraag, wie het dorp genomen heeft, dan
kunnen wij, ondanks instemming met zijne praemisse, niet medegaan
met zijne gevolgtrekking. Van „partij kiezen" is hier trouwens geen
sprake; dat woord is al heel ongelukkig gekozen. Juist om onpartijdig
in het licht te stellen wat er gebeurd is, aan wien of wie de eer toe
komt der vermeestering van Beeringen — al is het wapenfeit ook
onbelangrijk — achten wij 't oi.zen plicht tegen de beschouwingen
en conclusiën van jhr. Den Beer Poortugael in verzet te komen. Wij
doen dit met te meer klem en overtuiging, omdat de Schrijver hen
die zich verstouten met hem in gevoelen te verschillen, op weinig
loffelijke wijze hekelt en aftuigt, ja, somwijlen op weinig waardige
wijze tracht aan de kaak te stellen, als waren ze warhoofden ofhalfontoerekenbaren.
De Schrijver verklaart in zijne voorrede dat hij alles wat door
anderen is geschreven, benevens de officieele rapporten over de
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Augustus-dagen v;in 1831, heeft gelezen, herlezen en vergeleken niet
het dagboek zijns vnders; dat hij daarbij op de kaart heeft nagegaan
de ligging van Oostham, Quaed Mechelen, Beeringen, en de verschil
lende wegen, welke toen door de troepen zijn gevolgd. Daarbij werd
hij „getroffen door het verschil tusschen de ingekleede officieele rap
porten, niet de latere verhalen, die daarop alle steunen, en „de naakte
„waarheid, scherper en duidelijker uitkomende nog door een brief
„op denzelfden avond van den strijd bij Beeringen door mijn vader
„verzonden ')•"
Terloops wijzen wij er op, dat hier al dadelijk eene onjuistheid
wordt gezegd. Immers volstrekt niet alle latere verhalen steunen op
de officieele rapporten, die nauwlijks twee jaren op het Krijgs
geschiedkundig Archief voorhanden zijn. Hoe kan de Schrijver dat
beweren? Er zijn — zooals wij reeds vroeger opmerkten —
meerdere zelfstandige verhalen, geheel onafhankelijk van de officieele
rapporten te boek gesteld, o. a. die in den Leidschen StudentenAlmanak van 1832, van de heeren Wttewaalen Grevelink. Wij zullen
gelegenheid hebben jhr. Den Beer Poortugael aanstonds nog met een
nieuw verhaal van dezen aard kennis te doen maken.
Maar wat wij eigenlijk wilden zeggen is, dat Schrijver's mededeeling,
dat hij de ligging van Oostham, Quaed-Mechelen, Beeringen en de
wegen door de troepen gevolgd, op de kaart heeft nagegaan, en ook
daarbij verschil vond tusschen de officieele rapporten en de naakte
waarheid, ons tegenover een man als hij, min of meer in verlegen
heid brengt.
Want ook wij hebben de kaart geraadpleegd, zelfs herhaaldelijk, zorg
vuldig en ernstig bestudeerd, en kwamen daarbij tot de verrassende,
maar stellige en onaantastbare conclusie, dat de Schrijver uit de kaart
gansch iets anders leest dan daaruit te lezen valt; dat zijn daarop
gebaseerd verhaal is in strijd, niet wat hij noemt „de naakte waarheid."
Want de kaart is niet, althans niet waar 't hier op aankomt, vat
baar voor verschillende lezing of opvatting, zooals elke regel schrifts.
De kaart geeft „naakte waarheid".
Des Schrijvers beweringen omtrent het gebeurde bij Beeringen berus
ten, voor zooveel aangaat het terrein en het wegennet Oostham—Quaed
Mechelen—Beverloo—Beeringen, op de volgende lezing van de kaart:
a. De hoofdweg van Oostham naar Beeringen liep over Beverloo;
deze weg is op 5 Augustus 1831 gevolgd door de hoofdmacht van
de 3e divisie 2 );
') Jhr. J. C. C. Den Beer Poortugael. 1831 De Tiendaagsche Veldtocht, blz. 3.
*) Ibid, blz. 145.
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h. er was van Oostham naar Beeringen geen kortere weg dan de
onder a genoemde, of liet moest wezen die over Quaed Mechelen ');
c. alzoo zou er een weg geweest zijn die rechtstreeks van Quaed
Mechelen naar Beeringen voerde 2 ). Deze weg werd dan gevolgd
door het le peloton Leidsche Jagers, onder aanvoering van Schrijvers
vader, en door de — naar Schrijver beweert, veel later — volgende
troepen van de 13de afdeeling :i ).
Nu blijkt 't echter uit de kaart:
le. dat van Oostham, behalve de over Beverloo loopende groote
weg, nog wel degelijk een tweede, aanzienlijk kortere weg naar
Beeringen liep; daarentegen
2e. dat er geen rechtstreeksehe gemeenschap bestond tusschen Quaed
Mechelen en Beeringen; d.w.z. dat er niet alleen geen weg was, die
van Quaed Mechelen direct naar Beeringen voerde, maar dat het
wegens den aard van het terrein zelfs onmogelijk was, althans voor
eene troepenafdeeling, om d travers champs van eerstgenoemde naar
laatstvermelde plaats te marcheeren.
Gaan wij dus met den Schrijver accoord voor wat punt a hiervoren betreft, zijne onder h en c omschreven opvattingen worden
te niet gedaan door de onder 1 en 2 vermelde feiten.
Ten bewijze noodigen wij den lezer uit allereerst ter hand te willen
nemen de kaart, behoorende bij het werk „De Tiendaagsche Veld
tocht" van jhr. Den Beer Poortugael zeiven. Zeer duidelijk ziet men
daarop aangegeven: twee wegen met verbindingen en vertakkingen
van Oostham naar Beeringen, waarvan de meest oostelijke over
Beverloo loopt, en enkele kilometers langer is dan de meer weste
lijk gelegen weg. Van een directen weg Quaed Mechelen—Beeringen
vindt men op deze kaart geen spoor. Een troep die, te Quaed
Mechelen zijnde, naar Beeringen moet rukken, vindt zich dus volgens
deze kaart als kortste route aangewezen: naar Oostham, en vandaar
langs den meest westelijken weg, hierboven bedoeld.
De bij het werk van Wüppermann behoorende kaart stemt ten deze
volkomen overeen met die van jhr. Den Beer Poortugael.
Nu hebben wij gedacht, deze beide kaarten geven wellicht niet alles
zoo precies aan; ze zijn op 1 : 200.000, dus op zeer kleine schaal
geteekend. Jhr. Den Beer Poortugael spreekt — na bestudeering van
de kaart — zoo stellig; wij moeten dus verder zien; andere kaarten
') Jhr. Den Beer Poortugael. 1831 De Tiendaagsclie Veldtocht, blz. 151.
2) Zie ook hierachter, op blz. 62, den door jhr. Den Beer Poortugael d.d. 16 Nov. 1903 aan
ons gerichten brief.

•H) Jhr. Den Beer Poortugael. 1831 Tiendaagsche Veldtocht, blz. 153, enz.
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zullen wellicht aan Schrijver's beweringen recht doen wedervaren.
Wij hebben toen een aantal andere kaarten nagegaan, niet alleen die,
welke vóór en in 1831 bestonden en bij het leger te velde werden
gebruikt, maar ook die, welke in den laatsten tijd zijn vervaardigd
en o. m. thans voor het Belgische leger officieel zijn voorge
schreven. Wij zullen ze opnoemen —
le. de „Charte chorographique des Pays-Bas Autrichiens y compris
les principautés de Liège et Stavelot, par le Lt.-Général Comte de
Ferraris (1 : 86,400), 1777; 25 feuilles
—
2e. de „Carte de la Belgique d'après Ferraris. Augmentée des
plans des six villes principales et de 1'indication des routes, canaux
et autres travaux, exécutés depuis 1777 jusqu'en 1831 (1 : 86,400).
Etablissement Géographique de Bruxelles; 42 feuilles -)"; —
3e. de „Carte chorographique de la Belgique, dressée d'après celle
de Ferraris (1 : 86,400). Augmentée et publiée par L. Capitaine,
Ier Ingénieur et associé de la carte générale de France en 180 feuilles,
et P. G. Chanlaire, aussi associé a 1'entreprise de cette carte et
1'un des auteurs de 1*Atlas National a Paris; 69 feuilles 3 )";
4e. de „Planchettes topographiques de la Belgique (1 : 20,000)
Bruxelles; 430 Planchettes ')"! —
5e. de „Carte de la Belgique au 160,000e, en 6 feuilles, publication
de 1'lnstitut cartographique militaire (Etat-major-général) 1901 5 )"; 6e. de „Carte topographique de la Belgique, (1 : 40.000); publi
cation de 1'lnstitut cartographique militaire, (Etat-major-général) '•)"•
Ten einde den lezer in staat te stellen ons te volgen en zelf te
oordeelen, hebben wij van de sub 2e genoemde kaart langs photolithographischen weg eene reproductie laten maken, en wel van het
gedeelte waarop Moll, Meerhout, Oostham, Quaed Mechelen, Beverloo en
Beeringen gelegen zijn. Het kaartje is bij dit geschrift gevoegd.
Uit de zes boven vermelde kaarten nu blijkt onwederlegbaar, dat
zoowel vóór, in, als na 1831, twee onderscheidene wegen hebben
bestaan — en nog bestaan — van Oostham naar Beeringen; de
meest oostelijke, tevens de langste, loopt over Beverloo. Voorts dat
er nimmer geweest is — en ook nu nog niet is — een weg recht
streeks van Quaed Mechelen naar Beeringen.
En bij eene beschouwing van de kaart blijkt ook dat de reden
') Zit' No. 186 der „Lijst van voorhanden kaarten en instrumenten Dep. van Oorlog, 1881."
-)
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van liet ontbreken van zoodanige directe verbinding even klaar
als afdoende is. Er liep namelijk — en er loopt nog — tusschen
Oostham, Quaed Mechelen en Beeringen, eene strook zeer laag, door
meerdere beken of beekjes doorsneden terrein. In 1831 was dat
terrein bovendien met een groot aantal meertjes, vennen, poelen en
plassen als bezaaid. De strook strekt zich uit van het N. O. over Beverloo
naar het Z. W. en is gemiddeld een paar kilometers breed. Zooals
ons kaartje aanduidt, was ze langs de beide naar Beeringen voerende
wegen te passeeren; die wegen moeten, waar ze over het lage
terrein voerden, opgehoogd (dijken) zijn geweest, zooals ze ook
nu nog zijn. Van Quaed Mechelen rechtstreeks naar Beeringen vormde
die lage strook een voor troepen onbegaanbaar terrein. Duidelijk
toont het kaartje, hoe de van Quaed Mechelen, resp. over Cumol en
Abruch zuidwaarts, ongeveer in de richting naar Beeringen voerende
wegen, aan den N. W. rand van het lage terrein op een groot ven
stuiten, hoe ze zich dan vereenigen en naar het Z. W. afbuigen.
Daarlangs kon men dus stellig Beeringen, dat in het Z. O. lag, niet
bereiken. Van Beeringen in de richting naar Quaed Mechelen gaande,
kon men het brengen tot even voorbij Tervant, alwaar de weg in
den Z. O. rand van het lage terrein doodliep. Wie dus in 1831 van
Quaed Mechelen rechtstreeks naar Beeringen wilde niarcheeren, bleef
steken in het moeras.
Er kan dan ook eenvoudig geen sprake van zijn dat de Leidsche
Jagers of andere troepen op 5 Augustus 1831 den afstand Quaed
Mechelen—Beeringen rechtstreeks zouden hebben afgelegd. Moge het
lage terrein in het droge jaargetijde wellicht voor enkele voetgangers
te passeeren zijn geweest, voor eenen troep was het onbegaanbaar.
Trouwens, wanneer de Leidsche Jagers inderdaad door dat terrein
waren gerukt, waarbij men over beekjes, enz. had moeten springen,
dan zou daaromtrent wel iets in het dagboek van luitenant Den Beer
Poortugael voorkomen. Het dagboek-zelf echter bewijst dat het niet
geschied is. Immers wat zegt de steller? ')
,De weg naar Beeringen, dat 1
uur zuidwaarts lag, was zeer
„breed, wel 20 pas, evenals al die wegen; mul zand, met diepe karre„sporen
" enz.
Uit de hiervoren onder de ten 4e, 5e en 6e genoemde kaarten blijkt
dat de toestand tegenwoordig, hoewel gewijzigd, toch met betrekking
tot het wegennet nog in hoofdzaak dezelfde is gebleven.
Van Beverloo naar Beeringen loopt thans, bijna in rechte lijn,
een kunstweg. Van Oostham komende gaat men, den erooten
') Jhr. Den Bier Poortugael. Iis;il De Tiendaagsche Veldtocht, blz. 139.

29

weg nemende, dus nog steeds over Beverloo naar Beeringen.
Meerdere vertakkingen en verbindingen zijn aangelegd van en met
den tweeden, reeds in 1831 aanwezigen weg van Oostham naar
Beeringen; doch ook thans nog kan men van Oostham naar Beeringen
eenen landweg volgen, die korter is dan de over Beverloo voerende
kunstweg. De lage terreinstrook, waarvan we hiervoren spraken, is
thans van het overtollige water ontlast; blijkens de „Planchette-" en de
stafkaarten, sub 4, 5 en 6 vermeld zijn de plassen, enz. meerendeels
verdwenen. Zeker is daarop van veel invloed geweest de aanleg van het
kanaal Turnhout—Hasselt— „Embranchement du canal dejonctionde
la Meuse a 1'Escaut" —, dat hier van even westelijk Quaed Mechelen,
langs Tervant in de richting naar Beeringen loopt. Thans zou men
van Quaed Mechelen naar Beeringen marcheerende wellicht den
noord-oostelijken kanaal-oever kunnen volgen. Doch dit was in 1831
onmogelijk, want het kanaal werd omstreeks 1858 gegraven en in
genoemd jaar geopend. Opmerkelijk is 't overigens, dat alle wegen,
zoowel die uit het N.-W., als die uit het Z.-O. op de lage strook aanloopen, nog steeds daarin te niet gaan, met uitzondering van de beide
thans als dijken geteekende wegen van Oostham naar Beeringen.
Blijkens de terreinpeilen, gesteld op de onder ten 4e, 5e en 6e ge
noemde kaarten, ligt de bedoelde strook van 5 tot 10 en méér meters
beneden het niveau van de terweerszijden aangrenzende landerijen.
Hoe jhr. Den Beer Poortugael nu uit de kaart — welke mag hij
toch hebben geraadpleegd? — heeft kunnen concludeeren, wat hij
zegt, is voor ons een onoplosbaar raadsel.
Ook Wüppermann spreekt, doch slechts terloops en zonder er de
gevolgtrekkingen aan te verbinden waartoe jhr. Den Beer Poortugael
geraakt, van het marcheeren door de Leidsche Jagers „rechtstreeks"
van Quaed Mechelen naar Beeringen. Maar wij stipten reeds aan dat
ook op zijne kaart geen weg te vinden is, die voormelde plaatsen
direct verbindt. Zulk een weg kan er blijkens het vorenstaande dan
ook onmogelijk geweest zijn.
Dit feit voor ons onomstootelijk vaststaande, nemen wij het aan als
uitgangspunt voor onze verdere beschouwingen.
Merkwaardig is het hoe nu aanstonds over verschillende punten
een geheel ander licht opgaat, dan jhr. Den Beer Poortugael, op den
grondslag van zijne bestudeering der kaart, wil doen schijnen. Wij
zullen den Schrijver niet volgen in al zijn breedvoerige redeneeringen
en gekunstelde bespiegelingen, waardoor hij tracht te bewijzen wat
hij beoogt, maar slechts enkele punten aan onze kaartlezing toetsen.
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De schrijver van het dagboek vermeldt ') hoe hij, nadat de vijand
uit Quaed Mechelen verdreven en het dorp doorzocht was, zijn peloton
verzamelde en zich op eene molenhoogte begaf om het terrein te
overzien. Die molenhoogte, zegt hij, bevond zich op een honderd
pas van Quaed Mechelen, tusschen dat dorp en Oostham.
Die moienhoogte is op ons kaartje te zien, en de molen is er op
aangeduid; de ligging is ongeveer halfweg Quaed Mechelen en
Oostham, en een eind zuidwaarts van den weg tusschen beide oorden.
De afstand „een honderd pas van Quaed Mechelen", is blijkbaar
te klein berekend; het dorp strekt zich, deels met verspreide huizen,
thans - en vermoedelijk deed het dit ook reeds in 1831 — vér
in de lengte langs den weg naar Oostham uit. Met de aanduiding van
die molenhoogte door den schrijver van het dagboek behoeft men
het trouwens niet zoo nauw te nemen. Dat de luitenant Den Beer
Poortugael zich op dat moment omtrent het punt waar hij het laatste
huis van Quaed Mechelen naar de zijde van Oostham achter zich liet,
en den afstand van daar tot de molenhoogte, niet zóó precies en
nauwkeurig rekenschap heeft gegeven, mag hem zeker niet euvel geduid
worden en is alleszins verklaarbaar. Vast staat 't intusschen, óók
volgens het dagboek, dat de molenhoogte zich bevond tusschen Quaed
Mechelen en Oostham.
Iets later -) lezen wij in het dagboek dat de luitenant Den Beer
Poortugael met het peloton de molenhoogte verliet; hij Iaat daarbij
achter „molenhoogte volgen: „(zonder molen)". Er stond echter wèl
degelijk een molen; niet alleen volgens de kaart, maar ook volgens
de uitdrukkelijke vermelding van een der jagers van het peloton,
dien wij aanstonds aan den lezer zullen voorstellen.
Terwijl het peloton zich nu bij de moienhoogte ophield, kwam de
generaal Meijer, vergezeld van den luitenant-kolonel Eksteen en eenige
huzaren, aldaar aan. De luitenant Den Beer Poortugael rapporteert
het voorgevallene en als de generaal weer afrijdt, zegt de overste
tot den luitenant: „Als je nu wat uitgerust hebt, marcheer dan naar
„Beeringen, daar vindt je de divisie."
Over die order is heel wat geschreven. Jhr. Den Beer Poortugael
en anderen hebben er grond in gevonden voor allerlei redeneeringen en
beschouwingen. Wij meenen dat er, gelet op den door ons in het licht
gestelden toestand van het wegennet, niet veel over te zeggen valt.
W ij laten in het midden of de order woordelijk, zonder eenige nadere
aanwijzing of toevoeging, door den overste is gegeven, zooals ze in
') Jhr. Den Beer Poortugael. 1831 I). Tiendaagsche Veldtocht, blz. 138.
'I 1 biJ blz. 139.
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het dagboek is vermeld. Waarschijnlijk is dat niet; daarvoor is ze
te stroef, te kortaf.
Naar onze meening komt de zaak hierop neer. De overste Eksteen
kende natuurlijk de kaart; hij wist dat men volgens deze van Quaed
Mechelen, waarvan de jagers trouwens reeds een eind verwijderd
waren, niet anders naar Beeringen kon marcheeren dan over Oost
ham. Hij kon aannemen dat zulks ook den luitenant bekend was.
Welnu, de overste bedoelde, naar onze overtuiging, ja, kon
niets anders bedoelen dan: „Keer weder terug naar Oostham en
„volg van daar de divisie naar Beeringen; gij moet hier nog eerst
„uitrusten; als ge te Beeringen komt, zal de divisie daar wel reeds
„zijn, en zult ge haar dus aldaar vinden."
Eenvoudig, logisch, natuurlijk, en.... waar!' t Kan moeilijk anders
geweest zijn.
Is het toch niet veel meer aannemelijk dat de overste Eksteen,
namens den generaal Meijer, aan het peloton jagers deze ratiuneele
order heeft gegeven, dan dat hij het geïsoleerd en langs een afzon
derlijken weg naar Beeringen zou hebben willen dirigeeren? Op
welken grond meent men dan toch het recht te hebben, deze
autoriteiten van dergelijke dwaasheid te beschuldigen?
Naar onze opvatting ligt de fout niet bij den generaal Meijer
of den overste Eksteen, maar bij den luitenant Den Beer Poortugael,
die de order niet juist heeft opgevolgd. En er is geen reden voor
de minder gunstige beschouwingen en conclusiën, ten deze aan het
adres van den generaal en den overste ten beste gegeven ; conclusiën over
het onberadene van de order aan liet peloton om „rechtstreeks" of
„langs den kortsten weg" naar Beeringen op te rukken; over den
geïsoleerden toestand waarin het peloton zoodoende werd geplaatst,
de ernstige gevolgen waaraan het werd blootgesteld, enz. '). Van dat
alles blijft niets over. Trouwens ook de schrijver van het dagboek
laat den overste Eksteen niet zeggen: marcheer „rechtstreeks" of
„langs den kortsten weg" naar Beeringen. Dat „rechtstreeks" is het
eerst gebezigd door Wüppermann; later, meer uitgewerkt — na studie
van de kaart — door jhr. Den Beer Poortugael.
Het peloton jagers moest dus eerst terug naar Oostham.
•) Zie hierover ook „de Militaire Gids" Januari 1907, blz. :*9 e. v. De criticus in dit Tijdschrift beweert (bl/. 42): „Verder neme men in aanmerking dat ook van Quaed Mechelen een
weg gaat „naar het doel van den marsch,' d. i. naar Beeringen. De recensent grondt daarop
ernstige verwijten en terechtwijzingen aan het adres van generaal Meijer, enz.
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Dat het

van daar, even

als de divisie, den grooten weg naar

Beeringen — dus dien over Beverloo — zou volgen, lag voor de hand;
ook al werd het niet uitdrukkelijk door den overste Eksteen bevolen.
Deze mocht toch zeker wel onderstellen dat de pelotons-commandant
te Oostham óf aanwijzingen
zoeken, langs welken
gemarcheerd.

Had

zou

vinden, óf anders zelf zou onder

weg de hoofdmacht der divisie verder was

de overste soms nog moeten

zeggen:

„maar,

„Meneer Den Beer Poortugael, denkt u er om datu, als u te Oostham
„terugkomt, informeert
delfden

hoe de divisie is gegaan, en dat u dan den-

weg neemt?" Wie zou dat verlangen? Meer nog, wie zou

het goedkeuren tegenover zulk een intelligent, flink officier, als deze
pelotons-commandant was?
Nu zegt het dagboek, na het bevel van den overste Eksteen te hebben
vermeld, dat van de molenhoogte het andere peloton der compagnie
niet te zien was. Dat is duidelijk: want dat andere peloton was
niet naar Quaed Mechelen gevolgd; de luitenant kon dus bevroeden dat
het te Oostham was gebleven of reeds verder was door gemarcheerd,
en van Oostham was men nog pl. m. 1 kilometer verwijderd. Voorts
lezen wij in het dagboek dat de pelotons-commandant eene patrouille
uitzond, om de gemeenschap met de colonne te zoeken, die onverrichterzake terug kwam omdat de eigen troepen te ver af waren om
er iets van te bespeuren

Onze meening is dat die patrouille hare

opdracht niet naar behooren heeft vervuld; ze is trouwens binnen veel
te korten tijd terruggekeerd, want luitenant Den Beer Poortugael ver
haalt dat hij slechts een kwartier bij de molenhoogte heeft gerust, en
toen zoo spoedig mogelijk is afgemarcheerd. De divisie die even voorbij
Oostham nog geruimen tijd gerust heeft, moest gemakkelijk te vinden
zijn; de staart der colonne kon Oostham nauwlijks gepasseerd zijn.
De omstandigheid dat de luitenant Den Beer Poortugael in het negatieve
rapport der patrouille berustte, en dat hij toen, blijkens zijne uitin
gen in

het dagboek, tot het besef kwam dat hij „met zijn honderd

„jagers aan de spits, het dichtst bij den vijand zeer geïsoleerd en
„dus gevaarlijk stond, elk oogenblik blootstaande door overmacht in
„dit bedekte terrein onverhoeds omsingeld en afgesneden te kunnen
„worden", toont duidelijk aan, dat hij zich niet juist rekenschap gaf
van zijn toestand, niet juist wist en begreep waar hij zich bevond,
waar de divisie was, en

wat hem door den overste Eksteen was

opgedragen. Van gevaar

voor

toch

het peloton kon bij die molenhoogte

nauwelijks sprake zijn, waar de vijand

uit Quaed Mechelen

gevlucht was, en men de divisie zelve binnen eenige minuten kon be
reiken. Hoe kon de luitenant meenen dat, als hij werkelijk geïsoleerd
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en in gevaar ware geweest, de overste Eksteen hem zou hebben
gezegd eerst kalmpjes uit te rusten? De luitenant Den Beer Poortugael
was hier blijkbaar den kluts kwijt. Dat is hem niet zoo euvel te
duiden, aangezien hij zich in vreemd terrein en eenigermate op
zichzelf aangewezen, in een hem vreemden toestand bevond. Maar
het feit is niet weg te cijferen.
Na door een beroep op de maag — een argument dat getuigt van
helder oordeel — zijne jongelieden tot verder marcheeren te heb
ben opgewekt, verliet luitenant Den Beer Poortugael de molen
hoogte bij Ouaed Mechelen, nadat hij, zooals hij zegt, aldaar een gids
had genomen.
Volgens het dagboek krijgt men den indruk dat het peloton zich
toen aanstonds bevond op den breeden, muilen zandweg, aan weers
zijden door kreupelhout omzoomd, die rechtstreeks naar Beeringen
leidde, welk plaatsje men „in de laagte" voor zich zag liggen.
Deze indruk is evenwel onjuist. Het peloton marcheerde terug naar
Oostham, en eerst bij het op nieuw verlaten van dit dorp zou men
den naar Beeringen voerenden kortsten (meest westelijken) weg der
waarts inslaan.
Wij hebben uit de kaart aangetoond dat het peloton te Oostham

moest terugkeeren; wij zullen thans bewijzen dat het daar werke
lijk terug geweest is. Tevens zal daarbij blijken dat het peloton de
divisie over Beverloo had moeten volgen.
Allereerst veroorlove men ons daartoe enkele aanhalingen uit andere
werken.
a. Studenten-Almanak van 1832, blz. 140—141 ').
„Even buiten Oostham" — d. w. z. na het dorp te zijn gepasseerd —
„hielden wij met de hoofd-colonne gedurende twee uren rust, en
„vervolgden toen onzen tocht over Beverloo naar Beeringen, na
„vruchteloos op onze krijgsmakkers, die zich rechts van den weg
„verspreid hadden
gewacht te hebben."
En verder:
„Nu" — d. i. nadat de Belgen uit Quaed Mechelen verdreven
waren — „keerden zij" — n.1. de jagers van het le peloton — „terug
„naar Oostham, hetwelk kort te voren door het hoofdkorps, en het
„overige gedeelte der kompagnie verlaten was, en begaven zich, met
„een klein getal tirailleurs der 8ste- en 13de afdeelingen, welke ge
zamenlijk nauwelijks een half bataillon uitmaakten, langs een korteren
') Zii- ook jlir. Den Beer I'nortugael. ls;il Tiendaagsclie Veldtocht, Hz. 151
') Namelijk het le peloton l.eidsclie jagers.
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„weg naar Beeringen, hetwelk zij dan ook om deze reden, en daar
„zij slechts een oogenblik rust hadden gehouden, hoewel tegen hunne
„verwachting, vroeger dan de overige troepen bereikten."
b. Wttewaal en Grevelink, blz. 65 en 66 ').
„Onze beide andere pelotons 2 ) onder onzen kapitein waren aan het
„hoofd der colonne gebleven op den weg van Oostham op Beeringen.
„Nagenoeg een uur lang werd daar op de terugkomst der beide
„pelotons *) onder de luitenants Den Beer Poortugael en van Zutphen
„gewacht; doch toen deze niet kwamen opdagen, trok de colonne
„door, over een steeds oploopend terrein; wij dachten toen, dat die
„pelotons '-) zich wel achter aan de colonne zouden aansluiten."
intusschen heeft jhr. Den Beer Poortugael reeds met deze nietmilitaire schrijvers en hunne mededeelingen afgerekend. Voor wat het
l s * e peloton jagers heeft gedaan, acht hij hen incompetent om mede
te spreken. Met een paar dooddoeners als: „zij zijn er zelf niet bij
geweest", en „zij hebben een halve eeuw later geschreven, zonder geoefenden militair-kritischen blik", worden ze in den hoek gezet 3 ).
Hunne uitingen kloppen niet met Schrijver's „Leit-Motiv", alzoo:
„Schwamm d'rüber."
Laten wij nu in het naakte-waarheid-licht van onze kaartlezing
jhr. Den Beer Poortugael even aan het woord, waar hij de aan
gehaalde vermelding uit den „Studenten-Almanak van 1832" aftakelt ') —
„Eene aaneenschakeling van de eene onjuistheid aan de andere:
„het teruggaan naar Oostham, dat niet plaats had J ), het achter de
„hoofdcolonne aankomen die al vertrokken was; toen met brokstukken
„van twee verschillende afdeelingen (indruischend tegen elk militair
„verband) langs een korteren weg, die er niet was; of het moest wezen die
„over Quaed-Mechelen r '), waardoor zij weder terug zouden moeten langs
„denzelfden weg, dien zij dan al tweemaal zouden gemaakt hebben."
Aldus de Schrijver.
Op onze beurt zeggen wij van zijne uiting —
Eene aaneenschakeling van de eene onjuistheid aan de andere. Het
teruggaan naar Oostham had wel plaats en moest plaats hebben.
Het peloton had de hoofd-colonne behooren te volgen; dat zulks niet
geschiedde was het gevolg van misverstand of onjuist begrip aan de
zijde van den luitenant Den Beer Poortugael. De hoofd-colonne was
Oostham nauwlijks gepasseerd en rustte 1 a 2 uur lang even voorbij
') Zie ook jhr. Den Beer Poortugael. 1831 Tiendaagsche Veldtocht, blz 14ft
2)
;i)
4)

Lees: „sectiën".
Jhr. Den Beer Poortugael. 1831 Tiendaagsche Veldtocht, blz. 148.

lbid. blz. 151.
) Wij cursiveeren.
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dat dorp op den weg naar Beverloo. Een kortere weg van Oostham
naar Beeringen was er wèl\ liet peloton heeft dien gevolgd en kan
geen anderen weg gevolgd hebben. Terugkeeren naar Quaed Mechelen
ware dwaasheid geweest, want van daar liep niet alleen geen kortere,
maar zelfs in 't geheel geen weg naar Beeringen. Het peloton heeft
werkelijk den afstand Oostham—Quaed Mechelen vice-versa afgelegd.
Over de „andere afdeelingen" bewaren we voorloopig nog het stil
zwijgen. Die komen later aan de beurt.
Doch wij hebben nog een ander bewijsstuk in petto: de getui
genis van een der jagers die „er bij" zijn geweest, en wiens mededeelingen dus niet, zooals die van anderen, door jhr. Den Beer Poortugael kunnen worden ter zijde gesteld met het argument: „dat ze
,,'t maar van hooren zeggen hadden," en „zich wel zouden hebben
„vergist."
Als Bijlage II voegen wij hierachter een woordelijk uittreksel,
voor zooveel Quaed Mechelen—Beeringen betreft, uit het tot dus ver,
— jammer genoeg — in handschrift gebleven dag- en brieven
boek van den student, later Med. Doctor J. G. Waardenburg,
een algemeen geacht geneesheer te Haarlem. Dat ons vroeger onbe
kende dagboek werd ons na het verschijnen van jhr. Den Beer
Poortugael's repliek aan jhr. Meijer, welwillend ten gebruike toege
zonden door de dochter van wijlen genoemden dr. Waardenburg,
Mevrouw J. H. Maas Geesteranus te 's Gravenhage. Aan Mevrouw
Maas Geesteranus betuigen wij, vooral ter wille van de waarheid,
daarvoor onzen vriendelijksten dank, evenals voor de vergunning
om een afschrift te .nemen van het belangrijke stuk. Het afschrift
ligt ter inzage op het Krijgsgeschiedkundig Archief.
De student Waardenburg nu behoorde tot het 1ste peloton Leidsche
Jagers, en maakte daarmede onder het bevel van den luitenant Den
Beer Poortugael den tocht en de schermutselingen Quaed Mechelen—
Beeringen mede.
Zijn verhaal, eenvoudig en klaar, bevestigt volledig en met ver
melding van details die treffend aanpassen bij de officieele rapporten
en de door ons geschetste hoofdlijnen van het gebeurde, dat de vorenaangehaalde mededeelingen uit den Studenten-Almanak van 1832 en uit
het geschrift van de H.H. Wttewaal en Grevelink, de ware, juiste
toedracht der zaak omschrijven, dat jhr. Den Beer Poortugael bedoelde
schrijvers ten onrechte wegcijfert, dat integendeel zijne, jhr. Den Beer
Poortugael's voorstelling van het gebeurde, als zuivere phantasie
moet worden beschouwd.
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De jager Waardenburg, die „er bij" was, zegt o. m.:
„Wij verzamelden ons weder bij eenen molen", bij Quaed Mechelen;
hij zag dus werkelijk den molen, al spreekt hij niet van de hoogte
waarop deze lag.
„Ons werd gelast, dat wij, dewijl wij zoo verre van de colonne
„af waren, dezelve maar naar Beeringen moesten volgen, daar dezelve
„naar ons met konde wachten." Hij heeft dus wél begrepen wat
oor den o\erste Eksteen aan het peloton werd opgedragen.
„Wij hielden in Oostham halt, waar vele menschen weggeloopen
„waren, en wij dus allen eet- of drinkwaar, die er was, voor het
„nemen hadden. Ik gebruikte daar in een verlaten boerenhuis dikke
„melk die daar in massa in bakken in de kelder stond."
Hij stelt hiermede, als persoonlijke getuige, het terugmarcheeren
naar Oostham buiten eiken twijfel. Het is hem goed bijgebleven,
nog lang daarna heett hij zich met genoegen herinnerd dat
nj ïer, te Oostham, warm en moede teruggekomen, een korten tijd
heett halt gehouden en zich aan overvloedige, heerlijke „dikke melk"
bakken vol - heeft gelaafd en verkwikt. Dat moet waar zijn, zoo
iets zuigt men met uit zijn duim. Dat is te Oostham gebeurd en
nergens anders; de eerste maal aldaar komende, waren de jagers in aanlaking met den vijand, dien zij in snellen gang naar Quaed Mechelen
vervolgden. Toen kan het dus niet geweest zijn, ergo moet het geschied
zijn toen het peloton van Quaed Mechelen te Oostham terugkwam •
tertium non datur.
'
„Wij kregen hier een gids en marcheerden naar Beeringen." De
luitenant Den Beer Poortugael zegt in zijn dagboek, dat hij bij de
molenhoogte - volgens hem zonder molen - een gids nam. Onmo
gelijk is dat natuurlijk niet, maar meer waarschijnlijk is wat de iager
aardenburg zegt, n.1. dat de gids te Oostham bij het peloton
wam Aldaar toch was zeker méér kans om op een geschikt persoon
ais gids de hand te leggen, dan bij eene hoogte — 't zij dai. met
of zonder molen - die vrij geïsoleerd in 't veld lag. Zeer natuurlijk
is het ook, dat het peloton nog even te Oostham heeft halt gehouden,
en de jagers aldaar gelegenheid kregen om zich wat te verfrisschen;
dat was van den commandant zelfs zeer goed gezien.
„En, zegt Waardenburg: „we marcheerden (van Oostham) naar
Beeringen ; — daarmede slaat hij in zijn eenvoud alle andere bewe
ringen en suppositiën in duigen.
Hij, de ooggetuige, die alles heeft medegemaakt, klopt volkomen
niet onze op de kaart gebaseerde lezing van het gebeurde. Wij achten
hiermede deze aangelegenheid onherroepelijk uitgemaakt, wat jhr. Den
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Beer

Poortugael

ter

zake

nog verder

moge beweren, onderstellen

of aanvoeren.
Men

kent de

legende

van

den stoeren

Rus, die in een gevecht

doodelijk getroffen, nog op zijn beenen bleef staan, en dien men nog
moest

„omgooien" om hem te doen vallen.

stateeren

Welnu, wij mogen con-

dat, voor wat de hier behandelde episode betreft, jhr. Den

Beer Poortugael
conclusiën

—

hoe stoer en sterk hij in zijne beweringen en

ook scheen te staan — in figuurlijken zin naast den Rus

ter aarde ligt.
Niet volkomen helder is ons geworden hoe het mogelijk is geweest,
dat

men

bij het peloton, terwijl het te Oostham halt hield, van de

hoofdmacht der divisie niets heeft bemerkt of vernomen.

Deze was

op dat moment genoemd dorp zeker geheel gepasseerd, maar ze lag dan
toch, met

hare achterste afdeelingen

verwijderd,
de

stellig nog niet ver van daar

rustende op den weg naar Beverioo.

Buiten twijfel zou

pelotons-commandant de divisie op het spoor zijn gekomen, in

dien hij daartoe door navraag, uitzenden van patrouilles, enz., pogin
gen

had aangewend.

Het

is bijna onbegrijpelijk

dat hij met zijne

jagers zóó in de onmiddellijke nabijheid van de hoofdmacht zijnde, van
hare aanwezigheid niets schijnt te hebben bespeurd. Dat kan o. i. niet
anders verklaard

worden

dan

uit de reeds hiervoren gebleken om

standigheid, dat de luitenant Den Beer Poortugael zijn toestand en zijne
opdracht
en

niet juist heeft begrepen, dat hij meende geïsoleerd te zijn

dacht dat de divisie reeds ver weg was, zoodat hij onafhankelijk

van deze naar Beeringen moest marcheeren.
Blijft dan

de vraag:

waarom

het

peloton niet langs denzelfden

weg — over Beverioo — als de divisie verder marcheerde, doch den
korteren,

meest

westelijken landweg

naar Beeringen insloeg? Aan

nemende dat de luitenant Den Beer Poortugael niet wist dat hij zich als
't

ware vlak bij de divisie bevond, valt dit o. i. te verklaren uit de

waarschijnlijkheid dat het peloton halt heeft gehouden aan of nabij den
westelijken

ingang,

waar

de

van (Juaed

Mechelen

komende weg

Oostham binnentreedt; dat de commandant den aldaar genomen gids
heeft

gelast den

toen,

zooals naar zijne opvatting van zelf sprak, den kortsten weg

is
het

ingeslagen.
peloton,

troep naar
Was

en

was

de
het

Beeringen te geleiden, en dat de gids

gids
hem

reeds

van

de

molenhoogte af

dus reeds eerder

bekend

bij

dat de

jagers naar Beeringen moesten, dan wordt het nog iets meer begrij
pelijk dat hij van den weg ( t )uaed Mechelen af, het peloton direct de be
doelde kortste route deed nemen, omdat hij de hoofdmacht der divisie
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vermoedelijk niet zal hebben gezien toen ze Oostham passeerde. Deze
beschouwing pleit dus weer meer voor de juistheid van de mededeeling ten opzichte van het nemen van den gids, zooals luitenant
Den Beer Poortugael ze doet.
Blijkbaar is dus liet peloton bij de kapel ten N. van Blasvar op
den

westelijken landweg naar Bceringen gekomen, om dien verder

te volgen; terwijl de hoofdmacht der divisie ter hoogte van Genenberg '), op den oostelijken weg (naar Beverloo) rustte. Het is onge
twijfeld een „toeval" dat het peloton zoo als 't ware rakelings langs
de divisie heen is gemarcheerd, zonder haar te hebben waargenomen
of door haar te zijn opgemerkt. Maar heeft niet altijd het toeval in
den oorlog eene opmerkelijke, belangrijke rol gespeeld?
Overigens bedenke men dat wielrijders en bereden ordonnansen
destijds niet, gelijk tegenwoordig, als voelhorens ook van kleine troepen-afdeelingen

optraden. Wat

hier met onze hedendaagsche or

ganen voor den verkenningsdienst raadselachtig schijnt, is veel beter
begrijpelijk

wanneer men zich in den toestand van 1831 verplaatst.

Alvorens van dit punt af te stappen doen wij nog opmerken dat
het dagboek van luitenant Den Beer Poortugael volstrekt niet in
strijd is met hetgeen, naar

wij hiervoren in 't licht hebben gesteld,

moet zijn voorgevallen. Dat dagboek zegt niet, zooals wij reeds aan
stipten, dat het peloton order had om rechtstreeks van de molen
hoogte naar Beeringen te marcheeren. Het zegt wel is waar óók niet
dat het peloton naar Oostham is teruggekeerd, maar het ontkent dit
laatste evenmin. De luitenant Den Beer Poortugael zwijgt er over,
hij glijdt over dien marsch heen; om welke reden kan natuurlijk
niet worden nagespoord. Waarschijnlijk staat het in verband met
het feit, dat hij zijn toestand tijdens dien marsch niet goed heeft
begrepen. En hij kon over de bijzonderheden daarvan zwijgen, zooals
hij gedaan heeft, zonder aan de waarheid te kort te doen.
Intusschen wordt nu opgehelderd, hoe de luitenant Den Beer
f oortugael met zijne jagers zooveel eerder dan de divisie en zoo
betrekkelijk geïsoleerd, Beeringen kon bereiken.
Het

„toeval", waarvan wij zooeven spraken, is hem gunstig ge

weest, want het verschafte hem bij dat stadje de primeur van de
ontmoeting met den vijand, en de gelegenheid om zich als militair
en als aanvoerder te onderscheiden, zóó dat hij het ridderkruis voor
„Moed- Beleid- en Trouw" ten volle verdiende en verwierf. Zoo kan
misverstand of onjuist begrip in den oorlog ook nog wel eens leiden
tot schoone daden, tot goede resultaten.
') Zie ons kaartje.
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Dat het zóó geloopen is, namelijk dat liet peloton jagers bij
Beeringen de spits zou afbijten, is echter door den generaal Meijer
of zijnen chef van den staf allerminst bedoeld. Integendeel, recht
matige verbazing heeft die autoriteiten vervuld, toen ze het peloton,
dat de divisie had behooren te volgen, te Beermgen en reeds in het
bezit daarvan, aantroffen. Maar de zaak was goed, prachtig zelfs,
afgeloopen, en er bestond dus hoegenaamd geene aanleiding om in
recriminatiën te treden omtrent het niet juist uitvoeren der door
den overste Eksteen gegeven opdracht. Integendeel, de waarde der
oorlogshandeling werd er door verhoogd, het optreden van de jagers
werd er te flinker, de houding van den commandant te zelfstan
diger, te energieker door.
Men ziet dat er alle reden bestaat om den luitenant Den Beer
Poortugael te loven, óók wanneer men de juiste toedracht der zaak
als grondslag van beoordeeling neemt; en dat men om aan dezen
officier den roem en de glorie te geven die hem toekomen, allerminst
zijne toevlucht behoeft te nemen tot de zoo averechtsche voorstellingen
van zijnen zoon.
Wij hebben ons betoog opzettelijk zóódanig ingekleed dat wij deze
conclusiën konden neerschrijven, geheel onafhankelijk van de vraag,
of het 1ste peloton Leidsche Jagers alléén , dan wel met medewerking
van andere troepen Beeringen heeft genomen. Wij hebben zulks
gedaan omdat wij zoo duidelijk mogelijk in het licht wilden stellen,
dat van het antwoord op die vraag niet mag afhangen het oordeel
omtrent het optreden en de houding der jagers en van hun comman
dant in de schermutseling bij Beeringen.
Maar wij behooren nu toch ook de vraag onder de oogen te zren : of
jhr. Den Beer Poortugael mag beweren tegenover de rapporten van de
3de divisie (Bijlage 11) de naakte waarheid te hebben ontdekt, waar
hij de eer van het nemen van Beeringen uitsluitend opeischt voor
de Leidsche Jagers, voor welk betoog hij ook in zijne repliek aan
jhr. Meijer, trots den titel van dat geschrift, het bewijs is schuldig
gebleven. Ook in dat antwoord houdt hij bij hoog en laag vol
dat geen andere troepen er aan hebben deelgenomen, er zelfs niet
bij zijn geweest; doch, voor zooveel ze te Beeringen aanwezig
waren toen de hoofdmacht der divisie aldaar aankwam, eerst ter
plaatse zijn verschenen, toen de vermeestering van het stadje door
de jagers, zonder andere hulp, reeds een voldongen feit was ge
worden.
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Na tiet voorgaande zal tiet ons weinig moeite kosten om aan te
toonen dat jhr. Den Heer Boortugael ook in dit opzicht mistast,
stellig en beslist ongelijk heeft.
Zooals reeds bleek had het 1ste peloton jagers de divisie op haren
weg Oostham—Beverloo—Beeringen behooren te volgen. Daarentegen
waren andere troepen door de bevelen van den divisie-commandant
gehouden langs een anderen weg naar Beeringen op te rukken,
namelijk het flank-bataljon van de 13de afdeeling en een daarbij gevoegd
detachement huzaren. Deze troepen hadden in den avond van den
4den Augustus last ontvangen om Meerhout te bezetten, wegens eene
plaats gehad hebbende ontmoeting tusschen onze huzaren en een
vooruitgeschoven detachement van do te Quaed Mechelen geposteerde
4de compagnie van het 1ste bataljon van het Belgische 10de regiment
infanterie.
Op den 5 d t n Augustus nu moesten die troepen van Meerhout als
rechter-flankdekking van de divisie — die van Moll langs Baelen, Olmen,
Oostham en Beverloo naar Beeringen zou oprukken — over Quaed
Mechelen marcheeren en deze plaats van vijanden zuiveren. Vermits
van hier, zooals wij hebben aangetoond, geene communicatie naar
Beeringen bestond, moest de flankdekking natuurlijk van Quaed
Mechelen naar Oostham afbuigen — hoezeer ze zoodoende de
divisie tijdelijk te dicht naderde — en voorts van Oostham den
meest westelijken (kortsten) weg naar Beeringen volgen.
Meerhout vormde des avonds van den 4 den Augustus een vóór
de kantonnementen der divisie uitgeschoven post '). De afstand
dien de troepen van daar hadden af te leggen, was eenige
kilometers korter, dan dien welken de hoofdmacht der divisie
had te doorloopen. Was die flankdekking nu den 5 den Augustus op
hetzelfde uur — 5 uur v. in. — waarop de hoofd-colonne Moll ver
liet, uit Meerhout vertrokken, dan had ze niet op de flank der divisie
kunnen marcheeren, maar ware ze zijwaarts te ver vooruitgekomen,
zoodat ze dan hare taak niet zou hebben vervuld. Van Moll tot
Oostham was de marschroute der divisie ongeveer 13 kilom. lang;
de afstand van Meerhout tot Quaed Mechelen zal ± 8,5 kilom. hebben
bedragen. Diensvolgens heeft de flankdekking haren marsch zeer
waarschijnlijk 1 a l 1 /. uur tater dan de divisie aangevangen, alzoo
eerst ten 6 a half 7 uur.
Nu verscheen de flankdekking bij Quaed Mechelen op het oogenblik
dat het 1ste peloton Leidsche Jagers, van Oostham den vijand ver
volgende, eerstgenoemd oord stormenderhand binnenrukte. De vijand
')

Zie ons kaartje.
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trok

af en verliet Quaed Mechelen in de richting op Tessenderloo,

daartoe waarschijnlijk óók gedrongen door de waarneming van het
intusschen naderende flank-bataljon der 13de afdeeling ).
Zoo verhaalt Wüppermann het, en zoo moet het wel ongeveer ge
beurd zijn. Eigenlijk had kunnen worden verwacht dat de flankdekking
Quaed Mechelen
dreven

al eerder vermeesterd en den vijand van daar ver

zou hebben, want het oord lag op haren marschweg, en ze

had er eerder kunnen zijn dan de van de voorhoede der hoofd-colonne,
over Oostham, komende jagers. Nu waren deze er wel iets eerder,
maar dat de flankdekking er niet veel later kan zijn aangekomen, mag
als een vaststaand feit worden aangemerkt.
De Leidsche Jagers onder luitenant Den Beer Poortugael ontvingen
nu, zooals gebleken is, de opdracht om, na gerust te hebben, de hoofd
colonne der divisie naar Beeringen te volgen. Aan de flankdekking
kon zoodanig bevel niet gegeven worden; deze had zelfs in 't geheel
geen nader bevel noodig; ze was en bleef flankdekking, en kon, zooals
wij weten, van Quaed Mechelen niet anders dan over Oostham, langs
den

westelijken weg naar Beeringen rukken. Er bestond voor den

overste Eksteen

niet de minste reden of noodzakelijkheid om aan

den commandant der flankdekking eenige order te geven met betrekking
tot

het

en

de flankdekking. De jagers hadden met laatstgenoemde en hare

opdracht

peloton

jagers; er was geen verband tusschen dat peloton

niets te maken; omgekeerd kon aan den commandant der

flankdekking niets bevolen worden met betrekking tot het jager-peloton.
De flankdekking zou van Quaed Mechelen haren marsch over Oostham
naar

Beeringen voortzetten. Het peloton jagers moest, natuurlijk op

zich zelf,

naar Oostham teruggaan en van

daar de hoofd-colonne

rejoigneeren of volgen.
Aangezien de commandant van het peloton jagers niet juist heeft
begrepen wat de overste Eksteen hem gelastte, heeft hij zich, zooals
wij zagen, door zijnen gids langs den meest westelijken weg van
Oostham

naar Beeringen laten geleiden, alzoo langs denzelfden weg

dien de flankdekking moest volgen. Natuurlijk was er gedurende dezen
marsch van Oostham naar Beeringen geen verband tusschen het peloton
en de flankdekking; het peloton behoorde niet tot deze laatste, het mar')

Zie Wüppermann, blz. 128, en „de Militaire Gids," 2e Afl. Febr. 1907, blz. 95 en 96.

Laatstgenoemd

artikel kwam ons pas ter hand, toen

ons geschrift

ter perse ging. De

mededeelingen van den oud-Leidschen jager A. A. Bake, die op 5 Aug. 1831 met het le peloton
deel

nam aan de gevechten

evenals het dagboek van den
Beer

bij Quaed Mechelen en Beeringen, bewijzen onwederlegbaar
heer Waardenburg

de onhoudbaarheid der door jhr. Den

Poortugael opgeworpen, maar onbewezen stelling, dat Beeringen door 100 Vrijwillige

Leidsche Jagers, zonder eenige andere hulp zou genomen zijn.
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cheerde zeltstandig langs een verkeerden weg. Hr is geen grond om aan
te nemen dat de flankdekking niet ongeveer gelijktijdig met het peloton
jagers Beeringen zou hebben bereikt. Het laatstgenoemde ging voorop,
maar het had meer dan een uur langer gemarcheerd dan de flankdekking,
en bij Oostham en Quaed Mechelen vermoeiende schermutselingen
met den vijand gehad. Van Quaed Mechelen komende, rustte het bij de
molenhoogte, dus reeds ongeveer halfweg Oostham. Zoodoende zijnde
jagers vóór de flankdekking uitgegaan, en het is al een blijk van flinke
marschvaardigheid dat zij door deze laatste, die 1 a l 1 uur later
op marsch moet zijn gegaan, niet zijn ingehaald. Maar het zou al zeer
weinig pleiten voor de „Leistungsfahigkeit" van de flankdekking,
indien deze later bij Beeringen was verschenen, dan het peloton.
Dit is dan ook niet geschied; de flankdekking volgde de jagers
op den voet. Hoezeer deze laatsten het eerst in gevecht kwamen —
natuurlijk omdat ze vooraan waren — heeft de 13de afdeeling aan de
vermeestering van Beeringen werkdadig deelgenomen.
Zij heeft dus aanspraak op erkenning en waardeering van hare
taak; haar valt mede een deel van de eer te beurt, door de Nederlandsche troepen bij Beeringen behaald.
Dit is de eenvoudige, natuurlijke loop van het gebeurde, waarbij
alles wat vroeger onzeker of duister mocht zijn, is opgehelderd. Het
is DE waarheid!
Wij verwijzen nu den lezer andermaal naar onzen onwraakbaren
getuige, den jager Waardenburg, die alles heeft medegemaakt.
Zooals Wüppermann vermeldt — en zooals uit het door ons ge
relateerde overigens van zelf voortvloeit — bereikte het bataljon der
13de afdeeling Quaed Mechelen, toen de vijand het dorp verliet en de
jagers het binnenrukten.
Nu zegt Waardenburg's dagboek, na verhaald te hebben hoe te
Q^uaed Mechelen verscheiden huizen werden doorzocht, dat „een 400
„man van de 13de afdeeling ter versterking waren gezonden," omdat
de jagers zoover van de colonne af waren. Dat „ter versterking zen„den" is natuurlijk niet juist, evenmin als de reden die er voor wordt
opgegeven. De flankdekking moest, zooals wij weten, van Meerhout
over Quaed Mechelen marcheeren, en zij zou laatstgenoemd oord
wel alleen hebben genomen, als de jagers haar niet even vóór
waren geweest. Die onjuistheid is intusschen zeer goed te be
grijpen ; de jager Waardenburg wist natuurlijk van de flankdekking
en hare opdracht niets af. 't Spreekt dus van zelf dat hij moest denken,
toen hij troepen van de 13de afdeeling zag opdagen, dat aan
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de jagers versterking was gezonden, en zulks geschied was wijl
ze geïsoleerd en ver van de hoofd-colonne beland waren. Het is een
voudig en logisch verklaarbaar. Maar de onjuistheid doet voor ons
niets ter zake af; de meening of onderstelling van den jager
Waardenburg aangaande hare aanwezigheid te Quaed Mechelen,
is ons volkomen onverschillig; de zaak waar 't op aan komt is de
aanwezigheid zelve; en deze stelt hij, ooggetuige, die den troep van
de 13de afdeeling heeft gezien , buiten eiken twijfel.
Het feit van het samentrefFen van het 1ste peloton Leidsche Jagers
en het flank-bataljon der 13de afdeeling te Quaed Mechelen, dat volgens
onze uiteenzetting moest plaats hebben, is daarmede voor goed vast
gesteld.
Waardenburg zegt dat, naar hij meent, ook eene compagnie van
de 8ste afdeeling ter versterking van de jagers was gezonden. Hij
is daarvan blijkbaar niet zeker, hij „meent het." Maar wat meent
hij? Dat het eene compagnie was. En dat was het niet. Zooals be
kend is, had de divisie, behalve de compagnie Leidsche Jagers
en een detachement huzaren, ook het reserve-bataljon der 8ste afdeeling
in hare voorhoede '). Bij Oostham op den vijand stuitende, werd behalve
de jagers, ook eene compagnie van dit bataljon in gevecht gebracht
en als tirailleurs verspreid 2 ). Die compagnie als zoodanig bleef te
Oostham en verder op den marsch tot de voorhoede behooren, en
vervolgde niet, zooals de jagers, den vijand naar Quaed Mechelen.
Maar dat een gedeelte der compagnie, dat enkele groepen tirailleurs
van de 8ste afdeeling, bij de jagers aansluitende, aan die vervolging
hebben deelgenomen, met de jagers alzoo te Quaed Mechelen waren
en er later mede naar Beeringen zijn gemarcheerd, is zeer goed aan
te nemen; al waren 't slechts enkele manschappen van die 8ste afdeeling.
Ieder die weet hoe dooreenmenging van manschappen van verschillende
onderdeelen in het verspreide gevecht bijna onvermijdelijk is, zal er
niets vreemds in kunnen vinden dat zulks ook bij Oostham, zij 't op
kleine schaal, heeft plaats gehad; ja, eerder ware het vreemd als het
niet zou zijn gebeurd.
En zoo komt men ook al weer door logische redeneering en zonder
in eenig opzicht de waarheid te wringen of de waarschijnlijkheid
geweld aan te doen. tot de gevolgtrekking dat er wel degelijk óók
manschappen van de 8ste afdeeling te Quaed Mechelen kunnen zijn
geweest, die dan met de jagers naar Beeringen moeten zijn ge
marcheerd. De jager Waardenburg, die 't niet van hooren zeggen had,
') Zie «. a. Wiippermann, blz. 121.
») Ibid. blz. 138.
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maar alles zeil bijgewoond

heeft, is ook ten opzichte van die 8ste

afdeeling in hoofdzaak correct. Hij heeft manschappen daartoe
behoorende gezien , doch weet niet hoeveel; hij meent dat 't eene
compagnie was, maar hij staat er niet voor in

Duidelijk proeft men

uit het verhaal, zoowel hier als elders, dat deze schrijver iemand is
„zonder geoefenden militair-critischen blik," zooals jhr. Den Beer
Poortugael zou zeggen. Maar dat doet toch aan de waarheid van
de feiten die hij zegt te hebben waargenomen, niets te kort. Integen
deel, het ongekunstelde, eenvoudige verhaal van dezen jeugdigen student,
niet-beroeps-militair,

geeft

een cachet van

groote betrouwbaarheid

omtrent hetgeen hij van zijne ervaringen meedeelt. De critisch-geoefende
blik van den deskundige vindt er, in verband met de andere te zijner
beschikking staande gegevens, eene kostbare bron in om te verifieeren
wat wèl, en wat niet moet zijn gebeurd.
Het gaat ook

niet aan om de onderscheidene berichtgevers die

melding maken van de aanwezigheid van personeel der 8ste afdeeling bij
de vermeestering van Beeringen, hen die zulks ongetwijfeld niet
zonder grond en zeker te goeder trouw hebben gedaan, met een
uit de hoogte nedergeslingerd : „onjuist", tot verdraaiers van de waar
heid te stempelen. Vooral als men niet zelf „er bij" geweest is, moet
nen zich wachten voor apodictische uitspraken van dien aard, wan
neer geene onaantastbare gegevens beschikbaar zijn

waarop men

die kan baseeren. Dit nu is hier niet het geval. De mogelijkheid dat
L e n i g personeel van de 8ste afdeeling — dus geen compagnie
bij
Quaed Mechelen en Beeringen met en naast de jagers heefc geageerd,
valt niet te ontkennen. Verschillende schrijvers — ook Waardenburg
in zijn dagboek — maken er melding van; uit stukken der collectie
Nepveu blijkt het eveneens. Welnu, op welken grond kan iemand zich
dan gerechtigd achten te beslissen dat het onwaar is? Dat de luitenant
Den Beer Poortugael er in zijn dagboek niets van zegt, bewijst
volstrekt niet dat het niet geschied is; het vermeldt ook andere zaken
niet, die wèl gebeurd zijn. Het draagt trouwens nergens den stempel
van volledigheid; wel is er reden om het niet volledig te noemen.
Wij keeren terug tot Waardenburg's verhaal, en volgen hem over
Oostham naar Beeringen. Wij lezen hoe warm 't was en hoe moede
allen waren, zoodat ze „als schapen door elkander liepen"; zoowel

„wij
de Leidsche Jagers,
„als de cfdeeling die daarenboven
„nog een paar honderd pas achter ons was."
Men ziet dus hoe de jagers, op den voet gevolgd door de 13de
afdeeling

—

wij laten nu in het midden of het een geheel bataljon
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dier afdeeling, dan wel slechts ééne (de voorste) compagnie was,
die Waardenburg waarnam — in hitte en stof, langs den
muilen zandweg van Oostham naar Beeringen moeizaam optornden;
hoe Waardenburg verklaart dat die 13 dt afdeeling de jagers op een
paar honderd pas volgde, en dus het feit dat zij onmiddellijk na
hen bij Beeringen aankwam, ontwijfelbaar vaststelt. Zou men denken
dat deze student, die zulke scherpe indrukken van dezen tocht be
waarde — lees b.v. hoe precies hij zich 't herinnert van dat veld
met boekweit, hoe natuurlijk hij schetst wat er gebeurde, men kan wel
zeggen wat er gebeurd moet zijn, toen men bij Beeringen op den
vijand stootte —, zou men denken, dat die jager 't gedroomd ofverzonnen zou hebben, dat die 13 de afdeeling, evenals de jagers, als
een kudde schapen dooreenloopende, op zoo korten afstand achter
hen aankwam?
't Valt niet langer te betwijfelen dat een gedeelte van de
13Jt; afdeeling met de jagers bij Beeringen is aangekomen; iets later
dan laatstgenoemden, maar niet zooveel later dat ze niet hebben
kunnen, ja, niet zouden hebben moeten deelnemen aan de vermees
tering van dat oord ').
Maar volgen wij verder Waardenburg.
„De jagers posteerden zich, schoten er maar flink op in. Er werd
„toen voorwaarts geblazen; de kogels vlogen ons bij honderden
„om het hoofd, allemaal te hoog; wij rukten voorwaarts en het ge„heele regiment (lees: bataljon) nam de vlucht. INTUSSCHEN GING EEN
„GEDEELTE

DER 13DE AFDEELING EN TIRAILLEUR EN MARCHEERT EEN

„ANDER GEDEELTE EN WIJ HET DORP BINNEN

Zoo beschrijft deze ooggetuige, „die er bij was", het nemen van
Beeringen door de Leidsche jagers ÈN de 13 Je afdeeling. Wij hebben
er niets meer aan toe te voegen. Thans ligt werkelijk de waarheid
naakt voor ons.
Merkwaardig is 't overigens met hoe heldere kleuren deze dagboek
schrijver — die als opmerker zeker niet le premier vetiu mag heeten —
het gebeurde bij en in Beeringen weet voor te stellen, zóó, dat
wij het als 't ware met hem doorleven.
Hij vermeldt hoe Beekman, zijn collega, niet ver van hem af
doodelijk in het hoofd werd getroffen, en hij herinnert zich hoe dat
') De Militaire Gids, Februari 1907, no. 2, blz. 95. „En nu herinnert de heer R. W. J. C. van
den Wall Bake" — wiens vader als Leidsche Jager t«»t liet peloton van den luitenant Den
Heer Poortugael had behoord
„dat achter de jagers infanterie in stelling was."
•') Wij spat ie eren.
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gebeurde terwijl de jagers door het boekweitveld liepen, alsmede dat
Beekman op zijn geweer voorover viel.
Het inslaan van de vensters, het inklimmen van de huizen, het
zien van eten op tafel — alweer een bijzonder welkom buiten
kansje — het vinden van muziek-instrumenten, het slaan op de turksche trom '), 't is alles gebeurd; wij gevoelen, wij zien het.
En nu weer: „een flankeur" — dus een man van de 13de afdeeling
nam de trom over en sloeg „van dito";
„dit moedigde alle soldaten aan" — dus jagers en flankeurs beiden;
„ze liepen zoo door elkander en kwamen met rotten ter rechter„zijde" — hij herinnert zich dat blijkbaar precies — „in bataille;"
„eenigen van ons" — namelijk van de jagers — „haalden met
„flankeurs
van de 13de afdeeling — „de wapenen uit het stad
huis, die aldaar verborgen waren."
Ons dunkt, dat het wel is.
Wie thans nog durft beweren dat de 13de afdeeling niet met de Leidsche Jagers aan de affaire van Beeringen heeft deelgenomen, moet
met bewijzen komen die al het door Waardenburg doorleefde, zooals
hij het zoo plastisch heeft geboekstaafd — en zooals het volgens onze
voorafgaande beredeneering, wat de hoofdzaken betreft, ten volle te
'.erklaren is — te niet doet *).
En dat achten wij, neen DAT IS onmogelijk.
Ook wat het nemen van Beeringen betreft, is het relaas van jhr. Den
Beer Poortugael mitsdien op afdoende gronden onwaar te noemen.
Ten onrechte heeft die Schrijver de eer van deze krijgshandeling uit
sluitend en alleen toegekend aan zijn vader met de Leidsche Jagers,
die eer onthouden aan anderen die daarop evenzeer aanspraak hebben.
1 en onrechte heeft hij dat eenvoudige wapenfeit verheven tot een epos.
Ten onrechte heeft hij de officieele rapporten, die met zijne be
weringen niet overeenstemden, gekenschetst als in strijd met de
waarheid.
Ten onrechte heeft hij den luitenant-generaal jhr. Meijer en anderen
gehekeld en beschimpt.
Ten onrechte heeft hij hen die zijne conclusiën hebben bestreden —
ze mogen dan wel eens hier of daar minder gelukkig zijn geweest —
op barschen, onaangenamen toon, als onbevoegden om mede te spre
ken, „op hunne plaats gezet."
') Zie ook Wttewaal en (irevelink, blz. 70.
') Bijlage lil bevat een fragment uit een van Belgische zijde afkomstig verhaal omtrent het
gebeurde te Beeringen op 5 Augustus 1831, overgenomen uit het Tijdschrift:

„L

'ancien

pays de Looz." Blijkens enkele door ons daaraan toegevoegde aanteekeningen. stemt dat
verhaal in allen deele met onze lezing omtrent het gebeurde overéén
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Ten onrechte

maar waar zouden wij eindigen?

Het werk van jhr. Den Beer Poortugael bevat veel belangrijks, is
veelal boeiend om te lezen, getuigt van kennis en scherpzinnigheid.
— Maar als geschiedboek, als krijgsgeschiedkundig werk is het een
„failure," want het huldigt — hoezeer de schrijver ook het tegendeel
moge beweren — de waarheid niet.
Wij erkennen de virtuositeit waarmede de Schrijver van den „Tiendaagsche Veldtocht" zijn phantasieën uitwerkte. Niet ieder is in staat
om zoo iets uit te vinden en te verknippen, hier troepen te laten
verdwijnen, ginds anderen te laten optreden, op eene wijze die aan
Napoleontische wapenfeiten zou doen denken.
Wat wij over Quaed Mechelen — Beeringen schreven levert
daarvan de bewijzen te over.
Wij zouden de zaak hiermede als afgedaan kunnen beschouwen;
maar wij willen niet nalaten enkele van de drogredenen, waarmede
jhr. Den Beer Poortugael te dien aanzien is opgetreden, in het dag
licht te stellen. De Schrijver die niets en niemand spaarde in zijne
hooghartige, doch onjuiste beschouwingen, verdient niet dat men
daarover het stilzwijgen zou bewaren.
Wij doen slechts hier en daar een greep; de stof is zoo
overvloedig, de voorraad zoo rijk, dat de oogst niet geheel kan wor
den binnengehaald.
De Schrijver laat het flank-bataljon van de 13deafdeelingopden marsch
van 5 Augustus 1831 behooren tot de hoofd-colonne der divisie ; hij laat
het, toen de voorhoede bij Oostham op den vijand stuitte, „staan
„meer achteraan op den weg, nabij een zijweg, die op 1500 meters
„ten N. van Oostham begon, en bij Quaed Mechelen uitkwam." Ver
volgens laat hij dat bataljon op order van den divisie-commandant
dien zijweg inslaan, om bij de vermeestering van Quaed Mechelen te
heipen. Doch, zegt hij, het kwam daarvoor te laat; alles was al afgeloopen.
Alweder is de Schrijver hier van het begin tot het einde onjuist.
Wij weten dat het flank-bataljon der 13de afdeeling niet in de hoofd
colonne marcheerde, maar dat het, nadat het den nacht van 4 op 5
Augustus te Meerhout had doorgebracht, op den 5den Augustus met
het bijbehoorende detachement huzaren, de rechter flankdekking der
divisie uitmakende, van Meerhout op Quaed Mechelen moest aan
rukken. Het bataljon verscheen bij laatstgenoemd oord toen de Leidsche
Jagers daarop instormden. Er bestaat geen grond om te beweren of
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aan te nemen dat Wüpperniann zich zou vergissen, wanneer hij de
overhaaste vlucht van de twee op dat oogenblik te Quaed Mechelen
bijeenzijnde

Belgische compagnieën, óók toeschrijft aan

het

„zien

„naderen van de Nederlandsche flankdekking." Dit is volkomen rationeel
en waarschijnlijk.
Waarom zwijgt nu jhr. Den Beer Poortugael over die flankdekking?
Waarom negeert hij op dit punt W üppermann's relaas, dat hij overi
gens „merkwaardig juist" noemt, en waarvan hij verklaart dat het
van een „onverdroten onderzoek" getuigt?

Wij zullen ons in deze vraag niet verdiepen. Maar het staat vast
dat het flank-bataljon der I3de afdeeling, al heeft het niet deelgenomen
aan de schermutseling, bloot door zijne verschijning heeft bijgedragen
tot de overhaaste ontruiming van Quaed Mechelen door de Belgen.
Wanneer jhr. Den Beer Poortugael zich nu wellicht zal beroepen
op het dagboek van generaal Meijer en op de officieele verslagen van
de 3de divisie (Bijlage 1 A, B en C), dan verklaren wij bij voorbaat
dat hij in die stukken geen steun vindt. Van de flankdekking zelve
wordt daarin niet gesproken; tóch is ze er geweest. Gelet op de
gebleken aanwezigheid van vijandelijke troepen te Meerhout en Quaed
Mechelen, zou de divisie-commandant ongetwijfeld eene ernstige fout
hebben begaan, indien hij de divisie zonder rechter-flankdekking had
laten marcheeren. Heeft de generaal Meijer „nog een bataljon der
„13de afdeeling gezonden" — dus het andere, het niet tot de flank
dekking behoorende — dan was dat, zooals de divisie-commandant
zelf verklaart, zeer zeker „onnoodig".
Het verslag van kapitein Umbgrove (Bijl. I C) zegt het wel eenigszins
vreemd, „het 3e Bataljon der 13e afdeeling was door eenen zijweg op
„Quaed Mechelen gemarcheerd ;" doch het komt op hetzelfde neer als het
werkelijk voorgevallene; dat bataljon bereikte Quaed Mechelen uit het
noordwesten, langs een anderen weg dan de Leidsche Jagers.
Maar jhr. Den Beer Poortugael wil betoogen dat het flank-bataljon
der 13de afdeeling niet onmiddellijk de Leidsche Jagers naar Beeringen
heeft gevolgd, dat het bij het nemen van dit plaatsje aiet tegenwoordig
was, niet tegenwoordig heeft kunnen zijn.
Wij ontmoeten den Schrijver hierbij allereerst in zijne schijnbaar
indruk makende redeneering, dat — wanneer generaal Meijer en
overste Eksteen, te Quaed Mechelen komende, aldaar inderdaad zoo
wel de jagers als het flank-bataljon der 13de afdeeling hadden aange
troffen — de order om naar Beeringen te marcheeren niet zou zijn
gegeven aan den luitenant Den Beer Poortugael, maar aan den
commandant der flankdekking, die hooger in rang was.
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Maar deze redeneering mist allen zin. De jagers waren „verzameld",
een eind buiten Quaed Mechelen, naar de zijde van Oostham. Zij
moesten terug naar de hoofd-colonne, en, als zij gerust zouden hebben,
deze volgen: zooals 't niet anders kon, over Oostham, en natuurlijk
verder over Beverloo. Dat was de order voor de jagers, doch daar
mede had de flankdekking
— zooals wij reeds op bladz. 41 aan
toonden — niets te maken. De commandant der jagers heeft dat bevel
niet verstaan of niet begrepen. De jagers behoorden niet tot de
flankdekking. Deze laatste had geen verdere orders van noode. Boven
dien, wie zegt jhr. Den Beer Poortugael dat generaal Meijer en
overste Eksteen zich ook niet naar de flankdekking hebben begeven
en met den commandant daarvan hebben gesproken? Die flank
dekking behoefde zich toch niet te bevinden op het punt, bij die inolenhoogte, waar de luitenant Den Beer Poortugael zijne jagers ver
zamelde en liet rusten?
Evenzoo kunnen wij met een enkel woord volstaan ten opzichte
van Schrijver's woorden, voorkomende in zijne reeds op bladz. 34
besproken uiting omtrent de „aaneenschakeling van de eene onjuist
heid aan de andere", in het verhaal uit „den Leidschen Studenten
almanak 1832"; nl. „toen met brokstukken van twee verschillende
„afdeelingen (indruischend tegen elk militair verband) langs een korteren
„weg die er niet (lees: wèl) was," enz.
Dat was zeker niet zoo als het behoorde, maar het is toch inder
daad zoo gebeurd. De reden was eenvoudig dat het ééne „brokstuk",
het peloton Leidsche Jagers onder bevel van den luitenant Den
Beer Poortugael, een verkeerden weg volgde. Dat men toen iets ver
kreeg wat tegen elk militair verband indruischte, is zeker waar; er
was zelfs tusschen die „brokstukken" in het geheel geen verband,
ze behoorden niet bij elkaar, er kon geen verband zijn. Maar laat nu
een divisie-commandant eens iets doen tegen zulke verkeerdheden,
als zijne orders niet worden begrepen en onjuist worden uitgevoerd!
En nu komen wij tot Schrijver's betoog dat het flank-bataljon der
13de afdeeling niet bij Beeringen was, toen de Leidsche Jagers het
namen, tot het zoogenaamde bewijs, dat het „aan den eigenlijken strijd
„voor Beeringen niet heeft kunnen deelnemen ')." Wij schrijven daar
voor eene passage af (blz. 51—52) uit jhr. Den Beer Poortugael's
bestrijding van jhr. Meijer's „Beeringen en Houthaelen".
„Nadat de Leidsche Jagers derwaarts" — naar Beeringen — „op
„weg waren gegaan, kwam het 3de bataljon 13de Afdeeling aan. Dat
„had van 5 uur af gemarcheerd, dus al zes uur marsch achter den
') Jhr. Den Heer Poortugael. Beringvn tri Houthaelen, blz. 49.
4
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„rug, had met dezelfde reden als de 100 jagers om slechts een korte
„rust te nemen, en daar wij weten, dat de hoofd-colonne omstreeks
„dien tijd een uur, waarschijnlijk langer ') rust heeft genomen is het
„allerwaarschijnlijkst ') dat het Bataljon, toen het te Quaed Mechelen
„aankwam, na zijn zes uur marsch ook zijn groote rust nam, wellicht')
„van een uur. Zonneklaar ') blijkt dus dat het te Beeringen niet kon
„aanwezig zijn, toen de Leidsche Jagers dat stadje aanvielen en
„namen. De 100 Leidsche Jagers namen het. Zij alleen."
Laat ons eens nader bezien.
Reeds hebben wij geconstateerd dat het flank-bataljon
der 13de
a deeling Quaed Mechelen bereikte op het moment van de bestorming
door de jagers. Onjuist is Schrijver's bewering dat het bataljon eerst
aankwam toen de jagers reeds naar Beeringen waren afgemarcheerd.
Het flank-bataljon
kwam van Meerhout; het had zoowat 8' kilo
meter gemarcheerd, en moet lal'/, uur later dan de hoofd-colonne
zijn opgebroken; een en ander zooals hierboven is uiteengezet. Het
bataljon had dus heel wat minder vermoeienis doorstaan dan de jagers,
die van s morgens 5 uur op marsch waren, te Oostham gescher
mutseld hadden met den vijand en dezen in snellen gang naar
Quaed Mechelen vervolgd hadden. Het bataljon had dus niet veel méér
maar integendeel veel minder behoefte aan rust dan de jagers, en
indien dezen reeds na '/, uur weer konden afmarcheeren, dan kon het
flank-bataljon zulks d plus forte raison toch zeker óók. Wellicht had
het bataljon zelfs nog in 't geheel geen rust noodig; dat het te
Quaed Mechelen en te Oostham inderdaad niet lang heeft gerust,
blijkt wel in zoo verre het nog zooveel eerder dan de hoofd-colonne
Beeringen bereikt heeft. Want dat het er direct na de jagers is aan
gekomen, dat het aan den eigenlijken strijd voor Beeringen niet
alleen heeft kunnen, maar heeft moeten deelnemen, is in vorenstaande
bladzijden reeds overduidelijk geconstateerd -).
Onjuist is ook Schrijver's beschouwing, dat het flank-bataljon niet
ezelfde reden had als — dat wil hier zeggen minder reden had dan —
de jagers om slechts een korte rust te nemen. Precies het om
') Wij eursiveeren.

*) In

eene beschouwing voorkomende in „de Tijdspiegel" van Maart 1907 no 3 blz

wordt O. m geschreven „dat het den Schrijver ook reeds van alleszins bevoegde zijde
gezeg I
dat hg het bevv.js niet heeft geleverd, van hetgeen de titel zijn. r repliek aan jhr.

J. H. Meijer vermeldt, namehjk: dat Beeringen genomen is door de Leidsche Jagers onder den
le luitenant Den Beer Poortugael. Voorts dat de potloodkrabbel op 5 Augustus 1831 door
^

6

"'tenant Den Beer Poortugael verzonden, meer indruk maakt als bLijs tégen dan

aMTteW'Jr-TT

% S,e"inS Di' W"rdt °°k Zter juiSt t0egelicht duor een schrijver i'n de
M, ,ta|re G'ds van Februari 1907. hl. 95,- die eveneens twijfelt aan de waarschijnlijkheid eener
door de 13e afdeehng te (Juaed Mechelen gehouden groote rust.
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is waar. Het bataljon moest zijne taak als flankdekking der divisie
voortzetten. De jagers konden — en moesten — kalmpjes uitblazen
en rusten, en daarna op hun gemakje achter de hoofdmacht aan, in
volkomen veiligheid over Oostham en Beverloo naar Beeringen trekken.
Dat luitenant Den Beer Poortugael, geleid door onjuiste overwegingen
nopens zijn opdracht en zijn toestand, de jagers slechts een kwar
tiertje liet rusten, was stellig niet overeenkomstig de bedoeling van
den overste Eksteen.
Wij kunnen hiermede ook van dit betoog afstappen.
Maar wat dunkt u nu toch wel, lezer, omtrent Schrijver's methode
van bewijsvoering in de aangehaalde passage?
Uitgaande van eene onjuiste praemisse — het te laat aankomen van
het bataljon te Quaed Mechelen — bouwt de Schrijver zijn „bewijs"
op twee suppositiën, die harerzijds op niets berusten.
„Allerwaarschijnlijkst heeft het bataljon een groote rust genomen.
„Wellicht van een uur."
En nu komt het:

„Zonneklaar is dus gebleken dat het niet te Beeringen was, niet
kon zijn toen de jagers het nainen."
Le tour est fait! — 't Is inderdaad kras. Men moet maar durven!
Jhr. Den Beer Poortugael schijnt al een bijzonder lagen dunk te hebben
van het bevattingsvermogen zijner lezers, indien hij gemeend heeft
dat hun deze goocheltoer zou ontsnappen. En van een „geoefenden
„militair-critischen blik onderstelt hij bij hen blijkbaar geen spoor.
Terloops merken wij op dat het verband tusschen de hoofd-colonne
en de flankdekking te wenschen heeft overgelaten. Toen de hoofd-colonne
zoo geruimen tijd rustte, had de flankdekking daarvan moeten zijn
onderricht. Afgescheiden van den verkeerden marsch van het 1ste
peloton jagers — gevolg van misverstand — had het flank-bataljon
der 13de afdeeling niet zooveel eerder dan de hoofd-colonne bij Beerin
gen mogen aankomen. Wanneer eene flankdekking zóó buiten verband
geraakt met de colonne waarvan zij de flank moet dekken, dan vervult
ze hare taak niet en staat bij onverwachte ontmoeting met den vijand
bloot, geïsoleerd vernietigd te worden. Maar 't is een euvel dat zich in
vroegeren en lateren tijd menigmaal als eene eigenaardigheid van flank
dekkingen heeft voorgedaan en dat hier dan ook in geenen deele op
zich zelf staat. In elk geval is het volkomen begrijpelijk dat de divisie
commandant en de chef van den staf vreemd opkeken, toen ze, Beeringen
naderende, dat oord reeds door de eigen troepen bezet vonden.
Wiïppermann ') schrijft: „Zóó weinig was men bii het PTOS der
') Ticndaagsclie Veldtocht, 1>1/. 131.
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„divisie op de hoogte van het bezetten van Beeringen, dat bij het
„naderen dier plaats de batterij veldartillerie tegen dat dorp op eene
„ oogte links van den weg stelling nam tot een eventueel onder„steunen van den aanval."
Maar is dat niet volkomen verklaarbaar? Hoe kon men „bij het
gros der divisie" a priori weten of zelfs onderstellen dat de Leidsche
Jagers, m strijd met de gegeven order, niet achter de divisie zouden
volgen, doch „langs een korteren weg" naar Beeringen waren gerukt?
tn is niet juist die bevreemding, die. onwetendheid, het niet op de
hoogte zijn, een nader bewijs hoe de divisie-commandant en de overste
ksteen dat afzonderlijk oprukken in geen geval kunnen hebben be
doeld of bevolen ?
Wat de flankdekking betreft, had de divisie-commandant mogen ver
wachten — al had hij zeker zijnerzijds betere maatregelen moeten
nemen - dat deze zou hebben getracht het verband met de hoofd
colonne te bewaren. Ook te haren opzichte was niet te onderstellen
dat ze Beeringen zooveel vroeger zou bereiken.
Wij keeren nog even terug tot jhr. Den Beer Poortugael, want hij
heeft nog een pijl 0p zijn boog; namelijk de quaestie van de gebles
seerden ').
Onze troepen hadden bij Beeringen één gesneuvelde — den Leidschen jager Beekman — en twee gewonden — den Leidschen jager
en een

hoornblazer der 13de afdeeling. Ziet nu hoe de Schrijver
met hen, vooral met den hoornblazer rondspringt!
Hij rekent uit dat, terwijl de jagers 1 doode en 1 gekwetste hadden,
het flank-bataljon
der 13de afdeeling, indien het aan den strijd had
deelgenomen, in diezelfde rede(n) 8 gesneuvelden en 8 of 16 ge
wonden zou hebben gehad.
Hierbij neemt hij nu voor dat bataljon de volle sterkte, ruim 800 man,
a s grondslag. Doch niemand beweert dat al dat personeel aan den
strijd bij Beeringen heeft deelgenomen. Meest waarschijnlijk is alleen
de voorste compagnie, die ± 200 passen achter de Leidsche Jagers
marcneerde, met deze laatsten in het zeer kortstondige gevecht geweest
en is een andere compagnie langs het plaatsje heengetrokken. Maar nu
moet het geheele bataljon der 13de afdeeling dienst doen, nu komt
het groote sterkte-cijfer den Schrijver te pas.
Die statistische berekening noemen wij eenvoudig belachelijk. Onbe
grijpelijk dat een oud-stafofficier er mede voor den dag durft komen.
n nu die gekwetste hoornblazer van de 13de Afdeeling?
') Jhr. Den Beer Poortugael. Beringen en Houthaelen, blz. 53 en 54.
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Ook daarmede weet Schrijver raad.
In liet stamboek van de Leidsche Jagers is geen hoornblazer of
tamboer ingeschreven, zegt hij. Dat is juist, maar het bewijst niets;
de studenten-jagers waren nóch tamboer, nóch hoornblazer.
Jhr. Den Beer Poortugael heeft toch zeker wel, even als wij, gelezen
dat zoowel „de Leidsche Studenten-Almanak 1832 (blz. 184)", als de
H H. Wttewaal en Grevelink (Bijlage 2, blz. 131), vermelden, dat tot
de jager-compagnie behoorden:
de kapelmeester J. P. Weckesser,
alsmede de zes hoornblazers G. H. Leonhard,
F. H. Hörter,
A. L. Bouillat,
B. van der Heyden,
P. Huibertse en
P. Sirckcee.
Van dezen treft men in het stamboek no. 272 van de compagnie
Leidsche Jagers alleen Huibertse en Sirckcee aan, resp. onder no.
244 en no. 246. Omtrent hen staat vermeld, dat zij zich op 9 November
1830 voor onbepaalden tijd vrijwillig hebben geëngageerd als jager:
doch het woord „jager" is doorgehaald en boven deze doorhaling
staat geschreven : „oppasser." Huibertse diende vroeger als trompetter
bij de 2du afdeeling kurassiers.
Onder de lijsten die in het jaar 1831 zijn opgemaakt tot voordracht
van toekenning van het Metalen Kruis, en die voorhanden zijn bij
de Vilde afdeeling van het Departement van Oorlog, treft men een
bundel aan betreffende de Vrijwillige Jagers der Leidsche Hoogeschool,
opgemaakt door den „kommandant van voorschreven kompagnie,
„D. J. Den Beer Poortugael."
Daarin staan vermeld:
Onder no. 8: hoornblazer Leonard,
„
„9:
„
Bouillat,
„10:
„
Hörter,
„
„11:
„
van der Heyden, en
„
„ 1 4 : muziekant Weckesser.
Tot welke afdeeling infanterie deze personen hebben behoord,
blijkt niet.
Op een andere lijst, „opgemaakt te Leijden den 14 October i831",
en onderteekend: „De kommandant der voorschreven kompagnie, D.
„J. Den Beer Poortugael," zijn vermeld:
Op no. 246 (leest 244): Huibertse en
„
„ 247 ( „ 246): Sirckcee.
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In de kolom „beslissing v. h. I). v. O." staat achter deze namen:
„hebben volgens opgaaf v. d. Generaal Meijer gedurende den veld„togt de dienst als hoornblazer verrigt, en hebben uithoofde aanspraak
„op het kruis."
De H.H. Wttewaal en Grevelink vermelden uitdrukkelijk de hoorn
blazers der jager-compagnie o. a. als hunne leermeesters in het
pakken van den ransel, het oprollen van de kapotjas, het poetsen,
enz. ').
Nu oppert jhr. Den Beer Poortugael de onderstelling dat de van
de 13 de afdeeling bij Beeringen gekwetste hoornblazer, bij de com
pagnie jagers gedetacheerd zou zijn geweest, en zoodoende aan den
strijd zou hebben deelgenomen.
Voorts deelt hij mede dat uit het aan het Departement van Oorlog
berustende stamboek van de 13de afdeeling blijkt, dat daarvan op den
5den Augustus 1831 te Beeringen slechts die ééne hoornblazer een
schampschot aan den rechterschouder heeft gehad.
Het wekt bevreemding dat de Schrijver nu maar niet tevens den
naam van dien hoornblazer vermeldt; het ware dan gemakkelijk
geweest na te gaan of zijne zoo even bedoelde onderstelling juist
kon zijn. Waarom verzwijgt jhr. Den Beer Poortugael dien naam,
waar hij toch bij de nasporing in het stamboek daarvan kennis moet
hebben gekregen?
Wij zullen nu in Schrijver's plaats dien hoornblazer noemen.
In het stamboek van de 13de afdeeling, deel 12, vindt men onder
No. 16937 vermeld:

Leendert Thoomes, sedert 6 Februari 1830 hoornblazer; en verder:
„op den 5 dcn Augustus 1831 te Beeringen door een schampschot
„aan de regterschouder gewond."
Omtrent eene detacheering bij de Leidsche Jager-compagnie is in
het stamboek ten aanzien van dezen hoornblazer niets te vinden.
Wij constateei en dus dat de hoornblazer Thoomes, die bij Beeringen
gewond werd, niet was een van de zes hiervoren genoemde bij
de Leidsche Jager-compagnie dienstdoende hoornblazers, maar dat
hij op het oogenblik van zijne verwonding dienst deed bij de
13de afdeeling, waartoe hij behoorde. Zijne verwonding, al is 't
dan slechts door „een schampschot", is een nieuw en afdoend
bewijs, volkomend kloppend met al het overige door ons betoogde,
dat de 13de afdeeling — wij laten in het midden met hoeveel en met
welke onderdeelen — bij Beeringen in den strijd is geweest. De ten
slotte hieromtrent door Schrijver geuite onderstelling, waar hij
') Leidsche Jagerkorps, blz. 11, 13, 15, 16.
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blijkbaar met dien gekwetsten hoornblazer toch wel een weinig in
de knel zit, zullen wij maar laten voor hetgeen ze is.
De vier door Schrijver ') omschreven gronden waarop zijn betoog
omtrent liet onjuiste van generaal Meijer's rapport berust, behoeven
wij nu niet uitvoerig meer na te gaan.
Wij weten nu :
le. dat het dagboek

van Schrijver's vader niet bewijst wat hij

(de zoon) beweert; dat het niet volledig en niet in alle opzichten —
met name wat de 13de afdeeling betreft — juist is;
2e. dat het zeer nauwgezet en van grondig onderzoek getuigende
verhaal van Wi'ippermann volkomen overeenstemt

met ons betoog,

dat jhr. Den Beer Poortugael, de zoon, ongelijk heeft;
3e. dat de mededeelingen der heeren Wttewaal en Grevelink, óók voor
zooveel ze de verrichtingen van het 1ste peloton jagers op 5 Augustus

niet zelf gezien hebben, even als die van den „Leidschen Studenten
almanak van 1832," alleszins bevestigen wat wij hebben bevonden de
waarheid te zijn;
4e. dat de „authentieke" brief van Schrijver's vader, den 5den Augustus
1831 te Beeringen geschreven en afgezonden, eerder bewijst dat het
flank-bataljon van de 13de afdeeling wèl, dan dat het niet aan het gevecht
bij Beeringen heeft deelgenomen. Hoe anders uit te leggen wat luitenant
Den Beer Poortugael schrijft: „die de Leidsche Jagers om zoo te zeggen
„alleen met mij er uit geborsteld hebben"? De niet heel duidelijke
redactie geeft althans aan dat zij het niet alleen deden. Wat beteekenen anders de woorden: „om zoo te zeggen" ? 2)
De luitenant Den Beer Poortugael spreekt in zijn dagboek en
in zijn brief uitsluitend over zich zeiven en zijne jagers. Verschillende
uitingen van dien officier getuigen dat het „sentiment personnel excessi/",
't welk zijn zoon in zoo hooge mate beheerscht, ook hem allerminst
vreemd was. Voor anderen dan degenen die met hem en onder zijne be
velen hadden geageerd, had hij weinig aandacht, en nog minder gevoel.
Maar dat is nog geen bewijs dat die anderen er niet waren, dat ze
niets hebben verricht en geen aandeel in den behaalden roem hebben
verdiend!
Er waren
ook.

Ons

wél

andere

troepen

en

deze hebben meegevochten

nauwgezet onderzoek bewijst het, en wij zijn

onwaarschijnlijke

suppositiën

of

onmogelijk

houdbare

niet

in

conclusiën

vervallen, zooals jhr. Den Beer Poortugael onophoudelijk doet. Ten
') Jhr. Den Beer Poortugael. Beeringen en Houthallen, hl?. 9 en 10.
') Zie bl. 50. Noot
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slotte konden wij ons beroepen op een ons tot lieden onbekend document,
even „authentiek als liet dagboek en de brief van den luitenant Den
Beer Poortugael; op het verhaal, aangrijpend door zijne overeenstemming
met de otïicieele rapporten, van den jager Waardenburg, die er bij
geweest is.
Nog teekenen wij aan dat de door luitenant Den Beer Poortugael
later aan zijn dagboek toegevoegde noot ') volstrekt niet door ons
wordt weersproken, en ook niet weerspreekt wat wij hebben gezegd.
Inderdaad is het, zooals de luitenant Den Beer Poortugael hier schrijft,
onjuist, dat het flank-bataljon der 13de afdeeling aan de jagers bij
Beeringen zou zijn voorafgegaan; het kwam werkelijk later, na de
jagers. Maar wat er niet bij staat is: onmiddellijk na hen.

Wij eindigen over Beeringen, doch niet zonder nogmaals en uit
drukkelijk te constateeren, dat:
le. het rapport van den prins van Oranje, d.d. Gheel 5 Aug. 1831 2 )
2e. het rapport van den generaal Meijer, d.d. Beeringen 5 Aug. 1831 ;t )
3e. het verslag van den luitenant-kolonel Eksteen en van den
kapitein Umbgrove 4 ),
ten opzichte van de deelneming van het flank-bataljon der 13de
afdeeling aan de schermutselingen van Quaed Mechelen en Beeringen,
volkomen waar en correct zijn.
Voorts dat:
4e. de „Leidsche Studenten-almanak van 1832,"
5e. het boekwerk „het Leidsche Jagerkorps",
Grevelink,
6e. generaal Knoop,
7e. generaal Wtippermann,
8e. generaal de Capiaumont,
9e. overste van Es,

van Wttewaal en

10e. jhr. Meijer in „Beeringen en Houthaelen",
en anderen,
naar waarheid daarvan melding maken; zij hebben te dien opzichte
allen gelijk.
Ongelijk heeft jhr. Den Beer Poortugael en hij alleen.
Hij heeft de eer van Beeringen opgeëischt voor zijn vader, met
uitsluiting van anderen; hij heeft voor de glorie van zijnen naam
') Jhr. Den Beer Poortugael. 1831 Tiendaagsche Veldtocht bl. 140.
-') Ibid. hl. 142.
") Ihid. hl. 144. — Zie voor de juiste redactie Bijlage 1 A hierachter.
') Ihid. bl. 418 en vlg.

Zie voor de juiste redactie Bijlagen 1 B en C hierachter.
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het onderste uit de kan willen halen — hij moet thans ervaren dat
het deksel hem op den neus valt.
Nog eene opmerking. Wij zullen jhr. Den Beer Poortugael in zijne
polemiek tegen de redactie der offïcieele rapporten en andere be
scheiden niet volgen. Wij laten in het midden dat de juiste inhoud
van die stukken, zij 't niet in hoofdzaken, toch eenigszins verschilt
van de door jhr. Den Beer Poortugael in zijn werk gegeven
redactie. Zulks had dien Schrijver kunnen zijn gebleken, indien hij
de moeite had genomen de „collectie Nepveu" in te zien.
Ook wij zijn intusschen van meening dat er stof is voor veel op
en aanmerkingen, dat lang niet alles geweest is „pour Ie mieux."
Maar waar en wanneer is dat in den oorlog wél het geval geweest?
Zijn niet alle aanvoerders, als menschen, feilbaar en onvolmaakt?
Past het iemand onzer om zoo van uit de hoogte neder te zien op
wat ze deden en schreven; zij, die toch Vaderland en Koning naar
beste weten, met lichaam en ziel hebben gediend?
Op ons maakt die hoovaardige zelfgenoegzaamheid, welke in eiken
regel schrift van jhr. Den Beer Poortugael doorstraalt, en waaruit
spreekt zijn: „Heere! hoe dank ik u dat ik niet ben als die sukkels
„Meijer, Eksteen, Capiaumont en consorten, wat zou ik 't in hunne
„plaats anders en beter gedaan hebben", een pijnlijken, een weerzinwekkenden indruk. Zóó schrijft men geen krijgsgeschiedenis, het is
een afbreken van personen. Wie werkelijk hoog staat, wie veel weet,
veel kan, is zacht in zijn oordeel over de tekortkomingen van ande
ren, vooral waar ze handelden onder moeilijke omstandigheden.
Men putte leering uit de ondervinding van onzen laatsten veldtocht,
gevoerd met eigen troepen, op het eigen terrein, met eigen hulp
middelen, onder eigen aanvoerders: maar breke niet wederrechtelijk af.
Onze epigonen-wijsheid, zonder eigen oorlogsondervinding, met
onvoldoende zelfkennis hoe wij onder kogelregen en dreigend ge
vaar zouden handelen, wachte zich, niet voor bezadigde critiek,
maar om scherp vonnis te vellen over toestanden die wij nauwelijks
volledig kennen, over in den krijg gevormde bevelhebbers, omtrent
wier doen en laten wij nog niet ten volle zijn ingelicht.
Dat mocht jhr. Den Beer Poortugael niet hebben vergeten.
Waar wij verder zwijgen over de offïcieele en zooveel andere
stukken, door jhr. Den Beer Poortugael besproken, willen wij in
geenen deele geacht worden ons te vereenigen met al hetgeen hij
dienaangaande in het midden brengt.
Dat zij verre.

58

In plaats van 't in den achterkleinzoon te eeren dat hij, als sprekende
uit naam van alle nazaten van generaal Meijer, diens nagedachtenis
verdedigde, in stede van die repliek met deugdelijke bewijzen te ont
zenuwen, scheldt hij de betaling eener eereschuld een „schotschrift",
de door jhr. Meijer aangehaalde bewijzen „prullen", hoopt hij nieuwe
stoffen op den stapel van ergernis; tracht hij jhr. Meijer en het Krijgs
geschiedkundig Archief van den Generalen Staf belachelijk te maken '),
bij verdere ontleding der handelingen van generaal Meijer 't te doen
voorkomen alsof het dezen faalde aan

bekwaamheid om behoorlijk

zijne gedachten op papier te brengen, wellicht zelfs den inhoud van
een toch door

hein onderteekend verslag te begrijpen, in elk geval

om een bevel te voeren dat hem door den Koning was toevertrouwd
en waarvan hij zich naar het oordeel zijner meerderen en tijdgenooten
met eere heeft gekweten.
Hoezeer generaal Meijer ook in het Fransche leger gunstig bekend
was, daarvan getuigde de ovatie, die hem gebracht werd door de
troepen tot geleide van den maarschalk Gérard, bij diens bezoek aan
den

prins van Oranje en prins Frederik, op 16 Augustus 1831 te

Thienen, waar zij hun ouden krijgsmakker herkenden.
Voor de hem door den vorstelijken opperbevelhebber in 1S31 en
anderen toegedragen achting, getuigen de hem op 8 Augustus van het
jaar 1832, den eersten jaardag van Hasseit, door den prins van Oran je
geschonken gouden eeresabel, en de eere-degens hem door de Leidsche
en de Groningsche studenten aangeboden ; voorts in 1841, nadat hij den
actieven dienst reeds lang had verlaten, de begiftiging met het commandeurs-kruis der orde „Virtus nobilitat"; ten slotte de verheffing van
den oud-luitenant-generaal Meijer in den Nederlandschen adelstand, als
belooning voor zijne vele en
Vaderland bewezen.
Jhr.

Den

Beer

belangrijke diensten aan Koning en

Poortugael schaadt de studie van de krijgsge

schiedenis door niet alleen de familie Meijer, maar ook andere eige
naars van dagboeken en aanteekeningen schuchter te maken deze af
te staan, om hen die ze schreven niet aan beschimping en verguizing
bloot te stellen.
Jhr. Den

Beer Poortugael stelt zijne recensenten en hen, die aan

zijn werk ontleenden, te leur, waar zij vermeenden, dat hij uit de beste
bronnen had geput. Hij verbittert sommigen door onderschatting, o.a.
„een zekeren v. d. M." omtrent wien hij schrijft: „die blijkbaar mijn
„werk slechts vluchtig ingezien

heeft,

in de Nieuwe Courant van

') Jhr. den Beer Poortugael. Beeringen en Houthaelen, bladz. 30 en 31.
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„27 Juni geschreven heeft dat de Tiendaagsche Veldtocht geheel door de
„oogen van mijn vader is bezien, terwijl verreweg het grootste gedeelte
„berust op andere veelal officiëele bronnen
Ons kwam de recensie
van den heer v. d. M. voor als een der beste; wél de eenige die
uitmuntend en onpartijdig de plaats bepaalde, die het werk onder de
historische geschriften inneemt.
Hoe geheel anders zou waarschijnlijk het oordeel, ook dat over
„Beeringen en Houthaelen" hebben geluid, wanneer die „zekere v. d. M.'
had geweten dat zijn held schier geen enkel officieel stuk had ingezien.
Geen der aankondigers of critici heeft zich de bevoegdheid toegekend
om het werk geheel te beoordeelen. Noch de bespreking van generaal
Wüppermann, die de maar betrekkelijke waarde der bronnen bij
ondervinding kende, noch de belangrijke artikelen van kapitein Tonnet
in den „Militaire Spectator" mogen eene eigenlijke recensie heeten. De
heer Tonnet gaf doorwrochten arbeid in den vorm van een aange
name „causerie" uit officieele stukken geput; maar daarom moet hij
dan ook den Schrijver van den „Tiendaagsche Veldtocht" telkens af
vallen. Zijn oordeel over generaal Meijer bij Kermpt kunnen wij
moeilijk deelen.
Jhr. Den Beer Poortugael verbittert in zijne repliek tal van Belgen —
wij kunnen daarvan getuigen, — door de wijze waarop hij het ver
haal van graaf de Capiaumont qualificeert als „een der vertelseltjes
„van Moeder de Gans, de verhalen van Münchhausen of van Tartarin
„de Tarascon," en schrijft over „het phantastische verdichtsel van dien
„graaf de Capiaumont," van „zulk een onbetrouwbaar verhaler", over
„dien de Capiaumont. -)" Maar die „als historicus volkomen onvertrouw
bare" Belg streed bij Waterloo dapper in de Nederlandsche gelederen,
bewees als officier van de jagers in September 1830 te Brussel uit
muntendediensten, maakte in België na eervol ontslag uit Nederlandschen
dienst te hebben bekomen eene schitterende carrière, en stond om
zijne uitnemende eigenschappen als mensch om zijne militaire en
letterkundige bekwaamheden in zijn vaderland hoog aangeschreven. )
Zijne briefwisseling met den kolonel van Tuijll van Serooskerken,
schrijver der geschiedenis van de „Lichtblauwe Huzaren van Willem
Boreel," met den bekenden kolonel Geisweit van der Netten en
anderen, getuigen van de hooge achting welke zijne Nederlandsche
oud-kanieraden hem immer bleven toedragen.
'J Jhr. Drn Bot PiMirtugael. Beringen en Houthaelen bladz. I"? en IH.
'•') Ibid. bi. 23, 25, 2<>, 27 en :#).
| (iénéral Renard. Réponse aux Allégations anglaises sur la conduite des troupes beiges en
1815, page 44.
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De hierachter opgenomen

aanteekeningen

uit

liet

stamboek

der

afdeeiing jagers, waarbij graaf de Capiaumont in 1829 met eere heeft
gediend, Bijlage
wie hij was.

IV

Het onverdiende
wijze

A,

en

de inhoud van Bijlage IV B lichten toe

vonnis van

waarop hij over de

nauwere aansluiting
einde,

jhr.

den

Beer

Poortugael ') en de

Belgen spreekt, ergeren

wenschen

tusschen

Nederland

velen die eene
en

België, ten

hoewel gescheiden, in eenzelfde richting naar handhaving van

beider onafhankelijkheid te streven en daarvoor samen te werken. Deze
houding steekt te sterker af tegenover het door jhr. Den Beer Poortugael
genomen aandeel in de artikelen van de „Petit Bleu", zoodat hij door
den

heer

Baie een

warm vriend van België wordt genoemd. Toch

heeft zijne meening, als voorstander van een defensief verbond en tot
herbouwing van geslechte vestingen, geen sympathie in ons vaderland
kunnen vinden, terwijl zijn uitleg omtrent verplichtingen die de neu
traliteit aan

België oplegt,

Schrijver

het

in

bij

velen

Belgische tournooi

bevreemding

wekte.

Dat de

zwak staat, bewees jhr. Victor

de Stuers hem door enkele lesjes in het oude staatsrecht en de latere
geschiedenis van België.
Jhr.

Den

Beer Poortugael

kent den geest van België niet, gelijk

tdmond Picard die in als poëzie luidend proza bezong:
„Car elle existe cette ame beige, faite de deux troncons jadis saig„nants et réunis, de deux races — le flamand et Ie wallon — qui
„malgré les dualités des modes d'expression ont un méme batternent
„de coeur, de deux territoires dont 1'un, la plaine est une trainee dor
„cousue au bas des monts . . . . "
De Schrijver trachtte ook bij de inleiding van zijn verhaal en bij
zijne repliek aan jhr. Meijer den directeur

van het Krijgsgeschied

kundig Archief door afbrekende critiek te

vernederen.

hetgeen

Toch

was

hij aanvoerde enkel eene aanklacht van eigen onwetendheid

omtrent de

beteekenis

van dat archief,

welke wij

in

den aanhef

omschreven; tevens eene uiting van ondankbaarheid.
Jhr.
October

Den

Beer Poortugael

1903

2)

bezocht voormelden

directeur medio

en deed het verzoek om hem bij de bewerking van

') Uit de onlangs verschenen „Actes de la conférence de revision, réunie a (ienève du II
Juin au 16 Juillet 1906 - en wel uit het verslag omtrent de tweede en de derde zitting der
le Commissie op 14 en

16 Juni

blijkt 't hoe onberaden jhr. Den Beer Poortugael

aldaar met dr. Quanjer vertegenwoordiger van de Nederlandsche regeering — somwijlen ook
in het buitenland optreedt. Zijn voorstel, dat veel ontstemming wekte, werd met zoo goed als
algemeene stemmen verworpen. Slechts twee afgevaardigden stemden vóór.
*) Jhr. Den Beer Poortugael. Beeringen en Houthaelen, bl. 2,31, 33.
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een tijdschrift-artikel officieele bescheiden te bezorgen, om in het licht
te stellen de verrichtingen van het l s , e peloton der compagnie Vrij
willige Leidsche Jagers, die op 5 Augustus 1831 een geheel Belgisch
bataljon hadden op de vlucht gejaagd en de stad Beeringen genomen.
Jhr. Den Beer Poortugael vermeende dat op het Krijgsgeschiedkundig
Archief stukken zouden berusten van den opperbevelhebber, van het
archief der 3de divisie, wellicht een oorspronkelijk rapport van den
toenmaligen

kapitein

baron v. Boecop — omtrent wien hij echter

geen hoogen dunk koesterde —, van de 13de- of de 8ste afdeeling,
welke het heldenfeit der Leidsche jongelingschap, een der schitterend
ste onzer laatste krijgsgeschiedenis, maar nooit erkend, in het licht
zouden stellen. Eveneens vroeg hij naar stukken omtrent de verkenning
op 12 Augustus der abdij „de Perck" bij Leuven, door de Leidsche Jagers
onder aanvoering van den

len luitenant Den Beer Poortugael. De

directeur trachtte den generaal

met vriendelijke woorden de teleur

stelling te verzachten: dat het Krijgsgeschiedkundig Archief over geen
andere stukken betreffende de jaren 1830—'31 beschikte, dan die in
de Jaarverslagen zijn vermeld, waarbij niets betreffende Beeringen of
bedoelde Abdij; terwijl hem bovendien bij herhaalde raadpleging van
den inventaris van het depot van archieven
archivalia

was gebleken dat de

1830—'31, wat de eigenlijke krijgsverrichtingen

onvolledig en zeer onvoldoende geordend waren.

Noch

betreft,

wat men

noeme een archief van de 3de divisie, noch een afzonderlijk archief van
den opperbevelhebber in

1830, den

prins van Oranje, was bij het

oorlogsbestuur voorhanden.
Intusschen verklaarde de directeur zich alleszins bereid om nogmaals
te onderzoeken, in hoe verre wellicht andere bundels, dan men volgens
bedoelden inventaris zou onderstellen, betreffende voormelde wapenfeiten
licht konden geven.
Aanstonds toog de directeur aan het werk; zijn onderzoek werd
alleen door dienstreizen naar Gelderland en Brussel korten tijd afge
broken.

Als

immer

bij

zulk onderzoek,

werden

aan

het

bureau

secretarie, indices en archieven van het Departement van Oorlog tot
raadpleging in leenbruik gevraagd tal van pakketten, betrekking heb
bende op

het jaar

1831, in

voormelden

inventaris vijf bladzijden

beslaande. Het tijdroovend onderzoek dezer vele stukken, welke bij gemis
aan

bergruimte in slechten en verwaarloosden toestand verkeerden,

bevestigde wat reeds aan jhr. Den Beer Poortugael was medegedeeld.
Wel werden enkele rapporten van de bevelhebbers der 1ste- en der 2de
Divisie, en van brigade-commandanten aangetroffen, maar geen enkel
van de 3de divisie. De commandanten der afdeelingen, bataljons of nog
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kleinere onderdeelen schijnen in 1831 slechts zelden gevechtsberichten
te hebben ingeleverd; dit geschiedde vroeger als regel elders even
min; ook

in de archieven van den Pruisischen generalen staf vindt

men ze alleen bij uitzondering.
Het onderzoek was nog lang niet geëindigd, toen de directeur op
13 November 1903, het in het vlugschrift „Beeringen en Houthaelen"
op bl. 31 en 32 door jhr. L)en Beer Poortugael gedeeltelijk vermeld
schrijven ontving, aldus aanvangende:
„Sedert mijn bezoek op Uw

bureel om inlichtingen nopens de

„officiëele gegevens over de dagen van 5 en 12 Augustus 1831, niets
„van U hebbende vernomen en op mijn leeftijd" — jhr. Den Beer Poortugael telde 71 jaren — „niet al te veel tijd meer hebbende om lang
„te wachten, heb ik de eer", enz.
De directeur antwoordde ongeveer als door jhr. Den Beer Poortugael aangehaald. Aangezien, volgens meergemelden inventaris van
het depot van archieven, de commissie van beheer der nalatenschap
van

wijlen Z. M. Koning Willem II op 3 November 1857 nagenoeg

alle stukken betreffende het leger te velde — zes lijvige paketten,
bevattende dagorders, rapporten van chefs van diensten en bevel
hebbers, rapporten aan den prins van Oranje als opperbevelhebber,
c-n aan het hoofdkwartier, voordrachten betrekkelijk het toekennen
van ridderorden, enz., van 1831—'40 — aan het oorlogsbestuur had
overgelegd, welke stukken aan het Dep. v. Oorlog worden bewaard,
lichtte zijn antwoord toe: „Dit laatste" — namelijk wat jhr. Den Beer
Poortugael bedoelde met het archief van den opperbevelhebber — „is
„evenmin op het Huis-Archief der Koningin;
„niets"; —

a.g.

1830/'31 is daar

„niets" bedoelde natuurlijk betreffende de door generaal

Den Beer Poortugael gezochte stukken omtrent Cort Heijligers in
1830, de verovering van Beeringen en de verkenning der abdij „de
„Perck" bij Leuven in 1831. Dergelijke rapporten behooren ook niet
te huis in het Koninklijk Huis-Archief, doch bij het oorlogsbestuur.
Jhr. Den

Beer Poortugael erkent trouwens zelf aldaar geen volledig

archief 1830 en '31 te hebben aangetroffen

).

't Kwam den directeur, die de eer had gehad op het Koninklijk
Huis-Archief te werken, niet toe om jhr. Den

Beer Poortugael te

spreken over de particuliere correspondentie der Vorsten, o. a. die
van Z. K. H. den prins van Oranje met Z. M. den Koning in Augustus
1831 en andere aldaar betreffende de jaren 1830 en'31 berustende stuk
ken. In de brieven, welke Hare Majesteit de Koningin aan jhr. Den
') Jhr. Den Beer Poortugael. Tiendaagsche Veldtocht, Voorrede bl. 7.
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Beer Poortugael veroorloofde aan zijn arbeid toe te voegen, roemt
de prins van Oranje o. a. het gedrag der Leidsche Jagers — maar
van eenige bevestiging der epos-beweringen omtrent Beeringen door
jhr. Den Beer Poortugael, geen schijn of teeken.
Jhr. Den Beer Poortugael waagt 't aan het slot zijner voorrede
te zeggen, dat hij in bedoelde kostbare brieven „de volkomen beves„tiging ') heeft gevonden voor hetgeen hij vermoedde, zoodat in het
„geschrevene niets behoefde veranderd te worden." Durft de schrijver
volhouden dat zulks ook geldt voor Beeringen?
Doch vervolgen wij het onderzoek op het Krijgsgeschiedkundig
Archief, ten gerieve van jhr. Den Beer Poortugael. Meenende zijn
oorspronkelijk verzoek wellicht niet voldoende te hebben begrepen
— jhr. Den Beer Poortugael spreekt niet altijd duidelijk en veelal
opgewonden — verzocht de directeur hem nog eenige nadere toe
lichting, waarop onderstaande brief werd ontvangen.
's Gravenhage 16 Nov. 1903.
„Gaarne voldoende aan uw verzoek herhaal ik dat ik autentieke be
scheiden zoek omtrent het gebeurde voor Beeringen op 5 Augs. en
„voor Leuven op 12 Aug. 1831.
„Voor Beeringen, omdat uit een dagboek van mijn Vader, die de
„Leidsche jagers aanvoerde, blijkt dat deze 5 Aug. eerst met andere
„troepen de Belgen uit Oostham hadden verdreven, daarna alleen, zon„der anderen, deze tot Quaed Mechelen 3000 meter zijwaarts (Z. W.)
„hadden vervolgd en nu rechtstreeks van daar (zonder andere troe„pen) ') op Beeringen marcheerde, terwijl de hoofdkolonne, die te Oostham
„lang had gerust een anderen weg volgde. In plaats van de Divisie te
„vinden, zooals Kolonel Eckstein had gezegd, zag hij de Belgische vlag
„van de toren wapperen en stootte op een Bataillon Belgen van 900 man.
„Zonder aarselen liet mijn Vader door zijn jagers tegen dat bat" ,
„in snel avanceeren, het vuur openen, bracht ze, (die gesloten waren)
„duchtige verliezen toe, sloeg het op de vlucht en nam toen Beeringen
„in, waar nog gevangenen werden gemaakt. Van de Leidsche jagers
„sneuvelde de student Beeckman en werd de student Stollé zwaar
„gewond. Eerst daarna kwam het bat". Overste Sneither van de
„13e afd. te Beeringen, ofschoon de adj. Mohr vooruit was gereden
„en er ook bij was. Spoedig daarop kwam Gen. Meijer met de
„rest der Divisie.
„De Gen. noch de kolonel Eckst. v. d. Generalen Staf waren
„dus van het gevecht en het nemen van Beeringen ooggetuigen ge') Wij cursiveeren.
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„weest, maar vonden er èn de Leidsche jagers èn dat bat" 13e
„afdeeling, toen zij Beeringen, het strategisch doel voor de 3e Divisie
„op dien dag, reeds in onze handen vonden. Vandaar waarschijnlijk
„het oppervlakkig kort rapport van Gen. Meijer aan dm Opper
bevelhebber doch in zoo verre onjuist dat alleen de Leidsche jagers
„en zelfs niet de geheele compagnie, maar alleen het voorste gedeelte
„onder bevel van mijn Vader, die de oudste le luit. was, dat gevecht
„voor B. heeft geleverd en B. heeft genomen.
„Tot bevestiging van dat feit zoo veel mogelijk zoek ik nn naar
„Schrifturen van ooggetuigen, om woordelijk na te gaan wat zij er
„omtrent mede deelen.
„Wat 12 Augs. betreft heeft mijn Vader weder — bij toeval — ook
„toen voor Leuven een belangrijke rol vervult, omdat hij — kapitein
„v. Boecop de comp. commandant was als gewoonlijk niet te vin„den — uit den eigen mond van Generaal Meijer de order ontving
„om de Abdij, waarom zoo veel te doen is geweest, te bezetten.
„Ik wenschte nu uit de archieven of bijzondere brieven van oog
getuigen te vernemen wat zij daarvan mededeelen .. .
Niets betreffende die feiten vindende bij het depot van archieven
van het oorlogsbestuur, zocht de directeur elders, o.a. in aanteekeningen
uit het journaal van den generaal baron de Constant, en zond deze
aan jhr. Den Beer Poortugael. Hoewel baron de Constant immer zeer
nauwkeurig — niet „zeer in 't algemeen" zooals jhr. Den Beer Poortu
gael beweert, zonder ooit het dagboek te hebben gezien — heeft ge
noteerd, maar niets bijzonders omtrent de wapenfeiten in quaestie
meldde, konden de gezonden aanteekeningen hem dienaangaande
natuurlijk niets leeren. Af en toe vroeg de directeur van het Krijgs
geschiedkundig Archief jhr. Den Beer Poortugael belangstellend naar
zijn artikel; nimmer gaf deze te kennen, dat hij eene geschiedenis
schreef van den Tiendaagschen veldtocht, maar antwoordde alleen dat
hij naar wensch vorderde. Wel vroeg hij later, met blijkbare „tendenz"
tot afbrekende critiek, naar de verrichtingen van generaal Cort
Heijligers, die „in de tweede helft van September 1830 met 8 a9000
man doelloos heen en weer was getrokken tusschen Brussel en Luik."
Op het antwoord van den directeur, na aanstonds ingesteld onderzoek,
dat het depot van archieven dienaangaande niets bevatte — pas veel
later zijn elders bijzonderheden aangetroffen — schreef jhr. Den Beer
Poortugael; „dat ook de belangrijkheid van het Archief bij hem

t/uaestieus begon te worden ')."
') Wij cursiveeren.
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Na hetgeen in den aanvang van dit geschrift omtrent de bestemming
en de inrichting van het Krijgsgeschiedkundig Archief is medegedeeld,
laten wij gerustelijk het oordeel over aan anderen.
Wij hebben de mededeeling van jhr. Den Beer Poortugael doen
kennen ter plaatse waar 't behoorde. Ter beantwoording der gestelde
vragen meent de directeur méér te hebben gedaan, dan zijn plicht
en instructie voorschrijven. Niemand kan meer geven, dan hij bezit.
Ofschoon hij bij veel vruchteloos werk ten behoeve van jhr. Den
Beer Poortugael, enkel ondank en onderschatting had geoogst, gaf de
directeur hem toch kennis omtrent de schenking der collectie Nepveu,
die nagenoeg alle tot heden in de archieven van het oorlogsbestuur
bestaande leemten betreffende den Tiendaagschen veldtocht aanvult.
Pas uit het antwoord van jhr. Den Beer Poortugael aan jhr. Meijer '),
bleek 't voormelden directeur dat eerstgenoemde zijne mededeeling
aangaande de papieren Nepveu had ontvangen. Omtrent Beeringen en
Leuven bevestigen die papieren de door den Schrijver gestelde
hypothese in geenen deele.
Inderdaad heeft jhr. Den Beer Poortugael 't slecht getroffen. Toen
hij begon te schrijven ontbraken nagenoeg alle officieele berichten.
In 1904 waren de aanwinsten der nalatenschap Nepveu breedvoerig
in de jaarverslagen van het Krijgsgeschiedkundig Archief over de
jaren 1903 en '04 besproken en omschreven. Dat de schrijver niet
tegenstaande zijne beweerde grondige studie van het onderwerp, daarvan
geen notitie heeft genomen, dat hij nooit van eene beschrijving van den
Tiendaagschen veldtocht heeft gesproken, is zijn eigen schuld, zeker
niet dien van het Krijgsgeschiedkundig Archief.
Allerminst verdient zijn werk den naam van klassieken arbeid.
Naar onze meening is de tijd voor eene officieele beschrijving van
den Tiendaagschen Veldtocht nog niet aangebroken. In de eerste plaats
leven nog te veel verwanten van de bevelhebbers uit dien tijd. Voorts
deden pas kort geleden de daartoe onmisbare stukken hun intrede bij
het oorlogsbestuur, en behooren deze nog met tal van andere docu
menten, brieven, enz. te worden vergeleken.
Wij verdiepen ons thans niet in het zeker te veroordeelen verzuim,
als gevolg waarvan het gemis der stukken Nepveu jaren lang bleef
bestaan, maar brengen dank en hulde aan hen die ze te rechter
plaatse hebben gebracht.
In geen geval heeft jhr. Den Beer Poortugael het recht over het
Krijgsgeschiedkundig Archief te spreken, zooals hij deed, — omdat
') Jhr. Den Beer Poortugael. Bet-ringen en Houthaelen, hlz. 32.
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aldaar geen bewijsstukken

voorhanden

of

beschikbaar

waren tot

staving van een verkeerdelijk, alleszins overdreven voorgesteld wapen
feit; omdat hij den directeur geenzins inlichtte nopens den omvang
en de strekking van zijnen arbeid; omdat hij later zelfs geen inzage
nam

van de officieele stukken, herkomstig uit de nalatenschap van

den oud-strijder

in 1830 en '31, oud-chef van den generalen staf én

oud-minister van oorlog Nepveu, zoodat hij begane fouten nog bijtijds
had kunnen herstellen, althans zijn Bijlagen aanvullen.
Geenszins beantwoordende aan de eischen welke aan den schrijver
van

krijgsgeschiedenis zijn te stellen, maar velen zonder reden ver

bitterende, doet jhr. Den Beer Poortugael ons aan de woorden van
Schiller denken:
Geführlich ist's, den Leu zu wecken,
Verderblich ist des Tigers Zahn.
Jedoch der schreeklichste der Schranken,
Das ist der Mensch in seinem Walm.

Maart 1907.
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BIJLAGE I A.
Aan Z.K.H. den ('rins van Oranje, enz.
Hoofdkwartier Beeringen, den

Augustus 1831 ')•

3e Divisie Infanterie.
No. 587.

Ik heb de eer ter kennisse van Uwe Koninglijke Hoogheid te brengen, dat ik
heden middag ten drie uuren alhier ben aangekomen, na de escadrons hussaren
niet de rijdende artillerie en een bataillon Infanterie te Beverloo te hebben achter
gelaten. De escadrons Dragonders zijn met een bataillon Infanterie naar Paal
gedetacheerd, alsmede twee bataillons Infanterie naar Coursel. De overige korpsen
met de batterij hebben alhier post gevat op een hoogte voor de stad, de korpsen
jagers zijn hier ter plaatse gebleven om de orde te handhaven.
De redenen, waarom de troepen zoo laat zijn gearriveerd, zijn de volgende:
Heden morgen bij het dorp Oostham aankomende ontving ik berigt, dat
zich de vijand nog aldaar bevond; ik zond hierop eene verkenning, uit de vrijwillige
Jagers en eenige hussaren, welke al spoedig den vijand aantroffen en met hem
handgemeen raakten; doch dezelve retireerde dadelijk op Kwaad-Mechelen;
het was niet mogelijk hem in te halen, dewijl de kavallerie uithoofde van de
bosschen niet in de gelegenheid was denzelve te bereiken. Bij deze attaque is de
student Huët gewond geworden. Vervolgens met de kolonne in de nabijheid
van Beeringen gekomen zijnde, vonden wij er den vijand vrij aanzienlijk sterk,
doch er was geen mogelijkheid eene geregelde attaque met hem te beginnen.
Onze troepen, zoo vrijwillige jagers als het flank-bataljon der 13e afdeeling Infanterie,
vielen hem hevig aan en joegen hem naar alle kanten op de vlugt. Bij deze
gelegenheid is de student Beekman gesneuveld en de student Stollé geblesseerd
Zoo op het oogenblik ontvang ik de tijding, dat de vijand naar Diest retireerde,
doch dat op dien weg zich nog verscheidene van hen in de bosschen ophielden,
die vervolgd werden.
Ingevolge de dépêche van Uwe Koninklijke Hoogheid in dato den 4dr" dezer
No. 138f>, zal de Divisie en de Brigade kavalerie op morgen den fi dezer rustdag
houden.
Ik heb aan Zijne Excellentie den Luitenant-Generaal Cort Heijligers kennis
gegeven van mijne komst te Beringen.
De Luitenant-üeneraal,
komnianderende de 3^- Divisie Infanterie,
(w.g.) MEIJER.
P. S. ') De vrijwillige Leidsche Jagers hebben zich bij deze gelegenheid bij
sonder goed gedragen, vooral daer zij voor de eerste maal in het vuur waren.
1 Sergt. en 4 man zijn krijsgevangen van de vijand gemaakt.
') Dit

rapport staat

ook

in

Je Staats-Courant

(Bijvoegsel)

No. 187 van

Maandag

8 Augustus 1831.
*1 Dit naschrift ontbreekt hij jhr. Den lieer 1'i.urtugael, „Tiend. Veldt." hl 114 en 417.
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BIJLAGE I B.
VERSLACi van de verrigtingen der 3e Divisie Infanterie van den 2den tot
en met den 21s'«' Augustus 1831, door den luit. kol. chef van den staf der
3e Divisie Infanterie Eksteen.
Eindhoven, 6 September 1831.

Op den 2en Augustus

Den 4den bij het aanbreken van den dag is de Divisie naar Moll gemarcheerd,
zijnde de troepen aldaar gedeeltelijk gekantonneerd.
Tegen den avond is een Detachement Hussaren door den vijand aangevallen,
waarop het 3de Bataillon der 13de Afdeeling Infanterie tot ondersteuning van de
Kavalerie is afgemarcheerd, en te Meerhout heeft post gevat.
In Moll is een aantal van 208 pieken, 47 geweren opgehaald en naar Holland
gezonden.
Den 5den is de Divisie gemarcheerd op Heringen over het dorp Olmen,
alwaar nog vele pieken en andere wapenen wierden medegenomen, vervolgens op
het dorp Oostham voortrukkende, vernam men dat den vijand zich aldaar bevond.
In een bosch voor Oostham, eene holle weg doortrekkende, ontmoette men
den vijand, die zich achter eene hoogte had geposteerd, en eenige schoten deed,
op de spits van de voorwacht, waarop dadelijk de Vrijwillige Jagers der Leijdsche
Hoogeschool met de helft van het Reserve-Bataillon der 8e Afdeeling Infanterie en
tirailleur werden afgezonden, om den vijand te verdrijven die ook dadelijk naar
Quaadmechelen de vlugt nam, en door de vermelde Leijdsche Jagers met een
Detachement Hussaren vervolgd werd.
Het 3de Bataillon der 13de Afdeeling Infanterie werd door een zijweg naar
Quaadmechelen gedirigeerd, ten einde dit dorp te vermeesteren, maar ook hier,
bood den vijand geen weerstand.
Bij deze affaire werd een der Leijdsche Jagers gewond.
Daarna rukte de Divisie op naar Beringen alwaar een Bataillon der Belgische
troepen in bezetting lag, zoodra echter dit korps de aannadering der Nederlandsche
troepen ontwaarde, verliet hetzelve in allerhaast de stad, doch werd vervolgd
door de vrijwillige Leijdsche Jagers en het flank-Bataillon der 13de Afdeeling
Infanterie. Bij deze gelegenheid werden eenige krijgsgevangenen gemaakt, terwijl
één der Leijdsche Jagers sneuvelde en één derzelve gewond .vierd ....
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BIJLAGE I C.
VERSLACi van de verrigtingen dor :5c Divisie Infanterie van den 2den tot
en met den 21 Augustus 1831 door den kapt. adj. fungerend chef van den staf
der 3e Divisie Infanterie Umbgrove.
Eindhoven, 17 September 1831.

Op den 2den Augustus 1831

Den 4en Augustus marcheerde de Divisie over Rhety naar Moll alwaar de
troepen gebivouaquert zijn geweest. Tegen den avond is een detachement
Hussaren door den vijand aangevallen, waarop het 3e Battl,n 13e Afd. ter hunne
ondersteuning naar Meerhout is gemarcheerd, alwaar hetzelve post heeft gevat.
De wapenen welke zich in Moll bevonden werden opgehaald en naar Holland
gezonden.
Den 5en Augustus is de Divisie reeds zeer vroeg naar Beeringen over Olmen
op rnarsch gegaan. Een detachement Hussaren, de Leijdsche Jagers en het reserve
Batt"" der 8e Afdeeling maakte de voorhoede uit. Niet ver van het dorpje Oostham
gekomen werd de voorhoede eenen hollen weg doortrekkende, door een vrij
levendig vuur begroet; de vijand had zich achter eene hoogte en in de bosschen
geplaatst. De vrijwillige Leijdsche Jagers en een gedeelte van het reserve Batt"»
der 8e Afdeeling kreeg onmiddellijk het bevel om den vijand en tirailleurs aan
te tasten; met den Luitenant-Generaal zelve aan hun hoofd dreven zij den vijand
tot aan Quaadmechelen terug, alwaar dezelve eenigen tijd scheen stand te zullen
houden en alwaar onophoudelijk de alarmklok werd geluid.
Aan het dorp genaderd zijnde werd hetzelve terstond door de Leijdsche Jagers
aangetast en na een kort doch hevig geweervuur vermeesterd; toen namen de
vijanden in allerijl de vlugt en werd door een detachement Hussaren gevolgd, die
wegens het boschachtig terrein hun geen nadeel kon toebrengen.
Inmiddels was ook liet 3e Batt1" der 13e Afdeeling Inf. door eenen zijweg
op Quaadmechelen gemarcheerd, ten einde den vijand in de tlank aan te tasten,
doch dit werd door de overhaaste vlugt der Belgen onmogelijk gemaakt. Bij dit
gevecht werd eer. der Leijdsche vrijwillige Jagers gewond, terwijl van de Belgen
behalve eenige dooden twee gevangenen in onze handen vielen. Van daar rukte
de divisie langs twee verschillende wegen naar Beeringen op. Toen de Leijdsche
Jagers met het flank Batt"» der 13de Afd. aan de stad waren genaderd, werden
zij op het onverwagts door een Batt"" Belgische troepen aangetast.
Het vijandelijk vuur werd levendig beantwoord en na eene korte tegenstand
nam de vijand in verwarring de vlugt, zoodat onze troepen onmiddellijk liet
plaatsje konden bezetten. Bij deze gelegenheid heeft men eenige gevangenen
gemaakt, terwijl een der Leijdsche Jagers gedood en een tweede gewond werd.
Te Beverlo
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BIJLAGE II.

FRAGMENT uit het dagboek (handschrift) van den student J. li. WAARDENBURG — later Med. Doctor te Haarlem — op 5 Augustus 1831 behoorende tot

het eerste peloton der Compagnie Vrijwillige Leidsche Jagers, onder het bevel
van den Eerste-Luitenant DEN BEER POORTUGAEL.

Den volgenden ochtend Vrijdag den 5den gingen wij zeer vroeg op
marsch, wij zooals altijd aan 't hoofd der colonne; het eerste dorp, waarvan ik de
naam vergeten ben, was zonder vijand; er marcheerden eenige van ons in om te
onderzoeken, maar wij haalden de wapenen daar slechts uit het raadshuis en
gingen toen verder. Wij hoorden toen dat er in Kwaad-Mechelen en Oostham
Belgische troepen lagen; met gespannen verwachting, met de geweren in den
arm marcheerden wij voort.
Op eens werd er hevig op eene groote distantie op ons geschoten; een van
ons (Boot) kreeg een kogel tegen zijn geweer, dat het onbruikbaar werd. Dadelijk
werden wij (onze compagnie) links en rechts van den weg „en tirailleur" op
den vijand ingezonden; ik was bij dat gedeelte dat rechts van den weg ging,aan
welke kant de vijand was: met een hoera! gingen wij er op in; de vijand retireerde
en bleef ons een goed geweerschot vooruit, wij vervolgden hem al vurende en
op een draf. Door de distantie als ook door het bosch was het moeilijker velen
neder te leggen; twee van hen sneuvelden echter zijnde grenadiers; ik heb echter
geen van beiden gezien. Zoo al voort vechtende, raakten wij een geducht eind van
de colonne af en kwamen eindelijk op eenen breeden weg die naar KwaadMechelen leidde: dezen weg volgden wij en kwamen bij het dorp, waar de wacht
in het geweer stond, vuurde en wegliep; door de schildwacht van het geweer
werd er nog een (Huët) van ons in zijn been even boven de knie geblesseerd.
Ongeveer een 40 man sterk zijnde, verzamelden wij ons, formeerden een
peloton en liepen met geveld geweer het dorp binnen; er verscheen echter geen
Belg meer; de wacht was gebarricadeerd met stoelen en tafels; zij luidden de
stormklok, waarvoor dat dienen zoude begreep niemand. In de wacht vonden wij
een vaandeltje en een grenadiers-muts. Wij zagen hen van verre nog loopen, doch
bleven daar maar, en verzamelden ons weder bij eenen molen.
De mensehen waren daar grootendeels weggeloopen en waren ijselijk bang.
Wij doorzochten nog verscheidene huizen en namen eenige jachtgeweren mede>
doch wij vonden geen muiter. Wij waren nu verre van de colonne af, die over
Beveiloo gemarcheerd was; dientengevolge was ons een 400 man van de 13de
afdeeling ter versterking gezonden en, meen ik, eene compagnie van de 8e
afdeeling en tegelijk werd ons gelast, dat wij, dewijl wij zoo verre van de colonne
af waren, dezelve maar naar Beeringen moesten volgen, daar dezelve naar
ons niet konde wachten. Wij marcheerden met deze versterking nu weg en
hielden in Oostham halt, waar vele mensehen weggeloopen waren, en wij dus
allen eet- of drinkwaar, die er was, voor liet nemen hadden. Ik gebruikte daarin
een verlaten boerenhuis dikke melk, die daar in massa in bakken in de kelder
stond. Wij kregen hier een gids en marcheerden naar Beeringen. Een kwartier
daar van daan zijnde hoorden wij nu en dan een schot, en zeiden tegen elkander:
daar is onze divisie aan den gang, — niet anders kunnende denken, of de colonne,
die ons zoo verre vooruit was, zou aldaar reeds aangekomen zijn (deze schoten
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deden de Belgen in liet dorp, hetzij om ons af te schrikken, of om de bezetting
spoediger onder het geweer te krijgen). Wij waren nu allen zeer moede, daar
het al weder geducht warm was; ik voor mij had daarenboven nog twee uur
lang twee geweren gedragen, namelijk een van Struik, die anders had moeten
blijven liggen. Zooals dat gaat als men moede is, wij liepen als schapen door
elkander, zoowel wij als de afdeeling, die daarenboven nog een paar honderd
passen achter ons was; op dusdanige manier kwamen wij aan eene kromming
die de weg bij Beeringen maakt om het dorp of stad in te gaan. De weg nu was
veel lager dan het veld, dat van de weg af langzamerhand hooger werd; aan
onzen rechterkant was onder anderen een veld boekweit, waarin een vijandelijke
regiment, zijnde het 10de Infanterie, lag, die uit hetzelve in eens een hevig twee
gelederen vuur maakten. Dat maakte in eens een wonderlijken indruk op ons en
eigenlijk was onze boedel in de war. Eén officier riep retireeren, een ander, niet
schieten, het is ons eigen volk enz. Onze spits (waarbij v. d. Vlies van wien men
vertelt dat hij er met de kolf zou afgemaakt hebben enz. hetgeen al te maal
leugen is, daar niemand van ons daar handgemeen is geweest), onze voorwacht
en de overigen van ons, want wij waren maar 80 man sterk, posteerden zich en
schoten er maar fiks op in. Er werd toen voorwaarts geblazen; de kogels vlogen
ons bij honderden om het hoofd, allemaal te hoog; wij rukten voorwaarts en het
geheele regiment nam de vlucht. Intusschen ging een gedeelte der 13e afdeeling
„en tirailleur" en marcheert een ander gedeelte en wij het dorp binnen; ook ver
volgde een gedeelte van ons den vijand, vele schacots, geweren, bebloede slob
kousen enz. vindende. Zij schijnen dus vele geblesseerd te hebben. In het voort
rukken op de boekweit, waarin de vijand stond, sneuvelde er een onzer Jagers,
zijnde Heekman, welke een kogel door zijn hoofd kreeg. Ik was niet verre van
hem af; hij viel op zijn geweer voorover; en werd een ander zwaar geblesseerd
door beide zijne beenen (Stollé).
Daar er uit een huis geschoten was, moesten wij bij het inkomen, dat al even
ongeregeld als de attaque was, de huizen inklimmen; de deuren waren meest
dicht, dus moesten de vensters met de kolf ingeslagen worden en daardoor het
huis ingeklommen worden.
In de meeste huizen stond het eten op tafel '), iets dat ons bijzonder welkom
was; het was half een, en de bewoners waren meestal op het hooren schieten
de huizen uitgeloopen en hadden het dorp verlaten, de burgemeester onder anderen
en alle publieke autoriteiten.
In vele huizen vonden wij muziekinstrumenten. Ik vond een mooie turksche
trom, welke ik op de straat bracht en waarop al slaande ik een eind weegs mede
voortliep; dezelve nederleggende nam een flankeur ze en sloeg van dito, dit
moedigde alle soldaten aan en gaf een groote vroolijkheid. Zoo doende kwamen
wij aan de markt en wel omdat wij zoo door elkander liepen met rotten ter
rechterzijde in bataille. Hier staande zagen wij ons klein hoopje eens aan en
werden een weinig ongerust over de komst van generaal Meijer met onze divisie;
ieder van ons werd aangemaand om in liet gelid te blijven, dewijl er iets kon
voorvallen; wij bleven nu zoo staan, terwijl eenigen van ons met flankeurs de
wapenen uit het stadhuis haalden, die aldaar verborgen waren. Daar Beeringen
charmant op een hoogte ligt en de omstreken min of meer heuvelachtig zijn, zoo

') Zie Bijlage 111 omtrent de kermis te Beeringen.
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hadden wij zelfs op de markt een charmant gezicht <>p de vlakte en zagen tot
onze groote vreugde eene colonne aanmarcheeren, die zonder twijfel van de 3e
divisie moest zijn. Na

nog een half uur daar gestaan te hebben, kwam er een

patrouille van de Hollandsche dragonders en een kapitein van den staf, welke op
het zien van ons dadelijk terugreden; kort daarop kwam dan ook de tweede
brigade onzer divisie met den kolonel Sprenger aan het hoofd, welke zeer ver
wonderd was, ons daar te zien en door ons onder een luid hoera ontvangen werd.
Onze divisie had gemeend, dat het vuur, hetwelk zij duidelijk hoorde, van de
tweede divisie was (van den Prins van Saxen Weimar). Recht blij en gerust
gesteld waren wij door de komst dier brigade, daar anders ons klein hoopje ligt
ingepalmd had

kunnen

worden. Wij werden toen met de Noordhollandsche en

Groningsche jagers, die bij die brigade behoorden op het kerkhof gelegd. Hen
oogenblik daarna kwam de eerste brigade met het andere gedeelte onzer compagnie
aan het h<x>fd, die ook niet wisten wat of er gaande was, daar ze Beekman dood
vonden liggen, geheel en al geplunderd en Stollé en Huët op een kar zagen liggen.
Recht blij waren wij onze spitsbroeders terug te zien, welke ook bij ons op
het kerkhof

kwamen

kwam eerst in een

bivouacqueeren. leder ging nu uit 0111 wat te zoeken; ik
huis, waar ik aardappelen met heerenboontjes en wat bier

kreeg; al weder in een ander huis, kreeg ik brood en boter, daarenboven kregen
wij nog brood van de compagnie. Wij wandelden nu Beeringen eens rond; alle
glazen

waren stuk geslagen, hetwelk voornamelijk de schutters gedaan hadden,

die woedend waren, omdat er een van ons gesneuveld was; de meeste huizen
waren verlaten. Ik ging, 1111 het was half drie, naar het bivouacq der 17de afdeeling,
waar ik van Halm

wilde spreken; hij was echter op de wacht en waar, wist

niemand. Ik zag onderweg, want het was meer dan een half uur ver, verscheidene
gevangenen, die hier en

daar gevonden werden. Om 5 uur kwam ik weder op

mijn bivouacq terug; het was ijselijk druk in Beeringen, honderden van fouragewagens, cavallerie, artillerie, alles kwam daar fourageeren.
Om deze tijd begon het geducht te regenen; ieder bond reeds zijn zakdoek
om

het slot van het geweer en maakte zoo goed mogelijk een overdekte slaap

plaats. Naast de kerk was een schoolgebouw, waaruit de banken gehaald werden;
ieder nam zulk een bank, legde daar eenige bosschen stroo schuin tegen aan en
wat stroo er onder, en zoo sliepen wij heerlijk; enkelen hadden uit verlaten huizen
beddelakens gehaald en spanden die op de manier van een tent; anderen zetten
groote planken tegen de muur aan en

legden zich daaronder enz. Het werd

avond en ieder legde zich neder; daar het echter verschrikkelijk regende gingen
er eenigen in de huizen slapen. Des nachts

0111

12 uur in vasten slaap zijnde,

werden wij in eens door alarm opgeblazen. Halfslapende werd in haast de ransel
omgedaan, want voor het overige had men alles om zijn lijf hangen, de schako
op en het geweer in de hand en zoo in het gelid. Wij verzamelden ons voor het
kerkhof, het gezicht

hebbende op een akelig tooneel, ééne vlam was geheel

Beeringen, de nacht was donker, het

regende sterk; er was tegelijk een ver

schrikkelijk leven door het wegrijden der artillerie en der menigte wagens en
het geschreeuw der militairen, die den brand bluschten, namelijk de 13de afdeeling
en Groninger plattelands schutterij, welke daartoe gedesigneerd waren
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BIJLAGE III.
FRAGMENT uit het tijdschrift „L'ancien pays de l.ooz", Ie Jaargang,
189"! Nos. 11 en 12 blz. 68, en 2e Jaargang 1898 blz. 14 en 22.

L' invasion de 1'armée hollandaise a Beeringen en 1831,
par P. MAES.
C'était le vendredi, 5 aoüt 1831. Les habitants de la petite et paisible ville
de Beeringen s'apprètaient a fêter joyeusement la kermesse de la loealité. La
fète promettait d'étre trés gaie, d'autant plus gaie qu'on Ia célébrait pour la
première fois sous le régime de Findépendance nationale, dont le symbole, un
immense drapeau tricolore, flottait sur la tour séculaire de 1'endroit. Déja les
fours fumaient et les bétes a cornes tombaient sous le couteau des bouehers,
quand, soudaiu, dans la matinée, se répandit la nouvelle de l'invasion d' une
nombreuse armée hollandaise qui s'avatu,ait dans la direction de Quaedmechelen
et d'üostham. («) Les tétes fortes refusèrent d'ajouter foi a ce bruit etleconsidérérent comme une fausse alerte; les personnes sensées, au contraire, averties par
un vague pressentiment de 1'imminence d'un danger, recoururent aux mesures
de précaution. Vers 11 heures, le maréehal des logis Van Crommert, commandant
la brigade de gendarmerie de Beeringen, alla faire une reconnaissance dans la
direction d'üostham
pen de temps après, le maréehal des logis Van
Cromniert revint de son excursion. II affirina d'une manière formelle qu'une
nombreuse division hollandaise s'avangait sur Beeringen, en suivant le chemin
de terre qui réunit cette loealité a Oostham, en passant prés des viviers de
l'Ulfert
(6)
Pendant qu'une bonne partie de la population cherchait son salut dans la
fuite, et que la brigade de gendarmerie, prise elle aussi d'une peur bleue,
s'éloignait dans la direction de Hasselt, en sortant par la porte dite „Verloren
toren
quelques gardes-civiques, animés d'une noble ardeur se préparaient a
défendre énergiquement leurs foyers. Malheureusement leur nombre était trop
(</) Alzoo: in Je richting op Quaed Mtcheltn én op Oostham. Hierin ligt eene bevestiging
van liet feit dat eene afdeeling

n.1. de rechter flankdekking der divisie

op Quaed Mechelen

is aangerukt.
t>) tllfert is de naam van de heide in de lage terrein strook ten N. W. van Beeringen.
Volgens dit verhaal staat het vast, dat de waargenomen vijand niet kwam langs eenen weg
van Quaed Mechelen naar Beeringen, die er trouwens niet was. Voorts blijkt er duidelijk uit, dat
de hier bedoelde „chemin de terre", moet zijn: de landweg die van Oostham rechtstreeks
naar Beeringen leidt; alzoo de meest westelijke van de twee wegen die beide plaatsen ver
binden. Immers, wanneer de „maréehal des logis" op den anderen, d.i. den meest oostelijken
weg, vijandelijke troepen had waargenomen, dan zou hij niet gesproken hebben van den
weg die langs de „viviers de l'Ulfert" loopt, maar „van den weg die van Beverloo komt." De
uitdrukking „une nombreuse division" — eene sterke afdeeling

kan niet slaan op een troepje

van pl.m. 100 man. Mitsdien bevestigt de waarneming van dezen Beeringschen marechaussee
ten volle onze hiervoren omschreven beschouwingen.
') Beeringen avait jadis: Ia porte de Diest ou de Notre-Dame; la porte de Coursel ou de la
üampine et la porte de Hasselt ou „Verloren toren."
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restreint ct ils nu se trouvaient nullement souteniis. Le major Couson, commandant
Ie 10e bataillon du 10c régiment de ligne, cantonné a Beeringen ne fut pas a la
hauteur de sa tache et montra méme une insouciance et une imprévoyance qui
lui valurent de justes reproches. yiiand 1'ennemi approchait déja de la ville et
que l'avant-garde était pour ainsi dire atix portes, le major s'obstinait encore a
ne pas vouloir ajouter foi a l'invasion des Hollandais. Ses soldats, rassemblés a
la place, faisaient des faisceaux avec leurs fusils et s' apprétaient a aller tnanger
la soupe; le major, lui-méme, dinait a sun aise dans la dernière maison do la
rue de Coursel, quand, soudain le cri „Aux armes!" retentit de toutes parts et
for^a le commandant a laisser son diner et sa bouteille. II sauta a cheval et,
abandonnant laehement son bataillon, il gagna les cliamps par la porte de Hasselt.
L'exemple de leur chef excer^a une pernicieuse influence sur les soldats.
Certains officiers réussirent toutefois a réunir quelques hommes de bonne volonté
et parvinrent a orgatiiser un simulacre de résistance a la porte de Diest (c). Un
lieutenant dont le nom est resté inconnu, arracha méme le tambour des mains
d'un soldat et sonna Ie rappel, ce qui ranima quelque peu le courage. Aidés des
gardes civiques, blottis derrière les haies et les paris des nnirs de I' ancienne
porte de Diest, ou, cachés dans les granges, les soldats eommeneèrent a tirer
sur 1'ennemi qui se montra en ce moment, en colonnes serrées, au coin du
chemin dit Bleijk. Cette fusillade inattendue arréta pour un instant la marche de
la division hollandaise. On craignait probablement le renouvellement des scènes
des '23, '24, 25 et 26 Septembre 1830 a Bruxelles, et on semblait dél'bérer sur la
conduite a tenir en présence de cette résistance imprévue.
Sur ces entrefaites, un étudiant de 1' université de Leyde, nommé Beeckman,
plus audacieux mais moins prévoyant que ses compagnons d' armes, les devati(,a
jusqu'a proximité de la maison de Bleijk. Cette imprudence lui coiita cher. Au
moment oü il se retournait pour rejoindre sa compagnie, un coup de feu, parti,
011 ne sait d'oü, 1' atteignit a la mique et le malheureux étudiant tomba pour ne
plus se relever; la balie avait pénétré dans la téte et, après une courte agonie,
le valeureux Beeckman succomba a sa blessure. La fin tragique de leur infortuné
et courageux compagnon d'armes exaspéra les Hollandais; une fusillade bien
nourrie forga les Beiges a reculer. Bientót, le cri sinistre de „sauve qui peut," répandit le désarroi dans leurs rangs et amena une débandade compléte. Jetant leurs
fusils et leurs sacs, ils se sauvèrent a toutes jambes dans la direction de Lummen,
pendant que les Hollandais les poursuivaient en tirant des coups de fusil qui
n'atteignirent aucun des fuyards (d).
Les Hollandais firent alors leur entrée a Beeringen et quelques gardes-civiques
stirpris, les armes a la main, furent enfermés a la maison communale....
Hieruit blijkt dat generaal

Meijer alleszins terecht in

zijn

rapport schreef: „doch er

„was geent mogelijkheid eene geregelde attaque met hem te beginnen." (Bijl. I A.)
II ')

Het weinig belangrijke

van het

wapenfeit

in liet licht gesteld.
N.B. •>,

* en rt zijn noten door den Schrijver.

van

Beeringen

i- hier nogmaals duidelijk
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BIJLAGE IV A.
AANTKEKEN1NUEN uit het 1ste stamboek dor Afdeeling Jagers ').

CAP1AUMONT—ALEXIS ADOLI'HE,
zoon van Henri en van I'hilippina Le Maijeur, geboren 18 November 1795 te
Mons (Bergen).

Fransche dienst.
In dienst getreden als „vélite a la suite" bij het 13e Regiment
ligte infanterie

14 Maart 1813.

Met honorable demissie

11 .luli 1814.

Nederlandsehe dienst.
Kadet bij liet 10de Bataillon Belgische Jagers, naderhand ge
worden het Bataillon Jagers No. 36

1 Januari 1815.

Kadet Sergeant

15 Mei 1815.

Benoemd tot 2e-Luitenant bij het 43e Bataillon Infanterie Nationale
Militie, naderhand geworden de 14de afdeeling Infanterie .
Benoemd tot le-Luitenant bij besluit No. 99 d.d.

Overgeplaatst bij het 2e Bataillon Jagers bij besluit No. 115 d.d.
Kervol

9 Juli 1815.

.28 Dec. 1826.
16 Aug. 1829.

uit den dienst ontslag verleend bij besluit van Z. M.

den Koning No. 21 d.d. ........ 24 Februari 1831.
Uit de sterkte gebracht

4 Maart 1831.

Veldtochten,
in 1813, 1814 en 1815 in Frankrijk.
') Archieven van het Departement van Oorlog.
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BIJLAGE IV B.
EXTRAIT du „Panthéon militaire" par L< >UIS DE LAROYÈRE,
1880, (pages 521 et sniv.).

CAPIAUMUNT!

Ce nom est lié a presque tous les épisodes de la révolution beige depuis 1830
jusqu'en 1839.
Capiaumont! Personnalité puissante et originale; homme d'action, d'une
activité merveilleuse, d'une indomptable énergie! On eut dit, a le voir voler au
devant du danger, qu'un feu ardent circulait dans ses veines au lieu de sang.
D'une taille atteignant a peine la moyenne, un inot peut caractériser ce
soldat intrépide au dela de toute expression: e'était une grande ame dans un
petit corps.
Mais combien ce guerrier grandissait, lorsqu'il s'élangait sur 1'ennemi,
entrainant a sa suite, comme un ouragan, ses soldats dans lesquels il seniblait
transfuser sa propre ardeur! Qui n'a connu les partisans, créés et organisés par
Capiaumont et qui pendant si lotigtemps, ont porté le nom légendaire de leur chef?
II faudrait un volume pour raconter entièrement la splendide existence militaire
de ce chevaleresque enfant du pays qui rappela si souvent Jardon, l'audacieux
Verviétois; mais Jardon, avee l'instruction en plus, car Capiaumont était aussi
instruit que brave.
Forcé de nous restreindre dans de certaines limites, c'est cependant avec
une sorte de sentiment d'enthousiasme national, d'orgueil légitime, que nous évaquons
cette noble figure, si sympathique, si chère a la gloire de l'armée et de la patrie.
Alexis Adolphe Capiaumont naquit a Mons, le 18 novembre 1795.
Sa familie occupant une position des plus aisées, lui fit donner une solide
instruction.
Placé d'abord au Lycée Impérial de Bruges, le jeune Capiaumont acheva ses
études dans celui de Versailles et en sortit en 1814, a l'epoque oü les armées
coalisées poursuivant Napoléon jusqu'au coeur de 1'Empire Francais, venaient
également d'envahir les Pays-Bas.
Soit que le retentissement de la gloire militaire, qui alors enflammait toutes
les imaginations, exalta le coeur de Capiaumont, soit qu'il cèda plutót au
penchant naturel d'une ame ardente qui se sent appelée a une brillante renominée,
soit méme ces deux causes réunies, toujours est-il que, bien qu'agé de 17 ansa
peine, ses instincts et son éducation toute militaire le portèrent irrésistiblement
vers la carrière des arines. II s'enröla le Ier janvier 1815, comme cadet,
marchant a ses frais au 10e bataillon, devenu quelques mois plus tard, 36e bataillon
de Chasseurs beiges.
Le l^r mars suivant, Napoléon, qui avait furtivement quitté 1'ile d'Elbe,
débarquait au Golfe Juan, non loin d'Antibes.
Vingt jours d'une marche triomphale replagaient 1'Empereur sur le tróne de
la France et en précipitaient I.ouis XVIII, forcé d'aller chercher un refugeaGand.
L'Europe tout entière, assemblée au congres de Vienne suspend aussitöt les
discussions de la politique, pour résister, par les armes, a la résurrection de
1'Empire.
Les Pays-Bas qui, dés le mois de février 1815 avaient eté placés sous le haut
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gouvernement du prince d'Orange. Guillaume Frédéric, bientót élevé au rang de
Souverain, sont tenus, en vertu des traités de constitution a fournir leur contingent
a 1'armée de la coalition.
La 3e division d'infanterie du corps Anglo-Belge de lord Hill, division comitiandée par le général Chassé, est celle dans laquelle est incorporé le bataillon
de chasseurs No. 36, dont Capiaumont fait partie, comme cadet sous-officier.
L'on sait comment Napoléon, vainqueur le 16 Juin 1815 a St. Amand et a
Ligny, vit ses succès compromis par Pirrésolution du prince de la Moscowa qui,
aux Quatre-Bras, sur les hauteurs de Frasnes, n'agit point avec sa vigueur accoutumée contre la division néerlandaise du général de Perponcher.
Le bataillon, dans lequel servait alors Capiaumont, se trouvait a Nivelles.
Une dépêche importante devant ètre expédiée au général Conite de Bylandt
qui se dirigeait vers les Quatre-Bras, ce fut Capiaumont qui fut choisi par son
chef de corps pour accomplir cette dangereuse mission qu'il parvint a remplir
a Germioncourt, sur la lisiére du Bois de Boussu.
Mais, mis dans Fimpossibilité de rejoitidre le 36e chasseurs beige, par suite
de 1'approche inopinée des Francais, Capiaumont prit place dans les rangs des
Chasseurs No. 27 sous les ordres du lieutenant colonel Groenenbosch, dont le
bataillon fut en partie écrasé par une charge de cavalerie.
Le H, Capiaumont, avec les 9 hommes qui lui restaient de son escorte, parvint
a rejoindre a Braine 1'Alleud, la 3e division des Pays-Bas et, le 18, il se trouvait
aux avant postes avec sa compagnie dans les plaines de Waterloo, oü allaient
se décider les destinées de l'Hurope.
Capiaumont combattit avec tant de distinction pendant cette mémorable journée
du 18 juin 1815, qu'il fut décoré de la croix commémorative de la bataille ') et re?ut
le brevet de sous-lieutenant a la 14e division d'infanterie, le 9 juillet suivant après
la prise de Paris.
II avait accompagné 1'armée coalisée jusque sous les murs de cette capitale
et avait pris une part glorieuse a toutes les péripéties qui marquèrent la retraite
des Francais fuyant le champ de bataille de Waterloo. Capiaumont fut peu après,
envoyé au 43e bataillon d'infanterie nationale a Bouillon.
Cependant la paix ayant été signée le 20 novembre entre Louis XV1I1 restauré
et les souverains alliés, Capiaumont fut dirigc sur Namur, oii il servit sous les
ordres du général Evers. Appelé ensuite a Venlo, il y tint garnison jusqu'au 28
dccembre 1826, date a laquelle il obtint le brevet de lieutenant a la 14e division
d'infanterie a Maestricht.
Le 16 aoüt 1829 Capiaumont passa au 2e bataillon de Chasseurs, corps d'élite,
reservé aux officiers de grand mérite.
Au mois de juillet de 1'année suivante une révolution ayant éclaté en France
et précipité Charles X du tróne, le contre-coup de eet événement politique se fit
immédiatement sentir en Belgique.
Les esprits y étaient mürs pour la liberté.
Capiaumont qui professa toute sa vie le culte du serment, mérita les plus
grands cloges au mois d'aoüt 1830 pour la fa<;on impartiale avec laquelle il sut
concilier son attachement a sa patrie et sa fidélité au drapeau.
Mais, aussitót qu'il se sentit libre d'aller oü son coeur l'appelait, il se hata

' ) Het zilveren kruis.
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d'embrasser la cause nationale & 1'exemple du ses glorieux compatriotes qui accouraient tous se ranger avec une noble émulation, sous la bannière de la délivrancc.
Entré au service de Belgique Ie I"" novembre 1830, il fut attaché Ie 1 décembre
comme capitaine aide de camp a la personne du général Daine qui commandait
1'armée de la Meuse et dont le quartier général se trouvait a Hasselt.
Un mois aprés, Capiaumont recevait le commandement d'une des colonnes
d'attaque, destinées a donner 1'assaut a la place de Maestricht, étroitement bloquée
par 1'armée des patriotes.
Toutefois un ordre du gouvernement provisoire vint,
ordonner la levée du blocus.

le 19 janvier 1831,

Le 8 mars suivant le vaillant capitaine prit le commandement de la compagnie
des guides de 1'armée de la Meuse, et, le 6 aoüt, il commandait le 2e bataillon du
10e régiment de ligne, lorsque s'ouvrit la campagne contre la Hollande, en suite
de la violation de 1'armistice.
Le 6 aoüt Capiaumont combattait a Houthalen, le " a
Cortessem.

Kermpt et le 8 a

La brillante conduite lui valut d'être appelé aux fonctions d'officier d'ordonnance
du Roi, le 5 Septembre suivant.
Les éminentes qualités militaires qu'il avait déployées dans la campagne du
mois d'aoüt avaient du reste attiré 1'attention du Roi et du ministre de la guerre
M. de Brouckère, au point que le 20 octobre il fut charge de la formation et de
1'organisation d'un corps de partisans et d'en prendre le commandement.
Ce fut ce corps, dont Peffectif se composait de mille deux cents hommes
d'infanterie légère et de 140 cavaliers qui prit le nom de son créateur et fut si
longtemps désigné sous le vocable de: Les Capiaumont. Le brave commandant
avait regu, en mème temps que cette honorable mission, le brevet de major.
Jusqu'en janvier 1833 les partisans Capiaumont tinrent la campagne sur les
frontières de la Hollande, et leur seule présence suffisaita rassurer les populations
contre les incursions possibles des Hollandais.
Leur mission ayant pris fin, il fut décidé a cette époque qu'ils seraient
casernés a Termonde.
Certaine mutinerie s'étant produite a cette occasion parmi les partisans,
habitués a la vie active du cantonnement, le major Capiaumont donna alors une
preuve ci'énergie que nous avons rappelée au 15e entretien des „Loisirs d'un
vieux militaire" et parvint a rétablir en quelques heures l'ordre et la discipline
dans son bataillon.
A la suite de eet acte vigoureux, il regut une lettre de la part du Roi, qui le
félicitait chaleureusement de la fermeté de sa conduite.
Le 15 décembre 1833 Capiaumont fut créé chevalier de l'ordre de Léopold.
Sa Majesté lui remit elle-même les insignes de l'ordre en lui adressant ces
flatteuses paroles:
„Mon cher Capiaumont, je suis heureux de pouvoir récompenser aujourd'hui
„votre courage. J'ai connu peu d'officiers aussi braves que vous et il n'en est
„pas sur qui je compte plus a 1'occasion."
Le major Capiaumont re^ut le brevet de lieutenant colonel commandant le
ler Régiment de Chasseurs a pied, le 7 aoüt 1836, après avoir vu ses vaillants
partisans se distinguer en Portugal, en 1834, au service de don 1'edro, père de la
reine dona Maria.
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En 1837 1'organisation du corps des partisans fut introduite en France et
servit de type a la création des chasseurs francais, dits chasseurs d'Orléans.
Nommé colonel le 9 avril 1841 et commandant interimaire de la 2e brigade
de la 2e division d'lnfanterie le 8 octobre 1843, Capiaumont fut promu au grade
de général-major le 18 juillet 1845 et dési^né pour commander la 2e brigade de
la 3e division d'infanterie.
Le 8 avril 1841 le Roi lui conféra la dignité d'officier de 1'ordre de Léopold,
en considération de ses bons services et des preuves de zèle et de dévouement
qu'il continuait a donner.
Désigné le 2 mai 1849 pour commander la piovince de Liège tout en
conservant le commandement de la 2e brigade de la 3e division d'infanterie, il
passa au commandement de la lr* brigade de la méme division, le 26 avril 1850.
Le 31 aoüt 1851 il fut décharge du commandement de la province de Liège.
Elevé au rang de lieutenant-géneral a la section de réserve le 20 décembre
1854, il commanda temporairement la le division territoriale, le 2 avril 1855, puis
la 2e division d'infanterie, le 19 mai 1858.
Commandeur de 1'ordre de Léopold, le 19 juillet 1856, comme nouveau témoignage
de la haute satisfaction du Roi pour ses bons et loyaux services, le général
Capiaumont fut désigné le 19 mai 1858 pour prendre temporairement le comman
dement de la 2e division d'infanterie.
Placé a la section d'activité le 8 avril 1859 il regut définitivement le comman
dement de cette division le 11 du méme mois et fut admis a la pension de retraite
le 26 décembre 1863.
Le lieutenant-géneral comte Capiaumont s'éteignit è Ixelles, le 15 mars 1819
Le comte Capiaumont, lieutenant-général, commandeur de 1'ordre de Léopold
en 1856; décoré de la croix commémorative en 1856, décoré de la croix des
volontaires de 1830, en 1818; décoré de la croix commémorative des faits d'armes
de 1813 et 1815; chevalier de 1'ordre de la branche Ernestine de la Maison
de Saxe en 1844; chevalier de lre classe de 1'ordre de St. Stanislas de Russie,
en 1857; chevalier de 2e classe de 1'ordre de Pie IX, en 1863; officier de 1'ordre
de la Tour et l'Epée, de Portugal en 1864.
Homme de guerre et écrivain distingué, le comte Capiaumont a publié
plusieurs oeuvres historiques et militaires.

